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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي 

طرح جلد: 
ازعكس هاي تعدادي از معلمان شهید

 آموزش وپرورش طبس استفاده شده است.
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از نظر ماكارانكو1، عل��م تعليم وتربيت، جدلي ترين، متغيرترين، پيچيده ترين و 
متنوع ترين علوم است. چرا آموزش وپرورش چنين وضع پيچيده اي پيدا مي كند؟ علت 
آن است كه عمل آموزش وپرورش، يعني كنش هايي كه در ميدان عمل رخ مي دهند، در 
حيطه ي »شدن« قرار دارد ]ادگار، 1383[. موقعيت هاي تربيتي، مدام پديده هاي جديدي را در 
بطن خود رشد مي دهند كه پيش بيني آن ها به صورت دقيق و قطعي ممكن نيست. اين همان ويژگي 
»پديده زايي« نظام هاي آموزشي است، به اين سبب، تغييرات در موقعيت ها و يا نظام هاي آموزشي 
مانند ساير نظام ها قابل »برنامه ريزي« نيست. آموزش وپرورش زماني مي تواند در مسير تحول قرار 
بگيرد كه به صورت مس��تمر با نيروهاي اصلي خود � معلمان � در ارتباط باش��د. براي تقريب ذهن 

مي توان اين مطلب را با مقوله  هاي »ياددهنده« و »يادگيرنده« مطابقت داد.
همان گونه كه در فرايند تدريس ممكن است »ياددهي انتقالي« از سوي معلم، مانع »يادگيري 
اكتشافي« دانش آموز شود، به همان ميزان مي توان گفت: »متحول كردن معلمان از موضع اقتدار، 

مانع متحول كردن آن ها به طور فعال و ارادي مي شود.« 
به عبارت روشن تر، اگر ستاد آموزش وپرورش، تغييرات را بدون مداخله، فعاليت و تمايل معلمان 
به آن ها تحميل يا منتقل  كند، احتمال زيادي دارد كه اين ارتباط يكسويه، مانع تحقق تغيير يا تحول 
آن ها شود. به قول دكتر عبدالعظیم كريمي: »ياددهي، مانع يادگيري است« ]كريمي، 1385[. نكته 
اين جاست كه با روش هاي تجربه شده ي ناموفق نمي توانيم آن چنان كه الزم است، مسير تحول را 

به درستي طي كنيم.
نكته ي بعدي اين اس��ت كه اگر ما معلمان بخواهيم در تحول بنيادين آموزش وپرورش نقش 
فعال داشته باشيم، بايد از فرصت هاي به وجود آمده براي بيان نظرات، پيشنهادها و نقدهاي منصفانه 
بهره بگيريم تا در آينده گرفتار غصه و اندوه نشويم كه: »اي كاش، اي كاش!« همان گونه كه امام 

علي)ع( مي فرمايند: »فرصت ها را قدر بدانيد، آن ها مانند ابرها مي گذرند.«
»رشد آموزش راهنمايي تحصيلي« رسالت خود مي داند كه مطالب شما همراهاِن درد آشناي 

مسائل آموزش وپرورش را به مسئوالن محترم انتقال دهد. منتظر مطالب تان هستيم.

زيرنويس
1. Makaranko

منابع
1. ادگار، مدرن. هفت دانش ضروري براي آموزش وپرورش آينده. ترجمه ي دكتر محمد يمني دوزي س��رخابي. انتش��ارات دانشگاه 

شهيد بهشتي. 1383.
2. كريمي، عبدالعظيم، آسيب شناسي تربيت اجتماعي. انتشارات عابد. 1385.
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در شـماره ی قبل، درباره ی تأثیر موسـیقی بر مغز و يادگیری صحبت 
کرديم. در اين شـماره، تأثیرات اکسـیژن، رنگ و رايحه را بر مغز و يادگیری بیان 

می کنیم.

تأثير اکسيژن
مغز بيش��تر از هر اندام ديگر بدن اکس��يژن مصرف می کند. در واقع، 20 درصد اکسيژن بدن را مغز استفاده 

می کند. خون اکسيژن را به مغز منتقل می کند و اکسيژن باعث سوختن گلوکز مي شود که سوخت اصلی سلول های 
عصبی است. در واقع تنفس برای مغز ضروری تر از ويتامين ها و مواد معدنی به شمار می رود.

استفاده از گياهان معين در يک محيط، يادگيری و تفکر بهتر را موجب می شود، با وجود اين که گياهان بعد زيباسازی 
محيط را نيز افزايش می دهند. زمانی که دانش آموزان از تأثيرات اکس��يژن بر مغز و يادگيری آگاهی می يابند، آگاهانه نفس 

می کشند و اين تأثيرات بسيار مثبتی بر سالمتی و خداشناسی دارد.

توصيه ها
 در صورت امکان، آموزش مباحث جديد در فضاهای طبيعی )س��بز( صورت پذيرد و در غير اين صورت، تا حد امکان از 

گلدان های طبيعی در فضای کالس استفاده شود.
 با توجه به اين که خنده، ميزان ورود اکسيژن سالم به مغز را افزايش می دهد، معلمان در تدريس خود بکوشند محيط شاد 

و آرامی را برای دانش آموزان مهيا سازند.

تأثير رنگ
رنگ در کالس درس، انگيزه ی قدرتمندی را برای يادگيری به وجود می آورد. هر رنگی طول موج متفاوتی دارد و اثرات 
متقابلی بر مغز و يادگيری می گذارد. در کل، رنگ های زرد، نارنجی روشن و بژ، برای محيط يادگيری بهينه و سازگار با مغز 

توصيه شده است.

تأثير رايحه
ارتباط مستقيمی که بين غدد بويايی و سيستم عصبی وجود دارد، نقش حياتی ارتباط رايحه با يادگيری را بيان 

می دارد. رايحه ها در محيط می توانند، بر روحيه و خلق هنر، سطوح اضطراب، ترس و گرسنگی تأثير بگذارند.
آلن هايرچ)1993( نورولوژيست دانشگاه شيکاگو، بيان داشته که رايحه ی گل های معين، توانايی 

يادگيری و تفکر را افزايش می دهند. نعناع، ريحان، ليمو، دارچين و رزماری، هوشياری ذهنی را 
افزايش می دهند، در حالی که گياهان بابونه، پرتقال و رز، آرامش دهنده ی اعصاب به شمار 

می روند. استفاده از اين رايحه ها، احساسات خوشايند را در مغز فعال می سازد 
و بر يادگيری بهينه تأثير بسزايی دارد.
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گفت وگو با دكتر علي ذوعلم 
مدير طرح برنامه ي درسي ملي 

 در حال حاضر، برنامه ي درسِي كه در آموزش وپرورش در سطح 
دوره هاي گوناگون داريم، برنامه اي است كه پيكره و اساس آن 
از ده ها سال قبل طراحي شده است. اگرچه در دهه هاي گذشته، 
بعضًا اصالحاتي روي آن ها انجام گرفته، اما اساس و ساختارش 
همان است. نكته ي ديگر اين كه بعد از انقالب اسالمي، مباني 
نظري ما در عرصه ي تعليم و تربيت بازخواني شد و مصوباتي در 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي آموزش وپرورش 
انجام ش��د كه ما را مكلف مي كند در برنامه ي درس��ي مان هم 
متناسب با تغيير و ارتقاي اهداف، تحولي ايجاد كنيم. هم چنين، 
نيازهاي مخاطبان و متربيان، متحول و جديد شده و تجربه هاي 
نو و موفقي در س��طح جهان به دست آمده كه ما بايد از همه ي 

آن ها استفاده و برنامه هاي درسي مان را نوسازي كنيم.
اين ضرورت ها اقتضا مي كرد كه در برنامه ي درسي كشور، 
اصالح اساس��ي و جامعي صورت گي��رد. در حقيقت، طراحي 
محتوايي ما در آموزش وپرورش، بر طراحي برنامه ي درسي مان 
مبتني اس��ت و هر مقدار كه برنامه ي درس��ي م��ا روزآمدتر، 
كارآمدتر و موفق تر باش��د، خودبه خود نظام تعليم وتربيت ما در 
جهت تحقق كيفيت مطل��وب، موفق تر خواهد بود. تا به حال 
نقش��ه اي جامع، متقن و مس��تند كه تكيه گاه برنامه ي درسي 
باش��د، در اختيار نداش��ته ايم، بنابراين، اين كاستي هم اقتضا 
مي كرد كه به توليد س��ند برنامه ي درس��ي ملي بپردازيم، تا 
اين كه آن پشتوانه فراهم شود. در چند سال اخير هم با مطرح 
شدن رويكرد تحول بنيادين در آموزش وپرورش، تكليف براي 
ما به گونه اي مضاعف رخ نمود كه اين س��ند توليد شود. اگر 
در يك جمله بخواهم عرض كنم، فقدان پشتوانه ي مستند و 
متقن فلس��في، علمي و اجتماعي براي برنامه هاي درسي ما، 

ضرورت توليد برنامه ي درسي ملي را آشكار مي كند. 

 از سال ها قبل در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 
اين كاستي مورد توجه قرار گرفته بود و برنامه ريزي هايي شده 
بود تا اين سند توليد شود، ولي به هر دليل، كار به تعويق افتاد. 
تا اين كه در اسفند س��ال 1384 تصميم جدي سازمان براي 
توليد برنامه ي درس��ي ملي در قالب تشكيل تيم مجري اين 
ط��رح، تحقق پيدا كرد و با ابالغ رئيس س��ازمان، مدير طرح 
تعيين شد. برنامه ي عمل توليد برنامه ي درسي ملي تدوين و 
پيش بيني شد كه ما بتوانيم اين كار را در طول دوسال انجام 

تهیه ي سند برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي 
ايران، براسـاس چه ضرورت هايي انجام شـده است؟ 
معلمان در تهیه ي اين سند چه نقشي داشته اند؟ آيا اين 
سـند باعث تمركزگرايي و مانع مشـاركت نخبگان در 
تدوين و تألیف كتاب هاي درسي نخواهد شد؟ جهان بیني 
ديني و مذهبي چه جايگاهي در اين سند دارد؟ آيا در اين 
سند، به مهارت هاي زندگي، ورزش و تربیت بدني و نظام 
آموزشـي شـاد به حد كافي توجه شده است؟ اين سند 
در چه زماني به تصويب شـوراي عالي آموزش وپرورش 

مي رسد و چه مراحل اجرايي را طي خواهد كرد؟
با اين سـؤاالت، به اتفاق سـردبیر مجله ي رشد 
آموزش راهنمايي تحصیلي، خدمت دكتر علي ذوعلم، 
مشـاور وزير آموزش وپرورش و مدير طرح »برنامه ي 
درسـي ملي« رسـیديم و با وي به گفت وگو نشستیم. 

توجه شما را به اين گفت وگو جلب مي كنیم. 

برنامــه ي
 مدرسه ي 
زنـــدگی

 تدوين و تبیین سند برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي 

ايران براساس چه ضرورت ها و نیازهايي انجام شده است؟

 كار تدوين سند برنامه ي درسي ملي جمهوري اسالمي 

ايران چگونه آغاز شد؟

نصراهلل دادار
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دهيم. تقريبًا يك سال از زمان ما صرف فراهم كردن مقدمات 
شد؛ مقدمات مطالعاتي كار، جمع آوري پژوهش هاي تطبيقي در 
اين زمينه و دست يابي به الگويي مفهومي تا بتوانيم متناسب 
با اهداف و فلس��فه ي تعليم وتربيتمان س��ند را توليد كنيم. به 
گونه اي كه اين سند، ضمن بهره برداري از همه ي تجربه هاي 
موفق، اقتباس محض از كار ديگران نباشد، بلكه بتواند الگويي 

پيشرفته و بومي را در عرصه ي درسي ارائه دهد.

 يكي از اصول حاكم بر فرايند توليد اين س��ند، اس��تفاده از 
مشاركت فرهنگيان و كارشناسان آموزش وپرورش بود. ساختار 
و س��ازوكاري كه ب��راي اين كار پيش بيني كرديم، تش��كيل 
كميته هاي برنامه ي درس��ي ملي در سراسر كشور و در سطح 
اس��تان ها بود. از سال 86 كميته ها فعال ش��دند و قدم به قدم 
ب��ا ما پيش آمدند. هر مرحله از كار را كه توليد مي ش��د، براي 
آن ها مي فرستاديم، روي آن بحث و گفت وگو مي كردند و نظر 
مي دادند. بعضي از اس��تان ها، نشست هايي سراسري با حضور 
فرهنگيان و صاحب نظران اس��تان خود تشكيل دادند. بعضي 
از اس��تان ها با ابتكار عمل خودشان، در سطح شهرستان ها و 
مناطق هم كارگروه هايي تش��كيل دادند. مثاًل درسازمان شهر 
تهران، در مناطق گوناگون، كارگروه هايي شكل گرفت. بعضي از 
مناطق خودشان مستقاًل نشست هاي يكروزه اي را برگزار كردند 
و به همكاران فرهنگي اطالع رساني كردند و در كميسيون هاي 
كارشناسي از آن ها نظر گرفتند. جمع اين  نظرها را، سال گذشته، 
در كارگاه هاي س��ه روزه ي هم انديشي كه به صورت قطبي در 
سراس��ر كشور برگزار ش��د، به بحث و نقد و بررسي گذاشتيم 
و بس��تري را فراهم كرديم تا تك ت��ك فرهنگيان، معلمان و 
مربيان بتوانند، روي مواد گوناگون آن نظر بدهند. به خصوص 
به دنبال اين بوديم ك��ه بتوانيم از ديدگاه هاي نو و قالب هاي 
جديد موجود، استفاده و آن ها را جمع بندي كنيم. خوش بختانه 
استان ها مشاركت خوبي در اين مورد داشتند. آخرين باري كه 
ما از نظر اس��تان ها به صورت سازمان يافته استفاده كرديم، در 
هم انديشي تدوين نگاشت دوم بود. دوستان روي نگاشت اول 
نظر دادند. البته در حال حاضر هم هنوز ما نظرات استان ها را 
دريافت مي كنيم. يعني تا آخرين لحظه اي كه متن سند بخواهد 
در شوراي عالي تصويب ش��ود، مجال استفاده از ديدگاه هاي 
همكاران فرهنگي ما وجود دارد. تلقي ما اين است كه برنامه ي 
درسي ملي سندي است كه از دل آموزش وپرورش توليد شده 
است؛ ضمن اين كه از همه ي بنيه ي علمي كشور، دانشگاهيان، 
حوزويان و پژوهشگران حتي االمكان استفاده كرده ايم. در عين 
حال، چون اين برنامه  بايد در متن آموزش وپرورش و در بدنه ي 

آن ب��ه اجرا دربيايد و توفيقش به همراهي و همدلي همكاران 
فرهنگي وابسته است. از آغاز سعي كرده ايم از همفكري آن ها 

هم حداكثر استفاده را ببريم.

 براساس مصوبه ي شوراي عالي آموزش وپرورش، ما دوسال 
فرصت داشتيم سند را توليد كنيم. فرصت دوساله ي ما ارديبهشت 
س��ال 88 تمام شده اس��ت و در حال حاضر سند در كميسيون 
راهبري طرح مورد بحث است. كميسيون راهبري طرح در واقع، 
مرجع عالي علمي و كارشناس��ي اين سند است كه بايد قبل از 
شوراي عالي آن را تصويب كند. رئيس اين كميسيون، شخص 
وزير آموزش وپرورش است. معاونان اصلي وزارت خانه و جمعي 
از متخصصان موضوعي، عضو اين كميس��يون هستند. در آن 

كميسيون روي بندبند و صفحه صفحه ي سند بحث مي شود.
بعد از اين كه كميس��يون بررسي خودش را پايان داد، سند به 
شوراي عالي ارائه مي شود. پيش بيني ما اين است كه ان شا  ء  اهلل تا 
آخر تابستان، شوراي عالي، بررسي كار را شروع كند و در سريع ترين 

زمان آن را تصويب و براي اجرا به آموزش وپرورش ابالغ كند. 
برنامه ي زمان بندي ما اين طور پيش بيني شده كه ان شا  ء  اهلل 
بتوانيم از نيم سال دوم سال 88، با تصويب شوراي عالي، اجراي 
س��ند را آغاز كنيم. براي اجراي مرحله ي اول برنامه ي درسي 
ملي هم، س��ه سال را پيش بيني كرده ايم. مرحله ي اول اجراي 
طرح، اجراي س��تادي است. يعني بايد كارهايي در سطح ستاد 
وزارت آموزش وپرورش، معاونت ها و به خصوص سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزش��ي اتفاق بيفتد كه شامل اصالح ساختار، 
ش��كل گيري گروه هاي جديد، شكل گيري گروه هايي در سطح 
اس��تان ها و توليد مواد و رسانه هاي آموزشي مناسب با برنامه ي 
درسي ملي اس��ت. حدس ما اين است كه در س��ال 92�1391 
تحصيلي، ان شا  ء  اهلل بتوانيم به صورت محدود، در پايه ي اول كار را 

اجرا كنيم و به تدريج، به صورت پلكاني آن را ادامه دهيم.

 خوش بختانه يكي از رويكردهاي ما در طول برنامه ي درسي 
ملي همين اس��ت كه ما در توليد برنامه هاي درس��ي، كاهش 

میزان درگیري معلم ها در اين طرح چه قدر بوده است؟

 فكر مي كنید سند تا كي نهايي و براي اجرا آماده مي شود؟

 يكي از مسائلي كه در اين زمینه نگراني به وجود آورده اين 

است كه اين سـند به تمركزگرايي تألیف كتاب هاي درسي 

مي انجامد و نـوآوري و خالقیت هايي را كه االن در جهان به 

آن ها توجه جدي مي شـود، از بین خواهد برد، در صورتي كه 

قرار بر اين بود كه تألیف كتاب هاي درسـي، مشـاركت هاي 

جدي تري از سوي مردم و در حقیقت نخبگان جامعه صورت 

گیرد. چه برنامه اي داريد كه اين سند مانع نوآوري و خالقیت 

و مشاركت نخبگان در تدوين كتاب هاي درسي نشود؟

تعريفي كه از معلم در 
اين سند ارائه شده اين 

است كه معلم راهبر 
آموزشي، برنامه ريز 

درسي و مهندس 
فرهنگي است
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تعليم وتربيت قرار دهيم. فلسفه ي اسالمي تعليم وتربيت، يك 
بستر، زيربنا و نقطه ي عزيمت است، ولي معنايش اين نيست 
كه ما نيازهاي اجتماعي، تجربه هاي بشري و دستاوردهاي 
علم��ي را نادي��ده بگيريم. به كارگيري درس��ت همه ي اين 
دستاوردها زماني اتفاق مي افتد كه ما در چارچوب فلسفه اي 

شفاف و روشن از آن ها استفاده كنيم.
در حقيقت اولين س��ؤال در تعليم وتربيت اين است كه 
ش��ما مي خواهيد از چه انساني، چه انساني را بسازيد؟ يعني 
وضع موجود انس��اني كه مي خواهيد تربيت كنيد، چيست؟ 
توانمندي ها، ظرفيت ها و نيازهايش چيس��ت و آن انس��ان 
مطلوبي كه ش��ما ترس��يم كرده ايد، چه كسي است؟ تربيت 
تغييرات پايداري است كه در ابعاد گوناگون وجودي انسان 
ايج��اد مي ش��ود و او را در يك جهت س��وق مي دهد. اين 
جهت گيري بسيار مهم اس��ت. در نظام جمهوري اسالمي 
هم اين جهت گيري براي ما جهت گيري مهمي اس��ت كه 
بتوانيم با توجه به انسان شناسي اسالمي و نگاهي كه اسالم 
به تعليم وتربيت دارد، اهدافمان را مشخص كنيم. قطعًا اگر 
اين اهداف براي ما ش��فاف و روشن نباشد، ما در اليه هاي 
تصميم گيري مان دچار تزلزل و ترديد و يا دچار نوعي تشتت 

خواهيم شد.
در حال حاضر، يكي از آسيب هاي تعليم وتربيت ما همين 
تشتت در جهت گيري هايي است كه در خود آموزش وپرورش 
داريم. يعني مربي تربيتي، معلم فيزيك، مدير مدرسه، خانواده 
و كتاب درس��ي ديني، هر كدام ي��ك جهت گيري را براي 
بچه ها ترسيم مي كنند. برنامه ي درسي ملي بايد بتواند اين 
جهت گيري ها را براس��اس يك فلس��فه ي واحد و شفاف و 
روشن، همسو كند. يكي از مهم ترين كاركردهاي برنامه ي 
درس��ي ملي، همسوسازي عوامل گوناگون در جهت تربيت 

دانش آموزان است.
رويكردي كه در برنامه ها ي درسي كنوني وجود دارد، حتي 
به يك نگرش علمي هم منتهي نمي شود، چه رسد به اين كه 
بخواهد به نگرشي فراعلمي و جامع منتهي شود. اگر بخواهم 
خيل��ي راحت تر و صريح تر عرض كن��م، بايد بگويم، انتظار 
حداكث��ري كه ما در حال حاضر از آموزش وپرورش��مان و از 
برنامه ي درسي مان داريم، اين است كه فرزندان ما چيزهايي 
را ياد بگيرند كه بتوانند آن ها را در دانش��گاه بهتر بخوانند و 
ادامه دهند. اما اين كه در متن دانشي كه فرامي گيرند، عمق و 
نگرش ايماني آن ها چه قدر تقويت مي شود، انديشه ورزي آن ها 
چه قدر تقويت مي شود، چه قدر اهل كار، عمل و كارافريني و 
چه قدر اهل اخالق تربيت مي شوند، كاماًل مغفول مانده است؛ 

زيرا ما آن مبنا را در اختيار نداشته ايم.

 در تدوين اين سـند چه قدر جهان بیني مذهبي نقش 

داشته است؟ به هر حال، رويكرد جامعه ي ما نوعي رويكرد 

مذهبي است، چه قدر به اين موضوع توجه شده است؟

تمركز و انعطاف پذيري را مورد توجه قرار دهيم و با همفكري 
اس��تان ها، به اين ميزان دس��ت پيدا كرده ايم. البته استان ها 
اين كه بخواهيم به طور كامل كار را به خودشان واگذار كنيم، 
ب��ه هيچ وجه به مصلحت نظام آموزش��ي نمي بينند. براي ما 
مهم ترين مسئله كيفيت است. بخشي از اين كيفيت در گرو 
توليد متمركز بخشي از برنامه ي درسي و مواد و رسانه هاست 
و بخش��ي هم در گرو اين اس��ت كه خود مدرس��ه، منطقه، 
استان و حتي كالس، در توليد آن مشاركت داشته باشند. اين 
مطلب در برنامه ي درسي ملي پيش بيني شد تا دانش آموزان، 
اولياي آن ها و معلمان بتوانند در تشخيص نيازهاي خاص هر 
دانش آموز، نظر خودشان را در برنامه، مواد و رسانه ها اعمال 

كنند.
يكي از نقاط نوآورانه ي برنامه ي درسي ملي همين رويكرد 
كاهش تمركز اس��ت كه مورد استقبال هم قرار گرفته است. 
البته در عمل موضوع بس��يار خطير و حساس است و در خود 
برنامه ي درس��ي ملي هم، مراقبت هاي كافي پيش بيني شده 
اس��ت. به اين معنا كه ما در حدي كه هر اس��تاني بتواند اين 
مشاركت را داشته باشد، بتوانيم با هدايت يك مركز كارشناسي 
و علم��ي صاحب صالحيت، آن ميزان از مش��اركت را تأمين 
كنيم و واگذاري را انجام دهيم و بعد هم مراقبت و ارزش يابي 
كنيم كه اگر آن ميزان اختياري كه واگذار شده است، نتوانست 
در عمل به ارتقاي كيفيت منتهي ش��ود، اختيار كاهش يابد و 
تعديل شود. يعني به هيچ وجه نبايد به صورت يك خط يكطرفه 
عم��ل كرد، بلكه در مديريت كار بايد كاماًل انعطاف  و چابكي 
الزم وجود داش��ته باش��د تا بتوان به موقع تصميمات الزم را 
اتخاذ كرد. خوش بختانه ما مي توانيم اين نويد را به همكاران 
عزيزمان در سطح مدارس بدهيم كه در جايي كه يك همكار 
فرهنگ��ي، ديدگاه هاي نوي��ي دارد و توانمندي  هايي دارد كه 
مي تواند در توليد برنامه، حتي نه فقط توليد مواد، مشاركت هايي 

داشته باشد، از اين مشاركت ها استفاده شود.

 اساسًا هر نظام تعليم وتربيتي بر يك نظام فلسفي متكي 
است. فلسفه ي تعليم وتربيت، اولين سنگ بنايي است كه ما 
در تصميم گيري ها، فعاليت ها، اولويت ها و هدف گذاري هايمان 
بايد لحاظ كنيم. در جامعه ي ما به دليل اين كه ديدگاه اسالمي 
به عن��وان نوعي دي��دگاه جامع و كارامد براي زندگي بش��ر 
پذيرفته شده است، مطالبه ي جامعه  از ما در آموزش وپرورش 
اين اس��ت كه فلس��فه ي اس��المي تعليم وتربيت را مبناي 

برنامه ی درسی ما، 
هر اندازه روزآمدتر، 
کارآمدتر و موفق تر 
باشد، نظام تعليم و تربيت 
ما را در جهت تحقق 
کيفيت، مطلوب تر و 
موفق تر خواهد کرد
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ساختار جديد حوزه های يادگيری ما نشان می دهد که توجه به 
کاس��تی های فعلی، به طور جدی در برنامه ی درسی ملی لحاظ 
شده است. البته در مرحله ی عمل و اجرا، شديدًا به پشتيبان های 
بسيار قوی و اقدامات جدی که زمينه ی اجرای برنامه ی درسی 
ملی را فراهم کند، نياز داريم. درحقيقت داريم خط ريلی را که در 
آموزش و پرورش وجود داشته است، تغيير مي دهيم و تصورمان 
اين اس��ت که واگن های قوی و خوبی داريم و لوکوموتيوهای 
بسيار خوبی. ولی ريل ها خوب نبودند. اميدواريم برنامه ی درسی 
ملی بتواند ريل های کارامد و جديد و پاسخگو به نيازهای جامعه 

را برای محتوای آموزش و پرورش فراهم کند.

 به اعتق��اد من، مهم ترين دغدغه ی هر معلم، مربی و هر فرد 
فرهنگی اين اس��ت که بتواند رسالت تربيتی خود را به خوبی ايفا 
کند. برخالف تصور جامعه که فکر می کنند، دغدغه ی معلمان در 
بعضی از سطوح و اليه ها، فقط دغدغه های شخصی است، واقعًا 
اينطور نيست. بنده خودم از اين نظر گاهی احساس تأسف می کنم 
که چرا در جامعه ی ما به غلط تصور می کنند، معلمان فقط به دنبال 
مسائل معيشتی، شغلی و صنفی خودشان هستند، درحالی که واقعًا 
اين طور نيس��ت. بنده، شما و هر همکار ديگری که به مدرسه ای 
مراجعه می کنيم، می بينيم که مهم ترين دغدغه ی معلم اين است 
که چگونه دانش آموزش را به نقطه ی مطلوب برساند. هنگامی که 
معلمان ما چارچوبی بسيار روشن و شفاف و راهبردهايی بسيار قابل 
عمل و کارساز، برای اين رسالت خودشان در اختيار داشته باشند، 
احساس می کنند که به مهمترين دستاوردها دست پيدا کرده اند؛ 
به خصوص با توجه به نقشی که برنامه ی درسی ملی در اين سند به 

معلمان ارائه می دهد و جايگاهی که برايشان قائل است.
ما معتقديم که معلم فقط انتقال دهنده ی يک سلسله مفاهيم 
به دانش آموز نيست. در بخش راهبردهای ياددهی و يادگيری در 
برنامه ی درسی ملی، تعريفی که از معلم ارائه شده اين است که 
معلم راهبر آموزشی، برنامه ريز درسی و مهندس فرهنگی است. 
به نظر من، اين جايگاه و منزلت در فرايند ياددهی و يادگيری در 
برنامه ی درسی ملی، مهم ترين دستاورد برای همکاران ارجمند 

ما در عرصه ی کالس و مدرسه خواهد بود.

 قطعًا اين طرح بار زيادی بر دوش تربيت معلم و دفتر ارتقا 
قرار می دهد که خوش بختانه آن دوستان هم همراه اند و کاماًل 

آماده هستند که آن قسمت از بار را به دوش بگيرند.

خوش بختانه با دستاوردهايي كه در برنامه ي  درسي ملي 
در زمينه ي الگوي هدف گذاري داش��ته ايم، توانس��ته ايم اين 

نقيصه را تا حد زيادي برطرف كنيم.

 نشان برنامه ي درسي ملي »گامي به سوي مدرسه ي زندگي« 
اس��ت. اين ش��عار را هم كاماًل از متن فلسفه ي تربيت اسالمي 
گرفته ايم. مدرسه بايد محيطي باشد كه بخشي از زندگي واقعي، 
جدي و اثرگذار و دانش آموز تلقي ش��ود. ثانيًا آن نش��اط، پويايي 
و تحركي كه موردنياز دانش آموز اس��ت، در مدرسه وجود داشته 
باشد. ثالثًا دانش آموز را براي ورود به عرصه ي زندگي، در اليه  ها 
و س��طوح گوناگونش آماده كند، نه فقط براي ورود به دانش��گاه. 
در حقيقت ورود به دانش��گاه براي هر دانش آموز، در يك دوره ي 
سني، باز هم بخشي از زندگي اش تلقي مي شود، نه همه ي زندگي. 
بنابراين، با توجه به نشان و شعاري كه داشتيم و با توجه به الگوي 

هدف گذاري، حوزه هاي يادگيري ما دچار تغيير اساسي شده اند. 
در ح��ال حاضر، حوزه هاي يادگيري ما بيش��تر حوزه هاي 
يادگيري ش��ناختي و دانشي هس��تند و در حوزه هاي يادگيري 
جديدي كه در برنامه ي درسي ملي تعريف و پيش بيني شده اند، 
ح��وزه ي يادگيري تفكر و حكمت را در بحث انديش��ه ورزي و 
تعقل داريم. هم چنين، حوزه ي يادگيري بهداش��ت و سالمت و 
ح��وزه ي يادگيري آداب و مهارت ه��اي زندگي را داريم. يعني 
آداب و مهارت هاي زندگي را بايد در متن همه ي برنامه هايمان 
داشته باشيم. عالوه بر آن، بايد فرصت ها و ظرفيت هاي خاصي 
را هم براي غني سازي مهارت هاي دانش آموزان و توانمندسازي 
آن ها داش��ته باشيم. ما عنصر كار و عمل را عنصري جدي در 
نظر گرفته ايم. يعني اين گونه نيس��ت كه فق��ط هنرجويان ما 
در هنرس��تان ها بايد به كار بپردازند. فرض ما بر اين اس��ت كه 
دانش آموز رشته ي نظري ما هم بايد اهل كار باشد، بايد در حد 
قابل قبولي از يك مهارت برخوردار باشد و بتواند كاري انجام 
دهد و كارآفرين باش��د. بنابراي��ن، يك حوزه ي يادگيري تحت 
عن��وان حوزه ی يادگيری کار و فناوری هم پيش بينی کرده ايم. 

 انتقادي كه در حال حاضر به وضع آموزش وپرورش وارد 

مي شود، اين است كه در آموزش وپرورش، هیچ توجهي به 

توانمندسازي مهارت هاي زندگي دانش آموزان نشده است 

و همان طور كه اشاره كرديد، به دنبال تربیت كساني هستند 

كه بتوان در دانشـگاه از آن ها اسـتفاده كرد. نكته ي ديگر 

اين اسـت كه نظام آموزشـي ما نوعي نظام شـاد نیست 

كـه دانش آموز را جذب كنـد، به همین دلیل هم وقتي زنگ 

پايان مدرسه زده مي شود، بچه ها با هجوم از مدرسه خارج 

مي شـوند؛ طوري كه انگار در زندان بوده انـد. در برنامه ي 

درسي ملي به اين مسائل چه توجهي شده است؟

 اين سـند چـه فايده ای برای معلمـان دارد و خبرهای 

خوش آن برای معلمان چیست؟

 فکر می کنید اين طرح سـاختار تربیت معلم را هم به 
هم بريزد؟

فقدان پشتوانه ی مستند 
و متقن فلسفی، علمی 

و اجتماعی برای 
برنامه های درسی ما، 

ضرورت توليد برنامه ی 
درسی ملی را آشکار 

می کند

                 بهمن88  
               شماره ى5
               دوره ى15
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ش��ناخت خصوصيات اي��ن دوره به 
مربيان و والدين کمک می کند تا بدانند با 
نوجوان چه کنند. بعضی از اوليای تربيتی، 
دوره ی نوجوانی را سخت می دانند و نسبت 
به آن نگران و چه بسا نااميد هستند. آن ها 
معتقدند، نوجوانان کوچک، بالغانی نابالغ، 
لجوج، يکدنده، مرموز، پنهان کار، خالف کار، 
و  الابال��ی  قاعده ش��کن،  ارزش گري��ز، 
دمدمی مزاج اند. روبه رو شدن با اين تصوير، 
بعد از سال ها داشتن کودکی شيرين و تابع، 
می تواند رويا و آرامش تعدادی از والدين و 

حتی معلمان را برهم بزند.
بله! واقعيت اين اس��ت که تربيت در 
اي��ن دوره دقت بيش��تری می خواهد و از 
جهاتی مشکل است. در واقع صفات بسيار 
زيبايی در اين دوره شکل می گيرد که اگر 
مورد سوء تفاهم قرار نگيرد و درست جهت 
داده ش��ود، به فرد کمک خواهد کرد تا به 
جوانی بالغ و رشيد مبدل شود. برخوردهای 
ناپخته و پر از تعارض مربيان و اطرافيان، 
آن ها را در يافتن هويت سردرگم می کند؛ 
به ط��وری که چه بس��ا در آين��ده در قالب 
جوان، هم چنان با مس��ائل نوجوانی دست 

به گريبان می شوند.

بس��ياری از صفات منفی وصف شده، 
در واق��ع روی ديگ��ری از وج��ود صفات 
مثبت نوجوانی اس��ت. آن چه ک��ه در لفظ 
اوليا به يکدندگی و لجاجت، پنهان کاری و 
مخالفت جويی تعبير می شود، روی ديگری 
از صفت اس��تقالل خواهی است که درست 
شناخته نش��ده و مورد احترام قرار نگرفته 
اس��ت. قاعده ش��کنی، مرموزی، جسارت و 
گستاخی، نشان از صفت زيبای آرمان خواهی 

است که درست هدايت نشده است.

  تغييرات نوجواني
که  اتفاقی  بزرگ تري��ن  می گوين��د، 
در اين دوره بايد بيفتد، هويت يابی اس��ت. 
اين که فرد بداند کيس��ت و چه می خواهد. 
اتفاقی که اگر نيفتد، به س��ردرگمی نقش 
منجر می شود. يعنی فرد نمی داند کيست، 
چه می خواهد و به کجا می خواهد برود يا 
برسد، امری بس��يار مهم و پايه ای است؛ 
چنان که به طور جدی س��المت دوره های 
ديگر را تضمين می کن��د. اگر به جوان يا 
ميان سالی برمی خوريد که هنوز ثبات الزم 
را در رفتارها و اعمالش نمی بينيد، عالمت 
سؤالی بگذاريد که ش��ايد هنوز در دوره ی 
نوجوانی مانده و هنوز خود را نيافته است!!!

معم��واًل دوره ی نوجوان��ی را دوره ی 
تغييرات جسمانی و بيدار شدن احساسات 
و گرايشات جنسی می شناسند که به طور 
مفصل در ش��ماره ی آينده از آن صحبت 
خواهيم کرد. اما غلبه ی اين موضوع، گاهی 
موجب غفلت از خصوصي��ات مثبت اين 
دوره می شود. صفات بزرگ و ناشناخته ای 
هم چون استقالل خواهی، آرمان جويی، نوع 

دوس��تی، انرژی داشتن و ش��اداب بودن، 
اعتق��اد و يقي��ن کامل به تحق��ق ايده ها 
داش��تن، کنجکاوی و پرسشگری در مورد 
اعتقادات و يافتن پاسخ ها، تفکر نقادانه و 
ميل به دانستن بيشتر، که می توانند طوفانی 
در وجود فرد به راه بيندازند و موجب ساخت 
بنيادهای فکری و ش��خصيتی اش شوند. 
خيلی بی انصافی است که از ميان همه ی 
اي��ن خصوصيات، خصوصيات��ی که او را 
در گذر از دوره ی کودکی به بزرگ س��الی 
رهنمون می س��ازند، فقط به خصوصيات 

جنسی توجه شود!

  نبايدها و بايدها
هن��ر معلم��ی و اولي��ای تربيت��ی، 
شناخت و هدايت اين صفات زيباست. به 
راهکارهايی در اين باره توجه کنيد، اميد که 

موجب پی گيری و مطالعات بيشتر شود.
 مدام به خود يادآور ش��ويد که ديگر با 
کودک طرف نيس��تيد، يعنی نبايد انتظار 
تبعيت بی چون و چرا داش��ته باشيد. بلکه 
با ف��ردی روبه روييد ک��ه می خواهد علت 
چرايی ها را بداند و انديش��يدن را تمرين 
می کند. پس صبور باش��يد و به او فرصت 

يافتن پاسخ ها را بدهيد.
 از صفات مهم بزرگ سالی تصميم گيری 
اس��ت. فرد در کشاکش مسائل خود مدام 
نيازمند تصميم گيری است. تصميم گيری  
مهارت��ی پايه ای اس��ت ک��ه در آن فرد 
ب��ا در نظر گرفتن همه ی جوانب و س��ود 
و زيان ها، راه درس��ت را برمی گزيند و از 
کوچک ترين فرصت ها برای اين مهارت  
مه��م بهره می جويد. ب��ه دانش آموزانتان 

ب
خو

م 
معل

طبـق تعريف روان شناسـان، 
دوره ی نوجوانـی از دوازده تا نوزده  
سالگی است. در واقع، آغاز بیست 
سـالگی، شـروع جوانی است. اين 
دوره را به سـه زير دوره تقسـیم و 
برای هر دوره خصوصیاتی را تعريف 
کرده اند. در نظام آموزشـی کشـور 
ما، آغاز دوره ی راهنمايی تحصیلی، 
بـا آغـاز زيـر دوره ی اول نوجوانی 

هم زمان است. 

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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تصميم گيری را ياد بدهيد. کمکشان کنيد 
تا بدانند مس��ئول تصميم خود نيز هستند 
و اگر اين تصميم عواقب��ی دارد، بايد آن 

را بپذيرند.
اوقاتی پيش می آيد ک��ه دانش آموزان 
برای تصميم گيری در مورد موضوعی، به معلم 
خود مراجعه می کنند. ب��ه عنوان معلم، اين 
فرصت را غنيمت بشماريد و به او کمک کنيد 
تا خودش تصميم بگيرد. به جای او تصميم 
نگيري��د، ولو اين که راه حل ش��ما از کيفيت 
باالتری برخوردار باشد. مهم اين است که او 
ياد بگيرد چگونه و با چه مکانيزمی به بهترين 

و درست ترين تصميم برسد.
 ب��رای حفظ و تقوي��ت صفت نيرومند 
نوع دوستی، برنامه ريزی کنيد. اين خصلت 
خوب را در فرد زن��ده نگه داريد و تقويت 
کنيد. حس هم ياری و کمک و دستگيری 
از حال ديگران، توجه به نياز ديگران، خود 
را ق��دری کنار زدن و مالحظه ی ديگران، 
از صفات بزرگ و شريف انسانی است که 
پايه اش در اين دوران گذارده می ش��ود. با 
برنامه های ابتکاری و با واگذاری يافتن راه 
آن توسط خود دانش آموز، اين صفت زيبا 

را هدايت کنيد.
 ارزش گري��زی را به ارزش يابی مبدل 
کنيد. از اش��تباهات رايج تربيتی آن است 
که انتظار م��ی رود، فرزندان بدون چون و 
چرا ارزش ه��ای خانوادگی و اجتماعی را 
بپذيرن��د. دوره ی نوجوان��ی اوج عالمت 
سؤال در مقابل هنجارها و اصول ارزشی 
اس��ت. در واقع، فرصتی طاليی است که 
فرد ب��ا مرور و يافتن ادله، نظام ارزش��ی 
خود را می س��ازد. او در اي��ن دوره، حتی 

می توان��د در چرايی خدا هم ش��ک کند. 
پس، از ترديدهايش نترسيد، بلکه با ارائه ی 
خوراک های مناسب فکری، کمکش کنيد 
ت��ا در مرور داش��ته های فک��ری اش، به 
هنجاره��ا و ارزش ها برس��د. البته انتقال 
ارزش ه��ا خ��ود مبحثی ج��دا می طلبد و 

روش های ظريفی دارد.
 از ديگر تعاريف بزرگ سالی، مسئوليت پذيری 
است؛ صفتی بزرگ که بنيادش در نوجوانی 
است. برای رسيدن به آن، می توانيد اموراتی 
را به او واگذار کنيد. توجه داشته باشيد که 
درخواست ها در حد قدرت و توان او باشد. با 
کارهای آسان شروع کنيد. مطمئن شويد کار 
درخواستی را بلد است. در مورد کار واگذار 
ش��ده، با او صحبت کني��د. معلوم کنيد چه 
کارهايی بايد انجام شوند. پيشنهادات او را 
بگيريد که چگونه اين امور را انجام خواهد 
داد. اگر به کمک نياز داش��ت، بدون انتقاد 
کردن، او را ياری دهيد. به هنگام موفقيت، 

تشويق و تحسين را فراموش نکنيد.

  ابراز وجود
 تمايل ب��ه گروه هم س��االن و تکيه ی 
بيش از حد ب��ر دوس��تان، از ديگر صفات 
اين دوره اس��ت. بزرگ س��االن به طور کلی 
کمتر مورد اعتمادند و ش��بيه شدن به گروه 
هم س��ال و ميل به گذراندن وقت بيشتر با 
هم، از خصوصيات اين دوره است که طبعاً  
خيلی مورد موافقت اوليا نيس��ت. در واقع، 
فرصتی برای تجربه های اجتماعی اس��ت. 
از مهم تري��ن رفتارهايی ک��ه در اين دوره 
نوجوانان نيازمند آموختن آن هستند، رفتار 
قاطع يا جرئتمند و به طور کلی، رفتاری است 

که ف��رد ياد می گيرد چگون��ه »نه« بگويد. 
گاهی انحراف��ات و گرفتاری های نوجوانان 
از همين جاس��ت. يعنی در مقابل فشارگروه 
هم س��ال نمی توانن��د »نه« بگوين��د. مانند 
هنگامی که پس��ری در گروه دوستان خود 
مورد تقاضای کشيدن سيگار قرار می گيرد 
يا دختری توسط دوستانش، دعوت به گشت 
خيابانی بدون اطالع اوليا می شود. در بسياری 
از اين موارد، بچه ها به خوبی می دانند، کاری 
که به آن دعوت ش��ده اند، خطاست و ميل 
به انجام آن ندارند، اما به علت وابس��تگی 
به دوس��تان، نمی توانند به ط��ور قاطع آن را 
رد کنند. رفتار قاطع رفتاری اس��ت که فرد 
محترمانه و بدون توس��ل به پرخاشگری يا 
انفعال، می تواند خواسته ی ديگری را رد کند 
و از رفتارهای پايه ای است که سالمت فرد 
را در بسياری از موارد زندگی حفظ می کند.

چه قدر خوب می ش��د ک��ه در ميان 
اين همه دغدغه ی آموزشی، می توانستيد 
فرصت هاي��ی را به آموزش و تمرين اين 

رفتار در ميان دانش آموزانتان بپردازيد!
و کالم آخ��ر. دوره ی نوجوان��ی دوره ی 
»ش��دن« است. هيچ صفت و رفتاری به طور 
کامل تثبيت نمی ش��ود. مرحل��ه ی ترديد و 
دودلی ها، دوباره يافتن، تمرين و تجربه است. 
پس، نه با خطايش��ان نوميد، نه به چند رفتار 
درست ش��ان دل خوش شويد. همه ی عوامل 
می توان��د آن ها را متأثر کن��د. نحوه ی رفتار، 
آداب، کالم، نشست و برخاست و حتی ظاهر 
شما، می تواند در جهت دهی آن ها مؤثر باشد. 
بنابراين، او را در گذر از کودکی به بزرگ سالی، 
يعنی گذر از يک وابسته ی درمانده به مسئولی 

مستقل، يار و همراه باشيد.

 برخوردهای ناپخته و 
پر از تعارض معلمان و 
اطرافيان، نوجوانان را 

در يافتن هويت 
سردرگم می کند

 نوجوانان نيازمند 
آموختن رفتار قاطع هستند

پروين داعی پور
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کلید واژه ها: يادگيری، معلم، مدرسه.

دني��ای امروز م��ا دنيای چالش يا مي��دان چالش های 
فکری، علمی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی است و کسانی 

در اين ميدان برنده اند که دارای سه ويژگی زير باشند:
1. مغزهای پر )مجهز به علوم و معارف و مهارت مورد 

نياز امروز(
2. دست های توانمند يا کاربرد درست و به موقع آموخته ها

3. دل های نرم يا عواطف انسانی سالم
٭ ٭ ٭

شايد اشاره به چند نکته ی زير سودمند باشد:
� تا افکار عوض نشوند، اعمال عوض نخواهند شد.

� آن چه در مدرسه يا کالس يا حتی در جامعه عمدتًا بايد 
عوض شود، سر )مغز( است.

� مدارس هر کشور، نمودار آينده ی آن کشور در مقياس 
کوچک ترند.

� کودکان و نوجوانان آن چه را می آموزند که در آن و با 
آن زندگی می کنند.

� دانش آموزان امروز، صرفًا مأموران به تحصيل رسمی 
نيستند.

� معلمان امروز صرفًا مأموران آموزشی نيستند.
� مدي��ر يا رييس امروز، صرفًا مأم��ور رتق و فتق امور 

اداری نيست.

بلکه:
دانش آم��وزان ناگزيرند، معلومات و مهارت های چگونه 
زيستن: زيستن سالم و شاد در جامعه و جهان امروز را به 

کمک مدير و معلمان در مدرسه، تجربه و تمرين کنند.

آموزش شناگری تربيتی
مدير و معلمان ناگزيرند، محيط مدرسه را برای آموختن 

مهارت ها و معارف زير فراهم و مساعد گردانند:
1. يادگیری چگونه ياد گرفتن: 

چه چيز را؟
از کجا؟

و چگونه ياد بگيرند.
2. يادگیری چگونه به کار بردن آموخته ها: 

در کجا؟
چه وقت؟
و چگونه؟

3. يادگیری چگونه زيستن: در مراحل و شرايط متغير. 
چگونه زيس��تن، مهارتی اس��ت آموختنی و مدرسه، تقريبًا 
 مناس��ب ترين مکان تجربه و تمرين مهارت های س��الم و 

شاد  زيستن است.
4. يادگیری چگونه با هم زيستن: با موافقان و مخالفان

5. يادگیری چگونه تحصیالت خود را ادامه دادن
6. يادگیری چگونه شغل مناسب خود را انتخاب کردن

7. يادگیری چگونه مسـتقل زيستن: استقالل فکری، 
استقالل عاطفی، و استقالل عملی

8 . يادگیـری چگونـه خود را از عادت هـا و اعتیادهای 
زيانمند، مصون داشتن

9. يادگیری چگونه شهروندی سالم و موفق و سازنده شدن
٭ ٭ ٭

شرايط موفقيت معلمان دوره ی راهنمايی
1. برخورداری از س��المت شخصيت: راحت خنديدن، 
راحت نگاه کردن به مخاطبان، عش��ق، جرأت، ايمان، اميد، 

اعتماد، اعتدال، خودشناسی واقعی، و خودپنداری مثبت.

دکتر علی اکبر شعاری نژاد

ده
یرن

ادگ
م ي

معل
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2. برخورداری از مغز پر و دست توانمند و دل نرم، فرزند 
زمان بودن، تفکر انتقادی داشتن، به علوم و معارف مورد نياز 
مجهز بودن، اطالعات و مهارت های الزم را داشتن، و آشنا 

بودن با فناوری آموزشی روز.
3. برخورداری از حساسيت نسبت به مسائل روز جامعه 

و جهان
4. برخورداری از اش��تياق ب��ه فعاليت های اجتماعی و 

خالقيت يا تفکر خالق
5. شناخت ويژگی های ناآموخته و آموخته ی دانش آموزان 

دوره ی راهنمايی:
� چگونه هستند؟

� می خواهند چگونه باشند؟
� چگونه می توانند باشند؟

� والدينشان چه انتظارهايی از ايشان دارند؟
� مدرس��ه  )مدير و معلمان( چه انتظارهايی از ايش��ان 

دارد؟
� جامعه و جهان چه انتظارهايی از ايشان دارند؟

6 . ب��اور ک��ردن اين که »محور« هم��ه ی برنامه ها و 
فعاليت های آموزشی، »برخورداری کودکان و نوجوانان از 
زندگی سالم و شاد« است. البته زندگی سالم و شاد والدين 
و معلمان، اولويت دارد. زندگی س��الم، يعنی برخورداری از 
احترام و محبت متقابل، مقبوليت بين اطرافيان، و موفقيت.

7. معلم امروز »ش��ناگری« اس��ت که زندگی همه ی 
ش��هروندان و يا جهانيان برايش مطرح اس��ت؛ و دغدغه ی 
خاطر هم��گان را دارد. مدرسـه ی پويـا و امروزين، مرکز 

يادگیری »شناگری« است نه شناوری.
8 . همه ی درس ها با مس��ئله آغاز می شوند و با مسئله 

پايان می پذيرند.

9. معل��م در همه ی دوره ها، خصوصًا دوره ی راهنمايی، 
حالل مسئله نيست، بلکه طراح مسئله است؛ چون می داند 
و باور دارد که تنها »مسئله« است که آدمی را به انديشیدن 

وامی دارد.
بديهی است که مدير و معلمان مدرسه ی راهنمايی پويا 

و شايسته:
٭ با چند و چون رش��ته های تحصيل��ی پس از دوره ی 
راهنمايی آشنا هستند و می دانند که برای ادامه ی تحصيل 

در هر رشته، داشتن چه شرايطی الزم است.
٭ با مش��اغل گوناگون در جامعه ی خود آشنا هستند و 
می دانند برای اشتغال در هريک از آن ها، داشتن چه شرايط 

و صالحيت هايی ضروری است.
٭ از آينده نگری قوی برخوردارند.

٭ هرگ��ز از تقوي��ت علمی و حرف��ه ای خويش غفلت 
نمی کنند.

٭ همگ��ی بر اين باورن��د که مدرس��ه، درواقع ميدان 
چالش ه��ای فکری و علمی و هم چون کارگاهی آموزش��ی 

است.
و اين نيز مسلم است که سالمت عمل، مستلزم سالمت 

وجود و نظر است. 
بنابراين، مديران و معلمان بايد مانند ساير شهروندان، 
مورد عنايت باش��ند، از امنيت خاطر الزم برخوردار باش��ند، 
پيوسته تقويت علمی و حرفه ای شوند، فعاليت های آموزشی 
ايشان مرتبًا مورد ارزش يابی علمی قرار گيرد، و مدرسه برای 
ايش��ان نيز مانند دانش آموزان، محيطی گرم و س��رورانگيز 

باشد.
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خالقيت موهبتي الهي و همگاني 
است، اما پرورش، تحقق و ظهور آن، 

مستلزم بستري مناسب است. گسترش 
اين توانايي كه به منزله ي بقا براي 
جامعه است، از طريق برنامه ريزي 

مناسب و صحيح آموزشي امكان پذير 
است و موفقيت در اين زمينه، مستلزم 

آن است كه موقعيت كنوني خويش 
را كاماًل بشناسيم و سپس با توجه به 

شرايط، براي ارتقاي نظام آموزشي 
برنامه ريزي مناسبي كنيم. بسياري از 

محققان، شيوه هاي سنتي حاكم بر 
آموزش وپرورش را از مهم ترين موانع 

رشد خالقيت در هر جامعه اي ذكر 
مي كنند. آن ها معتقدند، براي داشتن 

هر نظام آموزشي غني و سازنده، الزم 
است نظام سنتي متحول و به سمت 
برنامه ي آموزش خالق هدايت شود. 

ميزان شناخت معلمان از خالقيت، 
نوع نگرش و نحوه ي تدريس آن ها، بر 

غني سازي محيط كالسي براي رشد 
خالقيت دانش آموزان تأثير مستقيمي 
دارد. معلمان خالق، بهترين الگوي 
مناسب براي خالقيت دانش آموزان 

هستند. معلماني كه در عين حال كه 
خود خالق اند، شرايط مناسب را براي 
خالقيت دانش آموزان فراهم مي آورند. 
لذا الزم است، معلمان را ياري داد تا 
نگرش و مهارت هاي الزم براي رشد 

و توسعه ي توانايي خالق در خود و 
دانش آموزان را كسب كنند. حال اين 
سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان 

با آموزش مناسب، نگرش مثبت و 
شناخت الزم را در معلمان فراهم كرد؟

ش
وه

 پژ
 در

ان
علم

م

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

12



منبع
1. اين چكيده ي پژوهش از 
منبع زير اقتباس شده است:

حسيني، افضل السادات. تأثير 
آموزشي خالقيت در دانش، نگرش 

و مهارت هاي تدريس معلمان. 
ناظر: دكتر پروين كديور. مؤسسه ي 

پژوهشي وزارت آموزش وپرورش.

اكتشاف، تجزيه و تحليل نياز دارد، 
استفاده كنيد. معلماني كه در دوره ي 

روش هاي خالق تدريس شركت كردند، 
اعتقاد داشتند كه اين دوره نه تنها بر 

دانش، نگرش و مهارت آن ها تأثير 
گذاشته، بلكه ديد آن ها را به زندگي 

عوض كرده و باعث تحوالتي اساسي 
در زندگي و كار آن ها شده است. 

تأثيرات عميق اين دوره بر معلمان، روي 
دانش آموزان آن ها نيز كاماًل مشهود بود. 

دانش آموزان با انگيزه ي بسيار بااليي 
در كالس و فعاليت هاي كالسي شركت 
كرده اند، چنان كه حتي ساعات تفريح نيز 

ترجيح مي دادند در كالس باشند و به 
فعاليت خود ادامه دهند.

در جمع بندي تأثير دوره از ديدگاه 
معلمان، مي توان به اين موارد اشاره كرد:
خروج از قالب ها و كليشه ها؛ خروج 
از معلم محوري؛ شادي بخش  شدن امر 
تدريس؛ تغيير نگرش نسبت به تدريس 

و كالس داري؛ استفاده از روش هاي 
ارزش يابي كيفي؛ افزايش قدرت تفكر 

و نوآوري؛ بهره گيري از روش هاي 
اكتشافي و متنوع؛ ايجاد امنيت رواني 
در كالس؛ احساس احترام و برقراري 

روابط عاطفي عميق با شاگردان؛ حذف 
رقابت و مقايسه نكردن شاگردان با هم؛ 

لذت و شادي دانش آموزان از ساعات 
درس؛ ارائه ي پاسخ هاي متعدد از 

طرف دانش آموزان؛ افزايش اعتماد به 
نفس در دانش آموزان؛ ايجاد همكاري 

دوستانه بين دانش آموزان؛ يادگيري 
عميق تر و بيشتر دروس؛ پرورش قدرت 

تجسم، تخيل و خلق كردن.

نشده باشد؛ تفكر وسيع يا ارتباط برقرار 
كردن ميان ايده هاي جديد؛ درگيري با 
مسائل پيچيده و مبهم و تالش براي 

يافتن راه حل هاي تازه براي آن ها.
از مهم ترين موانع كه معلمان را 
از توجه به خالقيت بازداشته است، 

عبارت اند از: نداشتن شناخت از فرايند 
خالقيت، انگيزه نداشتن در كار، 

نداشتن اعتماد به نفس، نشناختن و 
به كار نبردن روش هاي تدريس فعال و 
خالق، تسلط نداشتن بر كار و موضوع 

درسي و محدوديت ها.
در رابطه با تدريس خالق، 

تحقيقات و بررسي هاي زيادي شده 
است. از ميان اين مطالب، الگوي 

ويلیامز از جامعيت خاصي برخوردار 
است. الگوي ويليامز شامل سه بعد 
است: موضوعات درسي، روش هاي 
تدريس، و مهارت هاي تفكر واگرا 

و مولد كه هر بعد، زيرمجموعه 
و تقسيمات خاص خود را دارد. 

روش هاي تدريس شامل 23 راهبرد 
است كه معلمان مي توانند در 

موضوع هاي گوناگون درسي، براي 
ايجاد توانايي فرايندهاي فكري خالق 

در دانش آموزان، از آن ها بهره ببرند. 
براي مثال، يكي از روش ها اين است 
كه از سؤال هاي محرك استفاده كنيد. 

به تفاوت سؤاالت پرسشي مانند چه، 
چه قدر، چه كسي، با سؤاالتي كه به 
درك عميق نياز دارند، مانند چگونه، 

آيا شما؟ در چه راه هاي ديگر، چه طور، 
اگر، چگونه ديگري، توجه كنيد و از 

سؤاالتي كه به ترجمه، تفسير، تعريف، 

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي 
و ارزيابي برنامه ي آموزش خالقيت 

معلمان است تا مشخص شود، تأثير اين 
برنامه در افزايش آگاهي و مهارت هاي 
تدريس و ايجاد نگرش مثبت چه ميزان 

است. لذا سه هدف اساسي پژوهش 
عبارت اند از: تعيين تأثير برنامه ي 

آموزش خالقيت در افزايش دانش و 
آگاهي معلمان از خالقيت، تعيين تأثير 

برنامه ي آموزش خالقيت در ايجاد 
نگرش مثبت به خالقيت، تعيين تأثير 

برنامه ي آموزش خالقيت در ايجاد 
مهارت هاي تدريس خالق.

برنامه ي آموزش خالقيت، 
برنامه اي است كه به معرفي مفهوم 

خالقيت، اجزا و عناصر آن، روش هاي 
آموزش خالقيت و شيوه هاي تدريس 

خالق مي پردازد.
بسيار ديده شده است، افرادي در 
يك رشته و موضوع خاص، اطالعات 

و مهارت بسيار خوبي داشته اند، اما 
هرگز كار خالقي ارائه نداده اند. علت 

اين امر در بسياري از موارد، نبود 
عنصر ديگر، يعني مهارت هاي مربوط 
به خالقيت است. مهارت هاي مربوط 
به خالقيت، با اين زمينه هاي فكري 

و عملي توأم اند: شكستن عادت و 
كنار گذاشتن شيوه هاي قبلي فكري و 

عملي و استفاده از روش هاي جديد؛ 
تعويض قضاوت يا تأخير در ارزيابي در 

مورد ايده ها، تا ايده هايي كه در نگاه 
اول مفيد نيستند، ضايع نشوند؛ ديدن 

چيزها به طور متفاوت و مشاهده ي 
امور آن گونه كه تاكنون به آن توجه 

سیمین جهاني
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خ��ود و دفع ض��رر، تن به اطاعت مي ده��د. در اين مبنا، تا هنگامي 
فرمان برداري تداوم دارد كه تهديد و ترس وجود داشته باشد.

 2   برهان منفعت
برهان منفعت يعني اين كه انس��ان به خاطر جلب منفعت براي 
خود، اقدام كند. براساس اين برهان، انسان به اين دليل فرمان برداري 
مي كند كه سود و منفعتي را براي خود به دست آورد. در غير اين صورت، 
دليلي براي فرمان برداري  وج��ود ندارد. در اين مبنا، تطميع هايي از 
سوي يك منبع ثروت و مكنت وجود دارد كه وسوسه برانگيز است و 
موجب برانگيخته شدن حرص و طمع مي شود. از اين رو، انسان براي 
جلب اين منافع، به اطاعت تن مي دهد. بديهي اس��ت در اين مبنا، تا 
هنگامي اطاعت وجود خواهد داشت كه ثروت نيز وجود داشته باشد.

 3   برهان محبت
در برهان محبت، انس��ان به خاطر عالقه اي كه به كسي دارد، 
دس��ت به اقدام مي زند. براس��اس اين برهان، انس��ان به اين دليل 
اطاعت مي كند كه به منبع فرمان عشق مي ورزد. در غير اين صورت، 
دليلي براي فرمان برداري وجود نخواهد داشت. در اين مبنا، فرمان روا 
شايسته ي محبت و دوستي است. از اين رو، انسان به دليل عالقه اي 

   برهان محبت و فرمان برداري از خدا
مسئله ي توحيد در فرمان روايي و فرمان برداري، بحث مفصلي 
دارد كه از حوصله ي اين نوش��تار خارج اس��ت. آن چه اين جا بدان 

مي پردازيم، نقش محبت در فرمان برداري از خداوند متعال است.
اين ك��ه چرا بايد از فالن منبع فرم��ان ُبرد، به برهان نياز دارد. 
هيچ كس بي دليل از كسي فرمان برداري نخواهد كرد. لذا اطاعت و 
فرمان برداري � همانند معرفت و ش��ناخت � نيازمند بنيان و مبنايي 
مس��تحكم اس��ت. عمق و پايداري فرمان برداري بسته به چيستي 
برهان و مبناي آن است. هرچه اين مبنا مستحكم تر و قوي تر باشد، 
اطاعت نيز جدي تر و تأثيرگذارت��ر خواهد بود. در اين باره، چند مبنا 

وجود دارد كه در ادامه به آن ها مي پردازيم:

 1   برهان امنيت
برهان امنيت يعني اين كه انس��ان به خاطر كسب امنيت خود، 
اقدام كند. براس��اس اين برهان، انسان به اين دليل فرمان برداري 
مي كند كه زياني را از خود دور س��ازد )دفع ضرر(، و ااّل هيچ دليلي 
ندارد كه انسان از كس ديگري فرمان برد. در اين مبنا، تهديداتي از 
س��وي يك منبع قدرت وجود دارد كه فراري از آن نيست و موجب 
برانگيخته شدن خوف و ترس مي شود. لذا انسان براي تأمين امنيت 

 برهان محبت

كلیدواژه ها: محبت، توحيد، برهان.

در ش��ماره ي پيش گفتيم كه »اهلل«، كانون تربيت ديني است 
و در اين بحث، محور اساس��ي ربوبيت خداوند است، نه خالقيت او. 
براي ربوبيت نيز برهان هاي متعددي وجود دارند كه مهم ترين 
آن ها برهان محبت است. با استفاده از برهان محبت مي توان 
باور به خدا را پايه ريزي كرد. براي اين كار بايد كمال و زيبايي 
خداون��د را براي دانش آموز تبيين كرد؛ چرا كه رب بايد محبوب 
باش��د و محبوب بايد كامل باش��د. آن چه در شماره ي پيش گذشت، 
توحيد ربوبي و مربوط به قلمرو معرفت و شناخت بود. مسئله ي ديگر در 
اين زمينه، »توحيد در فرمان برداري« است كه به قلمرو عمل و رفتار مربوط 

است و در اين شماره قدري به آن خواهيم پرداخت.

 حجت االسالم عباس پسنديده

محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حديث

نی
ت دي

ربی
ت
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ك��ه ب��ه وي دارد، از او فرمان مي برد. فرمان ب��رداري در اين مبنا، 
خالصانه و صادقانه است و از ويژگي  پايداري نيز برخوردار.

امام صادق)ع( مي فرمايد:
إّن الُعّباَد َثالَثٌه: َقوٌم َعَبدوا اهلَل َعزَّوَجلَّ َخوفًا َفِتلك ِعباَدُه الَعبيِد، 
و َق��وٌم َعَبدوا َاهلَل َتباَرك و َتعالي َطَلَب الثَّواِب َفِتلك ِعباَدُه ااُلَجرا ءِ، 
و َقوٌم َعَبُدوا َاهلَل َعزَّوَجلَّ ُحّبًا َلُه َفِتلك ِعباَدُه األاحراِر، و ِهَي أفَضُل 

الِعباَدِه ]محمدي ري شهري، 1382: 292[.
بندگان سه گونه اند: مردمي كه از سِر ترس خدا را مي پرستند كه 
اين پرستش  بندگان است. مردمي خداوند عزوجل را براي به  دست 
آوردن پاداش مي پرستند كه اين پرستش مزدبگيران است. مردمي 
كه خداوند عزوجل را براي آن كه دوستش دارند، مي پرستند. پس اين 

پرستش آزادگان است و برترين نوع پرستش.
نمونه ي اين گونه پرستش، انبياي الهي هستند. رسول خدا)ص( 

درباره ي حضرت شعيب مي فرمايد:
ش��عيب )ع( از دوستي خداي عزوجل چندان گريست كه نابينا 
شد. پس خداوند بينايي اش را به او بازگرداند. باز چندان گريست تا 
آن كه نابينا شد. پس خداوند بينايي اش را به او بازگرداند. باز چندان 
گريس��ت كه نابينا شد. پس خداوند بينايي اش را به او بازگرداند. در 
مرتبه ي چهارم، خداوند به او وحي كرد: »اي ش��عيب! اين كار را تا 
كي مي خواهي هم چن��ان تكرار كني؟ اگر اين كارت از ترس دوزخ 
اس��ت، آن را از تو بازداش��تم و اگر از اشتياق به بهشت است، آن را 

بر تو روا ساختم.«
شعيب گفت: »بارالها و سرورا! تو خود مي داني كه از ترس دوزخت 
و يا از سِر اشتياق به بهشتت گريه نمي كنم، ليكن دوستي تو با قلبم 

پيوند خورده است. از اين رو، تاب صبوري ندارم تا تو را ببينم.«
پ��س خداوند عزوجل به او وحي كرد: »ه��ان! حال كه كارت 
به اين س��بب است، به زودي موسي بن عمران، هم سخِن خود را به 

خدمت تو درخواهم آورد« ]پيشين، 294[.
امام صادق)ع( نيز با بيان تقسيم هاي سه گانه، محبت را مبناي 

خود در عبادت معرفي مي كند و مي فرمايد:
مردم، خداوند عزوجل را سه گونه مي پرستند: طبقه اي خدا را به 
اميد پاداشش مي پرستند كه اين، پرستش آزمندان است و ]انگيزه ي[ 
آن، آزمندي است. ديگراني، خدا را از ترس دوزخ مي پرستند كه اين، 
پرس��تش بندگان اس��ت و ]انگيزه ي[ آن، ترس. ليكن من، خداي 
عزوجل را از س��ر دوستي اش مي پرستم كه اين، پرستش بزرگواران 

است ]پيشين[.
در »محجئ البيضا« آمده اس��ت كه روزي حضرت عيسي)ع( بر 
س��ه تن گذشت كه رنگ چهره هايشان دگرگون شده و تن هايشان 
نزار ش��ده بود. پس به ايش��ان گفت: »چه چيز شما را به اين حالي 
كه مي بينم، دچار كرده است؟« گفتند: »ترس از دوزخ«. فرمود: »بر 

خداوند حق است كه شخص  ترسان را ايمني بخشد«.

س��پس از آنان گذشت و به س��ه تن ديگر رسيد كه از آنان 
الغرتر و رنگ پريده تر بودند. پرس��يد: »چه چيز ش��ما را به اين 
حالي كه مي بينم، دچار كرده است؟«. گفتند: »اشتياق به بهشت«. 
فرمود: »بر خداوند حق اس��ت كه آن چه را اميد داريد، به ش��ما 

ببخشد«.
س��پس از آنان گذشت و به س��ه تن ديگر رسيد كه از آنان 
الغرتر و رنگ پريده تر بودند و گويي بر چهره هايشان آينه هايي از 
نور بود. پرس��يد: »چه چيز شما را به اين حالي كه مي بينم، دچار 
كرده است؟«. گفتند: »دوستي خداي عزوجل«. فرمود: »شماييد 

مقّربان، شماييد مقربان!« ]پيشين[.
در روايت زيبايي از امام زين العابدين)ع(، عالوه بر اين س��ه 
برهان، به ميزان پايداري آن ها نيز اش��اره ش��ده اس��ت. حضرت 

مي فرمايد:
»من خوش ندارم كه خ��دا را عبادت كنم و از آن هدفي جز 
رس��يدن به پاداش به او نداشته باش��م؛ زيرا در اين صورت مانند 
برده ي طمعكارم كه اگر به چيزي چشم داشته باشد، كار مي كند، 
وگرنه كار نمي كند. هم چنين، خوش ندارم خدا را فقط به سبب ترس 
از كيف��ر او عبادت كنم؛ چه در اين حال، هم چون بنده ي نابكاري 
خواهم بود كه اگر نترسد، كار نمي كند. پرسيدند: پس براي چه خدا 

را عبادت مي كني؟
حضرت در پاسخ فرمود: زيرا او به سبب الطاف و نعمت هايش 

به من، سزاوار عبادت است. ]مجلسي، 1403، ج 70: 210[.

  طبقه بندي سه گانه ي انسان
از مس��ائل مهم در علوم، به ويژه  عل��وم تربيتي، طبقه بندي 
انسان هاست. جالب اين كه براساس اين  سه برهان، انسان ها نيز 
به س��ه گروه تقسيم مي ش��وند. در روايات، از اهل برهاِن امنيت 
به عن��وان »بردگان ناب��كار« و از اهل بره��ان منفعت به عنوان 
»تاجران طمعكار« ياد ش��ده، اما از اهل برهان محبت به عنوان 
»آزادگان بزرگوار« ياد ش��ده اس��ت. بديهي است، بهترين افراد 
كساني هس��تند كه در گروه س��وم قرار مي گيرند. از اين رو بايد 
تربيت ديني را به گونه اي برنامه ريزي كرد تا انس��ان هايي آزاده 

تربيت شوند و اين در گرو برهان محبت است.
از آن چه گذش��ت روشن شد، بهترين برهان براي توحيد در 
اطاعت، برهان محبت است؛ زيرا هم پايداري بيشتري دارد و هم 
از ارزش بيشتري نسبت به دو برهان ديگر برخوردار است. لذا بايد 

براي اين بعد از توحيد نيز محبت را راهبرد قرار دارد.

منابع
1. محمدي ري ش��هري، محمد، با همكاري: محمد تقديري. دوس��تي در قرآن و حديث. 

ترجمه ي سيد حسن اسالمي. قم. دارالحديث. 1382. چاپ دوم. 
2. عالمه مجلسي. بحاراالنوار. بيروت. الوفا ء . 1403 ق. چاپ دوم.
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يکی از مهم ترين دستگاه های بدن، دستگاه اسکلتی و عضالت است. اين 
دستگاه از دو بخش اسکلت )استخوان ها( و عضالت )ماهيچه ها( تشکيل شده 
است. برای آن که بپذيريم اهميت اين دستگاه کمتر از دستگاه گردش خون 
نيست، بايد با وظايف آن آشنا شويم. بخش اسکلت عهده دار موارد زير است:

1. حفاظت از مغز، نخاع، قلب و شش ها
2. تأمين نقاط اتصال ماهيچه ها و در نتيجه حرکات بدن

3. تأمين کلسيم، يکی از عناصر حياتی بدن
4. ايجاد زيبايی

بخش عضالت عهده دار امور زير است:
1. تأمين انرژی و قدرت الزم برای حرکات بدن

2. حفاظت از کليه ها و دستگاه گوارش
3. ايجاد زيبايی

معلم و
 حرکت 

احمد مختاريان
پزشك عمومي و دبیر منطقه ي 2 تهران

ان
علم

ت م
اش

هد
ب

پيش از پرداختن به جزئيات مربوط به سالمت اين دستگاه، اصول کلی 
حاکم بر بهداشت استخوان ها و عضالت را می آوريم. اين اصول عبارت اند از:

1. انجام ورزش های تقويت کننده ی عضالت
2. انجام ورزش های تسهيل کننده ی حرکات مفاصل

3. تغذيه ی مناسب و کافی به ويژه تأمين کلسيم و آهن
اما مهم ترين اصولی که بايد هميشه مورد توجه قرار گيرند، عبارت اند از:

4. استفاده ی صحيح از مفاصل و جلوگيری از صدمه ديدن آن ها
5. کنترل ميزان بار و فشاری که به استخوان ها و مفاصل و ماهيچه وارد می شود.

برای سهولت فهم مطلب، از بهداشت عضالت آغاز می کنيم:

بهداشت ماهيچه ها
ماهيچه ها و عضالت ما زمانی خواهند توانست وظايف خود را به خوبی و 

برای مدت يک عمر انجام دهند که به موارد زير توجه کافی داشته باشيم:
1. نرمش ها و ورزش های تقويت کننده ی عضالت را انجام دهيم.

در انجام اين نرمش ها، به نکات زير دقت کنيد:
� حرکات نرمشی می بايد از کم به زياد انجام شوند. شروع حرکات نرمشی 

با تعداد زياد، باعث بی اثر شدن آن ها و صدمه ديدن عضالت می شود.
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� حرکات نرمشی بايد از قدرت کم به قدرت زياد صورت گيرند. شروع 
اين حرکات با قدرت زياد، باعث صدمه ديدن ماهيچه ها می شود.

� حرکات نرمش��ی بايد به طور مستمر انجام شوند. عدم استمرار )قطع 
کردن حرکات( موجب بی اثر شدن آن ها خواهد شد.

� هميش��ه مراقب باش��يد تا تعداد حرکات و قدرت حرکات به مقدار زياد 
افزايش نيابد، بلکه در نهايت به تعدادی خاص ثابت شود و قدرت حرکات از يک 
حد معين فراتر نرود، زيرا انجام نرمش و ورزش موجب حجيم شدن ماهيچه ها 
می ش��ود. اگر اين حجيم شدن بيش از نياز متعارف بدن باشد، در بزرگ سالی 
باعث شل شدن عضالت و ناموزون و زشت شدن بدن و عدم کارايی عضالت 
می شود. مهم ترين توصيه در اين بخش، پرهيز جدی از پرداختن به نرمش های 
مربوط به »زيبايی اندام« و »پاور ليفتينگ« است. هيچ معلم عاقل و فرهيخته ای 
چنين رفتار غير عاقالنه و غير علمی را در پيش نمی گيرد. ملت های متمدن و 
پيشرفته � چه در قديم و چه در دنيای امروز � چنين رفتاری را نشان نداده اند. 
ورزش های پهلوانی در ايران، رزمی در خاور دور، فوتبال و شنا و ژيمناستيک و... 
در دنيای امروز، هيچ يک به تربيت بدن هايی درشت نپرداخته اند، بلکه همواره 

تربيت عضالتی قوی، چاالک، ظريف و ماندگار مورد توجه بوده است.
� اين حرکات بايد شامل تمام عضالت بدن، حتی عضالت صورت و 

چشم نيز باشد.
� اين حرکات بايد به طرز صحيحی انجام شوند.

2. مراقب باشيم تا فشار زياد، کشيدگی بيش از حد و ضربه های محکم 
به ماهيچه وارد نشود. زيرا ممکن است باعث پارگی و يا له شدگی عضالت 

شود. ماهيچه بافتی است که برای ترميم شدن به زمان طوالنی نياز دارد.
3. ماساژ دادن عضالت، چه به کمک ابزار و چه به وسيله ی دست، بسيار 

مفيد خواهد بود.
4. چنان چه به اس��تحمام با آب سرد عادت داريد، پس از خشک شدن 

بدن، حتمًا عضالت را ماساژ دهيد تا جريان خون در آن ها تسهيل شود.
چنان چه به استحمام با آب گرم يا داغ عادت داريد � هرچند اين عادت را 

بايد کنار بگذاريد � پس از استحمام، در معرض هوای سرد قرار نگيريد.

     دو مشکل رايج
يکی از مش��کالت رايج در ماهيچه ها، گرفتگی آن ها )اسپاسم( است. 

مشکلی که هر يک از ما آن را بارها تجربه کرده ايم.
علل گرفتگی عضالت عبارت اند از:

� استفاده ی بيش از اندازه از عضله و انقباضات طوالنی مدت عضله
� استفاده ی ناگهانی و بدون مقدمه از ماهيچه )به ويژه گرفتگی عضالت 

کمر(
� سرما

� بر هم خوردن تعادل کلسيم � منيزيم
� نرسيدن اکسيژن کافی به عضله

طبيعی اس��ت که برطرف کردن علل گفته شده، باعث برطرف شدن 
گرفتگی می شود.

تذکر1. برطرف شدن گرفتگی عضالت کمر به صبر و تحمل  نياز دارد، 
زيرا ممکن است چند روز به طول انجامد.

تذکر 2. اگر عضله ی پشت ساق پايتان هنگام بازی، کوه پيمايی و يا 
شنا دچار گرفتگی شد، تنها راه مؤثر اين است که مچ پا را در خالف جهت 
گرفتگی حرکت دهيد و عضله را گرم کنيد. )کندن موی پا هيچ تأثيری در 

بهبودی آن ندارد.(
يکی ديگر از مشکالت رايج، خستگی و کوفتگی عضالت است. علل 

اين مشکل عبارت اند از:
1. برخی بيماری های عفونی مانند آنفلوانزا و سرماخوردگی و...

2. ضعيف بودن عضالت به دليل نداشتن حرکات نرمشی
3. کمبود آهن و کلسيم

4. کار زياد عضله
رفع علت های باال، باعث از بين رفتن مشکل می شود.

اميد است با رعايت موارد گفته شده، هميشه عضالتی نيرومند، زيبا و 
چاالک داشته باشيد.

يکی از مهم ترين نکاتی که درباره ی ماهيچه ها بايد به آن توجه داشت، 
اين است که پس از کارهای مداوم و يا سنگين، عضالت را بايد به آرامی 
خنک کرد. هنگام کار مداوم و يا سنگين، به داليل مصرف قند )گليکوژن(، 
عضالت گرم می شوند. اين گرم شدن، به داليل سوختن قند و توليد انرژی 
برای حرکات عضالت اس��ت که بخشی از آن به گرما تبديل می شود. در 
نتيجه، دمای داخلی ماهيچه افزايش می يابد. معمواًل گرم شدن به حدی 
نيست که به خنک شدن به وسيله ی آب يا اشيای ديگر احتياج باشد. اما در 
مواردی مانند ورزش سنگين )فوتبال، بسکتبال، دويدن و ...( حرارت عضله 
افزايش زيادی می يابد. در اين صورت، فرد طی فرايندی طبيعی و خودکار، 
به سمت عاملی حرکت می کند که بتواند دمای عضله را کاهش دهد. اين 
عامل می تواند آب سرد، باد کولر، باد پنکه، دراز کشيدن روی زمين خنک 
و ... باش��د. برای پرهيز از عواقب خنک کردن سريع عضالت، بايد آن ها 
را ب��ه آرام��ی خنک کرد. پس خود را در معرض آب س��رد، باد خنک و يا 
سرمای زمين قرار ندهيد. زيرا سرد کردن سريع عضله باعث ايجاد اختالل 
در سيستم گردش خون عضله می شود و هم چنين، ساختار طبيعی داخلی 
عضله را تهديد می کند.معمواًل با خنک کردن سريع عضله، مشکالتی مانند 
احس��اس کوفتگی که مردم به آن س��رما خوردن عضالت می گويند و يا 
اسپاسم عضالنی ايجاد می شود. لذا پس از پايان ورزش های سنگين و يا 

مداوم، لباس ورزشی خود را کم نکنيد، بلکه اقدامات زير را انجام دهيد:
1. به مدت دو تا سه دقيقه به آرامی راه برويد.

2. از لباس نسبتاً  گرم )مانند لباس ورزشی يا حوله يا...( استفاده کنيد. همان 
کاری که کشتی گيرها و وزنه بردارها پس از پايان مسابقه انجام می دهند.

اگر کار مداوم با ماهيچه انجام می دهيد، قبل از شروع به کار، از لباس 
مناسبی اس��تفاده کنيد که بتواند عضالت مربوط را گرم نگه دارد. )يکی از 
مهم ترين علل استفاده از لباس کار ضخيم و سرتاسری، همين است(. هم چنين 

حداقل تا 10 دقيقه پس از پايان کار، آن لباس را به تن داشته باشيد.
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فطرت و محيط
بخوان، فکر کن، تغيير بده!

در اين نوشتار، به بحث نقش محيط در نيروی سوم، يعنی 
فطرت، پرداخته می شود. فطرت تمايلی درونی به سمت کمال 
فرد اس��ت. اين کمال برای هر فرد ش��کلی متفاوت دارد. اما 
آن قدر قوی و نيرو دهنده نيس��ت که شخص را الزامًا به جهت 
کمال وی برس��اند. اساسًا اگر نيروی فطرت تا اين اندازه قوی 
بود، با وجود قدرت انتخاب، تناقض پيدا می کرد. فطرت نيروی 
ضعيفی است که اگر از آن مراقبت نشود، به راحتی تحت تأثير 
محيط قرار می گيرد، به راحتی ناديده گرفته می ش��ود، اش��تباه 

گرفته می شود و يا تغيير جهت می دهد.
اين خصلت ها برای فطرت طبيعی هستند و اگرچه ممکن 
است به نظر برسد تأثير آن را کم می کنند و کارايی آن را برای 
هدايت فرد به س��مت کمال ندارند، ول��ی در واقع، اگر فطرت 
چنين نبود، فرايند کمال آن گونه که بايد باش��د، يعنی به دليل 

انتخاب خود شخص ارزشمند باشد، نبود.
فطرت همانند يک ناصح و خيرخواه بيرونی است که بدون 
آن که مخاطب خود را وادار کند که به خيرخواهی او گوش دهد 
و با گرو گرفتن برخی از نيازهای مخاطب، به طور غيرمستقيم 
او را به اطاعت از خود مجبور کند، تنها به نشان دادن مسيری 

که با همه ی وجود و ارگانيس��م وی تطابق دارد، اکتفا می کند. 
تفاوت موجود اين اس��ت که چون اين تمايل از همان وجود و 
ارگانيسم برخاسته است، به فرد اطمينان می دهد که راه کمال 

وی همان است.
اما فطرت برای آن ک��ه اجبار ايجاد نکند و برای انتخاب 
راه پيشنهادی خود، فشار مستقيم و غيرمستقيم نياورد � و اين 
درس بزرگی است که نيروهای محيطی بايد بگيرند که چگونه 
عمل کنند تا ضمن انجام مأموريت خود، آزادی انتخاب را سلب 
نکنند  �  با اراده ی صاحب خود و يا حتی با آن چه غيرارادی توسط 
صاحب خود پذيرفته می شود، خود را از ميدان کنار می کشد تا 
صاحبش بتواند واقع��ًا آزادانه انتخاب کند. تنها در اين صورت 

است که می توان مسئوليت انتخاب وی را به خودش سپرد.
نقشی که محيط می تواند در سازنده بودن فطرت ايفا کند، 
آن است که همانند اديان که نقش خود را بازگشت دادن فرد و 
يادآوری به وی در مورد فطرت می دانستند، بکوشد آن چه را مانع 

رجوع فرد به فطرت خود است، برطرف سازد.
توجه به اين نکته مهم است که محيط نبايد خود را جای 
فطرت بگذارد و تمايالت فردی خود )والدين، معلمان، پيامبران، 

کلید واژه: فطرت، محيط، کمال.

اشاره
در نوشتار پیشین، بحث 
آسیب شناسی عملکرد مدرسه در 
نیروی آزادی انتخاب، به عنوان 
يکی از سه  نیروی به وديعه گذاشته 
شده در انسان برای رسیدن به 
کمال، مورد بحث واقع شد.

به گونه ی چکیده می توان 
گفت، انسان موجودی است که 
امتیازش در قدرت انتخاب اوست. 
برای آن که اين قدرت انتخاب 
امتیاز باشد نه عیب، الزم بوده 
است که قدرت تشخیص راه کمال 
هم به او داده شود. نیروی تفکر و 
تحلیل يک روی سکه ی اين قدرت 
تشخیص است. روی ديگر سکه 
که کامل کننده ی اين قدرت است، 
مالکی درونی و فطری در انسان 
است که به قدرت تفکر اين امکان 
را می دهد تا راه های متفاوت را با 
خواست ذاتی خود مقايسه کند و 
راه صحیح را بیابد.

محیط )هر چه بیرون فرد 
است( می تواند نقشی بسیار 
سازنده و يا مخرب در اين فرايند 
کمال داشته باشد. نقش سازنده ی 
محیط در نیروی تفکر و آزادی 
انتخاب، عبارت است از فراهم 
کردن اطالعات صحیح و بی جهت، 
و دادن آزادی واقعی انتخاب به 
فرد. نقش مخرب محیط

 می تواند دادن اطالعات غلط، 
جهت دار و فیلتر کردن اطالعات 
در جهتی خاص و گرفتن آزادی 
انتخاب به اشکال متفاوت باشد.

دكتراي تعلیم و تربیت

يداهلل سعیدنیا   ان
سم

ر آ
نظ

ز م
ا

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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مصلحان، مبّلغان و...( را در نقش فطرت شخص به او القا کند، 
بلکه محيط بدون آن که بکوشد به فرد بگويد فطرتش از او چه 
می خواهد � که اين امر همواره آسيب زاست � بايد عمدتًا مانع 

وارد آمدن فشار از طرف بيرون به فرد شود.
توضيح آن که، همه فطرت دارند. همه ی فطرت ها هم راه 
کمال فرد را به وی نش��ان می دهند، اما مشخصات اين راه و 
مقصد آن برای هر فردی متفاوت اس��ت. بنابراين، آسيبی که 
محيط )مثاًل مدرس��ه( می تواند ايجاد کند، آن اس��ت که تصور 
کند، از مش��خصات اين راه و مقص��دی که فطرت فرد به وی 
نش��ان می دهد، باخبر است که در واقع چنين نيست. بنابراين، 
محيط نبايد بکوشد جای فطرت بنشيند، زيرا اواًل از مشخصات 
راه و مقصد کمال هر فرد مطلع نيست و ثانيًا اگر هم چنين بود 
و می دانس��ت، احتمااًل محيط نمی تواند و نمی خواهد که مانند 
فطرت، تنها خيرخواهی باش��د که رسالتش ابالغ است و بس. 
بلکه به گونه ای عمل می کند که آزادی انتخاب فرد را � ولو به 
دليل دلس��وزی و مصلحت انديشی برای فرد � از وی می گيرد. 
بنابراين، اساسًا محيط بايد رسالت خود را پاس داری از فطرت 

فرد بداند و بس.
مدرسه نيز به عنوان بخشی از محيط می تواند در اين مورد 
س��ازنده عمل کند يا آسيب برساند. مراقبت از فطرت اين گونه 
امکان پذير اس��ت که آن چه در محيط باعث ايجاد فشار بر وی 
اس��ت، برداشته ش��ود تا نيروهای خارجی نتوانند مانع شنيدن 
صدای فطرت توسط فرد شوند. هم چنين، برداشتن فشار، مانع 
کشيده شدن فرد به سمتی می شود که مخالف خواست فطرت 

است، ولی فرد به دليل ناچاری، به سمت آن سمت می رود.
نظريات جديد روان شناسی بر اين اعتقادند که برای حرکت 
انس��ان به س��مت کمال خود، بايد نيازهای اساسی اش تأمين 
شوند. در غير اين صورت، فرد برای تأمين آن ها، به خواسته های 
محي��ط تن درمی دهد. اين خواس��ته ها الزام��ًا در جهت کمال 
وی نيس��تند. بنابراين، ارضا نشدن اين نيازهای اساسی انسان 
می تواند، مانع عملکرد فطرت ش��ود و هم چنين آزادی انتخاب 

فرد را سلب کند.
محي��ط و از جمله مدارس، می توانند با تالش برای درک 
نيازه��ای کودکان و تأمين آن ها، زمينه را برای انتخاب آزادانه 
و فطری برای فرد فراهم کنند. در قسمت قبلی ذکر شد، دادن 
اطالعات صحيح و بدون جهت به فرد، و ايجاد فضای تفکر و 
تحليل می تواند، به پرورش اين نيرو کمک کند. در مورد فطرت 
نيز می توان گفت که تأمين نيازهای اساس��ی فرد بدون ايجاد 
پيش ش��رط برای او، می تواند امکان عملکرد فطرت را ايجاد 
کند. در واقع، محيط نقش خدمات رسانی و تأمين نيازهای کمال 
را دارد، نه نقش تعيين هدف و بردن فرد به س��مت هدف )که 

گاه��ی آن را هدايت می نامند تا مفهوم اجب��ار کردن را کمی 
لطيف تر کنند(. در اين جا مشخصًا به مواردی پرداخته می شود 
که در مدرسه درباره ی فطرت رخ می دهد؛ مثال های روشنی از 

آسيب ها و سازندگی ها در زمينه ی فطرت.
بر اساس برخی نظريات، مهم ترين نيازهای انسان عبارت اند از:

1. نيازهای فيزيولوژيک مانند غذا، آب، هوا، لباس، خواب، 
تفريح و سرگرمی.

2. نياز به احس��اس ايمنی از طرف محيط، مانند احساس 
امنيت جانی، مالی، اجتماعی.

3. نياز به احس��اس تعلق داش��تن به گروه مانند خانواده، 
دوستان، فاميل و... و نياز به احساس مورد محبت بودن توسط 
خانواده، دوستان و معلم، و هم چنين نياز به دوست داشتن کسی 
يا چيزی مانند دوست داش��تن والدين، خواهر و برادر، دوست، 

معلم، و يا دوچرخه و پرنده و...
4. نياز به احساس ارزشمند بودن، هويت داشتن، مؤثر بودن 

و غيره.
اين نيازها بايد توس��ط محيط و از جمله مدرسه رفع شوند. 
تأمين اين نيازها نبايد با پيش ش��رط باشد. زيرا اين نيازها برای 
انسان اساسی هستند و بدون تأمين آن ها انسان در فشار است 
و نمی تواند به کمال خود فکر کند. آس��يبی که عمدتاً  از طرف 
مدارس در اين زمينه وارد می ش��ود، اين است که گاهی برخی 
از اين نيازها اساس��ًا سلب می شوند؛ مانند احساس ايمنی. اين 
موضوع در مدارس رايج اس��ت که بچه ها از مدرسه می ترسند، 
از ناظم واهمه دارند و در ترس از اخراج ش��دن به سر می برند. 
فضای بين معلم و ش��اگرد گاهی به گونه ای اس��ت که شاگرد 
نگ��ران طرد ش��دن و توهين از طرف معلم اس��ت. اين فضای 
ناامنی در بين خود شاگردان هم وجود دارد. برخی شاگردان در 
نگرانی از طرد شدن توسط دوستان و مسخره شدن توسط آن ها 
به سر می برند. همه ی اين آسيب ها که از تأمين نشدن احساس 
ايمنی ناشی می شوند، خطرناک اند و مانعی برای کمال محسوب 

می شوند.
گاهی هم تأمين نيازها مش��روط است. مثاًل شرط احترام 
و توجه و محبت به ش��اگرد، تبعيت از دستورات معلم و تأمين 
خواس��ته های اوست )که البته در ظاهر، همه ی اين خواسته ها 
برای تأمين س��عادت کودک هستند!( مشروط کردن احترام به 
کودک و محبت کردن به او به ازای کسب نمره ی خوب، انجام 
به موقع تکليف، ساکت بودن در کالس و غيره، همه فشارهايی 
را به فرد وارد می کنند که مانع حرکت آزادانه به س��مت کمال 

وی می شوند.
جزئيات بس��ياری در اين زمينه وج��ود دارد که آن ها را به 

نوشتار بعدی می سپاريم. 

برای حرکت انسان به 
سمت کمال خود، بايد 
نيازهای اساسی تأمين 

شوند

محيط نبايد جای 
فطرت را بگيرد
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بهمنبهمنبهمنبهمن22
بیست ودوم بهمن

 اگر نبود؟
»روز«ه��ا و »ش��ب «ها، هرچن��د 
مخل��وق خدايند � هم چون انس��ان ها � 
اما يکسان نيستند. »شب قدر« از هزار 
ماه با فضيلت تر است و »روز بيست ودوم 
بهمن ماه 1357« از قرن ه��ا روزمّرگِی 

ملت ها با ارزش تر.
در اين روز، »ملت ايران« با »اسالم 
محم��دی � ص« بيعت ک��رد و پس از 
رکود و غفلتی بيش از هزار سال، نظامی 
بر انگاره ی حکوم��ت نبوی و علوی، با 
رهبري امام خميني)ره( به  نام »جمهوری 

اسالمی« پايه گذاری شد.
اين��ک، پس از گذش��ت س��ه دهه 
از اين اتفاق مب��ارک و انتخاب بزرگ، 
درس هايی از آن را برای خود و جهانيان 

به ياد می آوريم:
1. تجربه ی دي��روز و امروز دنيای 
متمدن نشان داده است که دموکراسی، 
مردم ساالری و حکومِت صرفًا برخاسته 
از جمهوريت، ماهيتی خودکامه و مستکبر 
می ياب��د و به اقتض��ای صفت ذاتی اش 
به اس��تضعاف ديگ��ران می انجامد. در 
اين صورت، فرهنگ، تم��دن و فناوری 
ابزار استعمار و استثمار می شود. بنابراين 

هرچه آوازه ی دموکراسی پرطنين تر شود 
� چنان که در غرب مطرح است � رفاه و 
سپس رفاه زدگی و ابتذال مناديان آن از 
يک سو، و فقر و مرگ تدريجِی مرعوب 
و مجذوب ش��دگان آن��ان در جهان از 

سوی ديگر، بيشتر می شود.
2. نظام هاي��ی نيز که ب��ا عناوين 
متفاوت خود را به »اس��الميت« مربوط 
و منتس��ب می کنند و داعيه ی حکومت 
دينی دارند، اما مردم در تحقق و مديريت 
جامع��ه نقش جدی نداش��ته و ندارند � 
هم چون حکومت های گذشته ی ايران و 
مشابه آن ها در کشورهای امروز جهان � 
به اس��تبداد، انحراف و وابستگی گرفتار 

می شوند و زوال خود را خواهند ديد.
3. »جمهوريت« و »اس��الميت« از 
هم تفکيک ناپذيرند و هرگونه تالش � و 
در واقع سياسی کاری � برای جدا کردن 
اين دو، به معنی جدا شدن ازاصل اسالم 
و پش��ت ک��ردن به بيس��ت ودوم بهمن 
است. اين تفکيک ناپذيری و به اصطالح 
»مردم س��االری دينی« را می توانيم از 
رس��می ترين عبادت در اس��الم، يعنی 
نماز، نيز دريافت کنيم. مسلمان در تمام 

نمازهای واجب و مستحب خود »اّياک: 
فقط خدا، اس��الميت« را بدون »َنعبُد و 
َنسَتعيُن: جمهوريت« ادا نمی کند و باور 
ن��دارد. با اين توضيح که »اس��الميت« 
اعتب��ار بخ��ش »جمهوريت« اس��ت و 
»جمهوريت« تجّلی بخش »ما«ست؛ نه 

من و تو و او.
نمازگزار، حتی اگر در تنهايی و خلوت 
به ادای اين فريضه بپ��ردازد نمی تواند 
و نباي��د بگوي��د: »اياک اعب��د و اياک 
اس��تعين«، زيرا اين ديگر سخن وحی و 
ذکر نماز نخواهد بود و بدعت اس��ت و 
مبطل عمود دين. باي��د در »عبادت« و 
»اس��تعانت« هر مسلمان، »ما« جريان 
داشته باشد، نه »من«. ضمنًا جاری شدن 
»م��ا« در غير اياک )ش��رک و کفر( گم 

کردن راه و افتادن در ضاللت است.
4. قدرت ه��ای حاک��م ب��ر جهان،  
ظهور چنين حکومتی را در س��ال 1357 
ي��ک امر غافل گير کننده و عجيب و در 
عين حال نامطل��وب � که نبايد تحقق 
می ياف��ت � ارزياب��ی کردن��د. به همين 
دليل، از همان آغاز درصدد براندازی يا 
منحرف کردن آن برآمدند و به موازات، 
در رسانه های استکباری خود در جهان 
تبليغ کردند که ايران با پذيرفتن چنين 
نظامی، برای هميش��ه از علم، صنعت و 
فناوری محروم و ساقط شد و نابودی آن 
به زودی فرا می رسد. اين در حالی است 
که پيش��رفت های خيره کنن��ده ی ملت 
ايران )علمی، پزشکی، نظامی، هسته ای 
و...( هم اکن��ون جهانيان را به ش��گفتی 
انداخته اند. به طوری که پنهان و آشکار، 
اعتراف کرده اند، ك��ه همه ی ما با يک 
قدرت منطقه ای مواجهيم و بدون حضور 
و نقش آفرينی جمهوری اسالمی ايران، 
هر اقدامی در جهت توسعه، پيشرفت و 
صلح پايدار در منطقه به نتيجه نخواهد 

رسيد.
آری، نهال بيست ودوم بهمن به ثمر 

نشسته است. 

دکتر حسین داودی
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به سوي
خداشناسي

 عنوان: دنياي شگفت انگيز اطراف ما:
                راهي به سوي خداشناسي

 نويسنده: هارون يحيي
 مترجم: عليرضا عّياري

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
     تلفن: 9-88715545 و 021-88962972

 چاپ اول، تهران، 1387، 144 ص، 2150 تومان.
جهان، كهكشان راه شيري كه منظومه ي شمسي در آن 
قرار دارد، و س��ياره ي زمين، همگي توسط عوامل بي شماري 
كنترل مي ش��وند. تمام��ي اين قوانين و ت��وازن موجودات، در 
شرايط خاصي طراحي و به صورت معجزه آسايي مرتب شده اند 
تا محيط مناسبي براي زندگي انس��ان به وجود آورند. تمامي 
داده هاي علمي كه تاكنون به دست آمده اند، نشان مي دهند كه 
در هيچ جا يا هيچ مكاني در دنيا، جايي براي شانس يا تصادف 
وجود ندارد. از اولين لحظه ي شروع دنيا تا آخرين لحظه اي كه 
ش��ما اين كتاب را مي خوانيد، جهان با نهايت جزئيات، توسط 
خداوند حكيم و متعال كه انسان ها را آفريده، طراحي شده است 

تا شاهد آن باشند، تأمل كنند و قدرت و هنر او را بستايند.
اين كتاب شامل نمونه هايي از معجزاتي است كه از لحظه ي 
اول خلقت جهان رخ داده اند و امروزه نيز هم چنان رخ مي دهند. 
ما اين معجزات را به صورت س��ه موضوع اصلي دس��ته بندي 

كرده ايم: جهان؛ منظومه ي شمسي ما و دنيا؛ موجودات زنده.
كتاب حاضر مي كوش��د، با نش��ان دادن چند معجزه ي 
خلق��ت در جهان، تصويري از قدرت و هنر بي كران خداوند 
متعال، به خواننده بدهد. به عالوه، اميد است به اين آگاهي 
منجر شود كه هر چيزي در اطراف ما، در صورتي كه با چشم 

خرد به آن نگريسته شود، معجزه ي خداوند است.

انه
بخ

کتا

اشاره
»رشد آموزش راهنمايي تحصيلي« تصميم دارد، در هر شماره 
كتاب هاي مناسب را براساس موضوعات درسي براي دانش آموزان 

دوره ي راهنمايي به شما همكاران محترم معرفي كند.

معرفی
 مجله ی برهان راهنمايی

پنجاه ودومين ش��ماره از فصل نام��ه ی رياضی 
برهان راهنمايی تحصيلی )زمس��تان 1388( ويژه ی 

دانش آموزان دوره ی راهنمايی منتشر شد.
در اين شماره می خوانيد:

 بنويس��يد تا رياضی را به بند بکشيد!؛ حميدرضا 
اميری

 رابط��ه ی )ب.م.م( و )ک.م.م( ب��ا نمودار درختی؛ 
سپيده چمن آرا

 شرط بندی در سفينه ی بيگل؛ حسن ياورتبار
 سرگذشت نمره ی دوست نداشتنی؛ سيد محمدرضا 

هاشمی موسوی
 روش دو ستونی؛ صبا مهدوی

 واژه  نامه ی رياضی؛ شادی بهاری
 مهارت های مخفی در محاسبات رياضی؛ محمود 

داورزنی
 هندس��ه و مرم��ت بناه��ای تاريخ��ی؛ احمد و 

اميرحسين شريفان
 معادله ی خط و رسم خط؛ حميدرضا اميری

 مربع جادويی چيست؟؛ رقيه شهبازی
 بازی و رياضی؛ زهره پندی

 پيمانه های احمدآقا؛ حسن احمدی
 تفريح فکر؛ مجتبی احمدی

 کمی منطقی فکر کنيد؛ حسن نصيرنيا
 سؤال های مسابقه ای رياضي استراليا؛ سپيده چمن آرا
 معرفی کتاب: جدول اعداد متقاطع؛ جعفر ربانی

به كوشش: فاطمه محموديان

خبر

حسین نامی ساعی
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کلید واژه ها: هوش، موسیقی، کالس درس.

اشاره
توجه به هوش های چندگانه ی يادگیری، کالس درس را با هر تعداد 
جمعیت، به تعداد محـدودی از دانش آموزان تبديل می کند. در واقع اين 
مقوله، راهی برای غلبه  بر مشـکل کالس های گروهی و پیامد آن، ناديده 
گرفتن تفاوت های فردی در آن است. بر اين اساس، گوئت1، پژوهشگر 
ايـن موضوع می گويد، با ديگران طـوری رفتار کنید که گويی آنان آن چه 
بايد باشند، هستند. در اين صورت، به آنان کمک کرده ايد تا به آن چه که 
می توانند باشند، تبديل شوند. اين گفته ی گوئت تنها با تکیه بر هوش های 
چندگانه ی يادگیری امکان پذير است. نوشته ی پیش رو، در ادامه ی مقاالت 

قبلی، به معرفی يکی ديگر از هوش های چندگانه اختصاص دارد.
غيرقابل تصور اس��ت که در طول روزهای کاری تان با دانش آموزانی 
روبه رو نشده باشيد که گاهی در کالس روی ميز ضرباتی را وارد می کنند 
که ريتميک هس��تند و يا به صداهای اطراف بس��يار حساس هستند و به 
راحتی به صداها واکنش نشان می دهند. يکی از معلمان، تجربه ی جالبی 

در اين زمينه دارد:

موسيقي متن كالسي
»دانش آموزان يکی از کالس هايم، بس��يار درس خوان و مرتب بودند 
و من از بودن با آن ها لذت می بردم. اما مش��کلی مرا آزار می داد. هنگام 
تدريس و يا زمانی که تکليفی را به بچه ها می دادم، در کالس زمزمه های 
نامفهومی را می شنيدم که گاهی حواسم را پرت می کرد. دلم می خواست 
بدون اين که اعتراض آش��کاری داش��ته باشم و موجب وازدگی بچه ها از 
کالسم شوم، موضوع را شناسايی و رفع کنم. تا اين که يک بار وقتی تکليفی 
به بچه ها دادم، متوجه ش��دم صدای زمزمه به صدای سوت تبديل شده و 
يکی از بچه ها آهنگی را با صدای سوت ولی بسيار آرام می نوازد. همين طور 
که بين بچه ها حرکت می کردم، به زهرا رسيدم. او دانش آموز بسيار آرامی 
است که کمتر هم حرف می زند، اما در کمال تعجب ديدم، او هم چنان که 
مشغول نوشتن است، سوت می زند و به شدت بر کارش متمرکز شده است. 
بچه ها که متوجه ما شده بودند، خنده شان گرفته بود. من با اشاره از آن ها 
خواستم واکنشی نشان ندهند و مشغول کارشان شوند. بعد از انجام تکليف، 
از زهرا خواستم نتيجه ی کارش  را در کالس توضيح دهد. او هم به خوبی 
از عهده ی اين کار برآمد. اين اتفاق، بهانه ی خوبی بود که با کالمی ساده، 

هوش ه��ای چندگانه را برای بچه ها توضيح دهم و آن ها را با خودش��ان 
بيشتر آشنا کنم. حاال ديگر زهرا می دانست که احتمااًل هوش موسيقيايی او 

قوی است و با تکيه بر آن بهتر می تواند درس هايش را ياد بگيرد.«
ع��الوه بر نش��انه هايی که در تجربه ی ياد ش��ده مطالع��ه کرديد، 
دانش آموزان دارای هوش موسيقايی، ويژگی های خاصی دارند، از جمله 
اين که ملودی ها را به خوبی به خاطر می سپارند. معمواًل خوش صدا هستند 
و از خوان��دن و نواختن موس��يقی لذت می برن��د. هم چنين، در صحبت 
ک��ردن و حرکت کردن موزون عمل می کنند و گاهی به طور ناخوداگاه 
با خود زمزمه می کنند. دانش آموزانی که ضربات ريتميک روی ميز وارد 
می کنند نيز در اين دس��ته قرار دارند. آن ها به صداهای اطراف حساس 
هس��تند و صدا می تواند به راحتی تمرکزش��ان را به هم بريزد. هم چنان 
که موس��يقی های موزون و صدای س��از کوک برای آن ها قابل توجه و 
لذت بخش است، از صداهای ناموزون و سازهای خارج از ريتم و کوک 
خوششان نمی آيد و به راحتی آن را تشخيص می دهند. دقيقًا همين گروه 
از دانش آموزان هستند که برای يادگيری مطالبی که به شکل ريتميک 
هستند، مانند جدول ضرب، زحمت کمتری می کشند و به راحتی آن را به 

ذهن خود می سپارند.
بزرگ س��االنی که هوش موسيقايی آن ها از قدرت بيشتری برخوردار 
اس��ت نيز، عالوه بر نش��انه های باال، معمواًل يکی از آالت موس��يقی را 
می نوازند، به آسانی و با يک يا دو بار شنيدن يک مجموعه موسيقی، آن را 
به خاطر می سپارند و غالبًا ذهنشان از موسيقی و کالم ريتميک آکنده است. 
اين قبيل افراد، وقتی در جايگاه آموزش قرار می گيرند، استفاده از ريتم را 

برای آموزش بيشتر ترجيح می دهند.
بر اساس اين هوش بهتر است در آموزش، فرصت های مناسبی برای 
اين گروه از دانش آموزان در نظر گرفته ش��ود. برای مثال، هنگام طراحی 
برپايی يک نمايشگاه از کارهای دانش آموزان، قسمتی را به فعاليت های 
مربوط به موس��يقی اختص��اص دهيد و يا در آموزش، س��اخت ملودی و 
اس��تفاده از آن برای دانش آموزان را پيش��نهاد کنيد. هم چنين، در ارائه ی 
تکاليف اختياری، بخشی از تکاليف را به ساختن و يا کاربرد ملودی برای 
يک موضوع آموزشی اختصاص دهيد. در اين باره، معرفی موسيقی دانان و 
زندگی نامه ی آن ها در مناس��بت ها، از جمله در برنامه های معرفی مشاغل 

گوناگون، می تواند برای دانش آموزان پندآموز و تأثيرگذار باشد.

نت ها  درکالس
لیال سلیقه دار

دكتراي برنامه ريزي آموزشي
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آن چه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار بگيرد، آن است که هنگامی 
که معلم از شعر يا ملودی خاصی برای يک مفهوم استفاده می کند، نبايد 
همه ی دانش   آموزان را به حفظ آن وادارد. اين نکته به نوعی، به توجه معلم 
به هوش های چندگانه ی يادگيری در دانش آموزان اشاره دارد. برای مثال، 
معلمی برای آموزش مفاهيم مربوط به بدن انسان در فصل انسان و حرکت 
)کتاب علوم تجربی پايه ی سوم راهنمايی تحصيلی(، با استفاده از کلمات 
کليدی اين فصل مانند استخوان های قسمت های گوناگون بدن، غضروف، 
مفصل و رباط، ماهيچه و نيز نقش آن ها در بدن انسان، متنی را می سازد 
و آن را به ص��ورت ريتميک به فراگيرندگان می آموزد. اين حالت می تواند 
فضای کالس را به فضايی شاد تبديل کند و محيط جذابی را فراهم بياورد. 
اما اصرار معلم به حفظ شعر توسط همه ی دانش آموزان، می توان به صورت 

عکس، موجب کاهش يادگيری بعضی ها شود.
به اين ترتيب، به نظر می رسد که هوش موسيقايی در تمامی دروس و 
در بخش های گوناگون فرايند ياددهی � يادگيری، اعم از ورود به کالس 
و آغاز درس، تا ارائه ی تکليف، قابل اس��تفاده اس��ت. برای مثال، معلمی 
تصمي��م می گيرد برای ايجاد انگيزه و جل��ب توجه دانش آموزان به درس 
تاريخ که به حماس��ه های تاريخی اشاره دارد، يک موسيقی حماسی را در 
ابتدای درس خود پخش کند. دبير درس رياضی برای ماندگاری رابطه ی 
فيثاغورث در ذهن دانش آموزان، درس را با آهنگ خاصی مطرح کند و از 
دانش آموزان می خواهد آن را در کالس با هم بخوانند. دبير درس اجتماعی 
نيز می کوشد، متون مربوط به مفاهيم اجتماعی را با آواها و ريتمی خاص 
برای بچه ها بخواند که احساس همراه با آن، مفهوم مورد نظر را به صورت 

روشن تری به ذهن متبادر کند.

نواي يادگيري
از ديگر کاربردهای موسيقی در کالس درس، موسيقی فراذهنی است. 
سال ها پيش، پژوهش��گران امور آموزشی دريافتند که اگر در حين تدريس 
معلم، نوعی موزيک نيز پخش شود، دانش آموزان سريع تر مطالب را به حافظه 
می س��پارند. در اين مطالعه نش��ان داده شده است، موسيقی های مورد نظر 
بهتر است از آثار منتخبی از موسيقی سنتی باشند و دانش آموزان در حالت 
آرامش قرار داشته باشند. البته در اين زمينه هيچ مطالعه ای در ايران صورت 
نگرفته است، اما آن چه مسلم است، آن که استفاده از موسيقی های مرتبط با 

متن، می تواند تأثير بسزايی در يادگيری دانش آموزان داشته باشد. برای مثال، 
ش��نيدن صدای امواج دريا هنگامی که معلم قصد تدريس مفهوم اهرم با 

استفاده از پارو را دارد، می تواند در يادگيری آن ها تأثير مثبتی داشته باشد.
پرداختن به هوش های چندگانه، به ويژه زمان ارائه ی تکاليف متنوع 
اختياری به دانش آموزان، چالشی را پيش روی معلمان ايجاد می کند. اين 
چالش بی اطالعی دانش آموزان از هوش های چندگانه مربوط می شود. 
آگاهی داشتن دانش آموزان از هوش های چندگانه ی يادگيری و تالش 
در جهت شناخت بيشتر خود، موجب می شود آنان برای حل مسائل خود، 
شيوه های مناسبی را برگزينند. اين توانايی هم چنين موجب می شود که 
آنان با قرار گرفتن در محيط های يادگيری جديد، خود را مورد حمايت و 

پشتيبانی قرار دهند.
از اين رو الزم است اين تئوری به دانش آموزان معرفی شود. به اين ترتيب، 
به آنان يادآور می شويم که همه ی افراد باهوش هستند، اما نوع و سطح آنان 
با يکديگر متفاوت اس��ت. برای اين کار کافی است که دانش آموزان با انواع 
هوش و نيز ويژگی های مربوط به هر يک آشنا شوند. هم چنين، بايد اين نکته 
به آنان تأکيد شود که ممکن است شناخت ما در مورد ميزان هوشمان دقيق 
و درست نباشد و اين کار به دقت و مطالعه ی بيشتر در رفتارمان نياز دارد. اين 
نکته به اين جهت قابل تأمل است که ممکن است دانش آموز تصوری از خود 
ايجاد کند که با واقعيت وجودی او تناسب درستی ندارد و اين مسئله برای 
او مشکالتی را فراهم کند. هم چنين، قابليت پرورش و رشد هوش، از جمله 
مس��ائلی است که بايد برای دانش آموزان مطرح و بر آن تأکيد شود. به اين 
ترتيب، محيط کالس به فضايی ترغيب کننده، زايا و فعال تبديل می شود که 

هرچه بيشتر دانش آموزان را به فراشناخت رهنمون می کند.
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مشکالت آموزش و پرورش کارامد، از قبل از ثبت نام در دبستان 

آغاز می شود.

                 من هم يکی
           از گزينه ها را که
          طرف دار بيشتری 
     داشت،انتخاب کردم.

دردسر من از موقعی شروع شد که 
بزرگ ترها فهميدند می توانم کتاب 

بخوانم و 20 بگيرم.

طنز

مهدي رضائیان
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کم کم تالش ما
 برای گرفتن 20 کمتر شد

 و معلم ها مارا برای کنکور آماده کردند. 

باالخره با دوپينگ توانستم از سد کنکور عبور کنم.

فارغ التحصيلی از دانشگاه هم مثل جشن الفبا 
برايم شيرين بود.

اما نمی دانم چرا چيزهايی که ياد گرفتم، کاربرد ندارند.
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کلید واژه ها: آموزش بصری، منابع 
تصويری، تصويرسازی ذهنی.

حس بينايی و يادگيری
خوش بختان��ه اهميت اين نکته که 
بس��ياری از آموزش های غيررس��می ما 
ام��روزه در قالب فيلم ها و س��ريال های 
تلويزيون��ی قاب��ل تحقق اس��ت، جای 
انکار نيس��ت. دانش آم��وزان ما از ميان 
س��ريال های پخش ش��ده در س��يمای 

اشاره
هنوز در برخی از 
مدارس ما، گچ و تخته ی 
کالس و صدای معلم، 
تنها رسانه ای هستند 
که دانش آموزان با آن ها 
آشنايند. صدای معلم 
در فضای کالس طنین 
می اندازد و خط سفیدش 
روی تخته ی سیاه کالس، 
در ذهن آنان نقش می بندد.

مجموعه ی اين 
ديده ها و شنیده ها به همراه 
تمرينات و تکلیفات شبانه، 
کم کم اندوخته ی علمی و 
تجربی هر دانش آموز را 
شکل می دهد. اما هم پای 
افزايش به کارگیری وسايل 
و ابزار کمک آموزشی و 
فناوری اطالعات، سبک 
و سیاق آموزش و فرايند 
ياددهی ـ يادگیری، در 
بسیاری از مدارس ايران و 
جهان تغییر يافته است.

کتاب درسی فقط يکی 
از وسايل و ابزار آموزشی 
است. امروزه با هدايت 
و نظارت معلم در فضای 
آموزشی، دانش آموزان 
از طريق انواع فیلم های 
آموزشی، نرم افزارها و ورود 
به سايت های گوناگون، 
با دريايی از آموزش ها و 
تجربیات روبه رو می شوند و 
پژوهش و تحقیقات هدفمند 
در اين فرايند، روش 
دست رسی به اطالعات، 
گزينش و انتخاب داده های 
مورد نظر، تجزيه و تحلیل 
اطالعات، جمع آوری و 
تدوين را تجربه می کنند.
در اين مقاله سعی بر 
اين است که رسانه های 
تصويری را به عنوان بخشی 
از مواد آموزشی بشناسیم و 
با روش های به کارگیری اين 
ابزار در فضای کالس و يا 
مدرسه آشنا شويم.

ما را به انواع ديگر يادگيری که از طريق 
شنيدن، قرائت و خواندن متون می تواند 

صورت گيرد، کاهش دهد.
اما چگونه می توان اين مهم را در نظام 

آموزشی مدرسه عملياتی و مديريت کرد؟
در اين مورد تمهيداتی الزم اس��ت 
ت��ا بهره گيری از رس��انه های تصويری 
در مدرس��ه اجرايی شود. نخستين نکته، 
توجه ذهنی مدير و مس��ئوالن مدرسه و 
عالقه مندی آنان به اين امر اس��ت که 

عالوه بر نمايش فيلم های عمومی 
هفتگ��ی، مدرس��ه می تواند ب��ا تهيه ی 
امکانات اوليه، در س��اعات به خصوصی، 
ب��ا هماهنگی دبير مربوط، س��ر کالس، 
زمانی را به فيلم های علمی )موضوعی( 
اختصاص دهد. فيلم های کوتاه علمی در 
زمين��ه ی دروس علوم دوره ی راهنمايی، 
رياضی، جغرافي��ا و غيره وجود دارند که 
می توان به عنوان بحث تکميلی در کالس 
از آن ها بهره ب��رد. در برخی از مدارس، 

آموزِش

جمهوری اسالمی ما، خواسته و ناخواسته 
آموزش ه��ای زي��ادی را می بينند که به 
آموزش های پنه��ان )از معلمان پنهان( 
تعبير می شود و اين نتيجه ی تأثير فراوان 

آموزش های بصری است.
محققان علوم يادگي��ری معتقدند، 
بي��ش از 85 درص��د درس يادگي��ری، 
اندوخته های ذهنی و تجربی ما انسان ها، 
از طريق ح��س باصره و دي��دن اتفاق 
می افت��د. حتی آم��وزش از طريق بيان 
داستان ها و تخيالت نيز از همين قاعده 
تبعيت می کند. چرا که ذهن تصويرسازی 
می کن��د و در س��ايه ی اي��ن تصوير و 
تصورات و فضاسازی ها، يادگيری تثبيت 

می شود و بهتر صورت می گيرد.
ب��ا اين مقدمه به نظر می رس��د که 
اهمي��ت يادگيری از طريق حس بينايی 
و تأثير و ماندگاری آن می تواند، تکيه ی 

در سيستم آموزشی سنتی مدرسه تغيير 
ايجاد کنند. بدين منظور، توجيه و توجه 
دادن معلمان به استفاده از اين امکانات 

الزم است.
به موازات اين فضاس��ازی، مدرسه 
نيازمن��د تأمي��ن فيلم های آموزش��ی و 
فيلم های عمومی اس��ت. ش��ايد اندکی 
تغيي��ر در برنامه های مدرس��ه، ضروری 
باشد. نمايش فيلم های مستند، داستانی و 
تفريحی می تواند، يک روز در هفته، خارج 
از وقت رس��می مدرسه و يا ظهر هنگام، 
بين دو شيفت صبح و ظهر انجام گيرد. 
در اين زمان، دانش آموزان کل مدرس��ه 
آزادن��د که از برنامه ی نمايش فيلم های 
عمومی هدف مند در مدرس��ه اس��تفاده 
کنن��د. نقد فيلم و توضيح و تبيين نکات 
فيلم نمايش داده شده، می تواند بخشی 

از برنامه ی نمايش فيلم باشد.

کالس و فض��ای به خصوصی وجود دارد 
که محل نمايش فيلم های آموزشی است 
و با هماهنگی و برنامه ريزی قبلی، کالس 
مورد نظر در اتاق نمايش )اتاق سمعی و 
بصری( تشکيل می ش��ود. در اين فضا، 
تلويزيون، دستگاه ويديو، رايانه، صفحه ی 
نمايش، سی دی های گوناگون و فيلم های 
متنوع، جمع آوری و نگه داری می ش��وند. 
بديهی است مدرس��ه می تواند فردی را 
مسئول اين کار قرار دهد. ولی همان گونه 
که اشاره شد، خواست مسئوالن مدرسه 
در اين مورد بسيار مهم است. بسياری از 
مدارس از همراهی ها و هم فکری اوليای 
دانش آموزان نيز بهره می گيرند تا آنان با 
توجه به خواست واالی مدرسه، در تدوين 
و تأمين ملزومات، مدرسه را ياری دهند.

خالصه آن ک��ه برنامه ري��زی، تأمين 
امکان��ات و ملزوم��ات، تعيي��ن فضاهای 

به کارگيری
 رسانه های تصويری

 در مدرسه

ده
یرن
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نمايش فيلم و س��ی دی های آموزش��ی و 
ترغيب همکاران به استفاده از اين امکانات، 
الزم است، شايسته است معاونت آموزشی 
مدرسه در جهت تأمين فيلم های آموزشی و 

عمومی، تالش هايی صورت دهد.
کار را نباي��د مش��کل گرف��ت، با 
پی گيری و پش��تکار، کارهای س��خت 
آس��ان می ش��وند. بله راه هاي��ی برای 
تهيه ی فيلم و س��ی دی های آموزش��ی 
وجود دارد. س��اده ترين راه در تهران اين 
است که با »معاونت فناوری ارتباطات و 
اطالعات آموزشي« )وابسته به سازمان 

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی( تماس 
حاصل کرد و در شهرس��تان ها و مراکز 
اس��تان ها، ب��ه ادارات آموزش وپرورش، 
بخش »کارشناسی تکنولوژی« مراجعه 
کرد. اين کارشناسی می تواند، فهرستی 
از توليدات نرم افزاری آموزش��ی معاونت 
فناوری ارتباطات و اطالعات آموزش��ي 
را در اختيار قرار دهد و س��فارش بگيرد. 
اين معاونت در تهران در خيابان شريعتی، 
کوچه ی س��منان، پالک 8 ق��رار دارد. 
فهرست توليدات خود را برايتان ارسال 
می کند و يا به شماره ی فاکس آموزشگاه 
شما می فرستد. تلفن آن هم اين است: 

77606753-021 و 021-77502966

اي��ن معاون��ت )واحد نرم اف��زار( با 
در اختيار گ��ذاردن »کتاب نما«، کليه ی 
توليدات آموزش��ی اين مرکز را به شما 
نش��ان خواهد داد. تلفن اي��ن واحد نيز 

77602557-021 است.
در سايت عمومی رشد و با ورود به 
فايل »آموزش الکترونيکی« نيز می توان 
راهنمايی های الزم را دريافت کرد. البته 

شما با آدرس سايت رشد آشنا هستيد:
www.roshd.ir

از ديگ��ر مناب��ع و مراک��زی ک��ه 
دست رسی ما را به فيلم ها و سی دی های 

آموزشی آسان می کند، ارتباط با شبکه ی 
چهارم سيمای جمهوری اسالمی است.

برای غنی س��ازی منابع تصويری و 
اس��تفاده از آن ها در کالس های درس 
و يا نماي��ش آزاد و عمومی، می توان به 
س��ايت اين ش��بکه مراجعه کرد: سايت 
www.tv4.ir م��ا را ب��ا ج��دول پخش 

برنامه ی فيلم های علمی � آموزش��ی در 
ساعات و روزهای گوناگون آشنا خواهد 
کرد. با آگاهی از اين برنامه، می توان در 
رأس ساعت اعالم شده، فيلم مورد نظر 
را به طور مستقيم از تلويزيون ضبط کرد.

بس��ياری از مدارس به کمک اين 
س��ايت و يا اط��الع از برنامه ی پخش 

فيلم ه��ای علمی اين ش��بکه از طريق 
مجله ی هفتگی سروش، فيلم های مورد 

نظر را ضبط و نگه داری می کنند.
بع��د از آن ک��ه اين فيلم ه��ا برای 
مدرسه ضبط ش��د، می توان آن ها را به 
هم��کاران داد. آن ها با دي��دن فيلم ها، 
نوش��تن توضيحی مختصر از محتوای 
علمی آن ها و تعيين سطح پايه در دوره ی 
راهنمايی، ما را در تهيه ی جدول آرشيو 
فيلم های طبقه بندی شده ی مدرسه ياری 
می دهند که می تواند چندين سال کارايی 

داشته باشد.

و باالخره، واحد سفارش و ضبط و 
تکثير مؤسسه ی سروش سيما، واقع در 
تهران، خيابان دکتر ش��ريعتی، خيابان 
زمرد، با قب��ول س��فارش می تواند، هر 
فيل��م و برنامه ی پخش ش��ده از کليه ی 
ش��بکه های تلويزيون را در يک نسخه 
ضبط و به صورت نوار ويديويی، سی دی 
و يا دی وی دی در اختيار شما قرار دهد. 
تلفن اين مرکز برای انجام سفارش فيلم 

عبارت است از: 021-22881860-9
آيا شما راه های ديگری را می شناسيد 
که به س��ادگی بتوان به منابع فيلم های 
علمی، مستند و آموزش��ی دست يافت؟ 

برای ما بنويسيد و ارسال کنيد.

ديداری
منصور ملک عباسی

محققان علوم 
يادگيری معتقدند، 
بيش از 85 درصد 

درس يادگيری، 
اندوخته های 

ذهنی و تجربی 
ما انسان ها، از 

طريق حس باصره 
و ديدن اتفاق 

می افتد
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بعضي آدم ها هس��تند كه هيچ وجه مشخصه اي ندارند. 
منظورم بعضي از معلمان هستند؛ معلماني كه خيلي معمولي 
به نظر مي رسند. بهتر است بگويم به شدت معمولي. نه مثبت 
هس��تند، نه منفي. نه زشت هستند، نه زيبا. نه خيلي باسواد 
هستند و نه خيلي بي سواد. نه ساكت هستند و منزوي، و نه 
ش��لوغ و پرتحرك. خالصه در وج��ود اين افراد هيچ چيزي 
نيس��ت كه شما را جذب يا دفع كند. از آن ها بدتان نمي آيد، 

دوستشان هم نداريد.
داس��تاني كه مي خواهم براي شما تعريف كنم، مربوط 
مي شود به حدود 18 سال پيش كه من دانش آموز سال سوم 
راهنمايي بودم و در يكي از مدارس دولتي پايين شهر تهران 

درس مي خواندم.

اردوی نجات

آن موقع خود م��ن دانش آموزي بودم مورد توجه همه؛ 
ه��م بچه ها و هم معلمان. هم درس��م خوب بود و هم اهل 
فوق برنام��ه بودم. ورزش��كار خوبي هم ب��ودم. به قول رفقا، 
حس��ابي بچه مثبت مدرسه بودم. در آن سن و سال طبيعي 
بود كه دانش آموزان به دنبال معلماني باشند كه موفق و يا به 
قول بچه ها از بقيه »سر« هستند. حاال مي خواست در ورزش 
باشد يا در تدريس و يا مثاًل در كارهاي هنري و حاال هرچيز 

ديگري كه نوعي امتياز حساب شود.
از اين ج��ور معلمان هم  الحق واالنصاف زياد داش��تيم. 
نمونه اش آقاي ثنايي كه معلم ورزشمان بود و در هر ورزشي 
حرفي براي گفتن داشت. مثاًل موقع بازي واليبال، آبشار كه 
مي زد، خاك از زمين بلند مي شد. همه جاخالي مي دادند كه 
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يك وقت ناكار نشوند. يا مثاًل آقاي ملك حسیني كه بچه ها 
به ش��وخي به او مي گفتند: »برادر تالس«. از بس در هندسه 
كوالك بود. مس��ئله را تم��ام نكرده، روي ه��وا جوابش را 
مي گف��ت. بچه ها مي رفتند از هر جاي��ي از كتاب هاي ديگر 
مسئله ي هندسه برايش مي آوردند تا شايد در حلش دربماند 
كه درنمي ماند و باالخره حلش مي كرد. يا آقاي خوشنويس 
كه خوش لباس بود و خوش تيپ و من هنوز بعد از اين همه 
سال، آدمي به آن خوش لباسي نديده ام. شما فكرش را بكنيد، 
در آن مدرسه اي كه در جنوب شهر هم بود، اين خوش لباسي 
و دقتي كه آقا خوشنويس در پوشاك داشت، چه قدر به چشم 
مي آم��د. فقط ما مانده بوديم كه پول اين لباس ها را از كجا 
مي آورد. از خودش كه مي پرسيديم، به شوخي اخم مي كرد و 
مي گفت: فضولي موقوف! يا مثاًل آقاي نیايش كه جانباز بود 
و اهل دل بود و بچه ها خيلي دوس��تش داشتند. پدر يكي از 
بچه ها كه قباًل در جبهه با او هم رزم بود، براي پسرش تعريف 
كرده بود كه آقاي نيايش يك شب با چهار نفر ديگر، باالي 
يك تپه جلوي يك گردان عراقي ايستاده بودند. اين بود كه 

آقاي نيايش در نظر ما نمونه ي مجسم يك قهرمان بود.
خيل��ي اوقات ه��م بود كه يك معلم ب��ه خاطر چيزي 
معروف مي شد كه موفقيت يا امتياز نبود، اما يك عادت ويژه 
بود. اين نوع عادت ها خيلي توي چشم بچه ها مي زد و خيلي 

بيش از آن كه خود معلمان بدانند، براي ما مهم مي شد.
مثل آقاي رضواني كه عادت داش��ت ميان كالمش از 
عبارت »چيزه، اينه« اس��تفاده كند. يادم مي آيد كه رفقا اين 
»چيزه، اينه «ها را مي شمردند و با هم مسابقه مي گذاشتند و 
كل��ي كري مي خواندند تا ببينند در كدام كالس اين عبارت 

بيشتر به كار رفته است.
� كاظم روت كم شد؟ آقا امروز تو كالس ما سي و دوبار 

گفت چيزه.
� اي��ن كه ركورد نش��د كه ش��لوغش مي كني. مگر تو 

كالس ما چهل و يك بار نگفت؟
� ببخشيدها، اون ثلث پيش بود. حاال نبود كه ...

ي��ا آقاي جان محمد كه خيلي چ��اق بود و بين بچه ها 
معروف بود به توپولف و ماجراها داشت كه بماند و بگذريم.

ام��ا آقاي توكلي، راس��تش را بخواهي��د، آقاي توكلي 
هيچ وجه مش��خصه اي نداشت. هيچ  چيز. آقاي توكلي يك 
معل��م كاماًل معمولي بود. با م��ا ورزش مي كرد، اما در هيچ 
ورزش��ي نه ضعيف بود كه حرصمان را دربياورد و نه سرامد 
بود كه حظ ببريم. وقتي هم در مس��ابقات بين دانش آموزان 
و معلمان بچه ها مي خواستند تشويقش كنند، نمي دانستند به 

چه صفتي بايد تشويقش كنند.

آق��اي توكلي ادبيات فارس��ي درس مي داد. راس��تش 
را بگويم، خ��وب درس مي داد. بد نب��ود. ولي خوب بچه ها 
سركالس��ش حال نمي كردند. يعني بگو و بخندش كم بود. 
بچه ها سركالسش نه خواب بودند و نه سرحال. شايد باورش 
براي ش��ما سخت باشد، اما نكته ي جالب توجه اين  بود كه 
نمرات بچه ها هم در درس ايشان كاماًل متوسط بود! نه خيلي 

باال و نه خيلي پايين.
چهره ي او هم عادي بود. نه زش��ت ب��ود و نه زيبا. نه 
اندام ورزش��ي داش��ت و نه هيكل به ه��م ريخته. آن موقع 
بچه ها ب��ه اين چيزها خيلي دقت مي كردند. نه خوش لباس 
بود و نه بدلباس. تكيه كالمي هم نداشت كه دست بگيريم 
و برايش ماجرايي بس��ازيم. رزمنده هم ك��ه نبود كه براي 
خودمان قهرمانش كنيم. نه چيزي تعريف مي كرد، نه كسي 

ديده بودش و نه كسي به عنوان رزمنده مي شناختش.
راستش را بگويم و خالصه بگويم: از او نه بدمان مي آمد 
و نه برايش غش و ضعف مي رفتيم. معمولي بود؛ به ش��دت 
معمولي. ي��ادم مي آيد، يكي از جمعه هاي ارديبهش��ت ماه 
بود كه مي خواستيم دس��ته جمعي برويم اردوي يك روزه ي 
جاج��رود. آن  موقع ها جاجرود خيل��ي از االن پرآب تر بود و 
صفاي بيش��تري هم داش��ت. اردوي دانش آموزي هم كه 
خودتان بهتر مي دانيد، در بيابان هم كه برگزار ش��ود، براي 
بچه ها باصفاست؛ مخصوصًا كه يك عده اي از ما پاي ثابت 
اردوها بوديم و يك اردوي بيرون مدرسه، برايمان معادل با 

هزار روز مدرسه.
اي��ام، اي��ام هفته ي معلم ب��ود و قرار بود كه مدرس��ه 
س��نگ تمام بگذارد. شايعه شده بود همه ي معلمان مي آيند. 
بساط پذيرايي هم به نحو احسن برقرار بود. طبيعي بود كه 
در اين شرايط، دانش آموزان هم به وجد بيايند و قرار بگذارند 
كه آن روز همگ��ي درس و كار و خانواده را كنار بگذارند و 
بيايند. حتي براي آن جا برنامه داش��تيم كه جشن بگيريم و 
به معلمان هديه بدهيم و بساط مسابقه راه بيندازيم. قلب ها 

همه مي تپيد.
جمعيتي بوديم ب��راي خودمان! از چند روز قبل چندين 
جلسه گذاشته بوديم براي هماهنگي؛ هم بين خودمان و هم 

با معلمان كه چه بياوريم و چه بكنيم و كي برويم و... 
صبح زود با چهار تا اتوبوس راه افتاديم و حدود ساعت 
10 رس��يديم به انتهاي مسير ماشين رو و همگي با كلي بار 
و بنديل پياده شديم تا بقيه  ي راه را پياده برويم. قرار شد در 
يك س��تون حركت كنيم و معلمان هم بين بچه ها باش��ند. 
آقاي حسیني، مدير مدرسه، برايمان توضيح داد كه تعدادمان 
زياد است و مسير هم در بعضي نقاط بسيار باريك. از همه 
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خواس��ت با احتياط كامل عمل كنن��د و معلمان را هم بين 
بچه ها قرار داد. آقاي توكلي شد سرستون و معلم ورزشمان 
را گذاش��تند انتهاي ستون و خود آقاي حسيني هم ميانه ي 
ستون ايستاد و به راه افتاديم. من هم به عنوان بچه مثبت 
كالس سومي، نفر دوم ستون و پشت سر آقاي توكلي بودم.

شايد شما هم تا به حال در فصل بهار و در ارديبهشت ماه 
به آن منطقه رفته باشيد. واقعًا زيباست. دور و برمان همه جا 
سبز بود و باالي سرمان آسمان صاف و يكدست و رودخانه اي 
كه در پايين پايمان پرآب و پرس��رعت جاري بود و جاهايي 
كه عرض مس��ير كم مي شد، مي خروشيد و كف آلود مي شد. 
آقاي حسيني راست مي گفت: در بعضي قسمت ها راه باريك 
مي شد و شيب كناره ي راه تا لب رودخانه هم تند بود و اگر 

احتياط نمي كرديم، ديگر خدا بايد به دادمان مي رسيد.
شايد نيم ساعتي در همين حال و احوال رفتيم تا ...

من س��ر س��تون بودم و خيلي متوجه آن چه كه اتفاق افتاد، 
نش��دم. يادم مي آيد وقتي سروصداي بچه ها بلند شد، برگشتم و 
ديدم كه يكي از بچه هاي كالس دومي با يك كوله پشتي بزرگ 
در سراشيبي كناره ي راه در حال غلت خوردن است. در چشم به 
هم زدني، پس��رك افتاد توي آب رودخانه و شروع كرد به دست و 
پا زدن. آن طور كه بچه ها بعدًا گفتند، ظاهرًا كوله پشتي بنده خدا 
به ش��اخه ي درختي گير كرده بود و او براي رها شدن از شاخه ي 
درخت، فشار زيادي در جهت مخالف آورده بود و همين باعث شده 

بود با رها شدن كوله پشتي، كنترلش را از دست بدهد و بلغزد.
براي من كه دانش آموز سال سوم راهنمايي بودم و براي 
همه ي بچه ها، اتفاقي كه افتاده بود، وحشتناك بود. نفس همه 
را در سينه حبس كرده بود. االن كه به آن موقع فكر مي كنم، 
احس��اس مي كنم در آن لحظات شوكه شده بودم و مغزم كار 
نمي كرد. ش��ايد اين حالت به همه دس��ت داده بود، چون تا 
لحظاتي، هيچ يك از معلمان و دانش آموزان هيچ كاري نكرد. 
براي يك لحظه، به س��مت آقاي توكلي كه س��ر ستون بود، 

چرخيدم و نگاهمان براي كسري از ثانيه درهم گره خورد.
هرگ��ز تا آخرين لحظه ي عم��ر آن لحظه و آن نگاه را 

فراموش نخواهم كرد.
آق��اي توكلي كول��ه اش را باز كرد و ب��دون كالمي، از 
كناره ي راه س��رازير ش��د و خود را در آب انداخت و همراه 

ب��ا جريان آب به دنبال دانش آم��وزي رفت كه در آب افتاده 
بود. حدود سي متر جلوتر از ما، رودخانه و راه به سمت چپ 
مي پيچيدن��د و طبيعي بود كه بع��د از لحظاتي، ما ديگر نه 
پسرك را ببينيم و نه آقاي توكلي را. ناگهان آقاي حسيني را 
ديدم كه فرياد زد: »كسي از جايش تكان نخورد.« و خود از 
مسير جاده و كناره ي جاده، به دنبال آن ها كه در آب افتاده 
بودند، ش��روع كرد به دويدن و پش��ت سر او هم چند نفر از 

معلمان ديگر دويدند.
دقايق در وحشت و نااميدي و بي اطالعي مي گذشت و 
معلماني كه با ما بودند، اجازه ي حركت به ما نمي دادند. شايد 
بيست دقيقه طول كشيد تا يكي از معلمان برگشت و گفت: 
»نترسيد بچه ها، چيزي نيست. باقري را از آب گرفتن )باقري 
اسم دانش آموزي بود كه در آب افتاده بود(. چيزيش نيست. 

سالمه. فقط يك كم ترسيده. خدا رحم كرد.«
و هرچه ما س��ؤال كرديم، چيز بيشتري دستگيرمان نشد تا 
اين كه دو سه نفر معلم ديگري هم كه رفته بودند، با باقري آمدند.

پسرك ترسيده بود و رنگ به چهره نداشت. فكر مي كنم 
اق��اًل يكي دو ليتر آب هم نوش جان كرده بود. چش��مانش 
س��رخ بود، يا از فشار آب يا از شدت گريه. هنوز نفس نفس 
مي زد و آرام نداش��ت. يكي از معلمان مي گفت كه پس��رك 
به يك كنده ي شكس��ته و در آب افتاده گير كرده و همين 
نجاتش داده اس��ت تا آقاي حسيني برسد و با زحمت او را 

از آب بگيرد.
حال پسرك كم كم جا آمد و نطقش باز شد. اما از آقاي 

حسيني و آقاي توكلي خبري نبود.
� آقا داش��تيم خفه مي شديم. آقا ببخشيد ما حواسمون 

نبود، كوله پشتي رفت. توش غذاي بچه ها بود ...
� خوب حاال فداي سرت. تو اين گيرواگير تو فكر غذاي 

بچه هايي؟
� آقا ما داشتيم مي مرديم، آقاي توكلي به ما رسيد. من رو 

كشوند به طرف اون چوب بزرگه. هلم داد.
� خود آقاي توكلي كجاست؟

� رف��ت آقا ... به خ��دا نمي دونيم كجاس. منو هل داد، 
آب خودشو برد.

بعد از مدتي، آقاي حسيني از پيچ راه پيدايش شد. چند نفر 
از معلمان به طرفش رفتند و مدتي با هم صحبت كردند. آقاي 
حسيني آمد به طرف ما و گفت: بچه ها نگران نباشيد. االن بايد 
برگرديم. همه بايد برگردين. من و دو سه نفر از آقايون مي مونيم 
بريم دنبال آقاي توكلي. چيزي نيست، ان شا  ءاهلل شما برمي گردين 
مدرسه و بعد مي رين خانه تان. آقاي ثنايي، بي زحمت شما باقري 

را برسانيد بيمارستان. معاينه بشود، بد نيست.
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� آقا چي شده؟ آقاي توكلي كجان آقا؟
� آقا ما مي مونيم كمك. شناي ما خوبه.

� آقا همه برگرديم؟ همه چيز كه به خير گذشت.
خالصه با دردسر همه ي ما را برگرداندند. توي راه همه 
ساكت بودند و به آقاي توكلي فكر مي كردند. البته هيچ كدام 
از ما فكر بدي در مورد آقاي توكلي نمي كرديم. حداكثر شايد 
دستش زخم شده يا پايش ضرب ديده يا مثاًل چند قلپ آب 
خورده باشد. بيشتر از اين را نه مي توانستيم و نه مي خواستيم 
فكر كنيم. از ديد ما و در آن س��ن و س��ال راهنمايي، معلم 
موجودي بود قوي و خاص كه در برابر حوادث بسيار مقاوم 
اس��ت و گزندي از آس��يب حوادث نمي بين��د. اگرچه آقاي 
توكلي براي ما يك معلم ساده و كاماًل معمولي بود و اگرچه 
هيچ ك��دام از ما فدايي اش نبوديم، ولي به هر حال معلم بود 
و البته كاري كرده بود كه هيچ كس ديگر جرئتش را نداشت 

و نكرده بود.
آن روز به خانه كه برگش��تيم، دمغ بوديم از اردويي كه 
به هم ريخت و نقش��ه هايي كه نقش برآب شد. به هر حال، 
كاري بود كه شده بود و حداقل خوش حال بوديم كه تلفاتي 
نداشتيم. خانواده ها دلداريمان مي دادند و مي گفتند »الحمدهلل 
كه به خير گذشت. فردا كه رفتيد مدرسه، همه چيز از يادتان 
مي رود.« بعدًا شنيديم بعضي خانواده ها هم ناراحت شده بودند 
و خيال داشتند بيايند مدرسه و به خاطر اتفاقي كه افتاده بود، 
مسئوالن مدرسه را مؤاخذه كنند. تهديد هم كرده بودند كه 

ديگر فرزندشان را براي هيچ اردويي نمي فرستند.
فردا صبح كه راهي مدرسه شديم، نرسيده به در مدرسه، 
خشكمان زد. صداي قرآن از بلندگوي مدرسه بلند بود و سر در 
مدرسه را سياهپوش كرده بودند. عكس آقاي توكلي در ميان 

پارچه هاي سياه به ما لبخند مي زد؛ لبخندي كاماًل معمولي.
از آن روزه��ا و حال و ه��واي آن ايام، چيز زيادي يادم 
نيس��ت. گاه��ي آدم مي خواهد چيزهاي��ي را فراموش كند. 
خاطراتي هست كه آدميزاد در گنجه ي فراموشي مي گذارد 
و در آن را قف��ل مي كند تا براي هميش��ه از ياد برود. از ياد 
نمي رود، اما حبس مي شود و من اين قسمت از خاطرات خود 

را حبس كرده ام؛ براي هميشه ...
در شب س��وم آن مرحوم و پس از پايان مجلس ختم، 
آقاي حسيني همراه با چند تن از معلمان، به ديدن خانواده ي 
آقاي توكلي رفتند. همراه ايشان من و چند نفري از بچه ها 
ه��م بودند. يك خانه ي س��اده و اجاره اي ب��ود در محله ي 
نازي آباد خودمان. همسر آقاي توكلي و تعدادي از بستگانش، 
به پيشوازمان آمدند. بچه ي كوچك آقاي توكلي در آغوش 
مادرش به خواب رفته بود. حرف زدن در آن ش��رايط خيلي 

س��خت بود، ولي آقاي حسيني ش��روع به صحبت كرد و از 
ويژگي هاي آقاي توكلي گفت تا رسيد به شرح ماجراي آن 
روز. به اين جا كه رسيد، همه ساكت شدند و جلو آمدند تا گوش 
كنند. آقاي حسيني از اول تا آخر ماجرا را گفت و توضيح داد 
كه چه طور وقتي آقاي توكلي به دانش آموز مي رسد، او را هل 
مي ده��د به طرف تنه ي به آب افتاده ي درخت تا در آن گير 
كند. اما خودش را آب مي برد. س��اعت ها با آدم هاي محلي 
گشته بودند تا كيلومترها آن طرف تر، جنازه اش را پيدا كرده 

بودند كه سرش ضربه ديده بود و...
در تمام مدتي كه آقاي حسيني شرح ماوقع را مي گفت، 
م��ن گهگاه به چهره ي خانم توكلي نگاه مي كردم تا واكنش 
او را ببينم. مغموم و بغض كرده نگاه مي كرد و گوش مي داد تا 
اين كه از جايي به بعد، آثار حيرت بر چهره اش آشكار شد. شايد 
آقاي حسيني هم متوجه اين موضوع شده بود، اما به صحبتش 
ادامه داد. وقتي رسيد به آن جا كه جنازه را چگونه پيدا كردند، 
خانم توكلي ديگر طاقت نياورد و گفت: ببخشيد آقاي حسيني، 

فرموديد عباس دنبال دانش آموزش پريد تو آب؟
� بله، ايشان در يك لحظه و قبل از همه دويد به دنبال 

دانش آموزي كه پرت شده بود و خودش را به آب زد.
� خودش زد به آب؟

� بله چه طور؟
� عباس من شنا بلد نبود. هيچ وقت بلد نبود. بعد از اون 
صدمه اي هم كه توي جبهه ديده بود، اصاًل نمي توانست شنا 
بكند. نمي توانست برود استخر، ولي من مي دانم كه قبل از 

اون هم شنا بلد نبود.
همه بهت زده خانم توكلي را نگاه مي كردند.

� آقاي توكلي ... بلد نبود؟ ... پس چرا؟ ... سابقه ي حضور 
در جبهه هم داشته اند؟ صدمه ديده بودند؟

� بله، قبل از ازدواج ما، ظاهرًا چهار س��الي جبهه بوده، 
شيميايي هم ش��ده بود. قبل از اين كه ازدواج كنيم، به من 

گفته بود ...
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اقبال الهوری
در كتاب فارسـي دوم شعري با عنوان »شهِ مردان« از محمد اقبال الهوري 
آمده اسـت كه در آن اقبال به بیاني زيبا حضرت امیرالمؤمنین علي)ع( را ستوده 
است. هم بدين مناسبت، هم به سبب فرا رسیدن 22 بهمن، كه سالروز انقالب 

اسالمي است در اين شماره اقبال را به شما همكاران محترم معرفي مي كنیم.

همان طور كه مي دانيد محمد اقبال پاكستاني است و با اين كه هرگز ايران 
را نديد، اش��عار بسياري به فارسي س��رود و ديواني بزرگ پديد آورد. اقبال عشق 
بس��ياري به ايران داش��ت و همواره در شعرهايش از اين سرزمين به نيكي و به 

گونه اي عاشقانه ياد كرده است. 
اين شاعر و متفكر بزرگ در سال 1877 ميالدي )132 سال پيش( در سيالكوت، 
شهري در پنجاب پاكستان امروز، كه در آن زمان قسمتي از هندوستان بود، به دنيا آمد. 
پدرش مردي بسيار متدين و عالقه مند به امور روحاني و عرفاني بود. اقبال نقل كرده 
است كه روزي در حال قرآن خواندن بوده كه پدرش به او توصيه اي مي كند و مي گويد: 

»محمد! قرآن را طوري بخوان كه گويي آيات آن دارد بر خودت نازل مي شود«! 
محمد اقبال استعدادي شگرف در حد نوابغ داشت. در دانشگاه الهور فلسفه 
و ادبيات عرب و انگليس��ي خواند و به درجه ي اس��تادي رسيد. بعد از چند سال 
به انگلس��تان و س��پس به آلمان رفت و از دانشگاه كمبريج و دانشگاه مونيخ در 
 رشته هاي فلسفه و اقتصاد و حقوق درجه ي دكتري گرفت. آن گاه به كشور خود 

� هند � بازگشت و به شغل وكالت دادگستري مشغول شد. 

پنجاب

جعفر رباني

انه
بخ

کتا

الهور

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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  اسالم 
اقبال بدون ترديد يكي از متفكران طراز اول عصر جديد اسالمي، 
يعني دوره ي بيداري مس��لمانان است. در واقع او يكي از بيدارگران 
بزرگ جهان اسالم چون سيدجمال الدين اسدآبادي در عصر انقالب 

مشروطه و دكتر شريعتي در عصر انقالب اسالمي است. 
اقبال به قرآن فوق العاده عالقه داش��ت. به پيامبر اسالم 
عشق مي ورزيد، نسبت به سرنوشت مسلمانان حساس بود و از 
عقب ماندگي  آن ها همواره تأسف مي خورد، معتقد بود بايد فكر 
ديني يا انديشه ي ديني در مسلمانان احيا شود و مسلمانان از نو 
در اسالم بنگرند و آن را احيا نمايند، به مصداق شريفه ي قرآن 
كريم كه مي فرمايد: يا ايها الذين آَمنوا آِمنوا، يعني اي كساني 
كه ايمان آورده ايد ايمان بياوريد! اين مرد بيدارگر در عين حال 
بر فساد حاكم بر شاهان و حاكمان كشورهاي اسالمي واقف 
بود و مي گفت: از اين ش��يوخ و اميران بعيد نيست كه جّبه ي 
اب��وذر، پالتوي اويس قرني، و چادر زه��را)س( و گرامي ترين 
مقدسات را بفروشند و براي عيش و نوش خود مصرف كنند. 

او كس��ي بود كه س��ال ها پيش از آن كه هند از چنگ استعمار 
انگلستان رها شود و استقالل خود را به دست بياورد، فكر تشكيل كشور 

پاكستان را پيشنهاد داد، كه اين انديشه بعد از مرگش تحقق يافت.

  شاعر ايران دوست
اش��اره كرديم كه اقبال نه تنها به زبان فارس��ي ش��عر 
مي س��رود بلكه به ايران و ايرانيان نيز بسيار عالقه مند بود. 
مخصوصًا بايد اشاره كنيم كه او به مولوي بسيار عالقه مند 
بود و در بس��ياري از اشعارش به اين اس��توانه ي عرفان و 

تصوف يعني مولوي، با نام »رومي« اشاره كرده است. 
اقبال ش��عر معروفي دارد خطاب به جوانان ايراني )عجم( 
كه نشانگر احساسات عميق او نسبت به روح ايران و باور او به 
زايايي و ش��كوفايي جامعه ي ايران است. اين شعر را در ستون 
مقابل مي خوانيد، اما قبل آن توجه شما را به شعري كه نگارنده 

در استقبال از همين شعر اقبال سروده است جلب مي كنيم.
خيز اي اقبال اي جوياي دين

شعر نغز خويش را تعبير بين
گفته بودي با جوانان عجم

عاقبت خورشيد زايد ملك جم
گفته بودي مي رسد »مردي« ز راه

مي كند بنياد دژخيمان تباه
آري، اينك بين كه آن مرد آمده است

در ميان بهمن سرد آمده است
مقدمش تكبير و تهليل و سالم
بر لبش تنها و تنها يك كالم

»ال« به نمرود و به فرعون و به ديو
»ال« به تزوير و زر و خان و خديو

شمه اي از روح حق همراه او
گام زن در واي و در راه او

اقبال در سن 61 س��الگي درگذشت و 
در شهر خود الهور به خاك سپرده شد. وي 
چنان آماده ي لبيك به نداي حق بود كه چند 

روز قبل از مرگش سروده بود:
نشان مرد مؤمن با تو گويم

كه چون مرگش رسد خندان بميرد

اينك ابياتي چند از اشعار او را مي خوانيم 
و نخست شعري كه بدان اشاره كرديم.

  خود را نبيني؟!
ببيني جهان را، خود را نبيني

تا چند نادان، غافل نشيني

بيرون قدم نه، از دوِر آفاق
تو بيش ازيني، تو بيش ازيني

جاني كه بخشند ديگر نگيرند
آدم بميرد از بي يقيني

صورت گري را از من بياموز
شايد كه خود را باز آفريني

  مولوي
ز اشعار جالل الّدين رومي
به ديوار حريم دل بياويز

سراپا درد و سوز و آشنايي
وصال او زبان دان جدايي

جمال عشق گيرد از ني او 
نصيبي از جالل كبريايي

ز فيض او گرفتم اعتباري
كه با من ماه و انجم ساز گردند
خودي تا گشت مهجور خدايي

به فقر آموخت آداب گدايي
ز چشم مست رومي وام كردم

سروري از مقام كبريايي

  با جوانان عجم
چون چراغ الله سوزم در خيابان شما

اي جوانان عجم جان من و جان شما
غوطه ها زد در ضمير زندگي انديشه ام
تا به دست آورده ام افكار پنهان شما

مهر و مه ديدم نگاهم برتر از پروين گذشت
ريختم طرح حرم در كافرستان شما

تا لبانش شعله ور گردد فرو پيچيدمش 
شعله اي آشفته بود اندر بيابان شما

فكر رنگينم كند نذر تهي دستان شرق
پاره ي لعلي كه دارم از بدخشان شما

مي رسد »مردي« كه زنجير غالمان بشكند
ديده ام از روزن ديوار زندان شما

حلقه گرد من زنيد اي پيكران آب و گل
آتشي در سينه دارم از نياكان شما

  ميالد آدم
نعره زد عشق كه خونين جگري پيدا شد

حسن لرزيد كه صاحب نظري پيدا شد
فطرت آشفت كه از خاك جهان مجبور

خودگري، خودشكني، خودنگري پيدا شد
خبري رفت ز گردون به شبستان ازل

حذر اي پردگيان پرده دري پيدا شد
آرزو بي خبر از خويش به آغوش حيات
چشم وا كرد و جهان دگري پيدا شد

زندگي گفت كه در خاك تپيدم هم عمر
تا ازين گنبد ديرينه دري پيدا شد
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گفت وگو با معلمان نمونه ي كشوري در رشته ي علوم اجتماعي

  سيد مظفر دانش
   استان كهكيلويه و بويراحمد

آقاي سـید مظفر دانـش، متولد س��ال 1347، مدرك 
كارشناسي علوم اجتماعي دارد و 22 سال در آموزش وپرورش 

خدمت كرده است.
وي ب��ا ذك��ر اين نكت��ه كه ب��راي ايجاد انگي��زه در 
دانش آم��وزان، باي��د اول افكار آن ها را بشناس��يم، در اين 
باره مي گويد: »با طرح س��ؤاالتي مانند: چه چيزهايي ش��ما 
را خوش حال مي كند، چه چيزهايي شما را غمگين مي كند، 
چه چيزهايي در شما ترس به وجود مي آورد و... مي توانيم تا 
حدي به اف��كار دانش آموزان پي ببريم و پي بردن به افكار 

دانش آموز، شروع ايجاد انگيزه است.
راه ديگر اين است كه دانش آموزان را به مثبت انديشي  
عادت دهيم. اولين قدم براي ايجاد مثبت انديشي،  اين است 
ك��ه به آن ها بياموزيم تا در دفتر خود، كتاب، روي كيف و... 
اين جمله را بنويسند كه »خدا با من است«. با تكرار زباني، 
اين جمله به درون آن ها راه پيدا مي كند و گاهي به س��مت 

مثبت انديشي برمي دارند.«
اين معلم نمونه ي علوم اجتماعي، با اش��اره به اين كه هر 
رفتار دانش آموز، نتيجه و تفسير محيط خانواده، جامعه، مدرسه 
و شخص است، درخصوص رفع مشكالت رفتاري دانش آموزان 
بيان مي كند: »مشكالت رفتاري دانش آموزان را بايد به وسيله ي 
تعامل با س��ه حوزه ي مذكور رفع كرد. به نظر من، اولين اقدام،  
ايج��اد ارزيابي مثبت از دانش آموز توس��ط خود اوس��ت. وقتي 
دانش آموز تصور كند كه مثاًل نمي توانم در درس رياضي نمره ي 
خوبي بگيرم، من دانش آموز تنبلي هس��تم، من براي كارهاي 
بزرگ ساخته نشده ام و... خود به خود به سمت كارهاي كوچك تر 
مي رود. با تمرين و تكرار كارهاي مثبت و دادن مسئوليت ها و 
رفتارهايي كه به واكنش هاي قوي و مثبت نياز دارند، مي توان 

در آن ها تغيير رفتار را به سمت رفتار مثبت مشاهده كرد.«

او با بيان اين موضوع كه ش��يوه هاي ارزش يابي بايد از 
متن و هسته ي اصلي شيوه هاي تدريس معلم نشئت گيرد، 
مي افزاي��د: »با توجه به اين كه بنده از ش��يوه هاي تدريس 
مش��اركتي و تلفيقي اس��تفاده مي كنم، روش كارم در طول 

سال چنين است:
1. از ابزارهايي نظير ابزار پوشه ي كار براي هر دانش آموز 

استفاده مي كنم.
2. پروژه ها و تحقيق هاي فردي و گروهي تعيين مي كنم. 
به اين ش��كل كه ه��ر درس را به عن��وان تحقيق انتخاب 
مي كنم و در جلس��ه ي آينده، دانش آموزان بايد در روابط به 
موضوع��ات مرتبط با موضوع و عنوان كت��اب و نه از خود 
كتاب، تحقيق انجام دهند. بعد نمره ي خاصي را در پوشه ي 

آن ها ثبت مي كنم.
3. ه��ر درس توس��ط گروه هاي درس��ي داخل كالس 
ارزش يابي مي ش��ود )هر گروه از گ��روه ديگر(؛ از برگه هاي 

ثبت مشاهدات استفاده مي كنم.
خودارزيابي گروهي و ف��ردي داريم. به اين ترتيب كه 
دانش آموزان تمام مراحل طراحي سؤاالت، بارم بندي، اجرا 
و تصحيح آزمون را با راهنمايي دبير و بدون دخالت مستقيم 

او انجام مي دهند.

   محمدرضا فتحي
   استان مركزي

آقاي محمد رضا فتحي، متولد س��ال 1348، كارشناس 
ارش��د علوم اجتماعي است و 18 س��ال در آموزش وپرورش 

سابقه ي كار دارد.
اين معلم نمونه ي عل��وم اجتماعي، در رابطه با عوامل 

موفقيت معلمان مي گويد:
»معلم از روزي كه وارد حرفه ي معلمي مي شود، به دليل 
ماهيت حساس شغلي اش، همواره زير ذره بين جامعه قرار  دارد. 

اگر بخواهید از 
نقطه نظر »علوم اجتماعي« 
پاسخي براي مقوالت زير 
بیابید، چه خواهید گفت؟! 
راز و رمز موفقیت يك 
معلم، بهترين شیوه هاي 
ارزش يابي در كالس، 
راه هاي رفع مشكالت 
دانش آموزان به ويژه 
دانش آموزان بي انگیزه و 
مهم تر از همه، نحوه  ي 
تقويت نگرش خالق و 
نوآور.

با نیم نگاهي به 
گزارش زير مي توانید 
پاسخ هاي خود را با 
جواب هاي معلمان نمونه ي 
كشوري علوم اجتماعي 
سال 88 مقايسه كنید. 
نتیجه هرچه باشد، حتمًا 
در يك نقطه با يكديگر 
اشتراك نظر خواهیم 
داشت و آن: »اهتمام 
همه ي معلماني است كه 
با حداقل سرمايه، اما 
حداكثر همت و فداكاري 
و روشن انديشي، قصد 
شكوفاكردن تفكرات 
خالق و نوآور را دارند تا 
سنگ بناي ايراني توسعه 
يافته را بنیان نهند.

پس بوسه بر 
دستان هادي معلماني 
كه نونهاالن امروز را به 
نیروهاي انساني خالق 
فردا بدل مي كنند.

فاطمه خرقانیان

گو
ت و

گف
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لذا بايد با كسب مهارت و تخصص در ابعاد گوناگون، حركت 
م��وازي با فن��اوري روز جهان و اطالع از مس��ائل علمي، 
اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي محيط پيرامونش، همواره با 
دس��ت پر به كالس برود و كاماًل به شرايطي كه محصالن 
در آن زندگ��ي مي كنند، واقف باش��د. معل��م نمونه، بايد به 
گرفتاري ها و بحران هاي روحي محصالنش مسلط باشد و 
تفاوت هاي فردي را درك كند. بنابراين، دستگاه متولي امر 
آموزش موظف است با اتخاذ راهكارهاي مدرن، معلم را در 
مسيري هدايت كند كه به علم اندوزي و كسب مهارت هاي 
حرف��ه اي و اطالع از آن چ��ه در محيط پيرامونش مي گذرد، 

تشويق شود. معلم موفق، معلمي پژوهشگر است.«
آقاي فتحي، علت بي انگيزگي برخي معلمان را دو عامل 
بيرون��ي و دروني مي داند و در اين ب��اره مي افزايد: »عامل 
درون��ي، از روحي��ه و انگيزه هاي فردي به وج��ود مي آيد، در 
اين ش��رايط، فرد احتمااًل شغلي را انتخاب كرده است كه با 
روحيات و منش و شخصيتش سازگار نيست. زيرا معلم بايد 
فشار روحي زيادي را در طول كار خود تحمل كند كه به لحاظ 
س��ختي و مشقت، با بسياري از مشاغل قابل قياس نيست. 
عامل دوم، بيروني است و مي توان آن را به موقعيت و منزلت 
اجتماعي او مربوط دانست. اگر به داليلي منزلت اجتماعي 

معلم خدشه دار شود، او دچار بي انگيزگي مي شود.«
اصلي ترين عاملي كه مي تواند در مقابل موج گسترده ي 
آسيب هاي اجتماعي بايستد و جامعه را مصون بدارد، معلم 
است. در اين جاس��ت كه معلمان در قالب آموزش وپرورش، 
نقش مهمي ايفا خواهند كرد. اگر امروز خانواده ها از گسترش 
اعتياد، طالق و الكليسم در رنج هستند، يكي از عواملش را 

بايد بي توجهي به نقش معلم بدانيم.«
او مشكالت مناطق محروم را ناشي از مشكالت نيروي 
انساني و سخت افزاري مي داند و در اين باره مي افزايد: »در 
مناطق محروم، چنان كه بايد و شايد، به تجهيز سخت افزاري 

مدارس پرداخته نش��ده اس��ت. مهاجرت از روستا و مناطق 
محروم به مناطق برخوردار در جريان است. بسياري از مدارس 
روستايي كه در سال هاي گذشته تأسيس شده اند، خالي مانده 
و رو به تخريب رفته اند و در شرايطي كه كالس هاي شهري 
بيش از 40 نف��ر دانش آموز دارند، به دليل كمي جمعيت در 
مناطق محروم، كالس ها با پنج ش��ش دانش آموز تشكيل 
مي ش��وند. من خودم چند سالي در مناطق محروم تدريس و 
شرايط بسيار سختي را سپري كرده ام؛ گاهي به قدري هوا 
سرد و بارش برف شديد بود كه جاده ها بسته  بودند و من دو 
سه روز غذايي براي خوردن نداشتم. حتي يكي از همكاران 

ما متأسفانه در اثر سرماي شديد جان سپرد.«
وي در پايان مي گويد: »من همواره زيربرگه هاي امتحاني 
مي نويسم كه به دنبال هر سختي، آساني هم هست. در واقع 
اين پيام را به دانش آموزانم مي رس��انم كه از تالش كردن و 

سختي كشيدن نهراسند.«

   نيره صباغ زاده 
    استان آذربايجان غربي

نيره صباغ زاده، متولد سال 1341 است. ليسانس علوم 
اجتماعي دارد و 26 سال سابقه ي خدمت در آموزش وپرورش. 
او معتقد است: »معلم مسئوليت هدايت و روشنگري ديگران 
را برعه��ده گرفت��ه و وظيفه ي خطيري را پذيرفته اس��ت. 
هم چون ش��معي است كه ظلمتكده اي را به نور تالش خود 
منور مي سازد و تداوم بخش راه انبياست. بنابراين، هنگامي 
عملش مورد پس��ند خداي متعال قرار مي گيرد كه به عروج 
ارواح پ��اك انس��اني به ملكوت اعال منتهي ش��ود و تمدن 
انساني را به واالترين معناي آن ارتقا دهد.« به اعتقاد خانم 
صب��اغ زاده، در دوره ي راهنمايي، معل��م بايد كامل كننده ي 
اهداف دوره ي ابتدايي و هدايتگر دوره ي دبيرس��تان باشد. 
بنابراين، از مسئوليت ويژه اي برخوردار است و بايد بكوشد تا 
دانش آموزان نوجوان، در گذر از اين برهه ي حس��اس، دچار 
ضعف و تزلزل نشوند و با اراده اي محكم و عزمي راسخ اين 
دوره را كه در واقع دوره ي هدايت و راهيابي شناخته مي شود، 

پشت سر بگذارند.«
وي ب��ه برخي از مش��كالت معلمان اش��اره مي كند و 
مي افزايد: »مهم ترين مشكل معلمان، محتواي كتاب هاي 
درس��ي اس��ت كه مانند زنجيري، با كمك مقررات دست و 
پاگير اداري، س��د راه معلمان ش��ده و اجازه ي بروز و ظهور 
خالقيت، ابتكار و نوآوري آموزشي را از معلمان و دانش آموزان 

آقاي دانش
براي ايجاد انگيزه در 

دانش آموزان بايد 
افكار آن ها را بشناسيم

آقاي فتحي
اصلي ترين عاملي كه 

مي تواند در مقابل 
موج گسترده ي 

آسيب هاي اجتماعي 
بايستد و جامعه را 

مصون بدارد، معلم 
است

                 بهمن88  
               شماره ى5
               دوره ى15

35



گرفته اند. دانش آموزان نيز با خواندن اين كتاب ها، عماًل هيچ 
مهارتي براي زندگي اجتماعي كسب نمي كنند و سردرگم در 

وادي كتاب ها دست و پا مي زنند.«
خانم صباغ زاده با تأكي��د بر لزوم فراهم كردن فضايي 
شاد در كالس هاي درس مي گويد: »متأسفانه كالس هاي ما 
شاد نيستند. دانش آموزان در كالس احساس در قفس بودن 
دارند. لذا پس از پايان ساعت درسي، با سرعت از كالس و 
مدرسه فرار مي كنند و معمواًل با اشتياق به مدرسه نمي آيند. 
معلم براي ايجاد كالسي صميمانه و دل پسند دانش آموزان، 
بهتر اس��ت مثل بچه ها شود. خود را از دانش آموزان بداند و 

فاصله اش را با آن ها كم كند.«
ايشان با بيان اين كه هرگز در زندگي تحقيق و پژوهش 
را ره��ا نكرده ام، اظهار مي دارد: »پژوهش��كده هاي تعليم و 
تربيت برايم مفيد بوده اند و شخصي كه به تحقيق و پژوهش 
عالقه  داشته باشد، مي تواند از اين مراكز بهره بگيرد. البته در 
كل، اداره ي آموزش وپرورش از تحقيقات معلمان استقبال و 
به آن ها رسيدگي نمي كند؛ طوري كه معلم براي پيشبرد كار 
و معرف��ي تحقيقاتش، بايد مرتب پي گيري كند و اين كار با 

سختي هاي فراوان همراه است.«
خانم صباغ زاده اميدوار است مسئوالن آموزش وپرورش 
از تحقيقات و پژوهش هاي معلمان بيشتر حمايت كنند، زيرا 
از نظ��ر او، معلمي كه خود تفكر خالق و پژوهنده دارد قادر 

خواهد بود دانش آموزاني پژوهشگر تربيت كند.

  مژده مسروريان 
  استان بوشهر

مژده مسروريان متولد 1352 است. مدرك كارشناسي 
مطالعات اجتماعي و 17 سال سابقه ي كار در آموزش وپرورش 

دارد.
به اعتقاد خانم مسروريان، يك جنبه ي مهم خالقيت، 
نترس��يدن از شكس��ت اس��ت. او درباره ي چگونگي ايجاد 
خالقيت در دانش آم��وزان مي گويد: »براي ايجاد خالقيت، 
ابتدا بايد به سن، جنس، هوش، تخصص، محيط خانواده يا 
محيط عمل��ي آنان، ميزان رفاه اجتماعي، و از همه مهم تر، 
استقبال و واكنش اطرافيان نسبت به عمل خالق و نگرش 
دانش آموز توجه ش��ود. راهكارهاي عملي من براي مسائل 

فوق عبارت اند از: 
1. دانش آموزان را تش��ويق كنيم كه انديشه هاي خود 
را ب��ه صورت نظام وار بيازمايند. هم چنين، كار با اجس��ام و 
انديشه ها را تشويق كنيم؛ 2. يادگيري خودانگيخته را تقويت 
كنيم؛ 3. به آن ها ياد دهيم كه هرچه را مي بينند، يادداش��ت 

و س��پس آن را تركيب كنند؛ 4. شعر يا داستاني را در اختيار 
آن ها ق��رار دهيم و بخواهيم پايان آن را حدس بزنند؛ 5. به 
 آن ها نشان دهيم كه فكر و تفكرش��ان داراي ارزش است؛ 
6. زمينه ي مصاحبت با افراد خالق را برايشان فراهم كنيم و...  

7. از اعمال مقررات و انضباط فوق العاده شديد بپرهيزيم.
خانم مس��روريان هم چنين درباره ي چگونگي نحوه ي  
عملك��رد معلم��ان در مواجهه ب��ا دانش آم��وزان بي انگيزه 
مي افزايد: »مانع اساس��ي بر س��ر راه خالقيت و انگيزه در 
دانش آموزان، تغيير نحوه ي نگرش و تفكر آن ها از خودشان 
اس��ت )مانند: من ابتكار ندارم، من ب��ه جز كارهاي عادي، 
كاري بلد نيستم و...(. براي تغيير چنين نگرش هايي، بايد با 
باال بردن رش��د خودپنداره، به آن ها كمك كنيم. اين كار با 
ارائه ي مسئوليت و فراهم كردن اسباب و لوازم مورد نياز آن 
ميس��ر خواهد شد. موارد عملي كه مي توان در اين باره ذكر 

كرد، عبارت اند از: 
1. در كالس درس فضاي��ي ايجاد كنيم كه دانش آموز 

احساس كند مورد حمايت قرار دارد.
2. احساس نياز به درس را در دانش آموز شكل دهيم به 
او يادآوري كه مطالعه تالش و آموزش او، چگونه در حال و 

وضعيتش تأثير مثبت دارد.
3. كالس را با نش��اط و س��رزنده نگه داريم تا از افت 

انگيزه ي دانش آموزان جلوگيري شود. 
4. اعتم��اد كالس را به دس��ت آوريم. ب��راي اين كار 
مي توانيم از دقت در تهيه ي مطالب آموزشي، جدي بودن در 
كار، استفاده از تكنيك هاي صحيح آموزشي و منصفانه عمل 

كردن بهره بگيريم.
وي با ذكر اين نكته كه در روش هاي ارزش يابي، گرفتن 
آزمون امري اجباري اس��ت، مي افزايد: »يادگيري پديده اي 
كاماًل فردي است و افراد نيز بدون شك توانمندي، هوش، 
ابتكار، خالقيت، تالش و... يكساني ندارند. پي بردن به اين 
تفاوت ه��اي فردي، براي دبيران از اهميت زيادي برخوردار 
است و تنها ابزار موجود براي اين كار، ارزش يابي است. براي 
آن كه دبيران بتوانند به شكل مناسب اندوخته هاي شاگردان 
و ميزان تحقق هدف هاي آموزش در كالس درس را در يك 
ساعت، يا يك ترم و يا در عرض يك سال تحصيلي بسنجند، 
بايد از ابزارهاي سنجش تحصيلي و به خصوص آزمون بهره 
بگيرند. براي اس��تفاده ي مناس��ب از آزمون ها )تست، جاي 
خالي، جور كردني و...( الزم اس��ت درباره ي انواع و نحوه ي 
تهيه و به كارگي��ري آن ها، اطالعات و مهارت هاي الزم را 
كسب كرده باشند. البته امروزه ارزش يابي توصيفي )كيفي( 

جاي گزين مناسبي براي ارزش يابي كمي شده است.

خانم مسروريان
يك جنبه ي مهم 
خالقيت، نترسيدن از 
شكست است

خانم صباغ زاده
متأسفانه كالس هاي 
ما شاد نيستند. 
دانش آموزان در 
كالس احساس در 
قفس بودن دارند
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س��ه  دهه از انقالب اس��المي بزرگ كش��ورمان مي گذرد. همه منتظر نوش��ته شدن رمان ها و داس��تان ها در خور شأن 
انقالب اسالمي بوديم و اين انتظار طوالني شد تا اين كه رمان »اسماعيل« نوشته ي امیرحسین فردي، از راه رسيد؛ رماني كه 
سال ها منتظرش بوديم. اسماعيل رماني است زيبا، ساده و روان، هنري و جذاب، درست مثل نويسنده ي آن. اسماعيل يكي از 

اولين سنگ بناهاي داستان انقالب اسالمي است.
همان طور كه مي دانيم، رمان ها معمواًل بر دو پايه ي اصلي بنا مي شوند. حوادث و شخصيت ها. »اسماعيل« بي شك رمان 
شخصيت است. حوادثي كه اسماعيل با آن ها روبه روست، نه آن قدر مهم اند كه خواننده را ذوق زده كنند و نه آن قدر عجيب اند 

كه شگفت زده اش سازند.
اين سير زندگي خود اسماعيل است كه البد بايد براي خواننده جذاب باشد و كشمكش خودش با خودش.

اس��ماعيل بچه ي تهران است؛ بچه ي جنوب ش��هر. كمي شر و شور و اندكي متفاوت با ديگر هم ساالنش. پدرش را در 
كودكي از دست داده است و مادرش با داشتن خواستگاران متعدد، تن به ازدواج نمي دهد تا با تمام بضاعتش، در حق بچه اش 

هم مادري كند هم پدري.
اسماعيل در نوجواني از درس بيزار مي شود و به زور پايه ي ششم ابتدايي را تمام مي كند. بعد به سبب گوشه گيري و سر به 
راهي، سر از قهوه خانه درمي آورد. چند سالي را به بيكاري و بطالت سپري مي كند تا اين كه به مدد يك قاچاقچي، به استخدام 
بانك شاهي درمي آيد. وضع خانواده را سامان مي بخشد و به دختري از محله هاي مصفاي جنوب شهر دل مي بندد؛ عشقي كه 

جنبه ي اثيري اش تا لحظات پاياني همراه مخاطب خواهد ماند.
بعد از چند سالي كه اسماعيل به عنوان كارمندي جز در نظام اداري مالي رژيم شاه خدمت مي كند و درست در جايي كه 
خواننده فكر مي كند زندگي شيرين مي شود، همه چيز به هم مي ريزد. او با كششي كه در خود به سوي معنويات حس كرده 
است و اتفاقات ريز و درشتي كه برايش مي افتد، خود را هم از خدمت در بانك شاهنشاهي محروم مي كند و هم از مهر دختري 

كه عاشق اش شده است.
س��يب سرخ زندگي اسـماعیل صنوبري، در چرخ دّوار خود به مسجد كشيده مي شود و به كتاب خانه داري و بعد از آن به 
مديري قرض الحسنه مي رسد و در مسير انقالب اسالمي، برخالف منش هاي غالب روزگار خود، به روحانيت متمايل مي شود. 

داستان با رسيدن به سال هاي 55 و 56 به پايان نزديك مي شود، ولي به اتمام نمي رسد.
اسماعيل رماني است كه در آن مؤلف به شناخت زبيايي هاي زندگي پرداخته است. در واقع، رمان اسماعيل داستاني است 

كه زندگي در آن موج مي زند.

هديه اي براي انقالب اسالمي

اسماعيل

عنوان كتاب: اسماعيل
نويسنده: اميرحسين فردي

ناشر: نشر سوره ي مهر
نوبت چاپ: چاپ دوم
قیمت: 3700 تومان

علی اصغر جعفريان
كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه ي آموزش وپرورش

انه
بخ

کتا

                 بهمن88  
               شماره ى5
               دوره ى15

37



به روزرساني وبال گ

س��فرهاي درون شهري و برون شهري زائد و از طريق اينترت 
كار خود را جلو ببريد، حتمًا مالحظه كرده ايد كه اطالعات اخبار 
بسياري از اين سايت ها بسيار قديمي و فاقد اعتبارند و شايد براي 
شما هم پيش آمده باشد كه براساس محتواي سايت براي انجام 
كاري مدارك مورد نياز را فراهم مي كنيد و حتي مبلغي را بابت 
دريافت خدمات به حس��اب اعالمي آن اداره واريز مي كنيد، اما 
وقتي به اداره مراجعه مي كنيد، از مسئول مربوطه مي شنويد كه 
اين شماره حساب عوض شده و بايد به فالن شماره حساب پول 
را واريز مي كرديد. وقتي هم كه اشاره مي كنيد در سايت اداره ي 
شما اين گونه آمده است، پاسخ مي شنويد كه آن اطالعات قديمي 

است، شما بايد به ما مراجعه مي كرديد!
خالصه ي كالم آن كه آماده س��ازي ش��رايط اوليه براي 
انجام ي��ك كار، خصوصًا در زمينه ي فناوري اطالعات، كار 
آس��اني است، اما تداوم و اس��تفاده ي درست و بهينه از اين 

امكانات، بسيار مهم و اساسي است.
در حوزه ي وبالگ نويسي، صدها هزار وبالگ در اينترنت 
وجود دارد كه صاحبان آن ها براساس كنجكاوي و يا شوق و 
ذوِق داشتن وبالگ، آن را ايجاد كرده اند و براي بازه اي كوتاه 
هم در آن مطلب نوش��ته اند. اما در نهايت آن را رها كرده اند. 
شما در مراجعه به آن وبالگ بعضًا مشاهده مي كنيد كه آخرين 

مطلب وارد شده، به سه چهار سال پيش مربوط است.
اما در مقابل وبالگ هاي��ي داريم كه به صورت روزانه، 
هفتگ��ي و يا ماهانه به روز مي ش��وند و ق��درت قلم و نگاه 
نويسنده ي آن باعث شده است كه آن وبالگ، حتي شهرت 
جهاني پي��دا كند. وبالگ هايي زيادي ب��ا اين مختصات در 

اينترنت يافت مي شوند.

علیرضا كاردانپور

كلید واژه ها: به روز رساني، وبالگ آموزشي، جهاني شدن

اشاره
در شـماره ي قبل با روش سـاخت وبالگ آشنا شـديم. البته همان طور كه قباًل هم اشاره شد، ما يكي از سايت هاي 
سرويس دهنده ي وبالگ را انتخاب كرديم و روش ساخت وبالگ را در آن توضیح داديم. اما سايت هاي ديگري هم وجود 
دارند كه مي توانند به شما سرويس دهند و روش ساخت وبالگ در آن ها نیز بسیار شبیه به روشي است كه در شماره ي 

قبل گفتیم.

ش��ما اكنون صاحب يك كالس و مدرس��ه ي مجازي 
ش��ده ايد كه مي توانيد با ارائه ي خوب مطالب در آن، صدها 
و شايد هزاران ش��اگرد را در مدرسه تان جمع كنيد. اما بايد 
به نكته ي بسيار مهمي دقت كنيد تا شما هم مانند بسياري 
ديگر، گرفتار آن نش��ويد. آفت بسيار بزرگي كه كشور ما در 
حوزه ي فناوري اطالعات بدان گرفتار اس��ت، اين است كه 
ما در توس��عه ي سخت افزاري و آماده سازي زير ساخت هاي 
مورد نياز، بسيار فعال و پيشرو هس��تيم. امروزه در هر اداره 
و س��ازماني كه پ��ا بگذاريد، در هر اتاق��ي رايانه و پرينتر و 
اسكنر و... جزو ملزوماتي اس��ت كه بايد وجود داشته باشد. 
در بس��ياري از ادارات، امكان دست رس��ي به اينترنت براي 
كارمندان فراهم شده اس��ت، اما غالبًا اين سخت افزارها يا 
جنب��ه ي تزئينات و دكور دارند و يا صرف��ًا براي انجام امور 
روزمره ي اداره مصرف مي شوند. دنياي اينترنت نيز در ايران 

از اين قاعده مستثنا نيست.
در حال حاضر، داشتن يك وب سايت و هزينه كردن براي 
ايجاد آن، براي هم��ه ي ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي 
امري عادي اس��ت و گاهي ديده مي ش��ود كه براي راه اندازي  
و نگه داري يك س��اله ي هر وب سايت، چند ده ميليون تومان 
هزينه مي شود. در حالي كه متأسفانه به لحاظ محتوا، بسياري از 
اين وب سايت به هيچ وجه قابل استفاده و اعتماد نيستند. براي 
مثال فرض كنيد، ش��ما براي گرفتن فالن مجوز از يك اداره، 
يا بايد يك بار به صورت حضوري مراجعه كنيد و از ش��رايط و 
نيازمندي ها مطلع شويد و پس از آماده سازي مدارك، دوباره به 
آن اداره مراجعه كنيد و يا اين كه به وب سايت آن اداره سربزنيد. 
اگر ش��ما جزو دسته ي دوم باش��يد كه مي كوشيد بدون انجام 
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 قدرت قلم و نگاه به روزرساني وبال گ
نويسنده باعث مي شود 

كه وبالگ شهرت جهاني 
پيدا كند

 http://www.dayyertashbad.blogfa.com 

براي مثال بد نيست به وبالگ يك همكار كه كار وي 
شهرت جهاني پيدا كرد و وبالگش جزو وبالگ هاي برتر دنيا 

شناخته شد، اشاره كنيم:
ش��ايد نام كوچك ترين مدرس��ه ي دنيا را كه در بوشهر 
واقع شده اس��ت، شنيده باشيد. مدرس��ه ي جمال آباد كالو با 
چهار دانش آموز و سرباز معلم آن يعني عبدالمحمد شعراني، 
اكنون ش��هرت جهاني پيدا كرده است. قصه از آن جا شروع 
مي شود كه عبدالمحمد شعراني، سرباز معلم جواني كه به كار 
و حرفه ي معلمي عالقه مند است و با حوز ه ي وبالگ نويسي 
هم آشناس��ت، به اين روستا مي رود و مديريت و معلمي اين 
مدرسه و چهار ش��اگردش را مي پذيرد. عبدالمحمد از همان 
روزهاي ابتدايي حضورش، خاطرات خود از مدرسه و بچه ها 
را در وبالگش مي آورد. كم كم اين نوشته ها مورد توجه برخي 
از وبالگ نويسان ديگر قرار مي گيرد. اين وبالگ از كشورهاي 
گوناگون خواننده دارد و هنر عبدالمحمد در نگارش مطالب آن 
باعث شد، وبالگ او مقام دوم جهاني را كسب كند. از طرف 
ديگر، يادداشت هاي روزانه ي عبدالمحمد، امكانات برق، آب، 

تلفن، جاده و... را براي اين روستا به ارمغان آورده است.
وبالگ عبدالمحمد با آدرس 

 http://www.dayyertashbad.blogfa.com 
همه روز مورد بازديد صدها نفر قرار مي گيرد و عبدالمحمد 
به عنوان معلم، با وبالگش توانسته است عالوه بر خدمت به 
ش��اگردانش در كالس، خدمات بزرگي براي روستاي كالو و 

استان بوشهر و حتي كشور انجام دهد.

انواع وبالگ هاي آموزشي و پرورشي
حقيق��ت اين اس��ت كه هي��چ تقس��يم بندي علمي و 
پذيرفته ش��ده اي در خصوص انواع وبالگ ه��ا وجود ندارد و 
هرك��س وبالگ ها را از منظر خود طبقه بندي مي كند. ما نيز 
در اين جا براي آن كه شما با كاركردهاي وبالگ بيشتر آشنا 
ش��ويد، چند دس��ته از وبالگ هاي موجود را كه در زمينه ي 

آموزش وپرورش كشور فعال هستند، معرفي مي كنيم:
1. وبالگ هاي خبري

وبالگ هايي هستند كه نويسنده ي آن، اخبار حوزه هاي 
گوناگون در زمينه ي آموزش وپرورش را پوش��ش مي دهد. در 
حقيقت، در وبالگ هاي خبري، چكيده اي از اخبار روز كشور 

و ي��ا جه��ان در زمينه ي آموزش وپرورش وج��ود دارد كه در 
خبرگزاري ه��ا و پايگاه هاي خبري عموم��ي انتخاب و ارائه 

مي شوند.
2. روزنوشت ها

وبالگ هايي هستند كه نويسنده ي آن به صورت مرتب 
و معمواًل به شكل روزانه، خاطرات خود از فعاليت در حوزه ي 
آموزش وپرورش را مي نويس��د و در مع��رض ديد و قضاوت 

خوانندگانش قرار مي دهد.
3. آموزش درس ها

معمواًل همكاران در دروسي كه تخصص دارند و آن را 
تدريس مي كنند، وبالگ هايي با موضوع آموزش يك درس 
خاص راه اندازي مي كنند. مثاًل آموزش درس حرفه وفن، علوم 

تجربي و... 
4. علمي و فرهنگي

برخي از همكاران، وبالگ هايي را راه اندازي كرده اند كه 
در آن موضوعات علمي و فرهنگي مورد استفاده ي مخاطبان 
خود را ارائه مي كنند؛ وبالگ هايي كه درخصوص شيوه هاي 
نوين تدريس و يا درخصوص فعاليت هاي پرورشي و تربيتي 
و به مناسبت هاي گوناگون مطلب ارائه مي كنند، مثال هايي 

از اين دسته اند.
5. مشاوره

برخ��ي از همكاران، خصوصًا كس��اني ك��ه در حوزه ي 
مشاوره تحصيل مي كنند و مشغول به كار هستند، با راه اندازي 
وبالگ هاي مشاوره، به سؤاالت دانش آموزان، اوليا و همكاران 
خود پاس��خ مي دهن��د و درخصوص مش��كالت تحصيلي و 
رفتاري دانش آموزان، خصوصًا مشكالتي كه جمع زيادي از 

دانش آموزان با آن ها مواجه اند، مشاوره ارائه مي دهند.

در پايان بايد اشاره كرد، دسته بندي هايي كه بدان ها اشاره 
شد، مثال هايي هستند كه در راه اندازي وبالگ جديد به شما 
ايده مي دهند. اما شما مي توانيد با توجه به تحصيالت، موضوع 
و محل كار خود و براس��اس نيازس��نجي از محيط پيراموني، 
ب��ه راه اندازي وبالگ جديد و با موضوع جديد اقدام كنيد، اما 

نكته ي كليدي را كه بدان اشاره شد، هرگز فراموش نكنيد: 
به روز كردن محتواي وبالگ، بسیار مهم تر از راه اندازي 

آن است

 آماده سازي شرايط 
اوليه براي انجام يك 

كار، خصوصًا در زمينه ي 
فناوري اطالعات، كار 

آساني است، اما تداوم و 
استفاده ي درست و بهينه 
از اين امكانات، بسيار مهم 

و اساسي است
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روی در کالس يک کاغذ چسبانده بودند که با ماژيک 
آبی رويش نوشته شده بود:

»راهکارهای  بهبود رفتارهای هنجار شکنانه ی نوجوانان«، 
پايين اين عبارت، داخل پرانتز آمده بود: »ضمن خدمت«

تنها سيستم گرمايش��ی کالس، يک بخاری قهوه ای 
رنگ بزرگ بود که لوله اش با شکستن گوشه ای از شيشه ی 
پنج��ره ی کالس، بيرون رفته بود و از فاصله ی ميان لوله و 
شيشه، سوز س��ردی به داخل کالس می آمد. معلم های زن 
مثل هميشه تعدادشان بيشتر بود و رديف های جلو را پر کرده 
بودند و مردها که چند نفری بيشتر نمی شدند، در رديف آخر 

نشسته بودند.
س��ه تا از خانم ها ازگوش��ه ی کالس داشتند با صدای 
آهسته در مورد جراحی زيبايی با هم بحث می کردند. خانم 
وسطی دوست داشت بداند بهتر است اول عمل ساکشن را 

انجام دهد، يا عمل دماغ را...
يکی از خانم ها که درس��ت وس��ط کالس نشسته بود، 

سرش را روی دسته ی صندلی گذاشته و خوابيده بود. 
آهنگ آمدن اس ام اس از داخل يک کيف ش��نيده شد. 

در متن آن آمده بود:
»قورمه سبزی سوخت مامان، برگشتی کالباس بخر«.

يکی از مردها که دفترچه ی اقس��اطش را درآورده بود 
و داش��ت ورق می زد، با خودش حس��اب می کرد که امروز 

  »ضمن خدمت!«

بعدازظهر بايد برود سر خط و مسئول خط را مجبور کند که 
اجازه بدهد او هم مسافر سوار کند، ديگر حوصله ی آوارگی 

برای مسافر توراهی را نداشت.
روان شناس��ی که برای تدريس اين دوره آمده بود، کنار 
تخته ايستاده بود و سعی می کرد تمرکزش را روی موضوع 
حفظ کند. فردا برای دفاع از خودش بايد به دادگاه می رفت. 
يکی از مش��تری ها قس��م خورده بود که مطب او را تعطيل 
می کند. کاش همان روز پول ويزيت اين ديوانه را پس داده 

بود و اين قدر دردسر نمی کشيد...
آقای سمسارزاده که عينکش را خانه جا گذاشته بود، 
چند باری چش��م هايش را تنگ کرد تا شايد بتواند کلماتی 
را که روی تخته نوش��ته ش��ده بودند، بخوان��د. اما باز هم 
موفق نش��د معنی خطوط محو روی تخته را متوجه ش��ود. 
پي��ش خودش فکر کرد که اگر به ج��ای تخته ی وايت برد 
و ماژيک هاي��ی که رن��گ آب دهن مرده بودن��د، از همان 
تخته های قديمی و گچ های رنگی استفاده کرده بودند، حاال 
می ش��د کلمات را از هم تشخيص داد. خط کش فلزی را از 
کيفش بيرون آورد، پشتش را صاف کرد و با دقت لبه ی تيز 
خط کش را به گردنش مماس کرد تا از فاصله ای که يقه ی 
کت با پش��تش پيدا کرده بود، ُسر بخورد و برود پايين. چند 
ماه ديگر بازنشسته می شد و حاال تنها پنج ساعت تا رسيدن 
به صدوهفتاد س��اعت تعيين ش��ده برای افزايش حقوقش 

عرض شود که:
احمد عربلو

طنز
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باقی مان��ده بود. خط کش چند ب��اری به طبقه های چروکی 
که پشت گردنش تشکيل شده بود گير کرد، اما باالخره به 
نقطه ی مورد نظرش رسيد و آن قدر با زاويه ، خط کش را باال 
و پايين برد تا باالخره  خارش بين دو کتفش متوقف ش��د. 
حال خجس��ته ای بر او مستولی شده بود و سرانجام لبخند 

رضايت روی لبش نقش بست.
� جناب عال��ی که انتهای کالس نشس��تيد، س��ؤالتون 

چيه؟... نه شما نه... منظورم با ايشونه...
آقای سمسارزاده ناگهان متوجه شد، تعدادی از خانم هايی 
که در رديف های جلو نشسته بودند، به سمت انتهای کالس 
برگش��ته اند و آقای روان ش��ناس هم تدريس را رها کرده و 
صاف دارد به سمت او نگاه می کند. خيلی سريع سرش را به 

دو طرفش چرخاند...
� بله، خود شما که االن سرتون رو چرخونديد رو عرض 
می کنم... همين االن دستتون رو هی باال و پايين می برديد... 

بله، لطفًا سؤالتون رو بفرماييد!
آقای سمسارزاده که توقع نداشت اين طور ناگهانی مورد 
خطاب قرار بگيرد، دستپاچه شد و انتهای خط کش از دستانش 
رها شد و پايين رفت. البته بخت با او يار بود که پيراهنش را 

در شلوارش گذاشته بود و خط کش از پشتش بيرون نيفتاد.
در کسری از ثانيه، اولين سؤالی را که به ذهنش رسيد، 

پرسيد: چرا نبايد بچه ها رو بزنيم؟

� خب اين س��ؤال هي��چ ربطی به بحثی که داش��تيم 
می کرديم نداره، اما چون ش��ما پرس��يديد، بنده جوابتون رو 

خواهم داد...
آق��ای سمس��ارزاده که توانس��ته بود به م��دد هوش 
هيجانی باالی خود، از اين مهلکه جان س��الم به در ببرد، با 
خيال آس��وده تنش را روی پش��تی نيمکت رها کرد، اما با 
فرو رفتن تيزی خط کش در گوش��ت تنش، متوجه مش��کل 
جديدش ش��د. آقای نعمتی که احس��اس درد شديدی را در 
چهره ی آقای سمس��ارزاده تش��خيص داده بود، دستش را 
پشت آقای سمسارزاده کشيد و گفت: »چيزی شده، ای بابا، 
ديسکت از کمرت زده بيرون که... بد قلنج شدی. بزار، االن 
برمی گردونمش سر جاش...« بعد از گفتن اين جمله بود که 
با يک فشار ناگهانی به نوک خط کش، آقای سمسارزاده آن 

نعره ی جگرسوز معروفش را زد.
اي��ن فرياد که بالفاصله با خن��ده ی تمامی حاضران 
همراه شد، يکی از معروف ترين حوادث آن سال در منطقه 
لقب گرف��ت و تا مدت ها نعره و داستان س��رايی هايی که 
پيرامون علت آن صورت گرف��ت، موضوع گفت وگوهای 

معلمان بود.
 آقای سمسارزاده نيز پس از اين اتفاق، ديگر هرگز برای 
طی آن پنج س��اعت باقی مانده از دوره اش، در کالس های 

ضمن خدمت ديده نشد!
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سرزمين

  آموزش وپرورش در مالزی 
آموزش در مالزی با دوره ی پيش دبستانی برای کودکان 
چهار تا شش ساله شروع می شود و به  عنوان مهد کودک در 
سراسر کشور، توس��ط دولت و مؤسسات غيردولتی و بخش 
خصوص��ی، اداره می ش��ود. تمامی مهد کودک ه��ا زير نظر 
آموزش وپ��رورش قرار دارند. تأکيد اصلی در اين دوره، فراهم 
آوردن محيطی امن و شوق آور برای کودکان است تا آن ها را 

برای ورود به دبستان آماده سازد.
آموزش در مدارس ابتدايی، برای کودکان هفت ساله شروع 
می شود. طول دوره ی ابتدايی شش سال است و از دو مرحله، 
پايه های اول تا سوم و پايه های چهارم تا ششم تشکيل شده 
است. در مرحله ی اول، هدف آماده  ساختن دانش آموزان برای 
خواندن، نوش��تن و حساب است و به رشد شخصيت، رفتارها 
و ارزش ها تأکيد شده است. در مرحله ی دوم آموزش ابتدايی، 
دانش آموزان به تمرين برای کسب دانش و مهارت های پيش 
حرفه ای مشغول می شوند و در پايان اين دوره ی شش ساله، از 
طريق امتحان عمومی و متمرکز که آزمون ارزش يابی دوره ی 

ابتدايی ناميده می شود، ارزيابی می شوند.
آموزش متوسطه شامل دو دوره ی متوسطه ی مقدماتی 
)دوره ی 3 ساله ی راهنمايی، مختص سنين 13 تا 15 سال( 
و دوره ی متوسطه ی تکميلی )دوره ی دو ساله ی دبيرستان 
مختص س��نين 16 تا 17 سال( است. آموزش متوسطه، در 
ادامه ی آموزش ابتدايی قرار دارد. در اين دوره، آموزش هنر 
عمومی است. دانش آموزانی که دوره ی ابتدايی را در مدارس 

ملی می گذرانند، بالفاصله وارد دوره ی سه ساله ی مقدماتی 
متوسطه )راهنمايی( می شوند، ولی دانش آموزانی که دوره ی 
ابتداي��ی را در مدارس چينی و تاميلی گذرانده اند، بايد يک 
دوره ی ميانی يک س��اله را بگذرانند. ه��دف از اين دوره ی 
ميانی، توانمند سازی دانش آموزان در کسب مهارت کافی 
در زبان »باهاس��امااليو« اس��ت که زبان اصلی آموزش در 
دوره ی متوسطه ی مقدماتی به ش��مار می رود. با وجود اين، 
دانش آم��وزان چينی و تاملی که آزم��ون ارزش يابی پايانی 
دوره ی ابتدايی را در س��طح مطل��وب بگذرانند، می توانند 
مستقيمًا به دوره ی سه ساله ی متوسطه ی مقدماتی راه يابند. 
در پاي��ان اين دوره نيز دانش آم��وزان در آزمون ارزش يابی 

پايانی شرکت می کنند.
هدف اصلی دوره ی آموزش متوس��طه، توسعه ی هرچه 
بيش��تر اس��تعداد و توان فردی دانش آم��وزان در رفتارهای 
کل نگرانه، تعادلی و منسجم است. هم چنين، از نظر جسمانی، 
احساسی، روحی و فکری، درصدد تربيت افرادی هماهنگ و 
متعادل با استانداردهای واالی معنوی است. برای دست يابی 
به اي��ن هدف، آموزش وپ��رورش در دوره ی متوس��طه، بايد 

دانش آموزان را در موارد زير توانمند سازد:
 افزايش مهارت زبانی به منظور برقراری ارتباطات مؤثر آنان؛

 تقويت قابليت و استعداد در کاربرد زبان باهاسامااليو به عنوان 
زبان ملی و رسمی در کسب دانش و نيل به وحدت ملی؛

 تقويت و ارتقای توانايی فکری متناس��ب با تفکر خالق، 
انتقادی و عقلی؛

کشور مالزی در قلب جنوب شرقی قاره ی آسیا قرار دارد و از دو بخش مالزی شرقی و مالزی غربی تشکیل شده است. 
ناحیه ی غربی شامل 11 استان است و پايتخت »کواال المپور« نیز در اين ناحیه قرار دارد. ناحیه ی شرقی شامل دو استان و 
به صورت جزيره است. بخش غربی، از شمال با تايلند و از جنوب با سنگاپور مرز مشترک دارد و چهار پنجم ساکنان کشور 
را در خود جای داده است. مساحت کشور مالزی 328550 کیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر 24 میلیون نفر است. کشور 
مالزی سرزمینی با تنوعات گوناگون نژادی، فرهنگی، زبانی و مذهبی است. گروه های نژادی عمده در اين کشور، مااليی ها، 

چینی ها و هندی ها هستند و با وجود تنوعات قومی، اديان متفاوتی چون اسالم، بودا، هندو و مسیحیت در آن ساکن اند. 
طبق قانون اساسی فدرال، دين اسالم مذهب رسمی اين کشور شناخته شده است، اما مذاهب گوناگون ديگر در کمال 
آرامش و صلح، در تمامی نقاط کشور رايج هستند. زبان رسمی اين کشور مااليی است، امااز زبان انگلیسی هم به صورت 

گسترده در محاورات استفاده می شود. ساير زبان ها مانند مانداريان، تامیل و پنجابی نیز رايج اند.
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 کسب دانش و پرورش مهارت های اصلی و کاربرد آن در 
زندگی روزانه؛

 توانايی در توسعه ی مهارت های همسو با حوزه های جديد 
دانش و توسعه ی فناوری؛

 رش��د و توسعه ی توانايی ها و قابليت ها در جهت توسعه ی 
فردی و جامعه؛

 رشد عميق احساس مسئوليت و آمادگی در راه خدمت به 
ميهن و مذهب؛

 تقويت اعتماد به نفس و انعطاف پذيری در مقابله با چالش ها 
در زندگ��ی، پرورش رفتارهای خوب و عم��ل به ارزش های 

اخالقی: تقويت عقايد بنيادی )ايمان به خداوند(؛
 برخورداری از دانش و آگاهی در خصوص فرهنگ و تاريخ 

مالزی؛
 آگاهی از اهميت سالمت و توجه به حفظ آن؛

 حب دانش و تالش در رسيدن به مدارج باالی علمی.
از جمله مهم ترين برنامه های آموزشی سطح مقدماتی  طی 
س��ال های 1999-1997 می توان به دروس پايه اعم از زبان 
باهاسامااليو، زبان انگليسی، رياضيات، دروس اسالمی، علوم، 
مهارت ه��ای زندگی، جغرافيا، تاريخ، آموزش اخالق، آموزش 
تربيت بدنی و آموزش هنر اش��اره کرد. در آموزش متوسطه ی 
مقدماتی )دوره ی راهنمايی(، دانش آموزان، آموزش عمومی را 
کسب می کنند و مهارت های اصلی مورد نياز را برای زندگی 
و برای اين که ش��هروندانی مفيد باش��ند، افزايش می دهند. 
هم چنين، مهارت های يادگيری و آموزش پيش حرفه ای را که 
در دوره ی دبستان کسب کرده اند، تقويت می کنند. دانش آموزان 
هم چنين برای توس��عه ی عالقه ها و استعدادهای فردی خود 
مش��ارکت می کنند. البته تأکيد بر توسعه ی فردی، نگرش و 
ارزش ها، در س��ال های بعد نيز ادامه دارد. بعد از اتمام سال 
سوم، دانش آموزان در امتحان ارزش يابی ملی )نهايی( شرکت 
می کنند. عملکرد دانش آموزان در امتحان عمومی سال سوم يا 
امتحان ارزش يابی دوره ی مقدماتی متوسطه، گروه تحصيلی 
آن ها را برای دوره ی تکميلی متوس��طه مشخص می کند که 
علوم )تجربی يا رياضی(، علوم انسانی، فنی يا حرفه ای است. 

وزارت آموزش وپرورش اين آزمون را برگزار می کند.

  توسعه ی آموزشی در کشور مالزی
از زم��ان اس��تقالل، کش��ور مالزی از پيش��رفت های 
چش��م گيری در حوزه ی آموزش��ی برخوردار ش��ده اس��ت. 
برخورداری از 93 درصد باس��واد، خود نمودی از پيش��رفت 
کش��ور در حوزه ی آموزش��ی به ش��مار می آيد. نرخ ثبت نام 
دانش آم��وزان در مدارس ابتدايی، باالی 90 درصد اس��ت 
که حدود 92درصد از  آن ها به دوره ی متوسطه راه می يابند. 
اعمال تغييرات اساس��ی و پيشرفت های گسترده در ساختار 
حوزه ی آموزش، موجب برخورداری کشور مالزی از سيستم 
يکپارچه ی آموزش��ی با وجود تنوعات نژادی ش��ده اس��ت. 
هم چنين، افزايش قابل توجهی در نرخ ثبت نامی در کليه ی 
سطوح آموزشی مشهود است. با وجود پيشرفت های به دست 
آمده ی مذکور، برای توسعه ی آموزشی کشور، قوانين آموزشی 
مصوب س��ال 1961 بازنگری ش��د. قانون بازنگری شده از 
چش��م انداز وسيع تری برخوردار ش��ده و مؤسسات آموزشی 
خصوصی، کليه ی سطوح را نيز دربرگرفته است. مطابق اين 
بازنگری ها، بخش خصوصی در فراهم س��ازی موقعيت های 
آموزش��ی ايفای نقش کرده و عمدتًا به تکميل تالش های 
دولت در روند توس��عه  و پيشرفت آموزش��ی کشور مبادرت 
کرده است. به طور کلی می توان گفت، پيشرفت برنامه های 
آموزشی همگانی در مالزی، مرهون توجه دولت به آموزش 
و اختصاص بودجه های کالن به اين بخش اس��ت، چرا که 
بودجه های اختص��اص يافته به بخش آموزش، در قياس با 

بودجه های عمومی ديگر، بيشتر است.

هدف، تربيت افرادي 
هماهنگ و متعادل با 
استانداردهاي واالي 

معنوي است.
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  تربيت و ارتقای شغلی معلمان 
سال هاس��ت که در کشور مالزی، به س��رمايه گذاری روی 
آموزش و ارتقای معلمان، توجه چش��م گيری ش��ده است. وزارت 
آموزش وپرورش در آغاز توسعه ی نظام آموزشی، يک بخش تربيت 
معلم ايجاد کرد که مسئول تربيت معلمان در کشور شد. اين بخش، 
چند مدرس��ه ی عالی تربيت معلم را به وج��ود آورد تا به ارائه ی 
آموزش پايه به معلمان، آموزش ضمن خدمت، دوره های کوتاه مدت 

و تشکيل کارگاه هايی برای گروه های تخصصی بپردازد.
آموزش های قبل از خدمت در مدارس تربيت معلم هميشه 
رايگان و برای کسانی ارائه می شود که قصد خدمت در مدارس 
عموم��ی يا خصوصی را دارند. در اين م��دارس، ابتدا دوره ها در 
سطح پايه ارائه می شد و از سال 1996، برنامه های تخصصی را 
دربرگرف��ت و بعد هم به ارائه ی برنامه هايی برای ارتقای مدرک 
معلمان اقدام ک��رد. در حال حاضر، برنامه های آموزش معلمان، 
قبل از خدمت در دو سطح ارائه می شود: گواهی تدريس و گواهی 
تکميلی برای آموزش. گواهی اول، برای تدريس در مدارس ابتدايی 
الزم اس��ت و گواهی نوع دوم، برای آموزش در دوره ی متوسطه. 
به عالوه، از آن جا که نياز به افزايش تعداد معلمان فارغ التحصيل 
در دوره ی متوسطه افزايش يافته، دوره ی ويژه ای به طور مشترک 
با دانشگاه های محلی برای معلمان فاقد مدرک در مدارس دولتی، 
برنامه ريزی ش��ده است. کارآموزان يک سال را در مدارس عالی 
تربيت معلم می گذرانند و دو س��ال ديگر را در دانشگاهی که به 
آن ها مدرک می دهد. به عالوه، مدارس عالی دوره ی يکس��اله ی 
آموزش تخصصی در حوزه های گوناگون آموزش وپرورش را برای 
تربيت معلمانی که حداقل سه سال تجربه ی آموزش دارند، شروع 
کرده اند. اين مدارس هم چنين، دوره های آموزشی چهارده هفته ای 
برای معلمان مدارس ابتدايی و متوس��طه گذاش��ته اند تا دانش، 
مهارت و تدابيری را که برای اجرای اصالحات برنامه ی درسی 
و نوآوری هايی که لحظه به لحظه معرفی می شوند، تقويت کند. 
البته اين دوره های اخير که در برنامه ی درسی آموزش معلمان در 

مدارس عالی گنجانده شده اند، بيشتر سواد رايانه ای هستند.

  خط مشی ها، اصالحات و چالش های معاصر
طرح توسعه ی آموزش وپرورش در سال های 2001 تا 2010 با 
اهداف و آرمان های خط مشی ملی برای ساختن جامعه ای يکپارچه، 
انعطاف پذير و شايسته همسو شده است تا نوعی اقتصاد دانش محور 
را توسعه دهد، منابع انسانی را تقويت و محيطی با دوام را حفظ کند. 
ه��دف غايی اين طرح های ميان مدت و بلندمدت اين اس��ت که 

مالزی دولتی کاماًل پيشرفته و مبتنی بر الگوی خوب باشد.
در خور ستايش است که فلسفه ی آموزش وپرورش مالزی در 
حالی که همواره حساس بوده و متناسب با تغييرات و گرايش های 

جهانی به ويژه در زمينه های اقتصاد، آموزش وپرورش و فناوری 
گام برداشته است، برای ارتقای شأن و شايستگی مردم مالزی، 
پويايی خود را حفظ کرده است. در فلسفه ی جديد، اين طور بيان 
ش��ده است که نظام آموزش وپرورش ملی، خالقيت و نوآوری را 
در ميان دانش آموزان پرورش می دهد، فرهنگ يادگيری را ارتقا 
می بخش��د، فرهنگ علم و فناوری را توسعه می دهد، يادگيری 
مادام العم��ر را ترغي��ب می کند، نوعی آموزش کيفی در س��طح 
جهان��ی، اثربخش و کارامد فراهم می کند و مالزی را به درجه ی 
مرکز آموزش��ی برتر ارتقا می دهد. برای کمک به پيشرفت اين 
طرح ها، بر افزايش دست يابی و فرصت آموزشی، افزايش عدالت 
در آموزش، افزايش کيفيت در آموزش از طريق بازنگری برنامه ی 
درس��ی موجود و به روز کردن فناوری آموزشی، و بهبود کارامدی 
و اثربخشی آموزشی بيشتر تأکيد می شود. هم چنين، نوعی تالش 
دس��ته جمعی برای تقويت س��نجش ها در جهت حمايت از اين 
طرح ها با برنامه های توسعه ای، سرمايه گذاری، مديريت و يکپارچه 

کردن فناوری اطالعات و ارتباطات وجود خواهد داشت.
تأکيد اساسی در طرح توسعه ی آموزشی، بهبود کيفيت آموزشی 
در مدارس ابتدايی و متوسطه از طريق اجرای سنجش مناسب در 
راستای فراساختاری آموزش و تأمين منابع است. يکی از اهداف 
طرح، ارتقای حداقل 50 درصد از معلمان مدارس ابتدايی به عنوان 
معلمان دانش آموخته تا پايان سال 2010 است. ديگر اين که برنامه ی 
درسی و کتاب های درسی که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 
را با ياددهی و يادگيری تلفيق می کنند، بازنگری شوند. تمام معلمان 
مدارس متوس��طه تا پايان سال 2010 دانش آموخته خواهند بود و 
افزايش  قابل توجهی در تعداد معلمان موضوعات درسی مهم  مانند 

انگليسی، علوم، رياضيات و فناوری به وجود خواهد آمد.
بايد خاطرنش��ان کرد، از آغاز س��ال 2003 زبان انگليسی 
به عنوان زبان آموزش برای بعضی موضوعات درسی مانند علوم 
و رياضيات، در پاس��خ به نيازهای صنعتی و جهانی شدن، دوباره 

به کار گرفته شد.
آموزش در مالزی در طی پنج دهه ی اخير دوره ی رشد خود را 
داشته است، هر چند که مدتی به نظر می رسيد به انزوا کشيده شده 
بود، ولی از دهه ی 1980 در برابر توسعه های جهانی در رشته های 
اقتصاد و آموزش وپرورش، حساس تر و مسئوليت پذيرتر شده است. 
مهم تر اين که، اين کش��ور از يادگي��ری دانش و تجربه ای که در 
جاهای ديگر مفيد بوده است و هم چنين در پذيرش ايده ها برای 
متناسب سازی محيط، با آغوش باز استقبال کرده است. امروزه، 
کش��ور مالزی قادر است به طور مؤثری از عهده ی هجوم جهانی 
شدن، مدرنيزه شدن و فناوری برآيد و در واقع از آن بهره مند شده 
است. مهم ترين ويژگی نظام آموزشی مالزی، انعطاف پذيری، قابليت 

انطباق و پيشتاز بودن و شيوه ی بينش مداری در عمل است.
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»تعارض جز ء الينفك زندگي روزمره اس��ت و اگر انس��ان به طريقي مثبت و سازنده با آن برخورد كند، 
عاملي براي يادگيري و رشد شخصي مي شود« )بازرگان، 1379(.

مدرس��ه ي ما در س��ال چند بار بچه ها را به گردش علمي، سينما و جاهاي ديدني مي برد و معمواًل بچه ها هم 
عالقه مند هستند. بار آخر بچه هاي سوم راهنمايي ناراضي بودند و عقيده داشتند خيلي بد گذشت.

من كه معلم تاريخ و جغرافي مدرس��ه هس��تم، صحبت بچه ها را به گوش مسئوالن رساندم. ديدم آن ها هم از 
گردش آخر، دل خوشي از بچه ها نداشتند.

دنبال راه حل مي گشتم. از بچه ها خواستم انتظاراتشان را درباره ي زماني كه به گردش علمي مي روند، بگويند. همه شروع 
كردند به با هم صحبت كردن. گفتم: »بچه ها يكي يكي دستتان را بلند كنيد. من هم نظراتتان را روي تخته مي نويسم.«

پيشنهادات تكراري و شبيه به هم را پاك كردم و از يك نفرشان خواستم آن ها را روي كاغذ تميز و مرتبي بنويسد تا به 
اولياي مدرسه بدهم. خواسته هاي بچه ها معقول و منطقي به نظر مي رسيد و دست يابي به آن ها براي مسئوالن سخت نبود. 

مثاًل: اتوبوس تميز باشد، كولر داشته باشد و وقتي ما را به جاي ديدني مي برند، يك نفر باشد كه برايمان توضيح بدهد.
مس��ئوالن مدرس��ه هم به همين ترتيب انتظاراتشان را از بچه ها نوش��تند. به اين ترتيب، هر دو گروه معترض 

دانش آموزان و اولياي مدرسه، با هم به تفاهم رسيدند، بدون اين كه كسي بازنده و دل خور شود.
در چنين رابطه هايي، بچه ها با ابراز نيازها و انتقادهاي سازنده از مدرسه، اعتماد به نفس الزم را براي يادگيري 

و سازگاري بهتر با محيط مدرسه به دست مي آورند. 
»در اين روش كه دو طرف به انتظارات يكديگر توجه مي كنند، به ويژه براي كودكان و نوجواناني كه دنبال تصوير 
قهرماني خشن مي گردند و مايل اند با زورآزمايي يا قدرت نمايي، توجه ديگران را جلب كنند، بسيار مفيد است« )پيشين(.
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کادربندی

يک��ی از ن��کات کلي��دی در آموزش 
هنرهای تجسمی، آموزش کادربندی است 
که بحث گسترده  و بسيار مهمی محسوب 
می شود. در شماره های قبلی، به چگونگی 
کادربندی صحيح اشاراتی کرديم. در اين 
ش��ماره، توجه شما را به چند تکنيک ساده 

معطوف می کنيم.
 به ط��ور کلی، اگ��ر در کادر يک موضوع 
اصلی داش��ته باش��يم، ب��رای جلب تمرکز 
مخاطب و نش��ان دادن اهمي��ت موضوع، 
بهتر است آن موضوع در مرکز قاب تصوير 
قرار گيرد. اگ��ر اجزای ديگر کادر به نحوی 
چيده ش��ده باش��د که موضوع ما در مرکز 
جلوه ی چندان مناس��بی نداش��ته باشد، از 
نقاط طاليی کادر برای جای دادن موضوع 
اصلی استفاده می کنيم. اصطالح »نقطه ی 
طالي��ی« در کادربندی، ب��ه نقطه ای گفته 
می شود که روی تالقی خط يک سوم طولی 
و يک دوم عرضی مستطيل کادر تصوير قرار 
می گيرد. در مستطيل روبه رو، نقاط طاليی 
قاب تصوير با دايره مش��خص ش��ده است 

)تصويرهای 1و2(.
 اگ��ر در تصوي��ر م��ا بيش��تر از ي��ک 
موضوع وجود داش��ته باشد، بهتر است که 
موضوعات، سهمی مس��اوی از کادر ما را 
اشغال کنند. )تصوير 3( مگر اين که يکی از 
آن ها اهميت بيشتری داشته باشد. در اين 
صورت، موضوع مهم تر را در مرکز و ديگر 
موضوع��ات را کنار موضوع اصلی در کادر 

جای دهيد. )تصوير 4(.
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خ شما
ن، پاس

ش مسئوال
پرس

قه
ساب

م

ش راهنمايی تحصيلی پاسخ داده اند، به اطالع می رساند که پاسخ های دوستان، در اختيار کارشناسان مربوطه قرار گرفته 
با تشکر از همکارانی که به سؤاالت مطرح شده در شماره های قبلی مجله ی رشد آموز

ش شماره ی 5 خدمت شما خوبان ارائه می شود.
ش راهنمايی تحصيلی، از آنان تقدير می کند. پرس

ش وپرور
س از بررسی، اسامی کسانی که جامع ترين پاسخ را ارائه داده اند، در مجله چاپ می شود و دفتر آموز

است. پ

س راهنمايی تحصيلی چه راهکارهايی را پيشنهاد می کنيد.
1. برای توسعه ی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدار

ت؟
ک مجموعه پشتيبانی کننده ی معلمان و مديران چيس

2. انتظارات شما از گروه های آموزشی به عنوان ي

&
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رش��د نوجوان در اين ش��ماره نيز همانند ش��ماره های قبل، 
خواندنی ه��ای جذاب و متنوع��ی را برای دانش آم��وزان دوره ی 
راهنمايی تدارک ديده است و سعی دارد، در کنار کتاب های درسی، 
مجموعه ای از دانستنی های مفيد را در اختيار مخاطبان خود قرار 

دهد. برخی از عناوين شماره ی بهمن ماه به شرح زير است:
 از دفترچه خاطرات شاه

مطلب طنز به مناسبت ايام دهه ی فجر انقالب اسالمی
 همزاد )داستان(

ي��ک داس��تان خيال انگيز هم��راه با نکات��ی درباره ی 
فوت وفن داستان نويسی

 انتخاب )از مجموعه  پنجره ای به زندگی(
يک مقاله با تصاوير کارتونی درباره ی اهميت »انتخاب« 

در زندگی
 علم ژنتیک و شبیه سازی

مروری بر تاريخچه ی شبيه سازی و بيان ساده ی فرايند آن
 راز نقاب های طاليی

نگاهی به کشفيات جديد درباره ی فراعنه ی مصر
 آيینه های روبه رو

مقايسه ی دو شعر از افشين اعال و شکوه قاسم نيا که هر 
دو از شاعران خوب کشورمان هستند. در هر دو شعر به توصيف 
امام خمينی)ره( پرداخته شده و می توان از آن ها در ايام مبارک 

دهه ی فجر به ويژه در مراسم صبحگاهی مدرسه بهره برد.
 آنفلوانزا هیوال نیست

دانستنی هايی درباره ی پيشگيری از شيوع آنفلوانزا
 خواندنی هايی از المپیک زمستانی

مروری بر تاريخچه ی المپيک زمستانی و رويدادهای آن
 ايران ما

نگاهی به تاريخچه و ديدنی های شهر دامغان
 گلدان

ارس��الی  آثار  نمونه ی 
سراس��ر  از  دانش آم��وزان 

کشور
 تاريخچه ی پیامک

و  و سـرگرمی  جـدول   
بسیاری از مطالب خواندنی 

ديگر

نگاهی به مجله ی رشد نوجوان
 بهمن  ماه 88

خبر

&
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