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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي 



ماه آبان، فرصت بسيار ارزشمندي براي شوراي برنامه ريزي مجله بود، چرا كه توفيق حضور در 
ده مدرسه ي راهنمايي )در استان هاي آذربايجان غربي، اصفهان و تهران( را يافتيم؛ فرصت شنيدن 
حرف هاي از دل برآمده ي همكاران خوبمان در ارتباط با مس��ائل جاري آموزش وپرورش، و هم چنين 

امكان نقد و بررسي نقاط قوت و ضعف مطالب مجله ي رشد آموزش راهنمايي تحصيلي نصيبمان شد.
دوستان! ما همه نيازمند »نقد« هستيم تا بدانيم چه كارهايي را درست يا نادرست انجام مي دهيم. 
اگر ما بتوانيم در محيط زندگي خود، فضاي ارزش��مند »نقد منصفانه« را فراهم كنيم، فرصت بسيار 
خوبي براي رشد و بالندگي يكديگر ايجاد كرده ايم. آن چه در پي مي آيد، نمونه هايي از نقد همكاران 

محترم درباره ي مجله ي شماره ي 1 است كه در نشست هايمان، به آن ها اشاره كرده اند. 
� جلد ش��ماره ي 1، به موضوعات مجله ارتباطي ندارد. چرا اين دو دانش آموز پشت به همديگر 

هستند؟ تصوير بچه ها شاداب نيست. چرا رنگ قهوه اي و خسته كننده انتخاب شده است؟!
� دين ساده تر از آن است كه شما معرفي كرده ايد.

� در مقاله ي »قضاوت«، بي دقتي شده است. زيرا معلم همكار و همراه دانش آموز است.
� بهداشت معلمان بايد به مطالب بهداشتي معلمان بپردازد و نه بهداشت مدرسه.

� شعر كم است، شعرهاي جديد چاپ كنيد.
� در معرفي نيما، تصوير پايين صفحه ترسناك است.

� به جاي آموزش وپرورش تركيه، به آموزش وپرورش كشورهاي موفق بپردازيد.
� مطالب مجله به شدت حالت سخن راني دارد و كليشه اي است.

� »درست بنويسيم«، در نگارش مقاالت مجله رعايت نشده است.
� بهتر است صفحات مجله رنگي باشد؛ حتي به قيمت كاهش صفحات.

� مقاالت طوالني هستند. گزيده گويي براي ما مهم است.
� سعي كنيد مطالبي بنويسيد كه به معلمان روش و كليد بدهد.

� در بعضي از مقاالت، مشخص نيست مخاطب چه كسي است.
� بهتر است خاطرات همكاران را هم چاپ كنيد.

� مطلب »لذت شكوفايي« را كه خواندم، خيلي لذت بردم، حيف كه پست كتاب دار حذف شده 
است.

� بوي بد كاغذهاي كاهي باعث مي ش��ود كه من نتوانم مطالب مجله را بخوانم. بهتر اس��ت از 
كاغذهاي بهتري استفاده شود و چاپ مجله خيلي بد است.

� درباره ي بهداشت رواني معلمان نيز بنويسيد.
� بهتر است از همه ي مخاطبان بپرسيد كه مجله در چه بخشي قوي و پر مخاطب است و در 

چه بخشي ضعيف.
پيشنهاد ما اين است كه در شوراي معلمان، مدت 10 دقيقه مجله را نقد كنيد و با نوشتن نامه اي 

مختصر، اما بسيار مفيد، همكاران شوراي برنامه ريزي را از ديدگاه ها و نظرات خود مطلع سازيد.

تجرنه ي نقد
محمدرضا حشمتي

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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محيط هيجان��ي مثبت براي يادگي��ري، محيطي آرام 
است. در اين حالت، تهديد و فشار رواني وجود ندارد و يا در 
حداقل ميزان چالش است. به طور كلي تهديد و فشار رواني، 

بر مغز يادگيرنده تأثير منفي دارد.
فشار رواني و تهديد بيش از حد در محيط مدرسه، مي تواند 
بزرگ ترين نقش را در تخريب يادگيري داش��ته باش��د. وقتي 
تحت فشار رواني قرار مي گيريم، هورمون كورتيزول در بدن مان 
ترشح مي شود. ترشح اين هورمون در بدن زماني است كه فرد 
با خطر فيزيكي، محيطي، تحصيلي يا عاطفي مواجه مي شود كه 
مي تواند منجر به افت دستگاه ايمني، انقباض عضالت بزرگ، 
لخته شدن خون و باال رفتن فشار خون شود! اين دقيقًا همان 
واكنشي اس��ت كه در روبه رو شدِن ناگهاني با ببري تيزدندان 
ممكن است به وجود  آيد. اما چنين واكنشي در مدرسه، به بروز 
مش��كالتي مي انجامد. س��طح باالي كورتيزول، در بلند مدت 
موجب مرگ س��لول هاي مغزي در هيپوكامپ مي ش��ود. اين 
سلول ها در شكل گيري حافظه ي آشكار اهميت به سزايي دارند 

]ونسان، 1990، به نقل از محمد حسين و رضوي، 1383[.
وقتي تحت فش��ار رواني قرار مي گيريم، قش��ر مخ كه 
مسئول اعمال متفكرانه و يادگيري است، غيرفعال مي شود و 

قسمت هاي ديگر مغز )مغز مياني و مغز غريزي( براي پاسخ 
به تهديد فعال مي شود.

اس��ترس هاي زياد به طور واقعي موجب مي ش��ود كه 
مدارهاي كوتاه در مغز ايجاد شود، توانايي افراد در به كارگيري 
ظرفيت ه��اي مغزي كاهش يابد و ب��ه رفتارهاي خودكار و 

ابتدايي تر بازگشت كنند.

راهكارهايي براي رفع استرس و فشار رواني
 تمرك��ز كمتر بر نمره، زيرا نمره بيش��تر از آن كه محرك 

يادگيري باشد، خودمانعي براي يادگيري بهينه است.
 ايجاد تعامالت عاطفي با دانش آموزان
 عدم مقايسه ي دانش آموزان با يكديگر
 ايجاد رابطه ي همدالنه با دانش آموزان

 آموزش مهارت هايي كه به رفع استرس هاي غيرمنتظره 
در دانش آموزان مي انجامد، مثل ريلكسيشن و...

منابع
1. جنسن، اريك )1383(. مغز و آموزش. ترجمه ي محمدحسين و رضوي. تهران: 

مدرسه.
2. Jensen. E.)2000(. Brain-based learning. sanDiego: Brain store Incorporated.

استرس، مغزو يادگيري
در شـماره هاي قبلي، درباره ي تأثیر عوامل محیطي بر مغز و يادگیري، مطالبي عنوان 
كرديم. در اين شماره، درباره ي تأثیرات استرس بر مغز و يادگیري، و نیز راهكارهاي مقابله 

با آن، مطالبي ارائه مي شود.

سمیه سیفي

عکاس : طیبه رحیمي
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 اگر موافق باشید گفت وگو را با معرفی مرکز تربیت معلم 
نسیبه، آغاز  کنیم؟

 در سال 1360، به فرمان امام خمينی )ره( و برنامه ی کار 
شهيدان رجايی و باهنر، مراکز تربيت معلم راه اندازی شدند 
ک��ه يکی از آن ها مرکز تربيت معلم نس��يبه بود. اين مرکز 
فعاليت خود را در دوره ی کاردانی و با رش��ته ی تربيت بدنی 

آغاز کرد. 
 با توجه به اين که رشـته ی تربیت بدنی فضای آموزشی 
متفاوتی را از نظر امکانات و وسـايل ورزشـی نیاز دارد و با 

توجه به نظر مساعد دولت وقت، اين شرايط فراهم بود؟
 خير، متأسفانه مرکز سال ها خانه به دوشی داشت. البته، 
همين فضای فعلی برای مرکز نس��يبه در نظر گرفته شده 
بود. اما آماده شدِن آن، سال ها زمان برد و دست آخر هم با 
حکم تخليه ای که در آخرين مکان صادر شد، در شرايطی 
ک��ه فضا نيمه کاره بود، به اين جا کوچ کرديم و با صبوری 
همکاران و دانش��جويان، به ش��رايط خوبی که می بينيد، 

رسيديم.
 گفته های شما پرسشی را در ذهن من ايجاد می کند که 
پاسـخش می تواند به حل مشـکالت مديريتی و رويارويی 
با مسـائل کمک کند. ممكن اسـت بگويید در آن سال های 
خانه به دوشـی و اسـکان در محل هايی که هیـچ ربطی به 
فضای ورزشـی نداشـتند، مسئوالن مرکز نسـیبه، چگونه 

دانشجوی تربیت بدنی، تربیت کردند؟
 بله، س��ؤال خوبی است. يعنی به  هرحال خوب است که 
از آن سال ها و آن شرايط، ياد و قدردانی شود. در آن سال ها 
ما در ساختمان هايی اسکان می شديم که فقط می توانستيم 
کالس های تئوری را برگزار کنيم. برای تمرينات ورزش��ی، 
س��الن هايي را اجاره می کرديم. پيداس��ت که س��الن های 

گفت وگو با خانم زهره ميرسپاسی، مدير مرکز تربيت معلم نسيبه

ناجی آموزش وپرورش

اجاره ای هم در يک جا و نزديک محل مرکز نبودند. هر سالن 
در گوشه ای از ش��هر قرار داشت. و خواه ناخواه در فاصله ی 
رفت وآم��د از هر دو کالس تئوری و عملی، مدت زمانی هدر 
می شد. البته تالش  همکاران و دانشجويان، هدف، انگيزه و 

تالش و صميميت، کمبودها را جبران می کرد.
 تاريخچـه ی مختصری از آغـاز کار مرکز را بیان كرديد. 

شما از چه زماني با اين قافله ی تالش همراه شديد؟
 هم��کاری من با مرکز از س��ال 1370 به عنوان مدرس 
شروع شد. يکی از درس هايی که من تدريس مي كردم، شنا 

بود.
  تحصیالتتان در رشته ی تربیت بدنی بود؟

 من در سال 68 ليسانس زبان و ادبيات فارسی گرفتم و 
در سال 69 ليسانس دبيری تربيت بدنی و علوم ورزشی. اين 
دو رش��ته را هم  زمان می خواندم. در سال 79 فوق ليسانس 
تربيت بدن��ی و علوم ورزش��ی گرفتم و در ح��ال حاضر هم 

دانشجوی  دوره ی دکترای تعليم وتربيت هستم.
ازس��ال 70 تا س��ال 85 که مدير مرکز بازنشسته شد، 
به عن��وان مدرس، با مرکز همکاری داش��تم و از س��ال 85 
برخالف ميل باطنی ام، به همکاری در پست مديريت دعوت 

شدم که پذيرفتم.
 چرا برخالف میل باطنی؟!

 معلم باش��يد می دانيد چرا! کس��انی که کالس را تجربه 
کرده باش��ند، هيچ جا و پس��ت و مقامی را با کالس عوض 
نمی کنند. کالس و ارتب��اط رو دررو با بچه ها، عالمی زيبا و 

غيرقابل توصيف دارد. 
 شـايد اين سـؤال هم به نظر مربوط نباشـد، اما در اين 
سؤال هم نگاه مديريتی داريم. شما در کنار چند مسئولیت 
دشـوار و پرکار، مثل مديريت مرکز نسـیبه با تعداد زيادي 

اشاره
معلم در فرهنگ ايرانی از 
عهد باستان تاکنون، مقامی رفیع 
داشته است. معلمی از مهم ترين 
حرفه هاست. معلمی در جايگاه 
يک حرفه و نگرش تربیت معلم 
برای حرفه ی معلمی، در ايران و 
تاريخ آموزش وپرورش سابقه ای 
ديرينه دارد. پس از تأسیس 
دارالفنون، در سال 1297 ش، 
اولین مرکز تربیت معلم به نام 
»دارالمعلمین مرکزی«، برای 
تربیت و تأمین معلمان تأسیس 
شد. از آن زمان تا کنون، موضوع 
تربیت معلم، دست خوش تغییر و 
تحوالت بسیاری شد. با توسعه ی 
آموزش عالی و مراکز گوناگون 
آموزش عالی با رشته های متنوع 
در علوم تربیتی، کم کم اين تفکر 
پديدار شد که چرا تربیت معلم و 
چرا تحمیل هزينه های هنگفت بر 
آموزش وپرورش برای تربیت معلم؟! 
می توان معلم های مورد نیاز را از 
فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی 
استخدام کرد. ولي گروهی ديگر، 
با توجه به اهمیت و نقش معلم در 
تعلیم و تربیت دانش آموزان معتقد 
هستند، برای معلم شدن، بايد نیروی 
انسانی داوطلب را با دقت گزينش 
و سپس تحت نظر )حتی به صورت 
شبانه روزی(، برای معلمی تربیت 
کرد. با نگاه به اين موضوع، به مرکز 
تربیت معلم دخترانه ی »نسیبه« رفتیم 
و با مدير مرکز به گفت وگو نشستیم؛ 
او که جهادی طوالنی برای منحل 
نشدن مرکز پشت سر داشته است و 
به تربیت معلم، به عنوان يک 
واجب شرعی در آيین تعلیم و

تربیت می نگرد و می گويد، 
آموزش وپرورش بنگاه 
اقتصادی نیست، 
نمازخانه ی عمارت
 دولت است و...

ترنبت معلم

گو
ت و

گف

نیكو منفرد

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

4



دانشـجو و تحصیل در دوره ی دکترا، گوينده ی صداوسـیما 
هم هستید. اين مسئولیت های گوناگون، از کیفیت کار شما 

کم نمی کند؟
 س��عی من بر اين بوده و هست که حق هر مسئوليتی را 

که می پذيرم، ادا کنم.
 لطفًا درباره ی کارتان در صداو سیما هم برايمان صحبت 

 کنید؟
 البته، من فقط گوينده ی خبر س��يما هس��تم. از سال 
1372 همکاری ام را با صداوس��يما آغ��از  و در تلويزيون 
در قسمت های متفاوت کار کرده ام. يکی از فعاليت هايی 
که طی سال های گذشته در صداوسيما داشتم، همکاری 
در بخش ورزش بانوان س��يما بود که در طول اين مدت، 
فعاليت ه��ای خوب��ی را به منظور معرف��ی ورزش بانوان 
انجام داده اي��م. پيش تره��ا حت��ی خب��ر ورزش بانوان در 
اخبار ورزش��ی خوانده نمی ش��د. آرام آرام با ارتباطاتی که 
بين صداوسيما و مس��ئوالن ورزش بانوان، ايجاد کرديم، 
به حمداهلل اين موضوع به انجام رس��يد و در حال حاضر 
شاهد هستيد که خبر و تصاوير مناسب از ورزش بانوان، از 

شبکه های سيما پخش می شود.
  شما گفتید تنوع و تراکم کارها، تأثیری در کیفیِت کارتان 

نداشته است. در نقش همسری و مادری چه طور؟
 م��ن نمی توانم بين اين نقش ها که ش��ما تفاوت قائليد، 
فاصله بگذارم. اين ها با هم آميخته ش��ده اند. من هم  زمان 
با تمام اين نقش ها زندگی می کنم. هيچ وقت نش��ده است 
يک کار را انجام نداده ، سراغ بعدی بروم. خودبه خود اين ها 
ب��ا من و من با آن ها آميخته ش��ده ام. اگ��ر تعريف از خود 
نباشد، در س��ال 1385 مدرس نمونه ی استان تهران شدم. 
سال87، مدير نمونه ی کشوری شدم و در همين اثنا، کارمند 

و گوينده ی نمونه هم ش��دم. البته لطف خدا در درجه ی اول 
و س��پس هم اراده ی من، در پيشبرد کارها مؤثر بوده است. 
به طور قطع ضعف هايی در کارم وجود دارد، اما هيچ وقت از 

تالش کم نمی گذارم.
 پس از پرسش های عمومی، به بحث تخصصی بپردازيم. 
می دانیـد يـک نگـرش در فلسـفه ی آمـوزش، بـر تربیت 
همه جانبه ی معلم مبتنی است و نگرش ديگر بر صرفه جويی 

و جذب معلم از بازار آزاد. با کدام نگرش موافقید؟
 بل��ه. اي��ن اتف��اق در دهه ی اخي��ر افتاده اس��ت. نگاه 
صرفه جويی. واقعًا چنين نگاهی به آموزش وپرورش، تأسف بار 
و غم انگيز اس��ت. وقتی قرار است تمام مردم يک کشور از 
ج��اده ی آموزش و پرورش عبور کنند و س��پس وارد جامعه 
شوند، آيا می توان محدوديتی برای شيوه ی عبور آنان از آن 
جاده قائل شد؟ آيا می شود آن جاده را خاکی باقی گذاشت؟ 
آيا می شود در آن جاده، به خاطر نداشتن بودجه، به تک تک 
م��ردم بی توجهی کرد؟ مگر قرار نيس��ت مردمی که از اين 
جاده می گذرند، در آينده از باالترين تا پايين ترين پست های 
کشور را بر عهده بگيرند؟ معلمان آموزش وپرورش، مديران 
و برنامه ري��زان جاده ی تعليم و تربيت هس��تند و در تعجبم 
که بعضی از مس��ئوالن، با نگاه صرفًا اقتصادی، س��عی در 
صرفه جويی، آن هم در »تربيِت معلم« داشته اند و جذب معلم 

از بازار آزاد را مقرون به صرفه دانسته اند.
از نگاه من، اگر دولت را به شهر تشبيه کنيم، مسجد آن 
شهر وزارت آموزش وپرورش است و اگر آموزش وپرورش را 
به ش��هر تشبيه کنيم، مسجِد آن، مراکز تربيت معلم هستند. 
مراکز تربيت معلم کارخانه های انسان سازی هستند و تعطيلی 
و بی توجه��ی به هر کدام از آن ه��ا، خيانتی جبران ناپذير به 
عرصه ی تعليم و تربيت است. آموزش وپرورش بنگاه اقتصادی 

 کسانی که کالس را تجربه 
کرده باشند، هيچ جا و پست 
و مقامی را با کالس عوض 

نمی کنند 

 کالس و ارتباط رو دررو با 
بچه ها، عالمی زيبا و غيرقابل 

توصيف دارد
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نيس��ت و نمی توان در آن چرتکه ی سود 
و زيان مالی انداخت، بلکه محلی اس��ت 
به منظور سرمايه گذاری برای نسل های 
آينده ای که ش��ايد موقع به بار نشس��تن 
آن، جز يک مش��ت استخوان پوسيده در 
زير تّلی از خاک، چيزی از ما باقی نمانده 
است. مراکز تربيت معلم مساجدی هستند 
که نماز خوان��دن در آن ه��ا اجر دنيايی 
ندارد و من معتقدم، عاشقانه ترين نمازها 
را مدرس��ان تربيت معلم در اين مس��اجد 

خوانده اند.
زمان��ی، آقای قرائت��ی حرف خيلی 
خوب��ی در مورد آموزش وپ��رورش زدند. 
گفتند، وزي��ر آموزش وپرورش بايد خود 
رئيس جمهور باشد تا مجبور نباشد پای 
مي��ز وزارت، کاس��ه ی چه کنم چه کنم 
دس��ت بگيرد و با چانه زن��ی در هيئت 

وزيران، تقاضای بودجه کند.
اص��اًل وزارت هايی مث��ل نفت يا 
صنايع، با آموزش وپرورش قابل مقايسه 
نيستند تا چه رس��د به اين که از لحاظ 
اقتص��ادی و درام��دی و س��ود و زيان 

محاسبه و مقايسه شوند. 
 معلم کیست که تربیت او خیلی مهم 
اسـت و لزومًا بايد شبانه روزی باشد؟ 
مگر در تربیت معلم، دانشجو در خواب 

هم تربیت می شود؟
 بله و به همين دليل تربيت معلم بايد 
طی يک دوره ی ش��بانه روزی صورت 
گيرد. اين طور نيس��ت که دانشجويان 
ما فقط روزانه طی چند س��اعت حضور 
در کالس مش��غول يادگيری باش��ند، 
تمام روِز آن ها در جريان تربيت و ارتباط با مربيان می گذرد. 
مطمئن باش��يد خواب آن ها هم مثل هر کسی، تحت تأثير 
چگونگی روز آن هاست. تفاوت مرکز تربيت معلم با دانشگاه 
اين اس��ت ک��ه در درجه ی اول، با دانش��جوی تربيت معلم 
مصاحبه می شود. يک گروه متشکل از متخصصان تربيتی، با 
داوطلبان مصاحبه می کنند. اين گزينش برای فهم اين است 
که آيا فرد، برای معلمی مناسب است، يا نه؟ مثل طلبگی، که 
داوطلب بايد زّیِ طلبگی داشته باشد. کسانی که از رشته های 
دانشگاهی فارغ التحصيل می ش��وند، چه بسا علم دارند، اما 

معلم نيستند، زیِّ معلمی ندارند. اما ديده ايم کسانی را که با 
اندکی علم، می توانند ساعت ها بچه ها را ميخ کوب خودشان 

کنند. چون با فن و مهارت معلمی کاماًل آشنا هستند.
 آيـا مهم تريـن اتفـاق و تفـاوت در تربیت معلم، همین 

گزينش مناسب ترهاست؟
 نه نه، معلوم است که نه. اين قدم اول است. وقتی به قول 
شما مناسب ترها انتخاب شدند، در فضای تربيتی 24 ساعته ای 
قرار می گيرند. اين جا فقط 8 ساعت درس رسمی نيست، بيشتر 
برنامه های تربيتی و تربيت معلم، در فعاليت های فوق برنامه 
ش��کل می گيرد. به نظر ما، معلم کس��ی است که می تواند در 
شکل تبديل يک آدم، نقش اصلی را داشته باشد. پس تربيت 
چنين کسی، به ادامه ی حيات يک نسل و جامعه می انجامد.

َس��ماءکلَّها  آن ج��ا که خداوند می فرمايد: َو َعلََّم اَدَم االاْ
]بقره/31[. طبق اين آيه ی ش��ريفه، اول معلم خداوند است 
و کس��ی که می خواهد معلم باش��د، مثل خداوند می خواهد 
صانع باشد، پروردگار و پرورنده باشد. و همه ی ما در نهايت 
می خواهيم خداگونه باش��يم. پس مهم ترين شغل می تواند 
شغلی باشد که همکاری با خداوند است و به موازات اهميت 
معلم و ش��غل معلمی اس��ت که تربيت معلم نقش می گيرد 
و به نظر م��ن، بايد جزو مهم تري��ن ارکان آموزش وپرورش 

به حساب آيد.
 شما معلم را تعريف کرديد و تربیت معلم را. حاال وقتی اين 

معلم می شود معلم ورزش، آيا تفاوتی با ديگر معلمان دارد؟
 بله، خيلی خيلی زياد. اواًل بگويم، ما از يازده رشته ی تربيت 
دبيری که اين جا داريم، يکی رش��ته ی تربيت بدنی است. )و 
تأکيد داريم که بگوييم، رشته ی تربيت بدنی، نه ورزش، چون 

ورزش مفهوم بسيار محدودتری دارد.( 
و ام��ا فرق فارغ التحصيل رش��ته ی تربيت بدنی اواًل با 
فارغ التحصيالن رشته های علوم ورزشی دانشگاه ها در اين 
است که فارغ التحصيل دبيری تربيت بدنی، به موازات علوم 
ورزشی، علوم تربيتی می گذراند. آگاهی از علوم تربيتی برای 
معلم تربيت بدنی از نان شب واجب تر است و اما در مقايسه 
با معلمان  رشته های ديگر، شايد برای معلم رياضی، تربيتی 
بودن اين قدر واجب نباش��د. به نظ��ر من، معلم تربيت بدنی 
از معل��م دينی تأثيرگذارتر اس��ت، تأثير معل��م تربيت بدنی 

غيرمستقيم، ولی ماندگار است.
بچه ها از تمام حرکات و ش��خصيت مربی تربيت بدنی 
الگو می گيرند. در هيچ رش��ته و درس ديگری، معلم اين قدر 
کنار و ميان بچه ها نيس��ت. بلکه روبه روی بچه هاست. اما 
مربی تربيت بدنی کنار بچه ها و ميان آن هاست و وای اگر از 

نقش خودش باخبر نباشد!

سالن دو و میداني

سالن شطرنج و آمادگي جسماني )ايروبیك(
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در اين نشست که چندي پيش با حضور جمعی از استادان 
دانشگاه و معلمان تربيت بدنی برپا شد، دکتر جواهری پور، مسئول 
کميسيون آموزش انجمن تربيت بدنی گفت: »دوره ی راهنمايی 
تحصيلی نقش مهمی در ش��ناخت استعدادها و توانمندی های 
دانش آموز دارد. تربيت بدنی نيز به عنوان يکی از دروس اصلی 
اين دوره، اهميت بااليی دارد، به طوری که بس��ياری از اهداف 
فرهنگی اجتماعی تعليم و تربي��ت، از طريق تربيت بدنی قابل 
دست يابی است. تربيت بدنی بخشی از تعليم و تربيت است که از 
طريق انجام فعاليت های جسمانی و حرکات بدنی، جريان رشد 

انسان را تسهيل می کند.
با چنين رويکردی، هدف ما آموزش رش��ته های ورزش��ی 
نيس��ت، بلکه هدف اين است که از طريق ورزش به بخشی از 

فعاليت های تعليم و تربيت دست يابيم.«
اين استاد دانشگاه، چالش های برنامه ی درسی تربيت بدنی 

دوره ی راهنمايی در ايران را اين گونه برشمرد:
 از س��ال 1384 راهنمای برنامه ی درسی تربيت بدنی تدوين 
ش��د، اما هم چنان به تصويب ش��ورای عالی آموزش وپرورش 

نرسيده است.
 درس تربيت بدنی فاقد کتاب و محتوای آموزشی مشخص است.

 فلس��فه ی تربيت بدنی و ورزش ايران تدوين نش��ده است، 
روشن و مشخص نيست. بنابراين نمی توانيم اهداف و رويکردها 

را تدوين کنيم.
دکت��ر جواهری پـور معتق��د اس��ت، رويکرد اساس��ی 
تربيت بدنی، کس��ب سالمت و تن درس��تی و غنی سازی اوقات 

فراغت دانش آموزان است.
وی می افزايد: »ما باي��د در اين درس به دانش آموز بياموزيم، 
چگونه با حرکات جسمانی آشنا شود، آن را اجرا کند و چگونه سالمت 
جسمانی خود را حفظ کند. اگر رويکرد آموزش وپرورش صرفًا آموزش 

رشته های ورزشی باشد، ما به اهداف خود دست نخواهيم يافت.

برنامه ی درسی تربيت بدنی
نشست تربيت بدنی با حضور دکتر جواهری پور و دکتر اسماعيلی

دانش آموز با دو ساعت نمی تواند با ورزش علمی آشنا شود. 
اين دو ساعت زمينه و بستری برای يادگيری علمی است و بايد 
باعث شود که او ورزش را در فعاليت های روزانه ی خود استمرار 
بخشد. هم چنين اگر اطالعات و آگاهی دانش آموزان در زمينه ی 
ورزش و فوايد آن افزايش يابد، آنان عالقه و آمادگی بيش��تری 

برای فراگيری مهارت های ورزشی خواهند داشت.«
دکتر اسـماعیلی، سخن ران دوم نشست که مسئوليت 
مطالعه ی تطبيقی برنامه ی درس��ی تربيت بدنی ايران با ديگر 
کش��ورها را برعهده دارد، اين طرح را به طور مختصر معرفی و 

اندکی از نتايج به دست آمده را بيان کرد.
وی افزود: »هر برنامه ی درسی 9 متغير دارد که عبارت اند از:

1. هدف؛ 2. محتوای درس؛ 3. زمان بندی محتوا؛ 4. مکان 
درس؛ 5. روش تدريس؛ 6. گروه بندی دانش آموزان؛ 7. فعاليت 

دانش آموزان؛ 8. مواد و وسايل آموزشی؛ 9. روش ارزش يابی.
اين استاد دانش��گاه، نقطه ی کليدی در تهيه ی برنامه ی 
درسی دوره ی راهنمايی را توجه به تفاوت های فردی دانست و 
شرح داد: »دوران راهنمايی مهم ترين دوره به لحاظ تفاوت های 
فردی است. تنوع در رشد، تفاوت در عالقه، تفاوت در استعداد 
و مرحله ی وقوع بلوغ جنسی، همه حاکی از آن است که ما در 
تدوين برنامه ی درسی دوره ی راهنمايی، نيازمند انعطاف پذيری 

بيشتر نسبت به دوره های ابتدايی و دبيرستان هستيم.
دکتر اس��ماعيلی در پايان با اش��اره به س��اعات درس 
تربيت بدن��ی در ايران و جهان اش��اره کرد: »اکثر کش��ورها 
به ط��ور ميانگين دو س��اعت در هفته تربيت بدن��ی دارند، اما 
ساعت بسيار زيادی در فوق برنامه های هر مدرسه به ورزش 
اختصاص می يابد. اما در ايران، ورزش به همان دو س��اعت 
منحصر می شود و فوق برنامه های ورزشی، صرفًا به قهرمانان 
اختص��اص می يابد، حال آن که ورزش بيش از هر فرد ديگر، 

نياز دانش آموزان ماست.«

خبر

ياسمن محمودي

نشسـت ماهانه ی تربیت بدنی با موضوع »برنامه ی درسـی تربیت بدنی دوره ی راهنمايی« در سالن اجتماعات سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش برگزار شد.
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دني��اي  در 
ك��ودكان و نوجوانان، 

بع��د از پدر و م��ادر، معلم از 
معدود افرادي است كه مي تواند مورد 

اطمين��ان و وثوق آنان قرار گيرد. در فضاي 
مح��دود ارتباطي دانش آم��وزان، گاهي معلم تنها 

ملجأ و پناه براي حل مشكالت يا نجات است؛ خصوصًا 
هنگامي كه نوجوان قرباني خشونت هاي خانوادگي يا آسيب هاي 

موجود در خانه و اجتماع مي ش��ود و با مسائلي درگير مي شود كه بسيار 
پنهان و دردناك اند و  آن ها را با هر كسي نمي تواند در ميان بگذارد. از اين قبيل 

است مانند سو ء ا ستفاده هاي جنسي يا آزارهاي جدي جسمي و روحي توسط نزديكان.
در عمق اين تنهايي ها، بي پناهي ها، به هم ريختگي ها و ترس و وحشت ها، معلم مي تواند 

يك چراغ يا كانوني از اميد باشد.
از س��وي ديگر، گس��ترش روزافزون آسيب هاي اجتماعي، از مواد مخدر و الكل گرفته تا بزهكاري و 
كنجكاوي  و گرايش دسته اي از نوجوانان به تجربه ي رفتارهاي پرخطر، از واقعيات و تهديدهاي جدي در 
فضاي مدارس اس��ت. امروز كمتر مدرسه اي را مي توان يافت كه از شيطنت هاي ارتباط با جنس مخالف 
يا كسب اطالعات انحرافي از اينترنت يا دست رسي به موارد غيراخالقي مصون باشد. وجود كشمكش ها 
و آش��فتگي هاي خانوادگي نيز از ديگر عواملي است كه مي تواند مدرسه را با بحران دانش آموزان افسرده، 
مضطرب و داراي اختالل روبه رو كند. بنابراين، بيش از گذشته ضرورت باال بردن مهارت و دانش پيرامون 

شناخت آسيب ها و چگونگي هدايت دانش آموزان در ميان معلمان مطرح مي شود.
دو دسته رفتار پرخطر در كمين نوجوانان است. يكي آن دسته از رفتارها و آسيب هايي كه در نزديكان 
نوجوان يا در محيط زندگي او وجود دارد و نوجوان در ايجاد اين موضوعات دخيل نيست، اما قرباني آن است. 
مانند اعتياد والدين، خشونت هاي خانوادگي، والدين افسرده يا داراي اختالل، والديني كه گاهي در مباحث 
روان شناسي از آن ها به عنوان والدين بيمارساز، والديني با پيام ها و محبت هاي متعارض ياد مي شود. پرواضح 

است، نوجوان در چنين شرايط ناسالمي مي تواند مستعد انجام رفتارهاي پرخطر شود.
دسته ي دوم رفتارهايي هستند كه به محيط زندگي نوجوان ارتباط مستقيمي ندارند. حداقل در ظاهر 
خانواده عالئمي از انحرافات اخالقي يا اجتماعي ديده نمي شود، اما نوجوان، آلوده به رفتارهاي پرخطر است و در 
نهايت باز قرباني خودش است. متأسفانه اخيرًا به علل گوناگون كه بحثي اجتماعي رواني را مي طلبد، نوجوانان 
خود مايل به تجربه ي هيجانات منفي اند. نسبت به رفتارهاي پرخطر و ممانعت هاي اخالقي بسيار كنجكاوند، 
چون منابع اطالعاتي محدود است و از طرف بزرگ ساالن بيشتر نهي را دريافت مي كنند تا شايد عمق اين 
همه واهمه را، پس جسارت تجربه دارند. ويژگي »تعلق به گروه هم سال« در پاره اي از موارد به »تعلق به 

ب
خو

م 
معل
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باندهاي 
 » س��تي و د
تبديل مي ش��ود. 
از مش��خصه هاي اين 
اطالعات  تب��ادل  بانده��ا 
بزرگ ساالنه، تشويق هم به انجام 
اعمال متهورانه )از نگاه خودشان(، و 
گاه هم پيمان و هم قسم شدن هاي بي مورد 
و گاه زيانبار اس��ت. در اين جمع دوس��تانه با 
پشت گرمي كه به هم مي دهند، همديگر را به انجام 
اعمالي برخالف قواعد خانه يا جامعه تش��ويق مي كنند؛ 
مثل پرس��ه هاي خياباني، ارتباط با جنس مخالف، كش��يدن 
س��يگار و قليان، رانندگي و حتي شايد بزه هاي كوچك مثل كش 
رفتن جنس از مغازه ها، دست انداختن و مزاحمت براي ديگر بچه هاي 
مدرس��ه يا... ظاهرًا همه ي اين رفتارها براي سرگرم شدن و خنديدن بيشتر 
است، اما معلوم است در زير اين پوسته، دردي و مشكلي نهفته است. در مواردي 
براي تعدادي از نوجوانان اين رفتارها مي تواند واقعًا يك تجربه بماند، اما متأسفانه براي 

عده اي مي تواند شروع مشكالتي باشد كه كل مسير زندگي شان را تغيير دهد.
تحقيقات نش��ان مي دهند، دادن دانش از زيانبار بودن اين اعمال، تأثير چنداني در روگردان 
شدن نوجوانان از انجام آن ها ندارد. دادن اطالعات قصه ي آدم هاي با تجارب مشابه و عاقبت بد، به 
تنهايي قانع كننده نيست، زيرا آنان همواره پيامي از درون خود دريافت مي دارند كه »اين تجربه مال من 
نيست، من خودم مي دونم، اين براي من پيش نمي آيد«. به بياني ديگر، راه حل هاي آموزشي عامل كافي 
براي جلوگيري از اين حوادث نيست. در واقع، كليد اصلي كنترل و هدايت رفتار در دست خانواده است. 
بنابراين، هشدار اول به معلمان، اين است مراقب باشند نه نقش آموزشي بگيرند، نه نقش خانواده را بر 
عهده بگيرند. هم چنين، در درگير شدن با اين موضوعات مواظب باشند، بيش از آن چه كه الزم است، 

دخالت نكنند و حركت و هدفشان اتصال نوجوان گرفتار به مراجع ذي صالح باشد.
منظور از طرح اين موضوع، توجه دادن معلمان محترم به اين است اگر به هر دليلي با اين موضوع 
مواجه شدند، چه بايد بكنند. مانند هنگامي كه دانش آموزي با دادن نامه اي، از مورد آزار قرار گرفتنش 
توس��ط والدين يا دانش آموز ديگري در مدرس��ه پرده برمي دارد. يا دانش آموزي كه به علت اعتماد به 
معلم خبر مي دهد كه والدش يا هم كالسي اش مواد مصرف مي كند، يا اصاًل خود معلم به علت ديدن 
شواهدي روشن مثل آثار سوختگي بر دست دانش آموز يا عالئم رفتاري متوجه مي شود دانش آموز در 

معرض خطر است.

عالئم هشداردهنده
فهرست عالئمي كه مي تواند هشداري از وجود مشكلي در نوجوان باشد، به اين شرح است:

 تغييرات ناگهاني در رفتار يا تغيير در عملكرد تحصيلي دارد.
 حالت گوش به زنگي دارد و مراقب است، انگار كه منتظر رخ دادن اتفاقي بد باشد.

 زود به مدرسه مي آيد، ديرتر از بقيه مدرسه را ترك مي كند، ميل رفتن به خانه را ندارد.
 زياد شكايت مي كند، تحركش زياد شده است يا برعكس ساكت و منفعل شده و حالت كناره گيري دارد.

 به مسائلي كه قباًل عالقه مند بوده، بي توجه شده و تمايل چنداني نشان نمي دهد.
 به طور مستقيم يا غيرمستقيم از بيهودگي زندگي و خودكشي صحبت مي كند.

در عمق 
تنهايي ها، 

بي پناهي ها، به 
هم ريختگي ها 

و ترس و 
وحشت ها، معلم 

مي تواند يك 
چراغ باشد

اگر نوجوان 
مايل به ارتباط 

و صحبت با شما 
شد، مهم ترين 

كار اين است كه 
شنونده خوبي 

باشيد

پروين داعي پور
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 به وضعيت ظاهري خود بي توجه شده است.
 حاالت هيجاني اش مشهود است و بر آن كنترل ندارد، مانند گريان بودن 

يا تحريك پذير و عصبي بودن يا نگراني و ترس و...
 تمركزش كم شده يا در خيال فرو مي رود و در فكر است.

 خواب آلود است يا انگار تغذيه ي خوبي نداشته است.
 قواعد را مي شكند، يا ديگران را اذيت مي كند.

 آثار جرح و زخم يا كبودي و سوختگي در بدنش ديده مي شود.
اگر نوجوان مايل به ارتباط و صحبت با شما شد، ابتدا مهم ترين كار اين است كه شنونده ي خوبي باشيد 

و به دور از پيش داوري ها، فقط گوش دهيد. مراقب باشيد كارهاي زير را انجام ندهيد.
 حالت بازپرس نگيريد و به دنبال كشف جزئيات بيشتر نباشيد.

 از پرسيدن سؤاالت القايي بپرهيزيد.
 سريع به والدين يا مسئوالن اطالع ندهيد. اول كاماًل مطمئن شويد داستان چيست.

 هيچ قول و وعده و وعيدي ندهيد.
 احساساتش را منكر نشويد. با احساسات او همدلي كنيد، يعني بگوييد كه شرايط سختي دارد. تحمل 

اين شرايط آسان نيست.
به چه نكاتي تكيه كنيد:

 از اين كه اعتماد كرده و موضوع را با شما در ميان گذاشته است، تشكر كنيد.
 رفتارتان حمايتي باشد. به او بگوييد كه مقصر نيست و درك مي كنيد كه ناخواسته وارد شده است.

 از خودش كمك بگيريد و فردي امين از خانواده اش را بيابيد. تا حد امكان اين فرد محرم و از بس��تگان 
درجه يك باشد.

 اگر درباره ي موضوع مطرح شده چيزي نمي دانيد دست پاچه نشويد، به آرامي از او بخواهيد به شما چند 
روزي وقت دهد تا از چند فرد متخصص و امين راهكار بخواهيد. مي توانيد اين گونه بيان كنيد: »من تا به 
حال با چنين موضوعي مواجه نشده ام. درست مطمئن نيستم چه كار بايد كرد. لطفًا چند روز به من فرصت 
بده. فرد خوبي خارج از مدرسه مي شناسم. بدون ذكر نام شما، در رابطه با راه حل از او كمك مي گيرم«. يا 

»من نياز به زمان دارم تا ببينم بهترين كاري كه مي شود كرد، چيست؟«
 هر دفعه يك سؤال بپرسيد و به پاسخش گوش دهيد. سؤال بارانش نكنيد.

 براي گزارش مش��كل به مسئوالن مدرسه يا خانواده، بهترين راه را پيدا كنيد. از اشاعه ي موضوع 
بپرهيزيد و به حداقل افراد مسئول در مدرسه اطالع دهيد. اگر عامل آسيب خود والدين هستند، بسيار 
محتاط عمل كنيد. از فرد اميني كه مورد تأييد نوجوان است، كمك بخواهيد. در همان جلسه ي اول، 

همه چيز را انتقال ندهيد. اول ارزيابي كنيد كه فرد چه قدر ظرفيت درك و كمك دارد.
 از يك متخصص مانند روان شناس باليني، مشاور مجرب يا روان پزشك كمك بگيريد.

و كالم آخر، پيچيدگي جوامع، امكان  دست رسي به اطالعات، سرايت آلودگي ها و آسيب هاي اجتماعي، 
از آفات جدي محيط ماست. سرعت اشاعه ي اين موضوعات، از سرعت كسب توانايي معلمان و مربيان 

براي مقابله ي بيشتر است. 
پس منتظر نمانيد تا كسي براي شما دوره بگذارد يا متخصصي به فريادتان برسد.

 ب��ه مطالع��ه ي منابع خوب بپردازيد و اگر در منطقه اي مش��غول به خدمتيد ك��ه در معرض اين 
آسيب هاست، از مسئوالن خود بخواهيد دوره هاي آموزشي فراهم كنند تا شما بيشتر مجهز شويد.

منابع
1. انجمن طب اطفال آمريكا. مراقبت 
از نوجوانان. ترجمه ي دكتر پوريا 
صرامي فروشاني و دكتر بزرگمهر 
مطهري. انتشارات رشد. 1383
2. Therapist's Guide to Clinical 
intervention, Sharon L. Johnson, 
Academic press, 2004
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کلید واژه ها: شادی، نشاط، مدرسه
مدرسه به عنوان محيطی که دانش آموزان ساعات قابل توجهی را در 
آن س��پری می کنند، اهميت زيادی دارد. نشاط و شادی پيامدهای مثبت 
متعددی دارد. عزت نفس باالتر، احساس کنترل بيشتر، خوش بينی باالتر و 
هدفمندی در زندگی. شادی و خلق خوب، بر سالمت، طول عمر، سالمت 
روانی، اجتماعی بودن، ايجاد ويژگی ياری رسانی به ديگران، نوع دوستی 
و افزايش نوآوری بس��يار مؤثر اس��ت. منظور از مدرسه ی با نشاط در اين 
پژوهش، مدرسه ای است که بتواند ويژگی های عاطفه ی مثبت يا خوشی و 
شادمانی، و رضايت از زندگی آموزشی را برای دانش آموزان تأمين کند و در 

همان حال، خالی از احساسات منفی )مثاًل اضطراب و افسردگی( باشد.
تالش در ايجاد ش��ادی در دانش آموزان، بايد توسط الگوهای رفتاری 
مدرس��ه و جامعه تقويت ش��ود. يعنی دانش آموز بايد ش��ادی و رفتارهای 
مرتبط با آن را در دبيران، مديران، ناظم ها و والدين و در نهايت الگوهای 
مطرح اجتماعی، مشاهده کند. اگر بخواهيم مدارس شاد ايجاد کنيم، بايد 
نمودهای شادی را در مدرسه، جامعه و خانواده گسترش دهيم تا از طريق 
ارائ��ه ی الگوهای متعدد، به طور عملی، ش��اد بودن و ش��يوه های آن را به 
دانش آموز نش��ان دهيم.در کنار بررسی عوامل مؤثر بر شادی در پيشينه ی 
روان شناختی، بررس��ی نحوه ی نگرش ها و راهکارهای تربيتی در يکی از 
کش��ورهای پيش��رفته ی دنيا )مثالًَ ژاپن( می تواند راهگشا باشد. برنامه ی 
درسـی ژاپنی هـا، بر رشـد همه  جانبـه ی کـودکان تأکیـد دارد. برنامه ی 
آموزش وپرورش ژاپن، بر اس��اس سه مبنای مهم، يعنی احساس تعلق به 
مدرس��ه، پرورش کل ش��خصيت کودک و ارائه ی محتوای مناسب شکل 
گرفته است. مدرسه محيطی با نشاط، دوستانه و شوق انگيز است. اولين کار 
معلمان ژاپنی در مدرسه اين است که به طور سازنده احساس تعلق، ارتباط و 
وابستگی به مدرسه را به کودکان بدهند. وقتی دانش آموزی در يادگيری کند 
عمل می کند، معلم می کوش��د که او با گروه های گوناگون از دانش آموزان 
ارتباط دوستانه برقرارکند تا احساس لذت و شادی کند. يکی از هدف های 
ملی مدارس ژاپن برای رش��د دانش آموزان، ايجاد احس��اس صميميت در 

دانش آموزان و کارکنان مدرسه و لذت بردن از زندگی در کالس است. 

 يکی از خصيصه های آموزش و پرورش ژاپن، داشتن محتوای درسی 
بسيار کم است. ولی بچه های ژاپنی به طور عميق مطالب درسی را مطالعه 
می کنند و فرص��ت می يابند تا ميان تجربه های روزمره ی زندگی و مباحث 
علمی، ارتباط مستقيم و منطقی برقرار کنند. محتوای درسی آن ها حتی در 
قياس با استانداردهای بين المللی، بسيار مقتصدانه است. کتاب های درسی، 
موضوعات درسی بس��يار محدودی را پوشش می دهند. مطالب، خالصه و 
مفيد و بدون موضوعات و موارد اضافی مطرح می ش��ود. در اين ش��رايط، 
يادگيرنده بيش از توجه به حفظ محتوای سنگين آموزشی و به خاطر سپردن 
نظريه های انديشمندان گذش��ته، به آزمايش، فهم و کسب تجربه از آن ها 
می پردازد، آن ها را عميقاً  درک و کاماًل با وجود خود حس و تجربه می کند.

آن ها به ش��ادابی و نشاط کودکان به عنوان اصل اساسی در ساختن 
ش��رايط مناسب در مدرسه و کالس درس توجه می کنند. اين نوع نگرش 
کارکنان آموزشی و والدين، فضای شوق انگيز و سازنده ای را برای کودکان 
در کالس درس فراه��م م��ی آورد؛ فضايی که در آن نش��اط حرف اول را 
می زند و هيچ چيز نمی تواند مانع ش��ادابی آنان در کالس و مدرسه باشد. 
عالوه بر اين، مجموعه ی فعاليت های آموزش��ی به نحوی س��ازمان دهی 
می ش��وند که کودکان نس��بت به فعاليت های مدرسه و زندگی در کالس 
درس، احساس تعلق کنند. به آن ها می آموزند که چگونه با ايجاد شرايط 
با نش��اط و شوق انگيز در هرجا که هستند، نيروی الزم برای فعاليت های 
اثربخش را فراهم س��ازند. اساسًا معلمان با تش��کيل گروه های کوچک 
می کوش��ند، فضای مدرسه و کالس درس را به گونه ای سامان دهند که 

دانش آموزان احساس کنند در ميان خانواده ی خود هستند.
شادی و نشاط از ش��اخصه های مهم کيفيت زندگی است. بنابراين، 
نش��اط و ش��ادی در مدارس به طور معن��ی داری با رش��د کيفيت زندگی 

مدرسه ای دانش آموزان در ارتباط مستقيم است. 

منبع
1. اين چکيده ی پژوهش از منبع زير اقتباس ش��ده اس��ت: صادقی مرش��ت، عبدالحس��ين. 
عوامل مؤثر بر ايجاد مدرسه ی با نشاط. ناظر: محمدجعفر جوادی. مؤسسه ی پژوهشی وزارت 

آموزش وپرورش. 1386.
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بازديد گروهي از كارشناسان دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب  
درسي از يك مدرسه ي راهنمايي

تارنخ، جغرافيا واجتماعي
آموزش تلفيقي
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گروهـي 
از اعضـاي هئیـت علمـي و كارشناسـان دفتـر  

برنامه ريزي و تألیف كتب  درسي وزارت آموزش وپرورش، ضمن بازديد 
از يكي از مدارس راهنمايي شهر تهران، در جريان چگونگي روش تدريس دروس 

علوم اجتماعي، تاريخ  و جغرافیا در اين مدرسه قرار گرفتند.
براساس اين گزارش، در ابتداي بازديد، خانم دكتر ناهید فالحیان، عضو هيئت علمي دفتر برنامه ريزي و 

تأليف كتب درسي، طي سخناني گفت: »چندي پيش، ما از طريق سردبير محترم مجله ي رشد آموزش راهنمايي تحصيلي 
اطالع يافتيم، در يكي از مدارس راهنمايي شهر تهران، دروس جغرافيا، علوم اجتماعي و تاريخ، به روش خاصي تدريس مي شوند كه 

اثرات و نتايج بسيار مفيدي روي دانش آموزان داشته است. بر همين اساس، عالقه مند شديم از نزديك با اين مدرسه ي راهنمايي آشنا شويم 
و از چگونگي تدريس اين دروس در آن آگاهي پيدا كنيم.«

آقاي حمیدرضا منصوريان، دبير و مسئول گروه علوم اجتماعي اين مدرسه ي منطقه ي 1 تهران، ضمن تشريح روش كارشان گفت: »من و همكار و 
دوستم آقاي علي روستايیان فرد ورودي سال 1376 رشته ي باستان شناسي دانشگاه تهران هستيم. پس از دانش آموختگي، با فاصله ي اندكي، وارد آموزشگاه 

عالمه حلي )1( تهران شديم و به تدريس درس هاي جغرافيا، تاريخ و اجتماعي پرداختيم.
ضمن تدريس متوجه شديم، اين سه درس وجوه تشابه بسيار دارند. نوع نگاه و اعتقادمان به اين امر هم بيشتر ما را به سوي يكنواخت و مشترك كردن اين درس ها سوق 
داد. ضمن گفت وگو و بحث كردن با همديگر، سخت باور پيدا كرده بوديم: »انساني كه موضوع بحث ماست، در بستري جغرافيايي زندگي مي كند و بي ترديد گذشته اي دارد.«

هر كسي كه معلمي كرده باشد، مي داند كه دانش آموزان معمواًل به دروس تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي نگاه مثبت ندارند و انس و الفت آن ها با اين دروس كم است. 
بنابراين، اولين فكر ما اين بود كه كاري كنيم تا حداقل اين درس ها براي دانش آموزان جذاب شوند.«

نخستين بار در سال تحصيلي 83-82، دو درس تاريخ و اجتماعي را به صورت مشترك و به شكل دو زنگ پشت سرهم برگزار كرديم. نتيجه ي كار شگفت آور بود. 
وقت كافي براي بازگويي مطالب درس ها به صورت گسترده تر، بازديدهاي هدفمند، برنامه ريزي شده و متعدد، استفاده از فضاها و امكانات گوناگون و در نهايت، ايجاد شوق 
و عالقه در دانش آموزان براي دانستن، نتيجه ي اين نگرش، و تالش و كوشش ما بود. بنابراين، ترغيب شديم تا بيشتر بدانيم، نقطه هاي اشتراك دروس را بيشتر بيابيم و 

براي پيوند دادن آن ها به يكديگر، بيشتر بكوشيم.
در سال تحصيلي 85-84 تصميم گرفتيم سه درس موردنظر يعني تاريخ، جغرافيا و اجتماعي را در قالب نشست هاي ويژه و به صورت تركيبي اجرا كنيم. مدرسه، چهار 

زنِگ 50 دقيقه اي به اين درس ها اختصاص داد. روش كار ما در اين كالس ها به صورت زير بود:
1. گفت وگوي ما دو دبير براي طراحي طرح درس و پيداكردن نقطه هاي اشتراك ميان درس هاي موردنظر.

2. نگارش متِن طرح درس براساس اصول آموزشي نوين.
3. فراهم آوردن مواد آموزشي هم چون: منابع كتاب خانه اي، منابع رايانه اي و فيلم هاي مرتبط با موضوِع درس ها و نيز وسايل كمك آموزشي گوناگون ديگر 

مانند: گِل سفالگري، نقشه، نوارهاي موسيقي و... .
4. اجراي نشست ويژه با حضور دو دبير در كالس درس.
5. مستند كردن كالس ها و در نهايت ارزيابي روند كار.

وي اشاره كرد: »يكي از اشتباهات ما در سال اول تلفيق اين دروس، اين بود كه كتاب درسي را كنار گذاشته بوديم. ولي سال 
بعد به اين نتيجه رسيديم كه كتاب هاي درسي را دقيق تر بررسي كنيم.«

لذت آشنايي، طرح درس نشست نخست
آقاي منصوريان عنوان طرح درس نشست نخست را »لذت آشنايي« 

ذكر كرد و گفت: »اهداف »لذت آشنايي«، 
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آشنايي بچه ها به صورت 
ملموس با مفاهيم جغرافيا، تاريخ و اجتماعي، كسب لذت 

از بودن در كالس درس و ايجاد جذابيت براي آن ها، استفاده ي دانش آموزان از 
حواس پنج گانه ي خويش و آشنايي ما با دانش آموزان و آن ها با ماست.«

محتوا
وي افزود: محتواي نشست نخست به شرح زير است:

زنگ اول: كوله پشتي و جغرافيا، آشنا كردن دانش آموزان با جغرافيا به عنوان بخشي از زندگي روزانه با وارد كردن بچه ها به بحث.
زنگ دوم: نگاه از باال، ارتباط من با دورترين كهكشان ها و از كهكشان تا مدرسه.

زنگ سوم: درست ببينيم، لمس كنيم، بچشيم، بو كنيم و بشنويم.
زنگ چهارم: ايده ي سطل آشغال، به منظور آشنا كردن دانش آموزان با مفهوم داده ها، تحليل اجزا در كنار هم، بازسازي رويدادها از طريق داستان پردازي، 

با هدف نهايي آشنا كردن آن ها با مفهوم تاريخ.

روش
زنگ اول: براي دست يابي به محتواي ساعت اول، ابتدا وارد كالس )نمازخانه يا سالن مدرسه( مي شويم. باروبنديلمان را بر زمين مي گذاريم و شروع به برپايي چادر 
مي كنيم. دانش آموزان را گرد چادر جمع مي كنيم و از سفر واقعي كه در گذشته داشته ايم، با نشان دادن حركتمان روي نقشه هايي كه به همراه آورده ايم، وارد بحث جغرافيا 

مي شويم. تهران كجاست؟ شميران به چه معناست؟
پس از مطالعه ي نقشه ي تهران و بحث پيرامون گسترش شهر و تبديل آن به يك ابر شهر، ذهن دانش آموزان را با طرح پرسش هايي مبني بر اين كه به مجموعه 
فعاليت ها و تحقيقات حال حاضر ما چه مي گويند )جغرافيا( به سوي كلمه ي جغرافيا و كشف آن سوق مي دهيم و سپس در مورد اين كلمه و تركيب آن  پرسش هايي 

مطرح مي كنيم. جغرافيا چيست؟
زنگ دوم: آسمان، كهكشان راه شيري، منظومه ي خورشيدي، چهار سياره ي نزديك به زمين، زمين، قاره ها و اقيانوس ها، قاره ي آسيا، خاورميانه، ايران، استان 
تهران، شهر تهران، مناطق بيست و دوگانه ي تهران، منطقه ي يك، بزرگراه صدر، بلوار كاوه، خيابان بهار شمالي، مدرسه ي ...، داخل مدرسه، داخل كالس ها، بچه ها 

مجموعه اي هستند در ارتباط با جغرافيا.
زنگ سوم: در اين زنگ، با استفاده از حواس پنج گانه، هر كدام از آن ها )حواس پنج گانه( را مي سنجيم و بدين صورت با مثال هايي، رابطه ي آن ها را با 

دقت كردن و افزايش اين دقت مي سنجيم؛ بستن چشم ها، سكوت كردن، گذاشتن دست ها بر گوش ها، گرفتن بيني و دستان بي حركت، از آزمايش هاي 
اين زنگ به شمار مي روند.

زنگ چهارم: سطل زباله به عنوان نمونه اي از بقاياي فعاليت روزانه ي ما، همواره محلي براي توجه به حساب مي آيد. در اين زنگ، با در 
دست داشتن سطل زباله، وارد كالس مي شويم، با كمك دانش آموزان شروع مي كنيم به ريختن زباله ها روي روزنامه هاي پهن شده 

در سطح كالس. مثل كاراگاهان، اجزا را موبه مو بررسي مي كنيم. پس از بررسي نخستين داده هاي درون سطل، نوبت به 
رابطه سنجي مي رسد )رابطه ي بين داده ها را مشخص مي كنيم(. در نهايت، با آگاهي بيشتر از قبل، راجع به آن چه 

كه درون سطل است، به بازسازي رويدادها مي پردازيم )بازسازي و تحليل داده ها( با كمك مثال 
سطل، به بخشي از كاركردهاي تاريخ دست مي يابيم.
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پرسش و پاسخ
بع��د از توضيح��ات آق��اي منصوري��ان، يك��ي از 

بازديدكنندگان سؤال كرد:
در طرح درس ها، اهداف جديدي را تعريف كرديد يا خیر؟

ايش��ان در پاسخ گفت: »ما دو هدف كلي داش��تيم: جذاب كردن دروس و دانشي مهارتي كردِن آن ها، تا 
دانش آموزان متوجه شوند كه مي توانند در كارگاه كار كنند.«

يكي ديگر از بازديدكنندگان پرسيد: »معلم كالس شما يك نفر است يا درس به صورت تیمي ارائه مي شود؟«
دبير مدرسه پاسخ داد: »در برخي از كالس ها، هر دو معلم حضور مي يابند و در برخي ديگر، چون هر دو معلم با هر دو موضوع آشنا هستند، 

يكي از آن ها مي رود و تدريس مي كند.«
يكي ديگر از بازديدكنندگان گفت: »اين درست است كه بچه ها اين درس ها را حاشيه اي مي دانند و برايشان جذاب نيست. اما من اعتقاد ندارم كه 

جذابيت از تلفيق دروس به وجود مي آيد.«

قضاوت ها و اظهارنظرهاي بازديدكنندگان
در ادامه ي اين بازديد، يكي از بازديدكنندگان گفت: »از كارهاي شما لذت بردم. من هم دبير جغرافيا و هم دبير تاريخ دوره ي دبيرستان بوده ام.

ما واقعًا نمي توانيم دانش آموز و خانواده را قانع كنيم كه درس تاريخ چه فايده اي براي زندگي دارد. شما نگاه درستي نسبت به اين دروس پيدا كرده ايد. تاريخ ما بدون 
جغرافيا و علوم اجتماعي هم بدون آن ها مفهوم نيست. تاريخ ما عمدتًا حكومت گرايانه و سياسي است. بحث خانواده هيچ وقت در تاريخ ايران مطرح نشده و فقط در علوم 

اجتماعي ديده شده است. شما نگاه تلفيق مفهومي داشتيد و ما هم نظرمان اين است كه تلفيق بايد مفهومي باشد. من واقعًا از روش و ابتكار شما مشعوف شدم.«

معلمان بايد طراحي درس كنند
يكي ديگر از بازديدكنندگان گفت: »براي من بسيار جالب است كه در اين مدرسه، هم نوآوري اتفاق افتاده و هم يك مجموعه مرزها و حصارها شكسته شده 
است. يكي از اهداف آرماني  ما اين است كه معلمان به جايي برسند كه محتواي درسي را خودشان طراحي و توليد كنند. روحيه اي كه من در اين مدرسه ديدم، با 
آن چه كه در مدارس كشور مرسوم است، بسيار متفاوت است. معلم مهم ترين وسيله و منبع آموزشي است، در حالي كه برخي از معلمان ما گاهي اوقات براي مفهوم 

يك كلمه ي كتاب، به دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي زنگ مي زنند.
طبيعي است كه هر كار نويي، فراز و فرودهايي دارد. من مي خواهم بگويم، همين كه عده اي به خودشان اجازه داده و جرئت پيدا كرده اند نوآوري 

كنند، ارزشمند است. پروسه اي كه در اين مدرسه طي شده است، در مقايسه با مدارسي كه طوطي وار عمل مي كنند و به نظام آموزشي پاي بند 
مي مانند، بهتر است.«

در اين بازديد عالوه بر، خانم دكتر ناهيد فالحيان، آقايان: دكتر عباس پرتوي مسئول گروه تاريخ، دكتر لطیف عیوضي كارشناس گروه علوم 
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ديدگاه محبتـ  مركزي
استفاده از برهان محبت، به معناي ناديده گرفتن دو بعد 
ديگر، يعني خوف و رجا نيس��ت. اساسًا امكان از بين بردن 
ترس و اميد كه اموري فطري هستند، در انسان وجود ندارد. 
بلك��ه وقتي محبت مبنا قرار مي گيرد، خ��وف و رجا هم بر 
مبناي محبت شكل مي گيرند. بدين معنا كه ديگر ترس فرد، 
ترس از عذاب و دوزخ نيست، بلكه ترس از مورد توجه قرار 
نگرفتن، از دس��ت دادن محبوب، كوتاهي در حق او و مانند 
آن خواه��د بود. خداوند متعال در قرآن كريم مي فرمايد: »َو 
اّلِذيَن يؤاُْتوَن َما آَتواْا وَّ ُقُلوُبُهم َو ِجَلٌئ أنَُّهماْ إَِلي َربَِّهماْ َراِجُعوَن« 
]مؤمنون / 60[: و آنان كه آن چه را انفاق مي كنند، در حالي  
انفاق مي كنند كه دل هايشان ترسان است از اين كه به سوي 

پروردگارشان باز مي گردند.
از رسول خدا)ص( پرسيدند كه آيا مراد آيه گناهكاران اند؟ 
ي ُيَصلِّي َو يُصوُم َو  حض��رت فرمود: »ال، َوِلَكنَّ الرَُّجَل الَّ��ذِ
ُق، َو ُهَو َمَع ذِلَك يَخاُف أناْ ال يقاَْبُل ِمناُْه« ]ارشادالقلوب،  يَتَصدَّ
ج 1: 107[: نه، بلكه مراد كس��ي است كه نماز مي خواند و 

نعمت محبت

روزه مي گيرد و صدقه مي دهد، با اين حال مي ترس��د كه از 
او پذيرفته نشود.

هم چنين، امام صادق)ع( با قرائت آيه ي باال مي فرمايند: 
»َم��ا الَِّذي أتوا؟ آَتواْا َواهلِل َمَع الّطاَعِئ اَلمَحبََّئ َو الِواليَئ َو ُهماْ 
ِفي ذِلَك َخاِئُفوَن؛ َليَس َخواُْفُهماْ َخواَْف َش��كٍّ َولِكنَُّهماْ َخاُفوا 
ريَن ِفي َمَحبَِّتَنا َو َطاَعِتَنا« ]اصول كافي، ج  أناْ يُكوُنوا ُمَقصِّ
2: 457[: چه آورده اند؟ به خدا سوگند همراه با اطاعت خدا، 
محبت و واليت ما را نيز آورده اند و با اين حال ترس��ان اند. 
ترس آنان ترس ترديد نيست، بلكه مي ترسند كه در محبت و 

فرمان برداري از ما كوتاهي كرده باشند.
در اين جا صحبت از گناه نيست، بلكه صحبت از ترس 
از قبول نشدن و كوتاهي كردن است. هم چنين، اميد آنان نيز 
اميد به پاداش و بهشت نيست، بلكه اميد آنان به وصال دوست 
و نزديك شدن به اوست. به همين جهت، در روايات اسالمي، 
از خداوند متعال به عنوان »ُمنت هاي آرزو«1، »آرزوي نهايي 
عارفان«2، »آرزوي نهايي دوست داران«، »نهايت آرزوها«3، 

»باالتر از آرزوها« و »بهترين آرزو«4 ياد شده است. 

كلید واژه ها: برهان محبت، نعمت، احسان.

اشاره
در شماره ي پیش، از برهان امنیت )خوف(، برهان منفعت 
)رجا( و برهان محبت، به عنوان يك مبنا براي رابطه با خدا ياد 
كرديم و يادآور شديم، بهترين برهان، برهان محبت است 
و راه تربیـت انسـان هاي آزاده و بزرگوار، اسـتفاده از اين 
برهان اسـت. در اين شماره، به ديگر مباحث اين موضوع 

مي پردازيم.
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محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حديث
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بنابراين، در اين بره��ان، محبت مركز قرار مي گيرد و 
خ��وف و رجا پيرامون آن. از اين رو، مي توان آن را نظريه ي 
»محبت مركزي« ناميد كه محبت در مركز قرار داش��ته و 

ترس و اميد بر محور آن مي چرخند و نگهبان اويند.

محور برهان محبت
محور برهان امنیت، قدرت برتري است كه انسان را به 
خاطر نافرماني كردن مج��ازات مي دهد و توان به مخاطره 
انداختن آينده ي وي را دارد. لذا منطق اين برهان آن است 
كه: »خداوند، در صورت نافرماني انسان را مجازات مي كند 
و انسان بايد زيان را از خود دور سازد. پس من از او اطاعت 

مي كنم.«
در برهان منفعت، غن��ي و داراي برتري وجود دارد كه 
انسان را به خاطر فرمان برداري كردن پاداش مي دهد و توان 
تأمي��ن آن را نيز دارد. لذا منطق اين برهان آن اس��ت كه: 
»خداوند، در صورت فرمان برداري كردن، به انس��ان پاداش 
مي دهد و انس��ان بايد كس��ب منفعت كند. پ��س من از او 

اطاعت مي كنم.«
اما سؤال اين اس��ت كه منطق و محور برهان محبت 
چيس��ت؟ به تعبير ديگر، چه چيزي سبب برانگيخته شدن 
محبت در وجود انس��ان مي ش��ود و او را براس��اس برهان 
محبت، به فرمان برداري وامي دارد؟ به اين پرسش دو پاسخ 
مي توان داد كه يكي بر احس��ان و ديگري بر كمال مبتني 

است. در ادامه، اين دو را به طور كوتاه بررسي مي كنيم:

الف( احسان
براس��اس آن چه از روايات استفاده مي شود، »احسان و 
انعام« عامل برانگيخته شدن محبت در وجود انسان است. 
اين يك قاعده است كه وقتي انسان به احسان و انعامي كه 
در حق او شده توجه پيدا كند، محبت در وجودش برانگيخته 
مي شود. رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله( در اين باره مي فرمايد: 

 »ُجِبَل��ِت الُقلوُب َعلي ُحبِّ َمن أحَس��َن إَليه��ا، و ُبغِض َمن 
أسا َء إَليها« ]محمدي ري شهري و تقديري، 1382: 92[.

در اين كالم شريف، به عنوان يك قاعده ي كلي تصريح 
شده كه احسان عامل برانگيختن محبت است و بدي عامل 

برانگيختن بغض.
امام علي)ع( نيز در همين باره مي فرمايد:

َسَبُب الَمَحبَِّئ اآِلحساُن ]پيشين[.
از آن چه بيان شد، روشن مي شود كه عنصر محوري در 
برهان محبت، احسان است. همان گونه كه در برهان امنيت، 

قدرت و تهديد بود و در برهان منفعت، ثروت و مكنت.

تفاوت برهان محبت با منفعت
نكته اي كه در تحليل برهان محبت بايد به آن توجه 
ك��رد، فرق آن با برهان منفعت اس��ت. ه��ر دو عنوان در 
يك چيز مش��ترك اند و آن »نعمت« است. اما تفاوت اين 
اس��ت كه اواًل در منفعت، صحبت از نعمت آينده است و 
در محبت، صحبت از نعمت گذش��ته و حال. وقتي نعمت 
را نس��بت به زمان حال بسنجيم، گاهي به گذشته تا حال 
مربوط اس��ت و گاهي به آينده. توجه به نعمت گذش��ته تا 
حال، محبت را در انسان برمي انگيزد و توجه به نعمتي كه 
در آينده خواهد آمد، طمع را در انس��ان برمي انگيزد. ثانيًا 
نعمِت موضوِع محبت، غيرمشروط است و نعمِت موضوِع 
منفعت، مشروط. در برهان محبت، انعام خداوند بر نوع رفتار 
ما متوقف نيست، اما در برهان منفعت، نعمت آينده متوقف 

بر نوع رفتار ماست.

روش برانگيختن محبت
مس��ئله ي بعدي اين اس��ت كه چگونه مي توان برهان 
محب��ت را به وج��ود آورد؟ مرحله ي حس��اس در اين بحث، 
تصويري اس��ت ك��ه از خدا ب��ه دانش آموز ارائه مي ش��ود. 
براس��اس اين تصوي��ر، رابطه ي دانش آموز ب��ا خداوند رقم 
مي خورد. اين خدا چه خدايي اس��ت؟ »خداي مقدس«؟ يا 
»خداي عذاب«؟ يا »خداي پاداش«؟ خداي مقدس خدايي 
اس��ت كه بايد حرمت آن را نگه داش��ت و به او بي احترامي 
نكرد و هم چون قرآن كريم آن را بوسيد و در جايي قرار داد 
تا آسيب نبيند. خداي عذاب خدايي است كه دوزخي هولناك 
و عذاب هايي دردناك دارد و همانند صاحبان زور، بايد از او 
ترسيد. و خداي پاداش خدايي است كه بهشتي وسوسه انگيز 
و نعمت هايي بي شمار دارد و همانند صاحبان زر، طمع انسان 

را برمي انگيزد. 

امید

ترس

محبت

                 اسفند88  
               شماره ى6
               دوره ى15

17



چون محبت براساس احسان و انعام برانگيخته مي شود، 
راه برانگيخت��ن محبت، توجه دادن به نعمت هاس��ت. اين 
نكته اي اس��ت كه در روايات مورد بحث قرار گرفته اس��ت. 
مثاًل در روايتي از رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله( چنين آمده 
است: »قالَ  اهلُل َعزَّوَجلَّ ِلداوَد عليه السالم: أحِببني، و َحبِّبني 
، َنَع��م أَنا ُاِحبُّك، َفكيَف ُاَحبُِّبك إلي  إل��ي َخلقي. قاَل: يا َربِّ
َخلِقك؟ قاَل: ُاذكر أياِديَّ ِعنَدُهم؛  َفِإنَّك إذا َذكرَت َلُهم ذِلك 

أَحّبوني« ]پيشين: 300[.
امام باقر عليه السالم نيز در اين باره مي فرمايد:

خداي تعالي به موس��ي عليه السالم وحي فرمود: »مرا 
دوست بدار و محبوب بندگانم گردان.«

موسي عرض كرد: پروردگارا! تو مي داني كه هيچ كس 
را بيش��تر از تو دوس��ت نمي دارم. اما پروردگارا! با دل هاي 

بندگان چه كنم؟
خداي تعالي به او وحي فرمود: »نعمت ها و نيكي هايم را 
به آنان يادآور شو، زيرا آنان جز خوبي از من نديده اند و به ياد 

ندارند« ]قصص االنبيا: 161[.
بنابراين، ب��راي ايجاد محبت در دل دانش آموزان، بايد 

نعمت هاي خداوند متعال را براي آنان بازگو كرد.
از آن چه گفته شد، نكته ي ديگري نيز به دست مي آيد و 
آن فلسفه ي بيان نعمت ها در قرآن و حديث و ادبيات خاصي 
اس��ت كه متناسب با مبناي محبت در اين دو منبع دين به 
چش��م مي خورد. در منابع دين، مكرر مشاهده شده است كه 
صحبت از نعمت هاي خداوند به ميان مي آيد. اين به خاطر 
يادآوري و توجه دهي به نعمت هاست تا محبت را برانگيزاند.

ب( كمال
در شماره ي چهار، هنگام تبيين برهان محبت و نقش آن در 
ربوبيت، گفتيم: »برهان محبت بر اين استوار است كه »رّب بايد 
محبوب باش��د« و »محبوب بايد كامل باشد«. لذا هرچه كامل 
نباشد، نمي تواند محبوب باشد و هرچه محبوب نباشد، رّب باشد.« 
اين موضوع، از آيات قرآن كريم برداشت مي شد. بر اين اساس 
مي توان گفت كه محور ديگر برهان محبت، كمال و تعالي طرف 
مقابل است. اين يك امر فطري است كه انسان نسبت به هر 
امر متكامل و متعالي، عالقه مند مي شود و متعالي ترين موجود، 
خداوند متعال است. بنابراين، براي برانگيختن محبت نسبت به 
خداوند متعال، بايد كمال و تعالي او را براي دانش آموز روش��ن 
ساخت. وقتي كه دانش آموز دريابد خداوند موجودي متعالي و به 
دور از هر عيب و نقص است، نسبت به او محبت و عالقه پيدا 
خواهد كرد. الزم نيست پي درپي شعار داد و از وي خواست كه 

خدا را دوست داشته باشد، بايد اطالعات الزم درباره ي مبناهاي 
دوس��ت داشتن را براي وي توضيح داد و وي را رها كرد تا به 
اختيار خود محبت در وجودش بجوشد. البته گهگاهي مي توان 
از واژه ي محبت نيز استفاده كرد، ولي به نظر مي رسد اين بايد به 

اندازه ي چاشني غذا باشد، نه بيشتر.
خالصه ي س��خن اين كه دو راه براي ايجاد محبت در 
دانش آم��وز وجود دارد: يكي بيان احس��ان و انعام خداوند و 
ديگري بيان كمال و تعالي خداوند. اين نيز بر دو قاعده مبتني 
است؛ يكي اين كه »انس��ان دوست دار هر احسان كننده اي 
اس��ت« و ديگري اين كه »انس��ان دوس��ت دار هر موجود 
متكامل است«. بنابراين، از راه تبيين احسان خدا و كمال او 

مي توان محبت به خدا را در دانش آموز به وجود آورد.

ادبيات سخن با محب
ه��ر كدام از مباني و برهان ه��اي رابطه با خدا، ادبيات 
مخصوص خود را دارد. اگر كسي به مرحله ي محبت برسد 
و رابطه ي او با خدا بر اين اساس شكل گيرد، ادبيات سخن 
گفتن با او نيز بايد متناسب با همان باشد. در برهان محبت، 
س��خن نه از تهديد و عوامل ترساننده است و نه از تطميع 
و عوامل اميدوارانه؛ بلكه در محبت سخن از دوستي است. 
همين كه محّب بداند محبوبش چه چيزي را دوس��ت دارد 
و چه چيزي را دوس��ت ندارد، براي برانگيخته ش��دن كافي 
اس��ت. به همين جهت، هم چنين در ادبيات دين، تعبيرهاي 
« زياد به چش��م مي خورد.  « و »إنَّ اهلَل اليِحبُّ »إنَّ اهلَل يِحبُّ
اين نيز در راستاي برانگيختن محبت است. براي كسي كه 
بر مبناي محبت رفتار مي كند، مهم اين است كه چه رفتاري 
مورد پسند محبوب است و چه رفتاري براي او ناپسند است. 
از اين رو، اين گونه تعبير نيز در ادبيات دين به كار رفته است. 
اين نشان مي دهد كه معلم نيز بايد ادبيات خود را متناسب با 

مبناي تربيتي خود انتخاب كند.

پي نوشت
1. دانشنامه ي ميزان الحكمئ: ج 5، ص 343.
2. دانشنامه ي ميزان الحكمئ: ج 5، ص 347.
3. دانشنامه ي ميزان الحكمئ: ج 5، ص 349.
4. دانشنامه ي ميزان الحكمئ: ج 5، ص 351.
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فرهنگ جامع شيمي

هر وقت و هرجا نامي از فرهنگ به ميان مي آيد، خيلي 
زود همه به ياد فرهنگ لغت  فارس��ي يا انگليسي مي افتند. 
اما در اين ش��ماره مي خواهيم فرهن��گ متفاوتي را خدمت 
دوستان معرفي كنيم كه بي شك مورد عنايت و توجه آن ها 
قرار خواهد گرفت؛ فرهنگي كه اگر مدير مدرس��ه اي براي 
كتاب خانه ي مركز آموزشي خود تهيه كند، خيلي زود از جمله 
كتاب هاي پر طرف دار كتابخانه خواهد شد و دست به دست 

خواهد گشت.
چند روز پيش، وقتي »فرهنگ جامع شيمي« را به معلم علوم 
مدرس��ه دادم و از وي خواستم پس از بررسي و ورق زدن كتاب، 
نظرش را درباره ي آن بگويد، فكر نمي كردم اين همه توجه وي را 
جلب كند و بتواند خون تازه اي را در رگ هاي درس علوم تجربي 

در مدرسه جاري كند.
كتاب فرهنگ جامع شيمي، مرجعي نو براي بررسي در 
زمينه هاي مفهوم ها، ابزار آزمايشگاهي و زندگي نامه ي علمي 
كوتاه شيمي دان هاست كه از يك سو به دليل تخصصي شدن 
علم شيمي و از سوي ديگر به سبب افزايش مواد شيميايي، 
وسيله هاي آزمايش��گاهي و... نياز مبرم به اين نوع فرهنگ 

احساس مي شود.
اين فرهنگ كه در آن از واژگان نو در شيمي بهره گرفته 
ش��ده اس��ت، راهنمايي مناس��ب براي دانش آموزان به ويژه 
شركت كنندگان در آزمون المپياد شيمي، دانشجويان و معلمان 

است و حدود 8000 واژه ي اصلي دارد.
اين كت��اب با تالش و سخت كوش��ي اس��تادان دكتر 
محمدرضـا مالردي و سـیدرضا آقاپور مقدم تأليف ش��ده و 
انتشارات مدرسه آن را در سال 1385 به چاپ رسانده است.

پژوهشکده ی علوم شناختی
ريحانه جعفری

عل��وم ش��ناختی یکی از دانش های نو اس��ت ک��ه در کنار نانو 
تکنولوژی، بیوتکنول��وژی و فناوری اطالعات، مجموعه دانش های 
همگرا را که NBIC نام گرفته اند، تش��کیل می دهد. این رشته، از زیر 
مجموعه های علم اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی 
و فلس��فه ی ذهن تشکیل شده و در رشته های فرعی مانند پزشکی، 
آموزش وپرورش، جامعه شناسی، سیاست، علوم اطالعات، ارتباطات 
و رسانه های گروهی، مهندسی پزشکی، مهندسی فرمان و کنترل، و 

حتی علوم دفاعی و جنگ، کاربرد وسیعی پیدا کرده است.
مؤسس��ات تحقیقاتی و دانشگاه های بس��یاری به تحقیق در 
زمینه ی علوم شناختی اشتغال دارند و در تالش اند تا راز بزرگ ترین 
سرمایه  ی آدمی یعنی مغز و ذهن را کشف کنند و کارکردهای آن را 

به عنوان عالی ترین و پیچیده ترین ودیعه ی الهی بشناسند.
آزمایشگاه نوروپس��یکولوژی پژوهشکده ، با در اختیار داشتن 
گزیده ای از نرم افزاره��ای تخصصی یا آزمون های رایانه ای که در 
مواردی در ای��ران منحصر به فردند، و نیز داش��تن مجموعه ای از 
آزمون های غیر رایانه ای و برخی تجهیزات مخصوص، از جایگاه 
ویژه ای برای انجام پژوهش های نوین در حوزه ی علوم شناختی در 
کشور برخورداراست. هم اکنون، پژوهشکده با تعدادی از پزشکان 
و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، برای ارزیابی کارکردهای شناختی 
و تحقیق در زمینه ی طرح های مطالعاتی همکاری دارد و در حال 
راه اندازی چند آزمایش��گاه تخصصی دیگر ب��ا بعضی تجهیزات 

پیشرفته برای مطالعه ی مغز و کارکرد آن است.
در وب سایت »پژوهشکده ی علوم شناختی« با زیرشاخه های 
اصلی علوم شناختی، از جمله: روان شناسی شناختی، علم اعصاب 
ش��ناختی، زبان شناس��ی ش��ناختی، فلس��فه ی ذهن و حوزه های 
کاربردی علوم ش��ناختی مانند: مداخله ی تش��خیصی و درمانی، 
هوش مصنوعی، تقویت شناختی، تشخیص، روبات  ها، بازی های 

رایانه ای، آموزش وپرورش شناختی و... آشنا می شوید.
وب سایت آموزشی پژوهش��کده ی علوم شناختی به دو زبان 
فارسی و انگلیسی، با مطالب متنوعی در زمینه ی علوم شناختی در 

خدمت شماست.
برای آش��نایی با بخش های متنوع و جالب این وب سایت، به 

نشانی زیر مراجعه کنید:

http://www.iricss.org
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كلید واژه ها: نياز، امنيت، مدرسه.

در نوشتار قبلی، به آسیب هايی که در مدرسه به نیروی سوم کمال يعنی 
فطرت می رسد، پرداخته شد. از آن جا که عملکرد محیط و ازجمله مدرسه در 
اين موضوع به مسائل ديگری هم کشیده می شود، اين بحث را با تفصیل 

بیشتری بررسی می کنیم.
يادآوری کرديم، انسان نيازهايی اساسی دارد. منظور از نياز اساسی آن 
نوعی اس��ت که حيات انس��ان به آن وابسته اس��ت؛ اعم از حيات مادی و 
معنوی، جسمی و روحی، فيزيولوژيک و روانی. به عبارت ديگر، نيازهايی که 
کمبود آن ها موانعی برای انسان بودن به عنوان نوعی متمايز از انواع ديگر 
جانوران اس��ت. اگرچه برخی از اين نيازها در نوع انسان و برخی حيوانات 
مشترک اند، اما برخی نيز مختص انسان اند. برخی هم اگرچه مشترک هستند، 

ولی ويژگی های آن در انسان و ديگر جانوران فرق دارد.
اي��ن نيازها طبق برخی نظريات روان شناس��ی، ازجمله نظريات مازلو 
)1970( بيان شدند. معمواًل اين نيازها دو دسته می شوند: نيازهای کمبود و 

نيازهای رشد. نيازهای کمبود خصوصياتی مانند زير دارند:
� تأمين آن ها عمدتًا از طرف محيط است.
� فرد بعد از مدتی از آن ها اشباع می شود.

� اگر فردی در س��ال های اول زندگی به اندازه ی کافی از آن ها اشباع 
شود، در دوران بعد فقط به صورت گذرا به اين نيازها برمی گردد.

ب��رای مثال، نيازهای فيزيولوژيک مانند غذا، لباس و آميزش، با خوردن 
غذا، پوشيدن لباس، و ارتباط با جنس مخالف تأمين می شود )محيط(. مسئله ی 
غذا، لباس و  آميزش، مسئله ی اصلی فرد نيستند، بلکه هرگاه که فيزيولوژی 
بدن به آن ها محتاج شود، فرد انگيزه ی به دست آوردنشان را پيدا می کند. اين 
در حالی است که اگر راه رفع اين نيازها برايش آماده نباشد و مثاًل فرد گرسنگی 
زيادی را تحمل کرده باشد، همه ی انگيزه اش به غذا معطوف می شود. فردی 
که محروميت طوالنی در مورد غذا تحمل کرده اس��ت، مثاًل چند س��ال در 
کم غذايی شديد بوده است، احتمال دارد اين انگيزه همواره نوعی محرک قوی 

بخوان، فکر کن، تغيير بده!

در وی باشد، به طوری که بسياری از فعاليت هايش، به نوعی مرتبط با تأمين غذا 
و يا تنوع طلبی در غذا و يا پرخوری و غيره قرار گيرد ]مازلو، 1970[.

همين موضوع در مورد نياز به آميزش هم درس��ت اس��ت. چه بسا موانع 
اجتماعی که برای تأمين به موقع و کافی اين نياز در جامعه وجود دارد، نوعی 

خواهش های غيرعادی و سيری ناپذير در افراد ايجاد کرده باشد.
مثال ديگر از نيازهای کمبود، نياز به ايمنی است. ايمنی بايد از طرف 
محيط تأمين شود. افرادی که در محيط های امني از نظر اجتماعی و روانی 
زندگی می کنند، اين موضوع، مسئله ی اصلی زندگی آن ها نيست. بلکه تنها 
در مواقع بحرانی مانند جنگ، يا اختالفات خانوادگی و غيره، اين نياز برايشان 

جدی می شود.
نياز به محبت کردن و محبت ديدن و تعلق داشتن به گروه نيز از اين 

دست است.
اما وقتی وارد عرصه ی نياز به احترام و احساس ارزشمندی می شويم، 
موضوع ابعاد تازه ای به خود می گيرد. اين نياز در ابتدا يک کمبود به حساب 
می آيد. زيرا محيط در دادن آن به فرد نقش بسيار مهمی دارد. اگر فردی در 
کاری از خود لياقت نشان دهد و کار مهم يا قابل توجه و تحسينی انجام دهد 
که قابليت های او را نشان می دهد، ولی محيط عکس العمل مناسبی مانند 
توجه و تأييد و تحس��ين انجام ندهد، اين نياز تأمين نمی شود. اما به تدريج 
احساس ارزشمند و مؤثر بودن درونی می شود و فرد به خودباوری می رسد. از 

.[Rowan, 1999] اين نقطه به بعد، اين نياز به نياز رشد تبديل می شود
نيازهای رشد هم خصوصياتی دارند؛ ازجمله:

1. عمدتًا از درون تأمين می شوند.
2. معمواًل برای آن حد اشباعی وجود ندارد.

3. مختص انس��ان ها هستند و مستقيمًا به کمال فرد مربوط می شوند 
.[Rogers, 1980]

نيازهايی مانند نياز به ارزش��مندی )با توضيح باال(، نياز به ش��کوفايی 
اس��تعدادهای خود، نياز به دانس��تن و فهميدن ]مازلو، 1970[، و نيازهای 
ماورای خود [Huitt, 2001]، ازجمله نيازهای رش��د هس��تند. فطرت در اين 
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نوشته، يعنی تمايل درونی به سمت ارزشمند بودن، شکوفاسازی استعدادهای 
خود، فهميدن و دانستن، نوع دوستی، عدالت طلبی و غيره.

مقيد و مشروط کردن تأمين نيازهای اساسِی کمبود به هر شرطی، هيچ 
نقشی در تکامل انسان ندارد. زيرا بدون تأمين آن ها، اساسًا نيازهای رشد در 
انسان پيدا نمی شود ]مازلو، 1970[. مثاًل کسی که امنيت او در خطر است، 

اساسًا چيزی به مفهوم شکوفا کردن استعداد خود در وی شکل نمی گيرد.
آسيبی که بسيار متداول است و در مدارس هم وجود دارد، اين است که 
از وجود اين نيازها در کودکان استفاده )يا دقيق تر بگوييم سو ء استفاده( می شود 
تا خواسته های معلمان، والدين و مسئوالن تأمين شود. با سلب امنيت کودکان، 
آن ها را به تبعيت از قواعد مدرس��ه وادار می کنيم. تصور مدرسه اين است که 
کودک برای يافتن امنيت خود، مؤدب، درس خوان و نهايتًا برای خودش کسی! 
شود. اما اتفاقی که می افتد، اين است که کودک با انجام دادن اعمالی که هيچ 
ارتباط و سنخيتی با تأمين امنيت ندارد، دنبال کسب امنيت خود است و اگرچه 
ممکن است مؤدب به نظر آيد و يا درس بخواند، اما مطمئنًا کسی! نمی شود. 
مگر آن که تعريف ما از »َکسی« يک فرد بدون اراده، بدون قدرت انتخاب، مطيع 
محيط، دارای توانايی بسيار محدود، بدون انگيزه ی فردی، بدون اعتماد به نفس، 
و يک فرمان بر عالی باش��د که کاری تک��راری و بدون تنوع را همواره انجام 

می دهد و مانند يک حيوان رام زندگی بی سر و صدا و آرامی دارد.
در عوض اگر مدرسه امنيت کودک را تأمين کند )و البته بقيه ی نيازهای 
کمبود او را( ممکن است درباره ی اين که ادب چيست، چرا بايد آن را رعايت 
کند، چه درسی را بايد بخواند، چرا بايد بخواند، چه کاری برای او مناسب است، 
به چه چيزی عالقه دارد و بسياری چيزهای ديگر، مدرسه را به چالش بکشاند.

طبيعی است که مدارس تکليف خود را با چنين کودکانی نمی دانند و 
بنابراين ترجيح می دهند ابتدا امنيت خودشان را تأمين کنند. معلمی که مهارت 
برخورد با بچه های اين گونه را ندارد، قطعًا احس��اس امنيت شغلی خودش، 
احس��اس ارزش��مند بودن و توانمند بودن خودش با چالش مواجه می شود و 
برای تأمين اين نيازهای اصلی کمبود خود، از قدرتی که قواعد اجتماعی و 
قوانين مدرس��ه به وی می دهد، بهره می برد و با سلب آرامش کودکان و در 

اختيار گرفتن منابع تأمين نيازهای کودکان، به نيازهای اساسی خود سامان 
می دهد.

س��ؤالی که معلمان معمواًل در اين گونه بحث ها با آن مواجه می شوند، 
اين است که اگر آن ها نيازهای ايمنی )و البته پيش از آن، فيزيولوژيک( و 
نياز به محبت و تعلق کودکان را بدون پيش شرط تأمين کنند، ديگر ابزاری 
ب��رای وادار کردن کودکان به درس خواندن ندارند. آن ها به خود می گويند، 
اگر کودک نه بترسد و نه حساب ببرد، نه نياز به توجه من داشته باشد )چون 
همواره در حال توجه به وی هستم(، نه رودربايستی با من داشته باشد )چون 
او را در محذور قرار نمی دهم(، نه نگران مقايسه شدن با ديگران باشد )چون 
آن ها را مقايس��ه نمی کنم که احس��اس امنيت را از دست بدهند(، نه رفتن 
به اردو را مش��روط به برنده ش��دن و رتبه ی او کنم )چون همه به اردو برده 
می شوند تا نياز به تعلق آن ها و مورد توجه بودن و طرد نشدن تأمين شود(، 
آن گاه برای چه بايد درس بخواند؟!! چرا بايد در کالس به درس گوش کند، 

چرا بايد تکاليفش را به موقع بنويسد، چرا بايد به معلم احترام بگذارد؟!!
درواقع سؤال های سختی است و اگر جوابی برای آن ها نداريد، يعنی الزم 

است دوباره اين نوشتارها را از شماره ی يک به دقت بخوانيد.
آن چه در ابتدا به ذهن می رسد، اين است که اين سؤال واقعًا مهم و الزم 
است که چرا کودک بايد درس بخواند؟ آن چه ذکر شد، هيچ يک هدفی برای 
درس خواندن نبود، بلکه ابزارهايی برای واداشتن بچه ها به درس خواندن بود. 
قطعًا معلمان جواب اين سؤال را می دانند: آن ها بايد درس بخوانند تا دانش و 
مهارت و توانايی پيدا کنند. اما چرا اين هدف های اصلی و غايت های واقعی 
از درس خواندن برای کودکان انگيزه ی الزم را فراهم نمی کند و اين باعث 
می شود که معلمان با روش های گفته شده آن ها را به درس خواندن وادارند.

جواب اين سؤال و جزييات بيشتری از مسائل مربوط به نيازهای اساسی، 
در شماره ی بعدی خواهد آمد.
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بر همين اساس اس��ت كه دبير تاريخ جن
تصميم مي گيرد ش��كل نقش��ه ي مربوط به 
حكومت هاي ديلمي )كتاب تاريخ پايه ي دوم 
راهنمايي تحصيلي( را در حياط مدرسه روي 
زمين بكشد و از بچه ها بخواهد تا اقدامات 
عضدالدوله ي ديلمي را با حركت كردن روي 

نقشه بيان كنند و نشان دهند.
در تجرب��ه اي ديگر، دبير علوم تجربي، 
مفاهيم مرب��وط به فصل كار، انرژي و توان 
را با مشاركت دانش آموزان كاماًل به صورت 
عمل��ي انجام مي ده��د و در ه��ر مرحله  از 
دانش آم��وزان مي خواهد هر كدام مس��ئول 
انجام حركتي ش��وند و براساس آن، مفهوم 

مربوطه را معرفي مي كند.
دبي��ر درس فارس��ي، دروس مربوط به 
اش��عار شاهنامه ي فردوس��ي را با همكاري 
دانش آموزان به صورت نمايش نامه هاي ساده 
تدريس مي كند. به اين ترتيب، دانش آموزان 
اشعار فردوسي را به راحتي مي آموزند و از آن 
لذت مي برند. اين قبيل تجربيات، در دروس 
ديگر نيز قابل تكرار است. براي مثال، دبير 
درس رياض��ي ب��راي ايجاد تح��رك و نيز 
افزايش يادگيري فراگيرنده، مفاهيم مربوط 
به هندس��ه را با اس��تفاده از دانش آموزان، 
به صورت عملي انجام مي دهد. براي نمونه، 
به منظ��ور تدريس درس مرب��وط به زاويه و 
دايره )رياضي پايه ي دوم راهنمايي تحصيلي( 
دانش آم��وزان را به محيط بازي مانند حياط 
مدرسه مي برد. س��پس دايره ي بزرگي را به 
كمك بچه ها روي زمين مي كشد و با استفاده 
از خط كش بلندي، از دانش آموزان مي خواهد 
تا وضعيت هاي متفاوت يك خط نس��بت به 
دايره را نش��ان دهند. در هر يك از حاالت، 
مفاهيم مربوطه را معرفي مي كند و از بچه ها 
مي خواهد ويژگي هاي ديگر مفهوم موردنظر 
را بگويند. مثاًل پ��س از معرفي خط مماس 
بر دايره، از آن ها مي خواهد كه بگويند، خط 
مماس بر دايره، چه ويژگي هاي ديگري را در 

ارتباط با دايره داراست.
با توجه به توضيحات مطرح شده مي توان 
نتيجه گرفت، درس هايي هم چون حرفه وفن، 
و تربيت بدني، فرصت هاي آش��كاري براي 
توجه و تكيه به هوش حركتي � جس��ماني 
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كلید واژه ها: حركت، هوش، كالس.

اشاره 
مواجه شدن با كودكاني كه آيات قرآن 
را با استفاده از ايما و اشاره به حافظه ي 
خود سپرده اند و به راحتي و با استفاده از 
اين روش توانسته اند مطالب بسیاري را 
بیاموزند، اهمیت هوش حركتيـ  جسماني را 
در يادگیري نشان مي دهد. اين توانايي، به 
دسته اي از هوش هاي چندگانه ي يادگیري 
اشاره مي كند كه كاربردها و اثرات فراواني
 در آموزش دارد. در مقاله ي پیش رو، 
به اين موضوع پرداخته شده است.

شايد ش��ما هم جزو افرادي باشيد كه 
از نشس��تن در يك جلس��ه ي سخن راني، 
چندان استقبال نمي كنيد، چون نمي توانيد 
مدت زيادي بدون تحرك بنشينيد. يا اين كه 
باره��ا برايتان پيش آمده اس��ت كه وقتي 
گرفتار مسئله اي مي شويد، ترجيح مي دهيد 
قدم بزنيد و يا با انج��ام كارهاي فيزيكي، 
راه حل ه��اي مناس��بي به ذهنت��ان خطور 
مي كند. در اين صورت، بايد بدانيد كه ش��ما 
از هوش حركتي � جسماني بااليي برخوردار 
هس��تيد. اين گروه از افراد، معمواًل در يك 
ورزش ي��ا فعاليت فيزيك��ي به طور منظم 
شركت مي كنند و يا حداقل همواره برنامه ي 
انجام اين كار را در ذهن دارند. به كارهايي 
كه با دس��ت انجام مي شود، مانند خياطي، 
بافندگي، كنده كاري، نجاري و موارد ديگري 
از اين دست عالقه مند هستند، غالبًا دوست 
دارن��د اوقات فراغت خود را بيرون از منزل 
سپري كنند و تجربه ي مهارت هاي جديد را 
به تماشاي آن در تلويزيون و يا شنيدن آن 
ترجيح مي دهن��د. به اين ترتيب بايد گفت، 
معلمي كه از چنين توانايي ذهني برخوردار 
است، به مراتب فرصت انجام فعاليت هاي 
س��ودمندتري را براي دانش آم��وزان خود 
ايجاد مي كن��د، زيرا تجربه هاي او مي گويد 
ك��ه از طريق لمس ك��ردن و انجام دادن، 
يادگي��ري بيش��تر و ماندگارت��ري صورت 
مي گيرد. بنابراين، پيوس��ته مي كوشد تا از 
اين طريق راه يادگيري فراگيرندگان را نيز 

هموار سازد.
با توجه به نش��انه هايي ك��ه در مورد 
 � حركت��ي  ه��وش  داراي  بزرگ س��االن 
جسماني ذكر شد، به نظر مي رسد شناسايي 
دانش آموزاني كه از اين توانايي در س��طح 
بااليي برخوردار هستند، كار سختي نباشد. 
اي��ن دانش آم��وزان، در يك يا چند حركت 
ورزشي بسيار خوب عمل مي كنند، حركات 
ديگران را به راحتي تقليد مي كنند، از دويدن 
و پري��دن و فعاليت هايي مانند آن بس��يار 
ل��ذت مي برند، در كارهاي دس��تي مهارت 
زي��ادي دارند و تجربيات المس��ه اي را بر 
نشستن بدون تحرك و يا ساير موقعيت هاي 

يادگيري، ارجح مي دانند.
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در خود دارند. اما به هر حال نمي توان انكار 
ك��رد كه همه ي دانش آموزان با هر س��طح 
برخورداري از اين نوع هوش، براي كس��ب 
يادگي��ري نيازمند به قرارگي��ري در فضاي 
آموزش��ي مبتني بر هوش حركتي جسماني 
هس��تند. در ادامه، در اين باره، خاطره اي از 
يك معلم اشاره شده كه كامل كننده و مؤيد 

مطلب مذكور است. 
»بع��د از مدت ه��ا تصمي��م گرفتم در 
كالسم، نمايشگاهي از آثار بچه ها كه به درس 
من مربوط مي شد، ايجاد كنم. براي اين كار، 
با زحمت بسيار، با همكاران مربوط به دروس 
ديگر هم هماهنگ كردم تا برپايي نمايشگاه 
در كالس ه��ا به درس آن ه��ا لطمه اي وارد 
نكند و البته آن ها هم مانعي براي برگزاري 
نمايشگاه نباشند. آثار بچه ها بسيار متنوع بود 
و انواع تكاليف آن ها از ابتداي سال را شامل 
مي شد. انتظار من اين بود كه اين نمايشگاه 
بتوان��د ركودي را كه بين بچه ها احس��اس 
مي كردم، از بين ببرد. اما بعد از مدتي متوجه 
ش��دم كه هيچ تغييري در آن ها ايجاد نشده 
است. اين در حالي بود كه يكي از همكارانم 
كه دبير درس علوم تجربي اس��ت، از من به 
خاطر برپايي نمايشگاه تشكر كرد و گفت كه 
اين كار تأثير بسيار خوبي بر كار ايشان داشته 
است. من متوجه نشدم كه چه طور كارهاي 
بچه ه��ا در درس من مي توان��د روي كار و 
كالس ايشان تأثير بگذارد. به همين دليل، 
در جلسه اي، در اين باره با ايشان به گفت وگو 
نشس��تم. در اين جلسه متوجه شدم، ايشان 
نه از محت��واي كار بچه ها، بلكه از نحوه ي 
انجام آن ها بهره برداري كرده است. او گفت، 
من از بچه ها خواس��تم كه به آثار نمايشگاه 
توجه كنند، آن ها را بردارند و ببينند، بررسي 
كنند و بعد هم س��ر جاي خودشان بگذارند. 
در اين جست وجو به دنبال كشف اين نكته 
باش��ند كه در هر كار چه توانايي خاصي در 
صاحب آن مي بينن��د و چه طور مي توانند از 
آن براي يادگيري بيشتر درس علوم استفاده 
كنند. بچه ها با اين كار متوجه بس��ياري از 
توانايي هاي خود ش��دند و انگيزه ي زيادي 
در آنان ايجاد ش��د. من در اين گفت وگو به 
اش��كال كارم پي بردم و فهمي��دم كه اين 

نمايشگاه در كالس من فقط به راه انداختن 
 نمايشي بوده كه مهم ترين قانون آن رعايت 

دست نزنید بوده است.«
از هوش  حركتي جسماني براي اداره ي 
كالس درس ني��ز مي توان بهره هاي زيادي 
برد. براي مثال، استفاده از زبان بدن توسط 
معلم، نمونه اي از اين كاربرد اس��ت. معلمي 
كه س��عي مي كند با ايما و اشاره و يا انجام 
بعضي حركات فيزيكي در مواقع خاص توجه 
دانش آموزان را به كالس جلب كند، موفق تر 
از معلمي اس��ت كه تنها از ابزار كالمي و يا 
تهديد و ارعاب بهره مي جويد. هم چنان كه 
كاربرد اين روش در تدريس نيز به هوشياري 
و توجه بيش��تر بچه ها به درس و به تعاقب 
آن يادگيري باالتر آنان مي انجامد، گاهي نيز 
معلم��ان براي برخي قوانين در كالس خود، 
حركاتي را به عنوان نماد تعيين مي كنند. به 
ش��كلي كه دانش آموزان با مش��اهده ي آن 
متوجه قانون موردنظر مي ش��وند و فرامين 
مربوطه را اجرا مي كنند. در ساده ترين شكل 
آن، قرار دادن انگش��ت اشاره روي بيني به 
معناي رعايت س��كوت اس��ت كه به زباني 
بين المللي تبديل شده است. بر همين اساس، 
نش��انه ها و فعاليت هاي ديگ��ري مي توانند 
نمايانگ��ر انتظار خاصي باش��ند كه در يك 
كالس به صورت قرارداد درآمده است. گاهي 
نيز مي توان با تكيه بر اين هوش، روش هاي 
تاديبي و آگاه كنن��ده را در كالس اجرا كرد. 
در ادامه نمون��ه اي از آن، از زبان يك معلم 

آمده است.
»مدتي بود كه با دانش آموزانم در مورد 
رعايت ساده ترين قوانين انضباطي در كالس 
مشكل داش��تم. وقتي وارد كالس مي شدم، 
مدتي طول مي كش��يد تا آن ها ساكت شوند 
و ي��ا حين درس، نظم و س��كوت را رعايت 
نمي كردند و مواردي ديگر از اين دس��ت كه 
به نظر بس��يار ساده مي آمد. فكر كردم شايد 
بهتر اس��ت به جاي تذك��ر كالمي، آن ها را 
در موضع تماش��اچي قرار دهم و مانند آينه 
شرايط كالسشان را به تصوير بكشم. براي 
اين كار، با تعدادي از دانش آموزان هماهنگ 
ك��ردم و متن نمايش نام��ه ي كوتاهي را در 
اختيارشان قرار دادم تا در كالس اجرا كنند. 
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در اين نمايش، همان كارهاي س��اده را در 
دو حالت رعايت و عدم رعايت آن ها نش��ان 
دادم و از بچه ها خواستم، در مورد آن ها بحث 
كنن��د. به نظر مي آمد اين كار تأثير زيادي در 
آگاه كردن بچه ها داشت و من شاهد تغييرات 
مثبت��ي در آن ها بودم. در برخي از جلس��ات 
بعد نيز از اين روش براي س��اير تذكرهاي 
انضباطي استفاده مي كردم. اين كار معمواًل 
حدود 15 تا 20 دقيق��ه وقت مي گرفت، اما 
به جاي آن ده ها برابر در اس��تفاده ي مفيد از 
زمان كالس تأثير مي گذاش��ت.« عالوه بر 
نمونه اي كه ذكر شد، يكي از پركاربردترين 
نمونه هاي استفاده از هوش حركتي جسماني، 
در روش هاي غلبه بر اضطراب است. در اين 
روش، به دانش آموزان آموزش داده مي شود 
تا هنگامي كه در ي��ك محيط تنش زا قرار 
مي گيرند، از ح��ركات فيزيكي براي مهار و 
كنترل هيجان خود استفاده كنند. براي مثال، 
نفس ه��اي عميق و آرام  بكش��ند، عضالت 
خود را س��فت و ش��ل كنند و در اين هنگام 
ذهن را به خود متمركز كنند. اين ش��يوه ها 
كه براي همه ي اف��راد تأثيرات مثبتي دارد، 
مي تواند موجب كاهش احساس هاي منفي و 
استرس هاي ناشي از فشار مانند ايام امتحان 

و يا ساير عوامل مشابه باشد.
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هر روز صبح، 
با نشاط و پر انرژی از خواب بلند می شه و

به يه روز خوب فکر می کنه!

برای ايجاد تنوع تو زندگی، قبل از اين که به مدرسه بره، به
                             عنوان راننده ی سرويس، بچه ها رو 
                                              به مدرسه می رسونه!

موقع تدريس، 
تمام حواسش به دانش آموزا و کالس متمرکز می شه!!

به به آقامعلم!
بفرماييد... شنيدم 

حقوقتون اضافه شده ...

يک روز 
يک معلم 

طنز

مهدي رضائیان
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 توی اتاق معلما هم فقط درباره ی دانش آموزان 
و روش های تدريس و باال بردن

          بهره وری آموزشی صحبت می کنه.

)... وام ...  15 درصد ...(
)60 متر ... سه خوابه ... 5 تومن 

پيش ... ماهی 200 تومن(

 )مدل 65، فنی، سالم...(

تو راه برگشت به خونه هم...

فکر کنم 
تو روزنامه نخونده که 

حقوقمون اضافه شده و همه ی 
مطالباتمون رو تا ماه آينده

 دريافت می کنيم!

باز هم برای ايجاد تنوع تو زندگی،
 به چند تا شاگرد خصوصی تو درس

 كمك مي كنه!
يک روز 
يک معلم 
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در شماره ي قبل، درباره ي 
اصول كلي حاكم بر سالمت 
عضالت بدن، مطالبي تقديم 
خوانندگان شد. در اين نوبت، 
توصیه هايي ارائه مي شوند كه 
جنبه ي عملي بیشتري دارند. امید 
است انجام اين اقدامات بتواند 
سالمت هرچه بیشتر ماهیچه ها را 
به دنبال داشته باشد.

بهترين راه تقويت 
ماهیچه هاي بدن، انجام 
تمرين هاي انقباضي است. منظور 
از تمرينات انقباضي، تمرين هايي 
است كه باعث جمع و باز شدن 
عضالت مي شوند.

رعايت دو نكته در اين 
تمرين ها حائز اهمیت است:
1. با آرامش صورت گیرد.

2. تعداد آن ها در يك نوبت 
زياد باشد.

لذا آن چه ضروري مي نمايد، 
صبر و شكیبايي و پايداري است. 
مهم ترين عضالتي كه بايد تقريبًا 
به طور روزانه در اين تمرين ها 
شركت كنند، عبارت اند از:
1. عضله ي پشت گردن 
)قسمت فوقاني عضله ي ذوزنقه اي(

2. عضله ي كمر )قسمت میاني 
و پايیني عضله ي ذوزنقه اي(
3. عضله ي چهارسر ران

عضالتي كه در مرتبه ي دوم 
اهمیت قرار دارند، 
عبارت اند از:
1. عضالت سینه اي
2. عضله ي راست شكمي 
3. عضله ي پشت ساق پا

 پس از چند جلس��ه تمرين اين عمل، دست ها را پشت 
سر قرار دهيد و سر را به دست ها فشار دهيد. مراقب باشيد 

با دست به سرتان فشار وارد نكنيد.

عضله ي كمر
براي تقويت اين ماهيچه، كافي اس��ت بكوشيد راست 
بايس��تيد و راست بنش��ينيد. در آغاز، عضله ي كمر شما زود 
خسته مي شود، اما پس از گذشت چند روز، اين تمرين براي 

شما به صورت عادت درخواهد آمد )قوز نكنيد(.
اين تمرين در كاهش دردهاي كمر مؤثر است و تكرار 

آن، از بروز كمردرد جلوگيري مي كند.

عضالت سينه اي
تقوي��ت اين عضالت با باز و بس��ته كردن ضرب دري 
دس��ت ها صورت مي گيرد. براي تقويت آن ها، از فنر س��ينه 
استفاده نكنيد. اين تمرين در تنفس به شما كمك و تدريس 

را برايتان راحت تر مي كند. 
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2. ش��انه را هم زمان باال ببريد، چند ثانيه مكث كنيد، 
آن گاه شانه ها را رها كنيد.

اگر اين تمرين را حداق��ل روزانه 300 بار تكرار كنيد، 
بس��ياري از دردهاي گردني ش��ما )آرتروز گردن( تس��كين 

خواهد يافت.

عضله ي پشت گردن
براي تقويت اين عضله، دو تمرين انجام دهيد: 1. س��ر 
را به سمت عقب ببريد. اين عمل را به دفعات، اما به آرامي 

انجام بدهيد. 
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عضله ي چهارسر ران
تقويت اين عضله آثار مثبت فراواني دارد، از جمله باعث 
محافظت زانو در مقابل ضربات، سايش مفصل زانو، افتادگي 

كشكك، پارگي رباط هاي زانو و... مي شود.
تمرين مربوط به آن را مي توان در حالت ايستاده، نشسته 
)روي زمين يا صندلي( و خوابيده انجام داد. اما بهتر اس��ت 

اين تمرين را در حالت نشسته روي زمين انجام دهيد.

عضله ي راست شكمي
براي تقويت اين عضل��ه، دو تمرين انجام دهيد: 1. در 
حالت ايس��تاده، نشسته و درازكش، عضله ي شكم را سفت 
كنيد، چند ثانيه نگه داريد و س��پس عضله را آزاد كنيد. اين 
حركت را حداق��ل روزانه 100 بار انج��ام دهيد. 2. حركت 
نرمشي درازنشست را حداقل 20 تا 30 بار انجام دهيد. دقت 
كنيد به هيچ وجه دس��ت ها را پشت سر قرار ندهيد، زيرا به 

مهره هاي گردني آسيب مي رساند. 
اين تمرين مانع از تجمع چربي در اطراف شكم مي شود. 
در عين حال، از افتادگي شكم جلوگيري مي كند. مردان شكم 

افتاده، عضله ي شكمي ضعيفي دارند.

روي زمين بنش��ينيد، پاها را دراز كنيد، عضله ي ران را منقبض كنيد و چند ثانيه )5 تا 10 ثانيه( در حالت انقباض نگه 
داريد. سپس عضله  را رها كنيد. مراقب باشيد، زير زانوهاي شما تا زمين فاصله ي زيادي نداشته باشد. اين تمرين را براي هر 

پا حداقل 300 بار تكرار كنيد.
تمرينات اين عضالت را جدي بگيريد، زيرا بسياري از دردهاي مفصل ها به اين عضالت مربوط است. اين تمرين ها باعث 

پشتيباني از مهره هاي گردن، كمر و زانو مي شوند. 

عضله ي پشت ساق پا
تمرين اين ماهيچه بسيار ساده است. در حالت ايستاده 
روي پنجه ي پا بلند شويد، چند لحظه مكث كنيد، برگرديد 
و يا در حالت غيرايس��تاده، مچ پا را به س��مت جلو و عقب 

حركت دهيد.
عضله ي س��اق قوي مي تواند مانع از ب��روز واريس پا 

شود.
در ش��ماره ي بعد، به بهداشت اس��كلت كه مهم ترين 

قسمت از بهداشت اندام هاي بدن است، خواهيم پرداخت.

رايانامه

a2makhtarian@yahoo.com  88اسفند                 
               شماره ى6
               دوره ى15

27



آسمان سربي، دل ابري

نيم ساعتي مي شد كه پيرمرد كنار خيابان ايستاده بود. بارش 
برف از س��اعتي پيش دوباره ش��روع شده بود. چند روزي بود كه 
آسمان مي گرفت و ول مي كرد. تا ديروز، نه برف آن قدر شديد بود 
و نه زمين آن قدر سرد كه برف نشسته زمين را بپوشاند. مي باريد 
و آب مي ش��د. اما از امروز صبح، با سردش��دن هوا، زمين داشت 

سفيدپوش مي شد.

پيرمرد خسته بود. تمام بدنش درد مي كرد. با خودش مي گفت: 
»اس��تخونام ذق ذق مي كنه! پيريه ديگه« به بغل دستي اش هم 
گفت، كه نشنيد يا به روي خودش نياورد و پيرمرد احساس كرد كه 

تنهاست. به تنهايي عادت نداشت، اما با آن مي ساخت.
س��ال ها از صبح تا شب دور و برش صدها نفر مي گفتند و 
مي خنديدند يا داد مي زدند و مي دويدند. سال هاي سال، سروصدا 
جزئي از زندگي اش بود. براي معلم، س��كوت آلودگي صوتي به 
حساب مي آيد و حاال همه جا ساكت بود. سال ها از بازنشستگي اش 
مي گذشت. نه از بازنشستگي رسمي اش كه پانزده سالي بعد از آن، 
باز هم س��ركالس رفته بود. خودش مي گفت: »به خاطر نياز به 
همان ويتامين سروصدا«. اما چه كسي بود كه نداند خرج زندگي 
با حقوق بازنشستگي معلمي، تا روز بيستم ماه هم دوام نمي آورد؛ 

تازه اگر مريضي و اتفاقات نباشد كه هميشه هست.
چه بخواهي و چه نخواهي، زماني مي رسد كه ديگر مدير هيچ 
مدرسه اي براي تدريس دعوتت نمي كند. آن سال هاي آخر، جواب 
سالم مسئوالن س��ردتر از گذشته مي شود. قيافه ي مديران هم 
كج و كوله تر از هميشه. موقعي مي رسد كه مي فهمي بايد بروي. 
اگر مي خواهي احترامت باقي بماند، بهتر اين اس��ت كه خودت 
خداحافظي كني و اگر لجباز باش��ي و مخارج زندگي چشمت را 
بسته باشد، يك روز مدير صدايت مي كند و برايت قصه مي گويد. 
از شخصيت ارزشمندت و از سوابقت و از اين كه خيلي چيزها از تو 
ياد گرفته و اين كه با دانش آموزاني كه زير دستت درس خوانده اند، 
مي توان يك پادگان را پر كرد و اين كه اگر اس��تكان هاي چايي 
زنگ هاي تفريحت را كه براي تازه شدن گلو فرو داده اي يك جا 
بريزند، سوراخ يك درياچه را پر مي كند. يك ساعت تمام تعارفات 
بي مايه و شوخي هاي بي مزه اش را ادامه مي دهد تا برسد به آن جا 
كه: »هر كس��ي يك زماني بايد استراحت كند و به فكر بازي با 
نوه هايش باشد.« و اگر باز هم نفهميدي، از گاليه ي دانش آموزان 

مي گويد و از شكايت اوليا و اين كه جوان ها پشت خط ايستاده اند 
و اگر باز هم نخواستي بفهمي، چشمانش را مي بندد و دهانش را 

باز مي كند و مي گويد: خوش آمديد و... تمام.
لحظه ي تلخي است كه بايد باورش كني.

اما پيرمرد براي خودش خيلي مايه گذاش��ته بود. با همه ي 
نيازش، نگذاشته بود اين لحظه فرا برسد. نگذاشته بود قيافه ها كج 

و كوله شود. نگذاشته بود جواب سالمش را سرد بدهند. نگذاشته 
ب��ود آن لحظه ي تلخ فرا برس��د. ب��راي درس دادن از جان مايه 
گذاشته بود. خيلي بهتر و پرانرژي تر از جوان ها درس داده بود و در 
لحظه ي آخر، آن جا كه سراشيبي داشت شروع مي شد، خداحافظي 

كرده بود. در اوج خداحافظي كرده بود.
حاال زير اين آس��مان خدا، در ايس��تگاه خالي اتوبوس، زير 
بارش برف، با خودش مي گفت: تو اين سرما و با اين خستگي و 
تنهايي، مگر فرقي هم مي كند كه در اوج رفته باش��ي يا بيرونت 
كرده باشند؟ انگشتان يخ زده يا دستان كبودت را اين حرف ها نه 

گرم مي كند، نه درمان!
تاريخ يك آدم، گاهي به اندازه ي يك چوب كبريت هم گرما 

ندارد.
بچه هايش بزرگ ش��ده بودند و هر كدام رفته بودند رد كار 
خودشان. علیرضا رفته بود مشهد براي درس دانشگاهش، سمیه 
هم كه به خاطر مأموريت كاري شوهرش رفته بود ماهشهر. مانده 
بود حمید كه از صبح كه زنگ زده بود و قضيه را گفته بود، وعده 
داده ب��ود كه بيايد و نيامده بود. مثل هميش��ه كه قول مي داد و 

نمي آمد. مي دانست كه اين دفعه هم نخواهد آمد.
پيرزن مريض بود. نفس از سينه اش در نمي آمد. نياز به درمان 

داشت و نياز به مراقبت.
او همسرش را دوست داشت. همه ي اين سال ها دوستش 
داش��ت. آرامش روحش بود. سال هاي طوالني، وقتي بعد از 
يك روز كار سخت، شب، خسته و كوفته مي رسيد خانه، با يك 
خسته نباشيد لیال، خستگي از تنش مي رفت. اوايل كه بچه ها 
نبودند و تنها بودند، همسرش را دوست داشت. بعد كه بچه ها 
يكي يكي آمدند و دور و برش��ان ش��لوغ شد، باز هم دوستش 
داشت و حاال هم كه بچه ها خانه را خالي كرده بودند و پدر و 
مادر را تنها گذاشته بودند، باز هم دوستش داشت. هزار بار از 
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آسمان سربي، دل ابري

خدا مي خواست كه خودش مريض بشود، اما مريضي لياليش 
را نبيند. دو سه روزي بود كه پيرزن گرفتار شده بود. نفسش باال 

نمي آمد. سرفه اش قطع نمي شد.
آسمان سربي بود و دل پيرمرد ابري. در اين هواي به هم 
ريخته بعيد بود كه اتوبوس بيايد. همان تك و توك آدم هايي 
هم كه منتظر آمدن اتوبوس بودند، حوصله ش��ان سر رفت و 

عطاي اتوبوس را به لقايش بخش��يدند. حاال او تنها مس��افر 
منتظر ايستگاه بود. چه كار مي توانست بكند؟ بايد مي رفت و 
نتيجه ي آزمايش هاي همسرش را از آزمايشگاه مي گرفت و 
مي برد مطب دكتر. تازه اگر آقاي دكتر امروز بيايد. منشي اش 
گفته بود، ش��ايد بيايند، شايد هم نيايند و وقتي پيرمرد اصرار 
كرده بود كه حال همسرش خوب نيست، معلوم نبود پشت خط 
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چه اتفاقي افتاده بود كه منش��ي دكتر زده بود زير خنده و بعد 
هم عذرخواهي كرده بود كه ببخشيد، دوست من اينجا نشسته 
و اآلن اتفاقي افتاد ... به هر حال شما تشريف بياوريد، شايد 
آقاي دكتر بيايند. دخترك نفسش از جاي گرم بلند مي شد. شما 
حاال تشريف بياوريد، شايد بيايند! تازه بعد از آن هم بايد برود 
نس��خه ي پيرزن را از داروخانه ي سيزده آبان بگيرد. بعضي از 

داروهايش را داروخانه هاي معمولي نداشتند.
پيرمرد به ياد س��ال هاي دور افتاد كه با مريضي همسرش 
مريض مي شد و با سالمتي او شاد. اما حاال وقت مريضي خودش 
نبود. مريض نبود، اما دستي پنهان قلبش را مي فشرد. بي اختيار آن  
سال هاي دور كار در مدرسه يادش آمد كه وقتي كسي مريضي اش 
در مدرسه سخت مي شد يا مي افتاد و دستش مي شكست يا اتفاقي 
برايش مي افتاد، اول كسي كه سراغش مي آمدند، آقاي صادقي 
بود. خودش هم مي خواست كه سراغش بيايند. از همان جواني، 
از همان قديم، از همان بچگي، طاقت مريضي كسي را نداشت، 
طاقت نداشت ببيند كسي درد مي كشد. اين طبيعتش بود. حاال 
چگونه مي توانست مريضي زنش را تحمل كند؟ تنهايي، خستگي، 

سرما ...
چشمان منتظرش دوخته شده بود به انتهاي خيابان كه ديد 
سروكله ي يكي از اين ماشين هاي شاسي بلند پيدا شد. با خودش 
گفت: »عجب هيبتي دارند اين ماشين ها! انگار نه انگار كه برف 
نشسته. آدم ترسش مي گيرد. چي ساخته اند. چه قدر هم رنگ سياه 
به اين جور ماشين ها مي آد.« محكم، قوي، مطمئن، حتمًا داخلش 
هم گرمه. صاحبش چه خب��ر داره از حال و روز پياده ها؟ آمد در 
وصف حال خودش شعري بخواند: كجا دانند حال ما ... كه ديد 

حال شعر خواندن هم ندارد.
ماش��ين از جلوي پيرمرد رد شد و ناگهان ترمز كرد. پيرمرد 
ب��ا خودش گفت: براي چي ترمز ك��رد؟ اين جا كه از ما بهتراني 
نيست. ماشين كنار خيابان ايستاد و بعد دنده عقب گرفت و آرام 
آرام برگشت عقب تا رسيد جلوي پيرمرد. پيرمرد با خودش گفت: 
»حتمًا مي خواد آدرس بپرس��ه! كاش مس��يرش به من بخوره.« 
شيشه ي ماشين پايين آمد و جوان خوش  پوشي سرش را خم كرد 

و پرسيد: آقاي صادقي؟
پيرمرد ج��ا خورد و بع��د از مكثي طوالني گف��ت: بنده را 

مي گوييد؟ بله ...
� آقاي صادقي ... شما هستيد؟

� م��ن صادقي هس��تم ج��وون، ولي ش��ما من��و از كجا 
مي شناسيد؟

� س��الم عرض مي كنم قربان. من كريمپور هستم. بنده را 
به جا نياورديد؟

� عليك سالم. آقاي كريمپور فرموديد؟

� بله استاد. من ش��اگردتان بودم ... كجا تشريف مي بريد؟ 
لطفًا سوار شويد.

� مزاحم هستم عزيزم.
� چه مزاحمتي استاد؟

� شايد مقصدمان يكي نباشد؟
� چه مقصدي؟ اصاًل مقصد من خود شما هستيد. بفرماييد 

باال خواهش مي كنم.
پيرمرد اول نمي خواست سوار شود. شايد به خاطر اين كه از 
صاحب اين جور ماشين ها دل خوشي نداشت. شايد هم به خاطر 
شاس��ي بلند اتومبيل كه براي پيرمردي مثل او باال رفتن از آن 

مصيبت بود.
داخل ماشين گرم بود. جوان دست برد و پخش ماشينش را 

خاموش كرد و لبخند گرمي زد.
� آقاي صادقي من كريمپور هستم. مدرسه ي صداقت. سال 
64. كالس س��وم راهنمايي شاگردتان بودم. شما رياضي درس 

مي داديد. هميشه به من مي گفتيد جوان مؤدب! يادتان نمي آيد؟
تصوي��ري مبهم از دانش آموزي خن��ده رو و مؤدب در ذهن 

پيرمرد نقش بست؛ تصويري مبهم و مغشوش.
� هميشه لبخند مي زدي شما. درسته؟

� بله آقا! شما مرا دوست داشتيد. مي گفتيد جوان مؤدب.
� يادم آمد. يادم آمد ... ش��يطون بودي ش��ما، ولي بي ادب 
نبودي. رعايت مي كردي. هم رعايت معلمانت را مي كردي، هم 

رعايت رفقايت را.
� آقا من مديون شما هستم.

صداي بوق اتوبوس از عقب اتومبيل شنيده شد.
� آقا ببخشيد بدجايي ايستادم. اتوبوس مي خواهد برود توي 

ايستگاه. اجازه بدهيد بيايم كنار.
� اتفاقًا من هم منتظر اتوبوس بودم. خوش حال شدم پسرم. 

خوش حال شدم. ممنون.
� كجا آقا؟ مگر من مي گذارم شما برويد.

� اتوب��وس االن م��ي رود پس��رم. من كار دارم. همس��رم 
مريضه...

جواِن راننده درها را از داخل قفل كرد.
� آقا من مخلص شما هستم. هرجا شما بفرماييد، من خودم 

مي برمتان.
� نمي خواهم مزاحمتان بشوم.

راننده دنده را چاق كرد و راه افتاد.
� ببخشيد االن كجا مي رويد؟ 

� دريان نو مي روم. آزمايش��گاه ... اونجاست. كار زياد دارم. 
نمي خواهم مزاحم شما بشوم. بعدش بايد بروم مطب دكتر ... . بعد 

هم داروخانه ي سيزده آبان، بعد هم خانه، همسرم مريضه.
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� آقاي صادقي من امروز كاماًل در اختيار شما هستم. فقط 
يك لحظه به من اجازه بدهيد.

قبل از اين كه پيرمرد چيزي بگويد، جوان موبايلش را برداشت 
و شماره گرفت.

� الو سالم ... ببين محسن، من امروز كار برام پيش اومده ... 
نه ... امروز كاًل نمي آم ... خوب ردشون كن. جلسه رو بگذار براي 
فردا ... محسن جان بحث نكن، حتمًا دليلي داره ... پسر خب پس 
تو را براي چي گذاش��تم اون جا؟ خودت درس��تش كن ... تماس 

مي گيرم ... خداحافظ.
� پسرم اگر براي منه، من راضي نيستم.

� آقاي صادقي من خيلي چيزها را در زندگيم مديون ش��ما 
هستم.

� من؟
� بله قربان.

� پسرم شما قشنگ حرف مي زني. اما درست نمي گي. پدرت، 
مادرت، خودت. موفقيت شما مال خودته. من چه كاره هستم؟ من 
بيس��ت و پنج سال پيش به اندازه ي يك س��ال، دو سال، معلم 

رياضي شما بودم. تمام شد و رفت. اين حرف ها چيه؟
� آقا شما يادتان نيست.

� چي يادم نيست؟
� حوصله اش را داريد بشنويد؟ امروز فرصت زياد داريم.

پيرمرد كنجكاو شده بود.
� گوش مي دم پسرم.

� آقا من در مدرس��ه دانش آم��وز درس خواني نبودم. دل به 
كار نمي دادم. نمي دانم شما يادتان مي آيد يا نه؟ اوضاع درسي ام 
تعريفي نداشت. خوب من با اون وضع به جايي نمي رسيدم. فكرم 
هزار جا بود. هزار جور بازي درمي آوردم، اما دل به درس نمي دادم. 

يادتان نمي آيد؟
هيچ معلمي هم با من كاري نداشت. احترامشان را داشتم. 
خوب آن ها هم احترام من را داشتند. در حد يك دانش آموز البته. 
نه بيش��تر و نه كمتر. به اصطالح جلوي مدير و ناظم و معلم ها 
آهسته مي رفتم و آهس��ته مي آمدم. اما بيرون مدرسه هزار جور 

آتش مي سوزاندم.
درس ش��ما را هم راستش را بگويم، خيلي دوست نداشتم. 
خدايي اش با شما مشكلي نداشتم. دوستتان داشتم. اما با رياضي 
ميانه اي نداشتم. نه اين كه نمي فهميدم، اتفاقًا همه اش را راحت 

مي گرفتم. اما خوب دل به كار نمي دادم.
يك روز يادم مي آيد س��ر كالس شما رسيده بوديم به يك 
مسئله ي هندس��ه. شما عادت داشتيد روي مسائل هندسه وقت 
بگذاريد. راه حل هاي متفاوت را بحث مي كرديد. نمي دانم چه شد 
يكدفعه زد به س��رم كه من هم يك چيزي بگويم. يك راه حلي 

بدهم. دست بلند كردم. شما گفتيد: »عجب! آقاي كريمپور افتخار 
دادند. بگو ببينم جوان، چي داري توي چنته ات؟«

من هم دل به دريا زدم و راه حلم را گفتم. شما سكوت كرديد. 
مدتي س��كوت كرديد. يادم مي آيد كالس هم ساكت شد. همه 
ساكت شدند. شما مرا خيره نگاه مي كرديد. همين جور مدتي من 
را نگاه كرديد. هيچ چيز نمي گفتيد. من حقيقتش ترسيدم. با خودم 
گفتم، خاك بر سر خرت. چي بود گفتي؟ االن كنفت مي كند. االن 

مي زند توي گوشت.
ش��ما آمديد طرف من. دو قدم برداش��تيد. شما گفتيد: شما 
باهوش هستي جوان. بسيار باهوش. من سال هاست در دوره ي 
راهنمايي و دبيرس��تان رياضي درس مي دهم. ش��ايد تا به حال 
راه حلي به اين زيبايي، به اين اختصار، به اين هوشمندي نديده 

بودم.
� همين جمالت را گفتم؟

� آقا من يادم هست. كلمه به كلمه اش را يادم هست.
� خاطرم هست ... خب شما تيزهوش بودي. دروغ نگفتم.

� من خودم بعدها فهميدم راه حلي كه آن روز گفتم، آن قدرها 
هم فوق العاده نبود. چيز بدي نبود،  اما ش��ايد كلمات شما برايش 
يك مقدار زيادي بود. نمي دانم ... شايد من باهوش بودم، اما تا آن 
موقع هيچ معلمي اين را به من نگفته بود. هيچ كس اين را نفهميده 
بود. شايد هم يك موقعي كسي فهميده بود، اما اهميت نداده بود. 
من جزو آن هايي نبودم كه هميش��ه توي چشم معلم ها هستند. 
بعضي ها هستند كه مدير و ناظم و معلم فقط آن ها را مي بينند. من 

بچه مثبت مدرسه نبودم.
فقط شما اين را به من گفتيد و من با حرف شما زنده شدم.

بعد از آن من عوض ش��دم. دل ب��ه درس دادم. عالقه مند 
شدم. هم به هندسه و رياضي و هم به درس هاي ديگر. تغيير آن 
موقع من، بعدًا ش��د موفقيت در همه ي درس ها. شد موفقيت در 
دبيرستان. شد موفقيت در كنكور و دانشگاه و حاال هم موفقيت 
در كار و ش��ركت و... راستي من االن يك شركت بزرگ دارم ... 
نه اين جوري نمي ش��ود. اجازه مي دهيد بقيه ي داستان را مفصل 

برايتان بگويم؟
� خوش حال مي شوم. فقط از آزمايشگاه رد نشيم.

� چش��م! پس بگذاريد ادامه اش را از امتحانات پايان سال 
همان سال بگويم كه ...

داخل اتومبيل گرم بود. پيرم��رد به صندلي اش تكيه داد و 
سرش را گذاشت روي پشتي آن. كريمپور گرم شرح قصه اش بود. 
پشت ماشين، روي زمين، رد طايرهاي پهن اتومبيل كه برف را 
به اطراف مي پاش��يد، به سياهي مي زد و مثل ماري روي خيابان 

پيچ و تاب مي خورد.
پيرمرد چشمانش را بست. حاال ديگر تنها نبود.
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در کتاب فارس��ی تازه تأليف س��ال دوم راهنمايی که 
از امس��ال در اختي��ار دانش آموزان قرار گرفت، دو ش��عر از 
ايرج ميرزا آمده است؛ يکی با عنوان »پند پدر« در 11 بيت و 
ديگری شعری بدون عنوان در 4 بيت که در آخر درس مادر 
وطن آمده است. اين بهانه اي شد تا در شماره ی حاضر مجله 

به معرفی اين شاعر بپردازيم.
ايرج ميرزا، که به او جالل الملک نيز گفته می شود، شاعری 
اس��ت که اشعارش به واسطه ی روانی و سادگی، خوانندگان 
بس��يار دارد و ديوانش معم��واًل تجديد چاپ می ش��ود و در 
دست رس است. البته اين شهرت را بايد تا حدي به دليل چاپ 
شعرهايش در کتاب های درسی، طی حدود 50 سال دانست.

ايرج فرزند غالمحسـین میـرزا صدرالشـعرا و از نوادگان 
فتحعلی شاه قاجار بود و در سال 1291 هجری قمری، 33 سال 
قبل از مشروطه، به دنيا آمد. پدرش طبع شعر داشت و ايرج ذوق 
شاعری را از او به ارث برد. بخت بلندی داشت که مدتی نزد امیر 
نظام گروسـی که مردی اديب و دانشور بود، به سر برد. چندی 
هم در تبريز، منشی مخصوص میرزاعلی خان امین الدوله شد که 
او نيز مردی فرهنگ پرور و دانش دوست بود. اما فعال ترين دوره ی 
حيات ادبی ايرج، پنج سالی است که در مشهد گذراند و اين همان 
سال های پرتالطم دوره ی احمدشاه قاجار است که جنبش  های 
آزادی خواه��ی و ضد اس��تعماری )خيابانی در تبريز، پس��يان در 

ايرج 
شيرنن سخن

خراس��ان و کوچک خان در گيالن( ايران را ف��را گرفته بود. در 
همين دوره، ش��هرت ايرج به جايی رسيد که وقتی خاورشناس 
روس��ی به نام يو.ن.ماّر از سوی آکادمی علوم شوروی به ايران 
آمد، با او مالقات کرد. او در خاطرات خود ايرج را چنين توصيف 
کرده است: مردی بود سياه سوخته و الغر اندام و متوسط القامت 
و در رفتار و گفتار ش��کيبا و بردبار.... اش��عار ايرج وقتی خودش 
آن ها را می خواند، جان می گرفت. طرز قرائت مخصوصی داشت 
که بسيار ساده و آرام بود و شعر او را هرچه روشن تر و طبيعی تر 

جلوه گر می ساخت... ]آرين پور، 1372، ج2: 391[
ايرج با وجود داشتن ذوق سرشار ادبی و عواطف پاک و 
بی آاليش، زندگی شخصی بسامان و منظمی نداشت، به ويژه 
به خاطر وابس��ته بودن به خاندان اشراف قاجاری، فرصت 
حض��ور در مجالس عيش و نوش را از کف نمی داد. از قول 
پسرش نقل کرده اند که در اواخر عمر کوتاهش � 53 سال � 

اين بيت را می خواند و بر روزگار جوانی افسوس می خورد:
»ياد ايام جوانی جگرم خون می کرد

خوب شد پير شدم کم کم و نسيان آمد«
ايرج در س��ال 1304 شمس��ی، در اوايل قدرت گرفتن 
رضاخـان پهلـوی، بر اثر س��کته ی قلبی درگذش��ت و در 
گورستان »ظهيرالدوله ی شميران« به خاک سپرده شد. روی 

سنگ مزارش اين چند بيت خودش را نوشته اند:

انه
بخ

کتا

جعفر رباني
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ايرج و شعر کودکانه
ش��ادروان سـعید نفیسـی عقي��ده داش��ت ک��ه »اي��رج 
شيرين س��خن ترين و گشاده زبان ترين ش��اعر روزگار ماست و 
ملک الشـعرای بهار او را »سعدِی نو« می ناميد. به نظر شادروان 
غالمرضا رشیدياسـمی نيز: ايرج طرز خاصی به ادبيات خويش 
داد و چندان در سهولت بيان و سادگی گفتار مبالغه  و هنرمندی 
نم��ود که گاهی در نثر هم نمی توان تا آن درجه س��ادگی به کار 
برد. و اما صاحب نظری برجس��ته چون يحیـی آرين پور ايرج را 
»بنيان گذار انقالب در س��ادگی و نظم« می داند. همان طور که 
دهخدا و جمال زاده را »بنيان گذار انقالب در نظم« ]همان، ص 
415[ به شمار می آورد. همين سادگی در بيان و به کارگيری الفاظ 
رايج و متعارف در شعر ايرج سبب شده است که بخش عمده ای 
از اشعار او در ميان »شعرهای کودکانه« جای گيرد و اين بدان 
معناس��ت که ايرج ميرزا را نمی توان »ش��اعر کودک« به معنای 
خاص دانست.چنين بر می آيد که شعرهای ايرج از سال 1303، 
به کتاب های دبستانی راه يافته و به تدريج جای خود را در ذهن 
و زبان مردم باز کرده است؛ اشعاری از قبيل پسر بی هنر )داشت 
عباسقلی خان پس��ری(، عيد نوروز، حمد خدا، بچه ی باشعور و با 
فرهنگ، شير خفته، نصيحت پدر، کالغ و روباه، مادر، قدر مادر، خر 
بی دم و... همه از اشعار به ياد ماندنی اين شاعرند که در کتاب های 

درسی چاپ می شدند. در ادامه، سه شعر او را می خوانيم:

ای نکويان که در اين دنیايید
يا از اين بعد به دنیا آيید

اين که خفته است در اين خاک منم
ايرجم، ايرج شیرين سخنم

مدفن عشق جهان است اين جا
يک جهان عشق نهان است اين جا

مادرش مات که اين چه شکم است!
هر چه می دادند می گفت کم است

ک در آوردی زود
بچه گنجش

هر کجا النه ی گنجشکی بود
دهنش را به لَـِله کج می کرد

همه از او بدشان می آمدهرچه می گفت لَـِله لج می کرد
بس که بود آن پسره خیره و بد

اسم او بود علی مردان خانکلفت خانه ز دستش به امان
پسر بی ادب و بی هنری

ت دارمش دوستپسر بی هنرداشت عباسقلی خان پسری
تا هستم و هس

پس هستی من ز هستی اوست
د و گفتن آموخت

الفاظ نها
ف و دو حرف بر زبانم

يک حر

بر غنچه ی گل شکفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من

راه رفتن آموخت
تا شیوه ی 

ت و پا به پا برد
دستم بگرف

بیدار نشست و خفتن آموخت
شب ها بر گاهواره ی من

پستان به دهان گرفتن آموخت
د مادر

مادرگويند مرا چو زا

که نجیب و شريف و باهنر است.
نه کسی عیدی آورد بر اوعیدی آن روز حق آن پسر است

پسر بد چو روز عید شودموقع ديد و بازديد شودنه پدر دوست داردش نه عمو
گويد اين عید تو مبارک بادصد چنین سال نو ببینی شادبعد آيد به دست بوس پدربوسه بخشد پدر به روی پسر

سرو دستش ببوسد از سر شوق
پسر خوب روز عید اندررود اول به خدمت مادردست بر گردنش کند چون طوق

چای و شربت به خوش دلی نوشند
ن روز رخت نو پوشند

همه اي
ش و نشاط اطفال است

روز عی
وروز اول سال است

تو مشو مثل علی مردان خانعيد نوروزعید ن

ای پسر جاِن من اين قصه بخوان
ی از او نه مادرنه معلم نه لَـِله نه نوکر

نه پدر راض

منبع
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عصمت ميري، معلم 
نمونه ي كشوري 

از استان خراسان 
جنوبي

ميري  خانم عصم��ت 
متولد س��ال 1354 اس��ت. 
وي با مدرك ليسانس زبان 
فوق ليسانس  و  انگليس��ي 

روان شناس��ي بالين��ي، ح��دود 12 س��ال س��ابقه ي كار در 
آموزش وپرورش دارد.

خانم ميري درباره ي روش هاي خ��ود براي ايجاد انگيزه 
در دانش آموزانش مي گويد: »در كالس، آن چه را از دانش آموز 
انتظار دارم، به صورت روش��ن بيان مي كنم. از وسايل آموزشي 
متنوعي مثل فلش كارت، نوار و نمايش فيلم و كارتون به زبان 

هنرمندان زنان
گفت  وگو با معلمان نمونه ي كشوري

انگليسي استفاده مي كنم تا انگيزه و عالقه ي آن ها براي يادگيري 
افزايش يابد. هم چنين، دانش آم��وزان را گروه بندي مي كنم تا 
كارهايشان را به صورت گروهي ارائه دهند. حتي ماهي يك بار 
آزمون گروهي برگزار مي كن��م. اين كار باعث ايجاد روحيه ي 
همكاري ميان دانش آموزان مي ش��ود و چون نمره ها به صورت 
گروهي داده مي شود و دانش آموز متوسط و عالي در گروه كنار 
هم قرار مي گيرند، دانش آموزان ضعيف از كس��ب نمره ي باال 
خوش حال مي ش��وند و در آن ها انگيزه ، كار و تالش بيش��تري 
به وجود مي آيد. هم چنين، از ش��يوه هاي نوين تدريس، تدريس 

اشاره
حركت سـريع كشـورها در جهت دست يابي به توسعه ي پايدار، نیاز آنان به بهره گیري از دانش و فناوري روز را 
افزون تر كرده اسـت. هم چنین، گسـتردگي ارتباطات انساني و يكي شدن سرنوشـت اقوام و ملت ها، تحقق ايده ي 
دهكده ي جهاني را به واقعیتي ملموس و عیني بدل ساخته است. در چنین شرايطي، نیاز به فراگیري زبان انگلیسي به 
عنوان زبان بین المللي، بیش از پیش احساس مي شود. در اين میان، همه ي ملت ها براي حفظ هويت و اصالت بومي، 
نیازمند تكیه بر فرهنگ و هنر خويش به عنوان اثرگذارترين شـیوه ي بیان هسـتند. اما متأسفانه دروس »زبان و هنر« 
چنان كه بايد از سوي نظام آموزشي ما مورد توجه قرار نگرفته اند؛ آن چه كه در گفت وگو با چهار معلم نمونه ي كشوري 

)سه معلم زبان و يك معلم هنر( نیز به آن اشاره شد. مشروح اين گفت وگو در ادامه مي آيد:

مشاركتي، بارش مغزي و تدريس توسط خود دانش آموزان براي 
ايجاد انگيزه و عالقه در آن ها استفاده مي كنم.«

ايش��ان در زمين��ه ي چگونگي رفع مش��كالت رفتاري 
دانش آموزانش مي افزايد: »اولين جلسه ي كالس مهم است. 
قوانيني را كه دانش آموزان بايد رعايت كنند، به آن ها مي گويم. 
به تفاوت هاي فردي توجه مي كنم و به آن ها احترام مي گذارم. 
هيچ گاه بچه ها را به كم كردن نمره ي مس��تمر، انضباط و يا 
موارد ديگر تهديد نمي كنم. با مشاور مدرسه ارتباط دارم تا از 
مس��ائل و مشكالت روحي، رواني دانش آموزان آگاه شوم و يا 
مش��كالتي را كه از آن ها اطالع دارم، با او در ميان مي گذارم 
تا از اين طريق حل ش��ود. هم چنين، با والدين هم در ارتباط 
هستم. اگر مشكل اخالقي، يا روحي رواني وجود داشته باشد، 
با آن ها صحبت مي كنم تا با كمك يكديگر مش��كالت حل 

شوند.«

اي��ن معلم نمونه ي زبان انگليس��ي، درباره ي روش هاي 
خود براي تحقق امر تدريس مؤثر در كالس توضيح مي دهد: 
»داش��تن طرح درس برايم خيلي مهم اس��ت و تابستان طرح 
درسم را مي نويس��م. خودم متناسب با كالس و سطح علمي 
دانش آموزان، براي كالس work book تهيه مي كنم. در طول 
س��ال، اگر فعاليت تكراري داش��تم، برنامه ي مورد عالقه ي 
دانش آموزان را جانش��ين آن فعاليت مي كنم. پس از گذشت 
چندماه از س��ال تحصيلي، از دانش آم��وزان راجع به كالس، 
آزم��ون و روش تدريس نظرخواهي مي كنم، به سؤاالتش��ان 

ه ها
جرب
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پاسخ مي دهم و به نظرات خوب ترتيب اثر مي دهم. در بخش 
مكالمه، از اجراي نمايش اس��تفاده مي كن��م. از دانش آموزان 
مي خواهم ك��ه Reading را به صورت گروهي خالصه كنند و 

سؤال درك مطلب بنويسند.
س��عي مي كنم بيشتر تكاليف سر كالس حل شوند و اگر 
قرار است بچه ها در منزل كاري انجام دهند، بيشتر مرور درس 

باشد.«
وي با اش��اره به اين كه ه��دف دانش آموزان از يادگيري 
زبان صرفًا رفع نيازهاي كنكور اس��ت، درباره ي مش��كالت 

آموزش زبان در مدارس تصريح مي كند: 
»نظام آموزشي ما توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي 
را از دانش آموزان نمي خواهد و هدف صحبت كردن نيست و 
لذا همه، آموزش زبان را به كنكور محدود مي كنند. هم چنين، 
س��اعت كالس زبان براي حجم زي��اد مطالب موجود كافي 
نيست. تأكيد مدرسه بيش��تر روي Reading است. گرامر هم 
خوب كار مي ش��ود، اما مكالمه از آن ها خواس��ته نمي ش��ود. 
آموزش زبان بايد از س��نين پايين تر آغاز ش��ود و ما خيلي دير 
ش��روع مي كنيم. كتاب هاي درسي زبان اصاًل جالب نيستند. 
متن ها نه تنها به روز نيستند، بلكه بسيار قديمي اند و جذابيتي 
ندارند. تصاوير زيبا و جذاب ندارد، در بعضي موارد اشكال لغت 

و گرامر وجود دارد.«

منصور رحيمي فر، 
معلم نمونه ي كشوري 

از استان اصفهان
رحيمي فر  منصور  آقاي 
متولد سال 1341 در شهرستان 
فريدن اصفه��ان، دو مدرك 
فوق ليس��انس در رشته هاي 

مديريت آموزشي و زبان شناسي همگاني و 27 سال سابقه ي 
خدمت در آموزش وپرورش دارد.

او درب��اره ي چگونگي ايجاد انگيزه در دانش آموزان خود 
مي گويد: »براي ايجاد انگيزه در دانش آموزانم، در ابتداي سال 
تحصيلي، كالس درس را با پاسخ به اين پرسش آغاز مي كنم 
كه براي چه بايد )درس( زبان بخوانيم. »مثاًل با گفتن اين كه 
زبان انگليس��ي، عالوه بر زبان تحقيق، سياست، گردشگري 
و... زبان فناوري هم هس��ت كه در نق��اط گوناگون جهان با 
آن تكلم مي ش��ود. در نتيجه، در س��فر و در شغل هاي آينده، 
دانستن آن ضروري است« و با آماده كردن آن ها براي شروع 
درس، مطالب و پرسش هاي جالبي مطرح مي كنم و به ايشان 
گوشزد مي كنم كه چگونه و كي درس بخوانند. در طول سال، 

از تشويق و پاداش مضايقه نمي كنم، از تهديد خبري نيست، 
به آن چه مي گويم عمل مي كنم. با توجه به تفاوت هاي فردي، 
براي آن هايي كه از اشتياق و آمادگي بيشتري برخوردارند، كار 
و فعاليت افزون تري در نظر مي گيرم؛ مثل كنفرانس، پژوهش ، 

تهيه ي نرم افزار و... .
از رايانه براي تدريس كمك مي گيرم. نمايش فيلم هاي 
آموزش��ي و متن هاي مناس��ب براي تمرين گوش دادن و 
خالصه ي آن ها، بخشي از كار كالسي است. پاسخ سؤاالت 
را از خود بچه ها مي گيرم و براي برانگيختن حس كنجكاوي، 
در پايان هر جلسه، پرسشي براي جلسه ي بعد مطرح مي كنم. 
فعاليت هاي مثبت و منفي هر دانش آموز را در »پوشه ي كار« 
خودش يادداشت مي كنم تا بدانند رفتارهاي  ايشان زير نظر 
اس��ت. از طنز مرتبط و مسابقه هاي كوتاه مدت و بازي دريغ 
نمي كنم و بخش��ي از زمان كالس را در هواي آزاد برگزار 

مي كنم.«
آقاي رحيمي فر كه به سه زبان انگليسي، آلماني و عربي 
مس��لط اس��ت، درباره ي علل لزوم يادگيري زبان مي افزايد: 
»مهم ترين دليل اين است كه ما با فرهنگ مردمي كه با آن 
زبان تكلم مي كنند، آشنا مي شويم و از منابعي كه به آن زبان 

موجودند، استفاده مي كنيم. 
هم چنين، تجربه ثابت كرده اس��ت كه اف��راد دوزبانه در 
فراگيري س��اير علوم موفق ترند. در عين حال، زبان وسيله اي 
ارتباطي اس��ت و ما براي برقراري ارتباطات و نيز استفاده از 
فناوري هاي روز هم چ��ون اينترنت و رايانه، نيازمند يادگيري 

زبان هستيم.«
به اعتقاد ايش��ان، فردي كه زبان مي داند، احساس عزت 
نفس و غرور مي كند و در صورت س��فر به س��اير كش��ورها، 
احساس اعتماد به نفس دارد و مي تواند نيازهاي خود را برآورده 
كند و از فرهنگ و آداب و رس��وم آن كشور مطلع شود. اما از 
ديد وي مهم ترين ويژگي ملتي كه زبان مي دانند، اين است كه 
با داشتن ابزار زبان آن ها، راحت تر مي توانند به پيشرفت هاي 
موردنظر خود دس��ت يابند، زيرا از امكانات بيشتري هم چون، 

مجالت، كتاب ها و اطالعات بهره مند مي شوند.
اين معلم نمونه ي كش��وري، با ذك��ر اين نكته كه نظام 
آموزش��ي زبان مدارس ما ب��ا مش��كالت و ناكارامدي هاي 
جدي مواجه اس��ت، در اين باره اظه��ار مي دارد: »معلمان ما 
آن طور كه بايد آموزش ديده و مس��لط نيستند. حتي برخي از 
معلمان زبان نمي توانند به زبان انگليسي مكالمه كنند. معلمي 
كه خ��ود مهارتي ندارد، نمي تواند آن را به ديگران نيز منتقل 
كند. محتواي كتاب هاي زبان انگليس��ي طوري نيس��تند كه 
زبان آموزان به فراگيري زبان تشويق و جلب شوند. حال آن كه 

ما براي برقراري 
ارتباطات و نيز استفاده 

از فناوري هاي روز 
هم چون اينترنت و 

رايانه نيازمند يادگيري 
زبان هستيم
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كتاب مناسب بايد شامل متن ها، موضوعات و شكل هاي جالب 
و جذاب باشد. 

يكي از مهم ترين مشكالت، كم بودن ساعات تدريس در 
مدارس است، در حالي كه يادگيري زبان فرايندي طوالني مدت 
است. ساعات درسي زبان در طول يك سال تحصيلي، كمتر از 
يك ترم آموزشگاه هاست. در چنين شرايطي، نمي توان انتظار 

بهره ي مطلوب را داشت. 
ارزش يابي در مدارس به شيوه اي سطحي و با سهل انگاري 
انجام مي شود، به گونه اي كه در برخي مصاديق، در دانشگاه ها 
ب��ا دانش��جوياني مواجه مي ش��ويم كه درس ه��اي دوره ي 
راهنمايي را نيز بلد نيس��تند و اين نش��انه ي ارزش يابي هاي 
ناصحيحي است كه در طول دوره ي دانش آموزي آن ها انجام 
شده است. اما مهم ترين مشكل نظام آموزش زبان، در حقيقت 
نگاه مسئوالن و هدف گذاري كالن آن هاست. كتاب هاي ما 
طوري تأليف شده اند كه هدف از آن ها يادگيري مكالمه نيست 
و تنه��ا به فراگيري درك مطل��ب و خواندن مطالب منحصر 
مي ش��ود. اما به علت به كارگيري شيوه هاي نادرست تدريس، 

حتي همين هدف ناكافي نيز محقق نمي شود.«
آقاي رحيمي فر كه تأليف ش��ش كت��اب را در كارنامه ي 
كاري خود داراس��ت، درباره ي رفع مشكالت آموزش زبان در 
نظام آموزش وپرورش مي گويد: »نخس��ت اين كه زبان آموزان 
بايد براي آموزش زبان احساس نياز كنند و بدانند كه چرا زبان 
مي خوانند. ارتقاي صنعت توريس��م مي تواند شيوه ي مناسبي 

براي ايجاد انگيزه در شهروندان ايراني باشد.
دوم اين ك��ه آموزش زبان را از دوره ي قبل از دبس��تان 
ش��روع و پابه پاي فارسي تدريس كنيم. زيرا بچه ها در دوران 
كودكي راحت تر زبان را ياد مي گيرند و نيز آموزش زبان نيازمند 

اختصاص زمان كافي است.
س��وم بايد نظ��ام ارزش يابي عوض ش��ود، به نحوي كه 
معلمان توانايي دانش آموز را بررسي كنند و نه امتحان كتبي 
صرف را. بيشتر به فعاليت  شفاهي توجه كنيم تا دانش آموز به 

كاربرد الگوهاي زبان و فراگيري مكالمه تشويق شود.
چهارم، نظارت و بررسي عملكرد معلمان توسط معلماني 
خبره مي تواند برخي مشكالت را حل كند، زيرا برخي نيروهاي 
ما به دليل نبودن نظارت، همه ي توانايي خود را به كار نمي گيرند، 
در حالي كه اگر بدانند كه به صورت جدي ارزش يابي خواهند 

شد، كار را صحيح تر انجام مي دهند. 
پنجم، ش��يوه هاي تدريس در آموزش وپرورش بايد تغيير 
كن��د. در اين زمينه، آموزش��گاه ها از آموزش وپرورش بس��يار 
موفق تر هس��تند و مي توان از الگوهاي آموزش��ي آن ها بهره 

گرفت.

ششم، نگاه مسئوالن به آموزش زبان بايد تغيير كند. اگر 
مسئوالن در سفر به كشورهايي كه مردمش زبان مي دانند، آن  ها 
را با كشور خودمان مقايسه كنند، شايد رويكرد مناسب تري در 

زمينه ي آموزش زبان اتخاذ كنند.«

ليال صفري، معلم نمونه ي كشوري از استان ايالم
صفري،  لي��ال  خانم 
از   1349 س��ال  متول��د 
استان ايالم است. ايشان 
زبان  ليس��انس  م��درك 
انگليس��ي و ح��دود 18 
سال س��ابقه ي خدمت در 

آموزش وپرورش دارد.
او درب��اره ي اهميت 
فراگيري زبان انگليس��ي 

مي گويد: »زبان انگليسي، زبان زنده ي دنياست و تمام ارتباطات 
مذهبي، سياسي، اقتصادي، علمي و فناوري هاي روز دنيا با اين 
زبان صورت مي گيرد. اگر كسي به انگليسي تسلط نداشته باشد، 
در اين ارتباطات هم چون كر و اللي است كه قادر نخواهد بود 
نه از ديگران چيزي بياموزد و نه تأثيري روي ديگران داش��ته 
باشد. در اين شرايط، شخص يا جامعه منزوي مي شود و از تمام 
علوم روز بي اطالع مي ماند. هم چنين، نمي تواند پيام خود را به 
ديگران منتقل كند و يا نيازهاي خود را برآورده سازد. كشوري 
كه مردمش زب��ان مي دانند، هم چون آب ج��اري پويا و روان 
است، ولي مردمي كه زبان نمي دانند، همانند آب راكد هستند و 

نمي توانند با ديگر كشورها هماهنگي داشته باشند.«
اين معلم نمونه ي كش��وري با اشاره به برخي ضعف ها و 
كاستي هاي آموزش زبان در نظام آموزش وپرورش مي افزايد: 
»آم��وزش زب��ان در آموزش وپرورش جدي گرفته نمي ش��ود 
و مس��ئوالن به ويژه وزير آموزش وپ��رورش، كاري را كه بايد 
براي ايجاد وضعيت مطلوب انجام ش��ود، در اين راستا انجام 
نمي دهند. من چند سالي است كه در گروه هاي آموزشي هستم. 
ما مشكالت مربوط به آموزش زبان از قبيل محتواي مطالب 
و تصاوير كتاب را در گروه به مس��ئوالن منتقل كرده ايم، اما 
سال هاس��ت كه هيچ يك از تذكرات ما پي گيري نشده است. 
در عين حال، بعضي خانواده ها نسبت به اهميت فراگيري زبان 
توجيه نيس��تند و اختالفات طبقاتي موجود هم بر اين مسئله 

دامن مي زند و باعث جدي نگرفتن زبان آموزي مي شود. 
كافي نبودن ساعات تدريس زبان، يكي از عمده مشكالت 
است، به ويژه در پايه ي راهنمايي كه فقط دو ساعت در هفته 

آموزش زبان دارد و در عمل بازده كار را پايين مي آورد.

كافي نبودن 
ساعات تدريس 
زبان، يكي از 
مهم ترين مشكالت 
آموزش زبان 
است
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هم چنين، كمبود ابزارها و فناوري هاي نوين آموزش��ي و 
همكاري نكردن مديران مدارس در اين راستا، از ديگر موانع 

موفقيت  آموزش زبان است.
وي با بيان اين كه نداش��تن ارتباط معلمان با افرادي كه 
زبان اصلي شان انگليسي اس��ت، كيفيت آموزشي زبان را در 
مدارس پايين آورده اس��ت، در ادامه مي افزايد: »بس��ياري از 
ادارات و س��ازمان هاي رسمي، كاركنان خود را به كشورهاي 
ديگري مي فرستند تا دوره هاي مورد نياز را ببينند. معلمان زبان 
هم بايد به كشورهاي انگليسي زبان فرستاده شوند و در آن جا 

مستقيمًا آموزش هاي مورد نياز را دريافت كنند.«
خانم صفري درباره ي نحوه ي رسيدگي به تكاليف دانش 
آم��وزان اظهار مي دارد: »تمامي مطالب طراحي ش��ده براي 
تدريس زبان، از سازمان دهي محتوايي خاص آن ها و رويه هاي 
كاري كه براي يادگيري آن محتوا مطرح مي شود را مي توان 

مجموعه اي از تكاليف در نظر گرفت. 
مضمون و اهداف تكليف را مشخص كرده و گاهي از پيش 

تكليف استفاده مي كنم. تكاليف معمواًل به شكل هاي زيرند: 
1. كارگروهـي: زبان آموزان باي��د در تكليف كارگروهي 
از قبي��ل بح��ث درب��اره ي موضوعي در يك گ��روه كوچك، 
آماده كردن خالصه اي از يك موضوع براي ارائه به گروه ديگر، 
آماده كردن داستاني كه به معلم و بقيه ي دانش آموزان كالس 

عرضه خواهد شد، شركت كنند. 
2. ضبط كردن: مكالمات را به زبان مقصد ضبط و سپس 

مطالب ضبط شده را به صورت متن پياده كند.«

صفرعلي شفايي، معلم نمونه ي كشوري از استان يزد
شفايي،  آقاي صفرعلي 
متولد سال 1343 از شهرستان 
اردكان اس��ت. وي م��درك 
فوق ليسانس ادبيات فارسي و 
23 سال سابقه ي خدمت در 

آموزش وپرورش دارد.
درباره ي موضوع درس 
راهنماي��ي  دوره ي  هن��ر 

مي گوي��د: »موضوع هنر در دوره ي راهنمايي بيش��تر حول 
محور خوش نويس��ي با قلم ني و مركب است، ولي گرايش 
اكث��ر دانش آموزان به نقاش��ي، براس��اس موضوعات آزاد 
اس��ت كه البته مباحث كتاب درس��ي در خصوص طراحي 

با مدادند.«
ايشان با اش��اره به اين كه صنايع دستي به ويژه سفال 
به علت خواص ذاتي و زيبايي خود، همواره مورد اس��تفاده 

بوده و از دستاوردهاي بزرگ تمدن بشري محسوب مي شود، 
مي افزايد: نقاش��ي هاي مينياتور هم مانند باغي پر از گل و 
شكوفه، چشم آدمي را دعوت مي كنند كه لحظه اي براي تماشا 
درنگ كنند و به جزئيات طرح هايشان بنگرند. مجسمه  سازي 
و ساير هنرهاي حجمي نيز دل نواز و روح پرورند، اما متأسفانه 
در آموزش هن��ر دوره ي راهنمايي، جاي همه ي اين هنرها 
خالي اس��ت. زيرا براي ش��ناخت يك شكل هنري خاص، 
انسان بايد بفهمد كه آن هنر چگونه و چرا خلق شده است 
و نقش آن در زندگي و تمدن بش��ريت چه بوده است. شايد 
برنامه ريزان درس��ي و مديران آموزشي محترم، از اين مهم 
بي اط��الع و يا غافل مانده اند كه حت��ي بخش كوچكي از 
كتاب هاي هنر دوره ي راهنمايي را به صنايع ارزشمند دستي 

اختصاص نداده اند.«
اين معلم نمونه ي كشوري، با انتقاد از شيوه ي تدريس 
هن��ر در مدارس بيان مي كن��د: » در حال حاضر درس هنر 
مدارس نه نخبه پرور است و نه به ايجاد مهارت هاي دستي 
در دانش آموزان مي انجامد و تنها نقش راهنمايي تحصيلي 
را ب��راي دانش آموزان ايف��ا مي كند. به اين طريق كه آن ها 
در دوره ي سه س��اله ي راهنمايي با نقاش��ي و خطاطي آشنا 
مي شوند و پس از آن، اگر عالقه اي در خويش و در خصوص 
هنر حس كردند به هنرستان هاي هنر مي روند. وي با اشاره 
به برخي مشكالت معلمان هنر مي گويد: »عدم نگرش مثبت 
اوليا و مديران آموزش، مسئوالن و دانش آموزان به هنر و نيز 
عدم شناخت جايگاه و ارزش حقيقي آن، عمده ترين مشكل 
معلم��ان در زمينه ي آموزش هنر اس��ت. ضمنًا ش��يوه هاي 
غيريكس��ان ارزش يابي و فشار برخي از مديران و مسئوالن 
براي اختصاص نمره ي غير روا و معتبر، از مش��كالت ديگر 
همكاران محترم است. هم چنين كمبود امكانات و ابزارهاي 
الزم در امر آموزش هنر هم اين مش��كالت را تشديد كرده 

است.
آقاي ش��فايي با انتقاد از اين كه مسئوالن، بهاي كافي 
را ب��ه درس هنر نمي دهند، مي افزايد: »باور ما اين اس��ت 
كه مس��ئوالن، هنر را درسي جنبي و ذاتي مي پندارند و لذا 
به صورت جدي در مدارس به آن پرداخته نمي شود. حال آن كه 
انسان بدون هنر، احساس آرامش و خوش بختي نمي كند و 
به تعادل نمي رس��د. وي در پايان اظهار اميدواري كرد، نگاه 
مسئوالن به هنر منطقي تر شود، تغييرات مثبتي در اين زمينه 
به اجرا درآيد و معلماني كه در رشته ي هنر تخصص دارند، 
به امر تدريس هنر بپردازند و اين گونه نباشد كه هر معلمي را 
كه زائد است، به كالس آموزش هنر بفرستند، زيرا معلم هنر 

خود بايد اثر هنري داشته باشد.«

متأسفانه مسئوالن 
درس هنر را، درسي 

جنبي مي پندارند و در 
مدارس نيز به صورت 
جدي به آن پرداخته 

نمي شود
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كار با پول را از كجا مي آموزيم؟
مهارت كار با پول را مي توان در پنج دس��ته طبقه بندي 
كرد: هزينه كرد، درآمد، پس انداز، سرمايه گذاري و مديريت 
وجوه و دارايي ها. با اين كه س��رمايه گذاري نيز نوعي درامد 
است، اما به دليل پيچيدگي و اهميت فوق العاده اش، آن را در 

دسته ي مجزايي آورده اند. 
اغلب مردم با حوزه هاي متعدد كار با پول آشنايي دارند، اما 
اين مهارت را به طور اصولي و درست نياموخته اند. اين مهارت در 
هيچ مدرسه، كالس درس و كتاب درسي آموزش داده نمي شود. 
البته ممكن است آموزش هاي پراكنده اي در موضوعات بسيار 
محدود ارائه شوند، اما با توجه به اهميت و تأثير اين مهارت بر 

ديگر امور زندگي، اين آموزش ها عماًل مشهود نيستند. 
مردم كار با پول را از خانواده مي آموزند و پدر و مادر، اولين 
مربيان و معلمان در آموزش كار با پول محسوب مي شوند. هرچند 
كه با گس��ترش دايره ي ارتباطات و تعامالت، اين مهارت از 
افراد ديگر نيز آموخته مي شود، اما كيفيت مهارت هاي ديگران 
نيز در حد نامطلوبي است. زيرا آن ها نيز به همين ترتيب كار با 
پول را آموخته اند. اگر پدران و مادران و ديگر اعضاي خانواده، 
با مهارت هاي اقتصادي آشنا نباشند، چه چيزي را به فرزندان 
خود منتقل خواهند كرد؟ آنان پنداره ها و آموخته هاي غلط خود 
را به فرزندان خواهند آموخت و فرزندان نيز به نس��ل بعدي و 
اين دور هم چنان ادامه مي يابد. اساس��ًا، يكي از علل تشديد 
فاصله ي فقرا و اغنيا، نوع آموزش ها و نگرش هاي آنان به پول 
و مهارت هاي مربوط به آن است. فقرا آن چه را كه اغنيا از پول 

و كاركردهاي آن مي دانند، نمي دانند.

جايگاه سهام عدالت در حوزه هاي كار با پول
سهام عدالت تركيبي است از سهام چند شركت و بنگاه 
اقتصادي كه س��هم عمده ي آن ها قب��اًل در اختيار و تملك 

مدرسه وسهام عدالت
امید مهرابي

دولت بوده و دولت با واگذاري سهام عدالت به مردم، عماًل 
س��هم خود را كاهش داده است. بنابراين، سهام عدالت دو 
نقش اساس��ي را در اقتصاد خانواده ايفا خواهد كرد. سهام 
عدالت يك دارايي جديد است كه تا پيش از اين، بسياري از 
خانواده ها شبيه آن را نداشته اند. از سوي ديگر، سهام عدالت 
نوعي س��رمايه است كه انتظار س��ود از آن، انتظاري كاماًل 
منطقي و بديهي اس��ت. زيرا فلس��فه ي وجودي بنگاه هاي 
اقتصادي، كس��ب س��ود حداكثري در كنار رف��ع نيازهاي 

محيطي و مشتري است.

چالش هاي پيش روي سهام عدالت 
به محض اين كه واگذاري سهام عدالت صورت پذيرد، 
ام��كان خريد و فروش آن فراهم مي آيد. بديهي اس��ت كه 
دارندگان اين نوع دارايي جديد، چنان چه آن را به درس��تي 
درك نكنن��د و اصطالحًا نتوانند ارتب��اط خوبي با آن برقرار 
كنند، اولين اقدام خود را، تبديل اين دارايي غريب و نامأنوس 
به يك دارايي آشنا قرار خواهند داد. زمين، خانه، مغازه، دالر، 
سكه، خودرو، سپرده ي بانكي، اوراق مشاركت و مانند آن ها، 
از جمله دارايي هاي آشناي ايرانيان است كه هر كس بسته 
به بضاعتش، يك��ي را انتخاب خواهد ك��رد. اين برخالف 
سياس��ت هاي اصل 44 قانون اساسي، يعني واگذاري امور 

اقتصادي كشور به مردم و خصوصي سازي است.
البته كار به همين جا ختم نمي شود. از آن جا كه سهام 
عدالت، كاركرد سرمايه اي نيز دارند، سود معقولي از آن ها 
انتظار مي رود. اما با توجه به اين كه اكثر سهام داران سهام 
عدالت، با دنياي اقتصاد و س��رمايه گذاري آش��نا نيستند، 
نمي توانند اطالعات سياس��ي و اقتص��ادي را به منظور 
تصميم گيري ه��اي اقتصادي براي حفظ، خريد يا فروش 
س��هام خود تحليل كنند. در چنين ش��رايطي، اصطالحًا 

كلیدواژه ها: س��هام عدالت، 
مهارت، اقتصاد.

اشاره
»سـهام عدالـت« از بـدو 
تولـد خود، موافقـان و مخالفان 
زيادي داشـته است. اين فرزند 
با همه ي مزايا و معايبش، براي 
بیش از 40 میلیون ايراني متولد 

شده است. 
میلیارد  هـزاران  واگـذاري 
تومان از سـرمايه ي كشـور به 
مـردم ـ كه صاحبـان اصلي آن 
هستند ـ كاري است پسنديده، 
امـا آيـا تـوده ي مـردم دانش، 
مهـارت و شايسـتگي مديريت 
اين سرمايه را دارند؟ متأسفانه 
پاسخ خیر است. نكته ي ظريف 
در ايـن میـان، رابطه ي سـهام 
عدالت با امور فردي، خانوادگي، 
اجتماعي و مهم تـر از همه ملي 
اسـت. بنابرايـن اگـر سـهام 
عدالـت و كاركردهـاي آن بـه 
درستي تبیین نشوند، به راحتي 
و تلخـي مي تواننـد خسـارات 
جبران ناپذيري را براي خانواده 

و كشور موجب شوند.

ه ها
جرب

ت

زهرا اعظمي
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جّو رواني بازار، تنها ابزار تصميم گيري اين عده به ش��مار 
مي رود. بسيار طبيعي است كه سوداگران، جو رواني بازار 
را با هدف كسب سود بيشتر و زيان سهام داران، طرح ريزي 
كنند. در اين صورت، كوچك ترين شايعه ي غلط يا رويداد 
نامطلوب، پيامدهاي متفاوتي براي بازار س��رمايه خواهد 
داشت. در اين حالت، مشاهده ي صف هاي طويل چندين 
ميليوني براي فروش سهام عدالت به هيچ وجه دور از واقع 

نيست.
مطابق اصل عرضه و تقاضا، با عرضه ي فراوان سهام 
عدال��ت، قيمت آن در بازار به ش��دت كاهش خواهد يافت 
و در نتيجه، پول كمي نصي��ب صاحبان اوليه ي آن خواهد 
شد. در ميان شركت هاي سهام عدالت، تعداد زيادي شركت 
خوب با بنيه ي اقتصادي قوي وجود دارند كه با افت قيمت 
س��هام عدالت، ارزش بازار خود را از دست خواهند داد. اما 
ارزش ذات��ي آن ها از بين نمي رود. اين ارزش، نصيب همان 
سوداگراني خواهد شد كه از ناآگاهي صاحبان سهام عدالت 
سو ء استفاده مي كنند و سود سرشاري را به جيب خواهند زد. 
در اين ص��ورت، هم دولت در تحقق عدالت اقتصادي ناكام 
مي ش��ود و هم صاحبان سهام عدالت از موهبت سرمايه ي 

سودده محروم خواهند شد.
كاش داس��تان سهام عدالت فقط تا همين اندازه تلخ و 
گزنده بود. ام��ا تزريق پول هاي خرد چند ميليون و چندصد 
هزارتوماني حاصل از فروش سهام عدالت به بدنه ي جامعه، 
افزايش تورم، كاهش قدرت خريد توده ي مردم، و بحران هاي 
سياس��ي، فرهنگي و اجتماعي، مو را بر تن خبرگان اقتصاد 
كالن، راس��ت مي كن��د. البته آماده نبودن زيرس��اخت هاي 
واگذاري سرمايه ي ملي به مردم، آفات بسيار ديگري نيز به 
دنبال دارد كه در اين نوشتار نمي گنجند. شايد همين مقدار 

بيان اهميت توجه به سهام عدالت كافي باشد.

آموزش، مهم ترين راه چاره
يكي از اصلي ترين زيرساخت هايي كه مخالفان نسبت به 
سهام عدالت هشدار داده بودند، پايين بودن فرهنگ عمومي 
نسبت به بازار سرمايه و به طور مشخص، بازار بورس و اوراق 
بهادار است. سهام عدالت، هرچه باشد، نوعي سهام در بازار 
بورس است كه مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت. بنابراين 
الزم اس��ت تا صاحبان سهام عدالت نسبت به بازار سرمايه 
و بورس، به س��طح حداقلي از اطالع��ات، دانش، مهارت و 

نگرش دست يابند.
ه��دف نوش��تار حاض��ر، معرفي اه��داف آموزش��ي و 
س��رفصل هاي آموزش بازار سرمايه نيست، زيرا خود بحثي 
مفصل اس��ت و مجالي ديگر مي طلبد. ام��ا ذكر چند نكته 

ضروري است.
 نيازسنجي، گام اول در فرايند آموزش است. معلمان انشا 
مي توانند در اين زمينه نقش كليدي ايفا كنند. آنان مي توانند 
با طرح موضوع س��هام عدال��ت، از ذهني��ت دانش آموزان 
و خانواده ه��اي آن��ان در موضوع س��هام عدالت، اطالعات 
ارزش��مندي به دس��ت آورند و ب��ا اتكا به اي��ن اطالعات، 
 دانش افزاي��ي دانش آموزان و اولياي ايش��ان را طرح ريزي

كنند .
 به نظر مي رسد، دروسي مانند حرفه وفن، علوم اجتماعي، 
انشا، ادبيات فارسي، تاريخ، جغرافيا، ديني، مشاوره، كارآفريني 
و جلس��ات اوليا و مربيان، از جمله ظرفيت هاي قابل توجه 

براي طرح موضوع است.
 نبايد از دانش افزايي دانش آموزان دوره ي راهنمايي، تنها 
به اين دليل كه امكان اعمال نظر در خصوص سهام عدالت 
را ندارند، غافل ش��د. همان گونه كه پيش تر آمد، كودكان و 
نوجوانان قهرًا از س��نين ابتدايي با مفاهيم اقتصادي آش��نا 

مي شوند و آن ها را تجربه مي كنند.

معلمان دروس مختلف 
مي توانند با طرح 

موضوع سهام عدالت 
در درس هاي خود، 

اطالعات ارزش مندي به 
دانش آموزان خود ارائه 

دهند

                 اسفند88  
               شماره ى6
               دوره ى15

39



حكايات 
قديمه

يکی از مأمورهای بی سواد رژيم شاه، در حال عبور 
از آن جا، ناگهان چش��مش به اي��ن کلمه افتاد که در 
اندازه ای بسيار درشت روی ديوار نوشته شده بود. مأمور 
جلو رفت. دست به کمر زد و با خشم از مکانيک پرسيد: 
»مرد حس��ابی!  اين چيه که روی ديوار نوش��ته ای؟!« 
مرد جلو آمد و با تعجب گفت:  »نوشته ام باد! مگر چه 

عيبی دارد؟«
مأمور نگاهی از س��ر ش��ک و ترديد به او انداخت 
و بعد با خش��م فرياد زد: »مرد حس��ابی! خيال کرده ای 
من خرم؟! حتمًا از نوش��تن کلم��ه ی باد منظور خاصی 
داش��ته ای! حتمًا منظورت مرده باد يا زنده باد بوده است! 
به ريخت و قيافه ات نمی خورد که منظورت زنده باد باشد، 
پس حتمًا منظورت مرده باد است... حاال زودتر راه بيفت 

تا برويم به خدمتت برسم!«

طنز

احمد عربلو

ه��زار 
ماش��ا ء اهلل، گوش شيطان کر و 

چشم حسود بترکه ايشاال! و بزنم به تخته و 
اين جور حرف ها، اين مجله های رشد، مخصوصًا 

اين رشد آموزش راهنمايی! چنان دور گرفته اند که 
می ترسم اگر همين جوری پيش برود، سالی 90 شماره 
چاپ شود و زبانم الل، بازار سبزی فروش ها هم � در اين 
فصل از س��ال! � حسابی رونق بگيرد و معلم های عزيز 

هم به جای تدريس، مجله های رشد را ورق بزنند.
اين را به اين خاطر گفتم که هنوز اول مهر نشده، 
مسئوالن مجله، مطالب اس��فند ماه را از آدميزاد که ما 

باشيم، می خواهند!
ما هم که مثل بعضی از نويسنده ها � البته خيلی خيلی 
بعضی ها � که گاهی هوس وصله پينه زدن و کش رفتن 
مطالب از اين ور و آن ور می کنند، رفتيم مقداری مطلب 
در مورد س��واد و درس و مدرسه و اين جور چيزها پيدا 
کرديم و آورديم تا در اين صفحات چاپ کنيم. اين کار 

چنان کيفی دارد که نگو.
شما هم بخوانيد، شايد خوشتان بيايد!

مرده باد!
در زمان حکومت رژيم شاه، يکی از شعارهای بسيار 
رايج، »مرده باد« و »زنده باد« بود. عوامل و جيره خواران 
شاه مدام شعار زنده باد را برای خودشيرينی نعره می زدند 

و مرده باد را هم مخالفان شاه فرياد می زدند.
بعد از ماجرايی که در آن، به سوی شاه تيراندازی 
شد، مأموران شاه سخت گيری بسيار زيادی را درباره ی 
مخالفان شاه انجام دادند. هر کسی را که کوچک ترين 
ش��عاری می داد، دس��تگير می کردند. مردم برای نشان 
دادن مخالفت خود با حکومت شاه، شروع به شعارنويسی 
روی در و ديوار کردند. س��ينه ی ديوارها پر شد از شعار 

ُمرده باد...
مأموران ش��اه هم در سرتاس��ر شهر پخش بودند 
تا عوامل اين ش��عار نوشتن ها را پيدا کنند. می گويند، 
همان موقع و در تهران، يک مرد مکانيک برای رونق 
کار پنچرگي��ری اش، روی ديوار بغل مغازه اش، با خط 
درشتی نوش��ته بود: »باد!« که يعنی توجه راننده ها را 
جلب کند که اين جا باد هم به چرخ ماشين ها می زنند 

و پنچرگيری و...«

ی
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يك خاطره ی طنزآميزاز دوران دفاع مقدس
موج خمپاره او را گرفته بود. بعد از يک ساعت به 
هوش آمد و از من س��ؤال کرد: »راه مدرس��ه از کدام 

طرف است؟«
برخاس��تم، دست او را گرفتم و گفتم: »دنبالم بيا. 

من هم به همان جا می روم.«
ب��ه اتفاق يک��ی از دوس��تان، او را به آمبوالنس 
رس��انديم. در عق��ب آن را باز کردم و او را فرس��تادم 

داخل.
گفتم: »اين کالس شماس��ت. سر و صدا نکنی، 

االن معلم می آيد.«
نگاه��ی معصومانه کرد و س��رش را به عالمت 

رضايت تکان داد. 
راننده را صدا زديم، وقتی ماشين حرکت کرد، به 

خودش آمد، اما ديگر خيلی دير شده بود. 
به شيش��ه می کوبي��د و ما برايش دس��ت تکان 

می داديم!

خريد کتاب!
روزی م��رد ش��وخ طبعی به 

مهمانی بزرگی رف��ت که به آن جا دعوت 
شده بود. 

جلوی در خانه که رس��يد، دي��د عده ی زيادی 
برای مهمان��ی آمده اند. کفش های زيادی هم جلوی 

در سالن بود. 
م��رد که قباًل يک بار کفش هاي��ش را در مهمانی 
ديگری از دس��ت داده بود، اين ب��ار وقتی آن ها را از پا 
درآورد، داخل دستمالی پيچيد و زير لباسش پنهان کرد. 
بعد با همان وضعيت رفت و گوش��ه ای نشست.مردی 
که کنار او نشسته بود، با ديدن برجستگی لباس مرد، با 
تعجب پرسيد: »مثل اين که کتاب خيلی با ارزشی را زير 
لباس��ت پنهان کرده ای. بگو بدانم اين چه کتابی است 
که اين قدر آن را دوست داری که حتی در مهمانی هم 

از خودت دور نمی کنی؟!«
مرد گفت: »يک کتاب فلسفه است.«

آن م��رد دوب��اره پرس��يد: »به ب��ه! آن را از کدام 
کتاب فروشی خريده ای؟!«

و مرد بالفاصله جواب داد: »از کفاشی.«

شاه بی ذوق!
می گويند: فتحعلی شاه قاجار، 

شعر هم می گفت! گاهی هم فقط مصرع 
اول را می س��رود و تمام کردن آن را به عهده ی 

يکی از ش��اعران دربار می گذاش��ت! روزی شعری 
بی سرو ته را به هم بافت و آن را برای يکی از نديمان 

خود خواند.
 پس از پايان شعر، منتظر ماند تا به به و چه چه نديم 
را بش��نود، اما جز تکان دادن س��ر به نشانه ی بی معنی 

بودن شعر، چيزی از او نديد. 
ميرآخور را احضار کرد و گفت: »اين پس��رک را 
ب��ه طويله ببر، به ميخ طويله ببن��د و کاه به آخورش 

بريز!«
ميرآخور اطاعت کرد و پسرک را به طويله برد. کمی 
که گذشت، شاه دستور داد نديم را بياورند. او را آوردند. 
شاه دوباره شعر را که کمی اصالح کرده بود، برای وی 

خواند و گفت: »ُخب! حاال چه می گويی؟«
نديم بی آن که حرفی بزند، به طرف در رفت. شاه از 

جا بلند شد و فرياد زد: »کجا می روی؟!«
نديم جواب داد: »همان جا که بودم!«

وزير باسواد!
گناهش به گردن خودشان. می گويند در گذشته ها، اغلب 
مشاغل و مناصب دولتی را از روی رابطه به افراد می دادند، نه 
ضابطه! می گويند در زمان ناصرالدين شاه، وزير نظام، حاکم 
تهران، يک بّنای بی سواد بود. او دختری زيبارو داشت که به 
همسری کامران میرزا، پسر ناصرالدين شاه درآمد. )چرا ندارد 
ديگر! خب آن روزها رس��م اين جوری بود!( اما آدم دامادش 
پسر شاه باشد و شغل پدر زن همان بّنايی بماند، مسلم است 
که با عقل ج��ور درنمی آيد. اين بود که پدرزن کامران ميرزا 
آرام آرام رش��د و ترقی کرد و مدارج و مراتب پيشرفت را به 
سرعت پشت سر گذاش��ت و تا چشم به هم بزنی، به وزارت 
رس��يد! نقل اس��ت که وزير نظام، همواره برای رد گم کنی 
و اين که بگويد باس��واد است و خيلی هم باسواد است، يک 
قلم��دان را باز می کرد و جلويش مي گذاش��ت. يک روز در 
حضور جمعی، با ش��خصی نزاع کرد و چنان برآش��فت که 
ناگهان قلمدان را برداش��ت و با عصبانيت بر سر مخاطب 
خود فرياد زد: »مرديکه ی فالن فالن شده، می خواهی با اين 

تیشه، روی سرت بکوبم؟!«
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كلیدواژه ها: اردن، اصالحات آموزشي، آموزش و پرورش.

اشاره
نام رسمي اين كشور اردن هاشمي و نام فرامرزي آن اردن است. كشور 
اردن در خاورمیانه واقع شده و از شمال با سوريه، از شمال شرقي با عراق، 
از شرق و جنوب با عربستان سعودي و از غرب با فلسطین اشغالي و كرانه ي 
باختري رود اردن همسايه است. از آن جا كه قسمت اعظم اردن صحراست، 
آب و هواي آن نیز خشك و بیاباني است و میان كشورهاي عربي كمترين مرز 
آبي را دارد.

كشور اردن مدتي تحت حمايت انگلستان بود، تا آن كه مستقل شد. 
حكومتي كه در اردن بر سر كار آمد، از خاندان حسین الهاشمي بود. از اين رو، 
از سال 1328ش كشور اردن به نام اردن هاشمي شناخته شد.
جمعیت كشور پادشاهي مشروطه ي اردن حدود 5/8 میلیون نفر است و 
اغلب آن ها از نسل اعراب بدوي هستند.

اردن توجه ويژه  و زيادي به موضوع آموزش و پرورش مبذول داشته 
است. نظام آموزشي اين كشور، مطابق استانداردهاي بین المللي است و 
برنامه هاي آموزش متوسطه ي آن، در دانشگاه هاي جهاني پذيرفته شده است.

 كشورهاي عرني
رتبه ي اّول

الم
اس

ان 
جه

 در
ش

وز
آم

ترجمه ي فاطمه خرقانیان

  مقدمه
نظام آموزش��ي اردن از اواسط س��ال 1900 ميالدي، 
اصالحات و توسعه ي آموزش��ي خود را آغاز كرده و در گذر 
كشور از سيستم سنتي كشاورزي به توسعه ي صنعتي، نقش 
ارزنده اي را بازي كرده است. لذا مردم اردن، همواره توسعه 
و صنعتي شدن كشورشان را مديون آموزش و پرورش خود 

مي دانند.
آموزش و پرورش كشور اردن با اين اصالحات و توسعه 
توانسته است در جهان عرب، رتبه و جايگاه نخست را داشته 
باش��د و بين كشورهاي جهان س��وم، يكي از پيشرفته ترين 
نظام هاي تعليم و تربيت محس��وب ش��ود. يك��ي از داليل 
موفقيت آن هم اختصاص س��هم 6/4 درصدي بودجه از كل 

اعتبارات دولت در سال 2003 ميالدي بوده است.
كشور اردن در جهان عرب با توجه به نرخ 8/9 درصدي، 
از نظر بي سوادي بين كشورهاي عرب در جايگاه سوم قرار 
دارد، يعني با توجه به چنين نرخي، در جهان عرب س��ومين 

كشوري است كه كمترين بي سواد را دارد.  
در اين كش��ور، نرخ ثبت نام در دوره ي ابتدايي نيز از 61 
درصد در سال 1994، به 98/2 درصد در سال 2006 افزايش 

پيدا كرده است.
 در همين دوره ي زمان��ي، نرخ ارتقاي دانش آموزان به 
دوره ي متوس��طه، از 63 درصد ب��ه 97 درصد و نرخ ارتقاي 
فارغ التحصيالن متوسطه براي ورود به تحصيالت عاليه، با 
وجود تنوع رشته ها و ميزان پذيرش دانشگاه ها، بين 79 تا 83 

درصد در نوسان بوده است.
در كنار نرخ باالي پوش��ش تحصيلي و نرخ چش��م گير 
ارتقا، اردن توانس��ته اس��ت به نرخ 90 درصدي مس��اوات 
جنسيتي در باسوادي و ثبت نام و تساوي كامل جنسيتي در 

دوره ي ابتدايي و متوسطه دست پيدا كند.
اردن از نظر شاخص توسعه ي نيروي انساني، بين 192 
كش��ور رتبه ي90 را داراست و وزارت آموزش و پرورش آن 
توانسته است با ارائه ي نوعي برنامه ي ملي آموزشي پيشرفته، 
به اين جايگاه دس��ت پيدا كند. به طوري كه ديگر ملت هاي 

اَمان
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منطق��ه نيز با الگو قراردادن آم��وزش و پرورش اردن، نظام 
آموزشي خود را توسعه داده اند.

وزارت آم��وزش و پرورش اردن اكنون در حال اجباري 
كردن آموزش رايانه و اس��تفاده در مطالع��ات رايانه اي در 
مطالعات عادي و يا به طور ويژه در دروس علوم و رياضيات 

است.

  تالش در جهت اصالحات آموزشي
در جوالي 2003، دولت اردن برنامه ي بلندپروازانه ي 
خ��ود را كه از كم��ك 120 ميلي��ون دالري بانك جهاني 
برخ��وردار بود، به مدت 10 س��ال در ناحي��ه  منامه به اجرا 

گذاشت.
اهداف اجراي اين برنامه عبارت اند از:

1. تطبيق دوباره ي سياست ها و برنامه هاي آموزشي با 
مسير و نيازهاي مربوط به نيروي انساني توانمند؛ 

2. توسعه ي بيشتر آموزش محيط زيست در مدارس؛
3. ارتقاي آموزش ما قبل دبستان؛

اصالحات آموزشي )ERFKE(1 راهبردي كمكي براي 
پادش��اهي اردن است و از سال هاي 2009 تا 2015 به اجرا 

درمي آيد.
هدف از اين برنامه، مس��تحكم كردن و رس��مي كردن 
اصالح��ات مطرح ش��ده در برنامه ي اصالحات آموزش��ي 
)ERFKE(، با تمركز ويژه به كاربرد آن در س��طح مدرس��ه 
و كيفيت معلمان اس��ت. هم چنين به استحكام و گسترش 
ظرفيت مؤسسات رس��مي در زمينه ي سياست برنامه ريزي 
راهبردي، نظارت و ارزش يابي و افزايش استخدام معلمان، 
س��ودمندي و سياس��ت هاي توسعه ي ش��غلي، حرفه اي و 

تخصصي منجر مي شود.

  نظام مديريت آموزشي
مديريت و مسئوليت آموزش هاي پيش دبستاني، ابتدايي 
و متوس��طه، به عه��ده ي وزارت آم��وزش و پرورش و پس 
از دوره ي متوس��طه، به عه��ده ي  وزارت خانه ي تحصيالت 

عاليه و پژوهش هاي علمي اس��ت. آموزش فني و حرفه اي 
و كارآموزي كه پس از دوره ي ابتدايي اعمال مي ش��ود، به 
مؤسس��ات آموزش فني و حرفه اي سپرده مي شود كه تحت 
نظارت وزارت كار، آموزش فني و حرفه اي و آموزش شوراي 

عالي فعاليت مي كنند.

  آموزش در مدارس
س��اختار نظام آموزشي اردن، ش��امل دو سال دوره ي 
پيش دبستاني، 10 س��ال آموزش ابتدايي اجباري و دو سال 
آموزش متوس��طه ي آكادميك يا آم��وزش فني و حرفه اي 

است.

  آموزش قبل از دبستان
آموزش در مهد كودك ها گرچه داوطلبانه است، اما در 
زمره ي نظام آموزش رس��مي اردن قرار مي گيرد. توجه ويژه 
به آم��وزش دوره ي قبل از پيش دبس��تان، برآمده از آگاهي 
عميق عمومي نسبت به اهميت و تأثير مهد كودك بر كيفيت 

يادگيري و پيشرفت تحصيلي در اين دوران است. 
براساس تحقيقات علمي، اساسي ترين رشد مغزي در 
اولين س��ال هاي زندگي ش��كل مي گيرد و اين موضوع، بر 
لزوم سرمايه گذاري در س��ال هاي اوليه ي زندگي كودكان 

اشاره دارد.

  آموزش متوسطه
دانش آم��وزان در اي��ن دوره ي آموزش��ي بايد 9 درس 
عربي، انگليسي، رياضي، مطالعات اجتماعي، مطالعات رايانه، 
زمين شناس��ي، شيمي، زيست شناس��ي، فيزيك و هم چنين 
مطالعات اس��المي را به اجبار بخوانن��د. البته دانش آموزان 
مسيحي از مطالعه ي درس مطالعات اسالمي مستثنا هستند. 
آموزش متوس��طه شامل دو سال مطالعه براي دانش آموزان 
س��ن 16 تا 18 س��اله اس��ت كه دوره ي ده ساله ي ابتدايي 
)مقدماتي( را به پايان رس��انده باشند. اين دوره به دو بخش  

اصلي تقسيم مي شود:
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1. دوره ي آموزش متوس��طه كه م��ي تواند نظري و يا 
حرفه اي باش��د. در پايان اين دوره ي دو ساله، دانش آموزان 
گواهي نامه ي سراس��ري آزمون متوس��طه را در رش��ته ي 
اختصاصي دريافت مي كنند. براي ورود آن ها به دانش��گاه، 

آزمون ورودي برگزار شود.
2. آموزش متوس��طه ي حرفه اي. در اي��ن دوره ، دانش 
آموزان به طور فشرده به آموزش حرفه اي و كارآموزي مشغول 

مي شوند و در پايان، به آنان گواهي نامه اعطا مي شود.

  شرايط عمومي مدارس
زبان رس��مي آموزش، عربي اس��ت. اما زبان انگليسي 
از پايه ي چهارم ابتدايي به طور وس��يع مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد. در سال تحصيلي 2002 � 2001 هم قانون جديدي 
مبني بر آموزش زبان انگليس��ي از پاي��ه  ي اول ابتدايي به 

تصويب رسيده است.
نابراب��ري اجتماع��ي نگراني عمده ي اردن اس��ت. در 
جامعه ي اردن، انديش��ه اي با اين محتوا كه راه مؤثر براي 
مبارزه با نابرابري هاي اجتماعي، ش��روع بسيار زود آموزش 
مادام العمر اس��ت، در حال رش��د اس��ت. اين آموزش براي 

كودكان محروم ارجحيت و اهميت بسزايي دارد.
از جمله اهداف اين راهبرد )ش��روع بسيار زود آموزش 

مادام العمر( عبارت اند از:
افزاي��ش آمادگي ذهن��ي كودكان ب��راي يادگيري به 
واسطه ي آموزش قبل از پيش دبستان. اين برنامه بر توسعه ي 
كيفيت آموزش��ي در مهد كودك ها، به منظور آماده س��ازي 

كودكان براي آموزش دوره ي ابتدايي تأكيد دارد.
در اين برنامه مقرر شده است، نرخ ثبت نام مهد كودك ها 
از 47درص��د در س��ال 2007 به 60 درصد در س��ال 2013 

افزايش يابد.

  اهداف اصالحات آموزشي
1. تدوين برنامه ي آموزش��ي مهد كودك ها، استاندارد 

كردن ارزش يابي آموزش آمادگي و مجوزها؛
2. توس��عه ي آموزشي و استانداردس��ازي شغلي براي 

مديران و معلمان مهدها؛
3. افزايش دست رسي قشر كم درآمد به مهدها، با ايجاد 

و توسعه ي مهد كودك هاي دولتي؛
4. افزاي��ش آگاهي والدين نس��بت ب��ه نقش خود 
ب��ه عنوان اولين مربي ك��ودك و تفهيم اهميت آموزش 
در دوره ي ماقب��ل پيش دبس��تان به وس��يله ي برگزاري 

كالس هاي آموزشي.

كشورهاي عربي با الگو 
قراردادن آموزش و 
پرورش اردن، نظام 
آموزش و پرورش خود 
را توسعه داده اند

برنامه ي آموزش معلمان، 
نيازهايي را مّد نظر 
قرار مي دهد كه خود 
معلمان آن ها را به عنوان 
خالِءهاي آموزشي 
شناسايي كرده اند

زيرنويس

1. Education Reform For Knowledge 
Economy
2. United State Agency for International 
Development

منابع
1. http://education. stateuniversity. com
2. http://countrystudies.us/jordan/ 43.htm
3. http://www.kinghussein.gov.jo./resourcess. 
html
4. http://jordan.usaid.gov/featres-disp.
cfm2id=1338type=success

  مسئوليت جديد آموزش وپرورش
1. براي تحقق هدف نوسازي نظام آموزشي، ورود بيش 
از پي��ِش دوره ي قبل از پيش دبس��تان به چارچوب آموزش 

مادام العمر، امري حياتي است؛
2. تأكيد بر كيفيت آموزشي، براي دست يابي به پيشرفت 

اقتصادي، افزايش يابد. 
بحث ديگري كه مس��ئوليت آموزش و پ��رورش را در 
دوره ي ما قبل پيش دبستان بيشتر كرده است، در اين زمينه 
مس��ائلي اجتماعي هم چون نرخ پايين مشاركت نيروي كار 
زنان اردني، از جمله موضوعاتي است كه با آموزش هاي ما 

قبل پيش دبستان گره خورده است.
نش��انه ها حاكي از آن اند ك��ه وزارت آموزش و پرورش 
در س��ال هاي آينده نقشي پيشرو در زمينه ي آموزش قبل از 

پيش دبستان خواهد داشت.
عالوه بر تمركز برنامه ي ملي بر آموزش در مهد كودك، 
اين برنامه سعي دارد با همياري بخش دولتي و خصوصي، به 
تعليم جوانان و والدين بپردازد تا شرايط محيط خانه را براي 

كودكان زير 8 سال بهبود بخشد.

 آموزش معلمان: حركت از عرضه به سمت تقاضا
در پاس��خ به توصي��ه ي بانك جهاني ب��راي گذار 
آموزش از عرضه به س��مت تقاضا، 2USAID پروژه اي 
را در حماي��ت از برنام��ه ي اصالحات آموزش��ي اردن 

سرمايه گذاري كرد. 
اين پروژه با كمك وزارت آموزش و پرورش اردن، براي 
ايجاد برنامه ي توس��عه ي حرفه اي به اجرا درآمد و از طريق 
پاسخ دادن به نيازهاي ويژ ه ي معلمان اردني، سعي بر تعليم 

آنان دارد.
0 در طي س��ال هاي متوالي، وزارت آموزش و پرورش 
اردن، شبيه چنين برنامه هاي آموزشي را براي معلمان برگزار 

مي كرد.
 اين آموزش در مقياس��ي وسيع و بيشتر به شيوه ي 
تئوري��ك بود و معم��واًل در مدنظر قراردادن مش��كالت 
ويژه اي كه معلمان با آن روبه رو بودند، با شكست مواجه 

مي  شد.
برنام��ه ي جديد توس��عه ي حرفه اي، به طور مس��تقيم 
نيازهاي��ي را مدنظر قرار مي دهد ك��ه خود معلمان آن را به 

عنوان خألهاي آموزشي شناسايي كرده اند.
ب��ه منظ��ور حمايت از اين ن��وآوري، پژوهش��ي براي 
نيازسنجي معلمان انجام شد و آنان حوزه ها و مفاهيمي را كه 

فهمشان مشكل به نظر مي رسيد، مشخص كردند.

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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سـیب: در ايران قديم، سفره را با »سيب« مي آراستند، 
چون س��يب نماد »آگاهي« است. در دين مسيحيت و آيين 

ميتراييسم نيز سيب اهميت دارد.
سنجد: س��نجد، يكي ديگر از عناصر هفت سين است 
كه در روي س��فره  جا دارد. اين ميوه در طب س��نتي مورد 
توجه اس��ت و فوايد زيادي براي آن قائل هستند. مي دانيم 
كه س��نجد در مورد بيماري هايي مثل: پوكي اس��تخوان و 
ناراحتي هاي مفصلي استعمال دارد و به علت داشتن ويتامين 

E ميوه اي بسيار مفيد است. 
سنجد مظهر باروري است و باور به مفيد بودن مصرف سنجد 

نشان مي دهد، قدماي ما از ويژگي هاي سنجد آگاه بوده اند.
سماق: به عنوان يك سين ديگر، مظهر »صبر« و »خوش 
صحبتي« است و غربي ها آن را خاكستر كوهي مي دانند. سماق 
دانه اي ترش است و پر از ويتامين C و قدماي ما آن را براي 
مداواي خون ريزي هاي لثه مفيد مي دانس��تند. آن را در گالب 
ح��ل مي كردند و يا براي پاك ك��ردن و ضدعفوني جرم هاي 
داخلي گوش و چشم از آن بهره مي بردند. عالوه بر اين موارد، 

سماق بوي ناخوشايند دهان و لثه را از بين مي برد.
سـیر: يكي ديگر از عناصر هفت س��ين ايراني »سير« 
است. مصرف سير، تقريبًا ريشه ي اخالقي و مذهبي دارد و 
به عنوان نوعي ضدعفوني كننده مورد استفاده قرار مي گيرد. 
در برخي از كش��ورها، س��ير را مانند پياز ب��راي دور كردن 
شياطين و اجنه ها مورد استفاده قرار مي دادند و آن ها را به در 
خان��ه آويزان مي كردند يا آن را براي زدودن غم و دل تنگي 
به كار مي بردند. امروزه تش��خيص داده شده كه فشار خون 
عامل دلتنگي، غم و افسردگي است و سير مي تواند در رفع 
اين ناراحتي ها مؤثر باش��د. سير »نماد سالمتي« و »عامل 
دوركردن اجنه اي« است كه باعث بيماري مي شوند. اگرچه 
پيشينيان ما نمي توانستند مثل ما تشخيص دقيقي در مورد 
خواص مفيد ميوه ها، س��بزي ها و گياهان داشته باشند، ولي 
اعتقاد آن ها در مفيد بودن مصرف سير، نشان مي دهد كه باور 

آن ها در اين زمينه، اصاًل خرافي نبوده است.
سركه: سركه نماد استحاله و تولد مجدد است و وسيله اي 
براي ضدعفوني كردن به حساب مي آيد. در سبزي هايي مثل 
كاهو، ميكروب هاي نشسته روي آن ها عامل اسهال خوني 

نماد سين ها
هستند و فقط با شست وشوي آب تميز نمي شوند. به شكلي 
ابتدايي، قدماي ما خوردن كاهو را با سركه يا انجبين تجويز 
مي كردند. در گذشته سركه بهترين حالل به حساب مي آمد. 
امروزه هم براي استخراج عصاره ي برخي از گياهان آن ها را 

در الكل قرار مي دهند و شيره ي آن ها را مي گيرند.
سـبزه ي گندم يا جو: سبزه ي سنبل، نمايش زرتشتي و 
بركت اسالمي بوده است. يك دانه ي گندم به مقدار زيادي 
سبزه تبديل مي شود و از هر سنبلي، چندين گل مي رويد. اين 

بركت، نوعي خوشامدگويي به بهار است.
سـمنو: يكي از عناصر هفت سين »نماد توجه به فقرا« 
و حمايت از آن هاست. در گذشته دو نوع غذاي شل )سمنو( 
و سفت )حلوا( را به صورت نذري به آتشگاه مي بردند. االن 
هم، سوهان به عنوان سوغاتي قم در واقع تركيبي از سمنوي 
س��فت شده و روغن است. س��منو حاوي ويتامين B و مواد 

معدني گوناگون است.
سـكه: نش��انه ي بهبود وضع اقتصادي است و آرزوي 

بهبود وضع مالي را مي رساند.
عالوه بر هفت س��ين، »ماهي« را نيز كه نماد »زايش« 
بوده است، بر سفره مي گذاشتند. هم چنين »آينه« به عنوان 
مظهر پاكي و صفاس��ت و هر فرد هنگام س��ال تحويل به 
آينه نگاه مي كرد تا آينده اش را با پاكي و صفا ببيند. ش��مع، 

شمعدان و چراغ هم مظاهر روشنايي هستند.

معصومه فرهمند مقدم
دبیر ناحیه ي دو شهرري

»نوروز« باسـتاني كه از هزاران سال پیش تاكنون 
سـاخته ي ايرانیان و جشـن ملي آنان اسـت، جشـن 
رستاخیر طبیعت و نوشدگي زندگي است. جشن جنبش، 
تكاپو و كار و كوشش است. عید نوروز و گرامي بودن آن 

نزد ايرانیان، بسیار ديرين و كهن است.
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معانی ناخواسته!
هنگام عکاس��ی، به نوشته ها 
و عناصری که در پس زمينه وجود 
دارند و می توانند در معنای عکس، 
هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ 
محتوا و مفه��وم، دخل و تصرف 

کنند، دقت کنيد!
بارها ديده ش��ده است، حتی 
عکاسان حرفه ای، هنگام عکاسی 
از موضوع��ی که ب��ه دقت نظر و 
سرعت عمل باال احتياج دارد، دچار 
اشتباه شده و به اين موضوع توجه 

نکرده اند.
هنگام عکاسی، مراقب باشيد 
که اجزای پس زمينه، روی موضوع 
تأثير بصری نگ��ذارد. برای مثال، 
گاهی شاخ و برگ، تير چراغ برق، 
عابری ک��ه از گوش��ه ی کادر رد 
می ش��ود، و يا هر جزء ديگری که 
در کادر ش��ما ق��رار دارد، در يک 
آن در وضعيت��ی قرار می گيرد که 
موضوع مورد نظر شما، ناخواسته 
به س��مت محتوای ديگری سوق 
پي��دا می کند؛ مثاًل به طنز نزديک 
می ش��ود. برای نمون��ه، به تصوير 

مقابل دقت کنيد.
ب��ه  اين ک��ه  ديگ��ر  م��ورد 
نوشته های داخل کادر توجه الزم 
را داش��ته باش��يد. اگ��ر در زمينه 
نوشته ای وجود دارد که سنخيتی 
با محتوای انتخابی شما ندارد، با 
چرخش به دور موضوع و يا انتقال 
موض��وع به مکانی ديگر، از ايجاد 

معانی ناخواسته بپرهيزيد.
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دوس��تان! مجله ي رشد آموزش 
راهنم���اي��ي تحصيل�ي، يك��ي از 
رس��الت هاي خود را تسهيل ارتباط 
ش��ما همكاران محترم با مسئوالن 

ستادي آموزش وپرورش مي داند.
ش��ما مي توانيد، س��ؤاالت خود 
را درب��اره ي مس��ائل و مش��كالت 
ب��راي دفتر مجله  آموزش وپرورش، 
ارس��ال كنيد تا در اختيار مسئوالن 
مربوط قرار گيرد. اميد است مجله ي 
رش��د آموزش راهنماي��ي تحصيلي 
بتواند با همكاري مسئوالن محترم، 

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

سؤاالت شما از مسئوالن هستيم.

پاسخ از مسئوالن

سؤال از شما
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رشد نوجوان واستقبال از بهار

در شـماره ي اسـفندماه 1388 مجله ي رشـد 
نوجوان اين مطالب را براي دانش آموزان مان تدارك 

ديده شده است.

 عرضه ي مستقیم لبخند: مجموعه اي از مطالب و 
حكايت هاي طنِز قديم و جديد

 اسیر ناخوانده: يك ماجراي هيجان انگيز و آميخته 
با طنز از دوران دفاع مقدس

 لغت نامه ي فوتبال و عجايب جام جهاني: مجموعه  
مطالب طنز درباره ي جام جهاني فوتبال

 آيینه هـاي روبـه رو: ش��عرهايي از زنده ياد قيصر 
امين پور و هدا حدادي درباره ي »كودكي« به عالوه ي 

بررسي و نقد آن ها
 ماهـي قرمز بازي گـوش: معرفي و نقد يك فيلم 
كارتوني از كش��ور ژاپن كه به نكات جالبي درباره ي 

حفظ محيط زيست اشاره مي كند.
 آدم هاي آبرودار: يك داستان  طنز درباره ي تعارف 
و مالحظه ي بيش از حد همراه با نكاتي درباره ي فِن 

داستان نويسي
 تلگراف دو طرفه بسـازيد: يك كار دستِي علمي 

براي نوجوانان
 مورخ يا رئیس جمهـور: گفت وگو با يك نوجوان 

موفق
 پنجره اي به زندگي: مطلب مصور و طنز درباره ي 

»سرگرمي ها«
 چند سـؤال و جواب درباره ي دوسـتي: پرسش و 

پاسخ درباره ي دوستي ها و دل بستگي ها
 گلدان: آثار رسيده ي نوجوانان به دفتر مجله

 معرفي كتاب، سرگرمي، جدول و...

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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