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راهنمايي و  راهنما
محمدرضا حشمتي

انسان موجودي است كه براي »سفر زندگي« بيش از ساير موجودات به هدايت و راهنمايي نياز دارد. 
ارائه و اعمال راهنمايي در تمام دوره هاي تحصيلي، ضرورت اجتناب ناپذيري است و اجراي آن به هيچ 
وجه نبايد به دوره ي خاصي از تحصيالت محدود شود. مي دانيم كه فلسفه ي وجودي دوره ي راهنمايي 

تحصيلي بر امر راهنمايي و مشاوره مبتني است و اهدف زير براي آن در نظر گرفته شده است:
 شناخت اصول مطالعه و شيوه هاي يادگيري،
 شناخت شيوه هاي استفاده از اوقات فراغت،

 شناخت اخالق فردي، خانوادگي و اجتماعي،
 آشنايي با مهارت هاي ضروري در كار و زندگي،

 داشتن عزت نفس،
 داشتن نظم و انضباط در شئون گوناگون زندگي،

 داشتن شخصيت متعادل،
 داشتن فضايل و مكارم اخالقي.

هم چنين مي دانيم كه نوجواني نوعي فرايند تغيير جسمي و رواني است كه ُبعد رواني آن به دليل افراط و 
تفريط ها، بي نظمي  و هويت يابي )اين كه شخص بداند چه كسي است و مقصدش كجاست؟( اهميت بيشتري 

دارد. بنابراين، ما معلمان براي كمك به نوجوان، بايد بكوشيم راهنمايي هاي معتدالنه اي داشته باشيم.
براي انجام راهنمايي، بايد با اصول و فنون آن آشنا باشيم. دوستان! راهنمايي براساس اصول علمي، 
روش و قواعد خاص خود را دارد. همه ي ما به منظور اين كه راهنماي خوبي براي دانش آموزان خود باشيم، 
ضروري است با »اصول و فنون راهنمايي« آشنا باشيم. چرا كه امكان دارد بدون در نظر گرفتن نكات 

سرنوشت ساز، به جاي »راهنمايي«، »چاره نمايي« كنيم!
دوستان عزيز! مسئوليت مهم و ارزشمندي را برعهده گرفته ايم كه بايد شكرگزار آن باشيم. اما واقعيت 
آن است كه در راه تحقق اين مهم موانعي وجود دارد. به نظر شما، براي اجرايي شدن راهنمايي براساس 

روش علمي توسط معلمان دروس گوناگون، به چه دانش هايي نياز داريم؟
در اين راستا ساختار سازماني مدرسه، ساعات تدريس، محتواي مطالب درسي و... چگونه باشد؟ 

»رشد آموزش راهنمايي تحصيلي«، منتظر پاسخ ها، نظرات و تجربه هاي گران قدر شماست تا بتواند 
سهم كوچكي در ايجاد فرهنگ اين فعاليت مهم داشته باشد.

راهنماي جهان آفرين، يارتان
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يادگيري مغزمحور سه مؤلفه ي اساسي دارد: 
الف( هوشـیاري توأم با آرامش )ايجاد محيط هيجاني 

خوشايند براي يادگيري( كه اصول آن عبارت اند از: 
1. يادگيري از راه چالش ارتقا مي يابد و با تهديد كاهش 

مي يابد.
2. مغز/ ذهن اجتماعي است.

3. جست وجوي معنا )معنا بخشيدن به تجربه ها( ذاتي است.
4. هيجانات، در الگوسازي نقش تعيين كننده دارند.

ايجاد محيط عاري از تنش، تعامالت اجتماعي خوشايند 
با دانش آم��وزان، و توجه به هيجانات مثبت در يادگيري را 

براساس چهار اصل ذكر شده مورد توجه قرار مي دهيم.
ب( غوطـه ور سـازي هماهنـگ در تجربه هاي پیچیده 
)ايجاد راه هاي خوش��ايند و غني براي يادگيري( كه اصول 

آن عبارت اند از: 
 مغ��ز نوعي پردازش كننده ي هم زمان و موازي اس��ت و 

پردازش هاي مغزي، هم جزئي و هم كلي هستند.
 يادگيري مستلزم درگير شدن فيزيولوژيكي مغز است.

 جست وجوي معنا )مفهوم سازي( از طريق الگوگيري يا 
الگويابي رخ مي دهد.

 يادگيري تحولي و رشدي است.

توجه به يادگير ي هاي قبلي دانش آموزان، سازمان دهي 
اطالع��ات در مغز، ارائه ي اطالعات به روش هاي گوناگون 
و فعال سازي قسمت هاي متفاوت مغز از طريق آماده سازي 
تجربه هاي واقعي براي دانش آموزان را براساس چهار اصل 
مبتني بر غوطه ور سازي در تجربه هاي پيچيده مدنظر قرار 

مي دهيم.
ج( پردازش فعال اطالعات )ايجاد راه هاي خوش��ايند 

براي تحكيم يادگيري( كه اصول آن عبارت اند از: 
 درك و فهم و يادسپاري مطلوب زماني اتفاق مي افتد كه 
دانسته ها و مهارت ها به حافظه ي طبيعي و فضايي راه يابد.

 يادگيري مستلزم توجه دروني و ادراك بيروني است.
 يادگيري دربرگيرنده ي فراينده��اي آگاهي و ناآگاهانه 

است.
 مغز هر كس به صورت منحصر به فردي س��ازمان يافته 

است.
در نظر داشتن زماني براي پردازش يادگيري هاي صورت 
گرفته، توجه به عواملي كه موجب مي ش��ود يادگيري ها در 
ذهن بهتر بمانند، توجه به تفاوت هاي فردي و توجه به عوامل 
پيرامون يادگيري )محيط يادگيري(، در تحكيم يادگيري ها 

در مغز مؤثر است.

منبع
Caine, N,R. and Caine. J. )2005(. 12 
Brain / mind learning principle ts in 
action. crowin press. california.
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گفت وگو با محمدعلي اميري، مديركل دفتر مشاوره ي امور تربيتي و تحصيلي

 جایگاه مشاوره ي دانش آموزان دوره ي راهنمایي در ساختار 
جدید آموزش وپرورش كجاست؟

 قبل از اين كه به س��ؤال ش��ما پاس��خ دهم، ضروري مي دانم 
توضيحي درباره ي ساختار تشكيالتي دفتر مشاوره ي امور تربيتي 

و تحصيلي ارائه كنم. 
دفتر مش��اوره ي امور تربيت��ي و تحصيلي، ش��امل دو معاونت 
ب��ه نام هاي »برنامه ري��زي امور تربيت��ي« و »برنامه ريزي امور 

مشاوره اي« است.
مأموريت ه��اي حوزه ي برنامه ريزي امور تربيتي عبارت 
اس��ت از: آموزش و توانمندس��ازي نيروي انساني در بخش 
پرورشي كش��ور، برنامه ريزي به منظور احياي نقش تربيتي 
همه ي كاركنان مدرسه، پي گيري تلفيق دروس با ساحت هاي 
گوناگون تربيت��ي، ارزش يابي از برنامه هاي حوزه ي معاونت 

پرورشي و تربيت بدني.

مأموريت هاي حوزه ي برنامه ريزي امور مشاوره اي هم شامل 
برنامه ريزي و نظارت امور راهنمايي و مشاوره در دوره هاي ابتدايي، 

راهنمايي و متوسطه است.
از زماني كه امور مش��اوره از معاونت آموزش��ي به معاونت 
پرورشي و تربيت بدني منتقل شد، بخشي از فعاليت هاي مشاوره اي 
كه در »دفتر راهنمايي و تحصيلي« پي گيري مي شد، به دفتر ما 
يعني »دفتر مشاوره ي امور تربيتي و تحصيلي« منتقل شد كه در 
آن، سياست هاي احياي نقش تربيتي معلمان و همه ي كاركنان 
مدرسه پي گيري مي شود، ما شاهد يك تغيير عنوان بوده ايم. در 
گذش��ته، در دفتر راهنمايي، احياي نقش راهنمايي و مشاوره ي 
معلمان پي گيري مي ش��د و در دفتر جديد، احياي نقش تربيتي 
همه ي كاركنان مدرسه دنبال مي شود كه داراي جامعيت بيشتري 
اس��ت، در بخش احياي نقش تربيتي همه ي كاركنان مدرس��ه، 
عالوه بر مأموريت مشاوره ي عمومي اهداف و ساحت هاي تربيتي 

امیري، كارشـناس ارشـد مدیریت آموزشـي و داراي 27 سال سـابقه ي خدمت در آموزش وپرورش در پست هاي 
آموزشي و پرورشي است. آن چه در پي مي آید، حاصل گفت وگوي ما با ایشان است.

اشاره
قبل از پیروزي انقالب اسـالمي، مسئوالن آموزش وپرورش كشور، براي حل مسائل روحي و رواني نوجوانان، دوره هاي 
تحصیلي را كه در آن زمان به دو دوره ي ابتدایي و متوسطه خالصه مي شد، به سه دوره ي ابتدایي، راهنمایي و متوسطه تبدیل 
كردند تا دانش آموزان دوره ي راهنمایي را از سـایر دانش آموزان متوسـطه جدا سـازند. با تأسیس دوره ي راهنمایي، براي 
هدایت تحصیلي و رواني دانش آموزان دوره ي راهنمایي، مشاور پیش بیني شد. از آن زمان، دانش آموزان دوره ي راهنمایي، 
براي حل مسائل گوناگون خود، به مشاوران مدارس مراجعه مي كردند. بعد از پیروزي انقالب اسالمي، براساس ضرورت ها 
و نیازهاي جامعه، تحوالت زیادي در نظام آموزش وپرورش كشـور ایجاد شـد كه هنوز هم در برخي از بخش ها ادامه دارد. 
براسـاس یكي از قوانین جدید آموزش وپرورش به نام »قانون احیاي معاونت پرورشـي و تربیت بدني«، دفتر مشاوره  امور 
تربیتي و تحصیلي وزارت آموزش وپرورش، از حوزه ي نظري مهارتي، به حوزه ي معاونت پرورشـي انتقال یافت و به عنوان 

»دفتر مشاوره ي امور تربیتي و تحصیلي« آغاز به كار كرد.
به منظور پي گیري موضوع مشاوره ي دانش آموزان دوره ي راهنمایي كه از نظر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت، 
امري جدي و ضروري است، خدمت محمدعلي امیري، مدیر كل دفتر مشاوره ي امور تربیتي و تحصیلي وزارت آموزش وپرورش 
رسیدیم و با ایشان درباره ي »جایگاه مشاوره ي دانش آموزان دوره ي راهنمایي در ساختار جدید آموزش وپرورش« گفت وگویي 

انجام دادیم.
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را نيز پي گيري مي كنيم. درست است كه ما در دوره ي راهنمايي 
مشاور نداريم، ولي وظايف مربوط به ايفاي نقش تربيتي معلمان 
را پي گيري مي كنيم كه دربرگيرنده ي همه ي دوره هاي تحصيلي 

ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مي باشد.
 واگذاري فعالیت راهنمایي و مشاوره از دفتر دوره ي راهنمایي 

تحصیلي به دفتر شما براساس چه ضرورتي صورت گرفت؟
 اين تغيير به اين دليل بود كه بحث »احياي نقش تربيتي همه ي 
كاركنان مدرس��ه«، دقيقًا با قانوني كه مجلس شوراي اسالمي 
در مرداد ماه س��ال 1385 به نام قانون احياي معاونت پرورشي و 
تربيت بدني در وزارت آموزش وپروش تصويب كرده بود، هم خواني 

داشت.

كنيم كه در بخش مش��اوره هيچ تخصصي ندارد و در اين زمينه 
آموزش تخصصي نديده، زيرا مشاوره به تخصصي ويژه نياز دارد. 
به همين دليل، ما عنوان راهنمايي و مشاوره را به عنوان احياي 
نقش تربيتي معلم تغيير داديم، چون وظيفه ي كلي معلم وظيفه ي 
تربيتي است. تربيت جزو وظايف ذاتي معلمان است و اگر مدتي 
فراموش شده بود، بر اثر جّو كنكور بود. متأسفانه بر اثر جّو كنكور، 
نقش تربيتي معلمان ناديده گرفته شده است و انتظاراتي از مدرسه، 
معلم، مدير و دانش آموز در جامعه به وجود آمده كه همه ي افراد، 
رفتارهايشان را در قالب كنكور تنظيم كرده اند. ما مي گوييم مدرسه 
بايد فضايي كاماًل تربيتي داشته باشد، البته ايجاد فضاي تربيتي 
به معناي انجام فعاليت هاي خاص تربيتي مانند نصب تراكت و 

در آيين نامه ي اجرايي اين قانون، به وزارت آموزش وپرورش 
اين مسئوليت افزوده شده است كه معلمان بايد وظايف تربيتي 
را كه براساس قانون تعيين شده اند، پي گيري كنند. ما تاكنون در 
حوزه ي فعاليت معلمان هيچ دخالتي نداشتيم و وظيفه ي راهبردي 

خودمان را ناديده گرفته بوديم.
م��ا معتقديم، فضاي ارتباطي بين معلم و دانش آموز بايد به 
گونه اي ايجاد ش��ود كه همه ي رفتارها و ساحت هاي تربيتي را 
توسعه دهد. ما در حوزه ي فعاليت معلم، كمي فراتر رفتيم و گفتيم 
كه همه ي كاركنان مدرسه  و همه ي كساني كه در تعليم و تربيت 
دانش آموزان نقش دارند، اعم از مدير مدرس��ه، معاون، معلمان، 
كاركن��ان اداري و حتي كاركنان خدماتي مدارس، بايد وظيفه و 

نقش تربيتي خودشان را به طور جدي مورد توجه قرار دهند.
فعاليت راهنمايي و مشاوره، فعاليتي خاص است. ما نمي توانيم 
وظيفه اي تخصصي را كه عنوان مشاور را دارد، به فردي محول 

برگزاري مراس��م در مناسبت ها نيست. اين ها بخشي از فعاليت 
عميق تربيتي و شكل ظاهري آن ها هستند. شكل باطني آن است 
كه در مدرسه بايد روح معنوي و آرامش حاكم باشد و اعتماد كامل 
دانش آموز و خانواده را جلب كند و به همه ي ساحت هاي تربيتي 

توجه گردد. 
نقش مهم ديگري كه از فضاي تربيتي حاكم بر مدرسه 
انتظار مي رود، تقويت و احياي نقش تربيتي معلمان اس��ت. 
معلمان در حال حاضر به واس��طه ي تحت فشار قرارگرفتن 
از خواس��ت اجتماعي ناش��ي از كنك��ور و برنامه هايي كه 
آموزش وپرورش برايش��ان پيش بيني كرده و در طول 9 ماه 
تحصيلي، بايد محتواي كتاب درسي را به پايان برسانند، از 

وظيفه ي تربيتي خود غافل مانده اند.
در ش��رايط موج��ود، اگر معل��م بتواند كتاب درس��ي را در 
طول 9 ماه تمام كند، كار بس��يار هنرمندانه اي انجام داده است. 

             ما در
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شاخص هايي هم كه براي ارزيابي معلم پيش بيني كرده اند، معلم 
را وامي دارد كه در كالس، تنها به بحث علمي و دانشي بپردازد و 
رابطه اش را با دانش آموزان كم و فقط رابطه ي ياددهي و يادگيري 

ايجاد كند كه اين كارها همه در حوزه ي كتاب درسي است.
ما معتقديم، كتاب درسي همه ي ساحت هاي تربيتي مصوب 

شوراي عالي آموزش وپرورش را دربرنگرفته است.
در حال حاضر، آموزش وپرورش از معلم نمي پرسد پيشرفت هاي 
تربيت��ي دانش آموز در طول يك س��ال تحصيلي چه  ميزان بوده 
است، زيرا شاخص هاي الزم را براي اندازه گيري پيشرفت تربيتي 
دانش آموزان ندارد. از معلم نمي پرسد پيشرفت تربيتي دانش آموزان 

همراه با پيشرفت تحصيلي آنان چه قدر بوده است؟
ما بايد فضاي بين معلم و دانش آموز را در فضايي توس��عه 
يافته تر، بازتر، عاطفي تر و تربيتي تر تعريف كنيم. به نظر مي رسد، 
هم معلم اين استعداد و ظرفيت را دارد و هم دانش آموز مي تواند 
در چنين فضايي، با همه ي استعدادهايش رشد و پرورش پيدا كند. 
خداوند انسان ها را با استعدادهاي بي كران آفريده است، اما ما در 
محيط آموزش وپرورش، كمتر توانسته ايم ظرفيت سازي كنيم و 

اين استعدادها را رشد و پرورش دهيم.
در س��اختار تحولي كه امروز در آموزش وپرورش زمينه اش 
آماده و اسنادش در حال تنظيم است، بايد به جايي برسيم كه اين 
فضا بتواند گستره ي بيشتري پيدا كند. پس بايد فضاسازي الزم 
را  ايجاد كنيم تا همه ي مؤلفه هاي آموزش وپرورش در عرصه ي 
تربي��ت ايفاي نقش كنند. به همين دليل، نياز نيس��ت ما نقش 
مشاوره به معلمان بدهيم. ما اگر نقش راهنمايي و تربيتي معلمان 
را احيا كنيم كه در ماده واحده ي قانون احياي معاونت پرورشي 
و تربيت بدني بر آن تأكيد شده است. در اين صورت مي توانيم به 
اهدافمان برس��يم. يكي از مهم ترين وظايفي كه برعهده ي اين 
دفتر جديدالتأسيس قراردارد، احياي نقش تربيتي همه ي كاركنان 

مدرسه است كه ما اين وظيفه را با جديت دنبال مي كنيم.
 پل ارتباطي دفتر مشاوره ي امور تربیتي و امور تحصیلي 

با مدارس دوره ي راهنمایي كدام است؟
 پل ارتباطي ما با مدارس دوره ي راهنمايي، همان كارشناس 
مشاوره ي عمومي سابق است كه در حال حاضر كارشناس احياي 
نقش تربيتي كاركنان مدارس ش��ده است و در سطح استان كار 
مي كند. ما در منطقه هم كارشناس امور تربيتي و فرهنگي هنري 
داريم. قباًل كارش��ناس مش��اور در مناطق نداشتيم، ولي االن با 
تغيير عنوان اين كارشناسي، در منطقه كارشناس امور تربيتي و 
فرهنگي هنري هم داريم. يعني وظايف كارشناسي احياي نقش 
تربيتي كاركنان در آموزش وپروش، به وسيله ي كارشناس تربيتي 
و فرهنگي هنري مناطق پي گيري و از آن طريق، با مدرسه ارتباط 

برقرار مي شود.

مدير در مدرسه براي پي گيري احياي نقش تربيتي كاركنان، 
نقش اول را دارد و هم وظايف آموزشي و هم وظايف پرورشي را 
عهده دار است. ما مأموريت هايمان را از مدير مدرسه مي خواهيم. 
مدير مدرس��ه عواملي دارد كه زيرمجموع��ه ي آن ها مربي امور 

تربيتي، معاون پرورشي و معلمان و ساير كاركنان هستند.
از اين پس، مربي امور تربيتي به تنهايي مسئول كار تربيتي 
در مدرس��ه نيست، بلكه همه ي عناصر مدرسه وظيفه ي تربيتي 
دارند. كارهاي خاصي مانند برگزاري اردو، مراسم صبحگاه، بردن 
دانش آموزان به نماز جمعه، اداره ي تش��كل هاي دانش آموزي يا 
برنامه ريزي براي ش��وراهاي دانش آموزي صرفًا برعهده ي امور 

تربيتي مي باشد كه وظيفه ي ساير كاركنان مدرسه نيست.
در همه ي مدارس��ي كه 150 نفر يا بيشتر دانش آموز داشته 
باش��ند، معاون پرورش��ي داريم و در مدارس زير 150 نفر مربي 
تربيتي. يعني مدارس يا مربي تربيتي دارند و يا معاون پرورشي. 
عالوه بر اين ها، در مدارس باالي 150 دانش آموز، درسي به نام 
پرورشي داريم كه اين درس را حتمًا مربي پرورشي تدريس مي كند. 
يعني در اين نوع مدارس، عالوه بر معاون پرورشي، مربي پرورشي 
هم داريم كه س��اعات درس پرورشي را در اختيار او مي گذاريم. 
اين كالس يكي از كالس هاي بسيار ارزشمندي است كه فرايند 

استعداد و تربيت خاص را در آن ها پي گيري مي كنيم.
كالس پرورشي، همان طور كه از اسم آن پيداست، جايگاه 
پرورش استعدادهاي خاص دانش آموزان است. اين گونه كه مربي 
پرورش��ي ما در كالسي حضور پيدا مي كند، اما دانش  آموز نقش 
محوري در كالس دارد. كالس دانش آموزمحور است و مربي با 
تخصص خود، به شناخت استعدادهاي برتر دانش آموزان مي پردازد 
و آن ها را به س��ازمان هاي بيرون از مدرسه، مانند كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان يا انجمن هاي علمي، ادبي، هنري و 

فرهنگي معرفي مي كند. 
در همين جا، من از همه ي مديران مدارس خواهش مي كنم 
كه كالس هاي پرورش��ي را دس��ت كم نگيرند و وقت آن را به 
همكاراني ندهند كه به اين درس عالقه ندارند يا مي خواهند ابالغ 

موظفي 24 ساعتشان را كامل كنند.
 آقاي امیري، شـما اشـاره اي داشـتید به این كه مي خواهید 
همه ي ساحت هاي تربیتي را پوشش دهید، اما حقیقت آن است 
كـه در مدارس، تعریف واحدي از مسـائل تربیتي وجود ندارد و 
وقتي صحبت از مسائل تربیتي مي شود، بیشتر همان امور تربیتي 
را در نظر مي گیرند. به طور واضح و روشن بفرمایید، منظور شما 

از تربیت و ساحت هاي تربیتي چیست؟
 تربيت دو جه��ت دارد: يكي تربيت عموم��ي دانش آموزان و 
ديگري تربيت خاص. منظور از تربيت عمومي همان تربيت ديني 
دانش آموزان است. ما تربيت ديني را به شكل عام براي همه ي 

           رشدآموزش   
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ساحت هاي تربيتي تعريف مي كنيم، تربيت ديني ما ساحت هاي 
گوناگوني دارد، اعم از: اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، زيس��تي، 
علمي و آموزش��ي. يعني همه ي س��احت هايي كه تعريف كردم، 

همگي تربيت ديني دانش آموزان هستند. 
تربي��ت ديني، تنها تربي��ت اعتقادي نيس��ت. همه ي اين 
س��احت ها بايد چاشني  تربيت ديني داشته باشند. رشد فرهنگي 
دانش آموزان نمي تواند با دين ما مرتبط نباش��د. مگر مي توانيم 
تربيت زيستي دانش آموزان را بدون ارتباط با دين تعريف كنيم؟ 
تربيت اقتصادي دانش آم��وزان را هم نمي توانيم بدون توجه به 
مس��ائل ديني پيش ببريم. مدير مدرسه مسئول همه ي شرايط 
آموزشي و پرورشي مدرسه است. معلم نيز هم وظيفه ي آموزش 
دانش آم��وزان را در مؤلفه هاي علمي به عهده دارد و هم وظايف 
پرورشي دارد. اگر معلم شاخص هاي اصلي شخصيت الگويي را 
داش��ته باشد، منطبق با آن كالس را اداره كند و درس را تنظيم 
كند، نقش تربيتي را ايفا كرده است. ما حتمًا نمي گوييم كه معلم 
در كالس، »صحيفه ي سجاديه« بخواند. البته اگر شرايط بپذيرد، 
اين كار جزو آرمان هاي ماست، ولي در ابتداي كار چنين انتظاري 
را نداري��م. بلكه مي خواهيم معلم نقش الگويي خود را با رفتاري 
زيبنده ارائه دهد و درتعامالتش با دانش آموزان، وظايف الگويي را 
رعايت كند و ارتباط او با دانش آموزان و خانواده هاي آن ها، كاماًل 

صميمي، عاطفي و منطبق بر شرايط الگوي اسالمي باشد.
انتظار ما از معلم كالس درس اين است كه محيطي كاماًل 
آرام و به    دور از اضطراب و  با احترام به شخصيت دانش آموزان 
فراهم كند و در همين ش��رايط، از بس��ياري مس��ائل به عنوان 
زمينه هاي ايجاد آسيب هاي اجتماعي ممكن است در محيط هاي 
آموزشي و محيط اطراف مدرسه اتفاق بيفتد، پيشگيري كنند. اگر 
دانش آموز به معلمش اعتماد كند و او را راهنما يا كمك رسان و 
حافظ  اسرار بداند، اگر معلم فضايي ايجاد كند كه دانش آموز بتواند 
حرف دلش را به او بزند، اين دانش آموز ديگر در بيرون از مدرسه 
به دام كساني نمي افتد كه در ظاهر به درد دل او گوش مي دهند.

به نظر مي رسد، نقش تربيتي معلم، اگر به درستي فهميده شود، 
بار اضافه اي بر دوش معلم نيس��ت و منطبق با عالقه مندي هاي 
خود اوست و جايگاه معلم را از شرايط فعلي، خيلي باالتر مي برد. ما 
اميدواريم براساس اين شرايط، بتوانيم به جايي برسيم كه به جاي 
اين كه درصد قبولي درسي محض دانش آموزان معلمي مورد توجه 
قرار بگيرد، تأثيرگذاري او روي شخصيت دانش آموزان و رفتار آن ها، 

به عنوان شاخصي براي محبوبيت معلم و موفقيت او مدنظر باشد.
 تكلیف مسـائل و مشـكالت عاطفي و روانـي دانش آموزان 

راهنمایي چه مي شود؟
 ديدگاه ما اين است كه هيچ كس به اندازه ي معلم، در روند رشد 
عاطفي، رواني دانش آموزان دوره ي راهنمايي نقش مثبت ندارد. 

معلم ها، مخصوصًا در دوره ي راهنمايي، وظيفه ي بس��يار مهمي 
دارند كه دانش آموزان را تحت پوشش عاطفي خود قرار دهند تا 
دانش آموزان به آن ها اعتماد كنند. دانش آموزان دوره ي راهنمايي، 
به خاطر ش��رايط سني شان ممكن است در كالس رفتارهايي را 
بروز دهند كه معلم آن ها را پيش بيني نكند و از دانش آموز انتظار 
نداشته باشد، اما بايد توجه داشت كه آن ها در سنين تحول و تغيير 
هستند. پذيرش تغيير براي همه ي آدم ها سخت است، به خصوص 
براي دانش آموزي كه در سنين پايين قرار دارد. وقتي دانش آموز 
ه��ر روز صبح كه از خواب بيدار مي ش��ود، تغييري در چهره اش 
مي بيند و به خاطر اين تغيير چهره و اندام كه هنوز دروني نشده 
و به درك الزم براي آن نرسيده است، مورد سؤال ديگران واقع 
مي شود، ممكن است رفتارهايي بروز دهد كه به نظر ما نابهنجار 
باشد و رفتار انضباطي خوب و مناسب براي محيط درس و كالس 

نباشد. اين رفتارها نيازمند صبر و تدبير بيشتر معلمان است. 
ما انتظار داريم، همكاران دبير ما در دوره ي راهنمايي، به اين 
مس��ائل به صورت جدي توجه كنند و شرايطي را ايجاد كنند كه 
دانش آموزان بتوانند ارتباط صميمي و نزديكي با آن ها داشته باشند و 
با اين ارتباط بسيار مناسبي كه با دانش آموزان برقرار مي كنند، نقش 
تربيتي برجسته ي خودشان را ارائه دهند. ما اميدواريم معلمان برتر 
در حوزه ي ارائه ي رفتارهاي تربيتي مناسب را بشناسيم و با آن ها 
ارتباط برقرار كنيم. حتمًا به منظور تقدير از اين عزيزان، برنامه هايي 
هم داريم كه از طريق مناطق آموزش وپرورش و استان ها آن ها را 
عملي مي كنيم تا زماني كه برسيم به شاخص هاي اصلي پيشرفت 
دانش آموزان كه مهم ترين وظيفه اش به عهده ي معلمان است. ما 
به دنبال شناسايي معلماني هستيم كه نقش تربيتي خودشان را به 
نحو احسن ارائه مي كنند. معلماني كه دانش آموزان به آن ها عالقه 
دارند. عالقه ي دانش آموزان به معلم، نشان دهنده ي اين است كه 
كار تربيتي او بس��يار موفق بوده است. نمونه و مثال هاي زيادي 
داريم كه ارتباط صميمي معلم و دانش آموز باعث ش��ده است تا 
دانش آموزان در درس تخصصي كه آن معلم ارائه مي دهد، بازدهي 
بسيار بااليي داشته باشند. چه طور معلمي كه با اين شرايط مي تواند 
درس دانش آموزان را رشد دهد، نمي تواند بعد تربيتي دانش آموزان 

را در حوزه هاي گوناگون ارتقا دهد؟
به منظور ارتقاي علمي معلمان در جهت ايفاي نقش تربيتي از 
طريق نيازسنجي از استان ها، براي معلمان سرفصل هاي آموزشي 
پيش بيني كرده ايم كه استان ها و مراكز آموزش وپرورش مي توانند 
براساس آن ها براي معلمان دوره ي راهنمايي، دوره ي آموزش ضمن 
خدمت برگزار كنند. تا همكاران ما با شرايط تحولي دانش آموزان 
در دوره ي راهنمايي و تغيير و تحوالتي كه از نظر جسمي و رواني  
در آن ها ايجاد مي شود، آشنايي بيشتري پيدا كنند و بتوانند برخورد، 

تعامالت و رفتارهاي مناسبي با دانش آموزان داشته باشند.

           مشاوره
         يك كار
       تخصصي
         است و 
       نبايد آن
            را به 
       عهده ي 
     همكاري
     گذاشت 
        كه در
  اين زمينه
    تخصص
      ندارد
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مهم ترين اتفاق دوره ي نوجواني، هويت يابي اس��ت. در اين 
فرايند انتظار مي رود، فرد با طي فراز و نشيب هاي جسماني، عاطفي 
و رش��دي، در انتهاي دوره ي نوجواني دريابد كه كيست، اهداف و 
برنامه هايش چيست و چه نظام ارزشي را براي خود پذيرفته است. 
كسي كه به هويت دست مي يابد، خود را فردي مجزا و متمايز از 
ديگران مي داند، با وجود داشتن نقاط مشترك با ديگران، از آن ها 
جدا و صاحب يكپارچگي و يگانگي است. هم چنين، خود را شبيه 
به آن تصوري مي داند كه ديگران از او دارند. هر عاملي كه در اين 
استنباط هاي نوجوان از خودش خلل ايجاد كند، باعث سردرگمي 
هويت يا آش��فتگي هويت، و ناتواني در رس��يدن به يكپارچگي و 

تداوم تصورات فرد از خودش مي شود ]اريكسون، 1968[.

       اشاره ي دوم 
از دس��ت رفتن فرديت به بهانه ي اجتماعي ش��دن 
نوجوانان، از ديگر آسيب هايي ست كه مي تواند دست يابي 
ب��ه هويت را ب��ه تعويق بيندازد. حقيقت اين اس��ت كه 
ارزش ها و مالك هاي بيروني يا به تعبيري اجتماعي، بر 
مالك ه��ا و ارزش هاي خانوادگي تفوق پيدا كرده اند؛ به 
طوري كه فرزندان بيشتر شبيه جامعه هستند تا خانواده ي 
خود. يعني نوجوانان الگوهاي رفتاري خود را براس��اس 
آن چه كه در گروه هم ساالن به عنوان رفتارهاي مناسب 
يا رايج مي پس��ندند، تنظيم مي كنند. نحوه ي پوش��ش، 
گفتار، عالقمندي ها و تفريحات، همه و همه براس��اس 
هنجارهاي گروه هم ساالن است. براي مثال، اگر داشتن 
موبايل از جانب گروه هم سال به عنوان ضرورت مطرح 
شود، كمتر والدي موفق به ردكردن خواسته ي فرزندش   
مي شود. اين ضعف و تسليم خانواده در برابر خواسته هاي 

گروه، به صدمه به هويت فردي 
دانش آموز مي انجامد.

  من !
 كيستم؟!

پروین داعي پور

ب
خو

م 
معل

كمك

                                                اشاره ي اول
             يكي از آفات رسيدن به اين چالش

         بزرگ، وجود پيام هاي متعارض و
         متضاد پيرامون »درستي« و 
      »نادرستي«، مالك هاي رفتاري

     و نظام ارزشي است. تعدد 
مراجع از والدين گرفته تا بستگان

محبوب، اولياي مدرسه يا گروه
 هم ساالن، معتمدان ديني و 
فرهنگي، صدا و سيما و ساير
 رسانه ها، و ابراز ديدگاه هاي 

متفاوت پيرامون يك موضوع، از
 نهي تا تساهل گرفته تا توصيه به 

اقدام، مي تواند باعث سردرگمي
 نوجوان و تعارض در رفتار و نهايتًا 

 تأخير در هويت يابي شود. درست مثل 
   پاره اي از اخبار علمي كه در يك خبر 
      مي گويد محققان دريافتند، نوشيدن 

       چاي براي سالمتي مضر است و چند
         روز بعد مي شنويد، محققان ديگر خوردن 
            چاي را براي سالمتي توصيه كرده اند!

اشاره ي سوم
از ديگر آفات بزرگ، گرايش نوجوان 

به ارتباط با جنس مخالف و معاش��قه اس��ت. در 
ساليان اخير، ارزش ها و نگرش هاي نوجوانان درباره ي 
جنسيت، تغييرات چشم گيري پيدا كرده است. مي توان 

مدعي ش��د، در وضعيت امروز كشور، »هنجارها و 
اخالق هاي جديدي« در حال ش��كل گيري هستند. 

نوجوانان امروز در قياس با نسل هاي پيشين، صراحت بيشتري در مورد مسائل 
جنسي  نش��ان مي دهند و تمايل دارند، اصول رفتاري خود را براساس ارزش ها و 

قضاوت هاي خودشان، تا ارزش ها و سنت هاي خانوادگي و اجتماعي مشخص كنند. 
س��ن تجربه ي ارتباط با جنس مخالف كاهش يافته اس��ت و نوجوانان متهورانه 
همديگر را به اين تجربه تش��ويق مي كنند و متأسفانه زماني متوجه مي شوند 

از حيث عاطفي به بازي گرفته ش��ده اند كه ديگر دير ش��ده است. آلوده 
شدن به اين بازي هاي انحرافي عاطفي، از آسيب هاي جدي است 

كه نه تنها پروس��ه ي هويت يابي را به تعويق مي اندازد، 
بلك��ه در مواردي موجب اس��تقرار نگرش ها و 

اس��تنباط هاي غلطي مي شود كه به 
كلي مس��ير زندگي شان را 

دگرگون مي كند.
           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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منابع
1.كريمي،  عبدالعظيم. تربيت 

چه چيز نيست. انتشارات 
تربيت. 1376. تهران.

2. كريمي، عبدالعظيم. 
آسيب شناسي تربيت اجتماعي. 
انتشارات عابد. 1385. تهران.

اشاره ي هفتم 
احساس تعلق، از نيازهاي بنيادي انسان هاست. هر چه قدر 

فرد در راستاي ش��ناخت خويش ريشه هاي خود را بهتر  بشناسد، از 
سالمت عاطفي باالتر و عزت نفس بهتري برخوردار است. در اولين پله ي 

اين تعلق، بچه ها بايد نسبت به خانواده ي خود احساس غرور داشته باشند. 
به زبان س��اده تر، از اين كه در چنين خانواده اي با چنين مشخصاتي متولد 
ش��دند، راضي و خرسند باشند. بايد تشويق شوند تا مفاخر خانوادگي خود را 
بشناسند. حتي اگر كسي در خانواده اش خبطي وجود دارد، نبايد سرخورده شود. 
به يقين، در نس��ل هاي پيش تر، افراد س��الم و متصف به صفات خوب وجود 
داشته اند. پس ش��ايد حال او بتواند با راهي كه در زندگي خود پيش مي گيرد، 
دوباره ع��زت و احترام را به خانواده برگرداند. در قدم بعدي اين تعلق، نوجوان 
بايد ريشه هاي هويت خود را به عنوان ايراني بودن بشناسد. شايد اين جا معلم 
بزرگ ترين راهنماست و مي تواند با آشنا كردن درست نوجوان با مفاخر فرهنگي 

ايران و صفات خوب ايراني، عزت و هويت ملي او را تقويت كند.
و كالم آخ��ر، از موانع »خود بودن« و »خود را يافتن«، به تأييد ش��دن و 
مقبول واقع شدن از جانب ديگران نياز است. اين نياز مي تواند فرد را از هويت 
مس��تقل باز دارد و شخصيتش را تابع الزامات بيروني يا تقاضاها و انتظارات 

ديگران كند. 
معلم مي تواند با مداخله ه��ا و حمايت هاي به وقت خود، نوجوان را 

در يافت��ن خود به عنوان موجودي منحصر به فرد ياري دهد. »خود 
بودن« و »متفاوت بودن« را چراغ راهنماي دانش آموزانتان 

قرار دهيد.

     اشاره  ي پنجم
تقوي��ت هويت خانوادگ��ي، بازگرداندن قدرت به 
خانواده، هوش��يار كردن و مهارت افزايي والدين، ارج 
نه��ادن به تفاوت ه��اي فرهنگي و رفت��اري، احترام 
گذاش��تن به آداب و سنت هاي خانوادگي، به رسميت 
ش��ناختن حقوق خانواده براي حفظ استقالل هويت  
خانوادگي، شاه كليد نجات هويت يابي نوجوانان است.

      اشاره ي چهارم
تقليد كوركورانه از همديگر، پذيرفتن نقش هاي 
عاريتي و كاذب، عدم تأمل در خود و شناخت بيشتر 
خ��ود، هم صدا و هم رنگ ش��دن با گروه و تس��ليم 
جمع ش��دن، تسلس��ل باطلي را به وجود مي آورد. به 
گونه اي كه نوجوان تصور مي كند دريافته اس��ت چه 
مي خواهد و هويت خويش را به دس��ت آورده است. 
ميان فردي كه با قدرت انتخاب و اراده ي آگاهانه به 
پذيرش ارزش ها، قوانين و مقررات مي پردازد و آدمي 

        كه از برون بدون هوشياري و انتخاب 
       طرح ريزي مي شود، تفاوت بسيار است.

اشاره ي ششم
در اين ميان، نقش مدرس��ه و اولياي آن نيز بسيار حياتي است. معلم مي تواند به دانش  آموزش 

كمك كند تا همواره خودش باشد. به ياد دارم، در دوران دبستان به هنگام نوشتن مشق شب موظف به خط كشي 
دو طرف صفحه با رنگ قرمز بوديم؛ رسمي كه همگي بايد رعايت مي كرديم. در كالس ما، گاهي بچه ها از همان ابتدا 

تمام دفتر خود را خط كشي مي كردند. در سال هاي پاياني دبستان، معلمي آزاده نصيبم شد. يك بار او همه ي ما را تشويق 
كرد كه به جاي كشيدن خط، به راه ديگري فكر كنيم و مختاريم به شكل ديگري حاشيه ي صفحه را جدا كنيم.

چيزي نگذشت كه كم كم بچه ها به ايده هاي ابتكاري جديد رسيدند و به جاي خط ساده ي قرمز، طرح هاي متفاوت در 
دفترشان مي كشيدند. كم كم رنگ هم آمد و هركس به سليقه ي خود رنگ هايي را اضافه مي كرد. بعد از مدتي، همه ي ما يك 
جور مشق مي نوشتيم، اما صفحه آرايي هركس متفاوت شده بود. اين تفاوت ها، به دفترهاي مشق زيبايي داد؛ به گونه اي كه 
ديگر اين مشق يك تكليف كسل كننده نبود، بلكه با حاشيه هاي زيبايش، براي هر كسي معنايي داشت. در واقع هركس با طرح 
منحصر به فرد خود، گوشه اي از خود را به نمايش گذاشته بود؛ گوشه اي كه با ديگران متفاوت بود؛ تفاوتي كه در عين يگانه 

بودنش، زيبا بود و معرف خالقش.
به رسميت شناختن و تحمل تفاوت ها فوق العاده مهم است. تفاوت ها گنج هايي ارزشمندند كه فرصت شناخت برداشت ها 
و نظرات ديگر را مي دهند. در مواجهه با تفاوت ديدگاه هاست كه فرد مي انديشد تا صحت يافته هاي خود را دريابد. گاهي 

در نكات ديگران حقايقي را مي يابد كه مكمل ديدگاهش مي شوند. پس معلم، هم خود آماده ي پذيرش تفاوت هاست، 
هم به دانش آموزانش مي آموزاند كه الزم نيست مثل هم باشيد. هركس مي تواند خودش باشد و محترم 

و مقبول باقي بماند.
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كلیدواژه هـا: انرژي هس��ته اي، زيركوني��وم، فراوري 
اورانيوم.

دل هر ذره را كه بشكافي
آفتابیش در میان بیني

جهاد علمي دانشمندان و مهندس��ان جوان ايراني در 
عرصه ي دس��ت يابي به فناوري چرخه ي سوخت هسته اي، 
با واكنش هاي متفاوت جهاني مواجه شد: حيرت، تحسين 
و وحشت. برخوردهاي چندگانه، تنگ نظرانه و قيم مآبانه ي 
قدرت هاي جهاني و سازمان هاي جهاني تحت نفوذ آنان، نه 
تنها وقفه اي در اين جهش و كوش��ش مقدس ايجاد نكرد، 
بلك��ه عزم و اراده ي فوالدين فن��اوران با ايمان و غيرتمند 

ايراني را چند برابر ساخت.
امروزه با توجه به اتمام تدريجي س��وخت هاي فسيلي 
)نفت، گاز و...(، بش��ريت به بهره گيري از فناوري  مدرن نياز 
دارد. انرژي هسته اي در دنياي امروزي ضرورتي انكارناپذير 
است، زيرا كاربرد اين انرژي در بخش هاي صنعت، خدمات، 
بهداشت، درمان، كشاورزي و محيط زيست، در حال افزايش 

است.

ايران اسالمي با عضويت در آژانس بين المللي انرژي 
هسته اي، نه فقط الزام و پاي بندي خود را به بهره گيري از 
اين فناوري در فعاليت هاي علمي و غيرنظامي و صلح جويانه 
نشان داد. بلكه خواهان خلع سالح هسته اي در سطح جهان 

و رهايي بشريت از خطر بمب اتمي بوده و هست.
آن چ��ه در پ��ي مي آيد، گزارش��ي از بازدي��د جمعي از 
مسئوالن دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درسي است 
كه با انگيزه ي آشنايي با اين فناوري و پيشرفت شگفت آور 
و افتخارآمي��ز و چگونگي انع��كاس آن در مواد و محتواي 
آموزش��ي دانش آموزان، با هماهنگي و بذل عنايت سازمان 
انرژي اتمي ايران، از س��ايت و تأسيسات اصفهان صورت 

پذيرفت.  

روز اول، 22 ارديبهشت 88: 
بازديد از سايت و مجتمع هاي كارخانه ي 

توليد آلياژهاي نوين زيركونيوم
ش��ركت »توليدات آلياژي نوين«، مجموعه اي اس��ت 
كه ب��ا كار كيمياگري! مواد اولي��ه ي ارزان قيمت را كه از 
معادن ماده ي »زيركونيوم«1 به دست مي آيد، به فلز و آلياژهاي 

سـونامي
 هسته اي
ايران اسالمي

»فناوري هسته اي، كاري بزرگ در تأمین استقالل ملي و جلوگیري از وابستگي است.« 
مقام معظم رهبري

ش
زار

گ

محمدرضا مقدادي
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سـونامي
 هسته اي

بس��يارگران قيمت و ارزشمندي تبديل مي كند كه يكي از موارد 
اس��تفاده ي آن، به عن��وان فلزات انتقال��ي در چرخه ي تهيه ي 
سوخت هس��ته اي، مانند غالف سوخت، لوله هاي فشار، نازل ها 
و نگه دارنده هاس��ت. »زيركونيوم« ي��ا زرگون، فلزي منحصر به 
فرد اس��ت كه رنگ خاكستري دارد، س��بك تر از آهن و در برابر 
زنگ زدگي داراي مقاومتي بسيار باالتر از آهن است. دماي ذوب 
آن نسبتًا باال )برابر با 1855 درجه ي سانتي گراد( و عدد اتمي آن 
40 است. پودر و براده ي آن به آساني  آتش مي گيرد و با نور خيره  

كننده اي مي سوزد.
اين فلز در حالت خاص داراي شكل پذيري خوب و جلدي 
فلزي زيباست. لذا در ساخت انواع مبدل هاي حرارتي، مخازن، 
پمپ ه��ا، ابزارهاي جراحي، مفاصل مصنوع��ي، زيورآالت و... 

كاربرد دارد.
اين صنعت در كش��ورمان در حال گس��ترش است و ما در 
ابتداي راه هس��تيم. به همين لحاظ، در شركت توليدات آلياژي 
نوين، در كنار توليد؛ به تحقيق، آموزش و تحليل فرايندها اهميت 

خاص داده مي شود.
در كارگاه هاي متعددي كه در مجموعه ي سايت كارخانه ي 
توليد آلياژهاي نوين زيركونيوم وجود دارد، به عينه تبديل خاك به 
ظاهر كم ارزش زيركونيوم )با قيمت جهاني هر كيلو 7000 ريال( 
را به امكانات بسيار ارزشمند و گران قيمت مانند غالف ها، لوله ها، 

ورق ها و قطعات موردنياز در چرخه ي توليد س��وخت هسته اي، 
مشاهده كرديم.

در كارگاه هاي متع��دد و بزرگ مجتمع، اختالط اين خاك 
)زيركونيوم( با اس��يدنيتريك، انجام مراحل سخت جداسازي و 
تغليظ، تبديل آن به اسفنج و شمش و سپس لوله، ورق و قطعات 

گوناگون، هر بيننده اي را به تحسين وامي دارد.2

روز دوم، 23 ارديبهشت 88: 
UCF بازديد از سايت و مجتمع هاي

شركت »تأسيسات فراوري اورانيوم«UCF( 3( ايران، پروژه اي 
عظيم و افتخارآفرين اس��ت كه در واقع ن��ام ايران را به عنوان 

هشتمين كشور توليدكننده ي UCF در جهان ثبت كرده است.
در ابتداي بازديد، فيلم افتتاح اين پروژه ي عظيم به نمايش 
درآمد. معاون ش��ركت، پس از پاي��ان فيلم گفت: »فعاليت هاي 
هسته اي ايران صلح جويانه است و براساس مقررات بين المللي 
و زيرنظ��ر آژانس بين المللي انرژي هس��ته اي صورت مي گيرد. 
اين آژانس عالوه بر بازديده��اي ماهيانه از فعاليت هاي ايران، 
دوربين هاي خاصي را در بخش هايي از اين مجموعه نصب كرده 

است كه با فاصله هاي كوتاه زماني، فيلم و عكس مي گيرد.«
پس از ش��نيدن اين توضيحات، با انجام تست هاي اوليه و 

پوشيدن لباس مخصوص، وارد سايت اصلي شديم: 

نمایي از نیروگاه اتميـ  بوشهر

نمایي از تأسیسات آب سنگین
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در اين مجموعه،  ابتدا كنسانتره ي اورانيوم طبيعي )كيك 
زرد( به عنوان خوراك اوليه و اصلي، وارد تأسيس��ات مي شود 
و پس از انحالل در اس��يد نيتريك و خالص س��ازي، مناسب 
با فرايندهاي هسته اي، به تركيب »واسطه كربنات آمونيوم« 

)AUC(4 تبديل مي شود.

در مرحله ي بعد، AUC توليد شده، پس از تجزيه و احيا 
 5)UO2( »در يك رآكتور دّوار در دماي باال، به »اكسيداورانيوم
تبديل مي ش��ود. اين تركيب در رآكتور دوار ديگري در دماي 
حدود 500 درجه ي سانتي  گراد، در واكنش با گاز بسيار سّمي 
و خورنده ي فلوريدهيدروژن، به پودر س��بزرنگ »تترا فلوريد 
اورانيوم« )UF4( تبديل مي شود. UF4 توليدي، وارد مرحله ي 
بعدي مي شود و در رآكتور بستر سيال كه اولين رآكتور از اين 
نوع در مقياس صنعتي در سطح جهان است، با گاز فلوئور كه تا 
دماي حدود 450 درجه ي سانتي گراد گرم شده است، واكنش 
مي دهد و تركيب گازي »هگزا فلوريد اورانيوم« )UF6( حاصل 
مي شود. اين تركيب در مرحله ي بعدي، پس از چگالش، براي 

غني سازي در مخازن ويژه ذخيره مي شود.
وجود عناصر بسيار سمي و راديواكتيو اورانيوم، گازهاي 
خطرناك فلوئور و اسيد فلوريدريك و ساير تركيبات شيميايي 
و در مجموع س��اختار هسته اي و شيميايي پروژه، سبب شده 
است تا اين كارخانه براساس استانداردهاي هسته اي، طراحي، 
س��اخت و اجرا شود و كليه ي آالينده هاي مرتبط، به صورت 
جام��د، مايع و گاز، در واحدهاي مخصوص به خود پااليش و 

مالحظات زيست محيطي در حد مطلوب رعايت شود.
عمده محصوالت اين مركز عبارت اند از: 

UF6 .1 به عنوان مهم ترين تركيب شيميايي واسطه در 
توليد سوخت هسته اي؛

2. اكس��يد اورانيوم با غناي تا 5 درصد، براي استفاده در 
رآكتورهاي قدرت آب سبك مانند رآكتور بوشهر؛

3. اكس��يد اورانيوم طبيعي براي استفاده در رآكتورهاي 
تحقيقاتي و آب سنگين؛

4. گاز فلوئور به عنوان فعال ترين اكسيدكننده در فرايند 
توليد UF6؛

5. نيتروژن به صورت گاز و مايع براي مصارف گوناگون 
سايت.

اين مجتمع، از مجهزترين و بزرگ ترين مراكز آزمايشگاهي 
در س��طح كشور است كه كار آناليز فيزيكي و شيميايي را با 

جديدترين دستگاه ها و كارشناسان متخصص انجام مي دهد.

بازديد از كارخانه ي توليد بسته هاي سوخت
كارخانه ي توليد بسته هاي سوخت، پودر اكسيد اورانيوم 
را ب��ه دو صورت طبيعي و غني ش��ده از كارخانه ي UCF و 
لوله  ها و غالف هاي زيركونيوم را از كارخانه ي توليد آلياژهاي 
نوين زيركونيوم دريافت مي كند و تحت عملياتي بسيار دقيق، 

قرص هاي UO2 را مي سازد.
در مرحله ي بعد، با جاگذاري قرص هاي دو گرمي اورانيوم 
در لوله هاي زيركونيومي، ميله هاي سوخت توليد مي شوند. در 
نهايت هم ميله هاي سوخت درون اسكلت مجتمع )مجموعه اي 
از ميله هاي سوخت( بارگذاري مي شوند و طي عمليات مونتاژ 
نهايي و بازرس��ي دقيق، براي بهره برداري و تأمين س��وخت 

رآكتورهاي هسته اي، آماده مي شوند.
خداي منان را ش��اكريم كه با وجود تبليغات گسترده ي 
جهان،  اعالم محدوديت ها و تحريم هاي بين المللي، با امدادهاي 
غيبي حضرت ولي اهلل االعظم، امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه 
الشريف و تالش خداجويانه ي دانشمندان و فناوران رشيد اين 
مرز و بوم، اين فناوري در حد استاندارد هسته اي، در بهار سال 
1383 به صورت آزمايشي و در سال 1387 به صورت رسمي 

و در مقياس صنعتي، به مرحله ي توليد رسيد.
اميد است ما و شما در انتقال دستاوردهاي ارزشمند اين 
فناوري و جهاد علمي كه به شكستن سد وابستگي ها و القاي 
روحيه ي خودباوري به نسل نوجوان و جوان منجر مي شود، به 

رسالت خويش عمل كنيم.

پي نوشت
1. Zirconium

2. فرايند توليد زيركونيوم عبارت است از: 
Zircon )zrsio4( + Petroleum 
coke )c(  Zrc
Zrc + cl  Zrcl4
Purified Zrcl4
Zirconia )Zro2(
Nuclear Zrcl4
Purified Nuclear Zrcl4
Reduced Nuclear Zirconium
)High Purity Magnesium Sponge(
Nuclear Zirconiom Sponge
3. Uranium Conversion Facility
4. Ammonium Uranyl Carbonate
5. Uranium Oxide

انرژي هسته اي در 
دنياي امروزي ضرورتي 
انكارناپذير است، زيرا 
كاربرد اين انرژي در 
بخش هاي صنعت، 
خدمات، بهداشت، 
درمان، كشاورزي و 
محيط زيست، در حال 
افزايش است

نمایي از آبشارهاي سانتریفیوژ

نمایي از تأسیسات فراوري اورانیومـ  اصفهان

           رشدآموزش   
                 راهنمایی
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!
از زير چاپ بيرون می آيند ترگل ورگل؛ با کلی اميد 
و آرزو که می رويم زير دست خاليق، يک چيزی ياد 
می گيرند، ذوقش را می کنيم که مفيديم!
به قد وقواره ی خودشان نگاه می کنند. با اين که 

سازشان متفاوت است، اما خوش حال می شوند 
که کت و کلفت اند و پر از  مسئله. البد مرد 

ميدان می خواهد درکشان کند و احتمااًل 
خاليق همه مردان مردی که خوانده و 
نخوانده، دانشمند بار می آيند! تازگی ها 
هم ذوقشان ورم کرده و خوش حاليشان 
مضاعف شده، چون دستشان را داده اند 

به دست رايانه ی زبان بسته و قانون وضع 
کرده اند: »در کنار پياده روی مطالب درسی 

روی اعصاب دانش آموزان، فکر و ذکر آن ها 
را به تعليمات رايانه ای بند کنيد و بدانيد اين از 
اهم مسائل آموزشی جهان است!
اين وسط می ماند يک اشکال خيلی 
کوچک که قطعًا در سال های آتی فرصت 
مناسبی برای رفع و رجوع آن وجود خواهد 
داشت و البته حاال تا سال های بعد، کی داده، 
کی گرفته!!
و اما آن اشکال کوچک: »آيا مفاد 
کتاب های درسی با فکر محوری مغايرت 
دارد؟!« الحق واالنصاف دنبال پاسخ هم 

نباشيم، اشکالی پيش نمی آيد، چرا که تا 
کتاب های کمک درسی و کتاب های رنگارنگ 
جانبی هستند، نيازی به پاسخ گويی نقادانه نيست.

البد بهتر بوده کتاب های درسی برای خالی 
نبودن عريضه، حرف خودشان را بزنند و بعد 
از اطاله ی کالمی که تنها خاصيتش افزودن 

محفوظات است، مطلبی عميق و کاربردی 
نداشته باشند و کار را بسپارند به معلمان 

دلسوزی که می خواهند توليد علم را جدی 
بگيرند و فناوری روز را به عرصه ی کاربرد 

قسم حضرت عباس 
يا  ُدم خروس!

سیما سعادت

برسانند تا حداقل ساعات درسی هفتگی، 
حرفی برای گفتن داشته باشند!

از اين روست که بازار توليد 
کمک درسی ها گرم شده و هر کدام 
با طرحی مکمل به ميدان آمده اند 

تا مرد بودن خاليق را به منظور 
پاسخ گويی به سؤاالت درسی، 

تضمين کنند.
از اسراف کاغذ و انرژی 

و فکر و وقت که بگذريم، 
ارائه ی کتاب های کمک درسی، 

پيچاندن لقمه به دور دهان 
است! ظريفی می گفت: »آقاجان، 

يکباره به وقت تأليف کتاب درسی، 
سطح بمباران را کم کنيد و به 

عمق بذرپاشی بيفزاييد تا هم معلم 
تکليفش را بداند، هم دانش آموز 

بفهمد چه می خواند و هم از 
وقت مربوطه در نظام آموزشی 

کشور چيزی تلف نشود.«
حکايت حاشيه ای 

مطلب را نديد نگيريم تا 
حضور تعليمات رايانه ای 
قوز باالی قوز جلوه نکند! 
و آموزش وپرورش سروسامانی 

بگيرد. به قول همان ظريف محترم، اگر کتاب ها 
آن چنان که بايد فکر محور تأليف شوند، اگر 
معلمان ما دست از اطالع رسانی سطحی و 

لقمه ای بردارند و اگر دانش آموزان کار را جدی 
بگيرند، آن وقت تعليمات رايانه ای روی واقعی 

خودشان را نشان می دهند. به اين می گويند يک 
دو دو تا چهارتای ساده. يکی بايد شروع کند، 

چون همه ی خوش اقبالی ها در لحظه ی شروع 
به دنيا می آيند.              به اميد آن روزگاران.

ان
راه

هم
با
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معلــم

 ويژگی معلم و مربی
معلم بايد احس��ان های خداوند متعال را برای دانش آموزان 
برشمارد. نکته ی مورد توجه دراين باره، ويژگی معلم است. يکی 
از اصول مهم در کار معلم، به ويژه در تربيت دينی، تناسب ويژگی 
او با کار اوست. معلم در اين کار، واسطه ی بين خدا و دانش آموز 
است که می خواهد يکی از ويژگی های خدا را به آن ها منتقل کند. 
برهمين اساس، معلم خود بايد خدا را با همين رويکرد بشناسد تا 
بتواند آن را به ديگران منتقل سازد. معلمی که الگوی رابطه اش 
با خداوند محبتی نباشد، نمی تواند به خوبی دانش آموز با محبتی 
تربي��ت کند. نقش بازی کردن در اين زمين��ه تأثير عميق ندارد. 
وقتی دانش آموز ببيند معلم، خود به چنين چيزی باور ندارد، آن را 
نمی پذيرد. به همين جهت، خداوند متعال می فرمايد: »ِلَم َتُقوُلوَن 

ما ال َتْفَعلون« ]صف/2[.
هم چنين، معلم بايد احسان شناس خوبی باشد. الزم است 
گونه های متفاوت احسان خدا را بشناسد و در جای مناسب، آن ها 
را برای دانش آموزان بيان کند. بعدًا درباره ی احسان های خداوند 

متعال بيشتر سخن خواهيم گفت.
بع��د ديگر اين موضوع، رابطه ی معلم با دانش آموز اس��ت. 
معلمی که می خواهد احس��ان خداوند را برای دانش آموزان بيان 
کند، بايد خود نيز اهل احس��ان به دانش آموز باشد. معلم در اين 
رابطه، مجرای انتقال احسان خداوند به دانش آموز است. کسی که 
اهل بدی است و رابطه ای خشک و خشن با دانش آموز دارد، در 
انتقال لطف و احسان خداوند، موفقيت چندانی نخواهد داشت. به 

همين دليل، خداوند متعال به حضرت عيسی)ع( می فرمايد:
»ذکر خلقی نعمائی، و أحسن إليهم، و حببِّني إليهم؛ فإنهم 
اليحبون إال من أحسن إليهم.« ] ارشادالقلوب :116[: نعمت های 

مرا به خلق من يادآور و به آنان احسان کن و آنان را با من دوست 
گردان؛ چرا که آنان جزکس��ی را كه به آنان احسان کرده باشد، 

دوست نمی دارند.
هدف، دوس��ت س��اختن مردم با خداوند است که در عبارت 
»حببنی اليهم« آمده اس��ت. پي��ش از اين جمله، دو مطلب آمده 
است: يکی بيان نعمت های خداوند برای مردم )ذکر خلقی نعمائی( 
و ديگری احس��ان گوينده به مردم )احسن اليهم(. بنابراين، برای 
تحقق هدف دوس��ت س��اختن دانش آموز با خداوند، دو کار بايد 
صورت پذيرد: يکی آشناسازی دانش آموز با احسان و لطف خداوند 
که به ارائه ی اطالعات مربوط است و ديگری احسان به دانش آموز 
که به شيوه ی ارتباط با دانش آموز مربوط می شود. در تربيت دينی 
دانش آموزان، نمی توان با خش��ونت و تندی رفت��ار کرد. نرمی و 
مالطفت، الزمه ی تربيت دينی است. خداوند متعال در آيه ي 158 
س��وره ي آل عمران به پيامبر اکرم می فرمايد: به رحمت الهی، تو 
با مردم نرم خو شدی و اگر تندخو و سخت دل می بودی، از گرد تو 
پراکنده می شدند. به اين جمله دقت کنيد: »اگر تندخو و سخت دل 
می بودی، از گرد تو پراکنده می شدند.« نکته اين است که اگر معلم 
نرم خو نباشد، دانش آموزان از گرد او پراکنده می شوند و در صورتی 

که پراکنده شوند، آشناسازی با خداوند اتفاق نمی افتد.

 انواع نعمت های خداوند
معلم بايد احسان ش��ناس باش��د و انواع نعمت های خداوند 
متعال را بشناس��د. برای شناخت لطف و احس��ان خداوند، بايد 
آيات و روايات موضع »نعمت« را مطالعه کرد. ما در اين قسمت، 
ب��ه مواردی اش��اره خواهيم کرد که در عن��وان »النعمه« کتاب 

ميزان الحکمه آمده است.

محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حدیث

 حجت االسالم عباس پسندیده

نی
ت دی

ربی
ت

کلید واژه ها: معلم، احسان، نعمت.

اشاره
در شماره ی پیش، دیدگاه »عاطفهـ  مرکزی« را در تربیت توحیدی توضیح دادیم و گفتیم که برای برانگیختن 
محبت، باید »احسان« و »کمال« خداوند متعال را یادآوری کرد. در این شماره، به ویژگی معلمی که متکفل 

این امر می شود و هم چنین راه شناخت احسان خداوند متعال، خواهیم پرداخت.

 عاِلِم عامل
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بخش مهمی از نعمت ه��ا، در دعاهای معصومان بيان 
شده اند. برای نمونه، امام علی)ع( در دعای کميل از پوشاندن 
گناهان، برگرداندن بالهای س��خت، نگه داش��تن از لغزش، 
برطرف ک��ردن گرفتاری ها و نش��ر خوش نام��ی، به عنوان 
نعمت های خداوند متعال ياد کرده است: »اللهم و موالی، کم 
من قبيح سترته، و کم من فادح من البال ء أقلته، و کم من عثار 
وقيته، و کم من مکروه دفعته، و کم من ثناءجميل لست أهاَل 

له نشرته«.
يک��ی از دعاهايی که ب��ه اين مس��ئله پرداخته، دعای 
جوشن صغير است. اين دعا قسمت های متعددی دارد که در هر 
کدام، حضرت نخست نعمتی از نعمت های الهی را بر می شمرد 

و در پايان اين جمله را بيان می کند:
»َفَلَک اْلَحْمُد يا َربِّ ِمْن ُمْقَتِدٍر اَل ُيْغَلُب َوِذی أَنائ اَل َيْعَجُل 
اِکِريَن َو  ٍد َواْجَعِلْنی لَِنْعَماِئَک ِمنَ الشَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
ِلاُلئَک ِمَن الذَّاِکِريَن«: پس برای توست حمد ای پروردگارم، 
از آن جهت که تو آن توانايی که مغلوب نشوی و آن بردباری 
که هرگز ش��تاب نخواهد کرد. درود فرست بر محمد)ص( و 
آل او و مرا از شکرگزاران نعمتت و يادکنندگان احسان هايت 

قرار ده.
در دعای عرفه نيز نعمت های متعددی شمرده شده اند. 
هم چني��ن، در مواردی که واژه ی »الحم��دهلل« به کار رفته، 
معمواًل نعمتی از نعمت های خداوند بيان شده است. نمونه ی 
آن را می ت��وان در دعاهای ابوحم��زه، افتتاح و ديگر دعاها 
ياف��ت. معلم می تواند ب��ا مطالعه ی اي��ن دعاها، مجموعه 
نعمت ه��ای خ��دا را شناس��ايی کند و در وقت مناس��ب به 

دانش آموزان منتقل سازد.

ي
یم

رح
ه 

طیب
س : 

کا
ع

در قرآن کريم تصريح شده که از هر آن چه خواستيد، خدا به 
شما داد. نعمت های او بی شمار است و انسان ستمکار و ناسپاس. 
و البته خدای او آمرزنده و مهربان است: و هر آن چه از او خواستيد، 
به ش��ما عطا کرد و اگر نعمت خدا را ش��ماره کنيد، نمی توانيد 
آن را به ش��مار درآوريد. همانا انسان ستم پيشه و ناسپاس است 

]ابراهيم/ 34[.
و اگر نعمت خدا را ش��ماره کنيد، نمی توانيد آن را به شمار 

درآوريد. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است ]نحل/ 18[.
به همين جهت، امام علی)ع( خداوندی را سپاس می گويد که 
سخنوران در ستودنش درمانند و شمارندگان، شمردن نعمت هايش 
را ندانند و به کمیل بن زیاد تصريح می کند، تو هيچ گاه از لطف خدا 

خالی نبوده ای، پس هماره او را سپاس و ستايش کن.
روزی رس��ول خدا)ص( از اميرالمؤمنين)ع( پرس��يد: »بگو 
نخستين نعمتی که خدای عزوجل تو را به آن آزمود و به وسيله ی 
آن نواخت، چيس��ت؟« امام علی)ع( عرض کرد: »اين که خداوند 
جل ثناوه، مرا از هيچ آفريد.« رسول خدا)ص( با شنيدن اين پاسخ 

فرمود: »درست گفتی.«
امـام علی)ع( از وجود پيامبر اک��رم)ص( و خوش اخالقی و 
پرهيز از گناه و الفت ميان مردم، به عنوان نعمت ياد کرده است و 
در روايتی ديگر، در يک ترتيب صعودی، از »مال« و »سالمتی« و 
سپس »تقوای قلب« به عنوان نعمت ياد کرده است. امام صادق)ع( 
نيز از توحيد در محبت به خدا، به عنوان نعمت ياد کرده است. در 
برخی ديگر از روايات، سالمتی، فراغت و امنيت، نعمت های مغفول 
ناميده شده اند. در روايتی از امام علی)ع(، عالوه بر آن چه خدا عطا 
می کند و اشتباهاتی که می پوشاند، از بالهايی که پيش از ورود به 

برمی گرداند نيز به عنوان نعمت ياد شده است.
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كلیدواژه ها: نياز، تربيت، معلم.

در شماره ي قبل، سؤال مهمي مطرح شد كه مورد 
بررس��ي قرار نگرفت. سؤال اين بود كه اگر نبايد با گرو 
گرفتن ارضاي نيازهاي اساس��ي دانش آموزان، آن ها را 
به درس خواندن واداشت، پس چه انگيزه اي بايد باعث 
درس خواندن آن ها ش��ود؟ جواب عمده ي معلمان اين 
اس��ت كه انگيزه ي آن ها بايد كس��ب دانش، مهارت و 
توانايي باش��د كه زندگي خود را با آن بس��ازند. اما اين 
پاسخ با سؤال جدي تري مواجه شد و آن اين كه چرا اين 
انگيزه ها در بچه ها وجود ندارد و در عوض مدرسه مجبور 
است با به چالش كشيدن تأمين نيازهاي فيزيولوژيكي، 
ايمني، محبت، تعلق، و ارزشمندي، او را به درس خواندن 

وادارد؟
در ش��ماره ي قبل هم يادآوري كرديم، پاس��خ اين 
سؤال بايد براي كسي كه مطالب اين نوشته را تاكنون 
دنبال كرده است، واضح باشد. آن پاسخ اين است: دقيقًا 
به اين علت كه نيازهاي اساسي او به چالش كشيده شده 
است. يعني اگر نيازهاي اساسي دانش آموز بدون قيد و 

بخوان، فكركن، تغييربده!

ش��رط تأمين ش��ود، آن گاه او به مرحله ي نيازهاي رشد 
مي رسد و بنابراين نه تنها براي شكوفايي استعداد خود، 
بلكه براي ارضاي نياز به دانستن و فهميدن، ياد مي گيرد 

]سعيدنيا، 2009[.
شايد برخي بگويند كه اين گونه نيست، بلكه وقتي 
معلم مي بيند كه بچه درس نمي خواند، شروع به گرو 
گرفتن نيازهاي اساس��ي مي كند، ولي تقريبًا به طور 
عمده اين گونه نيست. دانش آموزي را در نظر بگيريد 
كه س��ال اول ابتدايي اس��ت و تازه  وارد مدرسه شده 
اس��ت. آيا معلمان از ابتدا ش��روع به گذاشتن قوانين 
كالس، تكلي��ف و غيره نمي كنند؟ آي��ا از ابتدا براي 
درس نخوان��دن بچه ها اتمام حجت نمي كنند؟ آيا از 
ابتدا به عنوان تشويق رفتارهاي مثبت آن ها، برايشان 
نمره، جايزه، س��تاره و غيره قرار نمي دهند؟ آيا براي 
بچه هاي درس خوان، باهوش و مؤدب، در برابر ديگران 
احترام قائل نمي شوند و در مقابل به ديگران بي اعتنايي 

نمي كنند؟ 
نكته ي ديگر اين است كه تا وقتي خواست مدرسه، 
معلم و والدين اين باشد كه همه بايد در يك زمان معين، 

مي��زان معيني از دروس معيني را با ش��يوه ي معين و با 
كيفيت معيني بياموزند، روش مذكور دير يا زود ضرورت 
مي ياب��د. در مقابل، اگر نيازهاي كمب��ود آن ها را تأمين 
كنيم، به آن ها اعتماد كنيم، به قدرت انتخاب آن ها احترام 
بگذاريم و انعطاف الزم براي پيشرفت هاي كند و تند را 
در مدرسه فراهم كنيم، دير يا زود آن ها براي ياد گرفتن 

تالش خواهند كرد.
اين روش فقط يك روش در برابر ساير راه ها نيست، 
بلكه تنها راه موجود براي كمك به افراد در طريق كمال 
است. الزم است دوباره توجه داده شود كه اساسًا، درس 
خواندن با انگيزه هاي كمبود، به كمال منجر نمي ش��ود 
]مازلو، 1968[. حتي رسيدن به دانش )كه محصول بيش 
از 90درصد نوع آموزش ماس��ت( و يا مهارت و توانايي 
)هرچند كه آموزش ما به ندرت به اين هدف مي رسد( نيز 

با كمال فرد ارتباط مستقيم ندارد.
عالوه بر آن، اين ن��وع آموزش حتي اگر به دانش، 
مهارت و توانايي منجر ش��ود، در كنار آن، عوارض رواني 
زيادي هم ايجاد مي كند كه زندگي شخصي فرد را مختل 
مي سازد ]زيمرمن، 2002[. سلب قدرت انتخاب، احساس 

دكتراي تعلیم و تربیت

یداهلل سعیدنیا  
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ارزش��مندي را از بي��ن مي برد و در انس��ان بدبيني ايجاد 
مي كند. اين بدبيني منشأ اصلي افسردگي است ]سليگمن، 
2006[. در مقاب��ل، دادن قدرت كنترل، حتي در حيوانات، 
اثرات ش��گرفي داشته است.  حال اگر انسان ها احساس 
كنند كه مي توانند با انتخاب خود، محيط را كنترل كنند، 

انتظار چه تغييراتي در جسم و روان آن ها مي رود؟!
داشتن قدرت انتخاب، يعني احساس توانايي كنترل 
محي��ط، اميد به زندگي را افزايش مي دهد ]س��ليگمن،  
2007[. مثاًل سالمنداني كه در خانه ي سالمندان خدماتي 
را دريافت مي كردند كه مي توانستند آن ها را انتخاب كنند، 
مرگ وميرشان نس��بت به گروهي كه همان خدمات را 
بدون قدرت انتخاب دريافت مي كردند، كمتر بوده و ضمنًا 

فعال تر و شادتر بوده اند ]سليگمن، 2009[. 
توجه ش��ود كه در تحليل نمي خواهيم كه همه ي 
مدارس، همه ي معلمان، همه ي مسئوالن و همه ي نظام 
آموزشي را يك جا نقد كنيم، ولي اين رويه ي جاري و غالب 
است. هم چنين، ادعا نمي ش��ود كه همه ي محصوالت 
مدارس، مشخصاتي نظير آن چه كه در شماره ي قبل ذكر 

شد دارند، ولي عمده ي محصوالت چنين اند.

داليلي كه به نتيجه اي متفاوت با آن چه ذكر ش��د، 
منجر مي شود، مي تواند ناشي از موارد زير باشد:

1. برخي معلمان با درك واقعي نيازهاي دانش آموز و 
تأمين آن ها، آن ها را به انگيزه هاي رشد مي رسانند.

2. برخ��ي دانش آموزان به دليل رش��د كردن در 
خانواده هايي كه آن ها را متعادل رشد داده اند، در مدارس 
خود را با شرايط وفق مي دهند و اساسًا چون انگيزه ي 
كمال را دارند، خواسته هاي معلمان هم خودبه خود تأمين 
مي شود. لذا در چرخه ي معيوب ذكر شده قرار نمي گيرد.

3. هدف هاي محدود نظام آموزشي ممكن است 
ب��ا كمال برخي افراد متناس��ب از كار درآيد. براي اين 
دانش آموزان نيز محدوديت ها و فش��ارهاي مدرس��ه 
ايجاد اذيت نمي ش��ود و آن ها از اين آسيب ها در امان 

مي مانند.
4. برخي خانواده ها به دليل عملكرد درست، تأثيري 
بس��يار قوي بر دانش آموزان دارن��د، به طوري كه حتي در 
شرايط تنش زاي مدرسه خود را حفظ مي كنند و با كمترين 
آسيب، از آن ها عبور مي كنند. يافته هاي سليگمن )1387( 

نيز اين موضوع را تأييد مي كند.
بنابراي��ن به نظ��ر مي آي��د، اگر نيازهاي اساس��ي 
دانش آموز، به درستي، به موقع و بدون پيش شرط تأمين 
ش��ود، انتخاب او سلب نش��ود و قدرت تحليل و تفكر او 
پرورش نيابد، خود بهترين تصميم را مي گيرد. اگر درس 
خواندن نياز او باشد، خود به طرف آن خواهد رفت؛ اگرچه 
ممكن است نحوه ي درس خواندن، ميزان درس خواندن، 
موضوعات مورد عالقه و غيره ي اين افراد مانند هم نباشد 

و يكسان سازي موردنظر مدارس تأمين نشود.
موانعي كه معلمان و مدارس براي چنين عملكردي 

دارند، مي تواند اين ها باشد:
1. معلمان، خود افراد رش��ديافته اي نيس��تند و لذا 
با قرباني ك��ردن دانش آموزان، نيازهاي اساسي ش��ان را 
تأمين مي كنند. اين موضوع، مي تواند چالشي مهم براي 
آموزش وپرورش باش��د. زيرا اگر اين فرض درست باشد 

پي نوشت
1. Constructivism
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كه معلمان رشدنيافته )كساني كه نيازهاي كمبود آن ها به 
نسبت تأمين نشده و در سطح نيازهاي رشد قرار ندارند(، 
باعث آفاتي مي شوند كه ذكر شد، آن گاه به دليل در اقليت 
بودن معلمان رش��ديافته، آموزش وپ��رورش بدون معلم 
مي ماند. اين واقعيت، گواه حقانيت پيشنهادي است كه 
برخي متفكران جديد فلسفه ي آموزش وپرورش مي دهند و 
آن اين است كه در آموزش وپرورش كنوني جهان، نقش 
معلم به عنوان محور، مرك��ز و مرجع ياددهي، متزلزل تر 
از گذش��ته اس��ت ]تافلر، 1372[. در عوض، بايد نقش 
محيط آموزشي و مواد آموزشي را پررنگ كرد و هسته ي 
اصلي آموزش را بر يادگيرن��ده متمركز كرد. روش هاي 
ساخت گرايي1 در يادگيري، چنين ديدگاه هايي را توسعه 

مي دهند ]مرگل، 1998[.
2. معلمان تحت فش��ار مدرس��ه، والدي��ن و نظام 
آموزشي قرار دارند و مجبورند از چنين روش هايي استفاده 
كنند تا خروجي )محصول( موردنظر آن ها تأمين شود. بايد 
گفت، به واقع چنين مش��كلي وجود دارد. يعني حتي اگر 
معلمان بخواهند، بدانند و بتوانند به درستي عمل كنند، 
فشارهاي فوق مانعي اساسي براي تحقق اهداف  آن ها 
هس��تند. نظام آموزشي، توس��ط مركز تصميم گيري در 
دولت ها ايجاد مي شود. مدرسه موظف است سياست هاي 
آموزش��ي دولت ها را دنبال كند. فرهن��گ و ارزش هاي 
والدين نيز در اين زمينه، انعكاس��ي از فرهنگ حاكم بر 
جامعه است. فرهنگ آموزشي نيز كه در طول سال هاي 
زيادي شكل گرفته، ناشي از واقعيت هاي اجتماعي مانند 
ارزشمند بودن مدرك، وضعيت اقتصادي و غيره است كه 
اين ها نيز به نوبه ي خود از نتايج سياست هايي است كه 
دولت هاي سال هاي گذشته و دورتر اعمال كرده اند. به طور 
خالصه، اگر قرار باشد معلمان رشديافته از فشارهاي ذكر 
ش��ده رهايي يابند، در وهله ي اول و به طور اساسي، بايد 
سياست هاي دولتي در اين زمينه تغيير كند؛ اگرچه تالش 
براي تغيي��ر نگرش اوليا از طريق گس��ترش آگاهي ها، 

تأثيرات زيادي خواهد داشت.

عکاس : اعظم الریجاني
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شبانه روزي صداقت
امروز، ساعتي پيش، مردي را به خاك سپردم كه از جنس خاك 
بود. تا امروز نمي دانستم كه مي توان دريا را هم دفن كرد. امروز مردي 

را به خاك سپردم كه دلش دريايي بود.
نمي دانم اين ها را كه مي نويسم خاطره است يا داستان. تك نگارِي 
شاهدي است زنده يا پريشان گويي مردي بيمار! هرچه هست، متعلق 
به موجودي است كه بار غم دنيا بر دلش سنگيني مي كند. شمعي براي 
ش��ما روشن مي كنم، براي دقايقي: س��ال شصت و هفت بود. جنگ 
تازه تمام ش��ده بود. برگش��تن از منطقه و خو گرفتن به عادات شهر، 
كار ساده اي نبود. حكمم را كه دادند دستم، از خوش حالي پر درآوردم. 
ساعت ده صبح بود كه از ساختمان اداره زدم بيرون، ظهر نشده، شق و 

رق جلوي مدير شبانه روزي ايستاده بودم.
عاقل��ه مردي بود ب��ه نام آقاي كريمي كه بعدها دانس��تم اهل 
كرامت اس��ت و از آن جواهرات خ��اك گرفته ي آموزش وپرورش كه 

ه ها
جرب

ت

يك گوشه اي از اين مملكت، با عشق و ايمان دارند كارشان را انجام 
مي دهند. دور از چش��م همه: نه تقديري، نه تش��كري، نه تعريفي، نه 
تمجيدي، نه همايش��ي و نه بزرگداش��تي. آتشي گرم كه شب روشن 
مي كنند و صبح، موقع خداحافظي، باد خاكسترشان را مي برد گوشه اي، 

پاي درختي و... تمام.
آقاي كريمي لبخند زد � ش��يرين لبخند مي زد � و گفت: »عجله  

داري جوان؟«
گفتم: »كارم را دوست دارم.«

گفت: »كدام كار؟ شما كه هنوز تجربه اي نداري! مي داني چي را 
دوست داري؟«

گفتم: »شما را دوست دارم.«
گفت: »به جان خودم، االن از پش��ت خاكريز بلند ش��دي آمدي 

اين جا. شلمچه بودي؟«

حسین افصح
ی

ریف
 ش

ئه
ما
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گفتم: »يك كم آن طرف تر«
گفت: »از روي نقشه يك كم آن طرف تر مي شود بغداد!«

گفتم: »بعضي ها وقتي فهميدند ابالغم براي اين جا صادر شده، 
گفتند: پوستت كنده است.«

گفت: »چرا؟« 
و خندي��د. گفتم: »به من مي گفتند اين ج��ا بايد خيلي كار كنم. 
مي گفتند، اين جا كس��ي با كس��ي تعارف ندارد. مي گفتند، اين جا كار 
سخت است. مي گفتند هر كس كه تا حاال ابالغش براي اين جا خورده، 
يك جوري حكمش را پيچانده است. مي گفتند تو هم اگر آشنا داري، 

حكمت را بپيچان، اين جا چه طوري است؟«
گفت: »راست گفته اند... از كار مي ترسي؟«

گفتم: »نه!«
گفت: »يك ضرب المثلي هس��ت كه: »اسم نابينا را مي گذارند 
عينعلي!« يعني هر كس دنبال همان چيزي اس��ت كه ندارد. درست 
ي��ا غلط، من خيلي به اين ضرب المثل باور ندارم. بعضي ها هس��تند 
كه مصداق كامل اسمش��ان هس��تند. اين جور آدم ها كم هم نيستند. 
آن  قديم ها كه مي خواستند براي اولين بار براي هر كسي شناس نامه 
صادر كنند، براي انتخاب نام خانوادگي ، مي گش��تند ببينند آن بنده ي 
خدا در واليتش به چه چيزي مشهور است. اگر طرف اهل محّرم بود، 
اسمش را مي گذاشتند مداح زاده، اگر اهل زمين و زراعت بود، اسمش را 
مي گذاشتند كشاورز. اگر دستش كج بود اسمش را مي گذاشتند سارقي 
و همين طور كه اسم ها رديف مي شد، كار و كاسبي و خصلت و فيزيك 
آدم ها پش��ت سرش قطار مي ش��د. شما سر اين رشته را بگير بيا جلو 
تا برس��ي به حاال كه اهل تحقيق، خيلي از خصلت هاي اين آدميزاد 
را ژنتيكي مي دانند كه از پدربزرگ و پدر مي رس��د به پس��ر و نوه، و 
اين طوري مي شود كه قربانعلي كدخدايي مي شود عباس كدخدايي و 
بعد هم مي شود سعيد كدخدايي و بعد هم مي شود امير كدخدايي و آخر 
سر مي بيني نوه ي نوه ي آن قربانعلي كدخدايي از قضاي روزگار، االن 
بعد از نود سال، باز هم شهردار و كدخداي يك جاي ديگري است و 
خدا مي داند پسرش فردا مي شود رئيس پسر بنده و شما كه نود سال 
پيش اسم پدربزرگمان را گذاشته اند بنده زاده يا غالمپور! حاال مثاًل چه 
مي شد اگر اسم آن بنده ي خدا، پدر پدربزرگم را مي گذاشتند ساالرزاده! 

از اين دنياي به اين بزرگي كم مي آمد؟«
گفتم: »چه قدر طوالني؟ منظورتان چيست؟«

گفت: »اين جا اس��مش ش��بانه روزي صداقت است. اهالي شهر 
مي گفتند كه آقاي صداقت واقعًا آدم راستگويي بوده. 

گفتم: »اين جا چكار بايد بكنم؟ منظورم غير از راستگويي است.«
گفت: »اول مي گويم چه كار نكن: زياد حرف نزن... براي من تا دلت 
مي خواهد حرف بزن. ايراد بگير، پيشنهاد بده، انتقاد كن، قول مي دهم 
كه گوش كنم. اين كه مي گويم حرف نزن، منظورم براي بچه هاست. 
جان هر كس كه دوست داري، اگر فكر مي كني آموزش وپرورش يعني 

اين كه صبح تا شب بنشيني و بچه هاي مردم را توي علفزار نصيحت 
بچران��ي، همين االن برگرد و برو. ابالغت را به قول همان ها كه ياد 

دادند، بپيچان.«
گفتم: »چه ش��اعرانه گفتيد. »چريدن در علف��زار نصيحت« را 

مي گويم.«
گفت: »اين جا يك مدرسه ي شبانه روزي است. اين جا با مدارس 
ديگ��ر فرق دارد. ما اين ج��ا فقط درس نمي دهيم. بچه ها اين جا فقط 
درس نمي خوانن��د. ما اين جا زندگي مي كني��م، زندگي يعني خواب و 
بيداري، يعني بازي و نشاط، يعني درس و امتحان، يعني دعوا و دوستي، 
يعني محبت. بگذار زندگي اين بچه ها راه خودش را برود. نصيحت اين 
وسط جايش خيلي تنگ است. همين كه من و تو اين دور و بر باشيم 
كه راه اين بچه ها كج نشود، كافي است. كار كمي هم نيست. سخت 

هم هست.«
گفتم: »پس با بچه ها كه هستم، چه كار كنم؟«

گف��ت: »گوش كن...  گوش كن... بگذار بچه ها حرف بزنند يك 
كلمه كه گوش كني، به اندازه ي يك دنيا نصيحت مي ارزد.«

گفتم: »شما كه همه اش من را نصيحت كرديد.«
گفت: »من يك بار اش��تباه بكنم، بهتر از اين است كه شما يك 

عمر اشتباه بكني.«
گفت: »معلمي مثل رانندگي مي ماند. خطر آن  وقتي نيس��ت كه 
هنوز بلد نيستي دنده را چاق كني يا نمي داني پارك دوبل يعني چي؟ 
اين جور وقت ها آدم ها احتياط مي كنند. خطر مال وقتي است كه دستت 
به دنده و فرمان آشنا شده و فكر مي كني كه راننده  شده اي، غافل از 
اين كه رانندگي يعني در يك لحظه، در بدترين ش��رايط و در كم ترين 
زمان، بهترين تصميم را گرفتن. معلمي هم همين جور اس��ت پسرم. 
وقتي فكر كردي كه ديگر يك معلم كامل شدي، خطر تازه شروع شده. 
معلمي تجربه مي خواهد اين را در هيچ مركز تربيت معلم و دانشگاهي 

نمي توانند يادت بدهند...«
و اين جوري بود كه من كارم را در ش��بانه روزي صداقت ش��روع 

كردم. بيست ويك سال پيش!
از كجاي اين بيست ويك سال بنويسم؟ من اين جا كار نكردم. من 
در اين جا بيست و يك سال زندگي كردم. در كنار مردي از جنس خاك 
كه دوستش داشتم و دوستم داشت. همه را و از همه بيشتر بچه ها را 
دوست داشت. همكاران هم دوستش داشتند. همه دوستش داشتند و 

از همه بيشتر بچه ها!
آن موقع من يك دنيا انرژي بودم. دوست داشتم بادي باشم كه به 
بادبان مدرسه فشار مي آورد و آن را به زور جلو مي برد. آقاي كريمي هم 
ناخداي اين كشتي بود. در آن دوران جواني، براي خودم يك دنيا طرح 
و برنامه بودم و هميشه دنبال چيزهاي جديد مي گشتم. آقاي كريمي هم 
خوشش مي آمد. دوست داشت. هر وقت مي رفتم سراغش، مي گفت: 

»جوان، بريز بيرون ببينم اين دفعه چي توي چنته ات داري؟«
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از آن همه طرح هاي عجيب و غريب من دست مي گذاشت روي 
يكي و مي گفت: »ببينم چه قدر جوهر داري؟ اگر اهلش هستي، ياعلي! 

اما با من هماهنگ باش. هرجا شك كردي بپرس. خب؟«
...

يك روز يك موتور برق گيرمان آمد. آن موقع ها تازه جنگ تمام 
ش��ده بود و بر اثر صدماتي ك��ه نيروگاه ها در زمان جنگ ديده بودند، 
ساعات زيادي از شب و روز برق مي رفت. در يك »شبانه روزي«، اين 
موضوع براي خودش معضلي بود. آن موقع ها بعضي ها كه دستشان به 
دهانش��ان مي رسيد، با يك موتور برق كوچك مشكل خانه شان را تا 
حدي حل مي كردند، اما كاري از دست ما برنمي آمد. وضع مالي مدرسه 
در آن شرايط به قدري بد بود كه به زحمت از عهده ي برطرف كردن 
ضرورترين نيازهاي بچه ها برمي آمديم. انتظاري هم نداشتيم. اين موتور 
برق ه��م روغن ريخته اي بود كه يك بنده  خدايي نذر امامزاده كرده 
بود. در حقيقت از موتور برق فقط اسمش را داشت. صاحبش كه ديده 
بود اين موتور عمرش را كرده و دم به ساعت بايد خرج تعميرش كند، 
عطايش را به لقايش بخشيده و يك موتور نو خريده بود و بعد هم براي 

شادي امواتش آن را فرستاده بود براي ما!
به آقاي كريمي گفتم: »آقا عالي شد. مشكلمان حل شد.«

آق��اي كريمي گفت: »آدم خوش خي��ال، مثاًل فكر كردي با اين 
چه كار مي تواني بكني؟ اين به زور برايت بتواند شبي يك ساعت كار 

بكند.«
گفتم: »اتفاقًا همان يك ساعت هم كافي است. ببينيد، من يك 
طرحي داشتم كه بچه ها شب ها كار گروهي انجام بدهند. گروه گروه دور 
هم جمع بشوند و درس هاي آن روزشان را مرور بكنند. يادتان هست 
چي شد؟ يك هفته نگذشت كه به خاطر خاموشي ها، برنامه به هم خورد. 
شما بگذار اين را براي همان ساعت هاي كار گروهي درسي روشنش 

كنيم. تعميرش با من. بنزين و روغنش هم كه خرجي ندارد.«
آقاي كريمي گفت: »براي خودت دردسر درست مي كني. ولي اگر 

دوست داري، حرفي نيست. سنگ مفت، گنجشك مفت.«
من از بچگي، تابستان ها كه مي شد، پيش پدرم در مكانيكي كار 
مي كردم. با كار موتور كم و بيش آش��نا بودم. وقتي دس��تي به سر و 
رويش كش��يدم، چيز بدي از آب درنيامد. درست كه شد، به روشنايي 
س��الن مطالعه وصلش كردم. اولين شبي را كه موتور به كار افتاد، به 
خوبي به ي��اد دارم. يكي از روزهاي بهمن ماه بود. انگار كه دنيا را به 
من داده باشند. گاهي همين موفقيت هاي كوچك، شادي يك هفته ي 

زندگي آدم مي شود.
به هر حال، از همان فردايش برنامه ي مطالعه ي گروهي شبانه 
را با برنامه و حساب و كتاب و با اميد و آرزو به راه انداختم. فرم هايي 
درست كرده بودم كه در آن  ها ساعات مطالعه و عناوين درس ها ثبت 
شده بود. فرم هايي هم داشتم كه ميزان موفقيت و فعاليت  گروه هاي 

دانش آموزي را در آن ثبت مي كردم.

متأس��فانه اين شادي من شايد دو هفته هم دوام نياورد. موتور برق 
خراب و برنامه با مشكل روبه رو شد. جاي ترديد نبود. آستين ها را باال زدم 
و دوباره مشغول تعمير آن شدم. در نور كم چراغ قوه و در سرماي بهمن ماه، 
واقعًا كار سختي بود. اما دلم به نتيجه ي كار گرم بود. بچه ها هم كمكم 
مي كردند. رابطه ي من با بچه ها هميشه خوب و دوستانه بود. حتي شايد 
بگوي��م برادرانه. من فكر مي كنم دانش  آموزان هم اين را فهميده بودند. 
رفتارشان با من هميشه دوستانه بود و البته احترامم را هم نگاه مي داشتند. 
به هر حال، دانش آموزان هم به كمك من آمدند و موتور را باز كرديم و 
دوباره شست وش��ويش داديم و سوارش كرديم. اين كار تا ديروقت شب 
طول كش��يد، ولي در نهايت موتور روشن ش��د. فرداي آن روز، برنامه ي 
مطالعه ي گروهي را از سر گرفتيم، ولي بعد از دو سه شب، دوباره موتور از 
كار افتاد و من دوباره با كمك بچه ها مشغول تعمير و سرويس موتور شدم. 
االن كه به آن موقع  فكر مي كنم، از آن همه انرژي تعجب مي كنم. در آن 
سرما، دست زدن به قطعات فلزي موتور، وحشتناك بود. گاهي دست هايم 

بي حس مي شد، اما به كار ادامه مي دادم تا دوباره موتور را روشن كنم.
ش��ايد نزدي��ك به ده بار اين اتفاق تكرار ش��د و م��ن ادامه دادم. 
دانش آموزان هم خسته شده بودند. حوصله شان سر رفته بود. از همان 
دفعه هاي دوم و سوم به من مي گفتند: »آقا ولش كنيد. بي فايده است.« 
اما من دس��ت بردار نبودم و جالب اين كه در آن شرايط سخت، عده ي 
زيادي از دانش آموزان پابه پاي من و براي تعمير موتور كمك مي كردند.

اين داس��تان ادامه داش��ت تا اين كه يك شب با اصرار عجيب 
دانش آموزي به نام علیزاده روبه رو شدم كه سفت و سخت ايستاده بود 
تا مرا از ادامه ي كار منصرف كند. مي گفت: »آقا شما خيلي مرد هستيد. 

اما شما را به خدا ولش كنيد.«
گفتم: »نه، من پا پس نمي كشم.«

گفت: »آقا، جان هر كس كه دوس��ت داريد ولش كنيد، بچه ها 
حالشان گرفته است. ولش كنيد.«

گفتم: »بچه ها براي چي حالشان گرفته است؟ من كه نخواستم 
بيايند كمكم، خودشان آمدند.«

گفت: »آقا شما نمي دانيد. لطفًا دست برداريد.«
بحث آن ش��ب ما بدون نتيجه ادامه پيدا كرد تا اين كه عليزاده در 
عين تعجب من شروع به گريه كرد و رفت. كارش برايم عجيب بود. به 
هر حال پي نگرفتم و به كارم ادامه دادم تا اين كه فردا صبح، آقاي كريمي 
من را صدا زد و گفت: »محسن جان، اين موتور برق را ولش كن.« و تا 
من آمدم چون و چرا كنم، جلويم را گرفت و گفت: »فرض كن اين يك 
دس��تور است. خب؟ اگر خواستي تعميرش كن و بگذارش انبار، اگر هم 
نخوانستي بيندازش دور. اما برنامه ي كار گروهي تعطيل! موتور خاموش!« 

اين اولين و آخرين باري بود كه آقاي كريمي به من دستور مي داد.
...

آقاي كريمي اين سال آخر را خانه نشين شده بود. بيماري سرطان 
از پا انداخته بودش، روح سرزنده اي داشت، اما جسمش فرسوده بود و 
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ياري اش نمي كرد. ديگر نمي توانست بيايد مدرسه. اين بود كه استعفا 
داد و اداره حكم مديريت مدرسه را به نام من زد. هر وقت كه فرصتي 
پيش مي آمد، به ديدنش مي رفتم. حداقل هفته اي يك بار. نمي شد اسم 
اين ديدارها را عيادت گذاشت. كنار بسترش مي نشستم و از خاطرات 
گذشته مي گفتم. به قول خودش، كتاب خاطراتم را ورق مي زدم. بارها 
در مرور خاطرات گذشته، كنار بسترش به گريه افتادم. هر بار كه اين 
اتفاق مي افتاد، او دلداري ام مي داد، اما هرگز نديدم كه چشمان خودش 
حتي به نم اشكي مرطوب شود. در تمام سال هايي كه مي شناختمش، 

حتي يك بار هم اشك او را نديدم.
گاهي در اين ديدارها بعضي از همكاران حضور داشتند. يك روز 
چند نفري از شاگردان سال هاي دور مدرسه به ديدنم آمدند. عليزاده هم 
همراهشان بود. بچه هاي ديروزي حاال به سن سي وچند سال رسيده 
بودند و پير ش��دن مرا به رخم مي كشيدند. س��اعتي را باهم بوديم و 
خاطرات آن سال هاي دور را بازگو كرديم و گفتيم و خنديديم. با خودم 
گفتم، خاطرات آن  سال ها بايد براي يك نفر از همه جالب تر باشد. اين 
بود كه دسته جمعي براي ديدار آقاي كريمي، راهي شديم. مدت ها بود 
كه آقاي كريمي را اين طور شاد نديده بودم. ساعتي گفتيم و خنديديم 
تا رشته ي بازگويي خاطرات رسيد به آن شب هاي سرد و آن ماجراي 

موتور برق كذايي!
يكي از جوان ها به من گفت: »آقا چي شد از تعمير موتور دست 

برداشتيد؟ باورمان نمي شد كوتاه باييد.«
گفتم: »پسر جان! من اگر دست كشيدم، به خاطر دستور رئيس 

بود، وگرنه عمرًا كم نمي آوردم.«
گفت: »آقا ما فكر مي كنيم كار، كار عليزاده بود كه آخر سر قضيه 

را لو داد. ما كه جرئتش را نداشتيم.«
گفتم: »قضيه ي چي را لو داد؟«

گفت: »قضيه ي خراب كردن موتور برق را« و براي من كه گيج 
شده بودم، توضيح داد كه همه ي آن شب ها، اين بچه ها بودند كه موتور 
را خراب مي كردند. يك بار در باك بنزينش شكر ريخته بودند. يك بار 
در اگزوزش كاغذ چپانده بودند. يك بار ش��يلنگ بنزينش را با آشغال 
مسدود كرده بودند و هزار كار عجيب و غريب ديگر كه اصاًل فكرش 

را نمي كردم.
گفت: »پس چرا من نمي فهميدم.«

گفتند: »وقتي براي تعمير موتور كمكتان مي كرديم، آثار جرم را 
پاك مي كرديم.«

تصورش براي من س��خت بود. من آن كارها را براي بچه ها كرده 
بودم. در نهايت صداقت، از خودم مايه گذاشته بودم و آن ها من را بازي 
داده بودند. با خودم گفت: »كار كثيفي بوده، شيطنت بچه گانه نبوده، نه...« 
نمي توانستم باور كنم. با اين كه در حضور آقاي كريمي بوديم و قاعدتًا بايد 
رعايت مي كردم، نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و گفتم: »در آن سرما، پدر 
من درمي آمد. من ساعت ها سرپا مي ماندم. شام نمي خوردم. در آن شرايط، 

زير نور ش��مع يا چراغ قوه ي لعنتي كه پرپر مي زد، براي شما اين كار را 
مي كردم. آن وقت همه ي آن شب ها شما با من بازي مي كرديد؟«

بعد از حرف هاي من، همه ساكت شدند. پس از لحظاتي، عليزاده 
گفت: »آقا چاره اي نبود.«

گفتم: »چاره اي نبود؟ مگر مي خواستم چه كار بكنيد؟ مي خواستم 
درس بخوانيد.«

گفت: »آقا ما از درس بدمان نمي آمد، اما خودمان هزارتا مشكل 
داشتيم. از صبح درس خوانده بوديم. سر كالس بوديم. خسته بوديم. 
خودمان هزارتا مشكل داشتيم. يكي پول نداشت. يكي مادرش نامه 
داده بود كه برگرد. يكي پدرش مريض بود. مي خواس��تيم چند ساعت 

هم مال خودمان باشد. خود من...«
گفتم: »خب چرا نمي گفتيد...«

يكي از آن ها گفت: »آقا اگر مي گفتيم، فايده اي داش��ت؟ ش��ما 
گوش مي داديد؟«

عليزاده گفت: »آقا شما محو برنامه تان شده بوديد. شما همه اش 
از فوايد برنامه ي خودتان مي گفتيد، يكي دوبار هم كه ما آمديم حرفي 

بزنيم، شما اصاًل توجه نكرديد.«
گفتم: »پس چرا خود شماها كمكم مي كرديد؟ چرا در آن سرما 

پابه پاي من مي آمديد تا به زور بفرستمتان خوابگاه؟«
عليزاده گفت: »آقا چون دوستتان داشتيم.«

گفتم: »اما دست هاي من از سرما بي حس مي شدند.«
بعد از اين حرف من، سكوت سنگيني بر فضاي ديدار ما حاكم شد. 

من رو كردم به آقاي كريمي و گفتم: »شما هم مي دانستيد؟«
آقاي كريمي گفت: »همان روز كه فهميدم، صدايت زدم و گفتم 
ديگر ادامه نده.« مدتي در س��كوت گذشت تا آقاي كريمي ادامه داد: 
»پسرم، آن موقع شما جوان بودي. شايد دست هايت از سرما بي حس 
مي شد، اما قلبت به عشق كاري كه مي كردي، گرم بود. از دست اين 

جوان ها ناراحت نشو...«
حرف زدن برايش سخت شده بود. بعد از هر عبارت مكث مي كرد 

و نفس مي گرفت.
»پس��رم دست و پاي من مدتي اس��ت كه بي حس شده اند. خدا 
مي داند چند روز ديگر مهمان شما هستم.شما به من گوش كن. اين 
حرف را كه االن به شما مي گويم، تعارف نيست... دليلي براي تعارف 
ندارم... محسن جان، دست هاي من مدتي است كه بي حس شده اند، 
اما قلبم هنوز گرم است. اين قلب من زماني براي اين بچه ها مي تپيد... 

راستش را بخواهي، االن هم براي آن ها مي تپد...«
سرم را بلند كردم. بر صورت تكيده اش براي اولين بار، قطره  اشكي 

ديدم.
...

بعضي آدم ها آتشي گرم هستند كه شب، روشن مي كنند و صبح، 
موقع خداحافظي، باد خاكسترشان را مي برد گوشه اي، پاي درختي و...
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شايد شما هم به افرادی برخورده باشيد که در محلی ناآشنا، 
به راحتی مس��ير خود را پيدا می کنند و به نقش��ه ی راه ها بسيار 
عالقه مندند. اين دس��ته از افراد، معمواًل حساس��يت بااليی به 
رنگ ها دارند و يکی از س��رگرمی های مورد توجهشان، استفاده 
از دوربين عکاس��ی و فيلم برداری در ثبت چيزهايی است که در 
اطرافشان وجود دارد. اين نشانه ها بيانگر آن است که اين دسته، 
دارای هوش مکانی قوی هس��تند. هوش مکانی که با عناوينی 
چون هوش فضايی � بصری نيز مطرح می ش��ود، نوعی توانايی 
است که فرد را قادر می سازد تا به راحتی تصوير سه بعدی اجسام 
را در ذهن خود ترسيم کند. بنابراين، هندسه و دروس اين چنينی، 
از جمله مواردی هستند که درک آن ها برای اين افراد ساده است. 
در اين ميان، معلمانی که بيشتر می کوشند تا مطالب جديد را از 
طريق ترسيم کردن، کشيدن شکل يا نقشه، رنگ آميزی کردن و... 

نشان دهند، در اين گروه قرار دارند.
به اين ترتيب، به نظر می رسد در فرايند ياددهی � يادگيری، 
اس��تفاده از ابزارهای مربوط به هوش مکانی، از کارايی زيادی 
برخوردار است. برای مثال، دبير تاريخ به عنوان تکليفی پيشنهادی، 
از دانش آم��وزان عالقه مند می خواهد، نقش��ه ی درس را که در 
آن محدوده ی حکومت ایلخانان نش��ان داده شده است، بکشند 
و رنگ آمي��زی کنند. يا دبي��ر درس علوم، برای بحث جابه جايی 
ي��ا همرفتی، اليه های زمين را با اس��تفاده از يونوليت به صورت 

تکه های جدا  از هم می سازد و در اختيار دانش آموزان قرار می دهد 
تا با قرار دادن آن ها در کنار هم، با مفهوم مورد نظر آشنا شوند.

دبير ادبيات هم، قسمت های گوناگون درس را با استفاده از 
تصوير به دانش آموزان نشان می دهد تا آن ها بتوانند با داستان 
ارتب��اط بهتری برقرار کنند. طرح معما نيز از ديگر کاربردها در 
دروس، به وي��ژه در درس رياض��ی اس��ت. دانش آموزان ضمن 
مواجه��ه با يک معما که بايد ذهن خ��ود را درگير آن کنند، به 
نوعی از هوش مکانی خود بهره می گيرند. به ويژه زمانی که معما 
به ش��کلی مطرح شده است که الزم باش��د فرد برای حل آن، 

تصويرسازی کند.
ب��ر اين اس��اس، برگ��زاری نمايش��گاه هايی از تصاوير و 
عکس های مربوط به يک زمينه ی درس��ی ب��رای دانش آموزان 
دارای اين توانايی ذهنی، بس��يار تأثيرگذار اس��ت. اين دسته از 
دانش آموزان در خواندن نقشه، نمودار و جدول ها، به مراتب بهتر از 
سايرين عمل می کنند و به همين علت، بهتر است تکاليف آن ها 

مجموعه ای از انجام چنين فعاليت هايی را دربربگيرد.
س��اختن الگوها و اش��کال س��ه بعدی، برای اي��ن گروه از 
دانش آموزان ساده تر از سايرين است و اين توانايی می تواند منبع 
خوبی برای تهيه ی ابزارهای آموزشی معلم باشد. برای اين منظور 
کافی است معلم در حين تهيه ی طرح درس خود و پيش از اجرای 
آن، طرح اشکال مورد نياز را با اين دسته از دانش آموزان در ميان 

کلیدواژه ها: 
هوش فضايی، 
کالس درس،
 هوش طبيعت گرا.

اشاره
گاردنر، از جمله 
نظریه پردازان هوش های 
چندگانه ی یادگیری، اعتقاد 
دارد که باید برای شناخت 
بیشتر و یادگیری ماندگارتر، به 
مطالعه ی منابع اطالعاتی طبیعت 
گرایانه ای پرداخت که نحوه ی 
ایجاد مهارت های اصلی زندگی 
مردم سراسر جهان براساس 
آن است. این عقیده ی گاردنر، 
بر توجه به هوش های چندگانه ی 
یادگیری و تأثیر آن بر افزایش 
اثربخشی مثبت مدرسه و معلم 
تأکید می کند. بر این اساس و 
مطابق مقاالت گذشته، دسته هایی 
از هوش های چندگانه مورد بحث 
و بررسی قرار گرفتند. نوشته ی 
این شماره، به دو هوش مکانی و 
طبیعت گرا اختصاص دارد.

لیال سلیقه دار
دكتراي برنامه ریزي آموزشي
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بگذارد. س��پس با هدايت آنان، موارد را تهيه و در جلس��ه ی 
آموزشی به عنوان رسانه ای آموزشی از آن استفاده کند.

در ادامه، به چند تجربه ی مفيد آموزشی معلمان که با تکيه 
بر هوش مکانی انجام می ش��ود، اش��اره شده است: »يکی از 
تأثيرگذارترين تجربيات من در يادگيری دانش آموزان، به »تخته 
سياه ذهنی« مربوط می ش��ود. برای اين کار، از دانش آموزانم 
می خواهم که در ذهن خود يک تخته س��ياه را تصور کنند و 
مطالب درس را در هر قسمت از تخته به طور مرتب و دسته بندی 
ش��ده قرار دهند. در فرصت های مناسب از آن ها می خواهم، 

مطلب خاصی را روی تخته ی ذهنشان به ياد آورند.«
تجربه ی مؤثر ديگری می گويد:

»پس از آش��نايی با هوش های چندگانه و براساس هوش 
مکانی تصميم گرفتم، نقش رنگ ها را در کالسم بيشتر کنم. به 
همين دليل، مطالب روی تابلو را با ماژيک و گچ های رنگی نوشتم 
و از دانش آموزانم هم خواستم تکاليفشان را با استفاده از رنگ های 
گوناگون انجام دهند. بسيار جالب بود که اين کار کوچک و به نظر 

ساده، تأثير زيادی در يادگيری دانش آموزانم داشت.«
از ديگر کاربردهای اين هوش برای اثربخشی آموزش، آن 
است که از دانش آموزان بخواهيم، مفهوم درس را با استفاده 
از نقاشی خود نشان دهند. برای مثال، معلم می خواهد از اين 
شيوه در مفهوم کسر و يا احتماالت در درس رياضی استفاده 

پي نوشت
1. وسيله ای مانند آکواريوم که برای 

نگه داری حيوانات به کار می رود.

منابع
1. رولو، مارتين. تمرين هايي براي پرورش 

درك كودك. ترجمه ي كاظم فائقي. 
تهران: مؤسسه ي انجام كتاب. 1377.

2. ژاكار، آلبر. هوش چيست؟. 
ترجمه ي كيان فروزش. تهران: 

نشر مركز كتاب مريم. 1380.
3. صفائي ديبا، علي اكبر. كتاب براي 

كودكان باهوش. تهران: مهرمانا. 1385.
4. عراقي، عباس. پرورش هوش 

كودكان. تهران: هستي، 1380.
5. علوي، مريم � علوي، مسعود. تقويت 
هوش كودك. تبريز: نشر ميالن. 1381.

عکاس : رضا بهرامي

کند. او از فراگيرندگان می خواهد تا تصور خود را از مفهوم مورد 
نظر نقاش��ی کنند. در اين حالت، پيچيدگی يا سادگی نقاشی 
مورد نظر نيست، بلکه توضيحاتی که دانش آموز در مورد نقاشی 
خود می دهد و برداشتی که او از مفهوم داشته است، می تواند 

برای معلم بسيار راهگشا باشد.
برای معرفی توانايی ديگر ذهنی الزم است نوعی بازی 
را به ياد آوريد که ممکن است خود شما هم در کودکی بازيگر 
آن بوده باش��يد. در اين بازی، يک نفر بايد بعد از مشاهده ی 
دقيق محي��ط،کالس يا اتاق را ترک می ک��رد. در غياب او، 
تغييری در محيط ايجاد می شد و سپس او بايد تغيير را حدس 
می زد. کسانی که هميشه برنده ی اين مسابقه هستند، از هوش 

طبيعت گرای بااليی هم برخوردارند.
اين افراد، هم چنين سازگاری بيشتری با طبيعت دارند و 
معمواًل به پرورش، کشف محيط و يادگيری درباره ی موجودات 
عالقه مندند. به سرعت از جزئی ترين تغييرات در محيطشان 
آگاه می شوند و از آن جا که عالقه مندی های آنان موضوعاتی 
مانند گياه شناسی، زيست شناسی و جانورشناسی است، بنابراين 
الزم است يا فرصت های آموزشی بيشتری در دل طبيعت برای 
آن ه��ا ايجاد کرد و يا قس��متی از کالس درس را به طبيعت 

اختصاص داد.
بر اين اساس، شناسايی راه های رعايت حقوق حيوانات و 
يا روش های حفظ کره ی زمين و يا مطالعه ی اکولوژی، طبيعت 
و حيوانات و نيز نگه داری از ماهی های آکواريوم و يا جانوران 
تراريوم1،می تواند موضوعات پژوهشی مناسبی برای اين قبيل 

دانش آموزان باشد.
به اين ترتيب، ممکن اس��ت اين تصور ايجاد ش��ود که 
هوش طبيعت گرا تنها با درس علوم تجربی ارتباط دارد و برای 
آموزش در اين درس به کار می آيد. اما بايد به اين نکته توجه 
ک��رد که ذکاوت معلم در پيوند دادن مطالب هر درس با اين 
توانايی ذهنی، می تواند اثربخش��ی آن را افزايش دهد. برای 
مثال، دبير اجتماعی از دانش آموزان می خواهد، زندگی انسان ها 
را با زندگی گروهی از حيوانات مقايسه کنند. در اين مقايسه، 
نکات مورد نظر معلم پررنگ می شود. اما تصور زندگی حيوانات 
و آشنايی بيشتر با آن ها می تواند برای اين گروه از دانش آموزان 
لذت بخش و مؤثر باشد. يا دبير رياضی می کوشد تا مسائلی با 

موضوع گياهان را در اختيار دانش آموزان قرار دهد.
چنين قياس هايی، در بسياری از دروس قابل استفاده است. 
از س��وی ديگر، برپايی کالس در محيط ب��از، برگزاری اردوهای 
آموزشی و نيز تشويق دانش آموزان به نگه داری گياهان گوناگون در 
کالس درس، می تواند به طور غير مستقيم با تحريک هوش طبيعت 

گرايانه ی دانش آموزان، به يادگيری بيشتر آنان منجر شود. 
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مهدي رضائیان

طنز

موقعي كه سر دوراهي موندي، 
يه راهنما و مشاور خوب خيلي به شما 

كمك مي كنه.

مشاور كارامد ديد شما را نسبت به موضوعي كه مطرح كرده ايد، باز مي  كند.

                اين بهترين راهيه كه

   به شما نشون مي دم. خودم تا حاال

     صد دفعه ازش رد شدم.
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اگر راهنما كارش رو خوب انجام بده
 مثل يه فرشته ي نجات عمل كرده.

يك مشاور خوب، حرف خودش رو به كسي 
تحميل نمي كنه.

بعضي از مشاورها، هدفي غير از راهنمايي رو دنبال مي كنند.

مشاور كارامد ديد شما را نسبت به موضوعي كه مطرح كرده ايد، باز مي  كند.

                اين بهترين راهيه كه

   به شما نشون مي دم. خودم تا حاال

           در مشاوره به كسي مراجعه كنيد كه در كار خود     صد دفعه ازش رد شدم.
خالصه در انتخاب مشاور       متخصص و كاركشته باشد.

       خيلي دقت كنيد.
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وظيفه هاي اسكلت
1. محافظت )مانند اسكلت جمجمه، قفسه ي سينه و...(
2. تأمين حركت بدن از طريق اتصال عضالت به آن

3. برقراري تعادل كلسيم در بدن
با توجه به وظايف مطرح ش��ده، سالمت اسكلت نقش 
مهمي در سالمت تمام اندام هاي بدن و كاركرد آن ها دارد. 
اصلي ترين نكاتي كه در حفظ سالمت استخوان ها و مفاصل 

و تاندون ها نقش بنيادين دارند، عبارت اند از:
1. تغذيه ي صحيح به منظور تأمين مواد موردنياز اسكلت 
به ويژه كلس��يم: تأمين كلسيم از مهم ترين نكاتي است كه 
درباره ي دستگاه اسكلتي بايد رعايت شود. مصرف مداوم و 
روزانه ي لبنيات به ويژه پنير، شير، ماست، دوغ و يا قرص هاي 

كلسيم )با نظر پزشك( شديدًا توصيه مي شود.
عالوه بر لبنيات، سبزيجات مانند پونه، ديگر فرآورده هاي 
لبني مانند كشك، خشكبار مانند بادام و نيز گوشت، مي توانند 

كلسيم موردنياز بدن را تأمين كنند.
2. تأمين ويتامين D: اين ويتامين در جذب و ذخيره سازي 
كلس��يم نقش اساس��ي دارد. اما آن چه مهم است و معمواًل 
مورد غفلت قرار مي گيرد، اين اس��ت كه زمان مصرف اين 
ويتامين )به صورت آمپول( هنگامي است كه فرد از دريافت 
تابش مس��تقيم نور آفتاب محروم باشد. پس در كشورها و 
يا ش��هرهايي كه آفتاب كاف��ي دارند، نيازي به مصرف اين 
ويتامي��ن نخواهد بود. زيرا در اين گونه محيط ها برخورد نور 
آفتاب با بدن براي توليد ويتامين D در بدن كافي است لذا 
افرادي كه بايد ويتامي��ن D را به عنوان دارو دريافت كنند، 

عبارت اند از: 
الف( بيماران بس��تري در بيمارستان ها )به شرطي كه 

مدت بستري شدن آن ها طوالني باشد(.
ب( پيرمرده��ا و ي��ا پيرزن هايي كه كمت��ر از منزل يا 

آسايشگاه خارج مي شوند.

ج( ساكنان مناطقي كه به دليل وضعيت آب و هوايي و 
يا جغرافيايي، آفتاب كمتري را دريافت مي كنند.

پس، اصراري به دريافت و يا مصرف مصنوعي ويتامين 
D نداشته باشيد.

3. ورزش و نرمش: زيرا هم مانع كاهش دامنه ي حركات 
مفاصل مي شود و هم جريان خون بدن را تنظيم مي كند.

4. استفاده و به كارگيري صحيح اسكلت )در بخش هاي 
آينده در اين باره صحبت خواهد شد(.

اقدام��ات فوق در پيش گيري و ي��ا كند كردن بيماري 
خطرناك پوكي استخوان )استئوپورز( بسيار مؤثر هستند.

بيماري پوكي استخوان معمواًل در افرادي ديده مي شود 
كه با كمبود كلسيم و ويتامين D مواجه هستند. اين بيماري 
آث��ار و عواق��ب خطرناك��ي دارد كه برخي از آن ه��ا را نام 

مي بريم:
1. شكسته شدن اس��تخوان ها به ويژه دست ها، پاها و 

لگن، با وارد آمدن كم ترين ضربه؛
2. سكته ي قلبي، مغزي، كليوي و يا ريوي، به دليل ورود 

ذرات چربي به رگ ها؛
3. تأخير طوالني مدت در بهبود شكستگي ها؛

4. بروز اختالل در روند توليد گلبول هاي قرمز خون.
به منظور س��هولت در رعايت اصول و نكات بهداشتي 
مربوط به اس��تخوان ها، مفاصل و رباط ها، هر يك را به طور 

جداگانه مي آوريم:

الف( مفاصل
مفصل عبارت است از اتصال دو استخوان به يكديگر كه 
غالبًا متحرك هستند. مفاصل مهم بدن كه رعايت بهداشت 
آن ها ضروري است، عبارت اند از: مفاصل مهره هاي گردن 
و كمر؛ مفصل انگشتان دست؛ مفصل كتف و شانه؛ مفصل 

زانو؛ مفصل مچ پا.

احمد مختاریان

ان
علم

ت م
اش

هد
ب

در شـماره ي گذشـته درباره ي مبلمان بدنـ  عضالتـ  مطالبي تقدیم سروران گرامي شد. در این شماره به سالمت 
اسكلت بدن مي پردازیم. اسكلت عبارت است از: استخوان ها، مفاصل و رباط ها )تاندون ها(.

رایانامه: a2mokhtarian@yahoo.comپزشك عمومي و دبیر منطقه ي 2 تهران
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درباره ي مفصل ها رعایت موارد زیر كاماًل جدي و ضروري است:
ـ مفصل هـا را نشـكنید )صداي آن ها را درنیاورید( زیرا هربار شكسـتن مفصل ها، باعـث پیدایش ذرات ریز 
اسـتخواني در مفصل مي شـود و به مرور، هم مفصل را درشت و بدشكل مي كند و هم حركات طبیعي آن را محدود 

مي كند. شكستن مفصل همان است كه بعضي از عوام مي گویند: »قولنج دست یا كمر را گرفتم.«
ـ مانع وارد شدن هرگونه بار زیاد به مفصل ها شوید.

ـ از كشیده شدن مفاصل جلوگیري كنید.
ـ عضالت اطراف مفاصل را تقویت كنید.

مفصل مهره هاي گردن
مهم ترین كاري كه شایسته است دبیران محترم به ویژه دبیراني كه مطالعه ي زیاد دارند و یا ورقه هاي زیاد را باید تصحیح كنند رعایت كنند، این است 
كه تا حد امكان، از خم كردن گردن روي كتاب یا ورقه خودداري كنند. هنگام مطالعه، یا گردن را راست بگیرید و یا از وسیله اي استفاده كنید كه كتاب را 

به صورت شیب دار در مقابل چشمان شما قرار دهد. هنگام تصحیح ورقه نیز تا حد امكان روي برگه خم نشوید.
براي آن كه بتوانید این نكته ي بسـیار مهم را به راحتي رعایت و اجرا كنید، الزم اسـت نور كافي داشـته باشید. زیرا كمبود نور باعث مي شود عمداً یا 

ناخودآگاه روي ورقه خم شوید. 

هم چنین، عضالت گردن به ویژه عضله ي ذوزنقه اي پشت گردن را به روش زیر تقویت كنید:
دست ها را پشت قرار دهید و با سر به دست ها فشار دهید این عمل را حداقل 10بار در هر نوبت انجام دهید.)تصویر در مجله ی شماره ی 6( سپس كف 
دست راست را روي سمت راست صورت قرار دهید و با سر به دست خود فشار وارد كنید این عمل را حداقل 10بار در هر نوبت انجام دهید. همین كار را با 

دست چپ نیز اجرا كنید. سپس پشت دست ها را بر پیشاني قرار دهید و با سر به دست ها فشار دهید. این عمل را حداقل 10بار در هر نوبت انجام دهید. 
اصراري بر انجام نرمش سنتي گردن نداشته باشید، زیرا معمواًل باعث ایجاد صدا و مهره هاي گردن مي شود. البته اگر در صورت آمادگي عضالت گردن 

این عمل را انجام دهید، اشكالي پیش نخواهد آمد. 
همین طور ارتفاع صندلي و میز كارتان را كمتر كنید زیرا اگر خیلي پایین یا باال باشد، به مهره هاي گردن صدمه خواهد زد.

»تقویت عضله ي پشت 
فرامـوش  را هرگـز  گـردن 

نكنید.«
هنـگام ایسـتادن و راه 
رفتن، سـر را باال و مسـتقیم 

نگه دارید.
رعایـت موارد بـاال، آن 
بیماري را كه مردم »آرتروز« 

مي نامند، كنترل مي كند.
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جعفر رباني

انه
بخ

کتا

شاعردليروآزادی خواه
درابتدای فصل هفتم از کتاب فارسی دوم راهنمايی که از سال تحصيلی جاری به مدارس راه يافت، شعری با عنوان 
»خوشا مرز ايران عنبر نسيم« چاپ شده است که متأسفانه نام شاعر در زير آن نيامده است و احتمااًل بسياری نمی دانند که 

سراينده ی اين شعر کيست؟ که بوده و چه سرنوشتی داشته است؟
کوتاه سخن اين که شعر مزبور از میرزا آقاخان کرمانی، شاعر آزادی خواه دوره ی ناصرالدین شاه و سپس مظفر الدین شاه 
اس��ت که جان بر س��ر راه دليری و آزادی خواهی گذاشت و مقتول شد و ما در سطور بعد، به طور مشروح او را به شما خواهيم 
شناساند. نکته ی ديگر اين که شعر »خوشا مرز ايران...« را در سال هايی بسيار پيش از اين، يعنی در دهه های 30و40 شمسی، 
بچه ها در کتاب های فارسی دوره ی ابتدايی می خواندند. پس از تغيير و تحولی که در همان ايام در کتاب ها پيش آمد، اين شعر هم 

از کتاب ها رخت بربست و اينک بار ديگر از کتاب دوم راهنمايی سر برآورده است. اما ميرزا آقاخان.

تهران کشته شد. دولت ايران که ميرزا آقاخان را از جمله 
محّرکان ميرزا رضا در اين قتل ش��ناخته ب��ود، از دولت 
عثمانی درخواس��ت کرد که او  و  دو نفر ديگر از يارانش 
را به ايران تحويل دهند. عثمانی هم پذيرفت و در نتيجه 
ميرزا آقاخان و شيخ احمد روحی و میرزا حسن خبیرالملک 
را دس��تگير کرد و روانه ی ايران س��اخت. وقتی به تبريز 
رس��يدند، محمدعلی میرزا، وليعهد مظفرالدين شاه، که آن 
زمان در تبريز مس��تقر بود، دستور داد هر سه را بی درنگ 
اعدام کنند و لذا  در سال های قبل از مشروطه، به زندگی 

اين سه آزادی خواه پايان دادند.
و اما ويژگ��ی ميرزا آقاخان در چند مورد اس��ت که 
از جمل��ه ی آن ها، جلب توجه وی به ايران باس��تان و به 
اصطالح آثار تمدن و مفاخر ايرانی قبل از اسالم است. گو 
اين که در اين جهت، نوعی شيفتگی از خود بروز می دهد 
ک��ه با افکار و عقايد اس��المی اصطکاک پيدا می کند. او 
چندين کتاب نوش��ت که از جمله عبارت اس��ت از: »سه 
مکتوب، صد خطابه، آيينه ی اسکندری، ساالرنامه و هفتاد 

و دو ملت.«
در همه ی اين کتاب  ها، به نوعی افکار ضد استبدادی، 
آزادی خواهانه و در عين حال کنايه آميز نسبت به روح دينی 
زمانه و زردشتی مآب را از خود نشان داده است. دو نمونه 

از نوشته های او را می آوريم.

زندگی ميرزا آقاخان
نام او ميرزا عبدالحسين خان، مشهور به ميرزا آقاخان 
کرمانی است. در زمان ناصرالدين شاه و در سال 1270 هجری 
قمری، در روستای »مشيز« از دهات بردسير کرمان به دنيا 
آمد. خانواده اش صاحب مکنت و ماّلک بودند. پدرش اهل 
علم و عرفان بود و مادرش دختر يکی از فقيهان باگرايش به 
عرفان و تصوف. پس، ميرزا آقاخان در خانواده ای اهل علم 
و فرهنگ و متمکن به دنيا آمد. در کرمان عقيدات اساس��ی 
خ��ود را در فقه، اصول، حکمت، منطق، رياضی و... آموخت 
و ترقی کرد. به همه ی رشته های علوم قديم و جديد عالقه 
نشان می داد، حتی نقاشی، جغرافيا، تاريخ و زبان های خارجه. 
سی سال داش��ت که به اتفاق شـیخ احمد روحی کرمانی، 
فرزند يکی از استادانش، به اصفهان رفت. در اصفهان زبان 
فرانس��وی را ياد گرفت و بعد به استانبول رفت. اين زمانی 
بود که آوازه ی سید جمال الدین اسدآبادی در ايران و خارج 
از ايران پيچيده بود. س��يدجمال در استانبول می زيست و از 
دور، مخالفان حکومت ناصرالدين شاه را راهنمايی و رهبری 
می کرد. ميرزا آقاخان و ش��يخ احمد روحی در استانبول به 
مريدان سيد پيوستند و در آن جا به فعاليت های علمی و قلمی 

عليه حكومت  ناصر ي مشغول شدند.
اين بود تا ناصرالدين ش��اه به دس��ت میرزا رضاخان 
کرمانی، از مريدان س��يد، در حرم حضرت عبدالعظیم در 
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حکایت: يکی از وکالی ايران بر دربارش��اهی 
دزدی را دي��د که به معرض قت��ل می بردند. گفت: 
»در حقيقت اين دزد کشتن را مستوجب است، زيرا 
بدون لباس رسمی و منصب دولتی می خواسته دزدی 

کند!«

ميــــرزا آقاخـان 
کرمانـی شـــديدًا 
موجـود  وضـع  از 
روزگارش منـزجـر 
بود. اّما عشق به ايران 
نوشـــته هايش  در 

موج می زند

حکایت: ناپلئون فرانسه از سلطان عثمانی پرسيد: 
»پيغمبر شما با کدام نردبان معراج کرد؟«

گفت: »با هم��ان نردبانی که پيغمبر ش��ما فرود 
خواهد آمد.«

هر جزائی هست بر طبق ِفعال
هر جوابی هست بر شکل سؤال

ظاهرًا مجموعه اش��عار ميرزا آقاخان که اشعار 
وطن پرس��تانه ی او در آن درج اس��ت و بعد از مرگ 
او گردآوری ش��د، »س��االرنامه« اس��ت. ب��اری، با 
آن که ميرزاآقاخان ش��ديدًا از وضع موجود ايران، چه 
اجتماعی و چه سياسی، منزجر بود، اما عشق به ايران 
در نوشته هايش موج می زند. برای نمونه چند بيت از 

ساالرنامه را می آوريم:
به ايران مباد آن چنان روز بد
که کشور به بيگانگان اوفتد

همه کشور ما عروسی است خوش
ولی شوی او ذّلت خوی و ترش
نخواهم زمانی که اين نوعروس

بيفتد به چنگ جوانان روس
به گيتی مباد آن که اين حورديس

شود همسر لردی از انگليس
پدر گرچه باشد خسيس و لئيم
به از آن که فرزند گردد يتيم

مرا گر بود وحشيانه پدر 
از آن به که مامم رود در به در
بزرگان که اين رازها سفته اند

به برهان حکمت چنين گفته اند
کسی را که در تن نباشد روان

دگر چون پديد آيد از وی توان؟
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نصراهلل دادار

احمد بهزادي، مدیر مدرسـه  كه 20 س��ابقه ي كار در 
آموزش وپ��رورش را دارد، بزرگ ترين مش��كل مدرس��ه ي 
شبانه روزي راهنمايي پژوهش را عدم توان جذب دبير قوي 
و خوب ذكر مي كند و مي گويد: »در سال هاي قبل، دبيران 
اين مدرس��ه به ازاي هر شش ساعت تدريس، يك ساعت 
پاداش مي گرفتند. همين امر موجب مي شد كه دبيران خوبي 
در اين مدرسه تدريس كنند. ولي االن دو سال است كه اين 
پاداش قطع شده است و دبيران خوب انگيزه اي ندارند كه 
در اين مدرسه تدريس كنند. چون دانش آموزان اين مدرسه 
نخبه هس��تند و انتظارات زيادي از دبيران دارند. همان طور 
كه اوليا و آموزش وپرورش نيز توقعات زيادي از دبيران اين 

مدرسه دارند. ضمن اين كه مدرسه در شهر نيست و از شهر 
فاصله دارد. اما با وجود همه ي اين مس��ائل، هيچ امتيازي 
براي دبيران آن قائل نيستند. اين شرايط موجب شده است 
كه ما نتوانيم دبير خوب جذب كنيم و ادامه ي اين وضعيت 

براي ما خيلي مشكل است.«
وي مي افزاید: »نبود يك س��الن چندمنظ��وره در اين 
مدرسه ي شبانه روزي، مشكل ديگر ماست. دانش آموزان اين 
مدرس��ه،  شبانه روزي هستند و به جز ساعات درسي، بقيه ي 
اوقات در خوابگاه محصورند و جايي ندارند كه اوقات فراغت 
خود را در آن س��پري كنند. دانش آموزان پنج ش��بانه روز در 
مدرسه هستند و جايي نمي روند. اگر يك سالن چندمنظوره 
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روزيشبانه  دنيایمــدارس

»مدرسه ي شبانه روزي راهنمایي پسرانه ي پژوهش« در سه كیلومتري شهر نهاوند، در روستاي كوهاني استان همدان 
واقع شـده اسـت. این مدرسه 13 سال پیش براساس اندیشـه اي مدبرانه و ارزشمند، به منظور پرورش استعدادهاي 
درخشان دانش آموزان روستایي تأسیس و آغاز به كار كرد. این مدرسه، دانش آموزان مستعد روستایي تا فاصله ي 50 
كیلومتري از مدرسـه را پوشـش مي دهد و هم اكنون 231 دانش آموز دارد. »مدرسه ي راهنمایي پژوهش« اینك یكي از 
مدارس موفق اسـتان همدان محسوب مي شـود و اكثر دانش آموزان آن به دبیرستان هاي تیزهوشان و نمونه دولتي راه 
مي یابند. با وجود این، در سال هاي اخیر با مشكالت و كمبودهاي مالي روبه رو شده است. مشكالتي كه كیفیت آموزشي 
و پرورشي آن را تحت تأثیر قرار مي دهد. به منظور آگاهي از مشكالت این مدرسه، پاي صحبت مدیر و معاون آموزشي 

و تعدادي از دانش آموزان آن مي نشینیم.

مدرسه ي شبانه روزي راهنمايي پسرانه ي پژوهش
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داش��تيم، مي توانس��تيم از آن براي پر كردن اوقات فراغت 
دانش آموزان استفاده كنيم تا فضاي خوابگاه روحيه ي آن ها 

را ضعيف نكند.«

زياد بودن تعداد دانش آموزان در هر كالس
بهـزادي در ادامه ي صحبت هاي��ش، به كوچك بودن 
فضاي كالس ها و زياد بودن تعداد دانش آموزان نس��بت به 
فضاي كالس ها اشاره مي كند و مي گويد: »كالس هاي اين 
مدرس��ه حدود 18 متر مربع و ب��راي 25 دانش آموز طراحي 
شده است، در صورتي كه در حال حاضر تعداد دانش آموزان 
هر كالس حدود 30 نفر اس��ت و دانش آموزان تا پاي تخته 
هم نشسته اند. فضاي كاري معلم و دانش آموز بسيار محدود 

است.«
ایشان مي افزاید: »تأمين غذا و كمبود بودجه براي آن، 
مشكل ديگر مدرسه ي ماست. س��رانه ي غذايي كه وزارت 
آموزش وپ��رورش براي هر دانش آموز در نظر گرفته اس��ت، 
بس��يار كمتر از هزينه ي تأمين غذاي دانش آموزان اس��ت. 
وزارت آموزش وپرورش، سرانه ي غذايي براي يك وعده نهار 
هر دانش آموز را 225 تومان و براي س��ه وعده ي )صبحانه، 
نهار و ش��ام( 600 تومان در نظر گرفته است. در صورتي كه 
600 توم��ان براي تأمين غذاي يك وعده ي نهار هم كافي 
نيس��ت. وزارت آموزش وپرورش در س��ال جاري براي يك 
فصل حدود پنج ميليون تومان پول داده اس��ت، در صورتي 
ك��ه ما در آن فصل حدود 15 ميليون تومان هزينه كرده ايم. 
جالب توجه است كه آموزش وپرورش در سال هاي گذشته، 
مقداري گوش��ت، برنج، روغن، قند، شكر، چاي و پنير هم با 
قيمت دولتي به مدارس مي داد، ولي امسال تاكنون هيچ يك 

را به ما نداده است. البته بايد اشاره كنم، همين اقالم غذايي 
كه در سال هاي گذشته به ما مي دادند هم به موقع به دست 
ما نمي رس��يد و در زمان مناسب توزيع نمي شد. براي مثال، 
در اواخر خردادماه كه مدرسه داشت تعطيل مي شد، براي ما 
پنير، گوشت و روغن مي آوردند كه ما توانايي نگه داري آن ها 
را نداش��تيم، ضمن آن كه تاريخ انقضاي برخي از اين مواد 
غذايي تا مهرماه، يعني ش��روع سال تحصيلي جديد پايان 
مي يافت. در تابستان، برق روستاي ما قطع مي شود و حتي 
اگر به اندازه ي كافي يخچال داشته باشيم، نمي توانيم مواد 

غذايي را نگه داري كنيم.
براساس قانون مدارس ش��بانه روزي، اين نوع مدارس 
دانش آموزان با استعداد روستاهاي مناطق محروم را جذب 
و ثبت نام مي كنند و اين دانش آموزان از نظر بضاعت مالي، 
توان زيادي ندارند. در صورتي كه مسئوالن به طور مرتب از 
م��ا مي خواهند كه براي تأمين هزينه هايمان، از كمك هاي 
مردمي اس��تفاده كنيم. يعني عماًل ما را به س��متي س��وق 
مي دهند كه مجبور شويم از مردم پول بگيريم. اين كار باعث 

مي شود ما با مردم مشكل پيدا كنيم.«
خسـرو ناصري، معاون آموزشـي مدرسـه، با 25 سال 
س��ابقه ي خدمت كه 10 سال آن در اين مدرسه بوده است، 
مشكالت مدرسه را از ديد آموزشي مطرح مي كند و مي گويد: 
»يكي از مشكالت ما، توزيع ناعادالنه ي سرانه هاي آموزشي 

در مدارس گوناگون است.
وزارت آموزش وپرورش سرانه ي آموزشي اين مدرسه را 
كه شبانه روزي است، براساس تعداد دانش آموزان و همانند 
س��اير مدارس راهنمايي مي دهد، در صورتي كه اين مدرسه  
شبانه روزي اس��ت و فضاي آن بسيار زيادتر از فضاي يك 
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معمولي  راهنماي��ي  مدرس��ه ي 
است. مساحت مدرسه ي ما حدود 
س��ه هكتار اس��ت و هزينه هاي 
گرمايشي و سرمايشي آن بسيار 
باالتر از يك مدرس��ه ي معمولي 
مي شود. متأسفانه در توزيع سرانه، 
به سطح زيربنا و فضاي مدرسه 
و ش��بانه روزي ب��ودن آن توجه 

نمي شود.«
وي اضــافــه مــي كنــد: 
»مدرسه ي شبانه روزي راهنمايي 
پژوه��ش، چون در روس��تا واقع 
شده اس��ت با مشكل كمبود آب 
و ب��رق هم روبه روس��ت. مثاًل با 
وجود آن كه ما 33 دستگاه رايانه 
داريم، اما برق مدرسه فقط توان 
پاسخ گويي به 15 دستگاه را دارد 
و از بقيه ي كامپيوترها نمي توان 
اس��تفاده كرد. اين در ش��رايطي 
است كه همين تجهيزات را هم با 
كمك هاي مردمي تأمين كرده ايم 
و آموزش وپرورش نمي تواند تجهيزات آموزشي ما را تأمين كند. 
 ،)ADSL( نبود امكان استفاده از شبكه هاي اينترنت پرسرعت
يكي ديگر از مش��كالت ماست كه علت آن باز به واقع بودن 
مدرسه در روستا برمي گردد. يعني به دليل اين كه مدرسه ي ما 
در روستا واقع شده است، عماًل نمي توانيم از شبكه ي اينترنت 

پرسرعت استفاده كنيم و فقط يك خط ضعيف داريم. مشكل 
ديگر، موضوع بهداشت مدرس��ه است. مدتي پيش براساس 
تفاهم نامه اي كه بين وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت 
و درمان امضا شد، مقرر شد، براي مدارس درجه ي بهداشتي 
تعيين شود و به مدارس از نظر بهداشتي، مانند هتل ها ستاره 
بدهند. اين تفاهم نامه بيش از 100 بند دارد و مدارس براساس 
آن ارزيابي بهداشتي مي ش��وند. يعني وضعيت بهداشتي هر 
مدرسه براس��اس اين تفاهم نامه سنجش و ارزيابي مي شود 
و به آن مدرس��ه، ستاره يا س��تاره هايي مناسب آن وضعيت 
مي دهند. صحبت ما اين است كه وقتي در وزارت خانه چنين 
تصميمي گرفته مي شود، بايد براي باال بردن سطح بهداشت 
مدارس، بودج��ه اي هم در نظر بگيرند، در صورتي كه چنين 
بودجه اي در نظر گرفته نشده است. براساس چارت سازماني، 
مدرسه ي ما بايد سه نيروي خدماتي داشته باشد، در صورتي 
ك��ه فقط يك نف��ر نيروي خدماتي به م��ا داده اند. البته ما با 
ت��الش و درايت همكاران و همكاري خ��وب دانش آموزان، 
مسائل بهداشتي مدرسه را حل مي كنيم. هم چنين ما بايد سه 
سرپرست براي خوابگاه دانش آموزان داشته باشيم، در صورتي 

كه دو سرپرست خوابگاه داريم. 
مشكل ديگري كه مدرسه با آن روبه روست، كوچك بودن 
س��الن غذاخوري اس��ت كه براي 120 نفر طراحي شده است، 
در صورتي كه تعداد دانش آموزان مدرس��ه ي ما 230 نفر است 
و بچه ه��ا بايد در دو نوبت نهار بخورند: گروهي در نوبت اول و 
گروهي در نوبت دوم. اين وضعيت موجب شده است، گروهي كه 
نوبت دوم غذا مي خورند، با عجله غذا بخورند و خود را به سرعت 
براي كالس درس��ي آماده كنند. قطعًا اين كار درس��ت نيست، 
براي دانش آموزان اضطراب و اس��ترس ايجاد مي كند و باعث 

كاهش توان يادگيري در آن ساعت هاي درسي مي شود.«

عدم پرداخت اضافه كاري ها
مدير مدرسه ي شبانه روزي راهنمايي پژوهش، يكي ديگر 
از مش��كالت را عدم پرداخت اضاف��ه كاري  كاركنان اداري 
مدرس��ه ذكر مي كند و مي گويد: »يك اضافه كار جزئي هم 
كه به كاركنان اداري مي دهند، به موقع پرداخت نمي شود. ما 
هنوز اضافه كار شش ماه پيش را نگرفته ايم و به هر كجا هم 
كه مراجعه مي كنيم، جواب روشني دست ما را نمي گيرد. مثل 

اين كه قصد ندارند اين اضافه كاري را پرداخت كنند.
االن جذب نيرو براي ما مش��كل ش��ده است. كاركنان 
اداري مدرس��ه دو شيفت كار مي كنند، ولي اضافه كاري آن ها 
را نمي دهند. هيچ كس حاضر نيس��ت براي 22 س��اعت كار و 
دستمزد، خودش را مقيد كند كه تا ساعت 4 بعدازظهر كار كند. 
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زحمت زيادي براي معلم هيچ فاي��ده اي ندارد. ما كارنامه ي 
ماهيانه به دانش آموزان مي دهيم. يعني معلم هر ماه بايد سؤال 
طرح كن��د و ورقه ي امتحاني تصحيح كند و نمره بدهد، ولي 
هيچ فوق العاده اي ندارد، همين وضع موجب شده است كه ما 

نتوانيم دبيران خوب و نيروهاي كاري مضاعف جذب كنيم.«

مشكالت مدرسه از نگاه دانش آموزان
حقيقت آن اس��ت كه دانش آموزان مدرسه ي راهنمايي 
پژوهش به جز چند مورد، از مدرس��ه گاليه اي ندارند. بيشتر 
دانش آموزان از وضعيت مدرسه راضي هستند و خوش حال اند 
كه در اين مدرسه تحصيل مي كنند. دانش آموزان مي گويند: 
»يكي از مشكالت جدي ما اين است كه مدرسه يك سالن 
چندمنظوره ندارد تا ما بتوانيم اوقات فراغت خود را در آن جا 
سپري كنيم. مدت زيادي از سال تحصيلي هوا سرد است و 
نمي توان از حياط مدرسه براي سپري كردن اوقات فراغت 
اس��تفاده كرد. اي كاش مدرسه سالني چندمنظوره داشت تا 
بچه ها بتوانند زماني كه كارهايشان را انجام داده اند و درس و 
مشق ندارند، يا زماني كه دل تنگ خانواده هاي خود مي شوند، 

به آن جا بروند و فضاي روحي خود را عوض كنند.«
محمد متین، دانش آموز كالس دوم اين مدرسه مي گويد: 
»من از روستاي دهبوره مي آيم كه در فاصله ي 15 كيلومتري 
مدرس��ه قرار دارد. گاهي اوقات، روزهاي وس��ط هفته، دلم 
ب��راي اعضاي خانواده ام تنگ مي ش��ود. اما نه مي توانم در 
خوابگاه بمانم و نه هواي س��رد بيرون اجازه مي دهد كه به 
حياط بروم و روحيه ام را عوض كنم. در صورتي كه اگر يك 
سالن ورزشي يا... بود كه با بچه ها به آن جا مي رفتيم، از نظر 
روحي مي توانس��ت كمك زيادي به م��ا بكند. ما همواره يا 
در كالس درس هس��تيم و يا در خوابگاه، و اين با روحيه ي 

روستايي سازگار نيست.«
اكبـر، دانش آموز س��ال اول اين مدرس��ه هم از برخي 
غذاهايي كه در اين مدرس��ه سرو مي ش��ود، شكايت دارد و 
مي گويد: »بچه ها از برخي غذاها مانند استانبولي و ماكاروني 

كه در مدرسه طبخ و ارائه مي شود، خوششان نمي آيد.« 
اين دانش آموز در ادامه مي افزايد: »مدرسه ي راهنمايي 
پژوهش مدرسه ي بسيار خوبي است و از اين كه توفيق پيدا 
كرده ام در آن درس بخوانم، بس��يار راضي ام و خدا را شكر 

مي كنم.« 
يكي از دانش آموزان س��ال س��وم مدرسه نيز مي گويد: 
»مدرس��ه ي ما در مجموع مدرس��ه اي بس��يار ايده آل براي 
دانش آموزان روستاهاي مناطق محروم است و كمبودهاي 

آن در مقابل نقاط مثبت آن، بسيار محدود است.«

نقش مدرسه ي راهنمايي پژوهش در شكوفايي 
استعدادهاي دانش آموزان روستايي

اگرچه بهزادي و ناصري، مدير و معاون آموزش��ي اين 
مدرس��ه، از مشكالت مهم مدرسه صحبت مي كنند، ولي با 
وجود اين، آن ها معتقدند كه اين مدرسه نقش مهمي در رشد 
و شكوفايي اس��تعدادهاي دانش آموزان روستاهاي مناطق 
محروم منطق��ه دارد. آن ها مي گويند: »طرح مش��كالت و 
معضالت فعلي مدرسه، به مفهوم ناديده گرفتن اثرات بسيار 
مثبت آن در منطقه نيست و بيان مشكالت صرفًا براي حل 

آن ها و استفاده  ي بهتر و مفيدتر از امكانات مدرسه است.«
بهزادي در اين باره مي گويد: »بچه هاي اين مدرسه در سطح 
شهرستان نهاوند سرامد هستند و تاكنون كه 13 سال از تأسيس 

مدرسه مي گذرد، توانسته اند ده ها مدال علمي 
و ورزش��ي كس��ب كنند. اين مدرسه هر سال 
100درص��د قبولي مي دهد و فارغ التحصيالن 
آن معمواًل به مدارس تيزهوشان و نمونه دولتي 

راه پيدا مي كنند.
هنر مدرس��ه اين است كه توانسته است 
دانش آموزان نخبه ي روستاهاي مناطق محروم 
را كشف و راه ادامه ي تحصيلشان را هموار كند؛ 
در صورتي كه اگر چنين مدرسه اي وجود نداشته 
باشد، شايد سرنوشت تحصيلي اين دانش آموزان 
مستعد، به طور كلي تغيير يابد. بنابراين، ما معتقديم 
كه هر اندازه براي اين نوع مدارس هزينه شود، 
به نفع كشور است. نبايد به مرور زمان توانايي 
اين مدارس كاهش يابد و گرفتار مسائل مالي 
و مادي ش��وند. نظر ما اين اس��ت كه اين نوع 
م��دارس بايد هر روز بهتر از روز قبل باش��ند و 
همواره در جهت رشد و تكامل خود حركت كنند، 

نه اين كه به تدريج افت پيدا كنند.«



و
خانم سكينه كريمي اسمعيل پور، معلم نمونه ي استان خوزستان

سكينه كريمي اسمعيل پور، متولد 1335 در شهرستان آغاجاري 
استان خوزستان است. ليسانس حرفه وفن و فوق ليسانس مديريت 

و 30 سال سابقه ي خدمت در آموزش وپرورش را دارد.
اين معلم نمونه ي كش��وري، نياز دانش آموزان به رش��ته ي 
حرفه وف��ن را به ني��از فعلي و آينده ي جامعه وابس��ته مي داند و 
مي گويد: »معلم حرفه وفن بايد درصدد كشف استعداد و عالقه ي 
دانش آموزان به مباحث گوناگون و متنوع، با توجه به جنس��يت 
آن��ان و نقش آينده ي مادران��ه و پدرانه ي آن ها در جامعه ي آتي 
باشد. براي تحقق اين امر مي تواند با استفاده از امكانات موجود 
و با كمك گرفتن از والدين، جامعه ي فرهنگي و دست اندركاران 
آموزش وپرورش و اداره ي كار و امور اجتماعي، مراتب تفكيك نياز 

دانش آموزان به صورت هاي فردي و گروهي را فراهم آورد.«
وي معتقد اس��ت، محتواي كتاب درس��ي حرفه وفن به طور 
كامل پاس��خ گوي نياز دانش آموزان نيس��ت و در اين باره افزود: 
»برخ��ي مباحث مثل فلزكاري ي��ا صنايع چوب، خيلي مختصر 
توضيح داده ش��ده اند و نمي توانند ش��ناخت كامل به دانش آموز 
بدهند و راه گش��اي آنان باش��ند. در كتاب هاي فعلي حرفه وفن، 
همه ي مباحث در كتاب هاي هر س��ه سطح راهنمايي گنجانده 
ش��ده است، در حالي كه بهتر اس��ت كه در كتاب هر پايه، يك 
سلس��له مباحث توضيح داده شود تا دانش آموز شناخت مناسبي 

نسبت به موضوع پيدا كند.«
كريمي اس��معيل پور، از يكي ش��دن كتاب حرفه وفن دختران و 
پس��ران ابراز خرسندي مي كند و مي گويد: »امروزه بهترين آشپزها و 
يا حتي خياط ها آقايان هستند. از ديگرسو، دختران هم در رشته هاي 
فني و مهندس��ي حضور چشم گير دارند و اين مسئله لزوم يكي بودن 

آموزش هاي حرفه اي دو جنس را نشان مي دهد.«
متأسفانه تا زمان چاپ مجله عكس ايشان به دست ما نرسيد.

 فنحرفه
آقاي حميد كاظم زاده، معلم نمونه ي استان تهران

حميد كاظم زاده، متولد سال 1343 در استان تهران است. داراي 
مدرك ليسانس حرفه وفن و 26 سال سابقه ي خدمت در آموزش وپرورش 
دارد. حميد كاظم زاده اهداف تدريس رش��ته ي حرفه وفن را اين گونه 
تشريح مي كند: »بيشتر اهداف اين درس مهارتي است و مطالب، به 
منظور تقويت دس��ت ورزي دانش آموزان تدوين شده اند. اين درس در 
واقع عاملي است براي كشف استعدادها و نبوغ و در نهايت مي تواند 

قابليت هاي بالقوه ي دانش آموزان را تحريك كند و بالفعل سازد.«
وي در ادام��ه اف��زود: »محتواي كت��اب حرفه براس��اس اهداف 
فوق تدوين ش��ده اس��ت، اما اين كتاب در دنياي امروز پاسخ گوي نياز 
دانش آموزان نيست. البته نمي توان اين نكته را دليل بر ضعف محتواي 
كتاب دانس��ت، زيرا هيچ گاه نمي توان از يك كتاب درسي انتظار جامع 
علمي داشت. به اين منظور، دانش آموزان نيز بايد به صورت خودجوش 
به دنبال كسب علوم نوين باشند و با راهنمايي هاي دبيران مربوطه در هر 
درس، نس��بت به انتخاب محتواي كمكي در آموزش و يا جست وجو در 
اينترنت ... معلومات خود را افزايش دهند.  او با اش��اره به اين نكته كه: 
تحقق اهداف آموزشي كتاب حرفه، در عمل با مشكالت و محدوديت هايي 
مواجه است، مي گويد: »ساختار تخصصي درس حرفه وفن ايجاب مي كند 
كه دبير متخصص به تدريس اين درس همت گمارد، ولي متأسفانه آمار 
و ارقام نشان مي دهد، حدود نيمي از دبيران اين رشته متخصص نيستند 
و به معناي واقعي از عهده ي تدريس برنمي آيند. از سوي ديگر،  نداشتن 
فضاي كارگاه و اقالم و تجهيزات كارگاهي كافي در بسياري از مدارس، 
مانعي ديگر در اجراي صحيح اين درس اس��ت. عالوه بر اين، از ديگر 

محدوديت هاي تدريس حرفه وفن عبارت اند از: 
 ع��دم هم خواني محتواي كتاب در بعضي واحدها با س��اعت هاي 

تخصيصي به واحد موردنظر 
 ديدگاه نه چندان مطلوب بسياري از مسئوالن و مديران نسبت به 

اين درس
 عدم همكاري اولياي مدرسه در بازديدها

 مغايرت ش��يوه ي ارزش ياب��ي صحيح دانش آم��وزان، با توجه به 
امكانات موجود )امكانات جوابگوي 12 نمره ي عملي نيست.(

در این شماره با شش تن از معلمان نمونه ي كشوري 
دوره ي راهنمایي به گفت وگو نشسته ایم. این معلمان كه در 
رشته هاي حرفه وفن، ریاضي، بهداشت و معاونت آموزشي 
مشغول فعالیت هستند، در سال تحصیلي 88-87 به 
عنوان معلمان نمونه ي كشوري برگزیده شده اند. مجله ي 
رشد راهنمایي در راستاي معرفي و تقدیر از این عزیزان، 
گفت وگوهایي با آنان انجام داده و در خالل بحث درباره ي 
فعالیت ها و مشكالت شغلي شان، سؤاالتي را مطرح كرده 
است كه مشروح آن در پي مي آید.

فاطمه خرقانیان

گو
ت و

گف

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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نفسیه الجوردي

كاظ��م زاده ب��ا بيان اين كه انتخاب ش��غل يك��ي از اهداف جزئي 
حرفه وفن است، مي افزايد: »هدف اصلي اين درس، دست ورزي و افزايش 
مهارت هاي فردي دانش آموزان است و لذا دوره ي راهنمايي مناسب ترين 
زمان براي آموزش اين درس به حساب مي آيد. حتي بعضي از مدارس، 

آموزش چنين مهارت هايي را از پايه ي چهارم ابتدايي آغاز مي كنند.

آقاي رضا اسماعيلي، معلم نمونه ي استان مازندران 
رض��ا اس��ماعيلي، در س��ال 1345 در ش��هر آم��ل متولد ش��ده 
اس��ت. ليس��انس حرفه وفن دارد. حدود 20 سال س��ابقه ي خدمت در 

آموزش وپرورش دارد.
اسماعيلي با تأكيد بر اين كه فلسفه ي تأسيس دوره ي راهنمايي، 
كشف استعدادهاي دانش آموزان است و بخش عظيمي از اين هدف، 
در درس حرفه وفن پي گيري شده است، تصريح كرد: »هدف از درس 
حرفه وفن را مي توان آش��ناكردن دانش آموزان با رشته هاي تحصيلي 
موجود در دوره ي متوسطه و نيز حرف و مشاغل موجود در جامعه، ايجاد 
مهارت ه��اي اوليه براي زندگي روزمره ، و ايجاد روحيه ي كار و تالش 

در دانش آموزان دانست.«
وي با اش��اره ب��ه تدوين كتاب هاي جديدالتألي��ف گفت: »كتاب 
جديدالتأليف آموزش حرفه وفن، نسبت به دوره هاي قبل روان تر، كامل تر 
و مطالب به روزتري دارد و محتواي آن براي دانش آموزان قابل لمس تر 
اس��ت. با اين همه، هنوز كاماًل نتوانس��ته اس��ت نيازهاي دانش آموز 
امروز را برطرف كند. مس��ئله ي مهم در آموزش حرفه وفن، امكانات و 
تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي است كه آموخته ها در آن جا به عمل 
درمي آيند و يادگيري دائمي و پايدار مي ش��ود. فعاليت عملي، زمينه ي 

كشف استعداد و خالقيت دانش آموز را فراهم مي آورد.«
اين معلم نمونه ي كشوري، با ذكر برخي شيوه هاي خالق در تدريس 
اظهار داشت: »استفاده ي مستمر و متنوع از وسايل كمك آموزشي در 
هنگام تدريس، استفاده از وسايل سمعي و بصري در آموزش و انجام 

كارهاي عملي و گروهي، مي تواند اثرگذار و جذاب باشد.«
او در ادامه افزود: »بعضي از مش��كالت موجود در آموزش وپرورش را 
بايد نظام مند نگاه كرد. بايد از افراد باتجربه براي برنامه ريزي ها و مديريت ها 

استفاده شود. در بسياري از مدارس معلمان را از يك  دوره به دوره ي ديگر 
مي برند، در حالي كه اين معلم نس��بت به آن دوره ش��ناخت و آشنايي ندارد. 
گاهي افراد بي تجربه مدير مي ش��وند و ناشناخته هدايت مدرسه را به عهده 
مي گيرند. اين باعث مي شود حداقل توانايي از معلم گرفته شود. معلم مجبور 
اس��ت نصف  وقت خود را صرف آم��وزش به دانش آموز كند و نصف ديگر 
را ص��رف قانع كردن مدي��ر. معلم مجبور اس��ت آرام آرام مطالب را براي 
مدير توضيح دهد تا او ش��رايط و لزوم تدريس درس��ي مثل حرفه را درك 
كند و بپذيرد كه بعضي ش��رايط و لوازم را براي او فراهم آورد. در حقيقت، 
آموزش وپرورش يك نظام پيچيده اس��ت كه همه ي اجزاي آن بايد با هم 
اصالح شود.« اسماعيلي در پايان پيشنهاد كرد: آموزش رايانه و كاربردهاي 

آن، در كتاب هاي اول، دوم و سوم حرفه وفن راهنمايي گنجانده شود.

خانم نفيسه الجوردي معلم نمونه ي استان قم 
نفيس��ه الجوردي، در سال 1347 در ش��هر قم متولد شده است. 
ليس��انس پرستاري و نيز ليسانس علوم سياسي دارد. هم اكنون نيز در 
دوره ي كارشناسي ارشد، رشته ي حقوق جزا، مشغول به تحصيل است 

و 16 سال سابقه ي خدمت در آموزش وپرورش دارد.
الجوردي، وظايف معلم بهداشت مدرسه را اين گونه تشريح كرد: 
»وظيفه ي معلم بهداشت، بررسي بهداشت جسمي و رواني دانش آموزان 
است. در مدرسه ي ما كه دوره ي راهنمايي است، من بيشتر به بعد رواني 
بهداشت تكيه دارم. راهنمايي سن بحراني دختران است. در اين سنين، 
استرس و مش��كالت روحي آن ها افزايش مي يابد. لذا باتكيه بر علم 
روان شناس��ي، در حل مشكالت روحي رواني دانش آموزان مي كوشم. 
البته در بخش بهداش��ت جس��مي، معايناتي از قبيل سنجش بينايي، 
ش��نوايي، قد و وزن، بهداشت  دهان و دندان در مدرسه انجام مي شود. 
ارائه ي الگوي تغذيه ي سالم و صحيح در مدرسه نيز از ديگر كارهايي 

است كه من به عنوان معلم بهداشت برعهده گرفته ام.«
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا بررس��ي مش��كالت روحي 
دانش آموزان به عهده ي مشاور مدرسه نيست، گفت: »در شهر قم، اگر 
نيروي مشاور وجود داشته باشد، آن را به دبيرستان ها مي دهند. در ماه 
دو بار يك مش��اور را به مدرسه مي فرستند كه مدرسه بايد به صورت 

حمید كاظم زاده رضا اسماعیليكبري دلوریان زادهابراهیم مرادي
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حق التدريس حق الزحمه ي او را بپردازد. در اين مدت، مشاور نمي تواند 
در عمل چنان كه بايد موفق ظاهر شود.

و به اين دليل است كه مربي بهداشت بيشتر نقش مشاور را دارد. 
اما با كمك خانواده ها، والديني كه پزشك هستند، به مدرسه مي آيند و 

دانش آموزان را ويزيت مي كنند.«
اين معلم نمونه، درباره ي راهكار ارتقاي جايگاه مربي بهداشت در 
مدارس افزود: »تا دانش آموزان از س��المت جس��مي و روحي مناسبي 
برخوردار نباشند، يادگيري حاصل نمي شود. اگر مسئوالن آموزش وپرورش 
به اين موضوع دقت كنند. به جايگاه معلم بهداشت بيش از اين ها اهميت 
مي دهن��د. وي در پايان تأكيد كرد: »اگر برخورد معلم با دانش آموزان 
درست باشد، بسياري از مسائل و مشكالت حل مي شود و آن ها تمام 

مشكالتشان را با معلم مطرح خواهند كرد.«

آقاي ابراهيم مرادي، معلم نمونه ي استان كردستان
ابراهيم مرادي س��ال 1348 در شهرستان مريوان متولد شد. وي 
مدرك ليسانس رياضي و 19 سال سابقه ي تدريس در آموزش وپرورش 

دارد.
مرادي حدود 30 مجموعه وسيله ي كمك آموزشي را طراحي كرده 
است كه 25 مورد آن ها اختراع محسوب مي شود. او درباره ي نحوه ي 
ايج��اد انگيزه در دانش آموزانش مي گويد: »من در كالس از وس��ائل 
كمك آموزشي دست س��از استفاده مي كنم. مي كوشم مفاهيم انتزاعي 
رياض��ي را به واقعياتي عيني تبديل كنم،  از روش تدريس مخصوص 
خودم استفاده مي كنم تا دانش آموزان به درس عالقه مند شوند. وقتي 
چهره ي خش��ك رياضي شكسته ش��ود، دانش آموزان هم عالقه مند 

مي شوند و انگيزه پيدا مي كنند.«
اين معلم نمونه ي كشوري در زمينه ي مشكالت تدريس رياضي 
افزود: »وقتي درس رياضي به عنوان يك واقعيت عيني تدريس نشود، 
همواره با مشكالت مواجه خواهد بود، اگر درباره ي درياچه ي مريوان 
براي فردي توضيح دهيد، باز هم ممكن است شكل واقعي درياچه با 
توضيحات شما فرق داشته باشد. رياضي هم دقيقًا اين وضعيت را دارد. 
تا زماني كه معلمان رياضي مفاهيم را به واقعيات عيني تبديل نسازند، 

درك مطلب براي دانش آموز با مشكل همراه خواهد بود.«
وي مش��كالت تدريس در مناطق مح��روم را اين گونه توضيح داد: 
»مريوان منطقه اي مرزي محس��وب مي شود و به اين واسطه، مسئله ي 
قاچاق، مشكل جدي اين منطقه است. وقتي دانش آموز مي بيند كه يك 
فوق ليسانس بيكار است، اما فردي كه كار قاچاق مي كند، روزي صد هزار 

تومان درآمد دارد، انگيزه اش براي ادامه ي تحصيل كاهش مي يابد.«
او در پايان، در س��خني با مسئوالن گفت: »من بخش عظيمي از 
زمان زندگي ام را صرف علم و پيشرفت دانش كردم. وسايل و اختراعات 
فراواني دارم و توس��ط بسياري از مسئوالن كشوري تقدير شده ام، اما 
تا وقتي اين وس��ايل كمك آموزشي در سطح وس��يع مورد استفاده ي 

مدارس قرار نگيرد، تقدير واقعي صورت نمي گيرد، چرا كه هدف از توليد 
اين وس��ايل، دريافت تقديرنامه نيست، بلكه هدف تسهيل علم آموزي 
و پيش��رفت دانش اس��ت. من انتظار دارم كه مس��ئوالن اين وسايل 
كمك آموزش��ي را بشناسند و از آن ها در عمل استفاده كنند. هم چنين 
امكانات مناسبي را در اختيار افرادي كه تمايل دارند خالقيت هايي در 
زمينه ي علم و دانش داش��ته باشند، قرار دهند. من معتقدم، هر چيزي 
پايان��ي دارد جز دو چيز: اول خدمت گذاري واقعي در راه رضاي خدا و 

دوم كمك به پيشرفت هاي مثبت جامعه كه صدقه ي جاري است.«

خانم كبري دلوريان زاده، معاون نمونه از استان همدان
كب��ري دلوريان زاده كه ليس��انس علوم تجربي دارد و امس��ال 
بازنشسته شده است، در سال 1388 به عنوان معاون نمونه ي كشوري 

انتخاب شد.
وي مع��اون را مدي��ر دوم مدرس��ه مي داند ك��ه در برنامه ريزي 
فعاليت هاي آموزش��ي با مدير همكاري مي كن��د و بدون حضور اين 
دو اداره ي مدرس��ه دچار مشكل مي ش��ود. او درباره ي وظايف معاون 
آموزشي مدرسه مي گويد: »داش��تن ايده هاي نو و خالقانه در اداره ي 
مدرسه، شناخت دانش آموزان، اس��تعدادها و مشكالت آن ها و ايجاد 
بستر مناسب براي تقويت نگرش هاي مثبت در دانش آموزان، از جمله ي 

مهم ترين وظايف معاون آموزشي مدرسه محسوب مي شود.«
معاون نمونه ي كشور معتقد اس��ت، امروزه با توجه به استفاده ي 
فراگير دانش آموزان از انواع رسانه ها و تغيير در نوع نگرش آن ها، تغيير 

در روش هاي برخورد با آن ها نيز الزم و ضروري است.«
وي در اين باره مي افزايد: »هرچه معاون مدرسه، ميزان اطالعات از 
شغل خود را بيشتر و به روز كند، كارايي بهتري خواهد داشت. البته بايد 
توجه داشت، روش ها متناسب با پايه ي تحصيلي، فرهنگ و شرايط محلي 

باشد. در غير اين صورت، اثرات منفي تغييرات بيش تر خواهد بود.«
دلوريان زاده معتقد اس��ت، در نظام آموزش��ي م��ا جايگاه معاون 
مشخص و تعريف نشده است؛ به گونه اي كه هنوز در بعضي مدارس، 
معاونان آموزش��ي نقش ناظم هاي س��نتي را ايف��ا مي كنند. وظيفه ي 
برق��راري نظم در مدرس��ه را به عهده مي گيرن��د و هيچ گونه تغيير در 
روش هاي آموزشي را نمي پذيرند. وي مي افزايد: »بيان داليل منطقي 
درخص��وص وظايف معاونان به دانش آم��وزان و تغيير نوع نگاه آن ها، 
كمك مؤثري به معاونان مدرسه است، تا حدي كه فراگيرندگان، خود، 

داوطلبانه يار و ياور معاون در كارهاي مدرسه خواهند شد.«
وي بهترين روش برخورد با دانش آموزان را به ش��رايط فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و موقعيت جغرافيايي وابس��ته مي داند و درباره ي 
تجربيات��ش در اين زمينه مي گويد: »دانش آم��وزان به جديت معلم و 
مع��اون توجه دارن��د. البته بايد دقت كرد كه اين جديت با خش��ونت 
همراه نباش��د. معمواًل جدي بودن با صميميت تأثير مثبت بيشتري بر 

دانش آموزان دارد و سبب آرامش آن ها و والدينشان مي شود.«
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در بازدي��د از مدرس��ه ي راهنماي��ي دخترانه ي اميد چمگردان، در اتاق معلمان، نوش��ته ي باالي ي��ك ميز، توجهم را جلب 
كرد:»ايس��تگاه مطالعه«. وقتي به ميز نزديك ش��دم، روي آن تعداد زيادي مجله ي رش��د ديدم. رشد »مشاور مدرسه« توجهم را 
جلب كرد. از مدير مدرسه سؤال كردم، چه كسي اين مجله را مي خواند. پاسخ داد: »همه ي معلمان مدرسه ي ما، رشد مشاور را 

مي خوانند.«
با تعجب پرسيدم چرا؟ و او گفت: »در مدرسه ي ما هر معلم، مشاور نيز هست.«

خانم مهرنوش جوادي اضافه كرد: »مجالت رشد در اين مدرسه به عنوان منابع اطالعاتي در اختيار همه ي معلمان قرار 
مي گيرند. به همين دليل، قسمتي از كتاب خانه ي دبيران، براي آرشيو مجالت رشد در نظر گرفته شده است. براي اين كه هر 

معلم، مشاور خوبي براي دانش آموزان خود باشد، مدرسه برنامه هاي ديگري را هم اجرا مي كند:
 برگزاري جلسه ي هم انديشي با همكاران درباره ي چگونگي استفاده از مجالت، به خصوص مجله ي رشد مشاور مدرسه.

 برگزاري جلسات موضوعات مشاوره اي در طول سال تحصيلي، با دعوت از استادان امر به منظور آشنايي بيشتر معلمان با 
ويژگي هاي دوران بلوغ دانش آموزان.

 ارائه ي موضوعات مناسب براي اوليا توسط معلمان در جلسات آموزش خانواده كه به صورت ماهانه برگزار مي شود.
 طبقه بندي مشكالت دانش آموزان در شوراي مدرسه و كمك گرفتن از معلمان براي حل مشكل دانش آموزان و ارائه ي راه 

حل به مادران دانش آموزان.
 بحث و بررسي مطالب مجله ي رشد مشاور مدرسه براي كاربردي كردن آن ها در محيط مدرسه.

 اختصاص يك كالس به اتاق »هر چه مي خواهد دل تنگت بگو«، به منظور بيان مشكالت دانش آموزان براي دبيران خود 
در پايان هر روز.

 برگزاري مسابقات طراحي، نقاشي و مقاله نويسي در زمينه ي يكي از مشكالت دوران بلوغ دانش آموزان.
 طراحي سؤال از انواع مجالت رشد )از هر مجله سه سؤال( در هر ماه، در تابلوي معلمان و تقدير از پاسخ دهندگان به سؤاالت، به منظور 

ترغيب بيشتر همكاران براي مطالعه ي دقيق تر مجالت رشد.

معلم مشاور
ان

راه
هم

با

محمدرضا حشمتي
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از روزی که پا به عرصه ی »مطبوعات« گذاشتم و برای 
»رشد« قلم زدم، دغدغه ای، سؤالی، فکر و روح مرا به خود 
مش��غول کرده بود: چگونه می توان »رش��د« را »رشد« داد؟ 
یعنی چگونه می توان »رشد« را »رشید« کرد. گرچه کلمه ی 
»بلند«، قدوقواره ای کوتاه تر از »رش��ید« دارد، ولی نمی شود 
از این دّر قیمتی حافظ به راحتی گذشت؛ هر چند روحیه ی 

سوداگری انسان نمی گذارد که او از آن بگذرد:
داغ بلندان طلب ای هوشمند

تا شوی از داغ بلندان بلند
»رشد« زمانی بلند باال می شود، بهتر است بگویم »رشید« 
می ش��ود که »داغ بلندان« در سینه داشته باشد. وقتی رشد 
از بلندان »نوش��ت« و »بلندی« را تبلیغ کرد، آن وقت معنی 
»رشید« شدن را می فهمد و رشد آن وقت »رشد« می شود. و 

این هم، کار مردم »هوشمند« است.
خالصه آن که »رشد« با هوشمندی »رشید« می شود نه 
با چیز دیگر. و برای رش��ید شدن رشد، باید به دو مقوله  و 
موضوع به خوبی پرداخت: »رضایت« و »شکایت«. رضایت 
یعنی »کیفیت« و کیفیت با رعایت انتظارات، خواس��ت ها، 

سلیقه ها و نیازهای مخاطبان تأمین می شود.
و شکایت، از انتقادات و اعتراضات مخاطبان حاصل 
می ش��ود که می تواند به عنوان بازخورد وارد نظام شده و با 

مدیریت، به تولید کیفی تر محصول کمک کند.
در این راس��تا، مجله ی رش��د راهنمای��ی تحصیلي، 
ده نشس��ت را با مدیران و معلمان م��دارس تهران و دیگر 
استان ها، با موضوع نقد و بررسی مجله برگزار کرد. در این 
نشس��ت ها، حاضران دیدگاه های خود را درباره ی شکل، 
قال��ب و محتوای مجله مط��رح و راهکارهایی برای بهبود 

ارتقای کیفی و کمی ارائه کردند.
در خالل نشس��ت ها، مدیران و معلم��ان عزیز چون 
همیشه، از سر مهر میزبان هیئت تحریریه ی رشد شدند و 
بدون چشمداشت و با رویی گشاده، تمامی دانسته های خود 
را در اختیار ما گذاشتند. پای صحبت معلمانی نشستیم که 
جامعه آنان را سمبل »هوشمندی« و »خردمندی« می داند و 

صد البته که این گونه است.

شد
ی ر

برا
شد

میزگردها با معارفه آغاز می شد. مدیر مدرسه معلمان را ر
که داوطلب حضور در جلسه شده بودند، معرفی می کرد و 

سپس هر معلم، نقطه نظرات خود را تشریح می کرد.
در آخری��ن میزگرد، خانم هراتي، با انتقاد از برگه های 
مجله گف��ت: »کاغذهای کاهی جذابی��ت مجله را کاهش 
می دهن��د. این کاغذها بوی بدی دارند و در مخاطب دافعه 
ایجاد می کنند. سیاه و سفید بودن مجله، رغبت مطالعه را کم 

می کند. آرایش صفحه نیز شلوغ به نظر می رسد.«
به ذهنم رسید که سیاه وسفید بودن مجله بیشتر از بابت 
کاهش هزینه ها و رعایت حال مخاطب است، اما شواهد، 

گویای انتظار دیگرگونه ی آنان بود.
معلم علوم ادامه داد: »مطالب مجله نظم منطقی ندارند، 
اگر مطالب موضوع بندی می شدند، هر معلمی مستقیم به 

مطالب مربوط به رشته ی تخصصی خود مراجعه می کرد.«
خانم ضرابي افزود: »مطالب مجله از چند منظر مشکل 
مخاطب دارد. به این معنا که بسیاری از مطالب بیش از آن که 
به طور خاص برای معلمان راهنمایی نوش��ته شده باشند، 
ب��رای عموم معلمان فراهم آمده اند. مش��کل دیگر، وجود 
مقاالت متعدد دانشگاهیان است که موجب کم رنگ کردن 

سنخیت محتوا با مخاطبان می شود.«
شنیده ام، خوانندگان مجله در دیگر استان ها، از زاویه ای 
دیگر به این نکته نگریس��ته اند. برخی معتقدند که مؤلفان، 
ویژگی ها و شرایط استان ها را در نظر نمی گیرند، حال آن که 

این مجله برای تمام کشور تهیه می شود.
خانم حدادي با نگاه اثرگذاری به مباحث می نگریست 
و سخنش را این گونه آغاز کرد که: »جنبه ی تئوریک مطالب 
مجله، بر رویکرد کاربردی آن غلبه دارد، در حالی که امروزه 
مطالبی مورد تقاضای معلمان است که بیشتر کاربردی باشند. 
بهره گیری از شیوه های جذاب و اثرگذار هم چون کاریکاتور 

و طنز، می تواند نقش مهمی در جذب مخاطب ایفا کند.
آق��ای س��ردبیر، نظ��ر حض��ار را درب��اره ی طنزها و 
کاریکاتورهای موجود در مجله پرسید: اما به نظر می رسید 
که معلمان مطالب را به درس��تی مطالعه نکرده اند. آن ها از 
کمبود زمان ش��کایت داش��تند و من نمی دانم در این میان 
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مقصر کیس��ت؟ آیا گناه از ما تهیه کنندگان مجله است که 
مطالبی »خواندنی« ننوش��ته ایم و یا همان مشکل قدیمی؛ 
جامعه ی ما هم چنان از میزان پایین مطالعه رنج می برد. نگاه 
پرسشگر هیئت تحریریه سبب شد تا معلم حرفه  و فن بگوید: 
»مجالت بهنگام به دس��ت ما نمی رسند، به تعداد معلمان 
نیس��ت و به خصوص، تبلیغات و اطالع رس��انی ضعیف 

است.«
به یاد آوردم، دوستانی از دیگر استان ها و شهرستان ها 
اعتراض داش��تند که مج��الت با تأخیر زیاد به دستش��ان 
می رسد. اطالعات آنان درباره ی تعداد مجالت، و مخاطبان 
هر مجله و موضوعات آن ناکافی است و بسیاری از مجالت 
تخصصی هم چنان ناشناخته مانده اند. و این موضوع گواه آن 
است که اطالع رسانی دفتر انتشارات کمک آموزشی درباره ی 
فعالیت ه��ا و حوزه ی عملکردش ضعیف بوده اس��ت. در 
شرایطی که مجالت رشد به ویژه در مناطق محروم می توانند 
ابزار مناسبی برای کمک به گسترش عدالت آموزشی باشند، 
دست رسی نداشتن و اطالع ناکافی مخاطبان، تأمل و تأسف 

عمیقی را برای هیئت تحریریه به همراه آورد.
گفت وگوه��ای ما هم چن��ان ادامه داش��ت. فضای 
صمیمی جلس��ه، باب درد دل را هم گشود. معلمان از 
بی توجهی ها و نادیده انگاشته شدن ها توسط مسئوالن 
گفتند و از قوانین دست وپا گیر و غیرمنطقی موجود در 
نظام آموزش وپرورش. طرح مشکالت، جمع را مهیای 
ارائه ی راهکارها ساخت و سردبیر از حاضران خواست 
تا هر یک پیشنهادات خود را به منظور ارتقای کیفی مجله 

مطرح کنند.
دبیر ریاضی داوطلب آغاز بحث ش��د و گفت: »بهتر 
اس��ت از خاطرات و تجربیات جذاب معلمان در مجله 
استفاده کنید و روش های خاص تدریسشان را شرح دهید. 
س��ؤاالتی در زمینه ی رشته های گوناگون به ویژه ریاضی، 
به صورت مسابقه مطرح کنید تا هم معلم به مطالعه وادار 
شود و هم میان شما و مخاطب تعامل ایجاد شود. هم چنین، 
مطالبی درباره ی روان شناسی دوره ی راهنمایی درج کنید 
تا در حقیقت ابزارهایی برای شناخت دانش آموز در اختیار 

معلم قرار گیرد. مطالبی درباره ی تربیت دینی تهیه کنید، 
زیرا این دست مطالب، معطوف به رشته ی خاصی نیستند 

و مورد استفاده ی همگان قرار می گیرند.«
خانم كرمي، در تکمیل س��خنان همکارش افزود: 
»می توانید در مجله صفحه ای به نام »ترین ها« اختصاص 
دهید تا مخاطب بهترین و ضعیف ترین مطالب مجله را 
تعیین کند. این عمل، حرکت شما را در راستای رعایت 

سلیقه ی مخاطب آسان می کند.«
کم کم جلسه به پایان خود نزدیک می شد. ایده های 
نو، ذهن مرا به خود مش��غول ساخته بود. هم کالم شدن 
با معلمان به من آموخت، استفاده از تجربیات گران سنگ 
معلمانی که س��الیان س��ال خشت بر خش��ت دانش و 

تجربه ی خویش افزوده اند، چه اندازه ضرورت دارد!
س��ردبیر، از خانم مدیر خواست دیدگاه های پایانی 
خ��ود را بیان کند و او چنین گف��ت: »مقاالتی با هدف 
آشنایی معلمان با حقوق خود چاپ کنید. در هر شماره، 
یک کتاب درسی جدید التألیف توسط معلمان آن رشته 
به نقد و بررس��ی گذاش��ته ش��ود، چهره های ماندگار 
آموزش وپ��رورش را در مجله ن��ام ببرید و ویژگی های 
آنان را توضیح دهید. این عملکرد، احساس  رضایتمندی 
شغلی را میان معلمان بس��ط می دهد. رسالت مجالت 
رش��د باید نیازآفرینی باشد و نه نیازسنجی. لذا مطالب 
باید به گونه ای تنظیم شوند که با مطالعه ی آن ها، عطش 
فراگیری معلم بیش��تر ش��ود. مدارس موفق را معرفی، 

نحوه ی عملکردشان را تشریح کنید.«
وقتی مدرسه را ترک می کردم، حرف های سربسته، 
اندیشه های ناب، تجربه های برباد رفته و نگاه های امیدوار، 

راحتم نمی گذاشتند.
»رشد« با هوشمندی رشید می شود و گام بلندی به 
سوی رشادت، پای صحبت هوشمندان نشستن است. 

»الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه...«
وقتی مدرس��ه را ترک می کردم، در دستانم مجله ای 
از رشد راهنمایی قرار داشت که همه ی صفحاتش سفید 

بودند...

با نقد ها و پيشنهادهاي 
مخاطبان، باز     خورد 

کيفيت مجله به شورای 
برنامه ريزی هديه 

می شود
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طوطی خالی بند!
شخصی يک طوطی پرورد و به او زبان فارسی آموخت. 
اما طوطی از تمام آن جمالت، تنها يک سخن آموخت و در 

پاسخ هر سخن می گفت: »در اين شکی نيست!«
روزی آن ش��خص حقه باز � که الهی کچل ش��ود و در 
ضم��ن آنفلوانزای نوع الف و ب و پ و ت و ث و... الی آخر 
بگي��رد، طوطی را برای فروختن ب��ه بازار برد و يکصد هزار 

تومان برای آن قيمت گذاشت.
از قض��ا، دانش آموز تنب��ل و پ��ول داری، از آن حوالی 
می گذشت. مرد حقه باز با ديدن او، شروع به تعريف و تمجيد 
از طوط��ی کرد. در ضمن، در کمال بی انصافی! انتقادی هم 
از نظام آموزش��ی کرد و گف��ت: »اين طوطی می تواند تمام 
دروس تو را که قرار است از حفظ کنی، به جای تو حفظ کند 
و آن قدر برايت تکرار کند که برای هميشه در ذهن تو نقش 
ببندد و زحمت حفظ کردن دروس حفظ کردنی را از تو ساقط 
کند. اصواًل آيا حيف نيس��ت که تو گل پسر، 
دائم وق��ت خودت را ص��رف حفظ 
کردن درس هايی کنی که يک ماه 

ازآن حکايت ها!

طنز

ديگر قرار است از   ذهنت بيرون بروند؟ چرا بايد مجبور باشی 
نام اين همه کوه و دره و جاده و بيابان را حفظ کنی؟ کافی 
اس��ت که درس را يک بار برای اين طوط��ی بخوانی تا او 
صدبار آن را برايت تکرار کند و تو به راحتی آن را حفظ کنی 

و ضمنًا به کار و زندگی خودت هم برسی...«
مرد آن قدر تعريف کرد تا پسر که دل خوشی از دروس 
حفظ کردنی نداشت، به هوس افتاد طوطی را بخرد. اما قبل 
از آن، خواست طوطی را امتحان کند که مبادا آن مرد، خالی 
بس��ته باشد. اين بود که رو به طوطی کرد و گفت: »آيا اين 
مرد راس��ت می گويد که تو می توانی مرا از شر دروس حفظ 

کردنی نجات بدهی؟«
طوطی بالفاصله گفت: »در اين شکی نيست!«

پسر، طوطی را خريد و خوش حال و شادان به خانه برد. 
بالفاصله يکی از درس های کتاب جغرافيا را برايش خواند و 
س��پس از او خواست که آن را صدبار برايش تکرار کند. اما 

طوطی در جواب فقط می گفت: »در اين شکی نيست!«
پس��ر ناراحت ش��د و فرياد زد: »مرد حسابی! زود باش 
تک��رار کن. من ف��ردا امتحان دارم، اگ��ر حفظ نکنم، صفر 

می گيرم.
طوطی باز هم گفت: »در اين شکی نيست!«

پس��ر فرياد زد: »حاال من چه    طوری اس��م اين همه 
شهر و کوير و کوه و دشت و درياچه و جوی آب و رودخانه 
و جلگه و س��احل و هزارتا چيز ديگر را به تنهايی توی 

کله ام فرو کنم؟ مگر من رايانه هستم؟«
طوطی گفت: »در اين شکی نيست!«

پس��ر ک��ه از خريدن طوط��ی خيلی 
پش��يمان ش��ده بود، با ناراحت��ی گفت: 

»عجب حماقتی کردم که تو را خريدم!«
طوطی گفت: »در اين شکی نيست!«

پسر، ناراحت شد. طوطی را به حياط 
ب��رد و آزادش ک��رد و با خودش گفت: 
»مجبورم تنهايی همه ی اين ها را حفظ 
کنم، وگرنه نمره نمی گيرم. در اين شکی 

نيست!«

احمد عربلو

تصویرساز : سمائه شریفی
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تعبير خواب!
دبي��ری در خواب ديد که تم��ام دندان هايش افتاده اند. 
از منجمی تعبير آن را پرس��يد. گفت تمام دانش آموزان شما 

امسال دچار ُافت تحصيلی می شوند و رفوزه خواهند شد!
دبير در خش��م شد و منجم را در زندان کرد! منجم ديگری 
طلبيد و تعبير آن خواب پرسيد. عرض کرد همه ی دانش آموزان 
شما در اين کالس خواهند ماند و دانش آموزان ديگر نيز به اينان 
اضافه خواهند شد و شما دارای آن همه دانش آموز خواهيد شد!

دبير اين نکته را پسنديد و انعام داد!

دعای خوب!
دبيری نيمه شب دعا می کرد و می گفت: »خدايا. امشب 

مرا بيست ميليون تومان نقد بده و فردا بستان!«
همس��رش که مناجات او را می شنيد، گفت: »اين چه 
دعايی اس��ت که می کنی؟ پولی که امشب خدا بدهد و فردا 

بازستاند، تو را به چه کار آيد؟«
گفت: »هيس! بگذار بدهد، مگر با جانم بستاند!«

خواستگاری
حق التدريسی را گفتند: »در چه کاری؟«

گفت: »قصد دارم دختر ثروتمندترين مرد اين شهر را به 
عقد و نکاح خويش درآورم.«

بعد از چندی پرسيدند: »چه شد؟ کار را به کجا رساندی؟«
گفت: »نصف کار تمام شده است!«

گفتند: »چگونه؟«.
گفت: »از آن که در نکاح رضايت طرفين شرط است. از طرف 

بنده، رضايت حاصل است، همی رضای آن طرف مانده است!«

نابينا!
شخصی به منصب عالی رسيد. يکی از دوستان قديمش که 
دبير باتجربه ای بود، برای عرض تبريک و تهنيت نزد او رفت. 
شخص تازه به منصب رسيده، اعتنايی به دوست دبير خود نکرد 

و از او پرسيد: »کيستی و برای چه کاری پيش من آمده ای؟«
دبير که از اين حرف و برخورد او ناراحت شده بود، گفت:

 »من فالن دوست قديمی تو هستم. چون شنيده ام که 
از ديده نابينا شده ای و ديگر کسی را نمی شناسی، آمده ام تا 

به تو عرض تسليت بگويم!«
مرد از کار خود خجل ش��د و معذرت خواس��ت و از او 

پذيرايی کرد.

يک حکايت بی مزه!
روزی، شخصی در مجلسی که تعدادی از دبيران ادبيات 
فارسی نيز در آن حضور داشتند و مشغول بحث های ادبی بودند، 
وارد ش��د و ادع��ای فضل و ادب فراوان کرد. از او پرس��يدند: 
»آيا »تاگور« شاعر و نويسنده ی معروف هند را می شناسی؟« 
ش��خص بادی به غبغ��ب انداخت و گفت: »معلوم اس��ت که 
می شناسم. حتی از او ش��عری نيز در خاطرم هست که بسيار 

معروف است و می فرمايد: ز گهواره »تا گور« دانش بجوی!«
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وضعيت تحصيل در مدارس
هيچ ك��س نمي دان��د دقيقًا چه تع��دادي از كودكان در 
تاجيكس��تان به مدرس��ه نمي روند. در دوران جنگ داخلي 
1997-1992، حداقل 126 هزار مدرسه به طور كامل ويران 
ش��دند. پس از جنگ، آموزش وجهه ي خود را از دس��ت داد 
و جوانان بي��ن ادامه ي تحصيل و كار، مورد دوم را انتخاب 
مي كردند. در واقع، جوانان به تأمين نيازهايشان مي انديشند 
و كشور با كمبود نيروي انساني مواجه بود. در سال هاي پس 
از جنگ آموزش رايگان هم تضعيف شد. تورم باال و كاهش 
پرداخت دولتي، به افزايش مؤسس��ات آموزشي خودگردان 

منجر شد.
امروزه در تاجيكس��تان، دست رس��ي به آموزش خوب 
را بيشتر وضعيت مالي مش��خص مي كند تا توانايي فردي. 
اين موضوع به قش��ربندي اجتماعي با محروميت فرزندان 

بايد درامد خانواده را با كار در خانه يا بخش هاي غيررسمي 
تأمين كنند. اكنون تضمين دست رسي مستمر به تحصيالت 
ابتداي��ي و راهنماي��ي براي هم��ه، از اولويت ه��اي دولت 
تاجيكستان اس��ت. وزارت آموزش وپرورش به منظور غلبه 
بر ناهم خواني هاي اجتماعي تدابيري مي انديشد تا راه هاي 
جديد تأمين سرمايه ي آموزشي و ابقاي معلمان را پيدا كند 
و نام نويس��ي و حضور در مدارس را افزايش دهد. »آكادمي 
آموزش« در سال 1996 به منظور كاهش بي عدالتي تأسيس 

شد.

زبان آموزشي در مدارس تاجيكستان
نظام آموزشي تاجيكس��تان چند فرهنگي است. زبان 
آموزش��ي در بيش��تر مدارس »تاجيكي« اس��ت؛ البته به 
زبان هاي ازبكي، روس��ي، قرقيزي و تركمني هم تدريس 

كلید واژه ها: آموزش وپرورش، تاجيكستان، نظام آموزشي.

اشاره
جمهوري تاجیكستان كشوري است در آسیاي میانه؛ كشوري محاط در خشكي كه در گذشته راه ابریشم از آن گذر مي كرده 
است. به لحاظ جغرافیایي، كشوري كوهستاني و پربارش است كه منابع آبي فراوان دارد. بیش از هفت میلیون جمعیت دارد 
كه حدود 80 درصد آنان تاجیك هسـتند، 15 درصد ازبك و 5 درصد سـایر اقوام. تاجیكستان و ایران اشتراكات تاریخي و 
فرهنگي فراواني دارند. پیش از اسـالم، تاجیكسـتان جزئي از ایران بود. این كشور پس از فروپاشي شوروي و رسیدن به 
استقالل، دچار جنگ داخلي شد كه از سال 1992 تا سال 1997 طول كشید. حكومت تاجیكستان جمهوري و رییس جمهور 
كنوني آن امامعلي رحمان است كه از سال 1992 تاكنون قدرت را در دست دارد. تاجیكستان داراي روابط خوبي با ایران 

است و ارتباطات این دو كشور روزبه روز بهتر و عمیق تر مي شود.

خانواده هاي فقير از تحصيل انجاميده است. با اين كه ثبت نام 
در مدارس دش��وار اس��ت، باز هم بعضي از كودكان كه در 
مدرسه نام نويسي كرده اند، نمي توانند در مدرسه حاضر شوند 

و كارهاي خانگي يا حرفه هاي خياباني را دنبال مي كنند.
تعداد افرادي كه در س��ال 1997 ترك تحصيل كردند، 
37900 نفر براورد ش��ده اس��ت. هرچه هزينه هاي آموزش 
افزايش مي يابد، اين تعداد نيز بيش��تر مي ش��ود. بسياري از 
خانواده  هاي فقير، توانايي خريد كتاب درسي، لباس، دفتر يا  
پرداخت هزينه ي رفت وآمد را ندارند. به عالوه، كودكانشان 

مي شود. جوانان زير 17 سال، 40 درصد جمعيت اين كشور 
را تشكيل مي دهند. نظام آموزشي تاجيكستان چهار دوره ي 
تحصيلي دارد: پيش دبستان، دبستان، راهنمايي و دبيرستان. 
آموزش پيش دبستاني كه مي تواند از سن سه سالگي آغاز 
ش��ود، فقط براي آمادگي كودكان به منظور ورود به نظام 
رسمي آموزشي و در حقيقت نگه داري روزانه از آنان برقرار 
اس��ت. قبل از استقالل تاجيكس��تان، تنها زبان آموزشي 
روس��ي و ادبيات هم به ط��ور انحصاري ادبيات روس��ي 
بود. در اوايل س��ال 2000، ام��كان آموزش حداقل به طور 

ترجمه ي زهرا عطارزاده
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ظاهري به پنج زبان در سراسر كشور فراهم آمد كه شامل 
تاجيكي، ازبكي، روسي، قرقيزي و تركمني مي شد؛ هر چند 
خانواده ها ترجيح مي دهند كودكانشان در مدارس تاجيك 

زبان تحصيل كنند.

جايگاه اسالم در مدارس
در اول سپتامبر سال 2009، مقرر شد همه ي دانش آموزان 
به طور اجباري درس��ي را به نام »دانش اسالمي« بگذرانند. 
وزارت آموزش وپرورش قول داده اس��ت، كتاب هاي درسي 
اي��ن موضوع را فراهم كند و 400 معل��م تاريخ و ادبيات را 
ب��راي تدريس آموزش ده��د. اين كالس اولي��ن بار براي 
دانش آموزان كالس هشتم در مدارس تاجيك زبان گذاشته 
مي شود و در سپتامبر 2010 به مدارس روسي و ازبك زبان 

گسترش مي يابد.

ايده هاي افراط گرايانه ي اسالمي بين جوانان تاجيكستان 
اس��ت. هم چنين، ارائه ي اي��ن درس در مدارس، با حمايت 

وسيعي در سطح كشور مواجه شد. 
بس��ياري از تحليل گران سياس��ي و روحانيون مذهبي، 
از وزارت آموزش وپ��رورش، به خاط��ر وارد نكردن محققان 
اس��المي در برنامه ريزي درس دانش اسالمي و كتاب هاي 
آموزش��ي آن، انتق��اد كردند. هم چنين، نماين��ده ي »حزب 
احياي اسالمي« از اين كه محققان اسالمي تاجيكستان در 
تدوي��ن كتاب هاي اين درس دعوت نش��ده اند،  انتقاد كرد. 
رييس بخش آم��وزش راهنماي��ي وزارت آموزش وپرورش 
گف��ت: در اي��ن درس تاري��خ اس��الم و ق��رآن، زندگ��ي 
 حض��رت محمـد )ص(، و آموزش ه��اي امـام ابوحنیفـه 
� بنيان گذار شاخه ي ابوحنيفه كه اكثريت مردم از آن پيروي 

مي كنند � آموزش داده مي شود.

افزوده ش��دن اين كالس جديد به برنامه ي آموزش��ي 
مدارس، به دنبال فرم��ان رييس جمهور، امامعلي رحمان، 
براي توس��عه ي آموزش تاريخ اس��الم ص��ورت گرفت كه 
هدفش بهبود آموزش دانش هاي اس��المي در كش��ور بود. 
مقامات تاجيكستان به طور جدي نگران تأثير رشد ايده هاي 
افراطي اسالم گرايان تندرو بين نسل جوان در كشور هستند 
و به گذران��دن مراحل قانوني آموزش مذهب��ي، و نه آزاد، 
در جامعه گرايش دارند. ابداع دوره ي آموزش اس��المي در 
مدارس تاجيك، بخش��ي از تالش براي جلوگيري از رشد 

     نظام آموزشي 
تاجيكستان چند فرهنگي 

است

آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت معلمان 
اگرچه تاجيكس��تان به خود مي بالد كه به س��طح سواد 
جهاني نزديك ش��ده اس��ت، با وجود اين، نظام آموزش��ي 
ملت هاي آسياي ميانه در حال ركود است. ناكارامدي آموزش  
دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان به اين معني است 
كه احتمااًل در بيشتر موارد، والدين در تاجيكستان از سطح 
سواد باالتري نسبت به فرزندانشان برخوردارند. مشكل پايين 
بودن سطح حقوق معلمان مدارس دولتي، به كمبود كاركنان 

مدارس و حضور آموزگاران ناكارامد منجر شده است.

     ارائه ي آموزش 
اسالمي در مدارس 

تاجيكستان، مانع رشد 
ايده هاي افراط گرايانه 

بين جوانان است

دوشنبه
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 برنامه هاي توسـعه: در س��طح ملي، دولت از برنامه هاي 
توس��عه و اصالحات قانوني، حمايت مي كند. نظام آموزشي 
تاجيكس��تان از ضعف مديريت كه به استفاده ي نادرست از 
منابع منجر مي شود، رنج مي برد. به همين دليل، سازمان ملل 
در برنامه  ريزي و مديريت، به آموزش وپرورش تاجيكس��تان 

كمك مي كند.
 اصالحات آموزشي: سازمان ملل از اصالحاتي كه در به روز 
كردن محتواي آموزش��ي و پيشرفت حرفه اي معلمان تأكيد  
دارن��د، حمايت مي كند. هم چنين، وزارت آموزش وپرورش را 
به اتخاذ برنامه هايي براي ادامه ي تحصيل دختران تشويق 

مي كند.
 بهداشـت در مدارس: آموزش بهداشت به پيش گيري از 
بيماري ها كمك مي كند. دولت به طور تدريجي كنترل تغذيه 
در مدارس را در دس��ت مي گيرد. سازمان ملل هم تا زماني 
كه راه مناس��بي پيدا كند، با اي��ن برنامه ي دولت همكاري 

خواهد كرد.

دستاوردهاي اصالحات در مدارس تاجيكستان
 بازسازي مدارس

شهنازه، دانش آموز سال نهم، در مدرسه اي در پايتخت 
تاجيكس��تان مي گويد: »از زماني كه مدرسه ي ما به رايانه 

مجهز شده است، دانش آموزان ديگر غيبت نمي كنند.«
 كتاب هاي جديد

كتاب ه��اي درس��ي جدي��د ب��ه هم��راه كتاب ه��اي 
كمك آموزش��ي جذاب، يادگيري را آسان مي كنند. سميال، 
كتاب دار مدرسه مي گويد: »تأمين اين كتاب ها يك پيشرفت 

عظيم است.«
 تشويق والدين به حضور دختران در مدرسه 

 دريافت كمك هاي بانك جهاني
به دليل موقعيت بد اقتصادي در تاجيكستان، كمك هاي 
الزم براي توسعه ي روش هاي جديد آموزشي وجود نداشت 

و تدريس وجهه ي خود را از دست داده بود.
 بانك جهاني با معرفي روش هاي جديد آموزشي، اين 
مشكل را حل و هم چنين رضايت معلمان را جلب كرد. بانك 
جهاني در بازسازي مدارس و تجهيز آن ها نيز كمك هايي به 

اين كشور رسانده است.
 براس��اس ارزيابي وزارت آموزش وپ��رورش، حدود 20 
هزار دانش آم��وز و 10 هزار نفر از والدين، از پروژه ي بانك 

جهاني منفعت برده اند.
 اين تغييرات به افزايش گرايش دانش آموزان به حضور 

در مدرسه انجاميده است.

كميته ي آمار دولت تاجيكستان اعالم كرد كه در سال 
2007، ميانگين ماهانه ي حقوق در بخش آموزش، معادل 41 
دالر آمريكا )حدود 41000 تومان( بوده است. گذران زندگي 
با روزي كمتر از يك و نيم دالر، معلمان را مجبور مي كند به 
دنبال كار جديدي با حقوق بيشتر و يا دريافت كمك هزينه 

از طرف دانش آموزان باشند.
از زم��ان فروپاش��ي ش��وروي به بعد، م��وج جديدي 
از برنامه هاي ن��وآوري در آموزش ضمن خدمت توس��ط 
سازمان ها و كمك هاي بين المللي در دو كشور تاجيكستان 
و قرقيزس��تان آغ��از ش��د. »آژانس آمريكايي توس��عه ي 
بين الملل��ي« با همكاري آژانس هاي ملي و بين المللي، به 
منظور نوآوري در الگوهاي آموزش��ي، چند مركز آموزش 
تخصصي در تاجيكس��تان ايجاد كرد. برخي سازمان هاي 
غيردولتي نيز در سال 1990 در منطقه ي آسياي ميانه، چند 
مرك��ز آموزش تخصصي به منظور آموزش ضمن خدمت، 
برنامه هاي دو جانبه ي آموزش و يادگيري بنا كردند. بعضي 
از استادان و مربيان دانشگاه تربيت معلم نيز براي پيشرفت 
علم��ي خودش��ان در اين كالس ها ش��ركت مي كنند. در 
حالي كه در طول 10 س��ال گذشته، آموزش ضمن خدمت 
براساس الگوهاي امروزي تعليم و تربيت كودكان پيشرفت 
ك��رده، به آموزش پيش از خدمت معلمان توجهي نش��ده 
اس��ت. اين موضوع به ناهم خواني بي��ن آموزش پيش از 
خدمت و آموزش ضمن خدمت در مهارت هاي آموزش��ي 

منجر شده است.

كمك هاي در دست اقدام سازمان ملل متحد
س��ازمان ملل متحد قصد دارد از طري��ق راهبردهاي 
مقابل، نظام آموزش��ي تاجيكس��تان را به اس��تانداردهاي 

بين المللي نزديك كند: 
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كالس ادبيات فارسي براي هر كسي يادآور روزها و خاطراتي است كه در دوران تحصيل 
تجربه كرده اس��ت. شايد هيچ يك از دبيران محترم درس ادبيات، روزي كه روي نيمكت هاي 
كالس درس ادبيات نشسته بودند، تصور نمي كردند سال ها بعد، در همان جايگاهي كه معلمشان 

بر آن ايستاده، بايستند و براي شاگردان خود، سخن از دنياي شعر و ادب بگويند.
كالس درس ادبيات، براي برخي افراد، تداعي كننده ي لحظه هاي دل چسب و مفّرحي است 
كه با س��ير در عالم اشعار زيبا و احساس هاي لطيف سپري كرده اند و براي برخي افراد، يادآور 

ثانيه هايي مالل آور و خسته كننده است.
به هر حال، بيشتر دبيران درس ادبيات فارسي، مشتاق اند كالسي فعال و پويا، و لحظاتي 
خوش و دل پذير براي شاگردانشان بيافرينند و براي نيل به اين هدف، دست به آزمودن روش ها 

و ترفندهايي مي زنند. 
نگارنده، از جمله كس��اني اس��ت كه س��عي كرده با آزمايش روش هايي � هرچند ساده � 
براي عالقه مند كردن دانش آموزان به دنياي شعر و ادب گامي بردارد و شيريني شعر را به آنان 

بچشاند.
روش هايي مثل: 

استفاده از جذابيت هاي سمعي و بصري: امروزه طراحي و توليد نرم افزارهاي 
چندرسانه اي در زمينه ي ادبيات فارسي، مورد توجه برخي شركت هاي توليدات نرم افزاري 
قرار گرفته است. استفاده از اين نرم افزارها در فضاي كالس ادبيات، موجب ايجاد تنوع 
در فضاي كالس مي ش��ود. برخي از اين نرم افزارها، امكان��ات متنوعي دارند؛ از جمله: 
پخش صداي شاعر، رؤيت تصاوير شاعر، معرفي كتاب  شناسي شعر و مالحظه ي ديوان 

و كتاب شعر هر شاعر.
طراحـي پاورپوينت و اسـاليد از دروس كتاب با مشـاركت دانش آموزان، و 

مشاركت گرفتن از آن ها براي تدريس درس موردنظر 
استفاده از تئاتر و نمايش: برخي دروس كتاب در قالب حكايت و داستان تأليف شده اند. 
اين درس ها را مي توان با مشاركت دانش آموزان، به صورت نمايش هاي جالب و جذاب ارائه كرد 

تا دانش آموزان در فضايي توأم با نشاط و سرخوشي، به آموختن درس بپردازند.
معرفي كتاب: معرفي كتاب يا كتاب شناسي شعرا و نويسندگاني كه نام آن ها در كتاب 
درس��ي آمده است، مي تواند بخشي از ساعت كالس ادبيات را به خود اختصاص دهد. در اين 
بخش، هم دانش آموزان مي توانند با هماهنگي دبير مربوطه، به معرفي كتاب هايي بپردازند كه 
خوانده اند و از خواندن آن ها بسيار لذت برده اند و هم معلم مي تواند به معرفي كتاب هايي بپردازد 

كه به گونه اي با موضوعات مطرح شده در كتاب درسي مربوط هستند.
اسـتفاده از برنامه هاي جنبي جذاب هم چون شـب شعر، مشـاعره، مسابقه ي 
ادبي، انجمن ادبي در مدرسه و... فضاي حاكم بر كالس هاي ادبيات، گاه موجب مي شود 
دانش آموزان، عالقه ي واقعي و استعداد ذاتيِ خود را كشف كنند و حتي درباره ي انتخاب رشته ي 

تحصيلي خود در دوره ي دبيرستان و دانشگاه تصميم بگيرند. 
اميد است دبيران محترم درس ادبيات با استفاده از خالقيت و كشف راه هاي جديد، در ايجاد 
فضايي مفرح و پرنشاط در كالس موفق باشند و تجربيات خود را از همكاران ديگر دريغ نكنند.  
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تمرکزکامل، نتيجه ی خوب!
طیبه رحیمی

ویر
ی تص

نیا
د

زیرنویس
1. Subjective

همان طور که در این 
مجموعه ی آموزشـی بارهـا تکرار 

کرده ایـم، همواره توجه به پس زمینه ی کار 
بسیار حائز اهمیت است. بعد از انتخاب موضوع، 

بالفاصله به محیط توجه کنید و سعی کنید زاویه ای را 
انتخاب کنید که هم جزئیات و خاصیت موضوع را از دست 

ندهید و هم مناسب ترین پس زمینه را برگزینید. )در شماره ی 
سه چگونگی انتخاب زمینه ی مناسب بیان شده است.(

نکتـه ی بعدی، توجه به فضاهای خالی کادر اسـت. همواره 
سعی کنید فضاهای خالی به تعادل کادر کمک کند... فضاهای خالی 
یا منفی را می توانید با اشیایی پر کنید که با موضوع مناسب و هم خوان 
هسـتند و یا در کادربندی به نحو احسن می توان از آن ها بهره گرفت. 
یکـی از روش هایـی که با توجه به فضاهای منفی به زیبایی کادر کمک 
می کند، استفاده از روش تقسیم بندی طالیی است که در شماره ی پنج 

به تفصیل بیان شد.
نکته ی دیگر، کامل بودن موضوع اصلی در کادر است. همواره توجه 
داشـته باشید که موضوع به وسیله ی اضالع مستطیِل کادر، قطع نشود. 
البته الزامی در این کار نیسـت! امکان دارد شـما با قصد قبلی به دلیل 
محتوای مورد نظرتان و تأکید بر موردی، خواص کادر را طوری تنظیم 

کنید که موضوع کامل نباشد...
قصد ما از بازگو کردن این موارد، توجه بیشتر شما به امکانات 

و قابلیت های کادر و باال رفتن سهم تألیف آگاهانه ی1 شماست.
در شروع عکاسی، توجه هم زمان به همه ی این نکات، 

قدری مشـکل است. شاید تمرکز روی همه ی این موارد 
شـما را کالفه کند... اما مطمئن باشـید، بـه مرور، با 

صرف زمـان و انرژی   و تمرین زیـاد، ناخوداگاه 
در هنگام عکاسـی این نـکات را رعایت 

خواهید کرد.
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تمرکزکامل، نتيجه ی خوب!

&

خ شما
ن، پاس
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م

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

ش شماره ی 6 خدمت شما خوبان ارائه می شود.
ش راهنمايی تحصيلی، از آنان تقدير می کند. پرس

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

است. پ

ت؟ و با چه ابزارهايي مي توان 
ش آموزان چيس

ت تحصيلي دان
ب هداي

ك هاي مناس
ش آموزان در پايان سال سوم راهنمايي انجام پذيرد، به نظر شما مهم ترين مال

1. چنان چه انتخاب رشته ي تحصيلي دان
آن ها را اندازه گيري كرد؟ 

ت؟
ش آموزان در پايان دوره ي راهنمايي تحصيلي كدام اس

ت تحصيلي دان
ص هداي

ب پيشنهادي شما در خصو
2. الگوي مناس

                  
            فروردین89  
               شماره ى7
               دوره ى15
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سفره ي عيدانه ي 
رشد نوجوان

مجله ي رش��د نوجوان، فروردين م��اه 89 طبق 
معم��ول خواندني ه��اي جذابي ب��راي دانش آموزان 
دوره ي راهنمايي تدارك ديده اس��ت. برخي عناوين 

اين شماره عبارت اند از:
عید یعني زنِگ نو شدن: اشاره به عيدهاي ديني 

و ملي با نگاهي ويژه به تاريخچه ي عيد نوروز
افسـانه ي ماردوش؛ جام جهان بیـن: معرفي و 
بررسي فيلم كارتوني جام جهان بين و نگاهي به نوروز 

در شاهنامه
چكمه ي كهنه ي سـالم مي رساند: يك داستان 
فانتزي خيال انگيز همراه ب��ا نكاتي درباره ي فوت و 

فن داستان نويسي
خاطرات جانوران: دو قطعه ي كوتاه طنز از زبان 

يك عنكبوت و يك ماهي قرمز درباره ي عيدنوروز
رنگي تریـن جزیره ي خلیج فـارس: تاريخچه  و 
ديدني هاي جزي��ره ي هرمز همراه با نكاتي درباره ي 

خليج فارس و تنگه ي هرمز
اضطراب را قورت بدهید: نكاتي درباره ي غلبه بر 

اضطراب امتحان
شغل ها: طنِز مصور درباره ي انتخاب شغل

جانـوران هنرمنـد: نگاه��ي به دنياي ش��گفت  
عنكبوت ها

یـك قدم جلوتر: آشنايي با ِكِلر ژوبرت، نويسنده 
و نقاش فرانسوي كه اسالم و ايران را انتخاب كرده 

است.
بزرگان جـام جهاني: مروري بر ن��ام آوران جام 
جهاني فوتبال به مناسبت آغاز اين رقابت ها در كشور 

آفريقاي جنوبي
گلـدان: آثار ارس��الي دانش آموزان از سرتاس��ر 

كشور
قله هاي فتح  نشده: گفت وگو با نوجوانان درباره ي 

نگراني ها و دغدغه هاي آن ها
جدول، سرگرمي و...

خبر

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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