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وقتی به وادی معلمی قدم گذاش��تیم، نمی دانستیم که کار ساده ای نیست. با خود پیمان بستیم 
هیچ گاه فرسوده و خسته نشویم. اما معلمی چه کار سختی است! معلمی را خود انتخاب کردیم و خود 
خواستیم که معلم شویم. کسی ما را مجبور نکرد. می دانستیم که کار تربیت، ساده نیست. کار معلمی 

تلخی ها و شیرینی ها دارد. آیا هرکسی می تواند این تلخی ها و شیرینی ها را بچشد؟
وقتی وارد گود معلمی شدیم، فهمیدیم که تربیت تنگناهای زیادی دارد که بی تحمل آن ها کار به 

سرانجام نمی رسد. راستی سرانجام کجاست؟
امسال هم کم کم به پایان سال تحصیلی رسیدیم. خیلی ها همیشه این سؤال را دارند که معلم 
در این س��ال تحصیلی چه کرده اس��ت؟ اما آیا توان اندازه گیری آن را دارند؟! تنها کسی که می داند 
معلم چه کرده، خود معلم اس��ت. زیرا او می تواند تأثیر عملکردش را در دانش آموزان خود ببیند. آیا 
چشم ها، پس از یک سال تحصیلی توانایی بهتر دیدن را پیدا کرده اند یا نه؟ آیا دل ها نسبت به یکدیگر 
مهربان تر شده اند یا نه؟ آیا اندیشه ها و ذهن ها پرکار و آفریننده شده اند یا نه؟ آیا دانش آموزان درکی 
از زندگی پیدا کرده اند یا نه؟ آیا دانش آموزان با جهت یابی برای زندگی بهتر برای خود و دیگران آشنا 

شده اند یا نه؟ و...
آری، ما باید بر دست هایی بوسه زنیم که هنر زیستن را می آموزند. آنان که برای فرزندانمان پرواز 

در افق های نامتناهی را در طرح درس خود دارند.
وقتی به ارزیابی فعالیت یک ساله ی خود می نشینیم، تازه متوجه می شویم هنوز خیلی کارها داریم 
که باید انجام دهیم. چرا که به تعبیر امام علی)ع(: کسی که از خود ارزیابی داشته باشد، از عیب هایش 
آگاه می ش��ود، بر کوتاهی های خود احاطه می یابد، از کم کاری ه��ا و ندانم کاری ها رهایی می یابد و 

عیب های خود را اصالح می کند. و این پایان برای ما شروعی دوباره است.
دوستان عزیز! هدف ما در »رشد آموزش راهنمایی تحصیلی« این بود که بتوانیم با چشمان شما 
ببینیم، با گوش های شما بشنویم و از دل شما بگوییم. اما خود می دانید که گفتنی های زیادی باید 

گفته شوند و فرصت کم است.
امید آن داریم در تابستان گرم و زیبایي كه در پیش دارید، ما را به اندیشه ها، دغدغه ها و

تجربه های موفق و احتمااًل ناموفق خود میهمان کنید.
ما اعتقاد داریم معلم کسی است که »دردمند«، »درد آشنا« و »درمانگر«

 است. منتظر نوشته های شما هستیم.
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كلیدواژه ها: هنر، زیبایي، محیط یادگیري.

مقصود از پرورش، فرایندي مستمر و منظم است كه 
هدف آن هدایت رش��د جسماني و رواني، یا به طور كلي 
هدایت رشد همه جانبه ي شخصیت پرورش یابندگان در 
جهت كس��ب و درك معارف بشري و هنجارهاي مورد 
پذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفاساختن استعدادهاي 
آنان اس��ت. آن چه به عنوان یكي از بخش هاي اساسي 
تعریف پرورش خودنمایي مي كند، شكوفایي استعدادهاي 

بالقوه ي دانش آموزان است.  
زیبایي شناسي از جمله مسائلي است كه دانشمندان 
حوزه هاي گوناگون علمي، از جمله فالس��فه، هنرمندان 
و روان شناس��ان، به آن توجه كرده ان��د و این اهمیت و 
پیچیدگي آن را نش��ان مي دهد. آن چه مسلم است، افراد 
گوناگ��ون، از نظر حساس��یت به زیبایي و میزان رش��د 
زیبایي شناسي، با یكدیگر فرق دارند. این نوع حساسیت 
به زیبایي، بیشتر حاصل تمرین و تجربه است و به همین 
دلیل اس��ت كه برخ��ي از افراد در این زمین��ه تواناتر از 

دیگران هستند.
انسان تحت تأثیر آثار هنري و تحت افسون آن ها، 
بینایي و ش��نوایي خود را ده چندان افزایش مي دهد. 
احساس زیبایي شناختي خود را پرورش مي دهد و در 
نتیجه به دریافت جدیدي از جهان قادر مي شود. یكي 
از مؤثرترین راه هاي پرورش زیبایي شناسي كودكان 
و نوجوان��ان، گفت وگوي بین آن ها و بزرگ س��االن 
در مورد آثار هنري است. زیباشناسي با توانایي هاي 
ش��ناختي و هوش هم بس��تگي مثبت دارد و این امر 
مي تواند حاصل تأثیر احتمالي رشد زیباشناسي بر رشد 

هوش باشد.
براس��اس نتای��ج تحقیقات��ي كه در ای��ن پژوهش 
ص��ورت گرفت��ه، پیش��نهادهایي عملي ب��راي ارتقاي 
سطح زیبایي شناس��ي در دانش آموزان ارائه شده است. 

معجزه ي هنر
سیمین جهاني

ب��راي نمونه: ارائه ي آموزش ه��اي الزم به خانواده ها و 
فرهنگ سازي در جهت توجه بیشتر خانواده ها به آموزش 
هنر؛ استفاده از معلمان كارشناس و خبره براي آموزش 
درس هن��ر در م��دارس؛ توجه بیش��تر و تخصصي تر به 
آموزش نقاش��ي به دانش آموزان كشور؛ توجه به سطوح 
تحول زیبایي شناس��ي دانش آموزان، به هنگام آموزش 
آنان، چه آموزش هایي كه به صورت رودررو هستند و چه 
آموزش هایي كه از طریق پوس��تر و سایر رسانه ها انجام 
مي ش��وند، جدي تر گرفتن درس هنر در مدارس سراسر 
كشور و توجه و تالش براي افزایش كیفیت كالس هاي 
هنر در مدارس كشور؛ استفاده از نتایج پژوهش حاضر )در 
دو بخش سطح تحول زیبایي شناسي و توانایي تشخیص 
آثار زیباشناسانه از غیرزیباشناسانه( در راهنمایي و هدایت 
دانش آموزان؛ ارائه ي آموزش هاي تخصصي براس��اس 
سطوح تحول زیباشناسي به منظور افزایش و بهبود سطح 
زیباشناسي دانش آموزان س��طوح تحولي پایین تر؛ آشنا 
س��اختن دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان به منظور 
یادگیري نقاشي و توجه به آثار نقاشي و سایر آثار هنري 
با انجام بازدیدهایي از نمایشگاه هاي آثار هنري؛ آموزش 
اطالعات به دست آمده از پژوهش حاضر به معلمان هنر 
مدارس كشور به منظور استفاده ي آنان از نتایج پژوهش 

در آموزش هاي كالسي.
ب��ه منظور انجام این پژوه��ش، به طور غالب، هنر 
نقاشي انتخاب ش��ده است. اما مي دانیم، حوزه ي هنر و 
زیبایي شناسي بسیار وسیع است؛ به وسعت همه ي عالم. 
معلم��ان همه ي درس ها مانند ریاض��ي، علوم و ادبیات 
مي دانن��د كه در هر علم��ي، زیبایي ه��اي خاص قابل 
درك، تش��خیص و لذت بردن وجود دارد. لذا مي توانند با 
توج��ه دادن دانش آموزان به این زیبایي ها، درك و نگاه 
زیبایي شناس��ي آن ها را رش��د دهند تا بدانند جهاني كه 
خداوند آفریده است، زیبایي هاي بي نهایت دارد: »یا َمْن 

ُهَو َجِمیل َو ُیِحبُّ اْلَجَمال«.

منبع
1. رشید، خسرو. بررسي مراحل رشد 
و تحول زیباشناسي در دانش آموزان 

كودك و نوجوان ایران. ناظر: 
دكتر محمود مهرمحمدي. سازمان 

پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
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میلیون ها دانش آموز سراسـر كشـور، هر سـال در اردوهاي فرهنگـي تربیتي حضور 
مي یابند. اردوهایي كه اگر درست برگزار شوند، نتایج و دستاوردهاي بسیار ارزشمندي از 

نظر تربیتي، آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اخالقي خواهند داشت.
به اعتقاد متخصصان و كارشناسان تعلیم و تربیت، اردوهاي فرهنگي تربیتي، در حقیقت 
نوعي مدرسه ي آموزش زندگي هستند، با این تفاوت كه در فضاي این اردوها، دانش آموزان 
احسـاس آزادي، شـادي و شعف مي كنند و از محیط آن كاماًل لذت مي برند، در صورتي كه 
در فضاي كالس درس و مدارس معمولي، احسـاس آزادي و شـادابي نمي كنند. با به صدا 
درآمدن زنگ پایان مدرسه، به سرعت از مدرسه خارج مي شوند و به عبارتي فرار مي كنند، 

در صورتي كه در اردو دوست ندارند زمان به پایان برسد.
سـؤالي كه در این گزارش در پي پاسخ دادن به آن هستیم، این است كه آیا متولیان 
آموزش وپرورش كشور، از برگزاري این اردوها درست بهره برداري مي كنند؟ آیا برنامه اي 
اساسـي و جدي براي برگزاري این اردوها دارد یا نه؟ آیا برگزاري این اردوها صرفًا براي 
پركردن اوقات فراغت دانش آموزان اسـت یا این كه اهـداف جدي تري در برگزاري آن ها 

دنبال مي شود؟ و آیا...

اردوها
فلسفه و اهداف اردوهاي دانش آموزي

نصراهلل دادار
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تعريف اردوي دانش آموزي
كلمه ي اردو در لغت به معني گروه، قشون، دسته و لشكر 
اس��ت و در اصطالح به مفهوم مجموعه و تركیبي از ش��رایط 
زندگ��ي واقعي در خارج از محیط هاي آموزش رس��مي اطالق 

مي شود.
به گفته ي صاحب نظران عرص��ه ي تعلیم وتربیت، اردوي 
دانش آموزي عبارت اس��ت از نوعي فعالیت آموزشي و پرورشي 
ك��ه براي تعداد معیني از دانش آموزان، تحت نظارت و هدایت 
معلمان و مربیان، با هدف هاي از پیش تعیین شده و در فضایي 

مناسب و امن از لحاظ تربیتي، برگزار مي شود.

گفت وگو با مسئوالن اردوگاه
ب��ه منظور ارائه ي تعریفي واقعي و ملم��وس از اردو، پاي 
صحبت مدیر و معاون مجتمع فرهنگي اردویي كشوري شهید 
میرزاكوچك خان رامس��ر مي نش��ینیم كه یكي از قدیمي ترین 

اردوگاه هاي كشوري و دانش آموزي است. 
هانـي معلمـي، مدیر مجتمـع مي گوی��د: »وقتي موضوع 
تعلیم وتربی��ت مطرح مي ش��ود، هم��ه به دنب��ال یك كالس 
چهاردیواري و تخته س��یاه مي گردند، در صورتي كه اردوهاي 
دانش آم��وزي و اردوگاه ه��ا، از ش��اداب ترین فضاه��ا ب��راي 
تعلیم وتربیت محسوب مي شوند. دانش آموز در اردو، در محیطي 
زیبا، طبیعي و خدادادي، با استقالل و آزادي عمل، تحت هدایت 
مربي، به پیاده كردن برنامه هاي خود مي پردازد و احساس شادي 

و نشاط مي كند.
دانش آموزان در قالب اردو، هنرنمایي مي كنند. اردو فرصتي 
اس��تثنایي براي تبادل فكري، فرهنگي، هن��ري، اجتماعي و 

توانمندي ها و قابلیت هاي فني وحرفه اي دانش آموزان است.«
وي مي  افزاید: »اردو مي  تواند شرایط بسیار خوب و مناسبي 
براي یادگیري و یاددهي فراهم كند. در فضاي اردو، ما مي توانیم 
از دانش آموز، هم به عنوان یاددهنده و هم به عنوان یادگیرنده 

استفاده كنیم.«

مصطفي فريدوني، معاون مجتمع فرهنگي اردويي 
شهيد ميرزا كوچك خان رامسر

فریدوني 11 س��ال س��ابقه ي كار در این اردوگاه را دارد و 
كارش��ناس ارشد س��نجش و اندازه گیري است. وي در تعریف 
اردو مي گوید: »اردوي دانش آموزي، زندگي دسته جمعي گروهي 
از دانش آم��وزان در مكان مش��خص و معین و از قبل طراحي 
شده، با اهداف تمرین زندگي، مسئولیت پذیري، دوست یابي، تحمل 
سختي ها، باالبردن میزان اعتماد به نفس، ارتقاي سالمت روحي، 
رواني و جسمي، رشد و شكوفایي استعدادها، استعدادیابي، آشنایي 

با طبیعت، حس تعاون، مش��اركت در كارهاي گروهي و اصالح 
رفتار موجود است.«

نقاط قوت اردوي دانش آموزي
ب��ه اعتق��اد  متخصص��ان و كارشناس��ان، اردوهاي 
دانش آموزي، از نظر تربیتي، فرهنگي و آموزشي نقاط قوت 

زیادي دارند.
معلم��ي در این باره مي گوی��د: »در اردو و اردوگاه ها، 
آموزش یكس��ویه نیس��ت و دانش آم��وز مي  تواند طراح و 
صاحب نظر باش��د. در محی��ط اردو، دانش آم��وز مي تواند 
فریاد بزند، مطالعه كن��د، و تحقیق و پژوهش انجام دهد، 
در صورتي ك��ه در محیط هاي آموزش رس��مي، دانش آموز 
نمي توان��د فریاد بزند. ش��رایط براي تخلی��ه ي رواني او 
فراهم نیس��ت و دائم ب��ه او تذكر داده مي ش��ود كه آرام 
باش��د. در اردوگاه، دانش آم��وز از آفت هاي شهرنش��یني 
و آپارتمان نش��یني نجات مي یابد. هم چنین در اردو، ما با 
روش هاي متنوع آموزشي وپرورشي روبه رو هستیم. به یك 
روش اكتفا نمي شود. اردو نگاه یكسویه را در آموزش حذف 

و خودباوري را تقویت مي كند.
براي آموزش خداشناس��ي، در محی��ط اردو خیلي بهتر از 
محیط و چهاردیواري كالس مي توان وارد بحث شد و موضوع 

را ملموس و محسوس كرد.«

احمدرضا بهبهاني، كارشناس ارشد روان شناسي 
تربيتي مسئوليت اردوگاهي

بهبهاني مي گوید: »اساسًا در نظام تعلیم وتربیت كشور ما، به 
مسائل مهارت هاي زندگي و آموزش هاي شهروندي و اجتماعي 
كم توجه ش��ده است، و اگر در سال هاي اخیر هم كوشیده اند به 
این نوع موضوعات توجه كنند، فضاي كالس ها و مدارس براي 
این نوع آموزش ها مناس��ب نیست و معلمان هم در این زمینه 
آموزش كافي ندیده اند.« این كارش��ناس ارشد مي افزاید: »اگر 
اردوهاي دانش آموزي با برنامه ریزي و اهداف مناسب طراحي 
و اجرا شوند، مي توانند در زمینه ي تربیت اجتماعي و شهروندي 
دانش آموزان، نقش بسیار مؤثر و پایداري ایفا كنند و ضعف نظام 

آموزشي كشور را جبران كنند.«
بهبهاني در ادامه مي گوید: »متأسفانه اردوهاي دانش آموزي 
كه در حال حاضر در كش��ور برگزار مي ش��ود، بیشتر به منظور 
پركردن اوقات فراغت انجام مي گیرد و ابعاد آموزشي وپرورشي 

در این نوع اردوها مغفول واقع شده  اند.«
فریدوني با بیان این نكته كه در س��ال هاي اخیر توجه 
به اهداف اردو كم رنگ ش��ده است و علت اصلي آن كمبود 

وقتي موضوع تعليم و 
تربيت مطرح مي شود، 

همه به دنبال يك 
كالس چهار ديواري و 

تخته سياه مي گردند، در 
صورتي كه اردو يكي از 
شاداب ترين فضاها براي 

تعليم وتربيت است
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باید از اردو پیام دریافت كند و آموزش بگیرد. درس��ت است 
كه دانش آموز در اردو باید به میل خود و آزاد باشد، ولي باید 
آموزش بگیرد. ما خیلي وقت ها فرصت داریم و دوست داریم 
كه به دریا و یا كتاب خانه برویم، ولي روش استفاده كردن از 

آن ها را بلد نیستیم.«
متأس��فانه برخي از مربي هایي كه ب��ا دانش آموزان به 
اردوگاه مي آین��د، هیچ برنامه اي ب��راي بچه ها ندارند. براي 
اجراي هر اردو، یا باید سرپرس��تان اردو و یا باید سرپرست 
و متولیان اردوگاه برنامه ریزي كنند. حتي برنامه ریزي براي 
غذاي بچه  ها، نتایج و اثرات بس��یار مهمي دارد. این كارها 
ب��ه تخصص و تجربه نیاز دارند. متأس��فانه دانش آموزان را 
مي آورند این جا و بعد آن ها را رها مي كنند. مربي هاي آن ها 
با مس��ائل و فعالیت هاي اردوی��ي، اوقات فراغت و نحوه ي 
پركردن آن ها و نیازهاي دانش آموزان آش��نا نیستند. ممكن 
است مربي آن ها هم فردي فرهنگي باشد كه گاهي اوقات 
ه��م آدم فرهنگي همراه آن ها نیس��ت، ولي این ها همه به 
آش��نایي و آگاهي با مسائل اردو و اردوگاه نیاز دارند. همه ي 
افراد نمي توانند مربي و سرپرست اردو شوند. به تخصص و 

آموزش نیاز است.

ضرورت حمايت مادي و معنوي از اردوگاه ها
معلمي، به نیازهاي مادي و معنوي اردوگاه ها به منظور 
توسعه ي مأموریت هایشان اشاره مي  كند و مي افزاید: »امروز 
اردوگاه ها با توجه به اهداف و مأموریت هاي مهمشان، به 
حمایت ه��اي م��ادي و معنوي نیاز دارن��د. حمایت مادي، 
اختصاص اعتبارات براساس نیازهاست و حمایت معنوي، 
تربیت نیروهاي زبده، عالقه مند و توانمند در حوزه  ي مسائل 
اردویي اس��ت. ما باید به سمت تخصصي كردن كارهاي 
اردوی��ي پیش برویم. ما باید در طول س��ال تحصیلي هم 
اردو برگزار كنیم و نگاه ما به اردو صرفًا در جهت پركردن 
اوقات فراغت در تابستان ها نباشد. االن فضاي كالس ها 
و مدارس براي كارهاي آموزش��ي و تربیتي جذاب نیست 
و دانش آموزان در مدرس��ه و كالس احس��اس ش��ادابي و 

بودجه اس��ت، مي گوی��د: »در طراح��ي و برنامه ریزي براي 
اجراي اردوهاي دانش آموزي، نباید اهداف اردو به هر دلیل 
مورد غفلت واقع ش��وند. زیرا در آن ص��ورت، برگزاري این 
اردوها نتایج خوبي نخواهد داشت. لذا مسئوالن بلندپایه ي 

آموزش وپرورش باید مشكل بودجه اي اردوها را حل كنند.
از آلبرت اینشـتین س��ؤال مي ش��ود چگونه به بچه ها 
ریاض��ي یاد بدهی��م، مي گوید: هم��ه ي كتاب هاي ریاضي 
اطراف او را دور بریزید و براي او قصه بگویید تا به تفكر و 

اندیشیدن بپردازد.
یكي از بزرگان مي گوید، من ستایشگر معلمي هستم كه 

چگونه اندیشیدن را به بچه ها یاد مي دهد نه اندیشه ها را.
این س��خنان تأیید مي كنند كه ما در محیط اردو، باید 
تفكر، اندیشه و چگونه اندیشیدن را به بچه ها یاد بدهیم. ما 
در گذشته در اردوگاه میرزاكوچك خان، كوه نوردي داشتیم و 
بچه ها صبحانه ي خود را در چادر صرف مي كردند. ولي االن 
خبري از این كارها نیست. چون دانش آموزان حال و مربي ها 
عالقه ندارند. در نتیجه، كوه نوردي برگزار نمي شود و بچه ها 

در رستوران صبحانه صرف مي كنند.
در س��ال تحصیلي 80 � 1379، اردویي از دانش آموزان 
دبیرس��تاني كویت داش��تیم. برنامه ي اردویي آن ها را تهیه 
كردیم. آن ها به شدت استقبال كردند و روزي كه مي خواستند 
از اردوگاه برون��د، همه گریه مي كردند، چون از محیط اردو 

لذت برده بودند.«

كتاب براي اردو نداريم
فریدوني مي گوید: »یكي از مش��كالت فعلي اردوهاي 
دانش آموزي این اس��ت كه كتاب براي آن نوش��ته نش��ده 
اس��ت. ما اردوگاه شهید میرزاكوچك خان را با این عظمت 
داریم، ولي متأسفانه نمي توانیم از آن درست استفاده كنیم. 
ما باید براي اردوها آسیب شناس��ي كنیم و فراخوان بدهیم 
و از متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت كش��ور دعوت كنیم و 
كمك بگیریم تا فلسفه و اهداف اردو تبیین شود. دانش آموز 

در اردو، مسائل زندگي، 
تفكر، انديشيدن، خالقيت 
و اهداف و فلسفه ي 
اصلي اردو بايد اتفاق 
بيفتد و اگر اين اتفاق 
نيفتد، موفق نيستيم

           رشدآموزش   
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نشاط ندارند. بنابراین، باید بخشي از مأموریت ها و اهداف 
آموزش��ي و تربیتي را با برگزاري اردوها دنبال كرد. اعتقاد 
من این است كه اردوگاه بهترین مكان و اردو بهترین زمان 
و فرصت براي معرفي و شناسایي فرهنگ ها، هنرها، فنون 
و تبلی��غ و ترویج عملي براي ارزش هاي دیني، اس��المي 
و ملي اس��ت. لذا فضاي اردوگاه ه��ا باید طوري طراحي و 
ساخته شود كه در همه ي زمان ها و ساعت ها قابل استفاده 

و بهره برداري باشند.«

هر مربي مي تواند تعداد مشخصي دانش آموز 
را سرپرستي كند

یكي از نكاتي كه ضروري است در اردوها به آن توجه 
شود، تعداد دانش آموزاني است كه هر مربي در اردو باید 
سرپرس��تي كند. فریدوني در این باره مي گوید: »براساس 
شیوه نامه ي اجرایي اردو و بازدید دانش آموزان، هر مربي 
مي تواند تعداد مشخصي از دانش آموزان را سرپرستي كند 
و این طور نیس��ت كه هر مربي بتوان��د و بخواهد كه هر 
تعداد دانش آموز را سرپرستي كند. براي مثال، در اردوي 
برون اس��تاني، به ازاي هر 14 دانش آموز دبس��تاني، یك 
سرپرست و یك مربي، به ازاي هر 21 دانش آموز دوره ي 
راهنمایي، یك سرپرس��ت و یك مربي، و به ازاي هر 28 
دانش آموز دوره ي متوس��طه ، یك سرپرست و یك مربي 
الزم اس��ت.« وي مي افزاید: » موضوع تأمین امنیت در 
اردو، یكي دیگر از مس��ائل بس��یار مهم در برگزاري هر 
نوع اردوي دانش آموزي اس��ت. زیرا اگر خداي نكرده به 
هر دلیلي، در زم��ان اردو اتفاق ناگواري رخ  دهد، والدین 
دانش آموزان تا مدت ها دوس��ت نخواهند داش��ت كه به 
فرزندان خود اجازه دهند در اردوي دانش آموزي ش��ركت 

كند.«

بچه ها را راحت طلب و تنبل بار مي آوريم
متخصصان اردوهاي تربیتي و فرهنگي معتقدند، یكي 
از نكاتي كه در اردوها، طي سال هاي اخیر مغفول واقع شده 
است، فعال، پرتحرك و زرنگ بار آوردن بچه هاست. متأسفانه 
سرپرستان اردوها و مربیان آن ها، در برنامه ریزي هایشان به 
گونه اي عمل مي كنند كه همه چیز براي دانش آموزان فراهم 
باشد و بچه ها نیازي نداشته باشند براي امور زندگي خود در 
طول مدتي كه در اردو هس��تند، هیچ گونه تحرك و تالشي 
داش��ته باش��ند؛ در صورتي كه این خالف اهداف اردوهاي 
تربیتي و فرهنگي است. یكي از اهداف مهم اهداف تربیتي، 

تمرین تالش، كوشش و پركاري در بچه هاست.

مجتبي  نژاد جمالي، كارشـناس فضاي سبز و عمران 
اردوگاه میرزاكوچك خان مي گوید: »یكي از برنامه هایي كه 
ما در گذشته براي اردوها اجرا مي كردیم، آموزش كشاورزي، 
كش��ت گل و گیاه، حفاظت از گل ها، گیاهان و طبیعت بود 
كه در س��ال هاي اخیر به آن توجه نمي ش��ود. متأسفانه در 
س��ال هاي اخیر برنامه ها به سمت تنبل كردن بچه ها پیش 

رفته است.«

دانش آموزان مي توانند اين جا آموزش 
كشاورزي ببينند

نژاد جمالي، با بیان این نكته كه در اردوگاه میرزاكوچك  
امكان آموزش كش��اورزي براي دانش آم��وزان وجود دارد، 
مي افزاید: »ما انواع گل و گیاه و درختان میوه مانند پرتقال، 
نارنج، نارنگي و كیوي را در اردوگاه داریم. هر س��ال حدود 
25 ت��ن كیوي تولی��د مي كنیم. ما این ج��ا نمي  گذاریم كه 
چوب درختان از بین برود و با آن ها آالچیق و تخت درست 
مي كنیم. به همه ي اردوگاه ها و كانون هاي سراسر كشور گل 
و گیاه مي فرس��تیم. آن ها هم در عوض به ما زعفران، سیب 
و... مي دهند. نگه داري زمین هاي چمن، سم پاش ي، كاشت، 
ه��رس، و ... همه را خودم��ان انجام مي دهیم. ما مي توانیم 
همه ي ای��ن كارها را به دانش آم��وزان آموزش دهیم، ولي 
كس��ي از ما نمي خواهد و اردوها برنام��ه اي براي این نوع 
كاره��ا ندارند. همان طور كه عرض ك��ردم، دانش آموزان را 

تنبل  بار مي آورند.
م��ا در محوط��ه ي آزاد، هم��ه ي كالس ه��ا را در 
آالچیق هایي برگزار مي كردیم كه خودمان درس��ت كرده 

بودیم.
 ما این جا یك استخر چند منظوره ي بزرگ به مساحت 
3950 مت��ر مربع ب��راي پرورش ماه��ي، اردك و ... داریم 
كه در كن��ار آن آالچیق و میدان تیران��دازي وجود دارد و 
دانش آم��وزان مي توانن��د از آن ها هم اس��تفاده كنند؛ ولي 
متأسفانه كمتر اردویي را مي توان دید كه سراغ این كارها 

را از ما بگیرند.«

در حال حاضر 
اردوها بيشتر به منظور 

پركردن اوقات فراغت 
دانش آموزان تشكيل 

مي شوند و موضوع 
تربيت و آموزش در 

آن ها مغفول مانده است
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ب
خو

م 
معل

بيداري جنسي،          فرصت يا تهديد؟!
با وجود باور عمومي كه دوره ي نوجواني را دوره اي سخت 
و پر از التهاب تصور مي كنند، این دوره مي تواند از شیرین ترین 
دوره هاي زندگاني فرد و زیرسازترین دوره هاي تربیتي براي 
والدین و معلمان باش��د. در ای��ن مرحله، با نوبالغان كوچكي 
روبه روییم كه س��عي در ش��ناخت خود دارند و داراي صفاتي 

زیبایند كه مي توانند نه تنها خود، كه دنیا را تغییر دهند.
در مقاالت قبلي اش��اره ش��د، مهم ترین اتفاق دوره ي 
نوجواني، هویت یابي است، یعني این كه فرد خود را بشناسد، 
دریاب��د چه اهداف یا برنامه های��ي را مي خواهد دنبال كند، 
مالك هاي سنجش خوب و بد را بیابد و نظام ارزشي خود را 

بسازد. در یك عبارت ساده، به پاسخ »من كیستم« برسد.
صف��ات ب��ارز و مثب��ت ای��ن دوره، مانن��د روحی��ه ي 
استقالل طلبي، نوع دوس��تي، اخالق مداري، آرمان خواهي، 
جرئتمندي، كنجكاوي و پرسش��گري در م��ورد اعتقادات 
و یافتن پاس��خ ها، تفكر نقادانه و میل به دانستن، بیشتر از 
ویژگي هایي اس��ت كه اگر شناس��ایي و جهت دهي شوند، 
مي توانن��د كودك را در گذر از یك كودك وابس��ته به یك 

بزرگ سال مستقل و مسئول، هدایت كنند.
بلوغ كه از آن به عنوان سلسله اي از تغییرات جسماني 
و عاطفي یاد مي شود، نقطه ي پایان كودكي و آغاز نوجواني 
است. حادثه اي كه فرد را به بزرگسالي كامل با یك هویت 
جنسیتي تبدیل مي كند و مستلزم سازگاري هاي بسیاري از 
س��وي نوجوان اس��ت. موضوع بلوغ و بیدار شدن نیازهاي 
جنسي، مراقبت هایي را مي طلبد كه اولیاي مدرسه و والدین 

باید نحوه ي تعامل با آن ها را بشناسند.
در انتهاي نوجواني كه معمواًل آن را پایان نوزده سالگي 
مي دانند، انتظار مي رود، فرد در كنار دست یابي به هویت فردي، 
خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي خود، به هویت جنس��یتي نیز 
برسد. منظور از هویت جنسیتي، كسب دو قابلیت است. یكي 
این كه فرد رضایت كامل از جنس��یت خود داشته باشد، یعني 
از این كه مرد است یا زن، راضي باشد. دوم این كه نقش هاي 

پروین داعی پور

آن جنس��یت را بپذیرد. براي مثال، ی��ك دختر با وجود تمام 
عالقه مندي هاي خود براي كسب درجات تحصیلي و علمي 
و حتي اش��تغال، همواره پذیراي نق��ش مادري یا نقش هاي 
زنانگي اش باش��د. در م��ورد مردان، این نق��ش در پذیرفتن 
مس��ئولیت اداره ي خانواده و تعه��د حفاظت و تأمین خانواده 

مطرح است.
مش��اهدات پراكنده در جامعه ي ما نش��ان داده اس��ت، 
دختران به علت پایین دانستن جنس زن در فرهنگ خانوادگي 
ی��ا محیطي، یا به خاطر محدودیت هاي اجتماعي، در رضایت 
از جنسیت خود تأخیر پذیرش دارند كه این تأخیر بیشتر متوجه 
س��ال اول بلوغ است. این موضوع، با عكس العمل هایي مانند 
مقاومت در پوشیدن لباس هاي دخترانه یا سرپیچي از رعایت 
ضوابط پوش��ش جامعه همراه اس��ت و معم��واًل زود برطرف 
مي ش��ود. اما در پذیرش نقش هاي زنانه، كمتر مشكل وجود 
دارد. برعكس، در پس��ران كمتر نگراني از رضایت جنس��یت 
مش��اهده مي شود. طبعًا به علت بازخوردها و تأییدهاي مثبتي 
كه روي جنس مذكر وجود دارد. در پس��ران، مش��كل متوجه 
پذیرفتن نقش ها یعني تعهد و مسئولیت است. این موضوع در 
میان مردان متأهل به خوبي مشاهده مي شود و متأسفانه گاه 

به طالق مي  انجامد.
از دیگ��ر خصوصی��ات بلوغ، زنده ش��دن احساس��ات و 
هیجانات تازه در نوجوان است. احساساتي كه حتي براي خود 
نوجوان هم ناآشنا هستند. كودكي كه تا دیروز نه تنها رغبتي 
به جنس مخالف نداش��ت، بلكه ترجیح��ش گذراندن وقت و 
بازي فقط با جنس موافقش بود، حال درمي یابد كه پس��ر یا 
دختر برایش جالب است. از این كه مورد توجه آن ها قرار گیرد، 

خوش حال مي شود. 
در ای��ن توجهات، كنجكاوي ها و گاه س��ؤاالتي مطرح 
مي شود. س��ؤاالتي كه مي تواند محتواي جنسي داشته باشد 
و در واقع پاسخش تعیین كننده ي رفتار اوست. هرقدر نوجوان 
دریابد كه چه بر سرش آمده و چرا این هیجانات را دارد، طبیعي 
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بيداري جنسي،          فرصت يا تهديد؟!
است آمادگي بیشتري براي مدیریت آن مي یابد. از ظریف ترین 
وظایف  مربیان و والدین، نحوه ي پاسخ گویي به این سؤاالت 
است. بس��یار مهم است كه در این پاسخ گویي ها، از دایره  ي 
حقیقت بیرون نرفت، ولي در عین حال، متناسب با سن و بنا 
به ضرورت، پاسخ آن ها را داد. این سؤاالت باز فرصت بزرگي 
است كه خانواده و اجتماع مي یابد تا چارچوب هاي رفتاري و 
هنجاره��اي اخالقي خود پیرامون ارتباط با جنس مخالف را 
براي فرزن��دش بازگو كند. نوجوان باید بداند، ضوابط ارتباط 
در چارچوب هاي خانوادگي او چیست؟ جامعه از او انتظار چه 
رفتاري  را دارد؟ خط قرمزها كجاس��ت و در صورت عبور از 

خط  قرمزها، چه عواقبي در انتظارش است؟
دو عامل مهم، نوجوان را در مدیریت بیداري جنس��ي 
همراهي مي كند: یكي دست یافتن به تفكر انتزاعي است كه 
انتظار مي رود با شروع نوجواني اتفاق بیفتد، و دیگري حیا و 

عفت كه حافظ پاك دامني و سالمت فرد است.
منظور از تفكر انتزاعي، گذر از دوره ي تفكر عیني است؛ 
دوره اي كه اس��تنباط پیرام��ون وقایع، بر پدیده هاي عیني و 
فیزیكي مبتني اس��ت. از قابل توجه ترین خصوصیات تفكر 
انتزاعي، اس��تدالل درباره ي مسائل فرضي است. یعني فرد 
مي تواند به احتماالت به اندازه ي واقعیات موجود بیندیش��د، 
به صورتي منظم به دنبال راه هایي براي حل مشكالت باشد، 
عملیات ذهني پیچیده تري داشته باشد و درباره ي افكار خود 
بیندیش��د. در نتیجه، آمادگي درك مفاهیم نظري، فلسفي و 
مذهبي را پیدا مي كند. رشد عقلي نوجوان كه همانا دست یابي 
به تفك��ر انتزاعي اس��ت، او را در كنار آمدن با فش��ارهاي 
پیچیده ي محیطي و جنسي، تحصیل ارزش هاي شخصي و 

استدالل هاي اخالقي، یاري مي دهد.
از آموزش ه��اي الزم در تربی��ت جنس��ي دوره ي كودكي، 
»آم��وزش  حرمت تن« اس��ت. منظور از این آم��وزش، انتقال 
مفاهیمي است كه به كودك مي آموزاند هیچ كس اجازه ي تعرض 
به تن او را ندارد. كودك با آش��نا شدن با مفهوم مكان عمومي 

و مكان خصوصي، یاد مي گیرد كه در بدن خود قس��مت هایي 
دارد كه فوق العاده ش��خصي و خصوصي هس��تند و هیچ كس 
حتي پدر و مادر، اجازه ندارند به آن نگاه كنند یا دس��ت بزنند. 
هم چنین، كودك باید بداند چه لمس و ارتباطي قابل قبول است 
و چه لمس و ارتباطي جایز نیست. انتقال این مفاهیم به صورت 
مستقیم نیس��ت، یعني كودك این پیام ها را به صورت كالمي 
نمي گیرد، بلكه با اعمال ساده همراه است. توصیه هایي كه به 
كودك مي شود، این كه هنگام تعویض لباس، بهتر است این كار 
را در اتاق خود به تنهایي انجام دهد، به هنگام دست شویي در 
را ببندد، در هنگام اس��تحمام، لباس زیر را بر تن داشته باشد و 
نهایتًا بازي هایي كه مادر یا پدر هنگام نظافت و تعویض لباس 
ك��ودك دارن��د، عماًل و به طور مدام ای��ن مفاهیم را به كودك 

انتقال مي دهند.
در دوره ي نوجواني، حیا حافظ اوس��ت. حیا خصلتي است 
عقالني كه بازدارنده اس��ت. حفظ حرمت، خودداري آگاهانه و 
»نه« گفتن به درخواس��ت هاي ناروا و دوري جس��تن از انجام 
اعمال ناشایست، از ویژگي هاي حیاست. گاهي دو كلمه ي حیا 
و ش��رم مترادف هم به كار مي روند، در حالي كه معاني متفاوت 
دارند. باید دقت داش��ت كه حیا خودداري آگاهانه و ارادي فرد 
است. یعني فرد با علم به موضوع، از انجام عمل ناشایست سرباز 
مي زند، در حالي كه شرم نوعي خودداري غیرارادي است و شاید 

عواملي مانند كم رویي مانع از انجام عمل ناشایست مي شود.
و اما كالم آخر، فرزندان ما موجوداتي جنس��ي هستند 
كه س��اعت بیولوژیكشان، در وقت مقرر بلوغ، آن ها را بیدار 
مي س��ازد. بر مربیان آگاه و والدین دلس��وز است كه خود را 
مهی��اي این بیداري كنند و با تقویت رش��د عقلي و ایجاد 
بستري امن و سالم، پاسخ گوي سؤاالت آن ها باشند، تا او را 
از پناه بردن به منابع ناصالح و غیرسالم نجات دهند. به او یاد 
دهند كه نیاز جنسي، نیازي طبیعي و انساني است كه با دو 
بال حیا و عقل در زمان مناسبش تأمین مي شود. دانستن را 

حق او بدانند و آگاهي را چراغ راه و عقلش قرار دهند.
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   ايمان 
   مـاندگار

كلیدواژه ها: محبت، توحید، تربیت دیني.

در هفت شماره ي گذشته، مباحثي را در 
موضوع تربیت دیني بیان كردیم. در این شماره، 
چكیده اي از آن مطالب را خدمت شما معلمان 

عزیز بازگو خواهیم كرد.

نی
ت دی

ربی
ت

 حجت االسالم عباس پسندیده

محقق و كارشناس پژوهشكده ي علوم حدیث
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1. درب��اره ي تربی��ت دیني، دو رویكرد وج��ود دارد: رویكرد 
مناسكي و رویكرد معرفتي � اخالقي. در رویكرد نخست، تربیت 
دیني یعني انتقال مناس��ك دین به دانش آم��وز. در این رویكرد، 
دانش آم��وز با ایمان، یعني دانش آم��وزي كه به انجام رفتارها و 
مناسك دیني مي پردازد و آن ها را به خوبي انجام مي دهد. همه ي 
این امور جزو تربیت دیني به ش��مار مي روند. اما سؤال این است 
كه آیا مي توان این امور را محور اساس��ي تربیت دیني قرار داد؟ 
در حقیقت، س��خن بر س��ر جایگاه این امور در جورچین تربیت 

دیني است.
و اما در رویكرد دوم، تربیت دیني یعني ش��كل دهي معرفت 
و اخ��الق دانش آموز. در این رویكرد، دانش آموز با ایمان كس��ي 
است كه از پایه هاي معرفتي و اخالقي مناسبي برخوردار باشد. در 
این رویكرد، مناسك و ظواهر دین معیار قرار نمي گیرند، بلكه بر 
بنیان هاي معرفتي و اخالقي تكیه مي شود. جالب این كه معرفت 
و اخالق، پایه هاي ش��كل گیري رفتارند و رفت��ار هر دانش آموز، 
متأثر از ش��ناخت و اخالق اوست. معرفت و اخالق صحیح، رفتار 
صحیح را به وج��ود مي آورد، و معرفت و اخالق نادرس��ت، رفتار 
نادرس��ت را. بنابراین، موفقیت تربیت مناسكي نیز در گرو تربیت 
معرفتي � اخالقي اس��ت. اگ��ر رفتارهاي دیني بر پایه ي معرفت 
و اخالق صحیح ش��كل نگیرند، »پایدار« نخواهند بود. به تعبیر 
حضرت آیت اهلل جوادي آملي، »ایماني كه با عصاي موسي بیاید، 
با گوس��اله ي سامري مي رود«! به همین دلیل است كه در منابع 
اس��المي، بر بنیان هاي معرفتي و اخالقي، بیش از مناس��ك و 

رفتارها تأكید شده است.

2. جالب این كه تربیت دین��ي، تضمین كننده ي موفقیت و 
س��عادت فرزندان اس��ت. از این رو، تربیت دیني با تربیت براي 
زندگ��ي منافاتي ندارد. برخي تصور مي كنند تربیت یا باید براي 
دین باش��د یا براي زندگي. در این تصور، تربیت دیني با زندگي 
افراد ارتباطي ندارد و تنها به بعد آخرتي انسان مي پردازد و تربیت 
براي زندگي، به دنیاي انسان مي پردازد و با آخرت فرد ارتباطي 

ندارد.
واقعیت این اس��ت كه میان ای��ن دو، تضاد و تقابلي وجود 
ندارد. ابع��اد گوناگون تربیت دیني، عوامل��ي براي موفقیت در 
زندگي به شمار مي روند. اساسًا دستورات دیني سبكي از زندگي 
را ارائ��ه مي كنند كه دنیا و آخرت ف��رد را آباد و اصالح مي كند. 
اصالح آخرت و زندگي جاویدان انس��ان، از رهگذر اصالح دنیا 
تأمین مي شود. بررسي ها نش��ان داده است كه اگر سبك دیني 
زندگي پیاده شود، آس��یب هاي اجتماعي از بین خواهند رفت و 

زندگي مترقي و رو به رشد را به ارمغان خواهند آورد.

3. تربیت دیني، یك »محور اساسي«، سه »بعد« و چندین »مؤلفه« دارد. تربیت 
دیني، محور و اساس��ي به نام »خدا« دارد. همه چیز در تربیت دیني براس��اس خدا و 
توحید استوار است. آن چه این جا مهم است، این كه تربیت دیني یعني »خدایي سازي« و 

»توحیدي بار آوردن« دانش آموزان.
و اما انسان سه بعد دارد: »شناخت«، »اخالق« و »عمل« كه به صورت منظم با 
یكدیگر ارتباط دارند. شناخت و معرفت در رأس قرار دارند. نوع شناخت و معرفت انسان، 
تعیین كننده ي ابعاد دیگر است. ما آن گونه كه مي اندیشیم، اخالق و رفتار خود را شكل 

مي دهیم.
ه��ر كدام از ابعاد، مؤلفه هاي خاص خود را دارند كه هم چنان با محوریت توحید 
تنظیم مي شوند. در بعد شناختي، اصول دین قرار دارند. اما باید در نظر داشت كه آن ها 
در عرض یكدیگر نیستند. در تربیت دیني، ركن و اساس شناخت، معرفت خدا و باور به 
یگانگي اوست )توحید باوري(. پس از خداباوري و فرع بر آن، »والیت« قرار دارد كه 
خود به دو قسم »نبوت« و »امامت« تقسیم مي شود. مسئله ي بعدي، »معاد« است كه 
براساس آن معتقدیم، نظامي كه خداوند متعال آفریده است، بي هدف نیست و با پایان 
یافتن زندگي این دنیا، مرحله ي دیگري از زندگي آغاز مي شود كه در آن، رفتار و كردار 

امروز بشر محاسبه مي شود و زندگي جاوید بشر رقم مي خورد.
و اما بعد اخالقي انسان، صفات و موارد متعددي را شامل مي شود كه به صورت 
فطري و بالقوه در نهاد انسان وجود دارند. مهم این كه در تربیت دیني، همه ي این امور با 
محوریت خدا و توحید تعریف مي شوند. دانش آموز با ایمان كسي است كه این موارد را 
بر محور توحید و خدا تنظیم كرده است و مربي موفق كسي است كه بتواند مؤلفه هاي 

متعدد این بعد را بر محور خدا تربیت كند و شكل دهد.
بعد عمل، به بایدها و نبایدها مربوط مي شود. وقتي شناخت و اخالق انسان با محور 
خدا و توحید سامان یافت، رفتارهاي وي نیز بر همین اساس شكل مي گیرند. خالصه 
این كه شناخت و معرفت، بنیان و اساس تربیت را تشكیل مي دهد. این بنیان كه امري 
دروني و فكري است، در مرحله ي بعد، اخالق را سامان مي دهد كه قدري عیني تر است. 
پس از آن، نوبت به عمل مي رسد كه رفتارهاي انسان را شكل مي دهد. بنابراین، هر چند 
عمل، سرنوشت انسان را تشكیل مي دهد، اما نیازمند پشتوانه هاي معرفتي و شناختي 
است. از این رو، مي توان نتیجه گرفت كه تربیت دیني یعني تنظیم بعد شناختي، اخالقي 

و رفتاري انسان براساس توحید و خداباوري.

4. گفتیم كه »ال�له«، كانون تربیت دیني است و در این بحث، محور اساسي ربوبیت 
خداوند است، نه خالقیت او. براي ربوبیت نیز برهان هاي متعددي وجود دارد كه مهم ترین 
آن ها برهان محبت است. برهان محبت بر این استوار است كه »رب باید محبوب باشد 

و محبوب باید كامل باشد«.
و ام��ا براي پایه ری��زي محبت، دو كار باید صورت گی��رد: یكي بیان كمال 
خدا و دیگري احس��ان خداوند متعال. انسان به لحاظ فطرت خود، دوست دار هر 
موجود كامل و هر موجود احسان كننده است. از این رو، معلم باید كمال خداوند 
و احسان ها و نعمت هاي او را براي دانش آموزان بیان كند تا خود به خود محبت 
به خدا در دل آنان برانگیخته شود كه نتیجه ي آن پذیرش ربوبیت و فرمان روایي 

خداوند است.
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كلیدواژه ها: فطرت، اختیار، كنترل. 

اشاره
در هفت شـماره ي پیش، كوشیدیم، به اصولي 
بسیار ساده كه هم در متون دیني و هم در نگاه هاي 
جدید روان شناسي وجود دارند، نگاهي دقیق تر داشته 
باشـیم. به نظر مي رسـد، این نگاه كـه همان تلقي و 
نگرش به انسان است، نتایجي را به بار مي آورد كه با 
آن چه در حوزه ي آموزش جاري است، تطبیق نمي كند.

نقطه ي عزیمت در این بحث، این سؤال بود:
1. آیا انسان نیرویي دروني دارد كه او را به سمت 

كمال وي سوق مي دهد؟
2. آیا انسان داراي اختیار است و قدرت انتخاب دارد؟

3. آیا انسان قدرت تفكر و تحلیل دارد؟
اگرچه در جواب این سه سؤال، جزئیات بسیاري را 
مي توان مطرح كرد، ولي از قرار، كوتاه ترین شكل پاسخ به 
این سؤال ها »بله« است. در واقع، شاید در مورد این جواب 
اختالف زیادي وجود نداشته باشد، اما در نتایجي كه از آن 

به دست مي آید، اختالف زیاد است.
بحث های��ي كه در جزئیات این س��ه موضوع )فطرت، 
اختیار و تفكر( درمي گیرد، قابل بررس��ي است. ولي مرز این 
اختالف نظرها مي تواند نقض اصل آن باشد. بدین معني كه 
مثاًل هر تحلیلي از ویژگي فطرت مي شود، در نهایت، حداقل 
نباید معني آن را كه وجود نیرویي دروني به سمت خیر است، یا 

اصل دوم را كه وجود اختیار براي انسان است، نفي كند.
به هر حال، انسان اسالم، انساني است كه به دلیل داشتن 
قدرت تفكر و آزادي انتخاب و هدایت فطرت، نسبت به اعمال 

خود مسئول است.
سه نیروي موجود را مي توان ابزارهاي ضروري براي تكامل 
انسان دانست. در واقع، حذف هر یك از این سه نیرو، رسیدن به 
كمال را ناممكن مي سازد و وقتي مي توانند منشأ اثري كه براي آن 

در وجودشان قرار داده شده، باشند كه هیچ یك حذف نشوند.
مثاًل قدرت تشخیص و تحلیل، با سلب اختیار از انسان بي حاصل 
مي شود. داشتن اختیار بدون داشتن قوه ي تشخیص، تضمیني براي 
انتخاب درست نمي دهد. از طرف دیگر، فطرت هدایت كننده اي قابل 
اعتماد و دروني اس��ت كه به قوه ي تش��خیص براي انتخاب آن چه 

سبب كمال فرد است، مالك مي دهد.
بحث مهم دیگر این است كه هر سه نیروي فوق، به توجه نیاز دارد. 
باگر مراقبت هاي الزم صورت نگیرد، عملكرد این نیروها بهینه نخواهد بود.
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فطرت ضرورتًا تنها نوعي تمایل اس��ت نه یك نیروي 
پیش راننده ي قهري. اگر فطرت قهرًا انس��ان را به س��متي 
مشخص مي برد، با وجود نیروي اختیار منافات داشت. قدرت 
تفكر به پرورش نی��از دارد. قدرت تفكر مانند نهالي ضعیف 
است كه باید با تمرین و مهارت به درختي تنومند و قدرتمند 
تبدیل شود. قدرت انتخاب هم اگر بارها و بارها سلب شود، 
به تدریج جرئت و شهامت خود را از دست مي دهد و انتخاب 

را به دیگران وامي گذارد.
در ای��ن نقطه اس��ت كه س��ؤال اساس��ي دیگري رخ 

مي كند: 
نقش محیط )هرچه بیرون از فرد اس��ت( در این فرایند 

تكامل چیست؟
در واقع، حس��اس ترین نقطه ي بحث در همین جاست. 
نحوه ي پاسخ به این س��ؤال است كه آموزشگران را به دو 

دسته تقسیم مي كند: 
آن چ��ه این مجموعه نوش��تارها در جواب این س��ؤال 
پیش��نهاد مي كند، این اس��ت كه محیط باید كمك كند تا 
قدرت تفكر رشد كند. براي این كار الزم است كه اطالعات 
و دانش ه��اي متفاوت را كه مي تواند مواد خام براي تمرین 
تفكر و استدالل و تجزیه و تحلیل باشد، به فرد بدهد. اگرچه 
محیط مي تواند با در نظر گرفتن فرهنگ جامعه و ارزش هاي 
دیني و سنتي جامعه، برخي اطالعات و دانش ها را با اعتنا در 
مجموعه دانش هاي ارائه شده بگنجاند، ولي براي محافظت 
از قدرت اختیار و ناتوان نكردن آن، الزم است این اطالعات 
و دانش ه��ا، با جهت گیري هاي كاماًل یكس��ویه و غیرقابل 

بازنگري همراه نباشد.
هم چنین، محیط باید با دادن امكان انتخاب، از كودكي 
جرئ��ت او را در انتخابگ��ري تقویت كند. م��رز این امكان 
انتخابگري باید به اندازه ي كافي وسیع باشد. غیر از آن چه به 
سالمتي او به صورت كاماًل مشخص و عیني صدمه مي زند 
و یا ممكن است به بزهكاري اجتماعي منجر شود، یا او را از 
حیطه ي انسان نرمال به مفهوم روان شناسي خارج مي كند، 

قدرت انتخاب باید فرد را فعال و با جرئت سازد.
فطرت آسیب پذیرترین نیرو در بین سه نیروي فوق است. 
برخ��الف تصور رایج كه مراقبت از فط��رت را در نظارت و 
كنترل آن مي دانند، بهترین راه مراقبت از فطرت، جلوگیري 
از وارد كردن هرگونه فش��ار و تحمیل به آن اس��ت. فطرت 
تمایلي اس��ت كه راه تكامل را به انسان نشان مي دهد. این 
راه براي هر كس متفاوت است. محیط با برداشتن هرگونه 

بهترين راه 
مراقبت از فطرت، 

جلوگيري از 
واردكردن هرگونه 

فشار و تحميل به 
آن است

فشار و تحریك بر فرد، به فطرت اجازه مي دهد راهي را كه 
از درون فرد به وي نشان داده مي شود، بپیماید.

اساس��ًا نگاه نظارت��ي و كنترلي با نیروی��ي درونزاد در 
تناقض اس��ت. سنگي كه تمایل ذاتي او سقوط است، براي 
آن كه آزادانه سقوط كرد، به كنترل نیاز ندارد، بلكه به حذف 
نیروه��اي خارجي نیاز دارد. در واقع، باید نیروهاي محیطي 
را نظارت كرد تا با ایجاد فش��ار به سنگ، مانع حركت ذاتي 

او نشوند.
نظارت و كنترل همواره مفهومي است كه براي تضمن 
خواس��ته هاي مراجع بیروني مانند رییس سازمان و... تعبیه 

مي شود.
داللت هاي آموزش��ي این بحث گسترده و واضح است. 
اعتماد به نیروي دروني كودك، تغییر نگاه كنترلي به حمایتي، 
تالش براي اعطاي نیازهاي اساسي فرد، بدون قید و شرط، 
به جاي گرو گرفتن آن ها براي شكل دهي به رفتار، ارج گذاري 
به انتخاب و تالش براي تقویت انتخابگري به جاي قیمومیت، 
توج��ه به فرایند تقویت تفكر به جاي تمركز به انتقال دانش، 

مي تواند در نظام آموزشي تغییراتي اساسي ایجاد كند.
اما آن چه در مدارس اتفاق مي افتد، این است: 

 تعیین اهداف آموزشي بدون در نظر گرفتن نیاز و خواست 
دانش آموز و بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیم و فرهنگ

 طراحي برنامه ي تش��ویق و تنبی��ه بیروني براي تحقق 
اهداف آموزشي

 تالش براي كنترل و هدایت )س��وق دادن( دانش آموز به 
سمت خواسته هاي تعیین شده براي آنان، توسط دیگران

 س��لب امنیت رواني و گرو نگه داش��تن نیاز به ارتباط و 
احترام دانش آموزان براي مجبوركردن آنان به انجام تكالیف 

و سلیقه هاي دیگران
 تمركز و تأكید بر یادسپاري و انتقال دانش و نبودن فضاي 

نقد و تفكر و تحلیل
 تحمی��ل ارزش هاي دیگران و ندادن فرصت انتخاب به 
بهانه ي ناداني دانش آموز در انتخاب و تش��خیص مصلحت 

خود
 هراس از انحراف دانش آموزان و محدودكردن تجربه ي 

آنان 
در پای��ان ای��ن مجموعه نوش��تار، ضم��ن قدرداني از 
كساني كه این مقاالت را خوانده اند، از آنان تقاضا مي شود 
 نقده��اي خ��ود را به دفتر مجله یا مس��تقیمًا به نویس��نده 

)ysaeednia@yahoo.com( ارسال كنند.
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هنگامي كه از هوش میان فردي سخن به میان مي آید، 
فردي را ترس��یم مي كنیم ك��ه در درك دیگران، از توانایي 
باالیي برخوردار اس��ت. مي دان��د كه چه چیزي خودش و یا 
دیگران را برمي انگیزاند، چگونه مي تواند با دیگران به صورت 
مشاركتي فعالیت كند و دیگران چگونه با یكدیگر همكاري 
مي كنن��د. بدیهي اس��ت، چنین ویژگي های��ي از مهم ترین 
نش��انه هاي رفتار معلم به حساب مي آیند. این نكته به این 
معناس��ت كه معلم بنا بر حرفه ي خود، ناخواسته باید هوش 

میان فردي خود را پرورش دهد تا موفق و تأثیرگذار باشد.
از س��وي دیگر، این هوش )هوش میان فردي( در كنار 
هوش درون فردي كه در شماره هاي قبل به آن پرداخته شده 
است، پایه و اساس آن چیزي است كه امروزه هوش عاطفي 

شناخته مي شود.
فرد داراي هوش میان فردي كس��ي است كه دیگران 
غالبًا براي مش��ورت و راهنمایي به او مراجعه مي كنند. این 
افراد به انجام كارهاي گروهي عالقه مندند و هنگام مواجهه 
با مشكالت، بودن در كنار دیگران را به پناه بردن به تنهایي 
ترجیح مي دهند. دانش آموزان با توانایي باالي ارتباط میان 
فردي با هم س��االن خود معاش��رت خوب��ي دارند و معمواًل 
رهبران شایسته اي در گروه مي شوند. آن ها دوستان خود را 

نصیحت مي كنند و از انجام بازي ها و سایر فعالیت هاي 
گروهي بس��یار لذت مي برند. جالب اس��ت كه دیگران 

ه��م از بودن ب��ا او و هم صحبت��ي و انجام 
فعالیت هاي مشترك با او، احساس رضایت 

و شادي دارند.
ب��ه این ترتیب به نظر مي رس��د، 

شناسایي این دسته از دانش آموزان 
بسیار س��اده و البته استفاده از 

آن ها براي پیش��برد اهداف 
آموزشي بس��یار تأثیرگذار 
است. بر این پایه، تشكیل 
علم��ي  انجمن ه��اي 
آن  در  ك��ه  دانش آموزي 

فراگیرن��دگان عالقه من��د 
به یك موض��وع علمي، در 

كنار یكدیگر ق��رار مي گیرند و 
به بحث و تبادل نظر مي پردازند، 
مي تواند مفید باش��د. هم چنین، 
اجراي كنفرانس توسط دانش آموز 

در كالس درس، ایفاي نقش معلم 
و یا سایر عوامل اجرایي در كالس 

كلیدواژه ها: هوش هاي یادگیري، هوش عاطفي، هوش میان فردي.

اشاره
هـر چند مطالعه و بحث هاي فلسـفي در مورد ارتباط هـوش با عاطفه یا 
هیجان، به بیش از 2000 سال پیش برمي گردد، اما هوش هیجاني یا عاطفي 
مقوله اي اسـت كه اخیراً در بحث هاي روان شناسـي، جایگاه خاصي را به خود 
اختصاص داده اسـت. از سـوي دیگـر، جنس آن چه هوش عاطفي را شـامل 
مي شود، به ارتباط با دیگران و بودن در كنار آنان اشاره دارد. به همین سبب، از 
پركاربردترین موارد این حوزه، تعلیم و تربیت و ارتباط معلم و دانش آموز است. 
بر این اساس، در نوشته ي حاضر، عالوه بر معرفي آخرین دسته ي هوش هاي 

چندگانه كه هوش میان فردي است، به هوش عاطفي نیز پرداخته ایم.

ازهوش هـاي 
چندگانه تا

هوش هيجاني
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لیال سلیقه دار
دكتراي برنامه ریزي آموزشي
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و مدرسه، برپایي جلس��ات معماهاي گروهي كه عده اي از 
دانش آموزان به صورت مش��ترك به یافتن راه حل آن  اقدام 
مي كنند و هم چنین اختصاص زمان به بیان مسائل متفاوت، 
مي توان��د به پرورش هوش می��ان فردي كمك كند و البته 
براي ذائقه ي دانش آموزان داراي این نوع توانایي، ش��یرین 

و اثربخش باشد.
ح��ال دانش آموزي كه باید در كنار س��ایرین به انجام 
فعالیت هاي گوناگون بپردازد، نیازمند داشتن توانایي مضاعفي 
است كه از آن به هوش عاطفي یا هیجاني یاد مي كنیم. براي 
روشن شدن حیطه ي هوش عاطفي، الزم است توانایي هاي 

عاطفي را به صورت جزئي تر مورد توجه قرار دهیم.
یك��ي از حوزه هاي مربوط به ه��وش عاطفي، توانایي 
شناسایي عواطف و احساسات گوناگون است. بدیهي است 
كه این مرحله، پایه اي براي ابراز درس��ت احساسات است. 
دانش آموزي كه مي داند در موقعیت خشم انگیز قرار دارد یا 
در موقعیت ترس آمیز، بهتر از فردي كه این دو حس را از هم 

تمیز نمي دهد، واكنش نشان خواهد داد.
شناسایي درس��ت احساس، موجب مي شود كه به طرز 
مناسب تري از سایر قواي تفكر و ذهني خود براي مقابله با 
هیجانات استفاده كنیم. عالوه بر این، هوش عاطفي باعث 
مي ش��ود كه فرد عواطف و هیجانات را به اجزاي گوناگون 
تجزیه كند. به همین علت، مي تواند به س��هولت یك حس 
را ب��ه دیگري تبدیل كند. براي مثال، فرد در مواجهه با غم 
مي توان��د به تجزیه و تحلیل بپ��ردازد و حس دروني خود را 
براس��اس ش��رایطي كه در آن قرار دارد، به صورت دیگري 

مانند نداشتن غم و یا حتي شادي نشان دهد.
ای��ن توانایي، ب��ه نوعي توانایي مدیری��ت عواطف نیز 
به شمار مي رود. یعني فرد مي تواند احساسات خود و دیگران 
را كنت��رل و آن ها را مدیریت كن��د. براي مثال، معلمي كه 
با ن��زاع و اختالف بین دانش آموزان خود مواجه مي ش��ود، 
باید بتواند ابتدا با كنترل هیجان خود، به مدیریت خش��م و 
احساسات منفي دانش آموزان بپردازد و سپس آن ها را در حل 
مسائلشان راهنمایي كند. در حالتي ایده آل تر، الزم است معلم 
ش��یوه هاي مدیریت هیجان ها را به صورت عملي در رفتار 
خود به دانش آموزان نشان دهد. البته از آموزش هاي مستقیم 
نیز غافل نباشد. براي مثال، آموزش شیوه ي هشت مرحله اي 
تصمیم گیري مي تواند به توانایي عاطفي دانش آموزان كمك 
كند. در این شیوه، دانش آموزان در برابر موقعیت هایي كه باید 
انتخابي داش��ته باشند، ترغیب مي شوند كه هشت مرحله ي 
زیر را طي كنند. الزم به ذكر است، این شیوه براي تدریس 
دروسي كه به نقد عملكرد افراد نیاز دارد، مانند دروس علوم 

اجتماعي، تاریخ و مواردي از این دست، قابلیت كاربرد دارد. 
این مراحل عبارت اند از: 

1. تشخیص احساسات: در این مرحله، باید بتواند حس 
خود و یا فردي را كه قرار است رفتار او را نقد كند، تشخیص 

دهد.
2. شناسـایي مسـئله: حاال باید مسئله ي مورد نظر را 

بررسي و یك بار دیگر با سطح درك خود بیان كند.
3. طرح ریزي و انتخاب اهداف: در این مرحله، او تعیین 
مي كند كه انتظار دارد به چه چیزهایي برس��د و هدف او در 

این انتخاب چیست؟
4. ارائـه ي فرضیه ها: در این حالت، او اقدام به ساختن 

فرضیه هایي مي كند كه احتمال مي دهد نتیجه بگیرد.
5. تفكر در مـورد پیامدها: حاال براي هر راه حل، نقاط 

قوت و ضعف آن را بیان مي كند. 
6. انتخاب یك  راه حل

7. به كارگیري راه حل انتخابي
8. مشـاهده ي پیامدها و نتایج ارزیابي آن: ارزیابي نوع 
انتخاب و عملكرد خود، منبع بسیار مهمي براي ایجاد شناخت 

در مورد توانایي هاي خود و افزایش آن است.
در كالسي كه توسط معلمي با توانایي عاطفي باال اداره 
مي شود، دانش آموزان از آرامش، صمیمیت، همكاري و نیز 
یادگیري بیشتري برخوردارند. در چنین كالسي، دانش آموز 
همان طور كه هس��ت، مورد پذیرش معلم و دوس��تان خود 
قرار مي گیرد و با مش��اركت در انجام پروژه هاي كالسي و 

آموزشي، توانایي كنترل خود را مي افزاید.
معلمان مي توانند ش��رایط رش��د توانایي عاطفي را در 
كالس درس ایج��اد كنند و زمینه ي ارتقاي هوش عاطفي 
خ��ود و دانش آموزان را در كنار موضوع درس��ي پي ریزي و 
فراهم كنند. اگر مي خواهید بدون انجام هیچ تست پیچیده ي 
روان شناسي، به میزان هوش عاطفي خود نمره دهید، كافي 

است به چهار سؤال زیر پاسخ دهید: 
 تا چه حد قادر به شناسایي عواطف خود و دیگران هستم 

و مي توانم نوع حس آن ها را تشخیص دهم؟
 ت��ا چه حد مي توانم در موقعیت هاي گوناگون، هیجان و 

احساس هاي مناسبي از خود بروز دهم؟
 تا چه اندازه قادر به درك احساس خود و دیگران هستم و با 
كمترین تالشي از سوي دیگران، مي توانم آن ها را درك  كنم؟

 آی��ا بر رفتار و تصمیم هاي خ��ود كنترل دارم و مي توانم 
هیجانات��م را كنترل كن��م؟ در مورد دیگ��ران چه طور؟ آیا 
مي توانم در مواجهه با آنان، احساساتشان را كنترل كنم و در 

مواقع الزم موجب برانگیختن آن ها شوم؟

در كالسي كه توسط 
معلمي با توانايي عاطفي 

باال اداره مي شود، 
دانش آموزان از آرامش، 

صميميت، همكاري و 
نيز يادگيري بيشتري 
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پل الوار نشست علمی � کارشناسی نقد و بررسی کتاب های ریاضی 
دوره ی راهنمایی با حضور حجت االسالم دكتر صادقی، معاون 
دفتر راهنمایی، دکتر عالمیان، کارشناس مسئول گروه ریاضی، 
دکتر بروجردیان، استاد دانشگاه، دکتر امینی فر استاد دانشگاه 
و جمعی از دبیران و متخصصان، در تاریخ 15 دی ماه 88 در 

دفتربرنامه ریزي و تالیف كتب درسي برگزار شد.
در این نشس��ت، کتاب های ریاضی دوره ی راهنمایی، بر 
مبنای سه محور، ورود حل مسئله به کتاب های درسی راهنمایی، 
به کارگیری مفاهیم ارائه ش��ده در محیط و ارتباط منطقی بین 

مفاهیم ریاضی، مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت.
دکتر بروجردی��ان در آغاز این نشس��ت، دیدگاه خود را 
نسبت به کتاب های ریاضی دوره ی راهنمایی این گونه تشریح 
کرد: »بخش زیادی از مطالب کتاب های دوره ی راهنمایی، 
در دوره ی متوس��طه تکرار می ش��ود. ای��ن موضوع می تواند 
بیانگ��ر عدم موفقیت دوره ی راهنمای��ی در تحقق اهداف از 
پیش تعیین ش��ده باشد. مفاهیمی مانند »بردار« یا »تساوی 
مثلث ها«، با دوره ی راهنمایی تناس��ب ندارد و بهتر است در 
دوره ی متوسطه تدریس شود. نمادسازی در کتاب های ریاضی 
ای��ن دوره، در مواردی اش��کال دارد. در تدوین و تألیف این 
کتاب ها، ازنوع برنامه ی درسی منسجم استفاده نشده است. 
با توجه به این که ایجاد بحث و گفت وگو میان دانش آموزان، 
یکی از اصول آموزشی است، به نظر می رسد کتاب های موجود 
نمی توانند شرایط مناس��بی برای ایجاد بحث فراهم سازند. 
»دکتر بروجردیان در پایان سخنان خود متذکر شد که اصالح 

کلی کتاب های موجود ضروری به نظر می رسد.«
دکتر امینی فر، با اشاره به بررسی کتاب های ریاضی دوره 
راهنمایی، تحلیل محتوایی این س��ه کتاب و پژوهش های 

انجام شده در دانشگاه شهید رجایی، برخی از نتایج به دست 
آمده را این گونه بیان کرد: »در مبحث هندس��ه و تس��اوی 
مثلث ها، کتاب نیازمند اصالح اس��ت. در بخش حل مسئله، 
با توجه به ناکافی بودن آموزش های معلمان، به نظر می رسد 
اهداف مدنظر به دس��ت نیامده اند. در مباحث اعداد صحیح، 
قرینه یابی و مختصرنویس��ی، ابهاماتی ب��رای دانش آموزان 
وجود دارد.« هم چنین، یکی از موضوعات مهم مورد مناقشه 
در کتاب های موجود، ورود ماشین حساب و بازی های مرتبط 
با مفاهیم کتاب های درسی است. زیرا از این طریق، می توان 
بر جذابیت کتاب و درس ریاضی افزوده و فرایند فراگیری را 
تسهیل کرد. تولید محتوای الکترونیکی، یکی از موضوعات 
مهمی است که امروزه به توجه ویژه از جانب مسئوالن مربوط 
نیاز دارد. در عین حال، در اکثر کش��ورهای دنیا، کتاب هایی 
با عنوان کتاب کار برای دانش آموزان تدوین می ش��وند که 
متأسفانه این موضوع در ایران مورد توجه قرار نگرفته است.

پس از پایان سخنان دکتر امینی فر، دبیران ریاضی هر 
یک نقطه نظرات و انتقادات خود را مطرح کردند. از جمله ی 
این انتقادات، می توان به ناکافی بودن ساعات درس ریاضی 
و ع��دم تطبیق زمان کالس با محتوای کتاب اش��اره کرد. 
اکث��ر معلمان معتقد بودند، حجم کتاب بس��یار زیاد و زمان 
کم اس��ت. این امر موجب پایین آمدن کیفیت آموزش شده 
است. هم چنین، تعدد در سرفصل های کتاب درسی، از عمق 

محتوای آن کاسته است.
خواس��ت نهایی معلمان ریاضی، به کارگیری دیدگاه ها، 
تجربیات و پیش��نهادات آن ها در تدوین و تألیف کتاب های 
درس��ی است؛ به نحوی که مش��ارکت دبیران و مؤلفان، به 
ارتقای کیفیت کتاب های ریاضی دوره ی راهنمایی بینجامد.

یاسمن محمودی

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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شعر آزادي كه سال هاي سال است در 
كتاب فارسي سوم راهنمایي خوانده مي شود 
و سراینده ي آن پل الوار است،  از شعرهاي 
نس��بتًا معروف ادبیات جهان اس��ت كه به 
زبان هاي متعدد نیز ترجمه ش��ده است. جا 
دارد ش��ما همكاران محترم را با سراینده ي 

این شعر و جوانب آن آشنا سازیم.
نخست اش��اره مي كنیم كه اصل شعر 
آزادي، شعري بلند و نسبتًا طوالني است، اما 
تنها چند بند آن براي درج در كتاب فارسي سوم 
انتخاب شده است. پس، اگر كسي به خواندن 
كامل آن عالقه مند باشد، فعاًل ساده ترین راه، 

جست وجو در اینترنت است.

پل الوار كيست؟
نام اصلي او اوژن گِرندل بود، ولي به 
نام ُپل الوار شهرت یافته است. در خانواده اي 
معمولي در فرانسه زاده شد )1895 م(. دوره ي 
دبیرستان را مي گذرانید كه به بیماري سختي 
مبتال ش��د و از تحصیل بازماند. ناچار براي 
درمان به سوئیس رفت و پس از یك سال و 
نیم، به پاریس برگشت. الوار از نوجواني طبع 
شعر داشت، ولي نخستین مجموعه شعر خود 
را به نام وظیفه و اضطراب، در س��ن 22 
سالگي منتشر كرد. سال بعد هم مجموعه ي 
دیگري با نام اشـعاري بـراي صلح به 

چاپ رساند.
پل الوار به اتفاق لویي آراگون، فیلیپ 
سوپو و آندره برتون، سه نفري هستند كه 
مكتب ادبي سوررئالیسم را در فرانسه تأسیس 
كردند؛ مكتبي كه تأثیر زیادي بر ادبیات معاصر 

Pole eluvar

اروپا گذاش��ت. بیان این نكته را از این جهت 
الزم دیدی��م كه بدانیم، جایگاه پ��ل الوار در 

ادبیات قرن بیستم اروپا تا چه پایه است.

شعر آزادي 
اش��اره كردی��م، ش��عر آزادي یك��ي از 
مش��هورترین آثار پل ال��وار اس��ت. در مورد 
چگونگي سروده شدن این شعر، باید اشاره اي 
تاریخي داشته باشیم. هنگامي كه هیتلر، جنگ 
جهاني دوم را در س��ال 1939 م آغاز كرد، در 
همان آغاز با حمالت برق آس��اي خود، چند 
كشور پیرامون آلمان از جمله فرانسه را اشغال 
كرد و حتي پایتخت آن، یعني شهر پاریس را 

هم به تصرف درآورد.
در پ��ي آن، پـل رینو، نخس��ت وزیر 
فرانسه، استعفا داد و یكي از نظامیان با سابقه 
و برجس��ته ي فرانسه به نام مارشال پتن 
جانشین او شد. پتن چون فرانسه را در اشغال 
كامل دش��من دید، تصور كرد اگر بخواهد با 
آلمان مبارزه كند، گرفتار جنگ س��همگیني 
خواهد ش��د و آن ها ش��هر پاریس را همانند 
ورش��و، پایتخت لهس��تان، با خاك یكسان 
خواهند كرد. از این رو، همراه با فرماندهانش، 
قرارداد تسلیم فرانسه به آلمان را امضا كرد و 
پایتخت خود را نیز از پاریس به شهر دیگري 

به نام »ولیشي« انتقال داد.
بدین ترتیب، اگرچه فرانس��ه از جنگ 
نجات یافت و مانند دیگر كش��ورهاي اروپا 
ویران نش��د، ولي مردمش ت��ا پایان جنگ 
زندگي س��ختي را زیر چكمه ي اشغالگران 
نازي سپري كردند تا سرانجام ژنرال دوگل 

اي آزادي
بر روي دفترهاي مشقم،

روي میزم
بر روي اشجار و درختان

بر روي برف و روي شن ها
نام تو را من مي نویسم!

بر روي اوراق كتابم: صفحه هاي دفترم 
بر روي سنگ و كاغذ و خاكستر و خون

نام تو را من مي نویسم!

بر روي جنگل ها، بیابان
بر آشیان ها، روي گل ها
نام تو را من مي نویسم!

بر پاره هاي ابرها در آسمان الجوردي،
بر روي مرداب

بر ماهتاب نیمه شب،
بر روي رود و ماه و مهتاب

نام تو را من مي نویسم!

اي واژه ي سرشار از نیروي هستي
من آمدم سوي جهان

تا زندگي را؛
با نام تو، همراه تو، از سر بگیرم

آي، آزادي!

پل الوار

ك��ه دولت فرانس��ه ي آزاد را در انگلس��تان 
تشكیل داده بود، پس از جنگ، كشورش را 

آزاد كرد و خود رییس جمهور فرانسه شد.
ش��عر آزادي در چنین فضایي كه اشاره 
كردی��م، یعني در س��ال 1941، در بحبوحه ي 
اشغال فرانسه سروده شد. آن طور كه پل الوار 
گفته است، وي قصد داشته شعر عاشقانه اي 
براي همس��رش بگوید، اما به مرور كه پیش 
مي رود، احساس مي كند شعرش نمي تواند تنها 
براي محبوبش باشد، بلكه مي تواند خطاب به 
همه ي انسان هاي دربندي باشد كه در حالت 
اسارت، هر یك نام عشق خویش را مي نویسند 
و وجه مشترك همه ي آن ها آزادي از اسارت 

است. از این رو، نام شعر خود را آزادي نامید.
اینك توجه شما را ترجمه به شعر آزادي 
� همان قسمت كه در كتاب سوم مي خوانید � 
كه نگارنده به وزن شعر فارسي سروده است، 

جلب مي كنیم.

انه
بخ

کتا
جعفر رباني
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و میوه فکر نکنید. منظورم گپ وگفت تربیتی و آموزشی است؛ آن 
هم از آن نوع مرغوبش که هر جایی پیدا می شود. 

خب، تصور بفرمایید یک روز وس��ط هفته اس��ت. مدرس��ه 
نیم ساعتی می ش��ود که تعطیل شده و شما مثاًل در دفتر مدرسه 
نشس��ته اید که آقای حشمتی )س��ردبیر محترم همین مجله ی 
خودمان که ما صدایش می زنیم حاجی( وارد می ش��ود. روبه روی 
ش��ما می نش��یند. نه می گذارد و نه برمی دارد، می گوید: حسین، 
تلخ می نویسی! آن قدر راحت می گوید که انگار مثاًل گفته باشد: 
حسین، هوا سرد است یا مثاًل حسین، آستینت گچی شده است. 
شما نگاه می کنی به دور و برت و می بینی که این آقا حسین که 

مخاطب جناب حاجی است، فقط یک نفر می تواند باشد.
� چی را تلخ می نویسم حاجی؟

بسیار خب، حق با شماست. همه ی ما می دانیم که خواندن 
یک داس��تان، بسیار بهتر، س��رگرم کننده تر و بامزه تر از خواندن 
تراوش��ات ذهنی امثال بنده اس��ت. مخصوصًا وقتی که مدت ها 
از آخرین قیرگونی ذهن این حقیر گذش��ته باش��د و با هر بارانی 

حسابی نشت کند.
این ب��ار و ب��رای آخرین بار بر این حقیر ببخش��ید. خواندن 
داستان را فراموش کنید. این بار شما را به خواندن فلسفه مهمان 

می کنم.
هم��ه ی ما می دانیم که برای جماعت معلم، گپ و گفت، از 
نان ش��ب هم واجب تر است. اصاًل این جماعت را ساخته اند که 
قبل از ش��روع کالس ها، در زنگ تفریح و بعد از پایان کالس ها 
بنشیند و گپ بزند. شما را به خدا، برای لحظه ای به قیمت نان 
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- داس��تان هایت همه اش تلخ است. آدم را افسرده می کند. 
دل آدم می گیرد.

- خوب شاید شما مشکل داری حاجی.
- خودت را به آن راه نزن مرد مؤمن، ما خودمان این کاره هستیم.

- چه کاره هستی مثاًل؟
- حتمًا باید یک معلم پیر را داخل ایستگاه اتوبوس توی برف و 
سرما یک ساعت معطل کنی تا باور کنیم که تنهایی بد دردی است؟ 
)داس��تان »آسمان سربی، دل ابری« را می گوید.( حتمًا باید یادمان 
بیندازی که زمانی دور و بر این پیرمرد تنها، صدها بچه می چرخیدند 

تا باور کنیم که فراموش شده است؟ حتمًا...
- حاجی تقصیر من نیست. تقصیر دنیای شماست که دلش به 

اندازه ی مرگ سرد است و...
- و نگاهش به اندازه ی زندگی گرم.

- باور می کنی؟
- چرا معلم تو باید خودش را بیندازد توی آب، آن هم وقتی که 
شنا بلد نیس��ت؟ )داستان »یک معلم ساده« را می گوید که سردبیر 
مجله، بی اجازه اس��مش را عوض کرد و عن��وان بی معنی »اردوی 

نجات« را گذاشت رویش.(
- چون كس دیگری این کار را نکرد.

- چرا کس دیگری این کار را نکرد؟ همان ها که ورزشکار بودند 
و شنا بلد بودند، چرا این کار را نکردند؟

- چون قهرمان داستان من نبودند.
- شاید هم تو یک جنازه می خواستی...

- تا یادمان نرود بعضی از این معلم ها دلشان دریاست، توقعشان 
قطره. عملشان کوه است، حرفشان...

- شعار می دهی حس��ین جان. خودت هم خوب می دانی. یک 
اس��طوره می س��ازی، حرف های بزرگ در دهانش می گذاری. اجازه 
می دهی یک ساعت نصیحتمان کند، فلسفه بگوید، سخن رانی کند 
و در نهایت او را مغلوب س��رطان می کنی. )داس��تان »شبانه روزی 
صداقت« را می گوی��د.( و در نهایت از گرمای آتش وجودش، کمی 
خاکستر به جا می گذاری تا باد آن را ببرد پای درختی که مثاًل زنگی 
را از نو بارور کند... چرا؟ دوست داری برایش دل بسوزانیم؟ نمی شود 
این قهرمان های داستان های تو شاد باشند؟ بخندند؟ زندگی کنند؟ 

آیا ایثار و مرگ، توأمانی جدانشدنی هستند؟
- حاجی این ها را به من نگو. من مقصر نیستم.

- پس مقصر کیست؟
- مقصر ش��ما هستی حاجی، من هم مقصر هستم. همه ی ما 
مقصریم. همه ی کسانی که مجله ی شما برای آن ها چاپ می شود. 
همه ی معلمان، همه ی مردم. ما مقصریم، چون عاشق کشته شدن 
قهرمانانمان هستیم. ما مقصریم، چون ایثار را ققنوسی می دانیم که 
از خاکس��تر مرگ متولد می شود. به تاریخ خودت و تاریخ این مردم 

نگاه کن، به رس��وم و آداب و عاداتمان نگاه کن. هرسال، روز معلم، 
روز دوازده اردیبهش��ت، به معلمان خود چه می گوییم؟ معلم عزیزم، 
ای شمعی که می سوزی... معلم چو کانونی از آتش است... ای معلم، 
ای فدایی عشق... آیا تقصیر من است که شما معلم را می سوزانید تا 
روشنی بدهد؟ آتشش می زنید تا گرم کند؟  فدایش می کنید تا عشق 
را بارور کند؟ همین امروز، همین االن، برو بین مردم و چرخی بزن و 

بگو معلمی، تا همه ی بدبختی عالم را پیشکشت کنند.
ش��ما فکر می کنی اگر در این داستان های کذا، پیرمرد یخزده 
را می گذاش��تم کنار یک بخاری گرم یا مثاًل داخل باغچه ای گل تا 
دوران بازنشستگی اش را با آب دادن به گل ها سپری کند، خوانندگان 

مجله ی شما خوششان می آمد؟ راضی می شدند؟
یا مثاًل اگر اردوی جاجرود آن یکی داستان را به خیر و خوشی 
تمامش می کردم، خوانندگان شما باور می کردند که بعضی آدم های 
بی ادعا، بعضی از معلمان، با تمام وجود، کارشان را و دانش آموزانشان 
را دوس��ت دارند و حاضرند برای ایش��ان از همه چیز خود بگذرند؟ 

بی هیچ منتی، بی هیچ ادعایی.
اگر آقای کریمی ش��بانه روزی صداقت را به س��رطان گرفتار 
نمی کردم و می گفتم که قلبش همیشه برای بچه ها می تپید و االن 
هم برای آن ها می تپد، خنده تان نمی گرفت؟ اگر از زبانی غیر از زبان 
کریمی درد کش��یده و از خود گذش��ته می گفتم که به خاطر خدا، از 
این که دانش آموزان را ساعت به ساعت نصیحت کنید، دست بردارید، 
تربیت یعنی س��کوت، یعنی عمل، یعنی همراهی، گوش می کردید؟ 

قبول می کردید؟
- شلوغش می کنی.

- باور کن من هم دوس��ت دارم که قهرمانان داستان های من 
و شما، سوار ماشین مناسب شوند، در خانه ی مناسبی زندگی کنند، 
دوران بازنشس��تگی راحتی داشته باشند، مسافرت بروند، در آرامش 
کتاب بخوانند و بنویسند... معلمی برایشان هم دنیا باشد، هم آخرت... 
اما ش��ما دوس��ت ندارید، خوانندگان مجله ی شما دوست ندارند. ما 
عادت داریم، تا قهرمانان داستان هایمان و معلمانمان، زیر بار زندگی 

له نشوند، حرفشان و عملشان را باور نمی کنیم.
- متأسفم. داستان که می نویسی، تلخ می نویسی. وقتی هم که 
انتقادی می شنوی، تلخ جواب می دهی. داستان بعدی را کی تحویل 

می دهی؟ می خواهم مجله را بفرستم برای صفحه آرایی.
- حاجی شما همین را داشته باش به جای داستان.

حاجی لب ور می چیند و می رود. چهره اش نشان می دهد که قانع 
نشده اس��ت. احتمااًل با خودش فکر می کند که این پسر نفسش از 
جای گرمی بلند می شود که به جای داستان نوشتن، برای من فلسفه 
می باف��د. حق هم دارد. در تمام مدت این گفت وگو، من کنار بخاری 
نشسته بودم و چایی می خوردم. احتمااًل اگر خودم را از پنجره پایین 

می انداختم و له می شدم، حرفم را بیشتر باور می کرد.
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سریه محمدنژاد
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ملک عباسی: قبل از هر چیز از حضور آقای امیری نیا، کارشناس 
مس��ئول گروه جغرافیا، و نیز حضور دبیران محترمی که از مناطق 
گوناگون تهران تش��ریف آورده و در این میزگرد ش��رکت کرده اند، 

تشکر می کنم.
اوایل تابس��تان امسال، در ش��ورای برنامه ریزی مجله ی رشد 
آموزش راهنمایی تصمیم گرفته ش��د، به نقد و بررسی کتاب های 
درس��ی بپردازیم. نشس��ت امروز به نقد و بررسی کتاب های درسی 
جغرافیای دوره ی راهنمایی اختص��اص دارد. لذا از عزیزان تقاضا 
داریم که از جنبه های مختلف به نقد و بررس��ی کتاب های جغرافیا 
بپردازند. خوش حال می ش��ویم که ابتدا آقای امیری نیا نقطه نظرات 

خود را ارائه فرمایند.
امیری نیا: بنده هم خوش حال هستم که در جمع دبیران محترم 
حضور دارم. ان ش��اءاهلل که بحث و بررس��ی در م��ورد کتاب های 
جغرافی��ای دوره ی راهنمایی به بهبود برنامه و کتاب های آن منجر 

شود. ما از نظرات دوستان دبیر استقبال می کنیم. 
باباخانـی: من ابتدا از همه ی کس��انی که زحمت کش��یده اند 
و مطالب بس��یار گس��ترده ای را برای درس جغرافی��ا جمع آوری و 
دس��ته بندی کرده اند، تش��کر می کنم. با وجود این، به نظر ما این 
کتاب ها اش��کاالت و ابهام هایی هم دارند که آن ها را خدمت شما 

مطرح می کنیم.
از کت��اب جغرافی��ای اول راهنمایی و از روی جلد آن ش��روع 
می کنیم و آن این که روی جلد کتاب خیلی شلوغ است. اگر دقت 
کنید، نقش��ه ی ایران در آن گم شده است. این از نکاتی است که 
به راحتی اصالح می ش��ود. نکته ی دیگر این که دانش آموزان برای 
فهم و درک درس اول، حتمًا باید مروری روی کتاب کالس پنجم 

اشاره
نشست این شماره ی »رشد آموزش راهنمایی« در زمینه ی نقد و بررسی کتاب های درسی، به کتاب های جغرافیای اول، 

دوم و سوم راهنمایی اختصاص یافته است.
در این نشست که آقای کورش امیری نیا، کارشناس مسئول گروه جغرافیای دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی، آقایان 
جواد باباخانی، شکراهلل فضائلی و بهزاد ابوالحسنی از دبیران علوم اجتماعی، و نیز آقای منصور ملک عباسی، کارشناس گروه 
مطالعات اجتماعی و عضو شورای تحریریه ی مجله ی رشد آموزش راهنمایی حضور داشتند، ضمن نقد و بررسی نقاط قوت و 
ضعف کتاب های درسی جغرافیای دوره ی راهنمایی، نظرات اصالحی شرکت کنندگان پیرامون این کتاب ها نیز ارائه شد. حاصل 

این نشست را به شما مخاطبان عزیز تقدیم می کنیم.

داشته باشند. ما با دوستان که صحبت می کردیم، نظرشان این بود 
که دانش آموزان هنوز در جهت یابی و یا مفهوم فالت مشکل دارند 
و علی رغم این که مثال های متفاوتی را می آوریم، باز مفهوم فالت 

برای بچه ها مبهم می ماند و ناچار آن را حفظ می کنند.
اگر ما بخواهیم دانش آموزان به تولید دانش برس��ند، هر درس  
با سواالتی آغاز شود. بحث دیگر این که در پایان بعضی از درس ها 
نوشته شده اس��ت »تحقیق کنید«. در صورتی که دانش آموز معنی 
تحقیق و مراحل تحقیق را نمی داند و برایش روشن نیست که چه 
اهدافی را باید در تحقیق دنبال کند، خیلی کلی گفته شده است که 

تحقیق کنید.
  نکته ی دیگر جایگاه ایران در کتاب است. باید با مطرح کردن 
چن��د قلم از کاالهایی که ما تولید می کنیم � چه کش��اورزی و چه 
معدنی � هویت و غرور ملی دانش آموز را تقویت کنیم. جایگاه ایران 
در این مقوله ها مشخص نیست که اگر مشخص شود، تقویت غرور 

ملی را می تواند دربر داشته باشد.
فضائلی: ضمن تشکر از این که می بینیم گوش شنوایی هست 
تا درد دل دانش آموزان و معلمان را بشنود، نکاتی را مطرح می کنم. 
نکته ی اولی که من می خواهم به آن اش��اره کنم این است که در 
ابتدای کتاب اول راهنمایی، جا دارد که در رابطه با اهمیت نقش��ه 

مطلبی  باشد.
موضوع دیگر، بحث جهت یابی است. ما در کالس سوم مطلبی 
درباره ی جهت یابی و جهات اصلی و فرعی داریم که فکر می کنم، 
اگر این مطلب را در ابتدای کتاب اول راهنمایی بیاوریم، بهتر باشد، 
چون در دو صفحه ی بعد، جهات شمال شرقی و جنوب غربی ایران 

را خواسته است.

آيا گوش شنوايي هست؟
ميزگرد نقد و بررسي كتاب هاي درسي جغرافياي دوره ي راهنمايي تحصيلي
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نکته ی آخر این پرس��ش است که: مالک و معیار رنگ آمیزی 
کشورها چیس��ت؟ آیا مالک خاصی دارد؟ آیا دلیل خاصی دارد که 

فالن کشور رنگ زرد شده است؟
باباخانی: در یک سری از درس ها بحث میانگین مطرح شده 
اس��ت. دانش آموز میانگین را نمی داند، چون درسش را نخوانده 
اس��ت. یک تعریف داخل کادر برای میانگین، میانگین بارش یا 
میانگین دما الزم اس��ت که در کتاب باش��د. و جداول هم به روز 

شود.
ابوالحسنی: پیشنهاد من درباره ی درس جغرافیای کالس اول 
است. خوب است در قسمت پاورقی، تعریف خط استوا و نصف النهار 

مبدأ، برای یادآوری دانش آموزان آورده شود.
در مورد این مباحث، دانش آموزان و بعضی از همکاران  سؤال 
می کنند. سؤال بعد که دانش آموزان زیاد مطرح می کنند، این است 
ک��ه فرق آبگیر و تاالب چیس��ت. هامون دریاچه اس��ت یا تاالب، 

می پرسند.
امیـری نیا: من چند نکته ی اصلی را عرض می کنم. مش��کل 
اصلی کتاب های جغرافیای اول، دوم و سوم راهنمایی این است که 
بدون راهنمای برنامه ریزی درس��ی نوشته شده  بودند. خوش بختانه 
این مش��کل این گونه حل شده است که برای این کتاب ها، کتاب 
راهنمای معلم نوش��ته شده اس��ت.  که به این سواالت پاسخ داده 

شده است. 
باید بدانیم، کتابی که االن ما می خوانیم، کتابی است که قبل از 
انقالب اسالمی مرحوم خلیلی فر نوشته است.  البته از سال 1357 
به این طرف، تغییراتی در کتاب اعمال کردند و هر س��ال هم یک 

سلسله از اطالعاتش را به روز کرده اند.

از طرفی به ما می گویند که حجم را کم کنید، از طرف دیگر 
ساعت ما به حداقل رسیده است. یعنی کتابی که در هفته دو ساعت 
تدریس می شد، االن 45 دقیقه زمان دارد. پس ما مجبوریم تا حد 
امکان از مفاهیم و حجم کتاب کم کنیم. اما خیلی از این نکاتی که 

دوستان مطرح کردند، ما در کتاب راهنمای معلم آورده ایم. 
دوستان فرمودند، كتاب حالت حفظی و دانشي دارد، ما منكر 
نیستیم. چون این كتاب بر مبناي راهنماي برنامه ي درسي نوشته 
نشده است. قبول داریم، اما سعي کردیم همین محتوا را به شیوه ي 
فعالي دربیاوریم. هر درس با طرح یك س��ؤال شروع مي شود كه 
انگیزه به وجود مي آورد و س��بب تفكر مي شود. یعني عنوان درس، 
فضایي را آماده مي كند تا دانش آموز ما هم وارد میدان شود. ولي 

به هر صورت محدودیت ها و مشكالتي داریم. 
نكته ي پایاني كه در این قسمت خدمت شما عرض مي كنم، 
بحث نقش��ه است. خوش بختانه س��ازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزش��ي و س��ازمان نقش��ه برداري، طي كار مشتركي نقشه ها و 
اطلس هایي هدفمند و متناس��ب با نیاز دانش آموزان تهیه كردند 
كه قرار ش��د در همه ي مدارس راهنمایي توزیع شوند. یك نقشه 
در مورد نواحي س��ه گانه ي ایران، یك نقش��ه جهان نما، و تمامي 
نقش��ه هاي مهمي كه در كتاب هاي اول، دوم و س��وم آمده اند. در 
كنار این نقشه ي جهان نما، در یك ستون تحت عنوان نقشه خواني، 
بحث اهمیت نقش��ه، جهت هاي جغرافیایي و مقیاس نقشه آمده 
اس��ت. پیش بیني شده اس��ت، به هر كالسي یك نقشه داده شود 
كه احتمااًل اوایل س��ال تحصیلي توزیع مي شود. در مورد نقشه ي 
گنگ هم باید بگویم، ما بحث نقشه ي گنگ را در كتاب راهنماي 

معلم آورده ایم.

ملك عباسيابوالحسنيامیری نیا
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امیري نیا: رنگ آمیزي نقشه ها بحث فني است. ما مي گوییم 
از چه رنگي اس��تفاده ش��ود، یعني س��فارش از طرف ما داده 
مي شود و چاپ خانه ها هم تا حد امكان سعي مي كنند نزدیك 
به ایده هاي ما عمل كنند، اّما مشكل فني چاپ وجود دارد كه 
از دس��ت رس ما هم خارج است. آقاي باباخاني در پیشنهادات 
خود فرمودند ما به بچه ها بگوییم تحقیق كنید. دانش آموز ما در 
پایه ي س��وم ابتدایي در درس علوم، تحقیق و فرضیه سازي را 
مي خواند. خوش بختانه بعضي از كتاب ها در دوره ي ابتدایي از 
برنام��ه ي ما در دوره ي راهنمایي حمایت مي كنند. كتاب علوم 
یكي از كتاب هایي است كه دقیقًا ما را در امر تحقیق حمایت 

مي كند. 
فضائلي: ما هم همین نظر را داریم كه رنگ آمیزي نقشه ها 
باید قانون و قاعده اي داش��ته باشد تا بدانیم، چرا فالن كشور 

قرمز یا رنگ دیگري شده است.
ملك عباسي: البته رنگ در نقشه، گاهي وقت ها جز نشان 
دادن تفاوت ها، معني دیگري ندارد. مثاًل مي خواهیم استان هاي 

ایران را نشان دهیم؛ رنگ ها دلیل خاصي ندارد. 
اما اگر بخواهیم وضعیت ناهمواري هاي ایران را بگوییم، 
در جلگ��ه ي خوزس��تان به ج��اي رنگ زرد كه منظ��ور آب و 
هواست، از رنگ سبز استفاده مي كنیم و این جا رنگ معنا دارد. 
در نقشه هاي طبیعي رنگ معنا دارد. اگر رنگ مربوط به آب و 
هواست، موضوع هم باید آب و هوا باشد. اگر موضوع ناهمواري 
است، طبق قرارداد رنگ  سبز برای جلگه استفاده می شود، نه 

رنگ دیگر.
باباخانـی: در تقس��یمات مهم ترین كشورهاي آسیا كه از 
ژاپن شروع شده تا تایوان، جایگاه ایران خوب ارائه نشده است. 
حس مي كنم كه باید در دانش آموزان حس غرور ملي و هویت 
ملي تقویت شود. گاهي وقت ها شور و هیجان باعث مي شود، 
دانش آموزان در كالس دس��ت بزنند. م��ا مي گوییم كتاب به 

شیوه اي باشد كه هویت ملي ما را نشان دهد.
نكته ي دیگر این است كه تكلیف اقیانوسیه مشخص نشده 

است. معلوم نیست قاره است یا خیر. 
فضائلي: دانش آموز درباره ي اعتقادات بودا و برهما سؤال 
مي كند. من معلم مبتدي چه پاسخي بدهم؟ آیا این مطالب در 
كتاب راهنماي معلم گنجانده ش��ده اند یا خیر؟ وقتي به منابع 
زیرزمیني نفت و گاز در آسیا اشاره مي كنید، بد نیست از ایران 
به عنوان یكي از كشورهاي بزرگ تولیدكننده ي نفت یاد كنیم.

دانش آموز س��ؤال مي كن��د مذهب ابتدایي چیس��ت. یكي از 
سؤاالتي كه خیلي از دانش آموزان مي پرسند درباره ي ریشه ي زبان 
التین اس��ت یا تفاوت دین و مذهب چیست؟ توضیح این موارد در 

راهنماي معلم آورده شود.

ابوالحسني: در ابتداي كتاب جغرافیاي دوم، در تقسیم بندي 
خش��كي ها، بّر جدید و قدیم مطرح شده است، اما از درس اول، 
خش��كي هاي جهان را براساس قاره ها تقسیم بندي كرده ایم. در 
كتاب س��ابق، شهرهاي مقدس برهماییان را توضیح داده بودیم 
كه  حاال در این كتاب حذف شده است، در حالي كه هنوز شكل 

و تصویر آن هست. 
امیري نیا:  در جغرافیای دوم در بحث پوش��ش گیاهي، بنده 
هم موافق هستم، چون خودم هم تدریس مي كنم. سعي مي كنیم 
مطالب را طوري بیاوریم كه فراگیرنده خودش تشابهات را مطرح 
كند و ما تفاوت ها را بگوییم. در محتواي كتاب درسي، متن اصلي 
و همین ط��ور در راهنماي معلم، ما نقش��ه گنگ را آوردیم. فقط 
در آس��یا این نقشه نیامده است كه اگر فضاي كتاب اجازه دهد 
این را هم مطرح مي كنیم. یك سلسله نكات كه دوستان گفتند، 
برمي گردد به تدریس معلم. قرار نیست همه ي رسالت ها را كتاب 
بر عهده بگیرد. معلم مي تواند به گونه اي تدریس كند كه ناگفته ها 
را بگوید. خیلي از مطالبي را كه مورد توّجه قرار نگرفته اند، معلم  
مي تواند مطرح كند. خوش بختانه این اطالعات در كتاب راهنماي 
معلم هس��ت. شاید در بعضي از نقاط كشور دست رسي به منبعي 

نباشد و تنها منبع همین است.
بخش عم��ده ي نكاتي كه فرمودید، در راهنماي معلم آمده 
اس��ت، ولي بعضي موارد كه نیست، من ان شا ء   اهلل سعي مي كنم، 

در چاپ 1389 منظور شود. 
ملك عباسـي: اشاره شد كه كتاب جغرافیای دوم راهنمایی 
براي معلمان كتاب كم دردسري است. ولي این كتاب اصطالحاتي 
را به كار برده است كه هیچ زمینه اي ندارند. مثاًل آبشار نیاگارا در 
محل گسلي است كه كتاب راهنما باید اطالعات مربوط به گسل 
را بدهد. ضمن این كه جغرافیا به هر حال س��ؤاالتي را در ذهن 
دانش آم��وزاِن كنجكاو مطرح مي كند كه اصاًل جاي طرح آن در 
كتاب نیست. در كتاب راهنماي معلم باید مطالب ضروري بیاید. 
البته سؤاالت دانش آموزان بیش از این هاست و معلم باید توجه 
كند كه این سؤاالت بي پاس��خ نمانند. الزم است از طرق دیگر 
هم، به اطالعات خود بیفزاید. مثاًل مس��تقیمًا با گروه جغرافیاي 

دفتر مكاتبه كند.
امیري نیـا: ما معتقدیم كه جغرافیا یكي از مؤلفه هاي هویت 
است. ما در كتاب اول راهنمایي، در كادرهایي مطالبي را آورده ایم 
كه خود به خود احساس غرور مي كنیم. به عنوان نمونه، در درس 
پنجم، بحث خاورمیانه، نقش��ه ي ایران را آوردیم و ایران را یك 
كشور مهم و وسیع منطقه معرفي كرده ایم كه براي دانش آموزان 
این ادبیات جالب اس��ت. در چاپ 1388، جایي كه بحث صنایع 
مطرح مي شود، از نیروگاه بوشهر گفته ایم. در كتاب دوم راهنمایي 
نمایي از شهر تهران را آورده ایم، كه در سال قبل نبود. در بحث 
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گردشگري، بخش��ي از میدان نقش جهان اصفهان را آورده ایم. 
یعني تالش��مان این بوده است كه اگر كتاب اجازه دهد، مطالب 

ملي را به شكل مثبت و دوست داشتني بیاوریم.
فضائلي: من سؤالي در مورد استفاده از كتاب راهنماي معلم 
كه چاپ شده است، دارم. آیا این كتاب در اختیار همه ی مدارس 
قرار می گیرد؟ الزم اس��ت، حتمًا این كتاب ها به همه ي مدارس 

برسد.
باباخاني: معلمان از گروه هاي آموزشي، كتاب راهنماي معلم 
را طلب مي كنند و با توجه به بودجه اي كه به مدارس اختصاص 
داده اند، بعضي ها این كتاب ه��ا را خریداري نمي كنند و در انبار 
منطقه مي ماند و از بین مي رود. بعضي از گروه هاي فعال این كار 
را انجام مي دهند و از مدارس مي خواهند كه پولي را واریز كنند 

تا كتاب ها ارسال شود.
ابوالحسني: بعضي از نكات جغرافیاي سوم با علوم سال دوم 
هماهنگي دارد. ما براي این كه از حجم مطالب بكاهیم، مي توانیم 
بعضي از قسمت ها را حذف كنیم؛ ازجمله پوسته ي زمین كه در 
علوم دوم هم هست، ما براي تنوع از دبیر علوم مي خواهیم كه این 
بح��ث را در كالس جغرافیا براي بچه ها توضیح بدهد. هم چنین 
است بحث زلزله در كتاب آمادگي دفاعي سوم راهنمایي، باز یك 
بحث دلتا داریم كه دانش آموزان در سال دوم نیز آن را خوانده اند. 
در صفحه ي 54 عوامل مؤثر در آب و هوا آمده است كه به نظر 
من این بحث حذف ش��ود و آن را با انواع آب وهوا در درس بعد 
ادغ��ام كنند و انواع آب و هوا به این ترتیب مطرح ش��ود: آب و 
هواي اصلي عبارت اند از: آب  و هواي گرم، معتدل و س��رد. بعد 
میانگین دما و پوش��ش گیاهي را بگویند كه در كتاب سابق این 

موضوع بود.
 امیري نیا: مطالب شما را به دیده ي منت قبول مي كنیم. من 
در مورد كتاب سوم یك توضیح كلي مي دهم. كتاب سوم راهنمایي 
در اصل همان مباني دانش جغرافیاس��ت. بین سه كتاب دوره ي 
راهنمایي، این كتاب اهمیت خاصي دارد. معلم غیرمتخصص در 

تدریس این كتاب واقعًا به مشكل برمي خورد.
نگاه بعدي در تألیف این كتاب آن اس��ت كه بعضي وقت ها 
پیش بیني مي ش��ود، بعضي از دانش آموزان از س��ال سوم به بعد 
ادامه ي تحصیل ندهند. این كتاب طوري طراحي شده است كه 
حداقل نیازهاي آن ها را برآورده مي كند. دانش آموز در كتاب سوم، 
ش��ناختي نسبت به محیط اطراف خود پیدا مي كند كه او را قادر 

مي سازد، از محیط بهره برداری كند. 
پش��ت جلد، تصویر یكي از سازمان هاي مطرح در ارتباط با 
جغرافی��ا را آورده ایم كه به تعبیري، معرفي یك نوع از مش��اغل 
جغرافیاست تا دانش آموزان بدانند، اگر جغرافیا بخوانند، مي توانند 
در چنین جاهایي مش��غول كار ش��وند. ادغام بعضي از دروس از 

كارهایي بود كه ما در كتاب سوم انجام دادیم. من فكر كنم نسبت 
به س��ال هاي قبل كمبود وقت نداریم. درس��ت است كه چگالي 
مفاهیم در كتاب سوم بیشتر است، اما خوش بختانه راهنماي معلم 
این كتاب هم اصالح و مجددًا چاپ و توزیع شده است تا بخشي 

از این مشكالت كمتر شود.
ملك عباسـي: محتواي كتاب س��وم همان طور كه دوستان 
اشاره كردند، مباحث مبنایي و عمومي است. من پیشنهاد مي كنم 
كه در كتاب راهنماي معلم اول و دوم بنویسیم: آقا یا خانم دبیر! 
شما به كتاب سوم نگاهي بیندازید. به هر حال شما كه مي خواهید  
مث��اًل آب و هواي ایران را بگویید، اول مفهوم آب وهوا را متوجه 
شوید و بدانید كه در دنیا نه گونه آب وهوا وجود دارد كه سه مورد 

از آن ها در ایران مشاهده مي شود.
نكت��ه ي دوم این كه معلم هاي جغرافیاي س��وم باید بعد از 
مدتي كه تدریس مي كنند، یك سلسله ملزومات كمك آموزشي 

این درس را فراهم كرده باشند. 
مثاًل یك ماكت جغرافیایي یا قطب نمایي كه یك دانش آموز 
ساخته یا یك نقشه كه از جایي پیدا كرده است. در كتاب اول و 
دوم، خیلي به این ملزومات نیاز نیست، ولي در كتاب سوم معلم 
ب��ه ملزومات جنبي نیاز دارد. بدین منظور، معلم ها باید گوش به 

زنگ باشند. 
نكته ي آخر آن اس��ت كه مجله ي رش��د آموزش راهنمایي 
تحصیلي فضاي مناسبي اس��ت براي ابهام زدایي از بحث هایي 
كه در كتاب جغرافیا آمده اس��ت. معلم باید بداند، رشد راهنمایي 
اج��ازه دارد كه از معلم ها بخواهد،  ابهامات كتاب ها را حل كنند. 
مثاًل شما در مورد جانورهاي دریایي و یا ویژگي هاي هواي قطبي 
مطال��ب جالبي دارید و آن را به صورت مقاله درمي آورید و به ما 
ارائ��ه مي كنید. ما از همه ي معلم��ان مي خواهیم، مطالبي را كه 
فكر مي كنند در دانش افزایي معلم��ان جغرافیا مؤثرند، براي ما 

ارسال كنند.

فضائلي
باباخاني
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»آقاي معلم دوس��ت دارم به فرزندم بیاموزي كه 
همیشه راستگو باشد و از دروغ گویي بپرهیزد كه دروغ 
مي تواند ریشه ي بسیاري از فتنه  ها و بدي ها باشد. به 
پسرم بیاموز در قبال كار غلطي كه انجام داده، شهامت 
عذرخواهي و اعتراف داش��ته باش��د و از اش��تباهات 

گذشته اش، براي ساختن آینده درس گیرد...«
ای��ن عبارات، بخش��ي از نوش��ته هاي یك پدر به 
آموزگار فرزندش اس��ت. در هر شغل و حرفه اي، افراد 
خالق و اهل ذوقي وجود دارند كه در روندهاي موجود، 
طرحي نو در مي اندازند و جاني تازه در روح فرس��وده ي 
روزمرگي مي دمن��د. آقاي محمدرضا شـهبازي، معلم 
مدرس��ه ي راهنمایي محالتي شهرستان نهاوند  ، یكي 
از خالقان عرصه ي معلمي است كه براي ایجاد قرابت 
میان والدین و معلمان، دست به ابتكاري نیكو زده است. 
وي نام��ه ي آبراهام لینكلن به آموزگار پس��رش را كه 
حاوي انتظارات او در قبال تربیت و آموزش اوس��ت، در 
اختیار خانواده ها قرار داده و از آنان خواس��ته است تا با 
نگاه خود، وظیفه ي تعلیمي و تربیتي معلم فرزندشان را 

به وي گوشزد كنند.
وقتي كه نوش��ته هاي والدین را ورق مي زدم، به 

چند نكته ي كلیدي رسیدم:
این دست نوشته ها یا بهتر بگویم »دل نوشته ها«، 
مملو از مشابهت هاست. همه ي خانواده ها مي خواهند 
ایمان به خدا در رأس آموخته هاي فرزندانش��ان قرار 
گیرد، انس با قرآن و اهل بیت با زندگي ش��ان ممزوج 
شود و فرزندان بدانند كه ثروت و مكنت زندگي آدمي، 
در »نگاه الهي داشتن« و »قدم نهادن در مسیر قرب 
اله��ي« اس��ت. در یكي از نامه ه��ا، در این باره چنین 
نوش��ته شده اس��ت: »به او ایمان و توكل به خداوند 

نامه ي يك پدر به معلم
یكتا را بیاموز و از او بخواه كه در تمام مراحل زندگي، 
از خداون��د كم��ك بخواهد، چرا كه پ��روردگار متعال 
كارگشاي امور همه ي انسان هاست ...« و چه بسیارند 

نوشته هایي از این دست...
تأكید بر آموزش انسانیت و اخالق، از اولویت هایي 
اس��ت كه مورد اتفاق نظر همه ي والدین است. پدران 
و مادران آرزو مي كنند، آموزگار به فرزندانش��ان مشق 
ُحریت و جوانمردي بدهد، از ظلم ستیزي بگوید و طریق 

آن را روي تخته سیاه بنویسد.
»آزادگي« به عالوه ي »حق طلبي«، مساوي است 

با »عدالت خواهي«. 
»ثروت« منهاي »سخاوت« مي دهد »وزر و وبال«. 
»علم« به عالوه ي »عمل«، مس��اوي اس��ت با 

»حركت آگاهانه« .
 » قدرت« منهاي »رحمت« برابر است با »طغیان«.

پدري در این باره مي گوید: »به فرزندم بیاموز كه 
همواره یاور مظلومان و دش��من ستمگران باشد. به او 
بیاموز، نوع دوستي اصل انس��انیت است. دوست دارم 
بداند، عشق ورزیدن به هم نوعان، بهتر از حسد و كینه 
و خودخواهي اس��ت. به او بیاموزید كه هم وطنانش، 
خواه��ران و ب��رادران اویند. آن ها را دوس��ت بدارد و 

زیردستان خود را حرمت گذارد.«
پس از مشابهت ها، به نگاه هاي فردي مي رسیم. 
ه��ر كس بنا به س��لیقه و ذوق ش��خصي، بر نكته اي 
اشاره داشته است كه ذكر برخي از آن ها، تصویري از 

خواسته هاي والدین را به آموزگاران منعكس مي كند.
برخي تمایل دارند كه فرزندشان از تاریخ چند هزار 
س��اله و تمدن كهن میهنش بس��یار بدان��د و با ادبیات 
پرافتخاري انس گیرد كه دمادم بر عزت و اعتماد به نفس 
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او بیفزاید. مادري انتظارش را این گونه مي  نویس��د: »به 
فرزندان این ملت بزرگ بیاموزید كه بوده  اند، چه هستند 
و چگونه باید باش��ند. چرا كه اگر ملتي گذشته ي خود را 
نداند، ناچار به تكرار آن مي شود و این امر مایه ي خفت 
و خواري وصف ناپذیري است. گاهي از فرزندم بخواهید، 
بدون دریافت نمره و به منظور دانستن، گلستان و بوستان 

سعدي، اشعار حافظ و مثنوي موالنا را بخواند.«
ام��ا نگاه ه��اي والدین درب��اره ي نح��وه ي رفتار 
و برخ��ورد معلم با فرزندانش��ان، از وج��وه تمایز این 
نوشته هاس��ت. برخي اهل مالیم��ت و مالطفت اند و 
گروهي به سخت گیري معلم و اطاعت پذیري دانش آموز 

اعتقاد دارند.
یكي مي گوید: »رئیس مدرسه و معلم عزیز پسرم 
اختیار دارند آن گونه كه خودش��ان مي خواهند، پسرم را 
تربی��ت كنند و اگر خداي نكرده ب��ه درس گوش نداد 
و یا بازي گوش��ي كرد، معلمش اختی��ار دارد او را ادب 
كند و چنان چه س��هل انگاري كرد، در اولین فرصت با 
خانواده تماس بگیرد... « و دیگري انتظار دارد: »با توجه 
به خصوصیات فرزندم، از شما مي خواهم با مالیمت و 
خوش رفتاري با او برخورد كنید و از تندخویي و خشونت 
بپرهیزید. با او دوس��ت و صمیمي ش��وید و پاسخ گوي 

سؤاالت او باشید.
آقاي معلم و خانم معلم، در میان این تضارب آرا، 

تو كدام مسیر را راهگشا مي داني؟!
ای��ن را بدانید، در می��ان دانش آم��وزان كالس تو، 
بچه هایي وجود دارند كه مصائب زندگي، عرصه را بر ایشان 
تنگ كرده است. تبعیض و نامالیمات اجتماعي كامشان را 
تلخ كرده است و داشته هاي بعضي هم كالسي هایشان، 
آرزوهاي بزرگ دس��ت نیافتني آن هاست. ممكن است در 

كالس تو دانش آموزاني نشسته باشند با دستاني كوچك 
اما زبرتر، كاركرده تر و خسته تر از دستان شما.

پدري كه نوش��ته هاي او حاكي از ماللت  هاي بر 
او رفته اس��ت، مي گوید: »به او یاد بدهید، در دنیایي 
قرار دارد كه زندگي در آن س��خت است. او باید بداند 
كه زندگي بر او فش��ار مي آورد و در چنین زماني، باید 
ایستادگي كند. به او بگویید باید خودش كار كند و پول 

خودش را درآورد و زندگي اش را بچرخاند.«
دیگري مي نویسد: »دوست دارم بداني كه همه ي 
دانش آموزانت دكتر و مهندس نمي  شوند، بلكه بسیاري 
از آن ها راننده ي تاكسي، شاطر نانوا، مكانیك، صافكار، 
بقال و... مي شوند و تو به آن ها نیاز داري. پس احترام 
همه ي آن  ها را حفظ كن و مطمئن باش آن قدر كه این 

قشر پایین قدردان كار تواند، آن باالیي ها نیستند.«
اگر قرآن صامت، پیامبر صادق را »اسوه ا ي حسنه« 
)و لقد كان لكم في رسول اهلل اسوئ حسنه( براي هدایت 
بشریت معرفي كرد و اگر رشد و نجات بدون تأسي از 
نبي اكرم ممكن نیست )فتاس نبیك االطیب االطهر(، 
تبعیت بدون علم و عش��ق نیز راه به جایي نمي برد و 
آن جا كه »بصیرت« راه دارد، جایي براي »استخفاف« 
باقي نمي ماند، كه بصیرت روش دعوت پیامبرانه )قل 
هذه سبیلي ادعوا الي اهلل علي بصیره انا و من اتبعني( 
و اس��تخفاف روش اطاعت فرعونانه است )فاستخف 
قومه فاطاعوه(. و اگر پیامبر، پیام آور رحمت و مهرباني 
است، كه هست )و ما ارسلناك اال رحمئ للعالمین(، و 
اگر پیامبر رسالت خویش را معلمي مي داند، كه مي داند 
)بالتعلیم ارسلت(، معلمان نیز در بستر تعلیم و تربیت، 
به جز با تأس��ي بر پیامبر و مش��ي او، یعني با منطق 

»بصیرت« و »رحمت«، راه به جایي نخواهند برد.
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اشاره
در آخرین مصاحبه ی مجله با معلمان نمونه ی کشـوری، با معلمان ادبیات فارسـی، مشـاوران و 

مدیران نمونه به گفت وگو نشستیم.
طی این مجموعه مصاحبه ها، سـعی داشـته ایم تا در حد بضاعت، آینه ای باشـیم که مشکالت و 
نظرات معلمان عزیز را انعکاس می دهد. می دانیم که حرف های ناگفته و گالیه های ناشنیده بسیارند، اما 

امیدواریم با درج این گفت وگوها، باب جدیدی از تعامل میان معلمان و مسئوالن گشوده شود.

 پريسا حسنی زنوز، معلم نمونه ی ادبيات 
فارسی از استان زنجان

حسنی زنوز متولد سال 1350 
در شهرس��تان گرگان اس��ت. او 
م��درک فوق لیس��انس ادبیات و 
16 س��ال س��ابقه ی خدم��ت در 

آموزش وپرورش دارد.
درب���اره ی  حس��نی زنوز 
تقوی��ت روحی���ه ی خالقیت 
»معلم  می گوید:  دانش آموزان 

بای��د به فعالیت های خالق عالقه نش��ان دهد. در انجام 
تمرینات خالق، با دانش آموز مشارکت و او را تشویق کند. 
ب��ه هر دانش آموزی امنی��ت و آزادی بدهد و تفاوت های 
ف��ردی آن��ان را در نظر بگیرد. با اس��تفاده از روش های 
پرس��ش و پاس��خ، آنان را برای پرس��یدن ترغیب کند. 
دانش آموزان را با زندگی  نامه ی افراد خالق آش��نا س��ازد 
و فض��ای ابراز ش��وخ طبعی را در کالس به وجود آورد تا 
با برق��راری ارتباطی صمیمی، زمینه ی ابزار عقیده  برای 

دانش آموزان فراهم شود.«
در ای��ن باره می افزاید: »برای م��ن هیچ چیز جذاب تر 
از گوش دادن به ایده ه��ای عجیب و غریب دانش آموزانم 
نیس��ت، به ویژه هنگامی که با هیجان و آب و تاب س��خن 

می گویند.«

 رمضان سامان پور، مدير نمونه از استان 
كهكيلويه و بويراحمد

 1341 متول��د  س��امان پور 
در روس��تاي »چیت��اب« از توابع 
شهرستان »وفا«ست. او لیسانس 
آموزش ابتدایي و 27 سال سابقه ي 
خدم��ت در آموزش وپ��رورش 
دارد. وي معتقد است: »براي 
ایجاد انگی��زه در دانش آموز، 
ابتدا باید در معلمان انگیزه، به 

وجود آورد. زیرا مدیر به تنهایي نمي تواند كاري از پیش 
ببرد و باید یك كار جمعي در مدرس��ه شكل بگیرد. من 
حتي س��رایدار را هم آم��وزش مي دهم كه چگونه رفتار 
كند تا دانش آموزان شاد باشند. از معلمان مي خواهم از 
تشویق حداكثري و در جمع استفاده كنند. بین همكاران 
و دانش آموزان مس��ابقات ورزشي برگزار مي كنم تا جّو 
عاطفي و اعتماد به نفس در مدرسه حاكم شود و بچه ها 
معلمان را از خودشان احس��اس كنند. به دانش آموزان 
ضعیف امید مي دهم و تشویقش��ان مي كنم تا در آن ها 
انگیزه و امید به پیشرفت تقویت شود. مسئولیت اداره ي 
مدرسه و آزمایشگاه را به دانش آموزان واگذار كرده ام و 
خود بر عملكردشان نظارت دارم. تا معلمان شاد نداشته 
باش��یم، نمي توانیم محیطي ش��اد ایجاد كنیم. لذا مدیر 
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 معصومه احمدی، معلم نمونه ی ادبيات 
فارسی از استان هرمزگان

احمدی متولد 1341 در تهران است. مدرک فوق دیپلم 
ادبیات فارس��ی و 25 س��ال س��ابقه ی خدمت در آموزش و 

پرورش دارد.
او درب��ار ه ی نحوه ی ایج��اد انگی��زه در دانش آموزان 
می گوید: »م��ن ابتدا هدف یابی می کن��م. هدف فردی هر 
فراگیرنده را بررس��ی و س��عی می کنم، ب��ه میانگین هدف 
دانش آموزان کالس پی ببرم. س��پس در کالس راه هایی را 
انتخاب می کنم که آن ها را به اهدافشان نزدیک کنم. از این 

طریق، در بچه ها انگیزه ایجاد می کنم.«
این معلم نمونه ی کشوری، نقش معلم را در ترویج فرهنگ 
مطالعه این گونه تشریح می کند: »خود معلم باید آینه ی تمام 
نمایی برای آموختن این فرهنگ به دانش آموز باش��د. سپس 
باید این فرهنگ را در ش��اخه ش��اخه های برنامه ی روزانه ی 
درسی اعمال کرد تا دانش آموز بفهمد مطالعه ی خوب، موفقیت 
به هم��راه دارد. من دانش آموزان��م را به کتاب خانه می برم تا 
ببینم هر فردی، کدام کتاب را انتخاب می کند و در عین حال، 
به ذهن های آنان جهت می دهم. باید ساعات مطالعه را به کار 
مدرسه اضافه کرد. حتی باید برای معلم ساعتی بگذارند که در 

آن ساعت فقط به مطالعه و تفکر بپردازد.«
متأسفانه تا زمان چاپ مجله عكس ایشان به دست ما نرسید.

باید مهارت هاي ش��ادي را بلد باشد تا بتواند آن را ارائه 
دهد.«

این مدیر نمونه ي كشوري براي ایجاد خالقیت در 
دانش آموزان بر خالق بودن معلم تأكید مي كند و مي افزاید: 
»براي ایجاد خالقیت، از جمع همكاران مي خواهم كه 
در این كار شركت كنند تا ذهن دانش آموزان را فعال و 
كنجكاو كنیم. من هر روز در مراس��م آغازین صبح چند 
سؤال هوش مطرح مي كنم تا ذهن آنان را درگیر كنم. 

ب��ه هم��كاران توصی��ه مي كن��م در كارگاه ه��ا و 
آزمایش��گاه ها، كار را به دانش آموز بس��پارند و اگر او با 
مشكلي مواجه شد، به سرعت پاسخ را به او نگویند، بلكه 
اجازه دهند كه خودش پاس��خ را بیاب��د. دانش آموزان را 
در كارهاي گروهي شركت می دهم و به ساختن وسیله 
تشویق مي كنم. از معلمان مي خواهم براي ارزش گذاري 
بر وسایل دست س��از دانش آموز نظر خودشان را اعمال 
نكنند. دانش آموزان ضعیف را تش��ویق كنند تا آنان هم 
پیش��رفت كنند. بگذارند دانش آموز خ��راب كند، به هم 

بریزد و بسازد تا اعتماد به نفس پیدا كند. 

 سيد حجت اهلل حسيني، مشاور نمونه از 
استان كرمانشاه 

حس��یني متول��د 1349 در 
كرمانشاه است. وي فوق لیسانس 
عل��وم تربیتي و حدود 20 س��ال 

سابقه ي تدریس دارد.
نمون��ه ي  مش��اور  ای��ن 
كشوري مشكالت دانش آموزان 
را دو دس��ته مي داند و مي گوید: 
»مش��كالت امروز یا به شرایط 

خانوادگي مربوط اس��ت یا ناشي از نداشتن انگیزه ي كافي 
است. مشكالت خانوادگي یا ناشي از محرومیت و مشكالت 
مادي اس��ت و یا از عدم توانایي خانواده ها براي نظارت بر 
عملكرد فرزندانش��ان ریشه مي گیرد. در زمینه ي انگیزه نیز، 
وجود افراد تحصیل كرده ي بي كار، از انگیزه ي دانش آموزان 

براي ادامه ي تحصیل كاسته است.«
وي در جهت حل این مش��كالت توضیح مي دهد: »ما 
معتقدیم،  انگیزه ي ادامه ي تحصیل تنها به دس��ت آوردن 
شغل بهتر نیست، بلكه به مسائل اجتماعي نیز باز مي گردد. 
فرد براي درك مس��ائل پیرامون، یافتن راه حل هاي مناسب 
در زندگي و برخورداري از شأن اجتماعي باالتر، به ادامه ي 
تحصیل نی��از دارد. هم چنین،  ادامه ي تحصی��ل گاه براي 

مش��اغل آزاد مفید واقع مي ش��ود. حت��ي درس خواندن در 
رشته هاي فني مي تواند به خوداشتغالي و یا ایجاد شغل براي 

دیگران بینجامد.«
وي در ادامه با اش��اره به این كه انگیزه نداش��تن براي 
ادامه ي تحصیل در مواردي ریشه در ناآگاهي از رشته هاي 
تحصیلي دارد، مي افزاید: »بعضي از دانش آموزان نه از تنوع 
رشته هاي تحصیلي اطالع كافي دارند، نه از عالقه مندي ها و 
استعدادهاي خود. وقتي معلم اطالعات كافي را در اختیارشان 
مي گذارد و آنان در رش��ته اي متناسب با استعداد و عالقه ي 
خود تحصیل مي كنند، انگیزه ي كافي را براي پیش��رفت و 

موفقیت به دست مي آورند.«
وي با اش��اره به این كه بس��یاري از رفتارها به عادت 
مربوط مي ش��وند، درب��اره ي ترویج فرهن��گ مطالعه بیان 
مي كند: »بچه ها را عادت دهیم كه برنامه ریزي داشته باشند 
و دروس خودش��ان را با برنامه مطالعه كنند. اگر دانش آموز 
عادت كند كه دروس مدرس��ه را با برنامه بخواند، مي توان 
او را ع��ادت داد كه براي مطالعه ي غیردرس��ي هم وقتي 

اختصاص دهد.«
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 شهين کارور، معلم نمونه ی ادبيات فارسی از 
استان کرمان

کارور متولد 1351 در شهرستان 
زرند کرمان است. او مدرک لیسانس 
ادبیات فارس��ی و 16 سال سابقه ی 
تدریس در آموزش و پرورش دارد.

وی استفاده از روش های نوین 
تدریس و وس��ایل کمک آموزش��ی 
را از عوام��ل مهم ایج��اد انگیزه در 
دانش آموزان می داند و تجربیات خود 

را این گونه شرح می دهد: »من عکس شاعر و یا نویسنده ای را که 
باید درباره ی او صحبت کنم، با خود به کالس می برم سر کالس هم 
فقط قسمت کوچکی از زندگی نامه اش را می خوانم تا دانش آموزانم با 
همین اندک شناخت، انگیزه پیدا کنند که شعر و نوشته ی او را مطالعه 
کنند. گاهی هم کتاب فرد مورد نظر، مثاًل گلستان یا بوستان سعدی 
را با خود به کالس می برم تا انگیزه ی بیشتری برای فرا گرفتن اشعار 
این کتاب ها ایجاد کنم.« این معلم نمونه ی کشوری درباره ی شیوه ی 
خ��ود برای پرورش خالقیت دانش آموزان در درس انش��ا می گوید: 
»دانش آموزان درس انشا را دوست نداشتند. من چند موضوع را در 
نظر گرفتم � مثاًل فصل ها � و از آن ها خواستم برای موضوعات تصویر 
بیاورند. سپس هر دانش آموز یك جمله درباره ي تصویر گفت  و ما چند 
جمله را روي تخته نوشتیم و یك انشاي گروهي شكل گرفت. این 
روش را بچه ها بسیار دوست دارند. به عالوه، از روش هاي نمایشي 
در كالس استفاده مي كنم. خالصه نویسي كتاب هاي غیردرسي هم 

خالقیت ذهني آنان را پرورش مي دهد. 

 مسلم پسركلو، مدير نمونه از استان گلستان
وي ك��ه متول��د 1345 در 
شهرس��تان مینودش��ت است، 
كارشناس ارشد مدیریت آموزشي 
و حدود 22 سال سابقه ي خدمت 

در آموزش وپرورش دارد. 
این مدیر نمونه ي كشوري، 
ضمن تشریح فعالیت هاي خود، 

مي گوید: »ما در مدرس��ه طرح خوداكتفایي زنبورداري و طرح 
پرورش قارچ را اجرا كرده ایم و حدود 75 نهال كاشته ایم. همه ي 
این طرح ها با كمك دانش آموزان و با توجه به موقعیت اقلیمي 
منطقه به اجرا درآمده اند.« پسركلو چگونگي ایجاد خالقیت در 
دانش آموزان را این گونه شرح مي دهد: »به اعتقاد من، ما باید به 
تفكرات آنان اهمیت بدهیم؛ چه مثبت و چه منفي. اجازه دهیم 
افكار و عقایدش��ان را به صورت شفاف بیان دارند تا اعتماد به 
نفس پیدا كنند. اعتماد به نفس باعث شكوفایي استعداد مي شود 
و فرد را به كار و تالش عالقه مند مي سازد. به آن ها بگوییم كه 
كار و تالش نه زمان مي شناس��د و نه خستگي.  او با تأكید بر 
فراموش شدن فرهنگ كتاب خواني، بیان مي كند: »كتاب ها باید 
متناسب با ش��رایط و سن و عالقه ي دانش آموز باشند. داشتن 
كتاب، كتاب خانه و كتاب دار در مدرسه بسیار مهم است. باید در 
مدرسه و خانه ساعتي به مطالعه اختصاص داده شود و روش هاي 
صحیح مطالعه را به آنان آموزش دهیم.  در مدرس��ه ي ما، هر 
هفته دانش آموزان یك كت��اب مي خوانند، خالصه ي آن را به 

مدرسه مي آورند. ما هم جوایزي براي آنان در نظر مي گیریم.«

 ابراهيم حاجي لري، مشاور نمونه از استان گلستان
متول��د 1344  ل��ري  حاج��ي 
در شهرس��تان »رامی��ان«، بخ��ش 
»فندرسك« اس��تان گلستان است. 
دكت��راي  دوره ي  دانش��جوي  او 
روان شناسي است و 21 سال سابقه ي 
خدمت در آموزش وپرورش دارد. وي 
مي گوید:  »من فکر می کنم در دوره ی 

راهنمایی دانش آموزان با سه موضوع اساسی درگیرند:
 بحث بلوغ و ارتباط با جنس مخالف در پایه هاي دوم و سوم راهنمایي؛
 داشتن تلفن همراه و عدم استفاده ي صحیح از این ابزار؛

 نداش��تن مهارت ه��اي اجتماع��ي الزم ب��راي مقابله با 
آسیب هاي اجتماعي موجود.«

این معلم نمونه ي كشوري درباره ي نحوه ي برخورد معلمان 
با پدیده ي بلوغ مي گوید: »معلم مي تواند  تغییرات جسمي بلوغ را 

تشریح كند و به آن ها بیاموزد كه در قبال این تغییرات، مسئولیت هاي 
اجتماعي جدیدي دارند. با تأكید بر تغییرات رواني پدیده ي بلوغ، مثل 
تغییر خلق، گوشه گیري و پرخاشگري، توضیح دهد كه این رفتارها 
كاماًل طبیعي هستند. این مشاور نمونه ي كشوري، درخصوص نیاز 
به آموزش استفاده ي صحیح از تلفن همراه اظهار مي دارد: »باید 
به دانش آموزان آموخت كه براي ارتباط خوب و در موقعیت هاي 
مورد نیاز، از تلفن همراه استفاده كنند. به عالوه الزم است، نسبت 
به اتفاقات ناخوشایندي كه حاصل استفاده ي نادرست از این نظام 
اس��ت، ذهن آنان را آگاه س��اخت.« حاجي لري، با تأكید بر لزوم 
تقویت مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان مي افزاید: »براي تقویت 
مهارت هاي اجتماعي باید از روش هاي فعال تدریس استفاده كنیم 
تا نقش دانش آموزان در كالس پررنگ شود. دادن مسئولیت هاي 
آموزش��ي به دانش آموزان متناس��ب با شرایطشان، به خصوص 
دانش آموزان كم رو، گوش��ه گیر و آن ها كه داراي اعتماد به نفس 

الزم نیستند نیز اثربخش است. 
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سمیه سیفي

منبع
سیفي، سمیه )1387(. »بررسي تأثیر آموزش یادگیري مغزمحور بر 

درك مطلب و س��رعت یادگیري دانش آموزان پایه ي سوم 
ابتدایي«. پایان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه 

عالمه طباطبایي. تهران.

درست 
اس��ت كه همه ي یادگیري ها توس��ط مغزمان انجام 

مي شود و به عبارت دیگر، مغز محور یادگیري به شمار مي رود، ولي ما از این 
محور و پایه و اساس یادگیري، شناخت كافي نداریم و صرفًا آن را مخزن یادگیري به حساب 

مي آوریم! آیا معلمان كه متخصصان یادگیري به شمار مي روند، با ابزار تخصص خود )مغز( آشنا هستند؟ آیا 
روش هاي آموزش و یادگیري با مغز سازگارند؟ آموزش »مغزمحور« نوعي آموزش است كه در آن نظام مغز وارد فرایند 
یادگیري مي شود و تمام مقوله هاي آموزشي و یادگیري و روش هاي اعمال شده مبتني بر كاركرد مغز و اصول آن هستند.

شناخت فیزیولوژي مغز، هم براي آموزش دهندگان و هم براي فراگیرندگان الزم و ضروري است. این شناخت تبیین هاي 
علمي از بسیاري از روش هاي آموزشي و یادگیري را به ارمغان مي آورد. مثاًل »یادگیري مشاركتي« بر پایه ي تبیین اصل مغزمحوري »مغز 

/ ذهن اجتماعي است«، استوار است. ایجاد محیط توأم با آرامش و رفع استرس و اضطراب، به ارتباطات نوروني كمك مي كند و یادگیري 
معنادار را به ارمغان مي آورد. بعد از مهیا كردن جو یادگیري توأم با آرامش، ایجاد محیط غني و نیز تجربه هاي پربار، براي یادگیري مغزمحور الزم 

و ضروري است. براي این كه یادگیري معنادار باشد، باید اطالعات از سطح حافظه ي سطحي به حافظه ي معنادار و طبیعي انتقال یابد.
ایجاد محیط سازگار با مغز، به لحاظ دست رسي فراگیرندگان به آب، اكسیژن، تغذیه در محیط یادگیري و نیز استفاده از رنگ ها، رایحه ها 

و نیز موسیقي مناسب و مؤثر بر یادگیري، باید مورد توجه باشد. از طرف دیگر، پردازش فعال و ثبت بهینه ي اطالعات یاد گرفته شده در نظام 
حافظه و نیز استراحت هاي كوتاه و زنگ هاي تفریح، براي پردازش اطالعات یاد گرفته شده، ضروري است.

یادگیري مغزمحور ش��امل 12 اصل است )در شماره هاي قبل ذكر شده است( كه رعایت هر 
یك، به كیفیت بخشي یادگیري سازگار با مغز كمك مي كند. در آموزش و یادگیري مغزمحور با دید 

علمي و فیزیولوژیكي، به همه ي عوامل یادگیري توجه مي شود. اعمال این نوع آموزش و 
یادگیري در مدارس، به پرورش نیروي تفكر در فراگیرندگان مي انجامد.
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و
عوامل اصلي تأثيرگذار

 بر سازمان آموزش مدرسه اي قزاقستان
هر كش��وري به منظ��ور نیل به ارزش هاي مش��ترك، 
خط مشي آموزش��ي خود را دارد. به لحاظ اجتماعي، عوامل 
مهمي كه بر آموزش تأثیرگذارند و گرایش هاي جدید درون 
آن را تعیی��ن مي كنن��د، به دو گروه: جهاني و ملي تقس��یم 
مي ش��وند. عوامل جهاني 50 سال بعد از جنگ جهاني دوم 
به بعد به وجود آمده اند. این دوره، بدون ش��ك شاخص هاي 
جدیدي از پیشرفت اجتماعي ایجاد كرده است كه تأثیر آن ها 

روي آموزش، ویژگي مهم و برگشت ناپذیري دارد.
یك��ي از این عوامل تأثیرگذار، پیش��رفت فني و علمي 
است. با این پیشرفت، نیاز مردم به آگاهي و دانش افزایش 
یافت، و فناوري ها و محصوالت جدید ایجاد شدند، هم چنین، 
فرصت هاي جدید آموزشي فراهم آمد و تسلط علم و آموزش 
محرز ش��د. دست یابي به پیشرفت علمي، توسعه ي آموزش 
را در سراس��ر دنیا به ویژه در كش��ورهایي كه حكومت آن ها 

ضرورت آموزش را باور داشتند، ارتقا بخشید.
عامل دوم تمدن بشري است. بدیهي است كه در آینده ي 
نزدیك، فعالیت اصلي بشر توس��عه ي مستمر فناوري هاي 
جدید كاربردي هدایت خواهد شد. این فناوري ها، به نوبه ي 
خود، به آموزش فراگیر و كیفي همه ي مردم بستگي دارد. در 
جهان متمدن آینده، آموزش، عامل اصلي توسعه ي اجتماعي 

خواهد بود.
عامل سوم، به گستره ي وحدت در تمام حوزه هاي فعالیت 
بشري مربوط است. شیوه هاي جدید وحدت، تا حد زیادي، بر 
شاخص هاي كیفي توسعه ي علوم، صنعت، فرهنگ و سطح 
مناسبات مش��ترك مبتني است كه همه ي این ها از طریق 

كیفیت آموزش مشخص مي شوند.

تغييرنــــگرش 
تحول آموزشي

ترجمه ي طیبه الدوسي

در كش��ور قزاقس��تان، به موازات این عوامل جهاني، 
عوامل ویژه ي زیر نیز بر نظام آموزشي تأثیرگذارند:

 تغییـر اصـول اولیـه ي زیربنایي نظام سیاسـي: گذار از 
حكومت دیكتاتوري به حكومت دموكراتیك. كشور قزاقستان 
در دس��امبر 1991 استقالل خود را به دست آورد. انتقال به 
بازار اقتصادي، به تغییرات ساختاري منجر شده است. شكل 
كلي مالكیت مؤسسات آموزشي تغییر كرده است و به موازات 
مؤسسات دولتي، مؤسس��ات خصوصي نیز به وجود آمده اند. 

مؤسسات آموزشي بین المللي هم تأسیس شده اند. 
 جمعیت چندملیتي: نمایندگان 132 ملت و اتباع آن ها در 

قزاقستان زندگي مي كنند.
 تراكم كم  جمعیت.

 درك اهمیت تغییر شكل نظام آموزشي: انتقال به یك نوع 
جدید از جامعه ي قزاقستان، تغییرات همه جانبه ي موقعیت را 
مي طلبید. آموزش اولین جایي بود كه باید اصالح مي ش��د و 
نظام دیكتاتوري تخریب و به نوعي دموكراسي واقعي انتقال 
مي یافت. اصالحات در پایان دهه ي 1980 اتفاق افتاد. شعارها 
و افكار اولیه براي این اصالحات، »برقراري دموكراس��ي« و 
»جنبه ي انساني بخشیدن« به آموزش بود. با این شعارها انتظار 
مي رفت آموزش بر فرایندهاي مشابه در حوزه هاي دیگر تأثیر 
بگذارد. از این رو، آموزش به عنوان یك پایه، یك مؤسس��ه ي 
اجتماعي مقتدر، و به عنوان یك قدرت ایجادكننده ي تغییرات 

در همه ي اقشار جامعه به حساب مي آمد.
 وجود بحراني عمومي در آموزش: در اوایل دهه ي 1990، 
بحران نظام عمومي در كش��ور، نظام آموزشي را نیز درگیر 
كرد. كاماًل واضح است كه آموزش نمي تواند در نوعي انزواي 
دروني باقي بماند. هم��ه ي این ها به درك تغییرات بنیادي 
در حوزه ي آموزش منتهي مي ش��ود. در هر جامعه ي موقت 

كلیدواژه ها: آموزش وپرورش، 
تغییرات آموزشي، قزاقستان.

اشاره
»قزاقستان« كشوري است 
در آسیاي میانه كه از شمال با 
روسیه، از غرب با چین، در جنوب 
شرقي با قرقیزستان، در جنوب 
با ازبكستان و در جنوب  غربي با 
تركمنستان همسایه است. سواحل 
شمال شرقي دریاي خزر در خاك 
این كشور قرار دارد. قزاقستان 
بزرگ ترین كشور محصور در 
خشكي در دنیاست.

آستانه، پایتخت كشور 
قزاقستان، با جمعیتي حدود 
400،000 نفر است. آلماتي، 
پایتخت قبلي، با جمعیتي برابر 
با 1/3 میلیون نفر، بزرگ ترین 
شهر و مركز تجاري و فرهنگي 
كشور است. وسعت قزاقستان 
2،717،300 كیلومترمربع است 
كه بخش مهمي از آن را صحراي 
قره قروم مي پوشاند. جمعیت 
قزاقستان در سال 2005 میالدي 
15،100،500 نفر تخمین زده 
شده است كه تراكم پایین جمعیت 
در این كشور را نشان مي دهد.

بیش از 62 درصد جمعیت 
قزاقستان را مسلمانان سني حنفي 
مذهب تشكیل مي دهند. مسیحیت 
ارتودكس با جمعیتي حدود 35 
درصد، دومین دین رایج در این 
كشور محسوب مي شود. حدود 1 
درصد به دین یهود و مابقي 
افراد به فرقه هایي از
 قبیل بوداییسم و هندو 
اعتقاد دارند.
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و
)انتقال��ي(، آموزش باید به تغیی��رات در نگرش مردم، حذف 
كلیشه هاي منسوخ، شكل گیري خودآگاهي جدید و انطباق 

مردم با شرایط بازار كمك كند.

وظايف جديد
در قانون، »درباره ي آموزش« تأكید ش��ده كه وظیفه ي 
اصلي هر نظام آموزشي، ایجاد شرایط الزم براي آموزشي در 
جهت ش��كل گیري، توسعه و آموزش حرفه اي فرد براساس 
ارزش هاي ملي و بین المللي، و دس��ت یابي به علم و عمل 

است. اولویت هاي نظام آموزشي عبارت اند از:
1. ایجاد شرایط براي توسعه ي برنامه هاي آموزشي؛

2. توسعه ي فرصت هاي جسماني، معنوي و خالق براي 
فرد، شكل گیري پایه هاي قوي اخالق و شیوه ي سالم زندگي، 

تقویت شعور از طریق ایجاد شرایط براي توسعه ي فردي؛
3. آموزش وطن پرستي و عشق به زادگاه كه جمهوري 
قزاقس��تان به خاطر آن، براي نمادهاي كشور، و سنت هاي 
ملي احترام قائل اس��ت و در برابر فعالیت هاي ضد قانون و 

ضد اجتماعي تعصب دارد؛
4. ترغیب به ش��ركت در زندگي فرهنگ��ي، اقتصادي و 
سیاسي جمهوریت و شناخت فرد نسبت به حقوق و وظایفش؛

5. آشنایي با فرهنگ جهاني و داخلي؛ مطالعه ي تاریخ، 
آداب و رسوم قزاقستان و افراد دیگر جمهوري؛ تسلط بر زبان 

ملي، روسي و زبان هاي خارجي دیگر؛
6. توسعه ي خودمختاري و استقالل مؤسسات آموزشي، 

برقراري دموكراسي و عدم تمركز مدیریت آموزشي؛
7. معرفي فناوري هاي جدید آموزشي با استناد ویژه بر 
فناوري  اطالعات و ارتباطات كه دست رس��ي به شبكه هاي 

جهاني بین المللي ارتباطات را فراهم مي آورد؛

8. كمك به توس��عه ي اثربخش سازمان هاي آموزشي 
چندمنظوره ي متنوع.

راهبردهاي جديد و اصالحات، مديريت 
مدرسه: تغييرات نظام

براساس قانون قزاقس��تان، »درباره ي آموزش«، مدل 
ملي آموزش، بر اصول اس��تمرار و تداوم پذیري برنامه هاي 

آموزش عمومي مبتني است.
آموزش عمومي ش��امل س��ه مرحله ي آموزشي اصلي 
اس��ت. آموزش ابتدای��ي پایه هاي اول تا چه��ارم، آموزش 
متوس��طه ي مقدماتي پایه ه��اي پنجم تا نه��م و آموزش 
متوسطه ي پیشرفته ي پایه هاي دهم، یازدهم و دوازدهم )كه 
به آموزش  عمومي و آموزش حرفه اي تقسیم مي شود(. این 
س��ه سطح آموزش��ي، مي تواند در یك مؤسسه  یا مؤسسات 

متفاوتي ادامه یابد.
در آین��ده ي نزدیك، معرفي 12 س��ال ب��راي آموزش 
مدرس��ه اي برنامه ریزي شده اس��ت. در قزاقستان، ساختار 
مناس��ب به لحاظ اقتصادي، قاب��ل قبول و مطلوب آموزش 

عمومي، 2 و 6 و 4 سال است. 

دوره ي آموزش ابتدايي 
دوره ي آموزش ابتدایي چهار سال به طول مي انجامد. 
دانش آموزان س��ال اول، دوره ي ابتدایي را در س��ن ش��ش 
سالگي ش��روع مي كنند. مدارس ابتدایي و متوسطه، تحت 
نظ��ارت وزارت آموزش وپرورش ق��رار دارند. هم چنین، این 
مدارس رایگان هس��تند. فقط براي فعالیت هاي فوق برنامه 
مانند ورزش، موس��یقي و گاهي اوقات وسایل آزمایشگاه یا 

تجهیزات خاص، هزینه دریافت مي شود.

آستانه

دریاچه ی
خزر

ترکمنستان

ازبکستان

                    
اردیبهشت89  
                شماره ى8
                دوره ى15

31



دوره ي متوسطه ي مقدماتي )دوره ي راهنمايي تحصيلي(
دانش آموزان از پایه ي پنجم تا نهم را در این دوره مي گذرانند. 
معمواًل دانش آموز پایه ي هشتم، 14 تا 15 ساله است. برنامه ي 
درس��ي این دوره، عمومي و شامل این موضوعات درسي است: 
ادبیات، زبان اول دانش آموزان: زبان قزاقي یا روس��ي )بسته به 
زبان مدرس��ه اي كه دانش آموز در آن تحصیل مي كند(، تاریخ، 

فیزیك، ریاضیات، زیست شناسي، شیمي، زبان خارجي و...

دوره ي متوسطه ي پيشرفته
براي ورود به این دوره، س��ه ش��اخه ي تحصیلي وجود 
دارد كه دانش آموزان مي توانند یكي از آن ها را انتخاب كنند. 
امكان ادامه ي تحصیل در دانشگاه براي فارغ التحصیالن هر 

سه شاخه مهیاست.
انواع مؤسس��ات آموزش��ي عموم��ي از طریق تركیب 
فراس��اختارهاي آموزشي متفاوت ایجاد ش��ده اند؛ از جمله: 

مدرسه ي جامع، مدرسه ي دستور زبان و انجمن فرهنگي. 
توسعه و انتشار جزوات و كتاب هاي درسي، مرحله ي بعدي 
توسعه ي آموزش در قزاقستان است. براي اولین بار در جمهوري 
قزاقستان، كتاب هاي درسي در تمام موضوعات به زبان قزاقي، 

روسي، اویگار و ازبكي در مدارس جامع معرفي شدند.
به منظور تحقق برنامه ي دولت در مدرنیزه كردن آموزش 
مدارس متوسطه، تا س��ال 2001 تمام مدارس متوسطه ي 

جامع به رایانه مجهز شدند.

مشكالت عمده ي آموزش هاي ابتدايي و متوسطه
 دست یابي اندك شبكه ي مدرسه اي مناطق روستایي به 

آموزش فني وحرفه اي و علوم متمركز؛
 حمایت مالي ناكافي از مدارس؛

 فقدان كمیسیون نظارت كیفي مستقل و ارزش یابي یادگیري؛
 بي اثر بودن نظام موجود آموزش متوسطه و ابتدایي.

قزاقس��تان تراك��م جمعیت كمي دارد و تع��داد زیادي 
مدرس��ه ي كوچك دارد. مشكالت اساسي مدارس كوچك 
عبارت اند از: بهاي زیاد تدریس به شاگردان، وجود كالس هاي 
تلفیقي، فقدان معلم براي هر موضوع درسي به طور جداگانه، 

و كیفیت پایین سطح دانش شاگردان.
به دلیل فقدان تس��هیالت مدرس��ه اي یا فقدان معلم، 
بعضي از مدارس ابتدایي و راهنمایي سه نوبته هستند. یك 
نوبت از س��اعت 8 صبح تا 1 بعدازظهر، نوبت دوم از 1 تا 5 

بعدازظهر و نوبت سوم از 5 تا 10 شب برگزار مي شوند. این 
موضوع، به  كار كردن بیش از حد معلمان و تا دیر وقت بیرون 
نگه داشتن دانش آموزان و استفاده ي بیش از حد از تسهیالت 

منتهي مي شود.

وظايف اصلي آموزش هاي ابتدايي و متوسطه
 گس��ترش و توس��عه ي س��اختار و نظام مردمي آموزش 

به منظور ارضاي نیازهاي مردم
 ایجاد سازوكارهاي مناسب براي جذب جوانان و همان طور 

برانگیختن مؤسسات به سرمایه گذاري در بخش آموزش
 در دست رس قرار دادن آموزش براي همه ي اقشار جامعه
به منظور درك این وظایف، انجام موارد زیر الزم است:

 توسعه ي شبكه ي مدرسه ي چندمنظوره در سطوح ابتدایي 
و متوسطه؛

 ایجاد تغییرات در قوانین، براي برانگیختن بخش خصوصي 
به پذیرفتن سهمي در فرایند آموزش؛

 ایجاد مركزي مستقل براي ارزش یابي كیفي آموزش؛
 توسعه ي پژوهش هاي فني و مهندسي براي آموزش هاي 

ابتدایي و متوسطه.
برنامه ي درس��ي تغییر خواهد كرد و شامل دروس عمومي 
و تلفیقي خواهد ش��د. تغییرات عمده در حوزه ي آموزش، به 

تلفیق فناوري هاي جدید و متخصصان جدید نیاز دارد.

تربيت معلم در قزاقستان
در قزاقس��تان، معلمان دوره ي ابتدایي و متوس��طه، در 
مؤسسات و دانشكده هاي تربیتي به مدت چهار سال آموزش 
مي بینند. نظام آموزش��ي به انضمام تربیت معلم، به صورت 
متمركز عم��ل مي كند. وزارت آموزش وپرورش مس��ئولیت 
طراحي برنامه ي درس��ي و خط مشي آموزش��ي آن را دارد. 
اس��تانداردها و برنامه ها توسط متخصصان و كادر آموزشي 
مؤسسه اي كه بعدها در آلماتي »اباي«1 نام گرفت، گسترش 
یاف��ت و بعد از تأیید وزارت آموزش وپرورش، به مؤسس��ات 

دیگر تسري یافت.

استانداردها )گواهي نامه هاي معلمان(
معلمان هر پنج س��ال یك بار، با مراجعه به مؤسس��ات 
ضمن خدمت، گواهي نامه ه��اي دروس گذرانده را دریافت 

مي كنند.

زیرنویس
1. Abai
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آورده ان��د 
در عص��ر جدی��د، جماعت��ي كه 

آن ه��ا را نوآموزان خوانن��د، به طرق عجیبه 
و با س��رعت نور اطالع رساني مي كنند. این 
اطالع��ات خوراك مدارس نامرئي هس��تند، 
با موضوع��ات دره��م و جورواجور. جماعت 
عصر جدید به تكنولوژي پیشرفته اي مجهزند 
كه آن ها را س��ریع، به هر جا و به هرچه كه 
بخواهند، متصل مي كند و اگر فیل دلش��ان 
هواي هندوس��تان بكند، به طرفئ العیني كنار 
طوطیان شكرش��كن به جمع آوري اطالعات 

مشغول مي شوند!
القصه، كانكت فلسفه ي جالبي دارد، چرا 
كه بدون آن انگار همه چیز تعطیل خواهد بود. 
براي فراگیري ش��یوه هاي گوناگون كانكت، 
باید نوآموزان به یادگیري دوره هاي تخصصي 
بپردازند كه الحق و كاماًل به صورت خودكار، 
پرداخته ان��د! با این كه چرایي و چگونگي این 
مهم جاي تأمل بسیار دارد، اما یادآور این نكته 
هم هست كه از توانایي این مهندسان كاربلد، 
مي توان در زمینه هاي مطلوب بهره مند شد. در 

این صورت، »نه سیخ خواهد سوخت، 
نه كباب«.

                     البته نوعي كانكت هم 
هست كه اصاًل به امواج 

فرامرزي كاري ندارد و اتفاقًا با س��رعت 
فوق سرعت نور اطالعات را منتقل مي كند. به 

این نوع مي گویند: مدل پشت نیمكتي!
در ای��ن مدل، عالوه بر زمان كمتر، نفوذ 
اطالعاتي بیشتري اتفاق مي افتد كه احتمااًل 
در صورت عدم كنترل نسبي، كار تربیتي گره 
مي خورد و پدیده ي »فرار از بن بست« را جدي 

در  مي س��ازد! 
مقابل نوآموزان مجهز به  فناوري 

عص��ر جدید، حرف تازه اي بای��د زد؛ آن هم، 
در پوش��ش روابط كاماًل افقي و با زبان حالي 

دانش آموزپسند.
آش��پزهاي  اگ��ر روش ه��اي پخت وپز 
متعدد و متفاوت در تهیه ي آش  ش��له  قلمكار 
آموزش وپ��رورش یك دس��ت ش��ود، ماللي 
نخواهد ماند، جز رفاقت نسل قبل از تكنولوژي 
با تجهیزات فناوري كه آن هم به سالمتي در 

دست تعمیر است!!
از آن جا كه هر كس��ي س��از خود را كوك 
مي كند، كمتر به ازدیاد ویروس »س��ردرگمي« 
توجه مي شود و این بالي خانمان سوز، با نوآموزان 
عصر جدید آن مي كند كه شاهدیم! ناهماهنگي 
بخش نامه اي ب��ا روند نامطل��وب آموزش هاي 
غیرمدرس��ه اي از یك طرف، و ب��از بودن زیادي 
پنجره ها به دهكده ي جهاني از طرف دیگر، كار 
را سخت كرده است. در این هاگیر واگیر عجیب، 
نقل یك كانكت دیگر هم هست كه حرف اول 
و آخر را مي زند و چراغ س��بزي نشان مي دهد تا 

پشت ترافیك »من چه كنم« نمانیم.
اگر همه ي الگوهاي تعریف شده، هم سو 
با اس��تفاده ي بهینه از امكان��ات فناوري، به 
آن باال بااله��ا كانكت ش��وند، حتمًا تا عمق 
این پایین پایین ه��ا نفوذ خواهند كرد. امروزه، 
حتي در متن روان شناس��ي غربي هم، توجه 
به معنویات باب ش��ده است. این همان برگ 
برنده اي اس��ت كه این روزها بیش از گذشته 

بدان محتاجیم. به عبارتي:
»هر كسي كو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش«

connect اندراحواالت
سیما سعادت
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فناوری نانو
خدیجه طاعتی

تاريخچه ی نانو فناوری
در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان، مردم و به خصوص 
دانشمندان آن دوره، بر این باور بودند که مواد را می توان آن قدر 
به اجزای کوچکی تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد ناشدنی 
هستند. این ذرات بنیان مواد را تشکیل می دهند. بر این اساس، 
شاید بتوان دموکریتوس، فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علوم 
نانو دانست. چرا که در حدود 400 سال قبل از میالد مسیح، او 
اولین کس��ی بود که واژه ی اتم را که در زبان یونانی به معنی 
تقسیم نش��دنی است، برای توصیف ذرات سازنده ی مواد به کار 
برد. امروزه دانش��مندان در ح��دود 108 نوع اتم و تعداد زیادی 
ایزوتوپ کشف کرده اند. هم چنین پی برده اند که اتم ها از ذرات 

کوچک تری مانند کوارک و لیپتون تشکیل شده اند.
با این حال، عده ای بر این باورند که ریچارد پی فانیمن 
را باید پایه گذار این علم دانست، چرا که او در سال 1959، 
اولین مقاله ی علمی درباره ی قابلیت های فناوری نانو را ارائه 

داد و برنده ی جایزه ی نوبل فیزیک شد.

فناوری نانو چيست؟
فناوری نانو واژه ای است کلی که به تمام فناوری های پیشرفته 
در عرصه ی کار با مقیاس نانو اطالق می شود. معمواًل مقیاس نانو، 
ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر را شامل می شود که هر نانومتر1، 
یک میلیاردم متر اس��ت. اولین جرقه های این علم در سال 1959 
در سخن رانی ریچارد فانیمن با عنوان »فضای زیادی در سطوح 
پایین وجود دارد« مطرح شد. او معتقد بود که در آینده ای نزدیک، 
می توانیم مولکول ها و اتم ها را به صورت مستقیم دستکاری کنیم.

نانو فناوری و کاربردهای آن
در دهه ه��ای آت��ی، عل��وم و فن��اوری نانو ب��ه درک 
بهت��ر طبیعت کمک می کن��د. از جمله دس��تاوردهای آن، 
همکاری های تحقیقاتی میان رشته ای، آموزش های خاص 
و انتق��ال ایده های جدید به صنعت خواهد بود. بخش��ی از 

تأثیرات و کاربردهای نانوفناوری به شرح زیر است:
1. تولید مواد و محصوالت صنعتی: نانوفناوری تغییر بنیانی 
مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارهایی خواهد 

شد. ساخت بلوک های ساختمانی نانو از نظر اندازه و ترکیب به 
دقت کنترل می شود و سپس چیدن آن ها در ساختارهایی بزرگ تر 
که خواص و کارکرد منحصر به فرد داشته باشند، انجام می شود. 
این کار، در مواد و فرایندهای تولید آن ها انقالبی ایجاد می کند. 
برخی از مزایای نانو ساختارها عبارت است از: سبک تر، قوی تر 
و قابل برنامه ریزی بودن م��واد، کاهش هزینه ی عمر کاری از 
طریق کاهش دفعات نقص فنی، تولید ابزارهایی نوین بر پایه ی 
اص��ول و معماری جدید، به کارگی��ری کارخانجات مولکولی یا 

خوشه ای که مزیت مونتاژ مواد در سطح نانو را دارند.
2. دوام پذیـری منابع: نانوفناوری به تغییرات ش��گرف در 
استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آب منجر خواهد شد و پساب و 
آلودگی را کاهش خواهد داد. هم چنین، فناوری های جدید امکان 
بازیافت و استفاده ی مجدد از مواد، انرژی و آب را فراهم خواهند 
کرد. در درمان مس��ائل زیست محیطی، از طریق کنترل انتشار 
آالینده ها، در توسعه ی فناوری های »سبز« جدید که محصوالت 
جانبی ناخواسته ی کمتری دارند و یا در جریانات و مناطقی که 
فاضالب داشته باش��ند، مؤثرند. در زمینه ی انرژی، نانوفناوری 
می تواند به طور قابل مالحظه ای کارایی، ذخیره س��ازی و تولید 

انرژی را تحت تأثیر قرار دهد و مصرف آن را پایین بیاورد.
در زمینه ی فناوری روشنایی، در 10 سال آینده می توان 
نیمه هادی های مورد استفاده در دیودهای نورانی )LED( را 

به مقدار زیاد در ابعاد نانو تولید کرد.
3. هوا و فضا: محدودیت های شدید سوخت به منظور حمل بار 
برای مدار زمین و ماورای آن، و عالقه به فرس��تادن فضاپیما برای 
مأموریت های طوالنی به مناطق دور از خورشید، کاهش مداوم اندازه، 
وزن و توان مصرفی را اجتناب ناپذیر می سازد. مواد و ابزار آالت نانو 
ساختاری، امید حل این مشکل را به وجود آورده اند. هم چنین، امکان 
طراحی و ساخت مواد سبک وزن، پرقدرت و مقاوم در برابر حرارت 
مورد نیاز برای هواپیماها، راکت ها، ایستگاه های فضایی و سکوهای 
اکتشافی سیاره ای یا خورشیدی نیز با این فناوری میسر شده است.

دورنمای آينده ی جهان در هزاره های آينده
ب��رای س��اختن ماش��ین های مولکول��ی، بای��د روش 
پروس��ه های طبیع��ی را دنبال کرد ک��ه ژن )DNA( نامیده 

کلید واژه ها: نانو، فناوری، 
تولید مولکولی، یونان، 
ماشین های مولکولی.

اشاره
»  نانو فناوری«، فناوری 
جدیدی است که تمام دنیا را فرا 
خواهد گرفت.
در بیانی کوتاه، نانو فناوری 
نوعی فرایند تولید مولکولی 
است. همان طور که طبیعت 
مجموعه ها را به طور خودکار 
مولکول به مولکول ساخته و 
روی هم قرار داده است.

دبیر حرفه وفن شهرستان شازند
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می شود. با تهیه ی نقش��ه های ساختاری بدن، یعنی آرایش 
ژن ها و به موازات آن دست یافتن به تکنولوژی مادون ریز، 
در دراز مدت تحوالت بس��یاری در هستی ایجاد خواهد شد. 
تولید مواد جدید، گیاهان، جان داران و حتی انسان، متحول 
خواهد شد، اشکاالت س��اختاری موجودات در طبیعت رفع 
می ش��ود و با ترکیب و خواص ُارگانیک گیاهان و جانوران، 
موج��ودات جدیدی با خواص فوق العاده و ش��خصیت های 

متفاوت به وجود خواهند آمد.
آینده ی علوم و مهندسی که چندین گرایشی است2، به طرف 
تولید ماشین های مولکولی س��وق داده خواهد شد تا در نهایت 
بتواند مجموعه های کارایی از پیوندهای ارگانیک را عرضه کند.

هستی را می توان به رایانه )سخت افزار( و برنامه )نرم افزار( 
که دو پدیده ی متفاوت ولی ادغام ش��ده هس��تند، تش��بیه کرد. 
سخت افزار مصداق ماده )غالبًا اتم هیدروژن( را دارد و نرم افزار یا 
برنامه، قابلیت نهفته در خلقت آن است. اتم به نظر ساده و ابتدایی 
هیدروژن، طی میلیاردها س��ال، با قابلیت نهفته در خود توانسته 
است میلیون ها نوع آرایش متفاوت را در هستی به وجود آورد. بشر 
از به وجود آوردن اساس ماده عاجز است. ولی در برنامه ریزی های 
جدید و یافتن اشکال دیگری از آن چه در طبیعت وجود دارد، پیش  
خواهد رفت، طبیعت را خواهد ش��ناخت و به اصطالح قفل های 
ش��گفت آور آن را ب��از خواهد کرد. احتمااًل انس��ان در ش��رایط 
مناس��ب تری می تواند با اس��تفاده از درجه حرارت و فشار که در 
تش��کیل طبیعی مواد گوناگون از هیدروژن الزم است، اتم های 
مورد نیاز خود را تولید کند، س��یارات دیگری را در اختیار بگیرد 
و بعید نیست که نواده های دور دست ما بتوانند در نیمه های راه 

ابدیت، در اکثر نقاط جهان هستی و کهکشان ها سکنا گزینند.
به احتمال زیاد، قبل از پایان هزاره ی س��وم، انسان ها در 
بدن خود انواع لوازم مصنوعی و دیجیتالی را خواهند داشت. از 

بیماری، پیری، درد ستون فقرات، کمی حافظه و... رنج نخواهند 
برد و قابلیت فهم و تحلیل اطالعات در مغز آن ها در مقایس��ه 
با امروز بی نهایت خواهد ش��د. در هزاره های آینده، انسان های 
طبیعی، مانند امروز احتمااًل برای مطالعات پژوهشی نگه داری 
و به نمونه های آزمایش��گاهی و به طور حتم قابل احترام تبدیل 
خواهند شد و مردمان آینده از این همه درد و ناراحتی که اجداد 
آن ها در هزاره های قبل کشیده اند، متعجب و متأثر خواهند بود.

پيشرفت های صورت گرفته در زمينه ی 
نانو فناوری

هم اکنون در دنیا شرکت هایی هستند که بهره برداری از 
برخی یافته های نانو فناوری را آغاز کرده اند. برای نمونه:

 ش��رکت »آرایشی اوِرال«، در محصوالت آرایشی خود از 
مواد نانو استفاده می کند تا بر میزان تأثیر آن ها بیفزاید.

 دیودهای نوری س��اخته شده از مواد نانو، تا 80 درصد در 
مصرف برق صرفه جویی می کنند.

 توپ های تنیس��ی که با کربن 60 ساخته و روانه ی بازار 
شده اند، سبک تر و مستحکم تر از توپ های عادی هستند.

 پارچه هایی تولید ش��ده اند که با یک ب��ار تکاندن آن ها، 
می ت��وان حالت اتوی اولیه را به آن ه��ا بازگرداند و همه ی 
چین وچروک هایش��ان را از بین برد. ب��ا همین بار تکاندن، 
همه ی گردوغباری که به این پارچه ها جذب ش��ده نیز پاک 

می شوند.
 نوارهای زخم بندی هوش��مندی درست ش��ده اند که به 
محض مش��اهده ی نخس��تین عالئم عفون��ت در مقیاس 

مولکولی، پزشکان را مطلع می سازند.
 لیوان هایی تولید شده اند که قابلیت خود تمیز کردن را دارند.

 لنزها و عدسی های عینک ساخته شده از جنس مواد نانو، 
ضدخش هستند.

 پوشش های مناسبی تولید شده اند که سلول های حاوی 
ویروس های خطرناک نظیر »ایدز« را در خود می پوشانند و 

مانع خروج آن ها می شوند.
 دستگاهی ساخته شده است که می تواند با استفاده از ذرات 

طال، پروتئن های معینی را فعال سازد یا از کار بیندازد.
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کلیدواژه ها: ارزش یابی پایانی، ادبیات فارسی، ارزش یابی تکوینی.

یکی از مراحل بس��یار مهم که در فرایند آموزش، مورد 
توجه مربیان و متربیان قرار می گیرد و به نوعی بازخوردی از 

چگونگی آموزش ارائه می دهد، ارزش یابی است.
یقینًا با تألیف هر کتاب تازه ای، ارزش یابی از محتوای آن نیز 
دست خوش تغییراتی می شود که توجه بدان ها، بایسته و الزم است، 
چرا که بدون اط��الع از این تحوالت و تغییرات، فرایند آموزش 
دچار مشکالت عدیده ای می شود و بازخورد صحیحی از مراحل آن 
به دست نمی آید. کتاب های تازه تألیف فارسی دوره ی راهنمایی 
نیز که در س��ال تحصیلی 88�87 وارد چرخه ی آموزش ش��ده، 
ارزش یابی متفاوتی را می طلبد. برای آش��نایی بیشتر همکاران 

گرامی، نحوه ی ارزش یابی این کتاب ها در زیر می آید:
کتاب فارسی، هم چون کتاب های پیشین راهنمایی، در کارنامه، 

سه درس را با سه نمره ی جداگانه به خود اختصاص می دهد: 
1. فارسی؛ 2. امال؛ 3. انشا.

هم چنی��ن، بن��ا ب��ر مصوب��ات ش��ورای عالی وزارت 
آموزش وپرورش، ارزش یابی به دو صورت تکوینی )مستمر( و 
پایانی صورت می پذیرد. این طبقه بندی، در مورد کتاب های 
فارسی تازه تألیف نیز صادق است. اکنون به شرح هر یک از 

موارد باال و ارزش یابی مربوط به آن ها می پردازیم:

فارسی
ارزش یابی فارس��ی، به صورت ش��فاهی � عمل��ی برگزار 
می شود. این درس بیست نمره را به خود اختصاص می دهد. این 
بیست نمره، میانگین دو نمره ی تکوینی و پایانی است که برای 

هر یک از آن ها هم سقف بیست نمره در نظر گرفته می شود.

 )پایانی(20 + )تکوینی( 20 نمره
                       

20=  �������������������������������������� =فارسی
2                                       

     كتاب هاي فارسی تازه تأليف
دکتر سیدبهنام علوی مقدم

الف( ارزش یابی تکوینی
آزمون مستمر یا تکوینی کتاب های تازه تألیف فارسی، از 
موارد زیر صورت می پذیرد. الزم به ذکر است که نمره گذاری 
برای هریک از موارد زیر، به تش��خیص دبیر و بنابر شرایط 
زمان��ی و مکانی کالس درس صورت می گیرد. البته ناگفته 

پیداست که رعایت تناسب باید مدنظر قرار گیرد.
� روخوانـی متن بـا رعایت آهنگ و لحن: در این مورد، 
دبیر گرامی، وضعیت خواندن دانش آموز را ارزیابی می کند؛ 
روان خوانی، رعایت آهنگ مناس��ب جمالت، لحن مناسب 

برای هر متن، مکث های صحیح و... 
پیش��نهاد می ش��ود برای ارزش یابی دقیق تر روخوانی از 
چند جای کتاب استفاده شود. تا توان و تسلط در بلند خوانی 
متن های گوناگون با سبک های متفاوت، بهتر مشخص شود.

� درک مطلب: یکی از مهم ترین بخش های ارزش یابی، 
درک و فه��م مطلب و مفهوم موج��ود در درس ها و متن ها 
را ش��امل می ش��ود. در این مرحله، از دانش آموزان خواسته 
می شود، پس از قرائت متن به صورت )صامت خوانی( درک و 
فهم و برداشت خود را از پاراگراف )بند( مورد نظر بیان کند.

توصیه می شود، در صورتی که متن های روخوانی برای 
ارزش یابی از درک مطلب به کار رفت، حتماً  فرصتی مناسب 
به دانش آموزان داده ش��ود تا مت��ن را صامت خوانی کنند و 
سپس به سؤاالت پاسخ گویند، چرا که معمواًل در ضمن بلند 

خواندن، درک و برداشت کافی از متن صورت نمی گیرد.
� خودارزیابـی: دبیران گرامی می توانند از اولین بخش 
»خواندن« کتاب، یعنی خودارز یابی، برای طرح سؤاالت در 

جهت این بخش استفاده کنند.
� دانش های زبانی و ادبی: دانش های زبانی و ادبی هر 
درس، به نکته های زبانی، دس��توری، آرایه های صنایع ادبی 
می پردازد. معلم گرامی می تواند بخش��ی از ارزش یابی را به 

این نکات اختصاص دهد.
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شيوه ها ي ارزش يابی
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� کار گروهی: آخرین قسمت بخش »خواندن« کتاب های 
تازه تألیف، کار گروهی است. این قسمت که برای مشارکت 
دانش آموزان در کتاب گنجانده می شود، یکی دیگر از موارد 
ارزش یابی اس��ت که هم می تواند در نمره ی مستمر فردی و 

هم نمره ی تکوینی گروهی مورد احتساب قرار گیرد.
� حفظ شعر: یکی دیگر از موارد ارزش یابی تکوینی، حفظ 
شعر است. پیشنهاد می شود، حفظ شعرها به دل خواه دانش آموزان 
ص��ورت پذیرد. به عبارت دیگر، دبیران گرامی، دانش آموزان را 
به حفظ شعرهای مورد نظر خود وادار نکنند، زیرا ماندگاری این 
نوع از حفظیات، بسیار پایین است و مطلب حفظ شده مدت زمان 

کوتاهی در حافظه ی کوتاه مدت باقی می ماند.
� مطالعـه و کتاب خوانـی و پژوهـش: از م��واردی که 
می توان در ارزش یابی بخش اعظمی را بدان اختصاص داد، 
بحث مطالعه و کتاب خوانی اس��ت. با توجه به نتایج آزمون 
بین المللی پرلز )بهبود سواد خواندن و ارزیابی از آن( و پایین 
بودن نمره ی دانش آموزان ایرانی در آن، این مهم باید مورد 
توج��ه همگان قرار گیرد. توصیه ی اکید کارشناس��ان دفتر 
تألیف و مؤلفان کتاب، توجه کافی و وافی به بحث مطالعه و 
کتاب خوانی است. یکی از مواردی که می تواند به تقویت این 
قسمت منجر شود، ارزش یابی و اختصاص نمره ی مناسب در 
ارزش یابی تکوینی، به این بخش است. پژوهش های فردی 

و گروهی هم از جمله ی این موارد هستند.
� توانایـی در سـخنوری و فـن بیان: یک��ی از اهداف 
کتاب ه��ای ت��ازه تألیف، افزای��ش مهارت س��خن گفتن 
دانش آموزان این دوره است. اختصاص نمره ای متناسب با 
این موضوع توسط دبیران گرامی، مؤلفان را در دست یابی به 

این مهم، کمک می کند.
� پاسـخ به فعالیت ها و تمرین ها: از دیگر موارد مطرح 
در زمین��ه ی ارزش یابی تکوینی، پاس��خ کتبی و ش��فاهی بر 
پرسش های کتاب، مانند پرسش های بخش »نوشتن« است.

� شعرخوانی و روان خوانی: این بخش بیشتر به منظور 
التذاد ادبی و عالقه مندی به مطالعه، درکتاب گنجانده شده 
است. خواندن شعر به صورت دکلمه، درک مطلب از مطالب 
بخش های روان خوانی، حفظ ش��عرهای بخش شعرخوانی، 
بیان زیبایی های متن و شعر و... می تواند، از موارد تعیین شده 

در ارزش یابی تکوینی باشد.

ارزش يابی پايانی
ارزش یابی پایانی به صورت مش��ترک و با نمره گذاری 

ثابت انجام می گیرد. 
� خواندن )10نمره(= رواخوانی )5نمره( + درک مطلب 
)5 نم��ره( موارد روخوان��ی و درک مطلب، هم چ��ون موارد 

ارزش یابی تکوینی است.
� شناخت واژگان در جمله )3 نمره(

� مترادف )1 نمره(: پرسش از واژه ی مترادف و هم معنای 
واژه های موجود در متن

� متضاد )1نمره(: پرسش از واژه های متضاد کلمه ها
� شبکه ی معنایی )1نمره(: پرسش از کلمه های مرتبط 
با واژه ی مورد نظر معلم. بدین صورت که معلم، واژه هایی را 
بیان می کن��د و از دانش آموز می خواهد کلمه های مرتبط با 

آن را ذکر کند.
این م��ورد همان »مراعات نظیر« اس��ت که در بحث 

آرایه های ادبی مطرح می شود.
� دانش های زبانی و ادبی )5 نمره(

در ارزش یابی تکوینی به این موارد اشاره شد. در این جا 
یادآور می شویم، از دانش زبانی 2 نمره، دانش ادبی 2 نمره و 
تاریخ ادبیات 1 نمره، ارزش یابی به عمل می آید. الزم به ذکر 
است، آن چه در این ارزش یابی ها مدنظر است، فهم و درک 
از دانش های زبانی و ادبی و تاریخ ادبیات است و حفظیات 

مورد نظر نیست.

شيوه ها ي ارزش يابی
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� حفظ شعر: )2نمره(
تمام��ی م��واردی که در مورد حفظ ش��عر در قس��مت 
ارزشیابی تکوینی بیان شد، در این جا نیز صادق است. حفظ 
شعر می تواند هم از شعرهای درس و هم از شعرهای بخش 
ش��عرخوانی و به دل خواه دانش آموز باشد. در هر نوبت نیز، 

فقط یک شعر حفظی از دانش آموزان خواسته می شود.

امال
ارزش یاب��ی از امال در کتاب های تازه تألیف، متفاوت از 

کتاب های پیشین است؛ به این شرح: 

               ارزشیابی تکوینی )20( + ارزش یابی پایانی )20(
 =امال

2
 =20

الف( ارزش یابی تکوینی:
در ارزش یابی تکوینی )مس��تمر( امال، در طول س��ال 
تحصیلی، متنی یا متونی تهیه و هم چون امالهای س��نتی 
برای دانش آموزان تقریر می شود. متن امالها با معیار نمره ی 

20 تصحیح می شود.
نمره ی نهایی امالی تقریری ارزش یابی تکوینی، باید 
میانگین امالهای متعددی باشد که در طول سال تقریر شده 

است.
در ضمن، امالی تکوینی )مستمر(، همیشه از درس های 
کتاب نیست، بلکه می توان با هماهنگی قبلی، از کتاب درسی 

دیگر همان پایه نیز امال گفت.
هم چنین، در طی س��ال تحصیلی، سؤاالتی در زمینه ی 
تقویت امال طرح می شوند که میانگین این پرسش ها نیز 10 
نمره به حس��اب می آید. این پرسش ها می توانند به صورت 
چه��ار گزین��ه ای، جالی خالی، متونی ک��ه دارای غلط های 
امالیی هس��تند و دانش آموز باید غلط را بیابد و صحیح آن 
را بنویسد، تصویر و مسائل موجود در لوگوی امال در زیر هر 

سؤال امال در کتاب و...
در نهایت، نمره ی نهایی ارزش یابی تکوینی به شرح زیر 

محاسبه می شود:

)20( میانگین امالی تقریری

                             

 = نمره ی ارزش یابی تکوینی
2

20= )سؤاالت امالیی( 10+ 

ب( ارزش یابی پایانی
در ارزش یابی پایانی نیز وضع به همین منوال است. 
بدین ص��ورت که دبی��ران گرامی متن��ی را انتخاب و در 

جلس��ه ی امتحان برای دانش آموزان تقریر می کنند. پس 
از جمع آوری برگه های امالی تقریری، برگه ی س��ؤاالت 
غیرتقری��ری را در اختی��ار دانش آموزان ق��رار می دهند. 
این گونه س��ؤاالت نیز می توانند به ش��یوه ی ارزش یابی 

تکوینی طراحي شوند.

)امالی تقریری( 20

                                       

 = نمره ی ارزش یابی پایانی
2

20= )پرسش های امالیی( 10+ 

)تکوینی20( + )پایانی 20(

                        

 = نمره ی نهایی انشا
2

 =20

انشا
درس انش��ا نیز هم چون فارس��ی و امال به دو صورت 

تکوینی و پایانی ارزش یابی می شود. 

الف( ارزش یابی تکوینی
در ارزش یابی تکوینی، باید دو نمره منظور شود. ده نمره 
از آن به موضوع انش��ا اختص��اص می یابد. ده نمره ی دیگر 
به سؤاالت انش��ایی تعلق می گیرد. الزم به یادآوری است، 
در مورد موضوع انش��ا و سؤاالت انشایی، میانگین انشاها و 
سؤاالت انشایی در طول سال تحصیلی، مجموعًا 20 نمره را 

به خود اختصاص می دهد. 
20= )میانگین سؤاالت انشایی( 10+ )میانگین موضوعات انشا( 10= ارزش یابی تکوینی

ب( ارزش یابی پایانی
در ارزش یابی پایانی، یک موضوع انشا به ارزش 10 نمره 
و تعدادی سؤال انشایی، نگارش و ادبی به ارزش 10 نمره، 
ارائه می شود. سؤاالت انشایی می تواند شامل پرسش هایی از 
نکات زبانی، ادبی، لوگوهای مربوط به انشا در زیر هر عنوان 

انشا در کتاب و... باشد.
20= )سؤاالت انشایی( 10+ )موضوع انشا( 10= ارزش یابی پایانی

در نگارش انشا، رعایت نظم و ترتیب منطقی، انسجام 
و پیوس��تگی بنده��ا و پاراگراف و متون، پ��رورش موضوع، 
به کارگیری صحیح نکته های نگارشی، دستوری، امالیی و...، 
خالقیت و نوآوری، بهره گی��ری از عناصر و آرایه های ادبی 
هم چون تخیل، تش��بیه، توصیف، امثال و حکم، تلمیح و...، 
به کارگیری واژه ها و ترکیب های متناس��ب با موضوع و...، 
خط خوش و پاکیزه نویسی، از ضروریات است و می تواند به 

تناسب، نمره ای قابل توجه را به خود اختصاص دهد.

با تأليف هر کتاب 
تازه ای، ارزش يابی 
از محتوای آن نيز 
دست خوش تغييراتی 
می شود که توجه 
بدان ها، بايسته و الزم 
است، چرا که بدون 
اطالع از اين تحوالت و 
تغييرات، فرايند آموزش 
دچار مشکالت عديده ای 
می شود و بازخورد 
صحيحی از مراحل آن 
به دست نمی آيد

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی
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فاطمه حیدرنیاز - جعفر خّرازی

کتاب های نو تألیف فارسی راهنمایی، از مهرماه 87 در 
چرخه ی آموزشی کشور قرار گرفتند و در پی آن، ارزش یابی 
این درس در بخش های فارسی، انشا و امال نیز دستخوش 

تغییر شد.
براساس شیوه نامه ی جدید ارزش یابی امال، 10 نمره به 
امالی تقریری )معلم می خواند و دانش آموز می نویس��د.( و 
10 نمره به پرسش های امالیی اختصاص یافته است. یادآور 
می شود، از دیرباز، ارزش یابی درس امال به شیوه ی تقریری 
ب��وده و دربرگیرنده ی اهداف چندی اس��ت: تقویت توانایی 
درست، خوانا و زیبانویسی؛ دقت در لحن و تکیه های سخن 
دیگران؛ دریافت تلفظ درست واژگان، دریافت پیام و تقویت 

مهارت خوب گوش دادن و...
اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا طرح پرسش های 
امالیی به ش��یوه ی جدید، با اهداف ف��وق که در راهنمای 
برنامه ی درسی به تصریح آمده است، مطابقت و هم خوانی 
دارد؟! و به دنبال آن، این پرس��ش نیز برای ما و بسیاري از 

معلمان پیش آمده است که: 
 ایراد روش قبلی امال چه بوده که ارزش یابی به ش��یوه ی 

جدید، جای گزین آن شده است؟
 براساس کدام سند علمی، برنامه و روش ارزش یابی قبلی 

ایراد داشته است؟
 به احتمال، اگر در روش قبلی ایرادی وجود داشته است، 
طراحان براساس کدام مستندات علمی نتیجه گرفته اند که 
روش جدید ارزش یابی، برای رفع مش��کالت شیوه ی قبلی 

مؤثر و مفید خواهد بود؟

 تجربه ی آزمایش��ی اج��رای روش جدید تا چ��ه اندازه 
موفق بوده است، که اكنون تصمیم به اجرای سراسری آن 

گرفته اند!
بدیهی اس��ت، هر تغییری، آن هم در س��طحی کالن، 

به ویژه در نظام ارزش یابی، باید شامل موارد زیر باشد:
 مجریان )معلمان( برنامه با محتوای آن آشنا باشند.

 نسبت به برنامه ی ارزش یابی جدید، نگرش مثبت داشته باشند.
 مهارت های الزم را برای طراحی و اجرای آن در کالس 

کسب کنند.
 رئ��وس کل��ی برنامه از نظ��ر ابزار، امکان��ات و اهداف، 
شفاف سازی شود و هرگونه ابهام در ارتباط با برنامه  ی تدوین 
شده رفع ش��ود تا مجریان، برنامه را به همان شکل مدون 

اجرا کنند.
 الزم اس��ت در راهنم��ای برنامه ی درس��ی، اهداف این 
تغییر، تعریف و ذکر شود و نیز متون و تمرین های کتاب های 

فارسی، قابلیت اجرای این گونه ارزش یابی را دارا باشند.
ش��تاب زدگی در اجرای این ارزش یابی به وضوح به چش��م 
می خورد و به زعم ما و تعدادی از دبیران این درس، اجرای این گونه 

ارزش یابی ها، به افت تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد.
در پایان، نگارندگان این یادداش��ت که خود سال های 
بس��یاری از خدمت مقدس معلمی را در گروه های آموزشی 
حتی شورای برنامه ریزی و تألیف کتاب های فارسی راهنمایی 
جدید حضور داشته اند و نوشته ی حاضر را براساس تجربیات 
خویش تهیه کرده اند، انتظار دارند، به ابهامات موجود درارتباط 

با شیوه ی جدید ارزش یابی امال، پاسخ مستند داده شود.

اشاره
در شماره ی پی درپی 78 )دی ماه 88( مجله ی رشد آموزش راهنمایی تحصیلی، مطلبی با عنوان »جهت یابی 

تغییر« به چاپ رسید و در بخشی از آن، به شیوه نامه ی ارزش یابی کتاب های تازه تألیف فارسی اشاره شد. بر آن 
شدیم که به طور اجمالی به بررسی این شیوه نامه بپردازیم.

ان
راه

هم
با

دبیران ادبیات فارسي مدارس راهنمایي شهر تهران
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كليات
كتاب آموزش حرفه وفن س��ال دوم راهنمایي، در بیان 
اهداف موفق بوده است و دانش  آموزان را به ساخت و تولید 
وسایل مورد نیاز در زندگي تشویق مي كند. این كتاب توانسته 
اس��ت آن چه را كه الزمه ي یادگیري در رشته ي حرفه وفن 
اس��ت، به دانش آموزان ارائه كن��د و در این راه، از عكس و 
تصاویر مربوط به رشته كه به صورت متوالي موضوعي را به 

نمایش بگذارد، استفاده ي مطلوبي شده است.
براي یادگیري این نوع دروس )به عنوان درس عملي( 
استفاده از تصاویري كه بتوانند مراحل ساخت یا كار با مواد 
را به ترتیب ارائه كنند، ضروري است. مسلمًا تأثیر تصویر، با 
تشریح توصیفي و عملي توسط معلم مربوطه كامل مي شود. 
هم چنین، به كارگیري كلمات و اصطالحات، و اس��تفاده از 
فونت مناسب )براي حروف( توانسته است به اهداف مذكور 

كمك كند.
نكت��ه ي قابل توجه این كه كتاب در ش��روع هر فصل، 
با ارائه ي س��ؤاالت و یا ویژگي هاي فصل، دانش آموزان را 
به س��ؤال یا تحقیق عملي از خود وامي دارد كه این موضوع 
مي تواند یادگیري و عالقه ي آنان به موضوع را سبب شود. 
اس��تفاده از تصاویر رنگي در بخش ه��اي متفاوت كتاب و 
نیز اس��تفاده از صفحات رنگي براي متن موردنظر، َاشكال 
كارتوني یا نقاشي هاي به كار رفته در كتاب، از برجسته ترین 
نكاتي اس��ت كه در یادگیري تأثی��ر مضاعف دارد. كتاب با 
استفاده از شیوه هاي فعال یادگیري، تجربه هاي یادگیري را 
به دانش آموزان انتقال مي دهد. اما در مورد ارزش یابي این كه 
در آخر هر فصل باید ترتیبي اتخاذ ش��ود ت��ا پس از پایان 
فصل، ارزش یابي تئوري و علمي از دانش آموزان به عمل آید 
و س��ؤاالتي ارائه شود كه سنجش یادگیري نظري و عملي 
آنان را دربرداشته  باشد، رعایت شده، ولي در مورد ارزش یابي 

عملي پایاني، كمي غفلت شده است.
اهداف آموزش��ي � رفتاري بخش ه��اي متفاوت درس، 
هماهنگي الزم را دارند و با توجه به اهداف شناختي، اهداف 

نقدي بر حرفه  آموزي
حس��ي � حركتي به وضوح نشان داده مي شود. نكته ي قابل 
توجه و مهم آن اس��ت كه كتاب قب��ل از هر كار، معلمان را 
به شیوه ي تدریس این درس راهنمایي مي كند و با اشاره به 
دانش آموز محور بودن، تأكید مي كند كه با توجه به محوریت 
دانش آم��وزان، طبعًا باید خالقیت، ابتكار، ذوق و اس��تعداد را 
در آن��ان به وجود آورد. اگر معلمي نتواند تفكر نظام مند را كه 
الزمه ي تدریس این درس اس��ت، ب��ه دانش آموز ارائه كند، 
نمي تواند در ایجاد و رش��د توانمندي هاي حسي � حركتي او 
موفق باشد. مهم تر از آن نیز، حس همكاري و تعاون است كه 
بر این نوع دروس كاماًل مشهود است و معلم باید با دقت نظر و 
نكته سنجي زیاد، تجربه هاي پرباري را به شاگردان ارائه كند.

در مجموع پیشنهاد مي شود، معلم درس مربوطه، براي 
تدریس هر بخش، از سي دي و یا نوار ویدیویي VHS كه در 
آن براي هر بخش فیلم مستند آموزش داده مي شود، استفاده 
كند كه حتمًا ضریب یادگی��ري و نیز ترغیب آنان را در پي 
خواهد داشت. هم چنین، تجربه هاي یادگیري آنان در محیط 

پیرامون )خانه، مدرسه و اجتماع( را مي افزاید.

اهداف آموزشي
هدف هاي آموزش��ي این كتاب به خوبي بیان شده اند و 
در این جا نقش معلم است كه با توانایي و تجربه ي خود، این 

اهداف را براي دانش آموزان تبیین و به وضوح تشریح كند.
هم چنین، كتاب با رویكردي نظام مند، فرایند كار را در 
اهداف مرحله اي مشخص كرده و با مثال هاي مناسب، توجه 

دانش آموزان را به آن جلب كرده است.
به نظر مي رس��د در بعضي فصل ه��ا، توجه چنداني به 
اهداف شناختي صورت نگرفته است. مثل این كه دانش آموز 
قب��ل از هر كار عملي، باید با بعض��ي از مفاهیم )به صورت 
تئوري یا نظري( آشنایي نسبي داشته باشد تا بتواند به انجام 
فعالی��ت عملي موفق ش��ود و در نهایت هدف آموزش��ي را 
تحقق بخشد. با توجه به نوع مطالب درس )كه عملي است(، 
توجه به ارزش یابي تكویني )تش��خیصي( ضروري است كه 
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كتاب توانس��ته است در این مرحله، با عنوان »فكر كنید«، 
دانش آموزان را به تفكر در فعالیت ها وادارد.

براي ارائه ي محتواي درس، نشان دادن اشكال و اجسام 
و آشنا شدن دانش آموزان براي تولید یا ساخت، ضروري است. 
در بخش هایي از كتاب مش��اهده مي شود، ارتباط عمودي و 
افقي محتوا، رعایت نش��ده است. مثاًل در فصل اول به نظر 
مي رسد محتواي مطالب كمي براي دانش آموزان این سن، 
سنگین باشد. مثل این كه تعریفي روشن از كلمه ي »فناوري« 
ارائه نشده و به َتَبع آن نمي توان رابطه ي محتوایي با علم را 
براي دانش آموزان دوم راهنمایي به شكل دقیقي تبیین كرد. 

این امر، بر یادگیري آنان خلل وارد مي كند.
محتواي ارائه شده در فصل ها طوري تنظیم شده است 
كه هدف رفتاري را تحقق مي بخش��د. با مطرح شدن عنوان 
»بیش تر بدانید« در فصل ها، به هدف رفتاري مي رس��یم و 
دانش آموزان با راهنمایي معلم مي توانند به این اهداف دست 

یابند.

معرفي الگو
الگوهاي معرفي شده از هر درس، دانش آموزان را در جهت 
فرایند كار با مواد و رسانه به خوبي راهنمایي مي كنند. الگوهایي 
كه به صورت نقشه، اُِتد، تصویر واقعي، نماي فني وسیله و شماي 
حقیقي آن ارائه شده اند، ناظر به همین مسئله اند و دانش آموزان 
از طریق مدل ارائه ش��ده، به خوب��ي مي توانند فعالیت ها را به 

انجام برسانند و در واقع به اهداف آموزشي دست یابند.
محتواي متن با هدف هاي آموزشي كلي و جزئي كتاب 
هم خواني دارد و این امر با ش��یوه ي نگارش روان، سلیس و 
قابل فهم تكمیل شده است. هم چنین، مطالب مطرح شده، 
با الگوها و شیوه هاي تدریس تناسب مطلوبي دارد كه البته 
باید با شیوه ي تدریس معلم نیز هم خواني داشته باشد تا این 

تناسب حفظ شود.
در مجموع مي توان گفت، این كتاب با ویژگي هاي یك 

كتاب خودآموز خوب تطابق دارد.

ارزش يابي
تعیین نظام ارزش یابي یك��ي از مهم ترین موضوعات 
هر نوش��تار است. در واقع، یادگیري مؤثر با نظام ارزش یابي 
درس��ت صورت مي گیرد. در این راس��تا، وجود مدرس��ان و 
معلمان خبره كه بتوانند سؤاالت و روش هاي ارزش یابي را با 
رعایت اصول روایي پایایي تنظیم كنند، حائز اهمیت است. 
هم چنی��ن، ارزش یابي به فرد و دانش آموز كمك مي كند، در 
عمل انجام ش��دن خودآزمایي قرار گیرد كه تحقیقًا به فكر 

بیشتر و مرور مطالب منجر خواهد شد.
س��ازمان دهي انواع ارزش یابي، ش��یوه ي مؤثري است 
ك��ه هر معل��م باید در تدری��س خود و ی��اددادن مطلب به 
دانش آموزان، از آن استفاده كند. با توجه به نوع مطالب این 
كتاب، به نظر مي رسد كه ارزش یابي باید در دو حیطه صورت 

گیرد: 1. نظري؛ 2. عملي.
و این كتاب توانس��ت با اس��تفاده از سؤاالتي در قالب 
عنوان »مصاحبه كنید«، شیوه هاي ارزش یابي نظري و عملي 
را ارائه كند. اما به طور كامل از این ش��یوه ها استفاده نكرده 
است. این جانب عقیده دارد، دانش آموزان در این سنین باید 
با برخي تعاریف و نیز تعریف موضوعات آشنایي كامل داشته 
باشند. حتي تا جایي كه به استفاده از فرهنگ لغات بینجامد. 
آشنایي با تعریف، این امكان را به دانش آموز مي دهد كه در 
پي گیري مطالب با عمق بیشتري وارد شود و جست وجوي 
خود را ادامه ده��د و كتاب در این حیطه به طور جزئي وارد 

شده و خیلي به آن نپرداخته است.
در بخ��ش ارزش یاب��ي پایاني عملي نیز شایس��ته بود 
نمونه اي به دانش آموز ارائه ش��ود تا با اس��تفاده از مطالب 

درس، فعالیت عملي انجام مي داد.
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يادگيري مشاركتي

بيان مسئله
طي 17 س��ال سابقه ي آموزش��ي خود در تدریس 

درس عربي پایه هاي اول، دوم و س��وم راهنمایي تحصیلي، متوجه 
این مس��ئله شده بودم كه دانش آموزانم در یادگیري عربي پایه ي  دوم مشكل 

دارند. به این مشكل از راه هاي زیر پي برده بودم:
 بررسي نتایج پرسش و پاسخ هاي كالس درس و امتحانات دانش آموزان؛

 آزمون هاي تشخیصي در ابتداي سال تحصیلي؛ 
 بررسي نمرات سال گذشته و مقایسه ي آن ها با نمره هاي امسال آنان؛

 تأكید مدیر و مسئوالن مدرسه بر وجود همین مشكل، هر ساله در پایان نیم سال؛
 اظهارات خود دانش آموزان مبني بر دشواري یادگیري این درس؛ 

 بیان این مشكل از سوي سرگروه هاي آموزشي و همكاران این رشته در جلسات گروه آموزشي؛
 شنیدن نظرات همكاران دیني و عربي در مورد این مشكل در جلسه ي شوراي دبیران. 
عمده ترین دالیلي كه در زمینه ي این مشكل از سوي همكاران بیان شده، به این شرح است:

1. نبود ارتباط بین قواعد عربي پایه ي اول با عربي پایه  ي دوم؛
2. زیاد بودن حجم كتاب درسي و نكات درسي آن و كمبود ساعت تدریس در طول هفته؛

3. مش��كل بودن قواعد و نكات دستوري و متون درس عربي پایه ي دوم )یعني وجود 14 صیغه ي ماضي و مضارع 
در این كتاب(؛

4. وجود تصاویر شلوغ و غیرجذاب در متن كتاب درسي؛
5. عدم آموزش و تجهیز معلمان به روش پویا و فعال در این درس؛

6. نداشتن آگاهي دانش آموزان از كاربرد این زبان در زندگي روزمره؛ 
7. تدریس غیرفعال و نظري بعضي از دبیران، نداش��تن خالقیت در تدریس و آسان گیري آنان در نمره دهي این 

درس؛ 
8. نداشتن طرح درس دبیران براي تدریس.

اما متأسفانه تاكنون همكاران براي رفع این مشكل، اقدامي جدي و اساسي انجام نداده اند و من با توجه 
به عالقه ي شدیدي كه به این درس و اهمیت آن دارم، تصمیم گرفتم با استفاده از شیوه هاي نوین و 

فعال تدریس، تا حد توانم، مشكل یادگیري این درس را براي دانش  آموزانم آسان كنم. 

راه حل ها
 ابتدا براي تدریس درس جدید، قبل از هر اقدامي طرح درس تهیه 

كردم. 
  تا حد امكان كوش��یدم با دانش آموزانم 

ارتب��اط عاطف��ي و 

درس عربي
عالمه شكري مرزنگو
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درس عربي

حس��ي برقرار كنم تا ب��ا كمك و 
مش��اركت فعال و همكاري آن ها در كنار یكدیگر، 

بتوانم روش هاي متنوع و ج��ذاب را به خوبي در كالس به اجرا 
درآورم. 

 استفاده از روش بارش فكري با مطرح كردن سؤاالتي در زمینه  ي كلید طالیي 
درس و دریافت پاسخ هاي گوناگون براي مشاركت دادن اكثر دانش آموزان در امر تدریس 

و یادگیري.
 تهیه ي اشكال گوناگون مقوایي به شكل میوه، حیوانات و نقاشي هاي زیبا و رنگارنگ از كلمات و 

كلیدهاي طالیي درس جدید به صورت گروه دو نفره یا چهار نفره، به عنوان وسایل كمك آموزشي و نصب 
در كالس و ایجاد فضاي جذاب.

 یافتن ترجمه ي متن درس جدید توسط گروه هاي دانش آموزي و اجراي آن در كالس درس.
 تدریس درس جدید به صورت بازي نمایشي توسط دانش آموزان و مشاركت دادن گروه ها در امر تدریس و ایجاد 

رقابت بین آن ها و تشویق در مراسم ها از سوي مسئولین مدرسه و معلم به گروه نمایشي.
  اس��تفاده از روش مجس��م در تدریس با تهیه ي عروسك هاي مقوایي به شكل دختر و پسر در نماد مؤنث، مذكر و 

غایب براي تفهیم صیغه هاي غایب.
 بهره گیري از چهره سازي دانش آموزان به صورت مذكر و مؤنث، مثني و جمع همراه با در دست داشتن پالكارت هاي 

متناسب با صیغه هایشان، در آموزش و تفهیم صیغه ها و ضمایر مخاطب. 
 اجراي محاوره ي عربي به صورت دو نفره توسط دانش آموزان در نقش مؤنث با مؤنث ، مذكر با مذكر، و مؤنث با مذكر، 

به منظور تقویت مكالمه ي عربي و تسریع در یادگیري و كاربرد آن در زندگي روزمره. 
 ح��ل تمرینات درس عربي با اجراي مس��ابقه بی��ن گروه ها، همراه با پخش آهنگ كه این روش باعث نش��اط 

دانش آموزان و سرعت عمل بیشتر در حل تمرینات و تمركز حواس بیشتر در كالس درس مي شود. 
با اجراي این روش ها تا حدودي توانستم یادگیري این درس را آسان كنم.

نتيجه
با اجراي روش نوین و فعال تدریس، دانش آموزان در فعالیت هاي درسي وگروهي بسیار فعال بودند و بین 

گروه ها رقابت بیشتري پیدا شد. به راحتي با هم كالسي ها ارتباط برقرار مي كردند و با معلم رابطه ي 
عاطفي و حسي بسیار خوبي پیدا كردند و اكثریت دانش آموزان در امر تدریس و حل تمرینات 

مشاركت فعال داشتند و كالس درس عربي براي آن ها بسیار جذاب و بانشاط شد. 
لذا عالقه و اشتیاق زیادي به یادگیري درس عربي نشان مي دادند. میانگین 

نمرات پایان سال در مقایسه با میانگین نمرات عربي پایه ي دوم 
در سال هاي گذشته، افزایش چشم گیري داشته 

است. 

عالمه شكري مرزنگو
معلم شهرستان فریدون كنار
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برای حفظ س��المت و افزایش کارامدی استخوان ها، 
باید به موارد زیر توجه جدی و کافی داشت:

1. مانع وارد آمدن هرگونه نیروی فش��ارنده به اسکلت 
شوید.

2. از وارد آمدن هرگونه نیروی کششی به استخوان ها 
جلوگیری کنید.

3. هرگونه حرکتی را که به مفاصل آس��یب می رساند، 
انجام ندهید.

4. عضالت اطراف مفاصل را تقویت کنید.
معلمان و دبیران گرامی، بیشتر در معرض صدمات مربوط 
به س��تون فقرات و شانه و زانو قرار دارند. توجه به نکته های 
زیر می تواند شما را در مقابل بیماری هایی مانند آرتروز گردن، 
کمردرد )بیماری دیس��ک و س��یاتیک(، زانو درد و ساییدگی 

مفصل زانو و دردهای مفصل شانه، محافظت کند:
1. وزن خود را در حد استاندارد نگه دارید.

2. س��تون مهره ها )فقرات( سه قوس و خمیدگی دارد؛ 
یکی در ناحیه ی گردن، دیگری در ناحیه ی پشت و سومی در 
قسمت کمر. حفظ حالت طبیعی این قوس ها، اهمیت بسیار 

زیادی دارد. 
معمواًل آرتروز گردن به دلیل به هم خوردن قوس گردنی 
و قوز به دلیل به هم خوردن قوس پشتی، و بیماری سیاتیک و 

دیسک به دلیل به هم خوردن قوس کمری رخ می دهند.
پس اقدامات زیر را حتمًا مدنظر داشته باشید و انجام دهید:

1. هن��گام مطالعه و تصحیح ورقه، س��ر را در وضعیت 
مناسب )در شماره های قبل آمده است( قرار دهید.

2. هنگام راه رفتن و ایستادن، ستون مهره ها را راست 
نگه دارید.

3. از وارد آمدن فشار به ستون فقرات جلوگیری کنید.
مهم ترین موضوعی که هم��گان باید بدان توجه کنید 
و درب��اره ی آن آموزش ببینند، چگونگی برداش��تن و حمل 

اشیاست. در ادامه، به این دو بحث می پردازیم:

افزايش كارامدي استخوان ها

برداشتن صحیح اشیا: برای برداشتن و بلند کردن اشیا، 
هرگز نباید کمر را خم کرد، بلکه باید ابتدا به صورت نشسته 
درآمد و سپس به طور عمودی به سمت باال حرکت کرد. دقیقًا 

مانند وزنه برداران عمل کنید.
این روش را حتی هنگام برداشتن اشیای سبک از روی 

زمین، مانند گچ، خودکار و... نیز حتمًا رعایت کنید.

نحوه ی حمل صحيح اشيا
1. ستون مهره ها را به جلو یا عقب خم نکنید.

2. شی حمل شونده را به نوبت دست به دست کنید.
3. بار و نیرو را به طور مساوی روی پاها تقسیم کنید.

4. اشیا را به سمت جلو نرانید، بلکه آن ها را از پشت سر 
خود بکشید. در این صورت، وزن کم تر خواهد شد.

نکات پايانی
در پایان، توجه همه ی دبیران و معلمان، اعم از بانوان و 

آقایان را به تذکرات زیر جلب می کنم:
1. هنگام رانندگی، حتمًا صندلی را تنظیم کنید )ارتفاع، 
زاویه ی پشتی صندلی، فاصله ی صندلی تا فرمان و گاز و...(

2. هنگام رانندگی، حتمًا از بالشتک هایی که قوس کمر 
را حفظ کنند، استفاده کنید.

3. قس��مت پس سری صندلی ماش��ین را حتمًا تنظیم 
کنید، به گونه ای که مانع از خم شدن گردن به عقب شود. 

4. در همه حال، ازکفش مناسب استفاده کنید، به ویژه به 
ارتفاع پاشنه ی کفش دقت کنید.

5. هنگام راه رفتن، پاها را روی زمین نکشید.
6. هنگام خواب و اس��تراحت، از بالش��ت دارای ارتفاع 

مناسب استفاده کنید. 
7. اگر کیفتان را روی ش��انه ها ق��رار می دهید، هرچند 
دقیقه یک بار، آن را به ش��انه ی دیگر منتقل کنید؛ حتی اگر 

سبک به    نظر آید.

یکی از مهم ترین بخش های مربوط به بخش های سـالمت دستگاه اسکلتی و استخوان ها، استفاده و به کارگیری 
صحیح اسـکلت و استخوان هاسـت. هرگونه به کارگیری نادرسـت این اندام ها، باعث پیدایش ضایعات جدی در این 

دستگاه خواهد شد.
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a2mokhtarian@yahoo.com پزشك عمومي و دبیر منطقه ي 2 تهراناحمد مختاریان

           رشدآموزش   
                 راهنمایی

                   تحصیلی

44



 عنوان: زن در مهتاب
 نویسنده: مریم خطیبي

 ناشر: آوامتن
 چاپ اول، 1388، تهران، 111 ص، 2500 تومان.

 تلفن: 66964166 � 021
این نوش��تار گفت وگویي دوستانه پیرامون حجاب بین یك 

معلم و دانش آموزانش است.
نگارنده كه خود معلم است و از فرهنگیان دل سوخته ي این 
مرز و بوم، سال هاي متعددي با سؤاالت و شبهات دانش آموزان 
پیرامون مس��ائل اعتقادي از جمله حجاب روبه رو بوده است، لذا 
كوش��یده است ابهامات و پرس��ش هاي مربوط به حجاب را به 
صورت یك مجموعه، در قالب داستاني از یك اردوي دانش آموزي، 
گردآوري كند و پاسخ گوید. وي در مقدمه ي كتاب، ضرورت طرح 
بحث حجاب را دغدغه ِي دل سوزان، مصلحان اجتماعي و مؤمنان 
راستین بیان مي كند و برخالف معمول كه بسیاري از افراد علت 
كم توجهي به آن را افسار گسیختگي جوانان مي دانند، نسل خود، 
پدران و مادران، مربیان و مسئوالن اجتماعي را مورد بازخواست 
قرار داده است: »شاید كه ما الگوهاي خوبي نبوده ایم، شاید ما در 

تعمیق باورهاي اعتقادي خود و نسل جوانمان نكوشیده ایم، ...«
آن چه در این كتاب جلب توجه مي كند، این است كه نویسنده 
خود را در میان دانش آموزان و از جنس ایشان تصور مي كند و با 
بیان عبارات و جمالت خاصي كه بین آنان مبادله مي شود، حال و 

هوایشان را در كالس به خوبي ترسیم مي كند.
عالوه بر این، مجموعه ي »زن در مهتاب«، بیانگر پاكي و 
صفاي فطري قلب و روح جوانان و نوجوانان اس��ت كه زمینه را 
براي پذیرش دالیل  براهین منطقي مس��اعد مي سازد و ارتباط 
عاطف��ي آنان با معلم، تأثیر این دالیل را صد چندان مي كند؛ به 
گونه اي كه در طول داستان، قهرمانان گاه و بي گاه به این نكته 
اذعان مي كنند. مطالع��ه ي این كتاب را به دبیران محترم براي 
پاسخ گویي به دانش آموزان و هم چنین به دانش آموزان گرامي به 
منظور افزایش اطالعات و آگاهي هایشان درباره ي حجاب، توصیه 
مي كنیم. امام علي )ع( فرمود: »هر كس از زیان چیزي آگاه نباشد، 
نمي توان��د از آن جلوگیري كند و هركس كه از س��ود كار باخبر 

نباشد، نمي تواند به آن عمل كند« ]غررالحكم/ 295[.

 عنوان: فرهنگ اصطالحات جغرافي
 نویسنده: منصور ملك عباسي

 ناشر: محراب قلم
 چاپ اول، 1388، تهران، 9000 تومان.

 تلفن: 66490879 � 021

یكي از راه هاي آموزش جغرافیا و مفاهیم آن، بازدیدهاي 
علمي و در صورت عدم اجراي این روش، مشاهده ي دقیق 
تصاویر جذاب و هدفمند است كه به راحتي مي تواند، مفهوم 
واژه ه��ا و اصطالحات جغرافی��ا را در ذهن بینن��د، به ویژه 

دانش آموزان، تثبیت كند.
از این رو، نگارنده كه خود از دبیران با سابقه ي رشته ي 
جغرافیا در دوره ي آموزش عمومي و مؤلف كتاب هاي درسي 
جغرافیاي دوره ها ي راهنمایي و متوسطه است، موفق شده 
است با جمع آوري حدود 500 واژه و اصطالح موجود در كتب 
درس��ي جغرافیاي دوره هاي ابتدای��ي و راهنمایي و ارائه ي 
تعریفي روان و س��اده براي هر كدام، با گزینش تصاویري 

هدفمند و گویا، مجموعه ي علمي و جذابي را عرضه دارد.
به عالوه، بررسي بیش از 300 مجله، كتاب جغرافیایي و 
دایرئ المعارف، با عكاسي هاي متنوع از نقاط گوناگون كشور 
توس��ط نگارنده، فرهنگ تصویري زیبای��ي را فراهم آورده 
است. نظرات و پیش��نهادات دبیران محترم و دانش آموزان 

عزیز در این مورد را پذیرا هستیم.

جغرافيا در تصوير

انه
بخ

كتا

اردوي گفت وگو
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دوستان عزیز، از این كه مطالب ما را 
تا به این جا دنبال كرده اید، سپاس گزاریم. 
در این ش��ماره، به عن��وان مطلب نهایي، 
قصد داریم نكاتي را درباره ي عكس هاي 
دسته جمعي یادآور شویم. پیش از پرداختن 
به این موضوع، عنوان ها و موضوعات قبلي 

را یادآوري مي كنیم.
در مطالب ش��ماره ي یك تا ش��ش، 
نكاتي كلیدي راج��ع به یك عكس قابل 
قبول بیان كردیم. تیترها را در نظر بگیرید: 
افق صاف؛ توجه ب��ه نور محیط؛ دقت به 
زاویه ي نور؛ نورپردازي با پنجره؛ چرخش 
به دور موضوع؛ فاصل��ه گرفتن و نزدیك 
ش��دن؛ قرار دادن موضوع در نقاط متعادل 
كادر )مرك��ز، نقاط طالی��ي(؛ كادربندي 
صحیح، هنگامي كه موضوعات در دو قالب 
یا بیش��تر باشد؛ دقت به نوشته ها و شاخ و 

برگ و اشیاي پس زمینه.
در مطلب ش��ماره ي 7، چند نكته ي 
مهم را تكرار كردی��م. اگر كل مطالب را 
تا به این جا خوانده و هنگام عكاسي نیز به 
آ ن ها توجه كرده اید، بكوشید براي یادآوري 
و در نظر داش��تن همه ي نكات گاه به گاه 
تیترهایي را كه در باال به اختصار آورده ایم 
مطالعه كنید. حال ب��ه مطلب خاص این 

شماره مي پردازیم.
عكاس��ي از جمع خانواده، دوستان و 
عكاسي از اش��خاص و اماكني كه خاطره 
برانگیزند، عام ترین نگاه به عكاس��ي است 
و براي همه ي ما آشناست. تا به حال سعي 
كرده ایم دید ش��ما را در عكاس��ي تقویت 
كنیم ت��ا در مواجهه با لحظاتي كه میل به 
عكس گرفتن و ثبت آن در شما پدید آمده 
است، موفق تر از قبل باشید. در عكس هاي 
ی��ادگاري، عكس گرفتن زیاد، حق انتخاب 
ش��ما را باال مي برد. در نظر داش��ته باشید، 

افراد داخل كادر لبخند بزنند، شاداب باشند 
و به دوربین نگاه كنند. این حالت متعادل و 

مناسبي است.
مرحله ي بعدي این است كه تحرك 
كادر خ��ود را افزایش دهید. مثاًل یكي دو 
قدم به راست یا چپ بروید و بگویید افراد 

به شما نگاه كنند ...
به منظ��ور تح��رك كادر از آرایش 
پلكاني هم مي توانید بهره بگیرید. ارتفاع 

متف��اوت چه براي افراد داخل كادر و چه 
براي عكاس، نكته ي دیگري اس��ت كه 
به پویایي كادر كمك مي كند. همان طور 
كه مي بینید، این نكات بس��یار ساده اند، 
اما توجه و بهره گی��ري از همین نكات، 
نتیجه ي كار را به ش��كل ملموسي بهبود 

مي بخشد.
امیدواری��م در ای��ن عرص��ه، روزبه روز 

شكوفاتر و موفق تر باشید.

طیبه رحیمی
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ش راهنمایی تحصیلی پاسخ داده اند، به اطالع می رساند که پاسخ های دوستان، در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفته 
با تشکر از همکارانی که به سؤاالت مطرح شده در شماره های قبلی مجله ی رشد آموز

ش شماره ی 7 خدمت شما خوبان ارائه می شود.
ش راهنمایی تحصیلی، از آنان تقدیر می کند. پرس

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

است. پ

ت؟ چه راهكارهایي را پیشنهاد مي كنید؟
ص چیس

ش در این خصو
ش وپرور

ت. انتظار شما از آموز
ش آموزان، با چه مشكالتي روبه روس

ش مهارت  زندگي به دان
1. معلم در آموز

ش ها و باورهاي فراگیرندگان تأثیرگذار باشد؟
ت، به نظر شما معلم چگونه مي تواند در شكل گیري نگر

ش كه شامل اهداف شناختي )دانشي، مهارتي و نگرشي( اس
2. با توجه به اهداف آموز

ت؟
ش تربیتي معلمان چیس

3. نق

&
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سید حسین موسوی، دکتر مهین ناز 
میردهقان، مه��رداد بلوک اصلی، فرزانه 
شهرتاش، فاطمه فلسفی، فاطمه صبری، 
علی مهرپویا، عبداهلل زرنوش��ه فراهانی، 
رقیه نعمتی، محمدرضا ش��هبازی، فرح 
حاجی پور چرندابی، غالمرضا محمدی، 
معصومه رحمانی مسعود، معصومه فیاض 
منفرد، رقیه خمس��ه، طیبه جمش��یدی، 
معصومه فرهمن��د مقدم، زه��را امینی 
مباشر، مرتضی قربانی، علی تنگستانی، 
جمیله بی نی��از، روح اهلل فیاضی، مهدی 
حسن پور فروشانی، صغرا پارسا، یوسف 
رسولی، خدیجه حداد عراقی، آذر یوسفی، 
ریحانه حصارزاده، عصمت یگانه دوست، 
ش��هین کارور، عالمه ش��کری مرزنگو، 
اصغر نورمحمدی، حکیمه پویان، سهیال 
نیک نژاد، عطیه کرمی، اسرافیل نصیری، 
فاطم��ه یزدانفر، محمدرضا ش��هبازی، 
معصومه شهسواری، جعفر صادق طالبی، 
تیمور رضایی، مژده فردعباس��ی، افشین 
اس��دزاده، هادی طرالنی، فریبا صفایی، 
سهیال نیک نژاد، محمد عسکری، صدیقه 
حرزاده، حج��ت کجانی حصاری، اقبال 

عبدي، معصومه الیموت.

دوستان عزیز، اسامي كه در زیر آمده 
 اس��ت، مطالبش��ان را در سال تحصیلی 
89 � 88 دریافت كرده ایم. این مطالب در 
دس��ت بررسي و كارشناسي هستند كه در 

صورت تأیید در نوبت چاپ قرار مي گیرند.
امیدواری��م ای��ن ارتب��اط روزبه روز 
بیش تر و عمیق تر شود. مشتاقانه منتظر 

مطالب شما عزیزان هستیم.

نامه های رسيده

رشد

تهران

89/02/1
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