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ه ل  ا  ق  م  ر  س 

1
ــت« روزي است که قلب دو  »دوازدهم اردي بهش

دسته به تپش درمي آید: معلمان، براي محبت دیدن و دانش آموزان براي 
ــیار رویدادهاي عاطفي و انساني در این روز اتفاق مي افتد که  ابراز محبت. چه بس

خاطره ي آن ها تا سال هاي سال در ذهن ها مي ماند و بر زبان ها جاري مي شود و بر کاغذها نقش 
مي بندد؛ این رویدادها؛ به ویژه در دبستان ها اتفاق مي افتد که از امواج عواطف سرشار است و چشمه هاي 

صمیمیت و دوستي در آن ها مي جوشد. در روایتي از یکي از ائمه ي معصومین )ع( آمده است که هل الّدین اال 
الحّب؟ آیا دین چیزي جز دوست داشتن است؟ و اکنون با تأسي به این سخن مي توان گفت: آیا معلمي چیزي جز 

دوست داشتن است دوست داشتن نونهاالن، نوآموزان، دانش آموزان، نوجوانان و....؟ امید که جز این نباشد. 
باري، این روز عزیز را به همه ي معلمان عزیز، به ویژه شما خوانندگان محترم مجله، و باالخص به شما معلمان نمونه ي امسال تبریک 

مي گوییم و در این آخرین شماره ي مجله، به تفأل، شعري از حضرت حافظ را تقدیم و بدرقه  ي راهتان در این سال تحصیلي مي کنیم. 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

مي خواند دوش درس مقامات معنوي
یعني بیا که آتش موسي نمود گل
تا از درخت نكته ي توحید بشنوي
مرغان باغ قافیه سنج اند و بذله گوي

تا خواجه مي خورد به غزل هاي پهلوي
جمشید جز حكایت جام از جهان نبرد

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوي
خوش فرش بوریا و گدایي و خواب امن

کاین عیش نیست در خور اورنگ خسروي
درویشم و گدا و برابر نمي کنم

پشمین کاله خود به دو صد تاج خسروي
این قصه ي عجب شنو از بخت واژگون

ما را بكشت یار به انفاس عیسوي
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
کاي نور چشم من به جز از کشته  ندروي

ساقي مگر وظیفه ي حافظ زیاده داد
کاشفته گشت طره ي دستار مولوي

2
در چند سال اخیر، آن طور که آمار مي گوید: حدود یکصد هزار فرهنگي بازنشسته شده اند و یا براساس 

آن قانون مصّوب معروف، به مقام خودبازنشستگي یا بازنشستگي خودخواسته ي پیش از موعد، 
نایل آمده اند. اگرچه اکنون معلوم شده است که این خروج فوج فوج معلمان از حوزه ي 

تعلیم و تربیت کشور ضربه اي به روند آموزشي مدارس و کل نظام تعلیم 
و تربیت وارد ساخته، و به همین دلیل هم، وزیر محترم 

آموزش وپرورش دستور توقف 
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ي  ا ــر ج ا
ــتگي پیش از موعد را صادر کرده  بازنشس

است. ولي اگر قرار باشد فقط نیمه ي خالي لیوان را نبینیم، مي توان 
گفت که این »آزاد شدن از بند خدمت رسمي آموزش وپرورش« چه بسا خود 

موجب آزاد شدن قوه ي ابتکار و خالقیت بسیاري از این عزیزان و در نتیجه  شکوفا شدن 
آنان براي خدمت بیشتر گردد. چرا که بخش قابل توجهي از این »فرهنگیان بازنشسته«، »بازنشسته ي 

فرهنگي« نخواهند شد و احتماالً آماده  اند که چون فارغ البال تر و آزادتر از گذشته شده اند، هم چنان و بلکه بیش 
از پیش، به خدمات فرهنگي، آموزشي، مشاوره اي و حتي مدیریتي خود ادامه دهند. ماروزمعلم را به این همکاران عزیز 

نیز تبریک می گویم؛ و می گویم که  جا دارد دستگاه هاي ذیربط، از جمله کارشناس هاي ستادي، کانون بازنشستگان و امثال 
این ها سازوکارهاي مناسبي را طراحي کنند تا بتوان از این به اصطالح، »عقل هاي منفصل«، بهتر از گذشته در مدارس و آموزشگاه ها 

استفاده کرد، چه، همه این سخن صادق را باور داریم که:
آن چه در آینه جوان بیند

پیر در خشت خام آن بیند

3
ما دوره ي بیست وهشتم مجله را در حالي به پایان مي بریم که امسال کوشیدیم مجله را در هیئتي آراسته تر از گذشته و هویتي شناخته تر تقدیم شما 

ـ هم چون روي جلد و صفحات داخلي، صفحه آرایي یا گرافیک مجله. کنیم؛ چه از نظر محتوای و مطالب و چه از نظر ظاهري 
در راه انتشار مجالت رشد، و از جمله همین مجله اي که در دست دارید، معضالت و مشکالتي که اغلب بر سرراه انتشار مجالت هست یا مي تواند 
وجود باشد، وجود ندارد. چرا که این مجموعه از سوي دستگاه عظیم  آموزش وپرورش حمایت و پشتیباني مي شود؛ گذشته از این که مجالت رشد با 
ـ انتشاراتي معتبري تبدیل شده و راه خود را یافته است و در آن به پیش مي رود. با این  توجه به سابقه ي حدود پنجاه ساله ي خود، اکنون به نهاد فرهنگي 
حال، به لحاظ محتوایي، مسئله فرق مي کند و نباید در این مورد هم به آن پشتوانه ي فني و اجرایي که اشاره شد، دل خوش کرد. در حقیقت، محتوا مقوله اي 
دیگر است و قوت و ضعف و کم و کیف آن تابع مغزها و اندیشه هاي نویسندگان، مترجمان، گزارشگران، ویراستاران و حتي عکاسان و طراحاني است 
که در تولید مي کوشند. خالصه این که ظرف و مظروف را نباید یکي پنداشت؛ اگرچه رابطه ي بین آن ها هم بسیار مي تواند تعیین کننده باشد؛ و مثالً اگر 

بهترین نوشته را به بدترین خط و نگارش ارائه دهیم، هم ظرف و هم مظروف را از دست داده ایم. 
ـ از طریق تنوع بخشیدن به مطالب، نگارش هاي بهتر و صفحه آرایي مناسب تر،ـ   در دوره ي جاري ما به نوبه ي خود کوشیدیم بر غناي مجله 
بیفزاییم اما مي دانیم که موفقیت در این امر هم نسبي است و باید به افق هاي بازتر از این اندیشید. اکنون که این دوره به پایان مي رسد و ما خود 
را براي دوره ي بعد آماده مي کنیم چشم انتظار نقد و نظرهایي هستیم که شما از طریق پاسخ دادن به فرم ارزشیابي، در صفحات آخر مجله، 

براي ما ارسال خواهید کرد.
4

سخن آخر این که این شماره را باید تا اندازه اي ویژه نامه اي براي استاد شهید مرتضي مطهري تلقي کرد؛ معلم بزرگي 
که روز معلم وامدار نام اوست. پس در همین جا یاد او را گرامي مي داریم و امیدواریم از آن چشمه ي آزاداندیش، 

خالقیت فکري و قلب سرشار از ایمان و منش انساني مطهري، جرعه اي نیز نصیب نسل معلم ان و 
دانش آموزان  شود.

سردبیر
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استاد احمد صافی
همیشه معلم  
همیشه دانش آموز
نصراهلل دادار

اشاره
گفت وگوی این شماره ی ما با استاد احمد صافی است. معلمی 
که بیش از نیم قرن در آموزش وپرورش، با آموزش وپرورش و 
برای آموزش وپرورش زیسته و کارنامه ای پر برگ و بار از 
خدمت به تعلیم و تربیت فرزندان ایران ـ در علم و 
عملـ  از خود به جای گذاشته و هم چنان به خدمت 

ادامه می دهد.
گفت وگو با اســتاد را در اردی بهشت ماه و به 
پاس بزرگداشت مقام معلم و هفته ی معلم 
انجام داده ایم و آن را به همه ی معلمان 
عزیز، بویژه به معلمان نمونه ی سراسر 
کشور که امسال و در این ایام از سوی 
ســتادهای بزرگداشــت مقام معلم 
معرفی می شدند تقدیم می کنیم. 
ایــن گفت وگو در محل شــورای 
عالی آموزش وپرورش که استاد 
صافی در آنجا به عنوان مشاوِر 
دبیرکل شــورا همکاری دارند 

انجام شده است.
در گفت وگوی حاضر، استاد 
دربــاره ی پــاره ای از ابعــاد 
زندگــی خــود در آموزش، 
تدریس مدیریــت و تألیف 
کتاب ســخن گفته اند و ما 
اضافه می کنیم که کارنامه ی 
قلمی ایشــان بسیار پربار و 
شــامل حداقــل 37 کتاب و 
21 پژوهــش و نظــارت بر 
طرح های پژوهشــی است. 
بسیاری از این کتاب ها تاکنون 
بیش از ده بار به چاپ رسیده 

است.
از جنــاب  آقای جــواد محقق 
ـ ســردبیر مجله ی رشد هنر و 
سردبیر پیشین مجله رشد معلم 
که به دعوت ما در این گفت وگو 
حضور داشتند سپاسگزاریم. الزم به 
ذکر است که استاد صافی سابقاً برای 
مدتی عضو شورای سردبیری مجله ی 

رشد معلم بوده اند. 
سردبیر
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 اس��تاد صافی، با تشكر از این که فرصتی را در اختیار 
ما قرار دارید تا با شما از مسائل و مباحث آموزش وپرورش 
در نیم قرن اخیر گفت وگو داشته باشیم، لطفاً خالصه ای از 

مراحل زندگی خود را بیان فرمایید.
 من در یک خانواده ی فرهنگی در شهرستان گلپایگان 
ــته ی آن شهر بود و پدرم  به دنیا آمدم. عمویم از علمای برجس
ــت. در مدارس ابتدایی و  نیز در کار تعلیم و تربیت نقش داش
متوسطه ی گلپایگان درس خواندم و از همان سال اول متوسطه 
ــود که به فکر انجام راهی برای ادامه ی تحصیل و در پی آن  ب

تهیه ی شغلی برای زندگی و خدمت افتادم.
در آن زمان تحت تأثیر تربیت استاد مالمحمدجواد صافی 
ــته  و دارای کتب فراوان بود،  گلپایگان��ی که از علمای برجس
ــتم. از این رو برای این که آیا در حوزه ی علمیه ادامه  قرار داش
ــته های ادبی، ریاضی، طبیعی  تحصیل دهم و یا به یکی از رش
ــرای مقدماتی گلپایگان جهت  ــوم بروم، و یا در دانش س و عل
ــتم. ایشان در  ــان راهنمایی خواس معلمی تحصیل کنم از ایش
خصوص این سؤال تأملی کرد و سپس مرابه ادامه ی تحصیل 
در دانش سرای مقدماتی گلپایگان تشویق نمود و گفت: »معلم 
ــی، ارتباط بچه ها را  ــعی کن در طول خدمت معلم ــو و س ش
ــتر کنی«. به هر  ــطوح مختلف تحصیلی، با خداوند بیش در س
ــاب کردم و  ــی گلپایگان را انتخ ــرای مقدمات ــال، دانش س ح
ــتخدام وزارت  ــال 1335 به اس پس از فارغ التحصیلی، در س
آموزش وپرورش درآمدم. مدتی در روستاهای الیگودرز و ازنا 
کار کرده و سپس به شهر آمدم و پنج سال در سال اول ابتدایی 

تدریس کردم.
 آیا مرحوم مالمحمدج��واد صافی پدر همان آیت اهلل 

علی صافی بودند که سال گذشته فوت شدند؟
 بله. آن مرحوم چند فرزند داشت که یکی از آن ها همین 
آیت اهلل حاج شیخ علی صافی بود که اخیراً در سن 97 سالگی، 
در گلپایگان، به رحمت ایزدی پیوست. او مردی ادیب و عالم 
ــدود یکهزار و یکصد  ــعر این عالم بزرگوار ح بود. دیوان ش
ــت. عروه الوثقی را شرح کرده و دارای ده ها تألیف  صفحه اس
ــان از شاگردان برجسته ی حوزه  علمیه ی قم  دیگر است. ایش
ــاگرد آیت اهلل بروجردی بوده اند و در سه سال آخر عمر  و ش
ــزد مردم اصفهان و گلپایگان  ــت. او ن خود به گلپایگان برگش
ــت. از  ــاتید حوزه ی علمیه ی قم، محبوبیت فراوانی داش و اس
ــته آیت اهلل شیخ علی صافی، عشق به معلمی و  صفات برجس
تجلیل از معلمین بود. برادر آن مرحوم، آیت اهلل لطف اهلل صافی 
گلپایگانی هستند که هم اکنون در قم ازمراجع بزرگ تقلیدند. 
ــت بدانید که آن مرحوم در 22 سالگی مجتهد شده  خوب اس

بود.
 چه ش��د که ش��ما به دانش س��رای عالی رفتید؟ چه 
رش��ته ای را انتخاب کردید؟ اس��تادان شما و هم دوره های 

شما چه کسانی بوده اند؟
 در آن زمان، وزارت آموزش وپرورش طرح خوبی را به 
اجرا درآورد و آن، فراهم کردن امکان ادامه ی تحصیل معلمان 
ــئله باعث شد  ــاغل در آموزش وپرورش بود.این مس ممتاز ش
ــه پس از امتحان، در  ــرای عالی تهران بیایم، ک من به دانش س
ــته ی آموزش وپرورش ابتدایی، قبول شدم و مأموریت به  رش
ــل گرفتم. در آن وقت، معلمین از مناطق مختلف ایران  تحصی
ــرا می آمدند و پس از آموزش دیدن، برمی گشتند و  به دانش س
ــهر و روستا و یا مدرسان مراکز  راهنمای تعلیماتی مدارس ش
تربیت معلم که آن زمان دانش سراهای مقدماتی بود می شدند و 
یا در دوره های ضمن خدمت معلمان درس می دادند. ما هنوز 
هم نیاز به کسانی داریم که راهنمای تعلیماتی معلمان شوند و 
در تربیت معلم تدریس کنند. خوشبختانه در دانش سرای عالی، 
استادان خوبی چون پروفسور تقی فاطمی در رشته ریاضی، 
ــتاد محمدجعفر  ــات و همچنین اس جالل آل احم��د در ادبی
ــیار مفید و خوب  ــتیم و این دوره برای من بس محجوب داش

بود.
ــتادان، روش های تدریس، کالس داری، کیفیت  ــتر اس بیش
ــدارس چند پایه  ــناخت بچه ها و چگونگی تدریس در م ش
ــان برای تدریس در دوره های  ــوزش می دادند. در آن زم را آم
ــد و این نشان از اهمیت  ــانس داده می ش ابتدایی، مدرک لیس

دوره ی ابتدایی داشت.
 پس از دانش سرای عالی چه کردید؟

ــرای تدریس به  ــس از فارغ التحصیلی، ب ــه پ  بالفاصل
بروجرد و خرم آباد رفتم و مدتی هم نقش راهنمای تعلیماتی 
را برعهده گرفتم. در بروجرد از فرصت ها برای مطالعه استفاده 
می کردم. یادداشت های زیادی از مشاهدات خود به روستاهایی 
که می رفتم بر می داشتم که این ها مقدمه ی تألیف کتبی شد که 
بعداً به چاپ رسید. در بروجرد فرصت های فراوانی به دست 
ــنایی و همکاری ام با مدیری  ــد. یکی از این فرصت ها، آش آم
متدین، متعادل و عالم در همان مدرسه ای بود که خودم در آن 

تدریس می کردم.
ــت،  این مدیر الیق، که س��یدعلی اولیایی طبایی نام داش
ــه می  ماند و به طور رایگان به دانش آموزانی  عصرها در مدرس
که ضعف تحصیلی داشتند آموزش می داد؛ آن گونه که موجب 
ــوص دانش آموزان بی بضاعت  موفقیت دانش آموزان، به خص
ــه می آمد تا به دانش آموزان  شده بود. صبح ها زودتر به مدرس

کمک کند.
ــده وهر  ــرم، دو نفری، با یکدیگر هم درس ش ــن و مدی م
روز برای درس خواندن، ساعت 5 صبح به مدرسه ی آیت اهلل 
ــه ی بروجرد می رفتیم. و پس از   بروجردی در حوزه ی علمی
ــه  ــاعت 7/30 صبح به مدرس خواندن دروس حوزوی در س

می آمدیم تا به کالس برویم.

و گ  و  گ  ف  ت 
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در بروجرد از 
فرصت ها برای مطالعه 

استفاده می کردم. 
یادداشت های زیادی 

از مشاهدات خود 
به روستاهایی که 

می رفتم بر می داشتم 
که این ها مقدمه ی 
تألیف کتبی شد که 

بعداً به چاپ رسید
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آیت اهلل فیضی از استادان حوزه، بعد از نماز صبح با حوصله  
به ما درس می داد؛ بدین شکل من، هم در نظام مدرسه ای وهم 
ــدم. در همان شهر با استاد  درنظام حوز وی تا حدی موفق ش
دیگری آشنا شدم که نابینا بود. معلمی مخلص که با 80 سال 
سن و دریایی از عرفان و معنویت، فرهنگ لغات را بی هیچ کم 
ــتی در ذهن خود داشت. درس صرف و نحو عربی را  و کاس

نزد این استاد بزرگوار، به بهترین شکل ممکن آموختم.
 حضور شما در بروجرد تا کی ادامه یافت؟

ــدداً بورس تحصیلی دادند در  ــا بودم تا این که مج  آنج
اوایل دهه ی چهل، نظام آموزش وپرورش تغییر کرد و دولت 
برای اولین بار تصمیم گرفت، عده ای را در رشته ی راهنمایی و 

مشاوره در دانش سرای عالی تربیت کند که این اقدام در سال 
1346 صورت گرفت و من هم این بورس تحصیلی را گرفتم 
ــه تهران رفتم. در این دوره با آقای س��یدکاظم  ــار دیگر ب و ب
اکرمی که بعد از انقالب وزیر آموزش وپرورش شد، هم دوره 
ــیار خوبی  ــاتید بس و هم کالس بودیم. در این دوره نیز از اس

بهره مند شدیم.
پس از فارغ التحصیلی، به دلیل جدیت من در امورتحصیلی 
ــرای  و کنفرانس هایی که داده بودم، برای تدریس در دانش س
ــگاه تربیت معلم امروز، دعوت به کار شدم.  عالی، همین  دانش
ــال 1348 مشغول به تدریس در آن جا شدم که هنوز  لذا از س

هم ادامه دارد.
ــی، به عنوان  ــرای عال ــه هم زمان با حضور در دانش س البت
کارشناس دفتر راهنمایی تحصیلی وزارت آموزش وپرورش 
نیز منصوب شدم و از آن پس، بیشتر وقتم در آموزش وپرورش 

و دانش سرای عالی سپری شدتا انقالب اسالمی پیش آمد.
 بع��د از انقالب اس��المی نخس��تین مس��ئولیتی که 

عهده دارشدید چه بود؟
ــورای عالی  ــی دبیر کل ش ــالب، من مدت ــس از انق  پ
آموزش وپرورش بودم و با چهره های برجسته ای چون استاد 
ــتاد ابراهیم امینی، شهید  ــتاد دکتر سحابی، اس دکتر حبیبی،اس
رجائی، شهید باهنر، دکتر شکوهی و بسیاری از عزیزان دیگر 
آشنا شدم. در این مسئولیت فرصت مطالعه ی صورت جلسه های 
سال 1300 تا 1360 شورای عالی معارف، یعنی شورای عالی 
ــرورش امروز را  ــورای عالی آموزش وپ ــگ بعدی و ش فرهن
به دست آوردم. آن ها مطالعات ارزشمندی بود که الهام بخش 
ــتم و معروف ترین این  ــتن 28 کتابی بود که نوش من در نوش

کتاب ها، قوانین آموزش وپرورش ایران است.
 ش��ما ارزش این اس��ناد آموزش وپرورش را چگونه 

ارزیابی می کنید.
ــیار زیاد. مطالب ارزشمندی که به صورت اسناد در   بس
وزارت آموزش و پرورش نگهداری می شود، حاوی اطالعات 
منسجمی درباره سیر تحوالت آموزش یکصد سال اخیر، حتی 
ــکی و مهندسی و سایر امور آموزش  در خصوص تاریخ پزش
ــرای عالقه مندان و  ــت و در حکم گنجینه ای غنی ب عالی اس

پژوهشگران علم و دانش در ایران معاصر است.
ــات وزارت آموزش وپرورش امروز،  ــاس این اطالع براس
ــت)دوره ی  ــوم« نام داش ــری »وزارت عل ــال 1272 قم در س
ــپس »به وزارت معارف، اوقات و صنایع  ناصرالدین شاه( س
ــتطرفه« تغییر نام داد. بعد، در سال 1317 شمسی »وزارت  مس
ــال 1343 شمسی نام آن  فرهنگ« نام گرفت و باالخره در س
ــد که هنوز هم هست. مالحظه  »وزارت آموزش وپرورش« ش
می کنید که در یک دوره ای وزارت آموزش وپرورش کار چند 
وزارتخانه را با هم انجام می داد. البته آن زمان کارها به صورت 

امروز گسترده نبود.
ــاختار اداری وزارت معارف ،  شورای عالی معارف  در س
پیش بینی شده بود که از سال 1300 آغاز به کار کرد. شورای 
عالی آموزش وپرورش، مهم ترین مرکز اندیشه و تفکر و تحقیق 
آموزش وپرورش ایران است که در زمینه های مختلف از جمله 
تحول درسی، تحول تعلیمات دینی و بحث های روان شناسی 

و... گام برمی دارد.
 اس��تاد! جنابعالی یک بار در س��ال 1359 بازنشسته 
شدید و بار دیگر دعوت به کار شدید؛ در این باره توضیح 

بفرمایید.
ــدداً  مرا جهت معاونت  ــتگی، مج  بله، پس از بازنشس
آموزشی وزارت، در زمان آقای دکتر اکرمی، به خدمت دعوت 
کردند و من معاون آموزشی  آقای اکرمی شدم. در  آن زمان 11 
اداره کل داشتیم. اداره ی کل استثنایی تا اداره ی کل هماهنگی 
ــعه تا ادارات کل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه،  طرح های توس
امتحانات و.... که همه در همین معاونت آموزشی قرار داشت. 
ــفر به شهرها و استان ها  از مهم ترین کارهایم در این دوره، س
ــن نظر، ارتباط خود را  ــخنرانی برای معلمان بود تا از ای و س
ــاون وزیر، با بدنه ی اجرایی آموزش وپرورش در  به عنوان مع

سطح کشور گسترش دهم.
سپس با اعتقاد به ضرورت تقویت پایه های آموزش وپرورش  6
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پس از 
فارغ التحصیلی، به 
دلیل جدیت من در 
امور و کنفرانس هایی 
که داده بودم، 
برای تدریس در 
دانش سرای عالی، 
همین  دانشگاه تربیت 
معلم امروز، دعوت 
به کار شدم

ارتباط انسان با خود، 
جامعه و طبیعت، باید 
در کف ارتباط با 
خالق هستی باشد. به 
عبارت دیگر ارتباط 
با خالق باید اساس 
و مبنای سه رابطه ی 
دیگر باشد

جوادمحقق:
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ــول در نظام  ــن موضوع، چگونگی تح ــتر بر ای و تأمل بیش
ــرار دادم که همه ی این موارد  ــرورش را مدنظر ق آموزش وپ
بعداً به شکل تدوین اهداف و اصول آموزش وپرورش شکل 
ــی جامعه ی آموزش وپرورش  گرفت. از طرفی معلمان، یعن
ــان از مشارکت  هم طرح ها و ایده های فراوانی می داد که نش

معلمان داشت.
 استاد صافی،به نظرشما بعد از انقالب، چه تحوالتی 
در جه��ت بهب��ود ش��رایط آموزشی وپرورش��ی صورت 

گرفت؟
ــات تاریخی و تحقیقی  ــال های اول، مطالع  اوالً در س
گسترده ای درباره ی نظام آموزش وپرورش صورت گرفت که 
افراد مختلفی برای این مسئولیت مورد نیاز بود. من خودم عضو 
»شورای تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش« شدم که حاصل 
ــال 1367، به صورت مجموعه ای  فعالیت های آن شورا درس
به نام طرح تغییر بنیادی تغییر نظام آموزش وپرورش منتشر 
شد. که یکی از بخش های مهم آن بحث تربیت معلم و ادامه 

تحصیل معلمان بود.
 به نظر شما، آن تحول اساسی که بعد از انقالب و در 

اثر انقالب، در آموزش وپرورش پدید آمد چه بود؟
 پاره ای از تحوالت، در همان مجموعه  که گفتم، انعکاس 
یافته است. در آن جا ما بر مسائلی تکیه کردیم که اولین آن ها 
لزوم ارتباط فراگیر یا دانش آموز، با خداوند است که موجب 
ــود.  ــدن تعلیم و تربیت و تقرب به خداوند می ش هدفمند ش
ــت و به همین  ــئله، رابطه ی فرد با »طبیعت« اس ــن مس دومی
ــیمی و... مطرح شده است  ــی چون ریاضی، ش دلیل، دروس
ــئله ی  که خود پایه ای برای این رابطه ایجاد خواهد کرد. مس
سوم رابطه ی آموزش وپرورش با خود مردم و رابطه ی چهارم، 
رابطه ی متعلمین با خودشان است. بنابراین چهار رکن اصلی 
رابطه با خالق هستی، رابطه با خود، رابطه با طبیعت و رابطه 
با جامعه باید مدنظر قرار گیرد. ضمن این که، ارتباط انسان با 
خود، جامعه و طبیعت، باید در راستای ارتباط با خالق هستی 
باشد. به عبارت دیگر ارتباط با خالق باید اساس و مبنای سه 
ــد. اگر همواره نظام آموزش وپرورش ما با  رابطه ی دیگر باش
ــیم. این مهم ترین  ــکل تداوم پیدا کند به نتیجه می رس این ش
ــالب در آموزش وپرورش  ــد از انق ــر نگاهی بود که بع تغیی

به وجود آمد.
 جوادمحقق: ش��ما س��فرهای متع��ددی در داخل و 
خارج داش��ته اید، اوالً انگیزه تان از این س��فرها چه بوده و 

ثانیاً آخرین سفرتان به کجا بود؟
ــه جز مطالعات  ــه فکرم این بود که ب ــه، من همیش  بل
تاریخی، باید مطالعات تطبیقی هم داشته باشم و این انگیزه ای 
ــن 88ـ  از طرف  ــد. آخرین بارـ  فروردی ــفرهایم ش برای س
ــورای عالی آموزش وپرورش به ژاپن رفتم. چند نکته در  ش
ژاپن برایم تازگی داشت. یکی این که در آن جا معلمین تمام 
ــت بودند؛ یعنی تمام روزهای هفته از 8/30 صبح تا 4 یا  وق
5 بعدازظهر در مدرسه بودند و شغل دوم نداشتند. هر معلم 
18، 20 تا 22 ساعت کالس دارد و بقیه ی ساعات را در اتاق 
ــت. معلمان در ژاپن چند نقش  ــغول اس کار خود به کار مش
ــد، که راهنمایی می کند و خیلی  دارند. نقش اول، معلم ارش
ــت. دوم معلم دستیار و سوم  ــت همین هاس از کالس به دس

دانشجو معلم، که موظف است آخرین واحدهای عملی خود 
را به طور تمام وقت زیر نظر معلم ارشد بگذرانند. 

ــه یک گروه اداره  ــن یک کالس را نه یک نفر بلک بنابرای
ــتیار معلم،  ــتند با دس ــجو معلم هس می کنند. گاهی دو دانش
دانش آموزان را به بازدید می برند، تکلیف به آن ها می دهند، 

ــته از افراد حقوق  ــد و... در ژاپن دو دس تدریس می کنن
باالیی دارند: معلم و پلیس. معلمان در ژاپن به اندازه ی 

ــاداش می گیرند. البته در  ــوق و 2 ماه پ 12 ماه حق
آن جا، تا زمانی که معلم، گواهی صالحیت معلمی 
ــگاه یا مراکز آموزش وپرورش نداشته  از دانش

ــد، نمی تواند معلم باشد. آن جا خبری از  باش
ــومین ویژگی که  ــت. س حق التدریس نیس
ــر معلم در  ــردم این بود که ه ــاهده ک مش
مدرسه امکانات مشخصی برای خودش 
ــر.... و حتی مدت  ــاق، کامپیوت دارد، ات
ــاعت وقت دارد تا در اتاق  10 تا 15س
ــا خانواده ی  ــودش مطالعه کند و ب خ
ــد یا در  ــت کن ــوزان صحب دانش آم
ــرکت کند... اصاًل معلمان  شوراها ش
در ژاپن بسیار محبوبند. جالب توجه 
ــران ژاپنی  ــت که معلمان و مدی اس
ــه می آیند. در  با دوچرخه به مدرس
ژاپن تقریباً به تعداد جمعیت کشور 

دوچرخه وجود دارد.
هر مدرسه ای پارکینگ دوچرخه 
دارد و بیشترین وسیله ی نقلیه ای که 
استفاده می شود دوچرخه است. معلم 
وقتی وارد مدرسه می شود، از سوی 
ــتقبال  ــاگردان با گلباران بچه ها اس ش
ــاگردان  ــود. در آن جا معلم و ش می ش
ــاعت مدرسه را  با هم، در حدود نیم س

تمیز می کنند. همه با هم مشارکت جدی 
ــوز پرونده ای دارد که  دارند. هر دانش آم

ــته و بارها مطالعه می شود تا مسائل  پیوس
ــود. به همین دلیل،  ــکالت او حل ش و مش

ــت.  ــیار عالی اس وضعیت تحصیلی آن ها بس
ــان انجام  ــن کاری که معلم مهم تری

داده اند، کاهش افت تحصیلی 
ــه  ــت. در هر مدرس اس

در  ــص  متخص  4
زمینه های بینایی، 

 ، یی ا ــنو ش
و  ــی  داخل

ن  ا ــد ن د
حضور 
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استان و منطقه را بر عهده دارد. و این شهردار است که رئیس 
ــهردار در  آموزش وپرورش را انتخاب می کند و در واقع، ش
آن جا شهردار همه ی ادارات است، اما از متوسطه به باال، بیشتر 

با سطح کل کشور ارتباط خواهد داشت.
ــران از ابتدا تا آخر و  ــدارس ژاپن، عکس تمام مدی در م
معلمانی که از ابتدا در یک کالس تدریس می کرده اند، در آن 
کالس موجود است. حقوق و جایگاه مدیران باالتر است و 
البته باید برگه ی صالحیت مدیریت داشته باشند. من پیشنهاد 
می کنم به کارشناسان خودمان که اگر امکان دارد برنامه ریزی 
ضمن خدمت را چند بعدی کنند و یک بعد آن را جهانگردی 
قرار دهند به عنوان بازآموزی؛ در واقع همان کاری که وزارت 
علوم و آموزش عالی انجام می دهد. یعنی معلمین یک ماه به 
شهرها و حتی کشورهای دیگر بروند و آموزش هایی ببینند 
و از آن یادداشت برداری کنند. این مشاهدات موجب می شود 
نگاه معلمان ما تغییر پیدا کند، چون به طور عملی همه چیز را 
می بینند. مثالً  همین که در کشور ژاپن خانه ها بسیار کوچک 
ــت، اما مدارس مساحت بسیار باالیی دارند که از فضای  اس
ــتخر و گل کاری  ــتفاده ی بهینه ای می کنند،یا دارای اس آن اس
ــاهدات  ــت. این ها از مش ــیار قابل توجه اس ــتندو... بس هس

تأثیرگذاربر من درژاپن بود.
 اس��تاد، چون در هفته ی بزرگداشت مقام معلم قرار 
داریم، لطفاً از آشنایی خود با استاد شهید مرتضی مطهری 
و نقش ایش��ان در تعلیم و تربیت،و اندیشه های او برای ما 

صحبت کنید.
ــته ی آموزش  ــرای عالی در رش  من وقتی در دانش س
ــد که  ــتاد مطهری دعوت ش ابتدایی تحصیل می کردم، از اس
ــخنرانی داشته باشند و من برای اولین بار در سال  در آنجا س
ــان را در دانش سرای  ــخنرانی ایش 1341 یا 1342 بود که س
ــان  عالی گوش دادم و از آن پس به تدریج با آثار مختلف ایش
ــتاد که بسیار برای معلمان  ــنا شدم. یکی از کتاب های اس آش
ــودمند است، کتاب »تعلیم و تربیت در اسالم« است. چند  س
نکته در این کتاب ارزشمند وجود دارد. اول این که استاد در 
ــم و دانش آموز می گوید: دانش آموز  این کتاب درباره ی معل
ــت که معلم او را با چرخاندن شعله ور  مانند آتش گردانی اس
می سازد و در نتیجه حرارت می دهد. یعنی مقام معلم شعله ور 
ــتعداد دانش آموز است. دومین نکته این که  کردن وجود و اس
استاد به فهم مطالب تأکید زیادی داشت. ایشان می پرسد: چرا 
ــخ  می دهد: زیرا که  به معلم خوب نیاز داریم؟و خودش پاس
ــکل ترین مباحث را به راحت ترین  معلم خوب می تواند مش
ــومین مورد  ــورت بیان کند به گونه ای که همه بفهمند. س ص
ــد. معلم  ــتعدادهای مختلف دارن ــوزان اس ــه دانش آم این ک
ــنجد و  ــف کند و پرورش دهد، بس ــد بتواند آن ها را کش بای
ــتاد در این موضوع نگاهی درست به  سپس هدایت کند. اس
ــی تربیتی و به انسان، در کار تعلیم و تربیت دارد.  روان شناس
نکته ی دیگر که بسیار جالب است، اهمیت دادن او به کار و 
ارزش آن است. به طور کلی استاد مطهری در مباحث مختلف 
باالترین درجه را داشت، از نظر قلم هم توانایی او بسیار زیاد 
بود. در جایی بسیار ساده می نوشت مانند داستان راستان، و در 
جایی پیچیده، مانند اصول فلسفه و روش رئالیسم. به گونه ای 
ــان هم معلم برجسته ای بود، و هم دانشجو و محقق  که ایش

دارند که از منطقه می آیند؛ حتی مشاور هم از منطقه می آید.
ــرورش، آموزش عالی، فرهنگ  ــن امور آموزش و پ در ژاپ
ــه با یک  ــع( هم ــوژی )صنای ــی( و تکنول ــراث فرهنگ )می
ــود. بنابراین در ژاپنی که 127 میلیون  وزارت خانه اداره می ش
جمعیت دارد، تعداد وزارت ها خانه کم است که یکی از آن ها 
ــد و همه یک پارچه  ــت که ذکر ش همین وزارت خانه ا ی اس
ــت. یکی از موارد مهم دیگر ژاپن این است که شهرداری  اس
ــتانی و ابتدایی و راهنمایی  ــور آموزش وپرورش پیش دبس ام
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برجسته ای. بنابراین گفته هایش همیشه سودمند بود.
 اس��تاد صافی، ش��ما سال گذش��ته، در سی امین سال 
انقالب اس��المی، به عنوان یكی از س��ی معل��م نمونه در 
سی سال اخیر، از سوی ستاد بزرگداشت مقام معلم انتخاب 
شدید . با توجه به این تجربه، لطفاً بفرمایید به نظر جنابعالی 

بارزترین ویژگی معلم نمونه چیست؟
 یک معلم نمونه و سرآمد باید،حد اقل 50 ویژگی داشته 
ــد:دارای  اخالص ، علم، مطالعه ی مستمرونیز اهل قلم و  باش
اهل ایمان باشد. اخالص یعنی این که مسیر حرکتش در هستی 
ــد. در این صورت خادم  ــرای دیگران، تقرب به خداوند باش ب
ــود و تمام کارهایش  دانش آموزان، خانواده ها و دیگران می ش
اعم از وارد شدن به مدرسه، تدریس و... همانند نماز خواندن، 
تقرب به خداوند خواهد بود. نکته ی دیگر این که، یک معلم باید 
عالم و مسلط به درسی که می دهد باشد. یک خاطره ای بگویم: 
هنگامی که راهنمای تعلیماتی بودم، روزی در یک مدرسه وارد 
کالس چهارم ابتدایی شدم. معلمی در حال تدریس درس هنر 
ــد. از دانش آموزان  ــی تمرین می کردن بود و بچه ها خوشنویس
پرسیدم کسی سؤال ندارد؟ یکی از بچه ها گفت: آقا! معلم ما به 
ــت که  اینـ  یکی از دانش آموزانـ  نمره ی 8 داده اما نگفته اس
ــت؟در زنگ تفریح، وقتی از معلم  چرا؛ و غلط های وی چیس
ــیدم که چرا به این دانش آموز نمره ی 8 داده است؛ گفت:  پرس
نمی دانم. من که خط خوب و بد را نمی شناسم. فقط نگاه کردم 
و این نمره را  به دو دادم. من در همان جا کتابی به نام »چگونه 
خط یاد بگیریم« را به معلم معرفی کردم. او کتاب را گرفت و 
بعد از 3 ماه که باز به آن مدرسه رفتم آمد و از من تشکر کرد که 
حاال با آن کتاب هم می تواند خط را یاد دهد.وهم صحیح نمره 

بدهد. در حقیقت او علم خوشنویسی را پیدا کرده بود.
ــد چه  ــت، چه خط باش کار معلم تصحیح کردن غلط اس
ریاضی و چه فارسی؛ پس باید عالم باشد و بداند به چه چیز 
نمره می دهد. سوم استمرار در مطالعه است که برای معلمان 
ــیار، ضروری است. ما در قرن انفجار دانش و اطالعات  بس
ــتیم. معلم باید محقق باشد و هر  و قرن رایانه و تحقیق هس
ــد. بر مبنای مطالعات  ــده باش ــاب ش حرفی که می زند حس
ــن مورد این که اهل قلم  ــت و اظهار نظر کند. چهارمی صحب
ــد و آثار  ــد. یعنی مقاله و مطلب بنویس ــی مؤلف باش و حت

مکتوب داشته باشد.
ــت کنند.  ــال یادداش معلمان باید تجربیات خود را هر س
ــت. یکی دیگر از ویژگی های معلم  این خیلی ارزشمند اس
موفق، ایمان و اعتقاد به خداوند است. چون موجب می شود 
ــانه ها  که حرف هایش در قلب دانش آموزان نفوذ کند. از نش
ــت. هم  ــوه، متعادل بودن اوس و ویژگی های دیگر معلِم اس
ــت.  ــت و هم خوش اخالق اس ظاهرش متعادل و منظم اس
ــان نمونه باید به  ــد. همچنین معلم ــراط و تفریط نمی کن اف
ــات باالتر ارتقا پیدا کنند تا جایی که مقامات آموزش و  درج
ــوند نه از بیرون. و باالخره  پرورش از میان آن ها انتخاب ش
ــت. یعنی این که  ــخنوری اوس ویژگی دیگر معلم نمونه، س
ــد و بتواند با استفاده از تکنیک های  ــته باش قدرت بیان داش

روز، سخنوری و سخنرانی کند. 
 جوادمحقق: اس��تاد به عنوان آخرین س��ؤال، من به 
عنوان سردبیر مجله ی »رشد آموزش هنر«، یكی از مسائل 

مربوط به این رش��ته را خدمت شما مطرح می کنم و آن 
این است که متأس��فانه آموزش هنر در مدارس ما وضع 
تأس��ف باری دارد و در حالی که هزینه ی زیادی برای آن 
صرف می شود، بازدهی و بهره وری مناسبی، به هیچ وجه 

ندارد. شما در این مورد چه نظر وپیشنهادی دارید؟ 
ــر نگاه کنیم می بینیم  ــی هن  بله؛ ما اگر به آسیب شناس
ــت که ارزشی که در برنامه ریزی برای  اولین آسیب این اس
ــوند، همانند ارزش دروس ریاضی و  درس هنر قائل می ش
ــت. حتی از نظر مسئولین، معاونان و طبعًا  علوم تربیتی نیس
خود دانش آموزان هم این موضوع جدی گرفته نشده است 
ــد که هر درس در جایگاه خودش ارزش دارد و  و نمی دانن
ــکل،  ــه  همان اندازه به آن اعتبار داد. راه حل این مش بایدب
ــت. دومین  ــبت به هنر اس تغییر فرهنگ و دیدگاه مردم نس
ــت که در برنامه ی هفتگی به این  ــاعت کمی اس آسیب، س
ــت، در حالی که هنر وقت  ــده اس ــاص داده ش درس اختص
ــت و نمی شود  زیادی می خواهد. هنر یک درس ترکیبی اس
با یک ساعت آن را آموزش داد. معموالً کسانی که دوره های 
ــوند.  ــی هنر را ندیده اند، به راحتی معلم هنر می ش تخصص
ــده ای در کنار دروس دیگری که تدریس می کنند، هنر را  ع
ــک معلم هنر، باید اوالً  ــم تدریس می کنند. در حالی که ی ه
ــد و دوره های آن را نیز  ــتعداد هنری داشته باش خودش اس
ــد. در توزیع معلمان در تربیت معلم، کمترین  گذرانده باش
ــت که در درس هنر تحصیل  تعداد، مخصوص معلمانی اس
کرده اند. یعنی کمترین پذیرش دانشجو در رشته ی هنر انجام 
ــیار افزایش یابد. ما  می گیرد، در حالی که این تعداد باید بس
ــاگردانش  ــزی کالس هایمان برای تعداد ش مبنای برنامه ری
ــت. یعنی همان 30  نفری که در یک کالس تاریخ  یکی اس
ــتند، در کالس هنر هم هستند. در حالی که آموزش هنر  هس
ــت و مدیریت آن هم انفرادی است. با تک تک  انفرادی اس
دانش آموزان باید جداگانه کار شود به طوری که نباید در یک 
ــتر باشند. در واقع اگر  کالس 5، 10، یا حداکثر 12 نفر بیش
ــاگردان کالس  بخواهیم به هنر اهمیت دهیم، باید تعداد ش
ــم. نه این که از  ــیله هم بدهی ــم کنیم. تازه به آن ها وس را ک
ــد. آموزش وپرورش  ــیله بیاورن ــا بخواهیم از خانه وس آن ه
ــتعدادهای  ــد برای این موضوع هزینه کند، تا این که اس بای
شاگردان شکوفا شود. در آموزش هم، شاگردان باید هنر را 
از طبیعت آغاز کنند و با طبیعت آشنا شوند. به عبارت دیگر 
الهام بخش هنر، باید طبیعت باشد. از این ها که بگذریم یک 
مسئله ی مهم  ارائه کردن و نمایش دادن حاصل کار شاگردان 
ــگاه های هنر برای خانواده ها و  در سنین مختلف در نمایش
مسئوالن است تا شاگردان تشویق شوند. الزمه ی توسعه ی 
ــتان نیز هست.  ــتان و انگش هنر عالوه بر ذهن، پرورش دس
ــت و  ــدن ذهن و هم دس ــم موجب قیمتی ش ــر باید ه هن
ــاغل و برنامه های  ــود. پس یکی از بهترین مش ــتان ش انگش
اوقات فراغت برای سالم سازی، مشغول شدن به هنر است. 
ــام آموزش وپرورش، نگاه  ــع، یکی از ابعاد تحول نظ در واق

درست به هنر و جایگاه آن است.
 بار دیگر از جنابعالی تشكر می کنیم.

9
ـ      اردیبهشت  1389 شماره ی هشتم 



10
ـ      اردیبهشت  1389 شماره ی هشتم 

ی
ن 

ا 
و 

خ 
ز 

ا 
»مرحوم مطهری که همیشه یک طلبه بود، یک معلم نیز ب 

ــر سازندگی بود، به دو  بود.« »زندگی او که در حقیقت سراس
ــاختن خود و ساختن جامعه؛ و  ــیم می گردید: س مرحله تقس
ــازندگی خالی  ــی وی هیچ گاه از یکی از این دو گونه س زندگ
نبود، بلکه مانند همه ی مردان خدا و مصلحان راستین، غالباً به 

هر دو نوع سازندگی اشتغال داشت...
اتفاقاً در شیوه ی تعلیم و تعلم اسالمی که هنوز در حوزه های 
علمیه ی ما محفوظ مانده این کار یک سنت رایج است و غالبًا 
ــتاد زانو زدن، به  طالب علم، در عین درس خواندن و پیش اس

تدریس هم دست می زنند.«
گرچه در آموزش وپرورش رایج ما این سنت حسنه را تعمداً 
از بین برده اند اما باز عماًل و به تجربه می دانیم، معلمینی که در 
ــغول درس خواندن هم هستند،  حین تدریس در مدارس، مش
ــان موفق ترند، چرا که آن ها هر روز »طعم  از همکاران دیگرش
ــاگرد بودن« را می چشند و بالطبع از حال و هوای شاگردان  ش
خود، باخبرترند. البته نباید گمان کرد که درس خواندن »لزوماًً به 

دانشگاه رفتن است، بلکه در هر رابطه ای که آدمی بتواند چیزی 
ــت. حتی مطالعه  ــغول درس خواندن اس بیاموزد، در واقع مش
کردن هم نوعی تعلم است. به هر حال، از شاخصه های توفیق 
یک معلم خوب، یکی هم این است که در عین تدریس و کار 

معلمی، درس گرفتن و شاگردی کردن را نیز ادامه دهد.
»آن چ��ه � آق��ای مطه��ری � را از هم دوره ه��ای خود و 
دیگر مدرس��ان فاضل، جدا و انگش��ت نما می نمود، همان 
روش��نگری ها و آگاهی بخش��یدن او در مس��ائل اجتماعی 
و سیاس��ی و اصالح طلبی بود... هرجا چند تن از اهل علم، 
ــود، غالباً گوینده و  ــرد می آمدند چنان چه مطهری حاضر ب گ
ــخص بود که در دیگران  نظردهنده ی اصلی او بود و کاماًل مش
اثر می گذارد و در هر نوع بحثی که پیش می آمد. اعم از مباحث 
ــی، نظرات او صائب بود  علمی یا تاریخی و اجتماعی و سیاس
و سنجیده سخن می گفت... این قبیل جلسات معموالً در بین 
همقطاران اتفاق می افتاد و بین آنان، افرادی آگاه از اوضاع جهان 
ــتند. این جلسات انس برای  و مطلع و اهل مطالعه وجود داش

همه ی آنان مفید بود، زیرا هر یک از آنان اگر به مطلب تازه ای 
و یا کتاب و مقاله ی جدیدی برخورد کرده بود، برای سایرین 

نقل می کرد...«
ــم، معلمینی که  ــه به تجربه دیده ای ــت ک باز هم گفتنی اس
ــان به رشته ی تخصصی معین و درسی که تدریس  اطالعاتش
ــخصیت گیراتری برخوردارند و  می کنند محدود نیست از ش
ــتر مورد عالقه و احترام شاگردان قرار می گیرند. این گونه  بیش
ــتانه ای با همکارانشان شرکت  معلمان معموالً در محافل دوس
ــالف وقت، بحث  ــوخی و خنده و ات ــد که به جای ش می کنن
ــکار و روح آموزش و  ــو و مبادله ی اطالعات و اف و گفت وگ
علم دوستی بر جلسه هایشان حکم فرماست و طبیعی است که 

اینان اطالعات متنوع تر و فراوان تری دارند. 
»استاد مطهری، بسیار ابی النفس بود. نزد ارباب زر و زور 
خضوع نمی کرد و تسلیم کسی نمی شد. تا امکان داشت اظهار 
ــروت دنیا حریص نبود...  ــت نمی کرد. در جمع مال و ث حاج
گاهی می گفت من برای جمع ثروت، فرصت هایی را از دست 

ــاید در نظر دیگران به یک نوع دیوانگی و جنون  داده ام که ش
شبیه تر بوده است.«

این را مقایسه کنید با فرهنگ و نظامی که در رژیم شاهنشاهی، 
پول را معیار و مالک همه ی ارزش ها قرار داده بود. همه  می دانند 
که افرادی که تحمل سختی ها را می کنند و زیر بار زور و منت 
ــخصیت و محترم و مورد عالقه  دیگران نمی روند چقدر با ش
ــت برای یک معلم از  ــتند. این خصوصی و توجه دیگران هس

واجب ترین خصایص است.
»استاد شهید، مردی بسیار رازدار و سر نگهدار بود«.

ــت برای یک معلم آن است که شاگرد به  بزرگ ترین شکس
ــرار خود را به او بگوید و یا او خود، به هر  او اعتماد کند و اس
ــود و از  ــال، به بعضی از نکات پنهان زندگی وی واقف ش ح
ــر بی مباالتی و بی توجهی و یا خدای ناکرده، برای کوبیدن  س
ــخر، اسرار او را فاش کند. ضربه ای که از این جهت به  و تمس
آن شاگرد می خورد وصف ناپذیر و غیرقابل جبران است. او در 
دیگران هم به تلقین ترس و تردید می پردازد و شخصیت خود 

آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی از دوستان نزدیك استاد شهید مطهری است. وی در شب اربعین 
شهادت استاد، سخنرانی جامعی درباره ی دوست دیرین خود كرد كه متن آن بعداً با تفصیل بیشتر در 
یادنامه ی استاد شهید مطهری - سازمان آموزش و انتشارات انقالب اسالمی، تهران 1360 ـ منتشر شد. 
آن چه می خوانید گزیده هایی از آن مطلب است كه در سی امین سالگرد شهادت استاد تقدیم شما 

معلمان گرامی می كنیم.        رشد

از شاخصه های توفیق 
یك معلم خوب، یكی 
هم این است که در 
عین تدریس و کار 
معلمی، درس گرفتن 
و شاگردی کردن را 
نیز ادامه دهد
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ــقوط می کند و همین بی اعتمادی که در شاگردان  معلم هم س
ــبت به هر معلمی ایجاد می شود، از  ــبت به آن معلم و نس نس

بزرگ ترین و خطرناک ترین آثار سوء تربیتی است.
»مطهری مردی خیرخواه و مشكل گش��ا بود تا جایی که 

دستش می رسید به دیگران کمک... می کرد«.
ــایی و کمِک کاری به دیگران،  اثر خیرخواهی و مشکل گش
چنان روشن و قاطع است که حتی آن ها هم که حسن نیت و 
ــکل درمی آورند و به آن گونه  اخالص ندارند، خود را به آن ش
رفتار، تظاهر می کنند و نمونه ی آن را بعد از انقالب در کسانی 
که وابسته به گروهک ها بودند و به این طریق می خواستند اعوان 
 و انصاری از بین شاگردان مدارس به دست بیاورند، به روشنی 
دیدیم. بنابراین از خصوصیات بارز و مشخص یک معلم به طور 
قطع و یقین خیرخواهی و مددکاری است و به خصوص وقتی 
با نیت خالص همراه باشد، چنان آثار عظیمی در روح و جان 

شاگردان ایجاد می کند که حدی بر آن متصور نیست.
»او بس��یار دوراندیش و آینده نگر و حس��ابگر بود، هیچ 
کاری را بدون تمهید مقدمات الزم آغاز نمی کرد. اهل دل به 
دریا زدن و بی گدار به آب زدن نبود. همواره می اندیشید که برای 
هر کاری از وجود چه کسی باید استفاده کرد و در شأن و حد و 

توان کیست و به چه نوع تدبیری حاجت دارد.«
از خصوصیاتی که در حفظ نظم کالس و به کارگیری همه ی 
ــیار مؤثر و مفید است،  ــتعدادهای بالقوه ی دانش آموزان بس اس
همین خصیصه است که معلم با دوراندیشی و محاسبه ی دقیق، 
ــه در حد توان و ظرفیت  ــاگردی چیزی را بخواهد ک از هر ش
ــت. و معلمینی که این استعداد و تجربه را دارند، با چنان  اوس
سهولت و بازدهی خوبی کالس را اداره می کنند که عموماً باعث 

تعجب دیگران می شود.
»مطهری در برابر فض��ل و کمال و لیاقت � در هر کس 
یافت می ش��د � حتی آنان که از راهش جدا بودند، خاضع 
ــیارند  بود و انصاف می داد و حتی بر زبان می آورد... چه بس
ــانی که اگر با کسی اختالف نظر دارند یا عیبی در او سراغ  کس
دارند، همه ی خصلت ها و اوصاف خوب او را ندیده می گیرند 

و به ناحق درباره اش قضاوت می کنند.«
بنابراین اگر شاگرد شلوغ و نامنظم و ناجوری، یک بار درس 
را درست جواب گفت، نباید او را به خاطر اخالق و رفتارش 
ــاگرد مرتب  ــویق و تمجید رها کرد؛ و به عکس اگر ش بی تش
ــش را نیاموخته بود نمی باید از تنبیه  و مؤدب و منظمی، درس
معتدل و عادالنه ی او صرف نظر کرد. اگر خدای نکرده شاگردان 
یک کالس احساس کنند که چند نفری نورچشمی اند و عده ی 
ــم و مغضوب  معلم، آن کالس، بدترین جا  دیگری خار چش
برای تعلیم و تربیت و آموزش وپرورش است. رعایت عدالت و 
انصاف در واقع مهم ترین خصیصه ی اخالقی یک معلم شایسته 

و موفق است.
»وی ش��یفته ی عل��م و دانش بود و ب��ه بهترین وجه این 

شیفتگی را در نوشته هایش منعكس کرده است.«
ــت که  ــت، طبیعی اس در واقع اگر کار معلم، تعلیم علم اس
ــق و شیفته ی علم باشد و این در  او باید واقعاً و صمیمانه عاش
ــت که معلم ارزش کار خویش و ابعاد اثر  ــر اس صورتی میس
وجودی خود و نقش »علم« را در عالم هستی بداند. این بدیهی 
هم شاید قابل ذکر باشد که اگر کسی به ماده ی کار خود عالقه 
نداشته باشد هرگز نمی تواند موفق باشد. چگونه می توان نجاری 
ــوب بدش بیاید، یا آهنگری که  ــاً از چ را تصور کرد که اساس
ــته باشد؟ مگر این که  از آهن و صدا و دیگر آثار آن نفرت داش
ــاغل و در حال شکنجه بدانند و  اینان خود را مجبور به آن مش

متأسفانه می دانیم که برخی از معلمین ما، کالس را شکنجه گاه 
خود می دانند.

»مطهری بدزبان و اهل غیبت نبود.«
ــده ای را اگرچه در  ــالق نکوهی ــتی که چنین اخ و به راس
هیچ کس نمی توان تحمل کرد، از معلم که باید شخصیتی واال و 
ارزشمند در چشم شاگردان داشته باشد و سرمشق و نمونه ای 

برای آنان باشد، به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت.
»به جرئت باید گفت آقای مطهری دارای تقوای اخالقی و 
عملی بود. همان طور که تقوای علمی نیز داشت، از محرمات 
پرهیز می کرد و واجبات و بسیاری از مستحبات را رعایت 

می کرد.«
در واقع این چکیده و خالصه ی همه ی محاسن و بزرگی های 

یک فرد است: تقوای اخالقی و عملی و علمی.
ــد، همه چیز هست و گرنه هیچ خیری در کار  تقوی که باش
نخواهد بود. اساساً ارزش شهید مطهری و بسیار بزرگان دیگر و 
اصوالً مالک ارزش در اسالم، فقط تقوی است واال ممکن است 
کسی بسیاری از استعدادهای درخشان و مهارت ها و خصایص 
چشم گیررا داشته باشد ولی فاقد تقوی باشد؛ و روشن است که 
همه ی آن استعدادها ممکن است در مسیر ناصواب و نادرست 
ــته ی معلمی  به کار رود. معلمی که همه ی خصوصیات شایس
ــته باشد ولی فاقد تقوی باشد، نه تنها مفید نیست بلکه  را داش

خطرناک و مخرب و مفسد است.
»استاد مطهری، طبیعتاً مردی حر و آزادیخواه بود... انسان 
آزاده نمی تواند در برابر بی عدالتی ها و حق کشی ها ساکت و آرام 

بنشیند و تماشاگر باشد...«
ــه ای که معلمی به  ــت نظاره ی آن لحظ ــکوه اس چقدر باش
حمایت از دانش آموزی، او را از ظلم ناروایی که نسبت به او روا 
شده مورد محافظت قرار می دهد و از حق تضییع شده اش دفاع 
می کند. و به عکس، چقدر باعث تأثر و تأسف و سرشکستگی  
ــت که معلمی با این که می داند شاگردش بی تقصیر است و  اس
می بیند که مورد ضرب و شتم قرار گرفته، اما به دلیل مالحظات 
ــکوت کرده و از حق وی  و اخالق محافظه کارانه ی اداری، س

دفاع نکند.
»وی همواره به اسالم می اندیشید و اثر و فكری غیراسالمی 
از او س��ر نمی زد... او همواره با توجه به مکتب و ایدئولوژی 
ــانی که همواره در  ــت و چه بسیار کس ــالمی چیز می نوش اس
ــالم می گویند و می نویسند اما کار آنان محتوای مکتبی  راه اس

ندارد.«
انقالب اسالمی ما به روشنی نشان داد که جامعه ی ما فقط به 
اشخاصی احترام می گذارد و به راه و روش و فکر و اندیشه ای 
ارج می نهد که اسالمی و مکتبی باشد و این محک سنجش و 
ــی از همه جای دیگر قوی تر و نیرومندتر  ارزش در کار معلم
ــیت در این جا از همه جا بیشتر است. با  است، چرا که حساس
ــل و یک مملکت و یک انقالب  ــت یک نس آینده و سرنوش

نمی توان بازی یا مماشات کرد.
»او هیچ گاه بر س��بیل تفنن و س��رگرمی قلم به دس��ت 

نمی گرفت، بلكه نیازها را می سنجید«.
ــاس نیازهای واقعی تربیتی و آموزشی  معلم هم باید براس
دانش آموز به کار خود ادامه دهد و نه با هرچه پیش آید خوش 
آید و از سر تفنن و تنوع. در رفتار و کردار و گفتار و اندیشه ی 
ــاوت و بی جهت و بی تحرک و  ــم نباید هیچ بخش بی تف معل
بیهوده و لغوی موجود باشد و از همه ی وجوه او باید جدیت و 

هدفداری نمایان گردد.

آن چه ـ آقای مطهری 
ـ را از هم دوران های 
خود و دیگر مدرسان 

فاضل، جدا و انگشت نما 
می نمود، همان 

روشنگری ها و آگاهی 
بخشیدن او در مسائل 
اجتماعی و سیاسی و 

اصالح طلبی بود

مطهری در برابر فضل 
و کمال و لیاقت ـ در 

هر کس یافت می شد ـ 
حتی آنان که از راهش 
خدا بودند، خاضع بود 

و انصاف می داد و حتی 
بر زبان می آورد

معلمی که همه ی 
خصوصیات شایسته ی 
معلمی را داشته باشد 

ولی فاقد تقوی باشد، 
نه تنها مفید نیست، بلكه 

خطرناك و مخرب و 
مفسد است
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پنج شنبه )هشتم بهمن ماه 1388( صبح زود، ساعت هفت راه 
افتادم تا ساعت هشت و نیم به قرارم در دانشگاه ماالیا برسم. قرار 
بود که همراه با دو نفر از دانشجویان دکتری دانشکده ی علوم تربیتی 
از مدرسه ای بازدید کنیم. با عجله و کمی هم دلهره رفتم مبادا به 
ــم. من، پنج دقیقه بعد از هشت و نیم به دانشکده  قرارم دیر برس
ــی از میزبانانم می کردم.ولی  ــیدم و خود را آماده ی عذرخواه رس
ــاعت نه و نیم آمدند؛ و من یاد عبارتی از یک  ــان س آن ها خودش
وبالگ نویس مالزیایی افتادم که گفته بود: در فرهنگ ماالیی وقتی 
به شما می گویند ساعت سه، یعنی حداقل ساعت سه و نیم. به هر 
حال با ماشین میزبانان مهربانم که بی منت و مزد دو هفته بود مرا به 

دیدار از مدارس می بردند، روانه ی مدرسه شدیم.
مدرسه ی شبانه روزی سری پوتری درمنطقه ی سایبرجایا قرار 
داشت. نزدیک که شدم مجموعه ای وسیع در برابرم پیدا شد. وقتی به 
مدرسه رسیدیم از دفتر نگهبانی با مدیریت مدرسه تماس گرفتند و 
سپس برگه ی ورود به ما دادند؛ مدرسه ای بود بزرگ و زیبا. به هنگام 
ورود به مدرسه پنج نفر از کارمندان مدرسه به استقبال ما آمدند و نام 
ما را پرسیدند و پس از خوشامد گویی از من خواستند در دفتری که 
از قبل آماده بود و نام من قبالً در باالی یکی از صفحات آن نوشته 
شده بود، مطلبی بنویسم. پس از انجام این کار به اتفاق مدیر مدرسه به 
سالن کنفرانس بسیار مجهز مدرسه رفتیم. آن  ها چند نمونه ی رسانه ای 
درباره ی مدرسه را که از پیش آماده کرده بودند به ما نشان دادند. پس 
از آن مدیر مدرسه ابتدا از من پرسید که به زبان عربی و یا انگلیسی 
می خواهم صحبت کنیم؟ معلم عربی آن ها که فارغ التحصیل رشته ی 
ادبیات عرب از دانشگاه اردن بود آماده بود که اگر مایل بودم عربی 
صحبت کند. اما با توجه به پاسخ من، مدیر مدرسه که خود کامالً به 

زبان انگلیسی مسلط بود و فصیح صحبت می کرد توضیحاتی داد.
ــب گزارش ارائه شده، مدرسه در سال 1968 یعنی 42  به حس
سال پیش تأسیس شده بود. مدیران مدرسه که تصاویرشان بر دیوار 
نصب بود در ظرف این مدت 10 نفر بوده اند؛ یعنی به طور متوسط 
تا امروز هر چهار سال یک نفر در این مدرسه مدیریت کرده است. 
مکان مدرسه پیش از این در کواالالمپور بوده و چند سالی است که 
مدرسه به ساختمان جدید در سایبرجایا منتقل شده است. مدرسه 
شبانه روزی است و دانش آموزان آن از طریق امتحان ورودی دوره ی 
ابتدایی و پس از مصاحبه از سراسر کشور انتخاب می شوند. تمام 
دانش آموزان دختر بودند و اغلب از مناطق غیرشهری آمده بودند. 

مدرسه ای 
در مالزی 

دكتر محمد عطاران

ش ر ا گ ز

اشاره
در سال های اخیر كشور مالزی در همه ی بخش ها، 
توسعه ی كمی و كیفی خوبی داشته و از جهات 
گوناگون مورد توجه كشورهای مختلف قرار گرفته 
است. ماها تیرمحمد، معمار پیشرفت های كنونی 
مالزی كه 22 سال مدیریت اجرایی این كشور را 
برعهده داشت معتقد بود كه راه توسعه ی كشور 
از آموزش و پرورش  می گذرد و در این خصوص 
در زمان او سرمایه گذاری فراوانی شد. عالوه بر 
بورس های فراوانی كه به جوانان مالزیایی داده شد تا 
در دانشگاه های معتبر جهان درس بخوانند و طبقه ی 
تكنوكرات جوان مالزی را به وجود بیاورند در بخش 
آموزش و پرورش عمومی نیز سرمایه گذاری های 
فراوان انجام شد. آن چه كه در زیر می خوانید گزارش 
بازدید من از یكی از مدارس نمونه ی مالزی است كه 
در طی اقامت كوتاهی كه در مالزی داشتم انجام شد.
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مدرسه دارای 
نرم افزاری بود که تمام 
مشخصات دانش آموزان 
و پیشرفت تحصیلی 
آن ها در دروس 
مختلف را نشان 
می داد. این نرم افزار 
را وزارت آموزش و 
پرورش طراحی کرده 
و برای همه ی مدارس 
فرستاده بود
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ش ر ا گ ز
تقریباً همه ی آن ها دارای مقنعه ی سفیدرنگ بلند و لباس های فرم 
آبی خوش رنگی بودند. دانش آموزان در خوابگاه های شبانه روزی 
زندگی می کنند و بخت با آن ها همراه بوده است که در مدرسه ای 
پذیرفته شده اند که یکی از بیست مدرسه ی ممتاز مالزی است و 
دولت سرمایه گزاری سنگینی در آن کرده است. تعداد دانش آموزان 
885 نفر و تعداد معلمان 78 نفر است. پنج پایه دارند و هر پایه  
هم شش کالس است. هر کالس به طور متوسط 30 دانش آموز 
دارد.مدرسه دارای چهار گروه آموزشی علوم اجتماعی، ریاضیات، 
ــت و هر گروه یک سرگروه دارد که بر  علوم و فنی حرفه ای اس
ــان نظارت می کند. هر معلمی دفتری مخصوص دارد  کار معلم
ــش را می نویسد و نحوه ی تدریس او  که در آن گزارش تدریس
در کالس و نیز مطالب آموزشی دیگر در جلسات سرگروه ها با 
معلمان در هر هفته بررسی می شود. تدریس ریاضیات و علوم به 
زبان انگلیسی است و کتاب های درسی این دروس و راهنماهای 

معلم آن به زبان انگلیسی نوشته شده است.
وزارت آموزش و پرورش مالزی به هر معلم ریاضیات و علوم 
ــد از آن برای تدریس  ــت که می  توان یک رایانه ی همراه داده اس
استفاده کند. معلمان مدرسه دارای میز مخصوص به خود بودند 
ــایل خود و یادداشت ها و  و در اتاق بزرگی که پر از میز بود وس
ــته بودند. در کنار این اتاق، اتاق رایانه ای  کارهای بچه ها را گذاش
بود که اختصاص به معلمان داشت و معلمان می توانستند برای 
کارهای خود از آن استفاده کنند. هر معلم باید با کمک نرم افزاری 
ــت و پس از  ــده بود، طرح درس خود را می نوش که طراحی ش
ــط مدیر تأیید می شد، اجازه ی تدریس  این که طرح درس توس
ــه مدیر هم کار  ــت. برای من جالب بود که در این مدرس را داش
آموزشی می کند و شأن تدارکاتچی ندارد. مدرسه دارای نرم افزاری 
بود که تمام مشخصات دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها در 
دروس مختلف را نشان می داد. این نرم افزار را وزارت آموزش و 
ــتاده بود. اکثر  پرورش طراحی کرده و برای همه ی مدارس فرس
ــه خانم بودند. همراه من که خودش دبیر فیزیک  کارکنان مدرس
و دانشجوی دکتری علوم تربیتی بود گفت که کارکنان آموزش 
ــتند. از او درباره ی حقوق  و پرورش در مالزی اغلب خانم هس
معلمان پرسیدم. گفت که معلمان تازه کار حدود 1800 رینگیت و 
معلمانی که دارای تجربه اند حدود 2000 رینگیت )رینگیت معادل 
300 تومان است( می گیرند. برای من که مدتی در مالزی زندگی 
کرده ام از کم و کیف و هزینه های زندگی خبر داشتم این رقم اندک 

و برایم تعجب آور بود.
به کافی نت مدرسه رفتیم. وقت استراحت بود و دانش آموزان 
ــغول کار با کامپیوتر و استفاده از اینترنت بودند. کامپیوترها  مش
ــی لپ تاپ داشت می توانست از سیستم  نو بودند و اگر هم کس
ــتفاده کند. کتابخانه در گوشه ی  ــیم( مدرسه اس وایرلس )بی س
ــا در اتاقی در داخل  ــت. بچه ه دیگری از همین طبقه قرار داش
ــتند و داشتند یک سی دی را درباره ی  کتابخانه درس تاریخ داش

درسشان می دیدند.
هر درسی در کالس یا اتاق مخصوص خود برگزار می شد و 
کالس به تناسب آن درس آرایش مخصوص به خود را داشت. 
بچه ها در این مدرسه پنج زبان را می توانستند بیاموزند. انگلیسی، 
ــه، چینی، عربی و ژاپنی. همه ی کالس ها محهز به رایانه،  فرانس
ــن و ال سی دی بود. گنجایش کالس به مراتب  ویدئو پروژکش
بیشتر از تعداد دانش آموزان بود بنابراین فضای زیادی از کالس ها 

خالی بود.

مدرسه دارای زمین بسکتبال و سالن بدمینتون بود و ما بچه هایی 
را دیدیم که در سالن سرپوشیده ی بدمینتون مشغول بازی بودند.

ــه، ساعات شروع کالس ها  به ما گفتند که در این مدرس
هفت و نیم صبح است و تا ساعت دو و نیم ادامه دارد. پس 
ــب برنامه شان تنظیم شده است. زمان  از آن هم بچه ها تا ش
ــخص  ــتراحت، زمان تفریح و زمان های دیگر همه مش اس
ــطح مدیران عالی مالزی، زنان  ــه در س ــت. این مدرس اس
ــت. از جمله رئیس دانشکده ی  بسیاری را تربیت کرده اس
ــگاه ماالیا که دانشگاه مادر مالزی و یکی  علوم تربیتی دانش
ــگاه برتر جهان است، خود فارغ التحصیل  از دویست دانش

این مدرسه است.
مدرسه ی سری پوتری دارای ارتباطات بین المللی است 
ــورهای دیگر  ــوزان خود را برای بازدید به کش و دانش آم
می فرستد و دانش آموزانی هم به دیدن مدرسه می آیند. پس 
ــرانجام به پایان بازدید  از بازدید از کالس های مختلف، س
رسیدیم. چنان که رسم ماالیی هاست، پذیرایی گرمی کردند 
ــم یادبود، بسته ی کوچکی که در آن پرچم  و سپس به رس
ــه، لیوانی که نقش مدرسه بر آن پیدا بود و بروشور  مدرس
معرفی مدرسه را در داخل بسته ای به من دادند. عکسی به 
ــه بیرون آمدم در حالی که از  یادگار گرفتیم و من از مدرس
ــتیاقی که در معلمان برای یادگیری و بازنمایی  ــوق و اش ش
تصویری خوب از مدرسه در ذهن ما داشتند به وجد آمده 
ــرا به حال و هوایی  ــودم. دیدن دانش آموزان در کالس م ب
ــت و یادگیری همه جا  دیگر برده بود. معلمی همه جا زیباس

13شوق آفرین.
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ماها تیرمحمد، معمار 
پیشرفت های كنونی 
مالزی كه 22 سال 

مدیریت اجرایی این 
كشور را برعهده 

داشت معتقد بود كه 
راه توسعه ی كشور 

از آموزش و پرورش  
می گذرد

بچه ها در این 
مدرسه پنج زبان را 

می توانستند بیاموزند. 
انگلیسی، فرانسه، چینی، 

عربی و ژاپنی



14
ـ      اردیبهشت  1389 شماره ی هشتم 

 به مثابه ی آگاه سازی اجتماعی
سوادآموزی

پائولــو فریره متفكری اســت كه، 
در قــرن بیســتم، اندیشــه هایش 
در  تعلیم وتربیــت  زمینــه ی  در 
كشــورهای فقیر، تأثیرگذار بود و 
هنوز هم قابل توجه است. فریره 
در برزیل در خانواده ای فقیر متولد 
شــد )1921م(. دكترای خود را در 
تعلیم وتربیت  فلســفه ی  رشته ی 
گرفت. اندیشه های ضداستعماری و 
ستم ستیزانه ی او باعث شد، پس از 
كودتای نظامیان در برزیل، دستگیر 
و تبعیــد شــود. در 1964 كتــاب 
»آموزش ستمدیدگان« را نوشت كه 
در كشورش اجازه ی انتشار نیافت 
و در خارج منتشــر شد. این كتاب 
حاوی نظرات او درباره ی آموزش 
در كشــورهای استعمارزده است، 
فریره در سال 1969 برای تدریس 
به دانشــگاه هــاروارد در امریكا 
دعوت شد. یك ســال بعد نیز او را 
به ژنو در سویس دعوت كردند كه 

به مدت 10 سال به عنوان مشاور 
تعلیم وتربیت در شورای جهانی 

كلیساها خدمت كرد.
ســرانجام پس از 15 سال تبعید، 
به كشورش بازگشت و توانست 
نقش مؤثری در آموزش وپرورش 
برزیــل ایفــا كنــد. وی در ســال 
1997م درگذشــت. حداقــل دو 
كتــاب از پائولو فریره به نام های 
فرهنگ سكوت )ترجمه ی دكتر 
علــی شــریعتمداری( و آموزش 
احمد  )ترجمــه ی  ســتمدیدگان 
بیرشــك( به فارسی منتشر شده 

است. 
در ایــن مقاله، نویســنده آراء و 
اندیشــه های فریره را به اجمال 
بررسی كرده است كه می خوانید. 
قابل ذكر است كه نام این متفكر 
در زبــان فارســی بــه گونه های 
مختلــف از جمله پائولــو فریر، 

پائولو فرر نیز نوشته شده است.
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آموزشباتأكیدبرآگاهسازیاجتماعی
ــازی تأکید می کند به آموزش با دیدی  ــی که بر ابعاد اجتماعی و آگاه س ــیوه ی آموزش آن ش
ــن معنا که فراگیری خواندن و  ــت؛ به ای ــر نگاه می کند که با دیدگاه های رایج متفاوت اس دیگ
نوشتن را هدف مهم و اساسی، به عنوان یک مهارِت صرف، نمی داند. به عبارت دیگر، در این 
ــیوه، آموختن مهارت های سواد، هدف قلمداد نمی شود بلکه وسیله ای برای بهبود و اصالح  ش
جامعه و ایجاد تغییرات بنیادی و اساسی در طرز تفکر مردم و نحوه ی برخوردشان با مسائل به 
ــمار می رود. هدف عمده ی این شیوه، ایجاد آگاهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در توده ی  ش
ــاختن تاریخ و فرهنگ جامعه پی  ــت، به طوری که به نقش خود در س فراگیران یعنی مردم اس
ــاس ویژگی های فرهنگی کشورهای آمریکای جنوبی  ببرند. طرح انقالبی »پائولوفریره« براس
ــورها تأثیر بسیاری در شکل  ــت و شرایط حاکم بر این کش ــده اس یا امریکای التین تنظیم ش
ــیوه ی این محقق را در  ــت. آن چه نظریات و ش ــته اس ــیوه ی او داش دادن به افکار و تدوین ش

ت ا  ل  ا  ق  م 
محمد باقر پیری*

پائولو فریره
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مقایسه با نظریات برخی متخصصان این رشته واقعی تر جلوه 
ــیوه ی او از واقعیات حاکم بر  می دهد، منبعث و متأثر بودن ش
زندگی و سرنوشت مردمی است که فریره درباره شان صحبت 
ــاس شیوه ی او بحث درباره ی پدیده ی استثمار، با  می کند. اس
ــیدن آن است. فریره در سرتاسر روش خود  هدف به بند کش
سعی می کند، جریان های استثمارگرانه ای را که از سوی اقلیتی 
زیاده طلب، یا به  عبارتی مستکبر، بر توده های عظیمی از مردم 
ــتضعف تحمیل می شود آشکار نماید؛ سپس  ستمدیده و مس
راه های نابودی آن را مطرح و برای مردم ملموس کند. اما چون 
پدیده ی استثمار، این مصیبت بارترین بالی قرن، در مفهوم کلی 
ــاً علت و ریشه ای واحد دارد و با هدف مشخص  خود، اساس
ــترش یافته  ــل تعمیمی در تمام نقاط محروم جهان گس و قاب
است. کاربرد شیوه ی این دانشمند می تواند از مرزهای امریکای 

جنوبی و التین فراتر رود. 

آموزشستمدیدگان
ــیوه ی فریره که به آن  ــاره ی نظریات و ش نکته ی مهم درب
ــت که او خود از میان محرومان  ارزش خاصی می دهد این اس
جامعه برخاسته و به همین دلیل آن چه می گوید کمتر جنبه ی 
ــکار او حداقل تا حدود  ــه های اف تصنعی و تخیلی دارد. ریش
ــزء جدایی ناپذیر زندگی  ــت که ج زیادی، واقعیت تلخی اس
ــت. این ویژگی ها می تواند اعتبار شیوه ی  گذشته اش بوده اس

افکارش را چندین  برابر کند. 
در روش فریره، تعلیم وتربیت باید همراه با تجزیه و تحلیل 
ــرورش مرحله ای  ــرد، زیرا آموزش وپ واقعیت ها صورت گی
ــی برای تصمیم گیری و تقسیم قدرت در جامعه است.  اساس
)آموختن خواندن و نوشتن یک عمل سیاسی است.( و فرد را 
برای شرکت در امور سیاسی جامعه آماده می کند. فریره معتقد 
است که روش او برای همه ی ستمدیدگانی مناسب است که 
پیوسته آلت دست قدرتمندان بوده اند و در میان جامعه ی خود 
به جای عامل یا فاعل، همیشه در نقش منفعل یا فعل پذیر عمل 
کرده اند. او هدف اساسی تعلیم وتربیت را پرورش انسان های 
ــکار، عقاید و ارزش های  ــالق و منتقد می داند که تمامی اف خ
موجود در جامعه و هم چنین عملکرد افراد و نحوه ی برخورد 
ــدی انتقادی می نگرند و  ــا حوادث و وقایع مختلف را با دی ب
ــه های آن می کوشند. به این وسیله، مستضعفان  در یافتن ریش
ــد به ایجاد دگرگونی در عوامل نامطلوبی بپردازند که  می توانن
سبب محرومیتشان در جامعه شده است و آگاهانه دوشادوش 
همدردان خود برای ایجاد تغییرات بنیادی در ساخت و ترکیب 
ــتمدیدگان چنان  نظام جامعه اقدام کنند. به عقیده ی فریره س
ــکالت روزانه ی خود غوطه ورند که تصور  ــائل و مش در مس
ــته باشند. وی  نمی کنند، توانایی تغییر زندگی خویش را داش
ــی را در  ــدگاه ویرانگر، مفهوم مردم شناس ــرای تغییر این دی ب
فرهنگ مطرح می کند، میان »طبیعت« و »فرهنگ« وجه تمایز 
ــود و بر ضرورت تجزیه و تحلیل واقعیت ها تأکید  قایل می ش
می کند. او معتقد است که بحث کردن درباره ی فرهنگ، توده ی 
ــوادان در  مردم را متقاعد می کند که بدانند آن ها نیز مانند باس
ساختن و شکل دادن به فرهنگ جامعه سهیم اند. به این وسیله 
بی سوادان می توانند این حقیقت را درک کنند که فرهنگ ساخته 
و پرداخته ی دست انسان ها است، پس می تواند دست خوش 

تغییر و دگرگونی شود. تغییر و دگرگونی فرهنگ جامعه، پایه و 
اساس تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

ــره او را در درک این حقیقت کمک  تجارب گوناگون فری
ــوادی و بی تفاوتی محرومان  ــه فقر، عدم آگاهی، بی س کرد ک
ــبت به حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی خود نتیجه ی  نس
مستقیم حاکمیت نظام فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ــالت نظام حاکم برای حفظ  ــت. و در مقابل، تمای موجود اس
منافع خود بیش از پیش به محرومیت مستضعفان دامن می زند. 
ــمند کوشش کرد شیوه ی آموزشی  از این رو بود که این دانش
خاصی ارائه دهد که به تعلیم وتربیت ستمدیدگان بپردازد و به 
جای سکون و سکوت، آن ها را به اعتراض و حرکت وادارد؛ 
لذا اساس شیوه ی آموزشی خود را بر پایه ی »شكستن فرهنگ 

سكوت ستمدیدگان« بنا کرد.
ــی پائولو فریره بر این اصل استوار است  ــفه ی آموزش فلس
ــتن و  ــه یادگیری فرد نمی تواند از آن چه او درباره ی خویش ک
جهان خود می داند جدا باشد. یادگیری حقیقی در واقع تداوم 
ــای مختلف فرهنگی،  ــان در زمینه ه ــات و دانش انس اطالع
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فردی است، و به آزادی و تغییر 
ــد. این نوع دانش و  ــرایط رنج آور زندگی اش کمک می کن ش
اطالعات پیوسته با پرسشی انتقادی درباره ی شرایط و موقعیت 
انسان و وضع موجود او در جامعه همراه است تا به این وسیله 
ــتن شرایط ظالمانه ی اجتماع  اراده ی او را برای از میان برداش
قوت بخشد و فرد را به بهبود زندگی خویش تشویق کند. از 
ــیوه ی فریره تنها فراگرفتن خواندن و نوشتن نیست  این رو ش
ــرد قصد و اراده  ــن نحوه ی تصمیم گیری و کارب بلکه آموخت
ــتن، بدون این که فرد بتواند  ــت. آموختن و خواندن و نوش اس
ــرایط نامساعد زندگی خود را تغییر دهد و نسبت به جهان  ش
و پدیده های آن شناختی آگاهانه به دست آورد، بیهوده است و 
ــکالت و مسائل او مورد استفاده قرار  کمتر به منظور رفع مش

می گیرد.

آموزشوپرورشبیطرف
ــد و  ــت که تعلیم وتربیت باید جهت دار باش وی معتقد اس
هدف عمده ی آن آگاه کردن انسان ها به  فعل و انفعاالتی باشد 
که در جهان پیرامونش صورت می گیرد و زندگی او را تحت 
تأثیر قرار می دهد. به نظر او، بحث درباره ی»آموزش وپرورِش 
ــت، زیرا آموزش وپرورش  بی طرف«، بی معنا و گمراه کننده اس
ــه  به طور کلی، و تعلیم وتربیت به منزله ی جزئی از آن، همیش
براساس فلسفه، ایدئولوژی و هدف های سیاسی خاصی استوار 
ــی یا افرادی را تربیت می کند که  ــت. هر نظام آموزش بوده اس
ــات و پدیده های  ــبت به جریان ــادی دارند و نس ــی انتق بینش
ــان می دهند و برای  ــیت  نش موجود در جامعه از خود حساس
ــند، یا به تربیت افرادی می پردازد  تغییر و اصالح آن می کوش
که روحیه ای سازشکارانه دارند و به سادگی با شرایط رنج آور 
جامعه خو می گیرند و به تأیید و تثبیت نظام موجود می پردازند. 
ــی فریره عمیقاً بر این اعتقاد استوار است که  فلسفه ی آموزش
انسان می تواند کیفیت زندگی خود را با داشتن بینشی اعتقادی 
ــبت به حوادث و وقایعی که در محل زندگی و جامعه اش  نس
ــد. توجه او بیشتر  اتفاق می افتد و با تکیه بر عمل، بهبود بخش
معطوف متحول کردن و دگرگون ساختن زندگی ستمدیدگان 

او هدف اساسی 
تعلیم وتربیت را 

پرورش انسان های 
خالق و منتقد می داند 

که تمامی افكار، 
عقاید و ارزش های 
موجود در جامعه و 

هم چنین عملكرد افراد 
و نحوه ی برخورد 
با حوادث و وقایع 

مختلف را با دیدی 
انتقادی می نگرند

تغییر و دگرگونی 
فرهنگ جامعه، پایه 

و اساس تغییرات 
اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی است
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ــان به شرایط و موقعیت خود در جامعه  جهان، با آگاه کردنش
ــت. در این دیدگاه نظام آموزش وپرورش به جامعه شکل  اس
نمی دهد و سبب تغییر و تحول آن نمی شود، بلکه این جامعه 
است که به نظام آموزشی شکل می دهد. به  عبارت دیگر نقش 
حقیقی آموزش وپرورش، هماهنگ کردن فرد با نظام و فرهنگ 
ــت بلکه نقش عمده ی آن پرورش افرادی است  موجود نیس
که آگاهانه و به طور فعال برای ساختن فرهنگ و تاریخ اقدام 
کنند. او به حقیقت اذعان می کند که خواندن تاریخ بیگانگان 
اهمیتی ندارد، بلکه آن چه مهم است ساختن تاریخ و در بطن 
آن بودن است. در واقع بررسی انتقادی واقعیت ها مبدأ آموزش 
ــت. این امر با توسل جستن به تفکر و عمل  ستمدیدگان اس
ــود. آموزش حقیقی ستمدیدگان نمی تواند  امکان پذیر می ش
به وسیله ی ستمگران ایجاد شود و به مرحله ی اجرا درآید. تنها 
نیرویی که می تواند ستمدیدگان را رهایی بخشد، نیرویی است 

که از طبقه ی محروم سرچشمه می گیرد.

زندگیدرحاشیهیتاریخ
فریره آموزش وپرورش را یکی از ارکان سیاست می داند و 
می گوید: رهبران جامعه و هیئت حاکمه )در جوامع ستمدیده( 
با توسل جستن به برنامه های آموزشی خاص به تغییر افکار، 
اعتقادات و ارز ش های موجود می پردازند و یا جنبه هایی از آن 
را تقویت و جنبه هایی را تشدید می کنند. محرومان نیز تنها از 
این طریق و با شیوه ی آموزش وپرورش حقیقی است که از قید 
نیروهای خارجی آزاد می شوند و می توانند مقام انسانی خود را 
به دست آورند. پس بایستی آموزش باید طوری باشد که فرد 
را به درجه ای از آگاهی برساند که بتواند علل پیدایش مسائل 
ــد برای ایجاد تغییر و تحول  ــود را درک کند و قادر باش موج
وارد عمل شود و به اقدامات اساسی دست زند. فریره عمیقاً به 
آزاد کردن انسان ها از هر قید و بندی معتقد است. وی این امر 
را غیرممکن می داند که در یک جامعه ی سرمایه داری و کاماًل 
صنعتی یا در جامعه ای مصرف کننده و بسته بتوان فرد را برای 
رسیدن به مقام واالی انسانی خویش تحت تعلیم قرار داد. به نظر 
او، عدم تعلیم و آگاهی و شناخت کافی فرد در شناختن محیط 
ــکیل دهنده ی  ــتن آگاهی الزم به ویژگی های تش خود و نداش
ــبب می شود که به واقعیت های عینی توجه نکند و  جامعه س
علت بسیاری از حوادث و وقایع زندگی خویش در جامعه را 
در عوامل ذهنی و جادوئی جست وجو کند. از این رو در جوامع 
ــته و مصرف کننده، خرافات بخش عمده ای از اعتقادات و  بس
ــکیل می دهد و به جای این که افراد در  ارزش های مردم را تش
ــیه ی تاریخ  ــگ خود قرار گیرند در حاش ــن تاریخ و فرهن مت
ــاختن و به وجود  زندگی می کنند و به فرهنگی که خود در س
ــته اند آگاهی و شناخت کافی  ــهم به سزایی داش آوردن آن س
ــکوت  ندارند. عدم تحرک فرهنگ اجتماعی و اقتصادی و س
محض، از خصوصیات بارز این نوع جوامع به شمار می رود. 
هدف های آموزش وپرورش نیز در جهت تداوم و تثبیت وضع 
ــته، مردم در مقابل نامالیمات و  موجود است. در جوامع بس
شرایط ناهنجار زندگی ساکت اند، ولی در جوامع پویا از سوی 
ــرایط نامساعد موجود و  توده ی مردم برای دگرگون کردن ش
بهبود آن فشار زیادی بر هیئت حاکمه وارد می شود. در جوامع 
بسته و محدودنگر، انسان از خود بیگانه شده و مجذوب سبک 

ــود و افکار، طرز بیان و درک او  ــرو می ش زندگی جوامع پیش
ــکار و درک و طرز بیان جوامع  ــان معموالً انعکاس اف از جه
پیشرفته است. در این گونه جوامع که فرهنگ سکوت جلوه گر 
می شود کشور و مردم از نظر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آلت 
دست جوامع پیشرفته ای هستند که صدای آن ها را نمی شنوند، 
ــت دنیایشان را همین جوامع پیشرفته رقم  حال آن که سرنوش
می زنند. از این رو جوامع از خود بیگانه شده قاطعانه به سکوت 
ــانی که  ــوند. در ضمن در درون جامعه، کس فراخوانده می ش
ــکوت  قدرت را در اختیار دارند توده ی مردم را در معرض س
مرگبار قرار می دهند. تجربه ی تاریخی، فرهنگی مردم مخصوصًا 
مردم مستعمره  نشین )به طور کلی همه ی افراد ستم دیده( نشان 
می دهد که آنان به جای سازنده ی تاریخ بودن محکوم تاریخ اند. 
یکی از مسائل اساسی و مهم قرن ما سلطه گری است؛ از این رو 
هدف اساسی آموزش وپرورش باید آزاد کردن انسان ها باشد. 
برای دست یافتن به این آزادی باید به بینش انتقادی رسید؛ اما 
این بینش و بیداری نمی تواند جنبه ی فردی و شخصی داشته 
باشد و باید با آگاهی دیگران همراه باشد؛ پس سعی می شود 
که فرد به شکل صحیح و منطقی و بدون تکیه بر احساسات، 
درباره ی عدالت اجتماعی یا عدم آن، ریشه ها و اساس مسائل 
و مشکالت و اعتبار ارزش ها، نظریات، عقاید و احساسات به 
قضاوت بپردازد. شیوه ی برنامه ریزی برای محتوای کتب درسی 
ــت که گروهی از  ــتن آن ها، طبق دیدگاه فریره این اس و نوش
محققان که در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی کار کرده اند و دارای تجارب ارزنده و علمی هستند، 
از تمام مناطق و از میان فرهنگ های گوناگون انتخاب و نسبت 
ــطح آگاهی بی سوادان و ستمدید گی  به میزان محرومیت و س
خویش و نوع مسائل و مشکالت موجود به مطالعه و بررسی 
ــی از ارکان این روش، بحث و گفت وگو و حل  بپردازند. یک
مسئله در مقابل روش ذخیره سازی تعلیم وتربیت )روش رایج 

فعلی( است. در ادامه  این دو روش را باهم مقایسه می کنیم.

1.روشذخیرهسازیباتكیهبرحافظه
نظام های آموزش وپرورش، در بسیاری از موارد از روش هایی 
استفاده می کنند که با نظام سرمایه داری حاکم بر جامعه مطابقت 
دارد. در این  نظام ها با فرد به مثابه ی واحدی برخورد می شود 
که هم چون پول می توان روی او سرمایه گذاری کرد. در روش 
ذخیره سازی، دانش و معلومات در ذهن افراد به ودیعه گذاشته 
ــرار گیرد و البته فرد  ــود تا در آینده مورد بهره برداری ق می ش
ــغل بهتر، موقعیت مناسب تر، نفوذ،  هم به کمک آن بتواند ش
ــت آورد. در این  ــخصیت اجتماعی و مانند آن ها را به دس ش
نوع نگرش، فرد به منزله ی ظرفی خالی است که باید با دانش 
ــود. پس هرچه معلم بتواند ظرف را بیشتر  و معلومات پر ش
ــت و هرچه ظرف ها محتویات خود را  ــته تر اس پر کند شایس
دقیق تر حفظ و نگهداری کنند و بتوانند آن را به موقع و به طور 
کامل ارائه کنند شاگردان بهتری خواهند بود. هم چنین، در این 
روش، معلم همیشه در نقش »انسان دانای کل« ظاهر می شود 
ــاگردان  که تمامی اطالعات را در اختیار دارد، در حالی که ش
ــا دانش و معلومات معلم  ــان را ب هیچ نمی دانند و باید ذهنش
انباشته سازند. در این روش، ایجاد رقابت کاذب یعنی رقابت 
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فرهنگی مردم 
مخصوصاً مردم 
مستعمره  نشین 
)به طور کلی همه ی 
افراد ستم دیده( 
نشان می دهد 
که آنان به جای 
سازنده ی تاریخ 
بودن محكوم 
تاریخ اند
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ــوب  ــان افراد یکی از ابعاد عمده ی آموزش وپرورش محس می
ــود میل و عالقه ی افراد  ــود و به این وسیله سعی می ش می ش
به کسب موقعیت های فردی تشدید شود. عالوه بر این، تضاد 

میان معلم و شاگرد در این روش به خوبی مشهود است. 
روش ذخیره سازی تعلیم وتربیت امروز روشی مطرود است، 
ــان های دانا و  ــا طبیعت افراد، به منزله ی انس ــیوه ب زیرا این ش
ــوزش، قوه ی تفکر را از  ــبک از آم آگاه، مغایرت دارد. این س
افراد سلب می کند و آنان را وادار می سازد به جای فکر کردن 
ــوای آموزش وپرورش به حفظ کردن  درباره ی مطلب و محت
بپردازند. این نحوه ی آموزش خالقیت و سازندگی افراد را از 
میان می برد و آن ها را به قبول و پذیرفتن وضع موجود تشویق 
ــای این که محیط را با توجه به  ــد. در نتیجه، افراد، به ج می کن
نیازهای خویش تغییر دهند خود را با محیط به همان شکلی که 

هست تطبیق می دهند. 
ــلطه  ــرورش یا برای تحت س ــورت آموزش وپ در هر ص
ــان. اگر هدف ما  ــت یا برای آزاد کردنش درآوردن انسان هاس
آزاد کردن باشد نمی توانیم از روش ها و فنونی استفاده کنیم که 
ــلطه درآوردن به کار می رود. روش ذخیره سازی  برای تحت س
ــان را آزاد کند مگر این که مفهوم  تعلیم وتربیت نمی تواند انس
ــی  ــرورش تغییر یابد و به جای آن آموزش وپرورش آموزش وپ
ــود که انسان را در نقش فاعل مجسم کند، یعنی  جایگزین ش
فرد با دیدی انتقادی به محیط و جامعه ی خویش نگاه کند، به 
تفکر بپردازد و سرانجام دست به اقدامات ضروری و اساسی 
بزند. بدین سان، هر فرد باید نقش خود را در جامعه، به مثابه ی 
یک انسان ثبت کند، یعنی نقش کسی که فاعل است و می تواند 
شرایط خود را ببیند، آن را تجزیه و تحلیل کند، و به یاری تفکر 

و عمل، در دگرگون کردن آن بکوشد.

2.روشهایبحثوگفتوگووحلمسئله
ــی  ــئله، دو روش روش بحث و گفت وگو و روش حل مس
ــتند که در پدیداری آموزش وپرورش خالق نقش اساسی  هس
ــد. این گونه روش ها از ابعاد و عناصری برخوردارند که با  دارن
روش ذخیره سازی تعلیم وتربیت کاماًل متفاوت است. در نظام 
آموزش وپرورشی که براساس روش های بحث و گفت وگو و 
ــئله استوار است، معلم نه تنها در نقش انسانی دانا که  حل مس
تمامی اطالعات و معلومات را در اختیار دارد، ظاهر نمی شود 
بلکه او نیز در روند گفت و شنودی که میان اعضای گروه جریان 
ــرکت می کند و از این راه به افزایش دانش و معلومات  دارد ش
خود می پردازد. وظیفه ی معلم راهنمایی گروه و هماهنگ کردن 
فعالیت آن هاست. از این رو به جای این که دانش خود را در ذهن 
ــاگردان ذخیره کند به آن ها کمک می کند تا به تفکر انتقادی  ش
بپردازند و شناخت و آگاهی خود را افزایش دهند. هم چنین در 
ضمن گفت وگو می توانند احساسات، امیدها، عجز و ناتوانی 
ــکل اظهارنموده و افکار و عقاید خود را  خود را در مقابل مش
ــیله آن ها درباره ی شرایط  درباره ی جهان بیان کنند. به این وس
خود به تفکر می پردازند و دیگر منفعِل محض و قربانی شرایط 
و موقعیت نخواهند بود. با شناختن مسئله، یعنی موضوعی که 
باید حل شود، آن ها از ارزش اساسی انسان که فاعل بودن است 
و نه منفعل بودن، آگاه می شوند، و این مبتنی بر اندیشه ی فریره 

ــت که تغییر دادن و دگرگون کردن انسان فعل پذیر را کلید  اس
اساسی هر نوع یادگیری می داند. فریره نسبت به جو کالس نیز 
بسیار دقیق است. بحث و گفت وگوی دوطرفه را توصیه می کند 
ومی گوید این گفت وگو باید به منظور اکتشاف باشد نه به منظور 
حفظ کردن و به خاطر سپردن مطالب. هر یک از اعضای گروه 
باید هم معلم باشد هم فراگیر، هماهنگ کننده ی گروه نیز باید 
به نحوی فراگیرنده باشد و از بحث و گفت وگو مطالب تازه ای 
بیاموزد و هم معلم از طریق گفت وگو و راهنمایی در آموزش 
شرکت می نماید. به این ترتیب جلسات آموزش به طور کامل 
از طریق گفت وگوی چندجانبه ی اعضای گروه اداره می شود 
که هدف نهایی آن تسلط افراد بر زندگی خویش، کسب آگاهی 
انتقادی، تکیه بر عمل و به دست آوردن آزادی است. این کار 
برای کسانی که تاکنون تصور می کردند برای رفع مشکالتشان 
هیچ گونه عکس العمل مثبتی نمی توانند از خود نشان دهند بسیار 
مهم است. هنگامی که فراگیران متوجه این حقیقت شوند که 
خودشان می توانند برای مسائل و مشکالت شان به چاره جویی 
ــت خویش تأثیر بگذارند،  بپردازند و به این ترتیب بر سرنوش
ــلط نیروهای خارجی بر آنان غیرممکن خواهد شد. البته  تس
ــلطه درآورد؛  ــردم را با بحث و گفت وگو نمی توان تحت س م
زیرا با بحث نمی توانیم افکار و عقاید خود را به دیگران تحمیل 
کنیم و شنونده را به طور کامل و دائم تحت نفوذ درآوریم و او 
ــاگردان و بحث و  را کنترل کنیم. از این رو برای تدریس به ش
ــود که هم بار علمی  گفت وگو با آنان باید مباحثی انتخاب ش
داشته باشد و هم آنان را به تفکر وادارد. بنابراین برای هر بحث 
دو بعد باید قائل شد: تفکر و عمل: اگر بحثی بار عملی خود را 

از دست بدهد بُعد فکری آن نیز زیان می بیند.
در نهایت، آن نکات مهم و اساسی را که می توان در دیدگاه 
ــطح بینش،  ــت از: افزایش س فریره یافت از جمله عبارت اس
امکان کسب آگاهی انتقادی نسبت به محتوا و مواد آموزشی، 
ــا توجه به ویژگی های فردی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و  ب
اقلیمی مناطق مختلف و احتیاجات آن ها. این نحوه ی آموزش، 
ــفه ای است که انسان را خالق تاریخ و فرهنگ و  مبتنی بر فلس
سرنوشت خویش قلمداد می کند. این شیوه بیشتر در جوامعی 
ــتبد خارجی و داخلی رها  که تازه خود را از قید نیروهای مس
ــیار مناسب است. امیدوارم با درک  کرده و یا خواهند کرد بس
عمیق و تعمیم آگاهانه و علمی بتوان از نکات این دیدگاه برای 
پیشبرد اهداف و تعمیق آگاهی عمومی جامعه، استفاده کرد و 
زیرساخت ها و روش های مناسب تدریس را شناخت و بتوان با 

اجرای آن گامی در جهت آزادی و آزاد اندیشیدن برداشت.

زیرنویس
* مدیر دبیرستان دكتر حسابی. سنندج
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ت ا  ل  ا  ق  م 

ــخن  ــی از دبیران و دانش آموزان حاضر بودم که س در جمع
از تدریس خصوصی به میان آمد. هر کس اظهارنظری می کرد 
که بعضی از آن ها شنیدنی بود. یکی از دوستان که سال هاست 
در دبیرستان البرز تهران به تدریس و کار در آزمایشگاه فیزیک 

مشغول است می گفت: 
در سال 1336 در کالس ششم ریاضی شهرمان- سیرجان - 
تحصیل می کردم. یک نفر دبیر تازه استخدام فیزیک به شهرمان 
آمده بود و معلم کالس ما شد. یکی دو هفته از سال تحصیلی 
نگذشته بود که مدیر مدرسه مرا صدا زد و به دفتر مدرسه برد 
و گفت: تو با سه نفر دیگر- که آن ها را نام برد- الزم است نزد 
آقای دبیر فیزیک، به طور خصوصی، هفته ای حداقل 3 جلسه 
درس های فیزیک و شیمی و ریاضی بخوانید، و اضافه کرد که 
وقتش را خودتان با ایشان تنظیم کنید. من گفتم: ما چند نفر که 
ــت و تا حاال هم تجدید نداشته ایم ... آقای  معدلمان خوب اس
ــوید و الزم است بیشتر  ــما باید کنکور قبول ش مدیر گفت: ش
درس بخوانید! من هم قبول کردم و موضوع را به دوستانم گفتم 
و قرار شد به نوبت از آقای دبیر دعوت کنیم که هر هفته منزل 
یکی از ما تشریف بیاورند و درس خصوصی بدهند. بعد از یک 

ماه، باز آقای مدیر مرا صدا زد و گفت نفری 25 تومان روی 
هم بگذارید و هر ماه صدتومان به من بدهید. ما هم این کار 
ــد از 5 ماه آقای مدیر گفت دیگر پول ندهید،  را کردیم. بع
چون حقوق ایشان برقرار شد و دیگر احتیاجی به پول شما 
ندارند و پول نمی گیرند! البته درس خصوصی ما تا آخر سال 
ادامه داشت. باالخره در امتحان کنکور شرکت کردیم و هر 

چهار نفرمان هم قبول شدیم. 
بعد از نقل این ماجرا، دوست ما توضیح داد که در آن سال ها 
پنج شش ماه طول می کشید تا حقوق تازه استخدام شدگان 
پرداخت شود و اغلب معلمان در آن ماه ها با مشکل روبه رو 
ــه ی ما به این وسیله مشکل  بودند، در واقع آن مدیر مدرس
آقای دبیر را حل کرد. جالب است که بگویم این آقای دبیر 
بعداً ادامه تحصیل داد، دکترا گرفت و در دانشگاه تهران استاد 

شد و به معاونت کل دانشگاه هم رسید.« 
یکی از دوستان گفت: پس تدریس خصوصی، هم برای 
شما دانش آموزان خوب بود و هم برای آقای دبیر، برای شما 
که در دانشگاه قبول شدید برای آن دبیر هم تا آمد به حقوق 
اداره برسد، ماهی صد تومان از دست مدیر گرفت و زندگیش 
تأمین شد و بعد هم چیزی نگرفت و افتخاری تدریس کرد 
ــش هم حفظ شد! یکی دیگر از حاضرین که  و عزت نفس

می گفت سال ها مدیر مدرسه بوده است، اضافه کرد: 
ــئله ی مهم در مدارس  موضوع درس خصوصی یک مس
است. بعضی وقت ها نیازهای علمی و آموزشی دانش آموزان 
یا نیازهای مالی معلمان درس خصوصی را باعث می شود و 
بعضی وقت ها هم تنبلی، هم چشمی، رقابت، سوءاستفاده از 

سوی دانش آموزان و کم کاری در تدریس، طمع و پول دوستی 
و زیاده خواهی معلمان که اغلب مسائلی در کالس و مدرسه به 
وجود می آورد و موجب تذکرهایی از سوی اداره، خانواده ها و 

حتی محصلین می شود.
دانش آموزی که در جمع بود گفت: 

من حاال کالس سوم دبیرستان هستم. بحمداله تا حاال پول 
برای درس خصوصی نداده ام. هرچه بوده خودم تالش کرده ام 
که مطالب درسی را سرکالس که همه نشسته اند یادبگیرم. البته 
بعضی وقت ها که مریض شده ام و کالس نرفته ام، عقب افتاده ام، 
ــتفاده از همکالسی های خود و تالش بیشتر توانسته ام  اما با اس
عقب افتادگی ام را جبران کنم. اغلب شنیده ام که بعضی از بچه ها 
هم که در کنکور قبول شده اند، معلم خصوصی نداشته اند. این 
ــؤال های کنکور خارج از کتاب درسی  را می دانیم که اصوالً س
ــت درس بدهد و دانش آموز بداند که  ــت. اگر معلم درس نیس
باید آن مطالب را در کالس یاد بگیرد احتیاجی نیست که وقت 
اضافی و استراحت خود را صرف درس خصوصی کند. اما این 
مطلب را هم بگویم   که: »بعضی وقت ها معلم خصوصی داشتن، 
ــت وباگفتن این که من  برای بچه ها مایه ی فخر و مباهات اس

 تدریس خصوصی و اثرات آن 
اسفندیار معتمدی 
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پهلوی این یا آن معلم مشهور درس می خوانم به این کار افتخار 
می کنند. البته بعضی از معلمین هم هستند که در کالس درس 
ــویق به رفتن به آموزشگاه یا  کم کاری می کنند و بچه ها را تش
کالس خصوصی خودشان می کنند. حتی شماره حساب بانکی 

می دهند و به قول خودشان قبولی را تضمین می کنند!«
ــال ها پیش  ــت که س ــی دیگر از حاضران که دبیری اس یک

بازنشسته شده، به سخن آمد و گفت:
ــن جناب را، که   ــد مرحوم آقای ضیاء الدی خدا رحمت کن
ــطه ی اصفهان بود. عصرها وقتی  ــه ی متوس مدیر اولین مدرس
ــته از محصلین را در  ــد. دو دس ــای درس تمام می ش کالس ه
ــت. یک دسته آن هایی که درسشان خیلی  مدرسه نگه می داش
ــان ضعیف بود. او  ــته آن هایی که درسش خوب بود و یک دس
هر دو نفر از دسته ی دوم را به یک نفر از دسته ی اول می داد تا 
ــیمی و زبان را با آن ها مرور  مطالب دروس ریاضی، فیزیک، ش
کند و آن هارا به پایه ی کالس برساند. بعد هم گروه های ضعیف 
ــتاد خانه و خودش با گروه قوی کار می کرد. جالب  را می فرس
است که بسته به استعداد و قدرت یادگیری افراد این گروه، آقا 
ــاعت ها با آن ها کار می کرد و آخر شب پیاده از محل  ضیاء س
ــه که غرب اصفهان بود به منزلش که در شرق اصفهان  مدرس
ــب ها بود که در اثر تاریکی،  بود می رفت. در یکی از همین  ش
ــت و مدت  بارش برف و یخ بندان زمین خورد و پایش شکس
ــت راه برود. با این  حدود 2 ماه پایش در گچ بود و نمی توانس
ــیله  ای فراهم کرد تا تخت استراحتش را به مدرسه  حال،  وس
بردند و آن  بچه های قوی در اطراف تختش می نشستند و درس 
خصوصی می خواندند. همان بچه ها بودند که در سال 1307 و 

بعد از آن در امتحان اعزام دانشجو قبول شدند و به اروپا رفتند 
و بازگشتند و استادان نامداری چون پرفسور تقی فاطمی، دکتر 
کمال جناب، دکتر محمد منجمی و دکتر حسین میرشمسی و 
... شدند و علوم و فنون جدید را به ایران آوردند  و حیاتی تازه 

به کشور دمیدند«.
دوست دیگری در جمع ما، که از کارشناسان تعلیم و تربیت 
ــت که  بود گفت: »اهمیت این موضوع را نباید از نظر دور داش
از طریق تدریس خصوصی دانش آموزان دانش بیشتری کسب 
ــعه ی اجتماعی و ملی کمک می کند.  می کنند و این امر به توس
هم چنین تدریس خصوصی می تواند به دانش آموزان ضعیف 
ــی های خود عقب نمانند و اعتماد به  کمک کند تا از همکالس
ــه نیز نگرش  نفس آن ها باال برود و کالس های خارج از مدرس
ــی، پشتکار و نظم اجتماعی  آن ها را در  جهت مطالعه ی درس
ارتقاء دهد. بنابراین در چنین شرایطی تدریس خصوصی یک 
ضرورت مکمل برای نظام آموزشی رسمی محسوب می شود 
ضمناً تدریس خصوصی و مزایا و معایب آن موضوع و مسئله ای 

جهانی است و فقط مربوط به ایران نیست. 
ــئله ی تدریس خصوصی را  ــت ما اضافه کرد که مس دوس
ــازمان یونسکو به صورت مسئله ای عمومی و جهانی مورد  س
ــه قرار داده و گروهی را به تحقیق در این امر به کارگرفته  توج
است. مسئولیت این گروه را آقای مارک بری رئیس دانشکده ی 
آموزش و پرورش دانشگاه هنگ کنگ و عضو مرکز تحقیقات 
آموزش و پرورش تطبیقی این دانشگاه با نظارت موریل پویسون 
متخصص برنامه های درسی و جکسن هاالک، مشاور بین المللی 
در مؤسسه ی بین المللی برنامه ریزی آموزشی )ITEP( برعهده 
ــورد تدریس  ــت. مارک بری تحقیق مفصلی در م ــته اس داش
ــام داده و واکنش دولت های جزیره ی موریس،  خصوصی انج
هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان و جمهوری کره را بر آن افزوده و 
کتابی با عنوان »اثرات نامطلوب تدریس خصوصی، ابعاد و 
تبعات و واکنش های دولت ها« تألیف و منتشر ساخته است. 
ــن ستایش. از کارشناسان سازمان  این کتاب را آقای دکتر حس
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ترجمه کرده و به سازمان داده 
است. سازمان  نیز آن را تایپ و تکثیر کرده در اختیار کارشناسان 

قرار داده است. 
دوستان حاضر عالقه مند و خواستار شدند که ایشان موضوع 
ــتر شرح دهد، این درخواست مورد قبول قرار  آن کتاب را بیش

گرفت و چنین ادامه داد:
»مطالعات متعددی در زمینه ی تدریس خصوصی در طول 
ــده است که تأکید آشکاری بر اثرات  یک دهه ی اخیر انجام ش
منفی و مخرب آن بر رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع 
دارد که هزینه های مبادالتی باال رفته، کارایی خدمات عمومی 
ــده و ارزش های  ــش یافته، فرایند تصمیم گیری مختل ش کاه

اجتماعی پایین آمده است.«
ــپس درباره ی تدریس خصوصی  این کارشناس مطلع س
ــران اظهار نظر کرد و گفت: از خدمات و مراقبت های  در ای
بهداشتی که از طرف دولت داده می شود همه یکسان استفاده 
ــی کم کاری ها از طرف کارکنان  نمی کنند؛ مخصوصاًو بعض
ــازمان های  ــبت به کارایی س صورت می گیرد که افراد را نس
ــای اجتماعی این گونه  ــی بدبین می کند و به ارزش ه خدمات
ــفانه  ــاغل لطمه می زند. در آموزش و پرورش هم متأس مش
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ــت در این جا هم  همین موضوع صدق می کند. البته الزم اس
کار تحقیقی صورت گیرد. کارشناس، سپس خالصه ی کاری  
ــرح زیر  ــطح بین المللی صورت گرفته بود به ش را که در س
ــتر  ــه ی بعد این تحقیق را بیش خواند و قول داد که در جلس

شرح دهد. 

خالصهایازپروژهیاجرائیمطالعهدربارهیتدریس
خصوصی

منظور از تدریس خصوصی در این جا تدریس موضوعات 
ــه اغلب به منظور  ــت ک ــی )مانند زبان و ریاضیات( اس درس
ــرد و اضافه بر  ــط معلمان صورت می گی ــب درامد توس کس
آموزش رسمی محسوب می شود. تدریس خصوصی نه شامل 
ــامل  ــت و نه ش ــات فوق برنامه مانند فوتبال و... اس موضوع
ــا عضوی از خانواده بنا به  ــت که هر معلم ی دروس جنبی اس

خواسته ی خود انجام می دهد. 
تدریس خصوصی پدیده ی مهمی در برخی از ممالک آسیای 
ــرقی، مخصوصاً ژاپن، جمهوری کره و تایوان بوده است. این  ش
ــورهای کمتر  پدیده در دهه های اخیر، در جوامع صنعتی و کش
توسعه یافته نیز به وجود آمده است. در کشورهای دیگری مانند 
مصر، هندوستان، مالتا و رومانی نیز بیش از یک سوم دانش آموزان 
ــد. در بعضی از  ــرکت می کنن مدام در کالس های خصوصی ش
جوامع این نسبت بسیار باالست، اما فی الواقع فقط در چند کشور 
است که تدریس خصوصی تبدیل به یک پدیده ی تقریباً فراگیر و 

همگانی گردیده است. 
علی رغم این که تدریس خصوصی می تواند نتایج مثبتی مانند 
ــدن زمینه ی فعالیت های  بهبود یادگیری دانش آموزان، فراهم ش
ــه و تأمین درآمد و شغل  ــاعات خارج از مدرس ــازنده در س س
برای معلمان به دنبال داشته باشد، از تبعات منفی نیز مبرا نیست. 
ــامل  اختالل در برنامه های  ــاز این پدیده ش جنبه های مشکل س
درسی، فشار بر دانش آموزان کم سن و سال، تشدید نابرابری های 
ــتفاده ی معلمان از دانش آموزان خود است.  اجتماعی و سوءاس
سوء استفاده از این موقعیت، مخصوصاً بعد از ساعات مدرسه، 
یعنی زمانی که معلمان رسمی به طور خصوصی در قبال پول به 
شاگردان خود تدریس می کنند، شایع و به شدت دردسرساز است. 
بدترین شرایط زمانی است که این معلمان در ساعت رسمی فقط 
ــی را ارائه می کنند و سپس از دانش آموزان  نیمی از برنامه ی درس
می خواهند که برای نیم دیگر در کالس خصوصی شرکت کنند؛ 

البته با پرداخت حق الزحمه ، که نوعی رشوه محسوب می شود. 
گزارش پروژه ی حاضر به بررسی ماهیت، میزان و علل تدریس 
ــود که تدریس خصوصی  ــی می پردازد و یادآور می ش خصوص
ممکن است به صورت انفرادی در خانه ی معلم یا دانش آموز و یا 
به صورت گروهی در کالس های بزرگ تر و یا حتی در سالن های 
اجتماعات انجام گیرد. تدریس خصوصی می تواند به وسیله ی 
ــت، تلفن یا حتی اینترنت نیز صورت گیرد. میزان تدریس  پس
ــرق می کند و ضرورت آن  خصوصی در کالس های مختلف ف
ــت بیشتر از بقیه ی  ــی ممکن اس برای بعضی موضوعات درس

دروس احساس شود.
این گزارش سپس به اثرات تدریس خصوصی می پردازد که 
بخش هایی از آن بر اثرات تدریس خصوصی در دروس رسمی، 
در جوامع و در اقتصاد تأکید دارد. این بخش عالوه بر این که به 

پیامدهای مطلوب تدریس خصوصی اشاره می کند، بسیاری از 
معضالت این پدیده را نیز مورد بررسی قرار می دهد. 

ــبت  ــی واکنش های دولت ها نس این مطالعه آن گاه به بررس
ــا حدودی از  ــردازد. برای این کار ت به تدریس خصوصی می پ
ارجاعات مکرر به ادبیات نقاط مختلف جهان و بعضاً از مطالعات 
موردی درباره ی کشورهای موریس، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان 
و جمهوری کره کمک می گیرد. هر یک از این جوامع که مطالعات 
ــاره ی آن ها صورت گرفته، متمایز از دیگری بوده و  موردی درب
ــبت به آن ها نیز متفاوت بوده است. مثاًل  نوع اقدامات دولتی نس
ــبت به منع تدریس خصوصی  زمانی دولت جمهوری کره نس
اقدامی انجام داد؛ اما بعدها معلوم شد که این اقدام بیهوده و ناممکن 
ــت. دولت تایوان که به میزان زیادی از اقتصاد آزاد برخوردار  اس
است. در این زمینه عمالً محدودیت هایی ایجاد کرد و از مؤسسات 
تدریس خصوصی خواست که این محدودیت ها را رعایت کنند. 
دولت هنگ کنگ نیز دخالت زیادی در تدریس خصوصی داشته 
است؛ ولی این دخالت تداوم نیافت. در تمامی این جوامع و حتی 
در سنگاپور، معلمان رسمی اجازه ی دریافت وجه برای تدریس 
خصوصی دانش آموزان خود نداشتند. اما در موریس این سنت به 
مدت زیادی ادامه داشت و برچیدن آن به آسانی امکان پذیر نبود 
و بنابراین دخالت دولت موریس در این زمینه به ناچار رویکرد 

متفاوتی به خود گرفت. 
بخش بعدی گزارش به بحث پیرامون این مقایسه ها اختصاص 
ــس خصوصی از  ــتری در زمینه ی تدری ــات بیش دارد و اطالع
ــمت های مختلف دنیا ارائه می دهد. این تک نگاشت تأکید  قس
می کند که واکنش  دولت ها در فرهنگ های مختلف باید به تناسب 

موقعیتشان فرق کند. 
اما چندین موضوع مشترک را می توان از این تحلیل مقایسه ای 
ــی عمده برای  ــخص کرد. در سطح بنیادین چهار خط مش مش

دولت ها پیشنهاد می شود که عبارت است از: 
 صرف نظر کردن از این پدیده )شاید به این دلیل که دولت 
احساس می کند نمی خواهد یا نمی تواند کاری در این زمینه انجام 

دهد(.
 ممنوع کردن تدریس خصوصی )اگر چه چندان امیدی به 

انجام موفقیت آمیز آن وجود ندارد(
 به رسمیت شناختن و سامان دهی تدریس خصوصی )در 

این مورد سؤال این است که: چگونه؟(
 حمایت جدی از تدریس خصوصی )اگر چه این واکنش 

تا حدودی نامتعارف است.(
این گزارش به چگونگی به کارگیری هریک از این راهبردها 
می پردازد و برای سیاست گذارانی که برآنند تدریس خصوصی 
ــیوه هایی را ارائه  ــمیت شناخته و ساماندهی کنند، ش را به رس

می کند. 
بخش آخر تصریح می کند که کنترل تدریس خصوصی خود 
ــی دارد که باید از محل منافعی که برای آن  هزینه هایی را در پ
ــود. برخی از  تالش های منظمی صورت می گیرد پرداخت ش
دولت ها ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که هزینه های 
سامان دهی تدریس خصوصی بیش از فواید آن است، اما برخی 
دیگر ممکن است بر این نظر باشند که تدریس خصوصی نسبت 

به گذشته به توجه بیشتری نیاز دارد.
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ــان دیوارها«  ــتی آزاد از کتاب »می ــم کالس، برداش فیل
ــت. نویسنده نقش معلم اصلی  نوشته ی فرانسوا بگادو اس
ــورن کانته هر دو معلم  ــم بازی می کند. والدین ل را در فیل
ــاله ی کالس درس در کتاب  ــد و ثبت وقایع یک س بوده ان
ــرد. فیلم  ــن فیلم ترغیب ک ــاختن ای ــگادو او را برای س ب
ــتندگونه دارد و معلم، دانش آموزان و والدین  ــکلی مس ش
ــان را ایفا می کنند. فیلم کالس در سال 2008  نقش خودش

برنده ی جایزه ی نخل طالی جشنواره ی فیلم کن شد.

طرح داستانی
ــه ای در حومه ی پاریس  ــتان فیلم در مدرس همه ی داس
می گذرد و ما تنها روابط فرانسوا مارین، معلم زبان فرانسه، 
را در یکی از کالس هایش، با دانش آموزانی 13 تا 15 ساله 
ــی، عرب، آفریقایی  ــه ترکیبی از نژادهای مختلفند )چین ک

و...( دنبال می کنیم.
ــی درباره ی  ــی، معلمان قدیم ــال تحصیل در ابتدای س
شرارت دانش آموزان به معلمان جدید هشدار می دهند، اما 
ــوا چنین نظری ندارد و در تمام طول فیلم، به عنوان  فرانس
معلمی پرحوصله و اهل مدارا، سعی دارد با بچه ها ارتباطی 

دوستانه برقرار کند.
ــتر  از میان دانش آموزان کالس، در فیلم با چند نفر بیش
ــوی و یکی از  ــویم: ازمرال��دا، دختری فرانس ــنا می ش آش
ــات معلمان، که چالش  ــدگان دانش آموزان در جلس نماین
زیادی با فرانسوا دارد و سر هر مسئله ای با او جر و بحث 
ــت و دوست ازمرالدا، که  می کند؛ کومبا، دختری سیاه پوس

شحسن بیانلو
ز 

و 
م 

آ 
و 

م 
ل 

ی 
ف 

مشخصات فیلم
)The Class( عنوان: کالس
کارگردان: لورن کانته
محصول سال 2008 فرانسه

نگاهی به
 فیلم »کالس«

ــوا در چالش است؛ وی، پسری چینی،  او هم مدام با فرانس
کم حرف و محجوب و باهوش؛ سلیمان، پسری سیاه پوست 
ــایلش را به  ــت یا وس ــی که اغلب یا غایب اس ــل مال و اه
ــام نداده و با وجود آن  ــاورده، یا تکالیفش را انج کالس نی
که آرام و گوشه گیر است، سرهرمسئله، با هم کالسی هایش 
ــت که به دلیل  ــری سیاه پوس ــود؛ و کارل، پس درگیر می ش

کالس در سال 
2008 برنده ی 
جایزه ی نخل 

طالی جشنواره ی 
فیلم کن شد

در میان کالس ها!
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موارد انضباطی از مدرسه ی قبلی خود اخراج شده و وسط 
سال تحصیلی به کالس اضافه می شود.

ــی از روند تدریس در  ــاهد جزئیات ــی از فیلم، ش در نیم
کالس فرانسوا، و سعه ی صدر او در رفتار با دانش آموزانیم. 
او برای ایجاد ارتباط بهتر با بچه ها، از آن ها می خواهد متن 
ــکلی موجز، تصویری از خود را  ــند و به ش کوتاهی بنویس
ــلیمان این تمرین را به درستی انجام نداده، و  ارائه دهند. س
ــلیمان به  ــر و بحثی میان او و ازمرالدا اتفاق می افتد و س ج
ــوا که تا به حال با آن ها مدارا کرده  او توهین می کند. فرانس
بود، با وقوع این اتفاق، ناچار سلیمان را پیش مدیر مدرسه 

می برد تا به عنوان مورد انضباطی لحاظ شود.
ــلیمان  ــیدگی به وضعیت س ــه ی معلمان برای رس جلس
ــر هم به عنوان  ــود و ازمرالدا و دختری دیگ ــزار می ش برگ
ــد. معلمان اغلب از  ــده ی دانش آموزان حضور می یابن نماین
دست سلیمان عاصی و خواستار تنبیه او هستند، اما فرانسوا 

مانند همیشه معتقد است تنبیه راه به جایی نمی برد.
ــه ی بعدی خود با بچه های  ــوا در جلس با این همه فرانس
ــود که ظاهراً نمایندگان دانش آموزان به  کالس متوجه می ش
ــتار اخراج او از مدرسه  ــلیمان گفته اند که فرانسوا خواس س
ــوا برای سلیمان توضیح می دهد که قضیه  بوده است. فرانس
ــکل نبوده است. ازمرالدا همان موقع رو به سلیمان  به این ش
می کند و می گوید فرانسوا در جلسه به او توهین کرده و گفته 
ــلیمان دارای محدودیت است! تحمل این ماجرا برای  که س
ــت. او از رفتار ازمرالدا و دوستش  فرانسوا بسیار سخت اس
ــره در حال  ــه ی معلمان انتقاد می کند )آن ها یک س در جلس
ــوه ی رفتار آن ها  ــده بودند( و برای توضیح نح پچ پچ و خن
ــد. ازمرالدا او را متهم  ــتفاده می کن از کلمه ای توهین آمیز اس
ــه برمی آید که منظورش  ــوا در صدد توجی می کند، اما فرانس
ــلیمان )که خود پیشتر به  ــخنی توهین آمیز نبوده است. س س
ــت( به  ــدا توهین کرده بود و خودش اهل نزاکت نیس ازمرال
ــرف بزند، و این بیش  ــوا تذکر می دهد که مودبانه ح فرانس
ــد. در جدال لفظی پیش  ــوا را ناراحت می کن از پیش فرانس

آمده، سلیمان برمی خیزد که از کالس برود. وقتی کارل مانع 
ــته کوله اش را به صورت کومبا  ــود، سلیمان ناخواس او می ش

می کوبد و می رود. ابروی کومبا شکافته می شود.
فرانسوا قضیه را گزارش می کند و قرار می شود کمیته ی 
ــکیل  ــلیمان تش ــدن وضعیت س ــن ش انضباطی برای روش
ــود. کومبا به فرانسوا می گوید سلیمان عمداً به او آسیب  ش
ــواده ی او دارد، می داند که  ــه از خان ــناختی ک نزده، و با ش
ــان  ــه، پدرش او را به کشورش در صورت اخراج از مدرس
ــوا تالش می کند کمیته ی انضباطی  مالی برمی گرداند. فرانس
تشکیل نشود، اما این تالش بی فایده است و کمیته  سلیمان 

را اخراج می کند.
ــائل فراموش  ــی، گویا همه ی مس ــال تحصیل در آخر س
ــازی می کنند، در  ــا معلمان خود فوتبال ب ــده، و بچه ها ب ش

حالی که کالس خالی از دانش آموزان است.

بررسی
ــت، نکته ی جالب توجه در فیلم »کالس«،  در نگاه نخس
ــی در  ــا، دیدن تصویری از نظام آموزش ــت کم برای م دس
ــاهد نظامی باز  ــت. در این تصویر، ش ــه اس مدارس فرانس
ــتیم. این موضوع  ــیال در وجوه مختلف آموزشی هس و س
ــم  ــتر در دوره ی تحصیالت عالی به چش ــور ما بیش در کش
ــل زیادی  ــم، آزادی عم ــد معل ــه نظر می رس ــورد. ب می خ
درانتخاب روش تدریس، اداره ی کالس و برخورد با بچه ها 
دارد، به گونه ای که گاه روش هایش بر خالف قوانین وضع 
ــده توسط همان مدرسه است. ظاهراً او در منبع تدریس  ش
هم محدودیت چندانی ندارد و در محتوای آموزشی هم از 
ــت. بچه های کالس هم راحت  ــل برخوردار اس آزادی عم
ــان با یکدیگر و با معلم،  ــد، چه در رفتار و گفتارش و آزادن
ــی. البته بخشی از این آزادی  چه در چالش با مباحث درس
ــوا  ــل دانش آموزان، به این کالس خاص و رفتار فرانس عم
برمی گردد، ضمن این که فرانسوا هم مقرراتی وضع کرده و 
ــی بی اجازه نمی تواند از جای خود بلند شود یا حرف  کس
ــه، مدیر شاهد دفاع فرانسوا  بزند. وقتی در جلسه ی مدرس
ــلیمان است،به او می گوید اما این خودت بودی که او  از س
ــن کار را کرده تا  ــوا می گوید ای را پیش من آوردی. فرانس
ــیم کند. در واقع او هم  حد و حدودی را برای بچه ها ترس
دوست ندارد آزادی عمل با بی نظمی و هرج و مرج اشتباه 

گرفته شود.
ــنی دارد که خود فرانسوا، به  ــی محاس این نظام آموزش
ــعه ی صدر باال، نمودی از آن  ــوز و با س عنوان معلمی دلس
ــت، وقتی  ــان هم که باردار اس ــت. یکی دیگر از معلم اس
ــت غیرقانونی  ــادر وی به علت اقام ــود که م متوجه می ش
دستگیر شده و ممکن است از فرانسه خارج شود، در اظهار 
نظری همدالنه می گوید دو آرزو دارد: اّول این که مادر وی 
ــه بماند و دیگر این که وقتی فرزندش به دنیا آمد  در فرانس
به باهوشی وی باشد! اهمیت قائل بودن برای بچه ها در این 
نظام آموزشی و حضور نمایندگان آن ها در جلسه ی معلمان 

هم یکی دیگر از این امتیازات است.
ــن نظام  ــکالت ای ــه متوجه مش ــم رفته رفت ــا در فیل ام
ــی هم می شویم. جلسه ی معلمان درموردتنظیم یک  آموزش
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ــب به نتیجه نمی رسد و آن ها از  ــویق و تنبیه مناس نظام تش
ــرل دانش آموزان جنجال آفرین عاجز  یافتن راهی برای کنت
ــت آخر هم آن ها این موضوع را رها می کنند  می مانند. دس
ــتگاه قهوه ساز برای کارکنان مدرسه  تا به موضوع مهِم دس

بپردازند!
ــوا تالش می کند مانع از برگزاری  در اواخر فیلم، فرانس
جلسه ی کمیته ی انضباطی برای سلیمان شود، چون می داند 
ــوا می گوید  ــه معنایی جز اخراج او ندارد. فرانس این جلس
ــکیل شد و حاصلش  ــته 12 بار این جلسه تش ــال گذش س
ــر جواب می دهد  ــوز بود! معلمی دیگ ــراج 12 دانش آم اخ
ــه ی کمیته ی  ــاید به این دلیل این اتفاق می افتد که جلس ش
انضباطی وقتی که کار از کار گذشته است برگزار می شود!

ــی در عین آن که می خواهد  به هر حال این نظام آموزش
ــد، در حل این معضالت ناتوان است. مادر یکی از  باز باش
دانش آموزان می گوید من هم در زمان تحصیل، دانش آموزی 
ــی از علت قضیه به نظام آموزشی باز  ناهنجار بودم و بخش

می گشت.
ــوا نیز روبه رو شدن با این نوجوانان  چالش اصلی فرانس
ــه. برقراری  ــرکش و در خود فرورفت ــت؛ نوجوانانی س اس
ارتباطی راحت و صمیمی با این دانش آموزان، که ویژگی های 
ــه ترکیب  ــال آن ها و هم ب ــن و س ــم به س ــان، ه رفتاری ش
ــاز می گردد، به هیچ  ــان ب ناهمگون نژادی و حاشیه نشینی ش
ــوا صرفاً برای شروع این ارتباط  ــت. فرانس وجه راحت نیس
ــر و با او، از  ــناختی اولیه میان بچه ها با همدیگ ــاد ش و ایج
آن ها می خواهد اسامی خود را روی کاغذی بنویسند و روی 
ــی از دانش آموزان در برابر همین  ــان بگذارند، اما برخ میزش
ــر باز می زنند. طبعًا  ــئله هم مقاومت می کنند و از آن س مس
ــوا از آن ها می خواهد به منظور ارائه ی تصویری  وقتی فرانس
از خود، مطلبی کوتاه بنویسند، که منجر به شناخت بهتری از 
آن ها شود، این مقاومت بیشتر است. تنها مطلبی که سلیمان 
ــته این است: چیزی برای نوشتن ندارم، چون هیچ کس  نوش
ــد. در جر و بحثی که به دنبال این  ــز خودم مرا نمی شناس ج
مطلب میان سلیمان و ازمرالدا رخ می دهد، سلیمان خالکوبی 
ــان می دهد که جمله ای با این مضمون  روی بازویش را نش
ــخنانت کم اهمیت تر از سکوت است، ساکت  است: »اگر س
ــار در پیرامون خود،  ــیدن حص بمان!« این انزواجویی و کش
ــری که تیپ متفاوت و به قول خودش مخصوص  در آن پس
ــود. وی  ــای »غمگین« را زده، و در وی هم دیده می ش آدم ه
ــاعت در روز بازی  ــته است 4 س در مطلب معرفی اش نوش
کامپیوتری می کند، با دیگران به سختی ارتباط برقرار می کند 
و بیشتر در خانه می ماند؛ ضمن این که احساس می کند آلرژی 
دارد، اما به چه چیز، خودش هم نمی داند! ازمرالدا می گوید: 

به خودت آلرژی داری!
ــد که مانند برخی از  ــوا تمام تالش خود را می کن فرانس
همکاران کم طاقت خود نباشد؛ مثاًل مانند آن همکارش که 
با عصبانیت به دفتر مدرسه می آید و بچه ها را مشتی دلقک 
ــا مانند آن معلمی  ــرند؛ ی ــاکار می خواند که پی دردس و ری
ــد که ابتدای فیلم، فهرست نام بچه ها را مقابل همکار  نباش
تازه واردش گذاشته و با اشاره به نام تک تک آن ها، به شکل 
خط کشی شده ای می گوید: این خوب است، این بد است! 

ــلیمان را از الک دفاعی اش بیرون  ــه س ــوا برای آن ک فرانس
ــا حوصله و دقت، عکس هایی را که او از زندگی  بیاورد، ب
ــخصی خود و مدرسه انداخته، چاپ می کند و نمایشگاه  ش
ــاده ای از آن ها ترتیب می دهد و بچه ها را به دیدن آن ها  س
ــه،  ــوا حتی برخالف مقررات مدرس دعوت می کند. فرانس
ــته،  ــتفاده از تلفن همراه را در کالس درس آزاد گذاش اس

چون دلیلی برای این محدودیت نمی بیند.
ــتگی  ــم پرحوصله، که بدون خس ــا این همه، این معل ب
ــی و غیردرسی بچه ها را  ایرادها و بحث و جدل های درس
تحمل وبا آنها همراهی می کند، جاهایی کم می آورد. کومبا 
ــوا او را  در برابر خواندن یک متن مقاومت می کند و فرانس
ــر کالس نگه می دارد و وادار به عذرخواهی می کند.  در آخ
ــا همین که معلم  ــی می کند، ام ــار عذرخواه ــا باالجب کومب
رهایش می کند، می گوید جدی نگفتم! فرانسوا از ناراحتی 

لگدی به صندلی می زند و آن را واژگون می کند.
این حرکت زمینه ای است تا بپذیریم معلم خوب ما، در 
ــدیداً کم بیاورد، چنان که او ناخواسته به  آن اتفاق پایانی ش
ازمرالدا کالمی ناخوشایند بگوید، که خود منجر به جنجال 
ــود. چرخش ناگهانی بچه ها و  ــپس اخراج سلیمان ش و س
سخن ازمرالدا درباره ی توهین فرانسوا به سلیمان در جلسه، 
و پشتیبانی سلیمان از ازمرالدا و لزوم مؤدبانه صبحت کردن 
فرانسوا، او را از کوره به در می برد! او معلم زبان است، ولی 
ــد که از روی عصبانیت بر زبان رانده  در دام واژه ای می افت
ــت. بعد از آن هر چه سعی می کند آن را توجیه کند، به  اس
خرج بچه ها نمی رود. این چالش وقتی جدی تر می شود که 
کارل کالمی توهین آمیز درباره ی معلمی که منجر به اخراج 

یک دانش آموز شود بر زبان می آورد.
ــود و معلم و  ــام می ش ــال تحصیلی تم ــال س ــه هرح ب
ــراز و فرودهای  ــتن ف ــر گذاش ــت س دانش آموزان، با پش
روابطشان، با همدیگر خوش و بش می کنند و فوتبال بازی 
ــلیمان  می کنند. در این میان جای دانش آموزانی همچون س

خالی مانده، چرا که در این نظام آموزشی جایی ندارند.
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معلم و پدر
همی باش دایم به فرهنگ و رای

به تعظیم استاد، کوشش نمای

کسی گفت: چونی چنین رنجبر
به تعظیم استاد، بیش از پدر؟!

بگفتم: »زد آن نقش آب و گلم
و ز این تربیت یافت، جان و دلم

از آن، شد تن من پذیرای جان 
وزاین آمدم زنده ی جاودان

از آن، بهر گفتن، زبان ور شدم
وزاین، در سخن، کان گوهر شدم

از آن، پا گشادم ز قید عدم 
وزاین، رونهادم به ملک قدم. 

عبدالرحمن جامی

مربی و استاد 
مثل است این که آهنی ناچیز 

بی مربی نگشت خنجر تیز 

این سخن را تفکری باید 
تا نگویی که ژاژ می خاید!

علم در دفتر است و من هشیار
خود بخوانم به اوستاد چکار؟!

علم از آغاز قطره ای بوده ست
کش خداوند وحی فرموده ست

هرکس آمد بر آن فزود نمی
تا شد آن چشمه بر مثال یمی

علم دریای ژرف گوهرزاست
دل استاد، ظرف آن دریاست

ز اوستادی کهن بگیر سراغ
سی چهل سال خورده دود چراغ

سر حاجت بسای بر پایش
اوستادش بخوان و موالیش

تا ز شاگردیش بگیری یاد 
هر چه او یاد دارد از استاد 

دانش آموز تا بلند شوی 
سودیابی و سودمند شوی

محمد تقی بهار )ملک الشعرا(

پیش  آموزگار 
به آموختن چون فروتن شوی 

سخن های دانندگان بشنوی

چنان دان که هر کس که دارد خرد
به دانش روان را همی پرورد

چو بنیاد دانش بیاموخت مرد
سزاوار گردد به جنگ و نبرد

چو کامل بود مرد برنا به کار 
از او سیر گردد دل روزگار

میاسای از آموختن یک زمان
ز دانش میفکن دل اندر گمان 

چو گویی که وام  خرد توختم
همه، هرچه بایستم، آموختم!

یکی نغز بازی کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار

حكیم ابوالقاسم فردوسی

بهروز رضایی كهریز
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قدر استاد...
گفت استاد: مبر درس از یاد 

یاد باد آن که به من گفت استاد 

یاد باد آن که مرا یاد آموخت 
آدمی نان خوَرد از دولت یاد 

هیچ یادم نرود این معنی 
که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید 
گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بود
که به تعلیم من استاد اِستاد

هرچه می دانست، آموخت مرا
غیر یک اصل، که ناگفته نهاد:

»قدر استاد نکو دانستن«
حیف استاد به من یاد نداد!

گر بمرده ست، روانش پرنور
ور بود زنده،  خدا یارش باد

ایرج میرزا

بهار یا خورشید
همیشه سبزترینی اگر چه می سوزی
تو بهترین غزلی، شعر ناب امروزی

تو دست های دلم را چه ساده می گیری
و انتهای شبم را به صبح می دوزی

به عشق مهرهزار آفرینت ای خورشید 
نشسته ام که بیایی مرا برافروزی

تو را به شمع شباهت نمی دهم زیرا
تو عاشقانه تر از سوز شمع می سوزی

 
تو را چگونه بنامم، بهار یا خورشید؟
همیشه سبزترینی اگر چه می سوزی

سید احمد حسینی »فرهاد«

روزنه ی مشرقی 
ای آبِی چشِم  تو مرا وسعِت پرواز

از صبِح نگاهِ تو الفبا شده آغاز

یک صاعقه از طور تجّلی به دل افکن
موساِی کلیمی و کالمت پر اعجاز

من گنگ ترین آینه ام بی نظر تو
ای ساده ترین پاسخ پیچیده ی هر راز

پر گشته زمین بار دگر از ُهبَْل و الْت
برخیز و خلیالنه بُت جهل برانداز

 
بین دل من پُل بزن از خاک به افالک

ای روزنه ی مشرقی رو به خدا باز

سیمرغی  و تا قاف مرا راهنمونی
ای آبی چشم تو مرا وسعت پرواز

مرتضی دهقان آزاد 

آفتاب فضیلت
در سوگ آفتاب فضیلت »مطهری«

ای روزگار مویه کن، ای چرخ خون گری

آن کش »امام« پاره ی تن خواند زنده است
کی میرد آن که داشت طریق پیمبری

او گوهر طریقت و او ُدّر معرفت
بالد به این چنین گهر نغز گوهری

فقه و حدیث و حکمت و عرفان کالم اوست 
هر یک دلیل دانش در تازی و دری

آفاق علم راست نشان در معلمی
ژرفای عشق راست علم در شناوری 

خطبت بدو بنازد و نازنده خاطبی
منبر بدو ببالد و بالنده منبری

ناپخته را قیاس بدو کی توان نمود 
ای خام طبع بولهبی نیست بوذری

در کار عشق کرد نثار ره حبیب
نقد حیات و می سزد از وی چو بنگری

این پهنه را نشاید جز او نبرد ساز 
این بیشه را نباید جز او غضنفری

تا واپسین دم آن دمِ عیسی صفت به عشق
کوشید در برابری و در برادری

در ماتم کسی که فلک را نواگراست 
گلشن نیاز نیست به شور سخنوری

گلشن کردستانی 
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3نگاه به 
اقتصاد
 آموزش
متوسطه

دكتر محمدرضا سركارآراني

اشاره
دوره ی متوســطه به مثابه دوره ی میانی تحصیل در نظام آموزشــی دارای 
پیچیدگی های خاصی است كه ناشــی از جایگاه سیستمی آن است. از 
لحاظ ساختار سازمانی، دوره های آموزش ابتدایی و عالی كم تر دچار 
مشــكل بوده و به خوبی فلسفه ی وجودی آن  ها از نظر اقتصادی، 
برای اقتصاددانان، سیاست مداران، مدیران و برنامه ریزان توسعه 
قابل توجیه و تبیین است. فلسفه ی وجودی »آموزش ابتدایی« 
بر این مبنا استوار است كه شرایط نخستینی و مهارت  های 
اساسی ای را فراهم می سازد كه از طریق آن، فرد می تواند 
امــور جاری خود را بــه راحتی در محیــط اجتماعی و 
شغلی انجام دهد. متقابالً »آموزش عالی« نیز مهارت ها 
و توانمندی هایــی را در فرد ایجاد می  كند كه او را به 
»فردی كارشناس« مبدل می سازد. در حالی كه در این 
میان مشــخص نیســت كه افراد با حضور در دوره ی 
متوســطه به چه شایســتگی  های فردی و حرفه ای 
دسترســی پیدا می كنند و فوایــد مترتب بر آموزش 
متوسطه چیست و چگونه می  توان از منظر »اقتصاد 
آمــوزش« ضرورت وجود آن را ثابت كرد. اگرچه از 
دیدگاه اقتصاد كالسیك، دولت می بایستی تا حدی به 
گسترش آموزش متوسطه ـ همچون سایر دوره های 
تحصیلیـ  بپردازد كه بازده چنین سرمایه گذاری ای از 
سرمایه گذاری در سایر دوره های آموزشی كم تر نشود 
ولی در واقع در بســیاری از جوامع، مدارس متوسطه 
بدون توجه به هدف و فلســفه ی وجودی، راه خود را 
طی می كننــد. این امر به خصوص در كشــورهای جهان 
سوم، و در نیم قرن اخیر، نشانگر پیروی از الگوی وارداتی 
نظام آموزشی است كه از كشورهای پیشرفته اقتباس شده 
است. به هر حال، در وضعیت فعلی جهان كه مناسبات سنتی 
كشــورهای استعماركننده و استعمارشونده تغییر كرده است، 
الزم اســت درباره ی جایگاه اقتصادی آموزش متوســطه توجه و 
بررســی ویژه ای به عمل آید. در پاســخ به این پرســش كه هدف و 
وظیفه ی اقتصادی آموزش متوسطه چیست، سه دیدگاه وجود دارد كه 

دراین مقاله به اختصار به آن ها اشاره می شود:

ت ا  ل  ا  ق  م 
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دیدگاهاول

آمادهسازينسلجوانبرايورودبهدنیايكار
بررسي تاریخي در غرب نشان مي دهد که در گذشته، مدارس متوسطه 
ــیار کمي از جمعیت نوجوان و جوان را ثبت نام مي کردند. تنها  تعداد بس
ــتم، رشد صنعتي در انگستان و ایاالت متحده ي  طي دهه ي دوم قرن بیس
امریکاـ  همراه با ناآرامي هاي اجتماعي مربوط به آن و کاهش شدید تقاضا 
ــترش کّمي آموزش  براي نیروي کارِ جوان ـ این دولت ها را به فکر گس
ــطه و در نتیجه توسعه ي برنامه ي آموزشي این دوره و اضافه کردن  متوس
رشته هاي فني وحرفه اي معطوف نمود. در اروپاي غربي، توسعه ي کسب 
ــرن نوزدهم، در زماني رخ  ــت در قرن هجدهم و ابتداي ق و کار و صنع
ــامل حدود 10 درصد  ــطه فقط ش داد که میزان ثبت نام در دوره ي متوس
مشموالن سني بود. تبدیل دبیرستان به مؤسسه اي همگاني، که در خدمت 
جوانان روستایي یا شهري باشد پدیده ي جدیدي است و لذا، در بدو امر، 
ــطهـ  عکس تصور رایج فعليـ  یکي از اجزاي  ــعه ي آموزش متوس توس
ضروري توسعه ي صنعتي در مرحله ي ابتدایي آن نبود. به همین دلیل در 
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امریکا، حتي تقاضاي فزاینده ي کارخانه داران براي نیروي کار 
ــعه ي این مدارس را کاهش داد. به  جوان، عماًل سرعت توس
ــر حال، در امریکا و اروپا افزایش درآمد واقعي خانواده ها و  ه
کمبود فزاینده ي مشاغل سطح پایین و کم درآمد براي جوانان 

میزان ثبت نام در دوره ي متوسطه را افزایش داد.
ــده ي امریکا با  ــا و ایاالت متح ــه ي تاریخي اروپ مقایس
ــت؛ زیرا در اوایل  ــوار اس ــورهاي در حال توسعه دش کش
ــیاري از نواحي  ــاالن بس ــواد بزرگ س قرن نوزدهم میزان س
ــد فراتر نرفت در  ــول از 50 تا 60 درص ــا، به طور معم اروپ
ــیاري از کشورهاي در حال توسعه دائماً تالش  حالي که بس
کرده اند که، پیش از آن که آموزش ابتدایي همگاني را تحقق 
ــعه دهند. این توسعه در  ــند، مدارس متوسطه را توس بخش
ــزاري براي آموزش کارمندان  مراحل آغازین خود، مانند اب
دولتي و نیروي مدیریتي جهت امور تجاري و صنعتي به کار 
ــت زمان و افزایش سطح سواد و  ــته مي شد ولي با گذش بس
ــترش مراکز آموزش عالي دشواري هایي پدیدار شد. در  گس
ــعه آموزش متوسطه همچون  ــورهاي در حال توس اکثر کش
ــاي کار تلقي گردید، در حالي   ــراي ورود به دنی دروازه اي ب
ــازار کار و آموزش  ــه توانایي دولت ها براي انطباق بین ب ک
متوسطه روزبه روز محدودتر شد. امروزه نیاز اولیه ي دستگاه  
ــروي دانش آموخته ي  ــاالري( به نی ــي )دیوان س بوروکراس
ــطه اشباع شده است. در عین حال، یافته هاي  آموزش متوس
ــي سازمان هاي بین المللي، مانند بانک جهاني، نشان  پژوهش
ــاي تخصصي به  ــت آموزش مهارت  ه ــد که بهتر اس مي ده
ــتخدام کنندگان( واگذار شود، چون آموزش  کارفرمایان )اس
متوسطه قادر نیست توانمندي مورد نیاز بنگاه هاي اقتصادي 
ــد. با عنایت به  ــراد ایجاد کن ــازمان هاي اداري را در اف و س
ــل جوان براي ورود به  ــازي نس دالیل فوق، ایده ي آماده س
ــطه روزبه روز  دنیاي کار از طریق آموزش هاي دوره ي متوس
اعتبار خود را از دست داده و این دوره ي آموزشي به منزله ي 
یک دوره  ي عمومي تکمیل کننده  ي آموزش عمومي، بیش از 

پیش مورد استقبال و پذیرش همگان قرار مي گیرد.

دیدگاهدوم:

تسهیلوآمادهسازيورودبهدنیايبزرگساالن
در برخي از کشورهاي با درآمد متوسط، که تعدادشان نیز در 
حال افزایش است، مسئله ي اساسي براي سیاستگذاران آموزشي 
صرفاً توسعه ي آموزش متوسطه نیست. درواقع در این جوامع، 
چالش اصلي این است که تا چه حد آموزش متوسطه مي تواند 
ــاص داده و آن ها را از ورود  ــات جوانان را به خود اختص اوق
زودهنگام به دنیاي کار باز دارد. در کشورهاي در حال توسعه ، 
دولت ها به سه طریق نسبت به مسئله ي »گذار به بزرگ سالي« از 

خود عکس العمل نشان مي دهند. 
1. آن ها آموزش متوسطه را توسعه مي  دهند به این امید که 
سطح توقع و انتظارات اجتماعِي افراد افزایش یافته و در نتیجه 
تقاضاي سریع جوانان براي ترک تحصیل زودهنگام و ورود به 

بازار کار کاهش یابد. 

ــور و علي رغم کاهش تمایل جوانان  ــبب نیاز کش 2. به س
ــعه ي برنامه  هاي  ــرکت در دوره هاي فني وحرفه اي، توس به ش

آموزشي این دوره ها را گسترش مي دهند.
3. با استفاده از سازوکارهایي مانند خدمت اجباري سربازي 
و کار در روستاها در ورود به دوره ي آموزش عالي تأخیر ایجاد 

مي کنند. 
ــورهاي درحال  ــر، جوانان در بعضي از کش در حال حاض
ــعه، مانند بوتسوانا و نیجریه، بعد از پایان دوره ي آموزش  توس
متوسطه و قبل از ارائه ي درخواست براي ورود به دانشگاه باید 
مدت یک سال در یک روستا خدمت کنند. با توجه به این موارد 
مي توان گفت که هدف اصلي دوره ي متوسطه فقط تأخیر در 
ورود سریع نوجوانان و جوانان به بازار کار و کاهش فشار ناشي 
از آن بر نهادهاي اقتصادي است و با تعابیري چون »آماده سازي 

براي ورود به دنیاي بزرگ ساالن« توجیه و تبیین مي گردد.

دیدگاهسوم:

انتخابنخبگانیاآمادهسازيهمگانيبرايورود
بهآموزشعالي

آموزش متوسطه به صورت سنتي یک نهاد گزینش گر است 
ــاغل در  ــان را براي گماردن به مش ــش کوچکي از جوان و بخ
سازمان  هاي مختلف مذهبي، نظامي، دولتي یا خصوصي آماده 
مي سازد. علي رغم گسترش مداوم آموزش متوسطه در بسیاري 
از کشورهاي در حال توسعه ، هنوز براي بسیاري از جوانان، ورود 
به این دوره دور از دسترس باقي مانده است؛ امري که در ورود به 
دوره ي آموزش عالي تشدید شده و حالت رقابتي پیدا مي کند. در 
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، آموزش متوسطه تأسیس 
شده است تا با گزینش بهترین و مستعدترین افراد، ورود آنان را 
به دوره ي آموزش عالي تسهیل و تسریع کند و براي اختالفات 
اقتصادي بین طبقات اجتماعي توضیحي یافته شود. در مخالفت 
با این دیدگاه، بسیاري از برنامه ریزان آموزشي در کشورهاي در 
حال توسعه معتقدند که آموزش ابتدایي نمي  تواند تغییر بنیادي در 
ــي به  تحرک طبقاتي افراد جامعه ایجاد کند و در واقع دست رس
ـ به منزله ي گذرگاه اصلي ورود به آموزش عالي  آموزش متوسطه 
ـ است، که نویدبخش تغییرات اساسي در جایگاه اقتصادي فرد 
است. بنابراین، از منظر اقتصادي و اجتماعي، گسترش آموزش 

در بسیاری از جوامع، 
مدارس متوسطه 

بدون توجه به هدف و 
فلسفه ی وجودی، راه 
خود را طی می کنند

ایده ي آماده سازي 
نسل جوان براي ورود 
به دنیاي کار از طریق 
آموزش هاي دوره ي 

متوسطه روزبه روز اعتبار 
خود را از دست داده 

و این دوره ي آموزشي 
به منزله ي یك دوره  ي 

عمومي تكمیل کننده  ي 
آموزش عمومي، بیش 
از پیش مورد استقبال 

و پذیرش همگان قرار 
مي گیرد
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متوسطه داراي کارکردي عدالت جویانه است.
به نظر مي رسد که در کشورهاي مختلف و با عنایت به سطح 
رشد و توسعه ي اقتصادي، تأکید ویژه بر یکي از دیدگاه هاي سه گانه 
وجود داشته باشد، در عین حال شواهدي یافت مي شود که درستي 

هر سه دیدگاه را در جوامع گوناگون به نمایش مي گذارد.

پیامدهايآموزشمتوسطهبرسرمایهيانسانيو
اقتصاد

در بیش تر کشورهاي در حال توسعه میزان ثبت نام در دوره ي 
متوسطه کم تر از دوره ي ابتدایي است. اگرچه این وضعیت طي 
چند دهه ي گذشته بهتر شده است، با وجود این، به طور متوسط 
ــورهاي کم درآمد  کم تر از 60درصد از نوجوانان و جوانان در کش
ــط در دوره ي آموزش متوسطه ثبت نام کرده اند،  و با درآمد متوس
ــورهاي با درآمد باال، آموزش متوسطه تقریبًا  در حالي که در کش
همگاني شده است. در بین مناطق مختلف جهان، جنوب صحراي 
افریقا داراي بیش ترین نوجوانان و جواناني است که در این دوره 

ثبت نام نکرده اند.
 در کشورهاي کم درآمد، کار نوجوانان و جوانان دشوارترین 
ــي است. مطابق اطالعات  مانع براي جذب آنان در نظام آموزش
ــوم از نوجوانان 10 تا 14 ساله، نیروي کار  موجود، تقریباً یک س
موجود در کشورهاي با درآمد پایین )شامل چین و هند( را تشکیل 
ــیاري از کشورهاي جنوب صحراي  مي دهند، در حالي که در بس

افریقا این نسبت به یک دوم هم مي رسد.
ــوي دیگر، باید اذعان کرد که تعداد دانش آموزان ثبت نام  از س
کرده در یک دوره ي تحصیلي لزوماً نشان دهنده ي کیفیت آموزش 
نیست و فقط داده هاي خام مربوط به موفقیت آموزشي یک کشور 
و میزان سرمایه گذاري بر نیروي انساني را نشان مي دهد. لذا براي 
ایجاد هرچه بیش تر بازده اقتصادي آموزش، نظام آموزشي مجبور 
به برآورده ساختن نیازهاي در حال تغییر بازار کار از طریق مجهز 
ــاختن افراد به دانش و مهارت هاي الزم براي مراحل مختلف  س
توسعه ي اقتصادي است. براي مثال، کشورهایي که در حال گذار 
از اقتصاد برنامه ریزي متمرکز به اقتصاد مبتني بر بازار هستند، معموالً 
نیاز بیش تري به اقتصاددانان و مدیران بازرگاني براي کار در بخش 
خصوصي و همچنین بخش هاي عمومي اصالح شده دارند. در 
یک اقتصاد رقابتي، فارغ التحصیالني که فاقد نوآوري و توانایي حل 
مسائل هستند در معرض این خطرند که استخدام نشده و فقیر باقي 
بمانند. سرمایه گذاري در آموزش تنها یک راه اساسي براي ساخت 
سرمایه ي انساني یک ملت و افزایش سطح کیفي زندگي نیست، 
بلکه في نفسه نیز داراي ارزش است. زیرا افزایش بینش و دانش 
به سالمتي بیش تر انسان ها، گسترش امنیت اقتصادي و نهایتاً بهتر 
شدن زندگي کمک مي کند. به همین دلیل است که متخصصان از 
شاخص سطح سواد به مثابه نشانگر مهم و تعیین کننده ي سنجش 

کیفیت زندگي یاد مي کنند.
پیشینه ي تحقیق مربوط به نقش آموزش در رشد و توسعه ي 
اقتصادي مجموعه اي قوي از شواهد نظري و تجربي فراهم ساخته 
است. اکثر پژوهش ها و مطالعاتي که اقتصاددانان در کشورهاي 
مختلف انجام داده  اند، نشان مي دهد که نظام آموزشي باعث تسریع 
ــط کار، کاهش نابرابري هاي  پذیرش فناوري هاي نوین در محی
طبقاتي، کاهش نرخ زادوولد در طبقه ي کارمند، کارگر و در نهایت 
افزایش نرخ بهره وري نیروي کار مي شود. با بیان این فوائد این گونه 

به ذهن متبادر مي شود که آثار و فواید دوره هاي مختلف تحصیلي 
ــان است، درحالي که باید اذعان کرد سطح سواد  با یکدیگر یکس
کارکنان )کارگران( تا حد آموزش ابتدایي ممکن است فقط براي 
ــواد تا حد  ــطح س تولید اولیه ي مواد و کاالها کفایت کند و با س
ــطه فقط مي  توان از فناوري در محیط کار استفاده  آموزش متوس
ــطح تحصیالتي تا  کرد و براي خلق و ابداع فناوري جدید، به س
ـ اطالعاتي،  حد آموزش عالي نیاز است. امروزه انقالب ارتباطي 
ــنا به زبان هاي  نیاز به وجود افراد با مهارت هاي کامپیوتري و آش
ــي داده است. همه جا به مردم خالق نیاز دارند  خارجي را افزایش
و نظام آموزشي که نتواند آموزش با کیفیت ارائه دهد به سختي 
مي  تواند به مثابه نظامي کارآمد شناخته شود. یافته هاي پژوهشي 
ـ 1960 میالدي، در  ــان مي دهد که طي دوره ي زماني 2000  نش
کشورهایي که نرخ ثبت نام فراگیران دوره ي متوسطه و عالي روندي 
افزایشي داشته و هم چنین کشورهایي که هزینه ي عمومي بیش تري 
به آموزش ابتدایي و متوسطه اختصاص داده  اند، نرخ رشد اقتصادي 
باالتري نسبت به سایر کشورها مشاهده شده است. به عالوه در 
دوره ي زماني مشابه، در کشورهایي که با محدودیت هزینه روبه رو 
بوده  اند اختصاص بودجه به آموزش ابتدایي و متوسطه متضمن 
ــت، در حالي که در  ــردي و اجتماعي بوده اس فایده ي بیش تر ف
کشورهاي ثروتمند هزینه اي که بخش خصوصي براي آموزش 
ــي این  دوره ي  ــت فایده ي خصوصي و عموم عالي پرداخته اس
تحصیلي را در مقایسه با سایر دوره ها افزایش داده است. یافته هاي 
ــت که افزایش نرخ ثبت نام  یک پژوهش جدید حاکي از آن اس
در همه ي پایه هاي دوره ي متوسطه ي یک کشور از 50 درصد به 
ــاالنه یک درصد رشد  80 درصد، در درازمدت باعث افزایش س

اقتصادي مي شود.

مسائلاقتصاديآموزشمتوسطه
ــورها باید بر توسعه ي دوره هاي  آشکار است که تمرکز کش
ــطه  فراتر و باالتر از آموزش عمومي قرار گرفته و آموزش متوس
را هدف اصلي خود قرار دهند. گزارش »یونسکو« در مورد وضع 
ــال 2005 میالدي، دربردارنده ي  ــطه در س جهاني آموزش متوس
ــم اندازهاي گوناگوني از اوضاع کشورها در این خصوص  چش
است. یافته  هاي یک پژوهش در اندونزي نشان مي دهد که سطح 
ــواد باالي والدین و به خصوص پدر خانواده، تأثیر بسیاري بر  س
نرخ ثبت نام نوجوانان براي ورود به دوره ي متوسطه دارد. برعکس، 
ــي، تأثیر منفي بر نرخ ثبت نام  ــتغال مادر به فعالیت هاي زراع اش

نوجوانان و به ویژه دختران مي گذارد.
ــوي دیگر، با توجه به این که در کشورهاي فقیر به علل  از س
فرهنگي و اجتماعي، فشار اصلي از سوي والدین بر دختران وارد 
مي شود، لذا احتمال ثبت نام دختران الزم التعلیم براي دوره ي ابتدایي 
کم تر از پسران بوده و در صورت شکست تحصیلي، آنان مجبور 
هستند که مدارس را ترک کنند. بنابراین نرخ ماندگاري تحصیلي 
آنان بیش تر از پسران کاهش مي یابد. بالعکس در دوره ي متوسطه ، 
این امر روندي معکوس را طي مي کند؛ بدین نحو که معموالً نرخ  
ماندگاري تحصیلي دختران بیش تر از پسران است، چرا که دختراني 
که وارد این دوره مي شوند در دوره ي ابتدایي عملکرد تحصیلي 
خوبي از خود نشان داده و توانسته اند به خانواده و جامعه ي خود 
ثابت کنند که توانایي ادامه ي تحصیل را دارند. نتایج یک پژوهش 
در مناطق روستایي چین حاکي از آن است که فقر خانواده ها تأثیر 

کم تر از 60درصد از 
نوجوانان و جوانان در 
کشورهاي کم درآمد 
و با درآمد متوسط 
در دوره ي آموزش 
متوسطه ثبت نام 
کرده اند، در حالي که 
در کشورهاي با درآمد 
باال، آموزش متوسطه 
تقریباً همگاني شده 
است

همه جا به مردم خالق 
نیاز دارند و نظام 
آموزشي که نتواند 
آموزش با کیفیت ارائه 
دهد به سختي مي  تواند 
به مثابه نظامي کارآمد 
شناخته شود
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چنداني بر عملکرد تحصیلي دانش آموزان دختر در دوره ي متوسطه 
ــه عامل عمده اي در پیشرفت  نمي گذارد و حضور آنان در مدرس
تحصیلي آنان است. یافته هاي فین  اشتاین و سیمونز در انگلستان 
نیز حاکي از آن است که نرخ ثبت نام در دوره ي متوسطه متأثر از 

اندازه ي خانواده و سطح سواد والدین است.
ــورهاي  ــیاري در هر دو گروه کش ــه پژوهش هاي بس گرچ
توسعه یافته و در حال توسعه، تأثیر تعداد فرزندان را بر مشارکت 
تحصیلي به دفعات نشان داده است، ولي نکته ي اصلي در پژوهش 
مذکور تأثیر سطح سواد والدین با میزان عالقه  مندي آنان به امور 
تحصیلي فرزندان است، که با عنایت به نظریه ي تخصیص زمان 
بکر و نقش »سرمایه ي اجتماعي« قابل توضیح است؛ بدین نحو 
ــت و در  ــه ارزش اقتصادي وقت والدین تحصیل کرده باالس ک
ــتفاده ي  نتیجه زماني که آنان در خانه حضور دارند، در صدد اس
بهینه  از وقت خود برآمده و آن را در خدمت آموزش قرار مي دهند. 
آشکار است که پدران و مادران تحصیل کرده بهتر مي توانند به رفع 
اشکاالت درسي و آموزشي فرزندان خود کمک کرده و از پرداخت 
هزینه هاي مالي احتمالي براي این کار خودداري کنند. در این حالت 
زمان و وقت آنان همراه با تخصصي که دارند به صورت »سرمایه ي 

اجتماعي« به کمک فرزندان مي آید.

نتیجهگیري
چشم انداز تحوالت جهاني نظام هاي آموزشي نشان مي دهد 
ـ که  ــت ویکم آموزش متوسطه رشد بیش تري را  که در قرن بیس
ــت و تدوین  ــده ي ابعاد و وجوه گوناگون اقتصادي اس دربردارن
ـ نسبت به سایر  ــازد  راهبردها و برنامه هاي جدید را الزامي مي س
دوره هاي تحصیلي شاهد خواهد بود. تأکید دولت ها و سازمان هاي 
جهاني بر گسترش آموزش ابتدایي باعث شده است که جهان هر 
روز بیش از پیش شاهد افزایش روند ثبت نام کودکان در مدارس 
ابتدایي باشد که به صورت طبیعي بعد از پایان تحصیل، متقاضي 
ــطه خواهند شد. براي مثال، تا سال 2010  ورود به آموزش متوس
ــور افریقایي اوگاندا و تانزانیا  ــاِل جاري[ در دو کش میالدي ]س
ــه برابر وضع موجود  جمعیت فارغ التحصیل دوره ي ابتدایي س
ــي اي درباره ي میزان  ــد، درحالي که هیچ گونه پیش بین خواهد ش
گسترش آموزش متوسطه وجود ندارد. باید اذعان کرد بعد از پایان 
تالش دولت ها و ملت ها براي گسترش آموزش عمومي و اجباري 
در اکثر کشورهاي در حال رشد، طي سي  سال آینده عمده ي فشار 
ــطه  بودجه اي آموزش از بخش آموزش ابتدایي به آموزش متوس
منتقل خواهد شد. البته نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که تحقق 
ــانگر تأکید یونسکو بر تعهد  ـ که نش آرمان »آموزش براي همه1«
ــوادي و گسترش سطح  دولت ها و جوامع براي محو کامل بي س
ـ منوط به وجود  پوشش آموزش ابتدایي در حد صد درصد است 
معلماني است که فارغ التحصیل آموزش متوسطه باشند، بنابراین دو 
دوره ي آموزش ابتدایي و متوسطه داراي یک ارتباط قوي و متقابل 
هستند به نحوي که تحقق هر یک منوط به توسعه ي دیگري است 
در نتیجه، علي رغم تصور مرسوم در اذهان بسیاري از برنامه ریزان 
ـ درحالي که آموزش  ــي که گسترش آموزش متوسطه را  آموزش
ـ امري غیراقتصادي و غیرضروري  ابتدایي کامالً تحقق نیافته است 
ــعه ضرورتي مضاعف پیدا مي کند، چرا که  مي پندارند، این توس
یک نظام آموزش متوسطه ي قوي با تربیت معلمان توانمند باعث 

مي شود که آموزش ابتدایي نیز گسترش بیش تري بیابد.

از راهبردها و برنامه هاي  جدید توسعه ي آموزش متوسطه در 
کشورهاي در حال توسعه توجه به نقش دختران است. از لحاظ 
اقتصادي نابرابري هاي جنسیتي در دوره ي متوسطه داراي دو بعد 
است. اول، نابرابري هاي جنسیتي بیش تر از دوره ي ابتدایي است 
ــوند وارد آن شوند  چرا که تعداد کم تري از دختران موفق مي ش
ــادي و هم چنین منافع فردي و اجتماعي  و دوم بهره وري اقتص
آموزش متوسطه براي دختران بیش تر از پسران است. در چنین 
وضعیتي، دولت ها مسئولیت مضاعفي دارند. از یک سو دولت ها 
باید تالش کنند نقش عوامل اقتصادي و فرهنگي مؤثر در ترک 
ــران را از دوره ي ابتدایي کاهش داده و  ــل زودهنگام دخت تحصی
ــیتي را از بین ببرند و از سوي دیگر، باید بیش از  نابرابري  جنس
پیش بر ورود دختران به دوره ي متوسطه تأکید کنند چرا که فواید 
آن، هم براي دختران و خانواده شان و هم براي کاهش هزینه هاي 
ـ بیش تر از  ـ ناشي از وجود مادران باسواد در خانواده  اجتماعي 
آموزش پسران است؛ لذا باید امیدوار بود که بتوان قرن بیست ویکم 

را »قرن ترقي و تعالي آموزشي زنان« نامید.
واضح است که تحقق و تدوین همه ي راهبردها و برنامه هاي 
ــرمایه گذاري  ــطه منوط به افزایش س ــعه ي آموزش متوس توس
ــت. یک پژوهش که در سال 2005 انجام  خانواده ها و دولت  اس
ــورهاي در حال رشد شانس فرزندان  ــان داد که در کش شد نش
ثروتمندان براي رسیدن به پایه ي نهم، 11 برابر پیش تر از نوجوانان 
خانواده هاي فقیر است. لذا احتمال این که کشوري بتواند شکاف 
ــي بین ثروتمندان و فقرا را بدون افزایش سرمایه گذاري  آموزش
ــطه پر کند، بسیار کم است و پیشرفت واقعي  در آموزش متوس
در تحرک طبقه ي اجتماعي صورت نخواهد پذیرفت. در واقع، 
ثبت نام هر یک نفر در آموزش متوسطه به منزله ي برداشتن یک 
ــتاب در  ــوي کاهش فقر و افزایش ش گام عملي و حرکت به س
ــت که امروزه تعداد  ــور است. به همین علت اس توسعه ي کش
ــورها، دوره ي نخست آموزش متوسطه )معادل  بیش تري از کش
دوره ي راهنمایي تحصیلي در ایران( را جزئي از آموزش اجباري 
ــعي  و مرحله ي دوم را آموزش عمومي خاص قلمداد کرده و س
ــرمایه گذاري بخش خصوصي و دولتي را در آن  مي  کنند که س

افزایش دهند.
ــن راهبردها و  ــر تعیین و تدوی ــر از عوامل مؤثر ب یکي دیگ
برنامه هاي جدید آموزش متوسطه که نمي توان نادیده گرفت نقش 
ـ است.  ـ به ویژه در دوره ي دوم آموزش متوسطه   اساسي معلمان 
روال مرسوم نشان مي دهد که در اغلب کشورهاي جهان معموالً 
معلمان این دوره  نسبت به دوره هاي آموزشي پایین تر، از مدارج و 
شایستگي هاي تحصیلي بیش تري برخوردارند. این امر دربردارنده ي 
ــي است. در حالي که  دو پیامد متعارض براي برنامه ریزان آموزش
اعتال و ارتقاي نقش حیاتي آموزش متوسطه در دستیابي سریع تر 
به توسعه ي پایدار، سطح توقع و خواسته هاي اجتماعي را از معلمان 
این دوره افزایش داده است، چالش هاي اقتصادي و سازماني مدارس 
متوسطه باعث کاهش سطح رضایت شغلي معلمان در بسیاري از 
کشورهاي در حال توسعه شده است. نادیده انگاشتن چالش هاي 
مذکور مي تواند به مانع اصلي در اتخاذ و اجراي راهبردهاي اصولي 
براي ارتقاي آموزش متوسطه به مثابه ابزار و بستر توسعه ي اقتصادي 

ـ اجتماعي در این جوامع تبدیل شود.
زیرنویس

1. Education for all = EFA

همه جا به مردم خالق 
نیاز دارند و نظام 

آموزشي که نتواند 
آموزش با کیفیت ارائه 

دهد به سختي مي  تواند 
به مثابه نظامي کارآمد 

شناخته شود

یافته  هاي یك پژوهش 
در اندونزي نشان 
مي دهد که سطح 

سواد باالي والدین 
و به خصوص پدر 

خانواده، تأثیر بسیاري بر 
نرخ ثبت نام نوجوانان 
براي ورود به دوره ي 

متوسطه دارد
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ــت تأثیر عوامل  ــان معاصر تح ــم و تربیت در جه تعلی
گوناگوني چون، اندیشه هاي فلسفي یوناني، میراث دیني و 
فرهنگي دین هاي بزرگ، از جمله اسالم، فلسفه هاي آسیایي 
ــانس و انقالب صنعتي شکل  و به ویژه در این اواخر، رنس
گرفته است. صاحب نظراني که موجب رشد و شکوفایي و 
ــده اند، با نگرشي علمي به انسان  اعتالي فرهنگ جهاني ش
ــا تجزیه و تحلیل، عواملي را ایجاد نموده اند؛ تا ذهن و  و ب
ــته و محدود خارج  فکر دانش آموزان را از یک فضاي بس
ــعه  نمایند. پس اگر امروز کاروان علم و فنّاوي، رو به توس
ــرفت دارد، حاصل زحمات کساني است که نسبت  و پیش
ــئولیت کرده و در این  ــه، احساس مس به فرهنگ و مدرس
میدان کوشیده اند. ما در این نوشتار به بررسي آراي برخي 

از آنان مي پردازیم.
ژان ژاك روسو )1712-1778 م(، فیلسوف آزاداندیش 
ــاني بود که علیه حالت رسمي  ــوي از نخستین کس فرانس
آموزش وپرورش، طغیان کرد. او بر این باور بود که: »انسان 
ــتش را تعیین کند و تحقق خصلت هاي  باید خود سرنوش

اجتماعي خود را عهده دار شود.«
ــي با عنوان  ــال 1762 م، در کتاب ــرگاه او در س ــن نظ ای
ــن، وي در  ــت. عالوه بر ای ــر یاف ــرارداد اجتماعي« نش »ق
ــعادت بشر  ــال طرحي را که به نظرش متضمن س همان س
است، در کتاب »امیل« به رشته ي تحریر درآورد. روسو در 
ــئله ي ایجاد روح وطن دوستي  »قرارداد اجتماعي«، بر مس
ــود و آن را عاملي در  ــد نم ــیار تأکی ــوزان، بس در دانش آم
ــور دانست. به نظر او:  ــیدن به پیشرفت هر کش جهت رس
»آموزش وپرورش باید به روح ها، شکل ملي بدهد و افکار 
ــردم از روي میل  ــوري هدایت کند که م ــلیقه ها را ط و س

ــه در بینش مذهبي ما  ــند.1« البت ــت باش و رغبت میهن پرس
ــلمانان، »میهن« یک مفهوم واالتر دارد و همه ي کساني  مس
ــالم اند و فراتر از آن، تمام کساني  ــایه ي پرچم اس که در س
که به یگانگي خدا قائلند، در یک »مرز« و »میهن« مشترک 

قرار دارند.
روسو، در کتاب »قرارداد اجتماعي« راه هایي را پیشنهاد 
ــت که مي تواند در نظام آموزشي ما نیز تأثیرگذار  کرده اس
ــه سرگرم  ــد. براي مثال، او مي گوید: »بچه ها را همیش باش
ــته کننده، بلکه  ــیله ي درس هاي خس نگه دارید؛ نه به وس
ــیله ي تمریناتي که بچه ها از آن ها خوششان مي آید  به وس
ــماني ارضا مي کند. نباید  ــاج آن ها را به تحرک جس و احتی
ــد. آن ها باید  ــه جداگانه بازي کنن ــا اجازه داد ک ــه بچه ه ب
ــرکت نمایند، به  ــي ش ــاي عموم ــته جمعي، در بازي ه دس
ــترک وجود  ــراي همه ي آن ها یک هدف مش ــوري که ب ط
ــد تا بتواند رقابت و هیجان آن ها را برانگیزاند؛  ــته باش داش
ــرگرم کردن و ورزیده ساختن  زیرا هدف آموزش، تنها س
ــت؛ بلکه هدف احترام به قانون، برابري، ایجاد  بچه ها نیس

رقابت و اشتیاق به جلب رضاي عمومي است.2«

سرزندگيونشاط،راهبرونرفتازروزمّرگي
ــي، جهت  ــه در یک نظام آموزش ــي ک ــل اساس از عوام
ــت، تربیت افراد  ــاز و مؤثر اس ــیدن به خالقیت، کارس رس
ــاني که از شهامت، سرزندگي و  با نشاط است، یعني کس
حساسیت برخوردار باشند. برتراندراسل )1872-1970م( 
ــي، از هواداران این مسئله  ــوف انگلیس ریاضي دان و فیلس
ــم و تربیت و  ــت. او در کتاب »تعلی ــاط( اس )پرورش نش

زندگي خوب« مي گوید: 

آم���������وزش و
پ����������رورش 
م���ت�������رق���ي

ت ا  ل  ا  ق  م 

وحید خالصی*

بچه ها را 
همیشه سرگرم 
نگه دارید؛ نه 
به وسیله ي 
درس هاي 
خسته کننده، 
بلكه به وسیله ي 
تمریناتي که 
بچه ها از آن ها 
خوششان مي آید 
و احتیاج آن ها 
را به تحرك 
جسماني ارضا 
مي کند
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ــرزندگي، عالقه به جهان خارج را اعتال مي بخشند و  »س
به قدرت انجام کارهاي دشوار مي افزاید.3«

راسل عقیده دارد که »بحث آزاد« یکي از بهترین شیوه ها 
ــد ذهني به فرد است. از نظر او ویژگي هاي  براي دادن رش
ــد یافته« عبارت است از: شهامت، حساسیت  یک فرد »رش

و عشق.
ــرورش دانش آموزاني با روحیه  از نگاهي دیگر، براي پ
ــته هاي  ــاط، که بتوانند، با توجه به عالیق و خواس و با نش
ــد، باید به  ــاف حرکت کنن ــوي نوآوري و اکتش خود به س
ــرکات »خودجوش« و »ابتکاري« دانش آموزان بها داد. از  ح
مدافعان این نظر، خانم ماریا مونته س��وري )1952-1870 
ــت. او براي تحقق بخشیدن به »تربیت  م( مربي ایتالیایي اس
ــایل آموزشي ویژه اي تدارک دیده بود. در  خودجوش« وس
ــه ي او، کودک، همان فعالیت مورد عالقه ي خود را  مدرس

برمي گزید و بدون دخالت دیگران آن را انجام داد.
ــبت به  علماي تعلیم و تربیت جدید، در چهار زمینه نس

آموزش وپرورش قدیم اعتراض داشتند: 
1. تالش در انباشتن ذهن شاگرد از معلومات.

2. عدم ارتباط بین مدارس و نیازهاي جامعه ي سنتي.
ــتن ثابت؛ که نماد انعطاف ناپذیري مدرسه  3. محل نشس

است.
ــان  ــر روح و ج ــم، ب ــدارس قدی ــنده ي م 4. تأثیرکش

دانش آموز.
بر همین اساس بود که جان دیویي )1859-1925 م( که 
ــگامان تعلیم و تربیت جدید قرن بیستم بود، با  یکي از پیش
کمک همسرش در سال 1896م. مدرسه اي را تأسیس کرد 
ــباهتي به مدارس معمولي نداشت. در مدرسه ي  که هیچ ش
ــه اي به چشم نمي خورد و حتي از میز  او موضوعات مدرس
و صندلي، خبري نبود. روش او به نام »روش فعال« شهرت 

یافت.
ــامل این موارد  فرآیند آموزش وپرورش از نظر دیویي ش

بود: 
ــدن  ــت و نه آماده ش 1. تعلیم و تربیت، خودِ زندگي اس

براي زندگي.
ــد  ــت و تا هنگامي که رش ــد اس 2. تعلیم و تربیت، رش

وجود دارد، آن هم ادامه دارد.
3. آموزش وپرورش، بازسازي مستمر تجربه است.

و  ــت  اس ــي  اجتماع ــدي  فراین ــرورش،  آموزش وپ  .4
ــه باید خود جامعه اي  ــاختن آن، مدرس براي امکان پذیر س

دموکراتیک باشد. 
به نظر دیویي چهار نوع عالقه در کودک جنبه ي اساسي 
ــراري ارتباط، دوم،  ــه گفت وگو یا برق ــه ب دارد: اول، عالق
ــردرآوردن از چیزها، سوم، عالقه به ساختن و  عالقه به س

چهارم، عالقه به کارهاي هنري4.
ــر به عالقه ي  ــور ما نیز اگ ــام آموزش وپرورش کش نظ
ــته هاي  ــتري نماید و آنان را به رش دانش آموزان، توجه بیش
مورد عالقه ي خود هدایت کند، البته بسیار سودمند خواهد 
ــازي بر مبناي آن، باید  بود. این توجه به عالقه، و انگیزه س
پیش از دوره ي دبیرستان، یعني دوره ي راهنمایي تحصیلي، 

صورت گیرد.

ــینیان ما نیز به این موضوع که  ــت که پیش قابل توجه اس
ــد شخصیت افراد  ــادابي و طراوت« عامل مهمي در رش »ش
ــت توجه خاصي داشته اند. تا آن جا که صاحب »قابوس  اس

نامه« در توصیه به فرزندش مي گوید: 
ــر! هر چند تواني پیر عقل باش. نگویم که جواني  اي پس
ــتن دار باش و از جوانان پژمرده  مکن، لیکن جواني خویش

مباش؛ که جوان شاطر نیکو بود.5
ــزد نموده اند که »بازي« و  ــاني نیز این نکته را گوش کس
»سرگرمي« عامل مناسبي در جهت رشد و اعتالي فراگیران 
است. براي مثال: غزالي، در کیمیاي سعادت، مي گوید: »... 
و چون کودک، کاري نیک بکند و خوي نیکو بر وي پدید 
آید، وي را اندر آن مدح کند و چیزي دهد وي را که بدان 
شاد شود و... . هر روز یک ساعت او را از بازي، باز ندارد 

تا فرهیخته شود و دلتنگ نشود.«6

یادآورشدن»كرامتوبزرگي«
ــعري منسوب به حضرت علي )ع( این گونه آمده  در ش

است: 
»اتزعُم انَک ِجرٌم صغیر

و فیک انطوي العالم االکبر
دوائک فیک و التشعر

ودائک منک و التبصر«
ــان! آیا گمان مي کني که موجودي حقیر هستي؟!  اي انس
ــت. درمان تو در  و حال آن که جهان بزرگي در تو نهفته اس
ــت ولي بدان آگاهي نداري.درد تو نیز از خود تو  خود توس

است ولي به آن بصیرت نداري7.
ــأن«  ــم، بتواند »بزرگي و عظمت ش ــر معل ــع، اگ در واق
ــان دهد، آنان را در مسیر تعالي  دانش آموزان را به آن ها نش
ــیدن به این هدف،  ــت. براي رس ــرفت قرار داده اس و پیش
شناختن استعدادهاي فراگیران، وقوف به تفاوت هاي فردي 
آن ها و متناسب نمودن رفتار خود با دانش آموزان، با توجه 

به تفاوت هاي فردي آنان، مي تواند گام اساسي باشد.
ــه ي »تعلیم و  ــوار عرص ــتاد بزرگ ــور که آن اس همان ط
ــه به او  ــي مي داند ک ــپاس گزار معلم ــود را س ــت« خ تربی
اندیشیدن را بیاموزد و نه اندیشه ها را، نظام آموزشي ما نیز 
ــیع النظر، و با  باید دانش آموزاني فعال، نقاد و تحلیل گر، وس
بینش کافي تربیت کند نه بچه هایي امتحان زده، تست زده، 

محدود نگر و منفعل.

یادگیريچیست؟
ــت ترین علم آن  ــن علي )ع( مي فرماید: »پس امیرالمؤمنی
ــت که بر زبان جاري گردد و باالترین علم آن است که  اس

در جوارح و ارکان جاري گردد.«
ــت تعریفي که برخي صاحب نظران از  در همین راستاس
ــت که از  یادگیري ارائه داده اند: »یادگیري تغییر رفتاري اس
طریق تجربه )تأثیر متقابل فرد و محیط بر یکدیگر( در فرد 
ایجاد مي شود و مشتمل بر مهارت هاي ذهني، علمي و طرز 

تفکر است.9«
ــترش  ــه بیان دیگر، یادگیري را مي توان »تقویت و گس ب
دانش، توانستن و خواستن« دانست. آن چه که جاي تأسف 

راسل عقیده دارد که 
»بحث آزاد« یكي از 
بهترین شیوه ها براي 
دادن رشد ذهني به 
فرد است. از نظر او 

ویژگي هاي یك فرد 
»رشد یافته« عبارت 

است از: شهامت، 
حساسیت و عشق

به نظر دیویي چهار 
نوع عالقه در کودك 

جنبه ي اساسي 
دارد: اول، عالقه به 

گفت وگو یا برقراري 
ارتباط، دوم، عالقه 
به سردرآوردن از 

چیزها، سوم، عالقه 
به ساختن و چهارم، 

عالقه به کارهاي 
هنري

جان دیویی

ژان ژاک روسو

برتراندراسل
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ــه در مدارس  ــه آموزش وپرورش ما، چ ــت ک دارد، آن اس
ــتر متکي بر »مهارت هاي ذهني«  ــگاه ها، بیش و چه در دانش
ــت. در صورتي که این مهارت هاي ذهني اولین قسمت  اس
ــد و پیشرفت است  ــت و آنچه موجب رش از یادگیري اس

مهارت هاي علمي و طرز تفکر است.

چهاندیشههایيموجببهروزياست؟
نوع نگرش و اندیشه ي دانش آموزان، در حرکت و تالش 
آنان مؤثر است. یکي از اندیشه هایي که موجب موفقیت و 
ــاي مختلف علمي، فرهنگي، اقتصادي  کامیابي در عرصه ه
و... مي شود، تفکر »برد، برد10« است. به این معنا که فرد، در 
کارهاي خود، پیوسته منافع خود و دیگران را با هم در نظر 
ــاني که صاحب چنین بینشي است، منافع جامعه  دارد. انس
ــود مي داند و صرفًا نمي خواهد گلیم خود را از  را منافع خ
ــدارس، مانند تهیه ي  ــد. کارهاي گروهي م آب بیرون بکش
ــریات، ورزش هاي جمعي، گروه هاي سرود و تئاتر و...  نش

تمرین مناسبي براي »برد، برد« اندیشیدن است.
ــار این بینش، بینش هاي دیگري وجود دارد که نه  در کن
ــت بلکه مي تواند تهدیدکننده هم باشد.  ــودمند نیس تنها س
ــند، سود خود  ــاني که به بازي »برد، باخت« مي اندیش کس
ــم که »باخت،  ــران مي یابند؛ افرادي ه ــت دیگ را در شکس
ــتند  ــند، هیچ وقت به فکر منافع خود نیس باخت« مي اندیش
ــان جلب ترحم دیگران است. آن ها براي پیروزي  و هدفش
خود نمي کوشند تا کسي را از خود نرنجانند. بي شک چنین 
ــد و باالخره،  ــز بها و ارجي نمي نهن ــرادي پیروزي را نی اف
کساني که به »باخت، باخت« فکر مي کنند، انسان هاي پست 
ــت بخورند،  ــتند که مي خواهند دیگران شکس و ذلیلي هس

حتي اگر به شکست خودشان بینجامد.
مسابقات گروهي و کارهاي آزمایشگاهي، اگر در مسیر 
مناسب هدایت شود، اغلب به تفکر »برد، برد« ختم مي شود 

و در نتیجه پیشرفت را به دنبال خواهد داشت.

چگونهدرمدرسهروحپژوهشگريایجادكنیم؟
تحقیق و پژوهش عامل مهمي در پرورش فکري و ذهن 
ــن عامل را به  ــت که ای ــت و معلمي موفق اس فراگیران اس
ــاد کند. راه تحقیق  ــد و در دانش آموزان ایج خوبي بشناس
ــاخت و نحوه ي پژوهش را باید آموزش  ــان س را باید آس
ــي  داد. براي آن که دانش آموزان به جاي تحقیق به رونویس
کتاب ها نپردازند یا مستقیمًا مطالب را از رایانه و اینترنت و 
ــاب نگیرند، مي توان براي هر کدام یک کار جزئي  حتي کت
مشخص کرد و یا آن که کار را بین آن ها به صورت گروهي 
تقسیم نمود. براي عیني تر شدن مطلب بهتر است از برخي 
ــي« در پایه هاي  ــي« و »زبان فارس درس هاي »ادبیات فارس

مختلف مثال بزنیم.
ــمت نگارش »زبان فارسي« پایه ي  دانش آموزان، در قس
ــف،  ــه، توصی ــد »مقایس ــي مانن ــتان، درس های اول دبیرس
خاطره نویسي و نامه نگاري« مي خوانند. معلم کاردان و توانا 
ــن درس ها به جاي پرداختن به یک  باید هنگام تدریس ای
ــري تعاریف و محفوظات، کار را به شکل عیني و عملي  س
ــب حرکت و پویایي آنان  ــوزان بخواهد تا موج از دانش آم

شود. یا آن که وقتي معلم در درس ادبیات فارسي سال دوم 
ــد، از دانش آموزان  ــتان به درس »کباب غاز« مي رس دبیرس
ــتان هاي دیگري نیز از »جمال زاده« بیاورند و  بخواهد، داس

در کالس براي بچه ها بخوانند.
همچنین، هنگامي که یک دبیر زیست شناسي، مي خواهد 
ــه دانش آموزان بیاموزد،  ــت« را ب مفاهیم مربوط به »بهداش
مي تواند از آنان بخواهد تا خود آن ها درصدد یافتن مطلب 
ــه صورت گروهي،  ــزارش آن در کالس، و ترجیحًا ب و گ
ــت در جزئیات  ــا باید حالت جزئي و دق ــد. تحقیق ه برآین
ــائل باشد تا ناگفته هاي ضمن درس به صورت گروهي  مس
حل شود. زماني که معلم زبان فارسي پایه ي دوم دبیرستان 
درس روش هاي تحقیق را مي دهد، از دانش آموزان بخواهد 
تا شیوه هاي پرسش نامه اي، کتابخانه اي، مصاحبه و مشاهده 
ــا تلفیقي، در زمینه ي دلخواه خود  را به صورت جداگانه ی

انجام دهند.

تفاوتهايفرديرادرنظربگیریم
ــود افراد، و  ــه موفقیت، وج ــیدن ب ــي از عوامل رس یک
ــرژي گروهي  ــت که مي توانند ان ــت معلماني اس در حقیق
ــینرژي( ایجاد کنند. افراد سرزنده و با نشاط، در تهییج  )س
و تحریک انسان ها براي انجام فعالیت هاي مثبت اجتماعي 
ــادن به تفاوت هاي  ــر این خصیصه ارج نه مؤثرند و جوه

عاطفي، رواني و ذهني افراد است.
ــادابي، سخنان  معلم موفق، ضمن آن که با زنده دلي و ش
ــعار  ــتان هاي مؤثر و گویا و اش جذاب، طنزهاي زیبا، داس
ــعي مي کند تا  ــینرژي خود( ایجاد مي کند، س ــب )با س جال
ــد؛ و قدر  متوجه »تفاوت هاي فردي« دانش آموزان نیز باش
منابع غني موجود را که فقط از طریق ارتباط متقابل با ذهن 

و دل انسان هاي دیگر مي توان به دست آورد، بداند.
ــده نمونه ا ي از راه هایي است که مي تواند  موارد گفته ش
ــت و پا  ــب رهایي از قید و بند عادت هاي زاید و دس موج

گیر آموزشي گردد.
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ــو، ژان ژاک، ترجمه منوچهر كیا، قرارداد اجتماعي، نشر گنجینه،  1. روس
چ چهارم، 1369، صص 208-205.

2. همان.
3. صفوي، امان اهلل، روند تکویني و تطبیقي تعلیم و تربیت جهان در قرن 

بیستم، تهران، نشر رشد، چ اول 1366، ص 92.
4. صفوي، امان اهلل، همان، ص 58.

ــین یوسفي، انتشارات  5. كیکاووس، عنصرالمعالي، به تصحیح غالمحس
علمي و فرهنگي، چ چهارم، 1366، ص 56.

6. تجلیل، جلیل و دیگران، برگزیده ي متون ادب فارسي، نشر دانشگاهي، 
چ 26، 1378، ص 221.

ــر تربیت، چ سوم،  ــرفي، محمدرضا، بینش هاي تربیتي، تهران، نش 7. ش
1375، ص 23.

8. نهج البالغه، حکمت 92.
9. فضلي خاني، منوچهر، روش هاي فعال تدریس، تهران، نشر تربیت، چ 

دوم، 1378، صص 19-16.
ــتفان، هفت عادت مردمان مؤثر، ترجمه گیتي خوش دل،  10. كاوي، اس

تهران، نشر پیکان، چ دوازدهم، 1383، ص 122.

* مدرس مركز تربیت معلم، یزد



33
ـ      اردیبهشت  1389 شماره ی هشتم 

استاد شهید مرتضی مطهری )ره( در سال 1298 هجری 
شمسی در فریمان خراس��ان متولد شد. دروس ابتدایی را 
در مكتب خانه  طی کرد و در س��ن 12 س��الگی به حوزه ی 
علمیه ی مش��هد قدم نهاد و در 18 س��الگی ب��رای ادامه ی 
تحصیالت خود به قم عزیمت نمود و پانزده سال از محضر 

اساتید آن جا بهره برد. 
از مرحوم آیه ا.. بروجردی فقه و اصول آموخت. دوازده 
س��ال پای درس فلسفه، عرفان واخالق مرحوم امام خمینی 
نشس��ت. فلسفه ی ابن س��ینا را در محضر عالمه طباطبایی 
تّلمذ نمود. از محضر میرزاعلی آقا ش��یرازی در اخالق و 
عرفان و شناخت نهج البالغه بهره های فراوان برد. عالوه بر 
اینها، بزرگانی چون میرزامهدی آشتیانی، با تدریس فلسفه؛ 
س��یدمحمد حجت، با اصول فقه؛ سیدمحمد محقق داماد، 
با تدریس فقه در تّكون ش��خصیت علمی ش��هید مطهری 
سهم داشتند. شهید مطهری از درس آیات عظام محمدتقی 
خوانساری، سیداحمد خوانساری، سید محمدرضا گلپایگانی 

و سیدصدرالدین صدر نیز بی بهره نماند. 
ایشان در طول اقامت در قم، عالوه بر تحصیل علم، در 
امور اجتماعی و سیاس��ی نیز شرکت داشت و از جمله با 
»فدائیان اسالم« در ارتباط بود. در سال 1331 در حالی که 
از مدرس��ان معروف و از امیدهای آینده ی حوزه محسوب 
می ش��د، عازم تهران گردید و در حوزه های مختلف علمی 
و فرهنگی و سیاس��ی درخشیدن گرفت. این دوره از عمر 

پُر برکت اس��تاد را می توان به س��ه مرحله، به شرح ذیل، 
تقسیم نمود:

الف.ازسال1331تا1341
ــه ی مروی تهران حوزه ی درسی خود را  ــتاد در مدرس اس
قرار داد و به تدریس شرح منظومه ی سبزواری و دانش نامه ی 
ــفای بوعلی  سینا پرداخت و کار در این مدرسه را  عالیی و ش
تا سال های نزدیک به پیروزی انقالب اسالمی ادامه داد. اولین 
ــفه و  ــان مقدمه و پاورقی بر جلد اول اصول فلس اثر مهم ایش
ــال 1332 منتشر می شود. متن  ــم است که در س روش رئالیس
این کتاب از عالمه ی طباطبایی است. افراد بسیاری این متن را 
ــنگین دیدند و از عالمه خواستند تا شرحی بر آن نویسد و  س
ایشان هم این کار را به شهید مطهری سپرد. این کتاب که نهایتًا 
در چهار جلد انتشار یافت نقش بسزایی در ابطال ماتریالیسم 
یا مادیگری داشت و از آثار عمیق استاد محسوب می گردد. به 
موازات تدریس و تألیف، مجموعه سخنرانی های مطهری نیز 
ــال 1334 پای جلسات درس  در تهران ارائه می گردید. در س
ــالمی دانشجویان« شروع  ــیر قرآن ایشان در »انجمن اس تفس
می شود. همزمان در دانشکده ی الهیات )معقول و منقول( آغاز 
به تدریس می نماید که 22 سال این کار ادامه می یابد، گرچه به 
خاطر فعالیت های سیاسی و اجتماعی، مدت ها اعطای رتبه ی 
دانشیاری و استادی به ایشان به تعویق می افتد و رژیم مانع از 

این کار می گردد. 
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استاد مطهری تنها متخصص فلسفه ی »مّشاء« بود که به کتب 
ــت و متن شفاء، نجات و اشارات  بوعلی احاطه ی کامل داش
ــرح منظومه ی  ــیخ را در دوره ی دکتری درس می داد و ش ش
سبزواری و شواهد الربوبیه ی مالصدرا را نیز ارائه می داد. در 
سال 1336 »انتشارات مکتب تشیع« تأسیس می شود و استاد 
ــیع به آن ها تحویل  ــر در مجله ی مکتب تش مقاالتی برای نش
ــاور فرهنگی »شرکت سهامی انتشار« می شود و  می دهد. مش
ــتان« را به پیشنهاد همین مؤسسه  کتاب پرتیراژ »داستان راس
ــد که تا کنون بارها و بارها تجدید چاپ  در 2 جلد می نویس

شده است. 
ــکیل  ــکان تش ــالمی پزش ــال 1337 که انجمن اس در س
می گردید، استاد شهید از سخنرانان اصلی این انجمن بود و در 

دهه ی بعد تقریباً سخنران منحصربه فرد آن به حساب می آمد. 
ــخنرانی ها جهان بینی اسالمی را به طور مبسوط  او در این س
ــجویان مطرح می کرد که شامل مباحث جهان بینی  برای دانش
توحیدی، نبوت، حیات اخروی، امامت و مسئله ی بردگی بود. 
ــخنرانی ها کتاب »مسئله ی حجاب«  بخش کوچکی از آن س

است که در دست رس عموم قرار گرفت. 

ب.ازسال13342تا1351
ــام خمینی با  ــرداد، ارتباط ام ــوع حادثه ی پانزده خ با وق
ــود و بزرگ ترین مسئولیت به دوش افرادی  مردم قطع می ش
همچون مطهری می افتد. او در راه اندازی »جامعه ی روحانیت« 
ــهرهای دیگر نقش عمده داشت  ــپس ش در تهران و قم و س
ونظرات خود را پیرامون تجدیدنظر در حوزه های علمیه، طی 
کتاب »مرجعیت و روحانیت« منتشر ساخت. نقش دیگر استاد 
ــالمی« است که باعث گسترش  در »هیئت های موتلفه ی اس
نهضت گردید. ایشان همراه با چند شخصیت روحانی دیگر، 

از سوی امام عهده دار رهبری و هدایت موتلفه گردید. 
ــت وزیر وقت، به دست  ــنعلی منصور، نخس با ترورحس
محمد بخارایی، نقش استادمطهری در ارتباط با موتلفه آشکار 
می گردد و از آن زمان به بعد مورد خشم و کینه ی رژیم واقع 
ــاواک قرار می گیرد. فعالیت دیگر شهید  ــده و زیر نظر س ش
ــینیه  ارشاد، همراه با چند  ــیس حس مطهری در این دهه، تأس
ــه ی ناب اسالمی  تن دیگر بود تا از تریبون این مرکز، اندیش
برای جوانان طرح گردد، گرچه ایشان پس از مدتی، به علت 
انتقاددهایی که به مدیریت حسینیه داشت، ناچار به کناره گیری 

شد.1
ــی  ــای تبلیغ ــا 51 فعالیت ه ــال های 49 ت ــتاد، در س اس
ــجدالجواد« تهران را برعهده گرفت و به سخنرانی های  »مس

قرآنی و تفسیری در آن جا پرداخت.
عالوه بر آن، استاد یک جلسه درس تفسیر هفتگی داشت 
ــهادت ایشان ادامه  ــید و تا هنگام ش ــال طول کش که 15 س
ــوره ی حج شروع کرد، زیرا سوره های قبل از  یافت. او از س
آن را دوست دانشمند وی، مرحوم استاد محمدابراهیم آیتی 
ــیر کرده بود. مرحوم مطهری معتقد بود که هر نهضتی  تفس
ــد، لذا ّهم و  ــتحکم برخوردار باش باید از مبانی عقیدتی مس
ــاخت اعتقادی  غم خویش را مصروف تهیه و تدارک زیرس
ــتمر و  ــخنرانی های مس ــت امام خمینی می کرد و با س نهض
ــی های متعدد، این مهم را عملی ساخت تا آن جا  کتاب نویس
ــج در جامعه را خنثی  ــت، تبلیغات مادیگری رای که توانس

نمود. 
از جمله کتاب های منتشر شده ی استاد در این دهه عبارت 
است از: انسان و سرنوشت، امدادهای غیبی در زندگی بشر، 
ــی در غرب،  ــالم، اخالق جنس ــات متقابل ایران و اس خدم
ــی )ع( و علل گرایش به  ــه و دافعه ی عل ــدل الهی، جاذب ع

مادیگری.
ارتباط مطهری با امام خمینی دائماً برقرار بود و نامه هایی 
ــف از حضور در  ــد؛ مع الوص ــدل می ش ــن آن ها رد و ب بی
فعالیت های سیاسی غافل نبود. مثاًل در سال 1348 نامه ای به 
امضای او و عالمه طباطبایی و سیدابوالفضل مجتهد زنجانی 
انتشار یافت که طی آن از اقشار مختلف درخواست شده بود 
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ــطین جمع آوری  اعانات خود را برای کمک به آوارگان فلس
کنند. 

ج.ازسال1351تا1357
ــجد  ــدن برنامه های مس ــدای این دوره، با تعطیل ش در ابت
ــط رژیم طاغوت،  ــینیه  ارشاد، توس ــپس حس الجواد)ع( و س
اختناق روبه فزونی می رود و استاد مطهری و به دنبال آن آیه ا.. 
خامنه ای دستگیر می شوند. استاد، پس از آزادی، ضمن بیاناتی 
ــکده ی الهیات دانشگاه تهران، با اظهار تأسف شدید  در دانش
از بازداشت معظم له می گوید: ما کمتر نمونه ی ارزنده ای مثل 
آقای خامنه ای داریم، آن  وقت  این نیروها باید این گونه هدر و 

در گوشه های زندان تلف شوند!
ــتاد از مواضع امام موسی صدر و مصاحبات و اظهارات  اس
ــد: صدر اکنون یکی از پایگاه های  او تمجید می کند و می گوی
ــود را نجات  ــی که از ایران خ ــت، زیرا جوانان امیدبخش اس
ــطوره ای مورد  ــد، می توانند به او پناه ببرند و او نیز اس می دهن
ــت. برای ارسال وجوهات جهت امام خمینی در این  اعتماد اس
ــلمان چپ گرا، پدیده ی  ــال ها، با پدید آمدن گروه های مس س
ــتاد به  ــد. اس ــد آن به اوج می رس »التقاط« ظهور می کند و رش
ویژه احساس تکلیف بیشتری در برابرر شبهات القایی سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( می کند و به تنویر افکار و تخدیر از 
ــه توصیه ی امام خمینی، عالوه  ــش التقاط می پردازد. او ب گرای
ــم به قم می رود و به  ــر تدریس در تهران، هفته ای دو روز ه ب
تبیین اسالم ناب برای طالب حوزه همت می گمارد. استاد در 
ــال 1355 موفق به سفر نجف می شود و ضمن دیدار با امام  س
خمینی، درباره ی مسائل مهم نهضت و حوزه های علمیه با ایشان 
مشورت می نماید. پس از شهادت مرحوم سیدمصطفی خمینی 
ــالمی، او به طور تمام وقت  ــاز دوره ی جدید نهضت اس و آغ
ــفری به آن جا نموده و در مورد  ــت امام در پاریس، س در خدم
مسائل مهم انقالب با ایشان گفت وگو می نماید. در همین سفر، 
امام خمینی ایشان را مسئول تشکیل »شورای انقالب« می کند. به 
هنگام بازگشت امام به ایران، »مسئولیت کمیته ی استقبال از امام« 
را شخصاً به عهده می گیرد و تا آخر عمر دلسوزانه در کنار ایشان 

می ماند و مشاور معظم له قرار می گیرد. 
برخی کتاب های استاد شهید که در دوره ی سوم زندگی 
ــیری در  ــت از: س ــر گردید، عبارت اس او در تهران منتش
ــه، قیام و انقالب مهدی )ع(، نظام حقوق زن در  نهج البالغ
ــاله ی اخیر، انسان و  اسالم، نهضت های اسالمی در صدس

ایمان ...
ــهید مطهری را، بدون استثنا، مفید  امام راحل تألیفات ش
دانستند و مطالعه ی آن را به همه اکیداً توصیه نمودند. قابل 
ذکراست که تألیفات ارزنده ی استاد، عالوه بر نشر پراکنده 
ــورت دائره المعارفی تحت  ــیار باال، به ص در تیراژهای بس
ــوان »مجموعه آثار« در هیئتی نفیس و زیبا به زیور طبع  عن

آراسته گردیده و به جامعه ی اسالمی ارائه شده است.2
ــتاد بعد از یک عمر تالش و مجاهدت، در نیمه شب  اس
ــت 1358، در سن 60 سالگی، توسط خفاشان  11 اردیبهش
کوردلی که روشنگری های شجاعانه ی او را بر نمی تابیدند 
ــتند، ترور  ــد راه مطامع خود می انگاش و فکر بلندش را ّس
ــال 1355 فعالیت خود را تحت  ــد. گروه فرقان که از س ش

ــرکردگی »گودرزی« شروع کرده  عنوان »کهفی  ها« و به س
ــالمی را توطئه ی دست بیگانگان لقب داد  بود، انقالب اس
ــت به ترورهای فجیعی در کشور زد و انقالب را از  و دس
ــون مطهری، مفتح، مهدی  ــمندانی چ ادامه ی خدمت ارزش
ــاخت و امام و امت را به  ــپهبد قرنی محروم س عراقی و س

سوگ نشاند3، و سیعلم الذین ظلموا اّی منقلٍب ینقلبون.

چهچیزیمطهریرامطهریكرد؟
ــهید نشان می دهد که  ــتاد ش مطالعه ی تاریخ زندگی اس
ــه مثابه ی تربیت یافته ی مکتب امیرالمومنین)ع(، جامع  او ب
ــود و در صحنه های گوناگون  ــانی ب صفات و کماالت انس

خوش درخشید 
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست

که تر کنند سرانگشت و صفحه بشمارند
منشأ رسیدن او به قله ی فضایل انسانی، به نظر نگارنده، 

دو عامل بوده است که مختصراً به آن اشاره می شود:
ــان ها،  1. حقیقت جویی: گرچه این حس در همه ی انس
ــه این ندای  ــانی که ب ــود دارد، اما کم اند کس ــره وج بالفط
ــخ دهند. او حقیقت را گمشده ی خویش  درونی کاماًل پاس
ــن( و از نوجوانی دنبال  ــت )الحکمه ضالّه المؤم می دانس
ــده بود. او  ــدی او به علما ش ــتافت. عالقه من ــن آن ش یافت
ــه مادیگری« می گوید: »در  ــود در کتاب »علل گرایش ب خ
ــش از همه در  ــالگی بودم، فردی که بی ــن 13 تا 15 س س
ــتم به چهره اش  ــت داش نظرم بزرگ جلوه می نمود و دوس
ــینم و نیافته و حرکاتش را زیر نظر  بنگرم و درمجلس بنش
ــینم میرزا  ــش بنش بگیرم و آرزو می کردم روزی پای درس
مهدی شهیدی رضوی )مدرس فلسفه در حوزه ی علمیه ی 
مشهد( بود. آن آرزو محقق نشد، زیرا آن مرحوم در همان 
ــال ها درگذشت«. مطهری بعدها که مدارج علمی را طی  س
ــا می گردد و حکمت  ــد و حس حقیقت یابی او ارض می کن
ــت  الهی را به خوبی فرا می گیرد،از راهی که طی کرده اس
ــوقتی می کند که سراغ  ــیار خشنود است و اظهار خوش بس

سایر رشته های علوم بشری نرفته است. 
ــوص، می گوید:  ــن خص ــی، در ای ــاب عدل اله در کت
قاعده ی معروف »الواحُد الیُصَدر منه االّ الواحد« را آن طور 
که یک حکیم درک می کند، درک کرده بودم؛ نظام قطعی و 
الیتخّلف جهان را با دیده ی عقل می دیدم؛ فکر می کردم که 
ــؤاالتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش برآب   چگونه س

شده و به اصالت معارف اسالمی اعتقاد پیدا کرده بودم.4
2. نقش اس��تاد: قسمت عمده ی شخصیت هر انسان در 
ــان را درک کرده است.  ــاتیدی است که محضرش گرو اس
ــگاه ها، امکان  ــای علمیه، به مراتب بهتر از دانش در حوزه ه
ــال یافتن بهترین  ــاِن عالقه مند دنب ــت که انس آن فراهم اس
استاد در هر رشته برود و روح کمال گرای خود را از زالل 

معرفت او سیراب کند.
ــخن مهم امام خمینی)ره( را در باره ی استاد  در پایان س
ــجویان و طبقه ی  ــویم که فرمود:»من به دانش یادآور می ش
ــتاد  ــنفکر متعهد توصیه می کنم که کتاب های این اس روش
ــالمی فراموش  ــه های غیر اس ــد با دسیس ــز را نگذارن عزی

شود.«
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قدرت اهلل نیک بخت

  سیمای معلم
  احمد صافی

  ناشر: انتشارات انجمن اولیا 
و مربیان ]021-88958190[. 

تهران، 1381
ــیمای معلم یکی از ده ها اثر استاد  س
احمد صافی است که از جهات خاصی، 
اثری خواندنی است. مهم ترین این جهات، 
ــنده در  ــادگی بیان نویس صمیمت و س
بیان مطالب است. جهت دیگر آمیختن 
مطالب با شعر نقل قول  و کلمات قصار 
ــر ورود به  ــه دیگ ــت و س از بزرگان اس
جنبه های عمومی معلمی؛ از جمله: معلم و 
دیدگاه های علمی تعلیم و تربیت، معلم در 
آیینه ی ادبیات، ویژگی  ها و صالحیت های 
معلمان و نیز سیاست ها و تدابیر الزم در 
جهت بهسازی، تربیت، جذب، نگه داری 
و کاهش مشکالت معلمان. بخش انتهایی 
ــرات خواندنی  ــاب گزیده ای از خاط کت
پاره ای از معلمان است که متأسفانه نامی از 
خودشان نیامده است و این را باید کاستی 

این اثر ارزشمند دانست. 

  مسایل آموزش و پرورش 
ایران و راه های كاهش آن ها

  تألیف: احمد صافی
  ناشر: نشر ویرایش 

]88973359-021[، 1385، تهران. 
ــتاد احمد صافی با سابقه ی حدود  اس
ــرورش قبل و  ــال در آموزش و پ 55 س
بعد از انقالب، توانایی های ارزشمندی در 
بیان ساده ی مشکالت و مسائل آموزش 
و پرورش و تحلیل آن ها و سپس ارائه ی 
طریق برای حل آن ها دارد. در این کتاب، 
وی موضوعات و مباحث بسیاری را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده است؛ موضوعاتی 

ه ن  ا  خ  ب  ا  ت  ك 
چون: چالش های برون  سازمانی و درون 
ــازمانی، نارسایی های قوانین مصوب،  س
نارسایی در پژوهش ها، مشکالت تربیت 
ــا، آموزش های فنی و  معلم، مدیریت ه

حرفه ای، بهره وری، بازنشستگی  و ...

 البته واضح و مبرهن است كه 
... )رساله ای در مقاله نویسی(

 نویسنده: ضیاء موحد
 ناشر: انتشارات نیلوفر، 

چاپ دوم، 1388 تهران 
]021-66461117[

ــتاد برجسته ی  دکتر ضیاء موحد، اس
ــگاه ها و عضو  ــق ریاضی در دانش منط
ــه ی پژوهشی حکمت و فلسفه  مؤسس
ــل  ــاب حاص ــن کت ــت و ای ــران اس ای
قلم زدن های متمادی و تجربه های او در 
ــت. ویژگی  این اثر، همان  این زمینه اس
بیرون تراویدن آن از قلم یک ریاضی دان 
ــت و لذا می تواند مورد  و منطق دان اس
استفاده ی کسانی که عالقه مند به دانستن 
ــاالت تحقیقی،  ــم تحریر مق راه و رس
فلسفی، اجتماعی و ... هستند قرار گیرد. 
ــاده و قلم روان  ــی  دیگر اثر نثر س ویژگ
ــت که خود بر جاذبه ی آن  نویسنده اس

افزوده است. 

 معجزه ی گفت وگو 
 نویسنده: دكتر سوزان ِهیت لر 

ترجمه: اكرم كرمی
 ناشر: صابرین، چاپ اول، 

1388، تهران ]021-88968890[
کتاب در سه بخش تنظیم شده است: 
اصول گفت وگوی مشترک، کنار آمدن 
ــوب را به عالی  ــا تفاوت ها، روابط خ ب
تبدیل کنیم؛ و مجموعاً در سیزده فصل به 
تشریح مطالب مهمی- پیرامون چگونگی 

ــی- به ویژه  تقویت ارتباطات خانوادگ
همسران- می پردازد. مطالبی چون: اسرار 
ــرار گفت وگو، روبه رو  گوش دادن، اس
شدن با خشم بدون ستیز، حل اختالف، 

حمایت از یکدیگر و ...
ــاوران  ــن کتاب می تواند برای مش ای
ــکالتی در ارتباط با  ــدارس، که با مش م
ــائل خانوادگی دانش آموزان روبه رو  مس

می شوند مفید باشد. 

 كشف المراد ]ترجمه و شرح 
تجرید االعتقاد[

 متن: خواجه نصیرالدین محمد 
طوسی

 ترجمه و شرح: ابوالحسن 
شعرانی

 ناشر: هرمس ]88795674-
021[. چاپ اول، تهران، 1388

ــی از کتاب های  تجرید االعتقاد، یک
ــر از روزگار  ــیار مهم و معتب کالمی بس
ــت و عالمان  خواجه نصیر تا امروز اس
ــمندان بعد از خواجه، شرح های  و دانش
ــیاری بر آن نوشته اند. اهمیت کتاب  بس
ــارح آن، مرحوم  ــت که ش به حدی اس
ابوالحسن شعرانی در مقدمه اش نوشته 
ــت: »در زمان ما کتاب منحصربه فرد  اس
است؛ یعنی واجب عینی است بر هادیان 
ــه آن را بیاموزند.« یکی  طریق امامت ک
ــرح  ــرح های معروف بر این اثر ش از ش
ــف المراد است  عالمه حلی، یعنی کش
که در زمان ما،یکی از مبرزترین علمای 
معاصر، ابوالحسن شعرانی، آن را به نثر 
روان و شیرین ترجمه کرده و بر آن شرح 
ــته است. مخاطب ویژه ی ما در  نیز نوش
ــد معلم، عالوه بر  معرفی این اثر در رش
عموم معلمان و عالقه مندان به معارف 
اسالمی، دبیران فلسفه، معارف اسالمی و 
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* شماره هایی كه در ]كروشه[ آمده، تلفن مركز پخش كتاب یا ناشر است. 

ــت که به طور خاص  دین و زندگی اس
ــروکار  با مباحث کالمی در کالس ها س
دارند. این کتاب در شش مقصد )بخش( 
و هر مقصد در چند فصل تدوین شده 

است. 
پاره ای از موضوعات آن عبارت است 
از: در وجود وعدم، اقسام علت، حقیقت 
ــم، نفس انسان همیشه باقی است،  جس
ــام آن، جبر و  رؤیای صادقه، علم و اقس
اختیار، لطف و احکام آن، علم و عصمت 
امام، دالئل امامت امیرالمؤمنین، شبهه ی 
ــم اعمال و غیر آن،  آکل و مأکول، تجس

ظن و تقلید در عقاید ...

 آموزش و توسعه
 دكتر عباس معدن دار آرانی- 
 دكتر محمدرضا سركارآرانی

 ناشر: نشر نی، چاپ اول، 
1388

موضوع رابطه ی بین اقتصاد و آموزش 
ــتین  بار آدام اسمیت اقتصاددان  را نخس
بزرگ قرن هجدهم مطرح کرد و پس از 
او بود که این موضوع محور پژوهش های 
بسیار قرار گرفت و علم »اقتصاد آموزش« 
ــاد آموزش و پرورش« را به  و نیز »اقتص
وجود آورد. تغییرات شگرف و رقابتی 
ــورهای جهان در دست یابی هرچه  کش
ــعه ی اقتصادی و رفاه  سریع تر به توس
اجتماعی در سه دهه ی اخیر ایران باعث 
ــده است که در کشور ما نیز توجه به  ش
ــای آموزش عمومی  ــش و کارکرده نق
وعالی از توجه بیشتری برخوردار شود و 
لذا بحث وگفت وگو در این باره نیز رواج 
ــتری پیدا کرده است. کتاب حاضر  بیش
ــت برای تبیین گستردی  ــی اس کوشش
وسیع اقتصاد آموزش و لذا مطالعه ی آن 

برای همه ی کسانی که با نظام آموزشی 
ایران سروکار دارند و می خواهند از نگاه 
مربی، معلم، مدیر و کارگزار یا کارشناس 
ــی- چه در آموزش و پرورش و  آموزش
چه در آموزش عالی، به رابطه ی اقتصاد و 

آموزش بپردازند مفید است.

  فرهنگ نامه ی نام آوران
  جمعی از نویسندگان 

  ناشر: نشر طالیی، چاپ دوم، 
1388، تهران ]021-88838163[

ــم آن  ــر، همان طور که از اس ــن اث ای
ــاهیر و  برمی آید، زندگی جمعی از مش
ــام آوران تاریخ از دیرباز تا امروز و اعم  ن
از پیامبران، حکیمان، مصلحان، حاکمان، 
ــندگان، شاعران،  سیاست مداران، نویس
هنرمندان، کاشفان، مخترعان، سرداران، 
ورزشکاران، فناوران و ... است و جمعًا 
بیش از یک هزار چهره را شامل می شود. 
ــی(، تمام  ــاب در قطع بزرگ )رحل کت
ــه چاپ شده و با  رنگی با کاغذ گالس
ــی و موضوعی همراه  دو نمایه ی الفبای
است. فرهنگ نامه ی نام آوران در دهه ی 
فجر 88، به عنوان کتاب سال جمهوری 
ــودکان و  ــران، در بخش ک ــالمی ای اس

نوجوانان انتخاب و معرفی شده است.

  حزب جمهوري اسالمي )6 جلد(
  نویسندگان: سعید یوسفي، 

حسین كاوشي
  ناشر: بنیاد فرهنگي هفتم تیر، 

تهران، 1386-88
ـ که همان انفجار  فاجعه ي هفتم تیر 
ــالمي  ــاختمان حزب جمهوري اس س
ــهادت  در هفتم تیرماه 1360 بود و به ش
بیش از هفتاد تن از چهره هاي برجسته ي 

ــید  ــالب و دولت از جمله دکتر س انق
محمد بهشتي، محمد منتظري، حسن 
عباس پور و محمود قندي )وزیران نیرو 
ــد و ده ها  ــت و تلگراف(، انجامی و پس
مجروح و جانباز برجا گذاشت، یکي از 
سهمگین ترین رویدادهاي پس از انقالب 

است.
مجموعه ي 6 جلدي حزب جمهوري 
اسالمي به منظور معرفي و شرح این ماجرا 
و ابعاد و جزئیات آن تألیف و منتشر شده 
است. عناوین فرعي هر جلد از مجموعه، 
ــت از: 1. حزب  ــب عبارت اس به ترتی
 جمهوري اسالمي از تأسیس تا فاجعه 
ــهداي  ش ــر 3.  هفتم تی ــه ي  فاجع  .2
ــالمي 4. شهداي  ــوراي اس مجلس ش
ــهداي حزب 6. جانبازان  دولت 5. ش
ــاره کنیم  ــت اش ــر. خوب اس هفتم تی
ــه ي هفتم تیر چهره هایي  که در فاجع
ــه در آن  ــرورش نیز ک از آموزش وپ
ــر بودند به  ــزب حاض ــع، در ح جم
شهادت رسیدند از جمله سید محمد 
ــاون وزیر( ایرج  ــوي )مع کاظم موس
شهسواري )معاون وزیر(، و علي اکبر 

فالح شورشاني )دبیر(.
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می گویند دو نفر برای طرح شکایت از یکدیگر پیش ظریفي 
ــت  ــی گوش داد و گفت: تو راس ــه حرف های اول ــد. او ب آمدن
ــی. دومی هم حرف هایش را زد و به او هم گفت: تو هم  می گوی

راست می گویی!
این لطیفه حکایت حال من است. معلمی مطلبی نوشته و در آن 
تجربه ی تربیتی اش را در مورد برقراری انضباط توضیح داده است. 
معلم دیگری که مدیر هم هست به نقد موضوع پرداخته است. 
حاال مجله ی رشد معلم از من خواسته است که در مورد این دو 
مطلب نظر بدهم و بگویم که کدام ایده یا روش درست تر است 

و اشکال کار کجاست؟ 

یك تجربه
خانم مریم مالحی در توضیح تجربه شان )شماره 4، دی ماه 88 
ــت صدا ندارد( به استفاده از حربه ی نمره برای  با عنوان یک دس
به انضباط درآوردن دانش آموزان اشاره کرده اند و البته، نتیجه هم 

گرفته اند. بیایید این روش را با تأمل بیش تری بررسی کنیم: 
1. روش به کار رفته از روش های مبتنی بر »رفتارگرایی« است 
و در آن از تقویت مثبت و تنبیه استفاده شده است. رفتارگرایی بر 
انگیزش بیرونی تأکید دارد. با این حال، اگر در توضیحات خانم 
مالحی دقت کنید، تنها رفتارگرایی صرف نمی بینید بلکه انگیزش 

درونی هم در آن خواهید دید. 
2. شاید مهم ترین نقطه ی ضعف این تجربه ی تربیتی، بیان نارسا 
و ضعیف آن است. نویسنده نگفته است که این روش را در چه نوع 
مدرسه و بین چه نوع دانش آموزانی اجرا کرده اند. اما نکته ی بسیار 
ــت که ایشان انگیزش بیرونی را همراه با انگیزش  مهم تر این اس
درونی به کاربرده اند؛ مسئله ای که شاید دست کم گرفته  شده است. 
بعید به نظر می رسد که ِصرف کم یا زیاد کردن نمره، تا این حد 
در انضباط مؤثر باشد. آن چه باعث اثربخشی روش خانم مالحی 
شده، فقط کم یا زیاد کردن نمره )انگیزش بیرونی( نیست بلکه تأثیر 
انگیزش درونی هم هست؛ به چند دلیل: اول، تأثیر شخصیتی معلم 
ــازنده و احترام  بر دانش آموزان؛ دوم، تالش معلم برای تعامل س

متقابل؛ سوم- ارتباط با دانش آموزان و توجیه آنان. 
3. بنابراین، آن چه که اثربخش واقع شده، تنها نمره نبوده، بلکه 
ــویق و ارتباط مثبت هم بوده است. به عبارتی،  تأیید، توجه، تش
انگیزش بیرونی همراه با انگیزش درونی به کار رفته  است. خانم 
مالحی مطلب خود را به گونه ای تنظیم کرده که در آن اثربخشی 
ــته تر شده وکارکرد  نمره و روش های تحمیلی و اجباری برجس

انگیزش درونی کم رنگ به نظر می آید. 

یك نقد
نکته های خانم سیده نجمه تقوی نسب هم به طور کلی درست 
ــت، اما ای کاش ایشان این را هم می نوشتند که در مدرسه ی  اس
خودشان از چه روش های انگیزشی استفاده می کنند. در مسائل 
تربیتی امروز، استفاده از روش های انگیزشی درونی مورد توجه 
ــرار دارد، اگرچه باید بپذیریم که اعمال این  و تأکید بیش تری ق
ــود را دارد. همه ی مربیان  ــواری های خاص خ روش ها هم دش
عالقه مندند که دانش آموزان به خودکنترلی و رفتار مستقل برسند 
اما آیا این خواسته به راحتی تحقق می یابد؟ آیا خانم تقوی نسب 
تجربه ای در این  باره دارند؟ به نظر می رسد نظام تربیتی ما نیاز به 

تجربه های فراوانی در مورد انگیزش درونی دارد. 

چند نكته
برگردیم به داستان آن ظریف! ما هم تا این جا نتیجه می گیریم 
که هم خانم مالحی و هم خانم تقوی نسب راست می گویند البته 

با چند اما و اگر! 
1. امیدوارم معلم ها زیاد بنویسند تا وقتی که می خواهند تجربه ای 
را بیان کنند دیگران را دچار سوءتفاهم نسازند. بیان نارسا و معیوب 
یک موضوع، نه تنها تأثیر آن را کم می کند بلکه شبهه و ایراد هم در 

ذهن خواننده به وجود می آورد. 
2. وقتی کسی روشی را به کار می برد بسیار بهتر خواهد بود 
با مبانی علمی و حتی فلسفی آن نیز آشنا شود. ضعف دانش  در 
مورد روش ها، آسیب های فراوانی به دنبال خواهد داشت. متأسفانه 
این موضوع در مدارس ما عمومیت دارد. بیان روش های آموزشی، 
انگیزشی، ارزشیابی و غیره با ضعف مفرط داشتن همراه هستند. 

ــمت انگیزش  3. در مورد انگیزش، جهت گیری عمده به س
ــا و اعتقادات ما  ــن موضع با اصول، ارزش ه ــت و ای درونی اس
ــت که از انگیزش بیرونی  هم هم خوانی دارد. این بدان معنا نیس
صرف نظر کنیم. بهترین ایده این است که انگیزش درونی را مبنا 
ــرات و روش های انگیزش بیرونی هم در  ــرار دهیم و از تأخی ق

جهت انگیزش درونی استفاده کنیم. 
ــدون رقابت« به قلم همین  ــه ی ب 4. مطالعه ی کتاب »مدرس
نویسنده که در شماره ی اول رشد معلم سال تحصیلی جاری هم 

معرفی شده، توصیه می شود

اشاره
حی چاپ شده بود با عنوان »یك دست صدا ندارد« و آن،  در شماره ی 4 مجله، دی ماه 88، نوشته ای از خانم مریم مالاّ
بیان تجربه ی موفق نویسنده در چگونگی برقراری انضباط در مدرسه بود. نوشته ی مذكور مورد انتقاد خانم سیده 
نجمه تقوی نسب- مدیر دبستان امام جعفر صادق )ع( شیراز گرفته بود و ایشان طی نامه ای به دفتر مجله، روش مورد 
نظر را »سطحی و غیرتربیتی« قلمداد نموده و بیان داشته اند كه »جای بسی تعجب است كه ... از اهرم دفتر انضباطی 
و نمره ی انضباط جهت كنترل رفتارهای دانش آموزان استفاده گردد... و این كه دانش آموزان به جهت ترس از اعالم 

نامشان در سر صف و نصب در تابلو اعالنات ساكت شوند و ... «
نوشته ای كه می خوانید داوری بین این دو نوشته و در واقع دو شیوه ی مدنظرخانم مالحی و خانم تقوی است و آن 

را آقای ابراهیم اصالنی- مشاور مجله- به درخواست ما نوشته اند. 

 یک تجربه، یک نقد، یک تحلیل 
ابراهیم اصالني

ت ش  ا  د  د  ا  ی 
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ــال 67 بعد از گرفتن دیپلم و شرکت در کنکور سراسری  س
ــته ی دلخواهم پذیرفته می شوم و... اما با  مطمئن بودم که در رش
ــد و به هوا  اعالم نتایج تمام رویاها و آرزوهایم به یکباره دود ش
ــدم و عزمم را جزم کردم تا دوباره از اول شروع  رفت. ناامید نش
ــال آینده در دانشگاه قبول شوم بنابراین برنامه ای برای  کنم تا س
خود نوشتم و از اول مهر شروع کردم و این درحالی  بود که بیشتر 
دوستانم به صورت معلم حق التدریس در آموزش وپرورش و یا در 

رشته های مختلف تربیت معلم پذیرفته شده بودند. 
ــغل معلمی  ــتانه ی تربیت معلم و یا ش ــا از محیط دوس آن ه
ــیمانی کرد که  ــود تعریف می کردند و همین ها مرا دچار پش خ
ــم درس خواندی ولی  ــال ه ــل، آمدی و این یک س ای دل غاف
ــگاه قبول نشدی؛ بعد چه؟ و هزار فکر دیگر. در همین  در دانش
اوضاع احوال، خواهرم که معلم بود وقتی روحیه ی کسل مرا دید 
گفت: آموزش و پرورش دوباره نیروی حق التدریس می گیرد. اگر 
ــت را آماده کن تا برای ثبت نام و تعیین زمان  می خواهی مدارک
ــوی امیدی ته  مصاحبه به اداره ی آموزش وپرورش ببرم. کور س
دلم را روشن کرد، زیرا که این یک ماه اول مهر برایم به اندازه ی 

یک سال گذشته بود.
بعد از قبولی در مصاحبه به من نامه ای دادند که بروم و برای 
ــتند. آدرس  تدریس در ابتدایی ابالغ بگیرم. ابالغی را برایم نوش
ــیدم. یکی از مدارس خیلی دور در اطراف شهریار بود و  را پرس
خوشبختانه سرویس هم داشت. به اتفاق خواهرم به آن مدرسه 
ــرانه بود. گویا تا آن وقت کالس اّولش 49  رفتم. یک دبستان پس
نفر بودند و مدیر مدرسه به پیشنهاد آموزگارش می خواست برای 
یادگیری بیشتر، آن را به دو کالس تبدیل کند و با این که مجوز 
آن را از یک ماه پیش گرفته بود ولی معلمی برای پایه ی اول پیدا 
نکرده بود )اگر هم پیدا می شد حاضر به قبولی پایه اول نمی شد 
چون به قول همکارها تدریس در پایه ی اول خیلی سخت بود( 
بعد از این که فهمیدم کالس اول است به خواهرم گفتم: کالس 

اول خیلی سخته من که تجربه معلمی ندارم.! فکر نمی کنم بتوانم!... 
خواهرم به من گفت نگران نباش خودم به تو کمک می کنم.

شاگردان کالس 24 نفر بودند که 6 نفر آن ها فقط زبان ترکی را 
می فهمیدند و 4 تا 5 نفرشان افغانی بودند. با این که دو ماه از شروع 
ــت ولی انگار روز اول بود که به مدرسه آمده اند.  سال می گذش
لوحه ها را تمام کرده بودند و چند حرف را هم یاد گرفته بودند. 
دفترهای آن ها بسیار نامرتب و کثیف و بدخط بود. من به آموزگار 
قبلی حق می دادم که بچه ها این طور باشند. چون واقعًا  رسیدگی 
به 49 دانش آموز، آن هم کالس اولی، خیلی سخت بوده. روز اول 
با دیدن آن ها به یک باره ترس همه ی وجودم را فرا گرفت که من 
ــواد یاد بدهم؛ آیا می توانم از  چگونه باید به این دانش آموزان س
عهده ی چنین کاری برآیم؛ نگاه های مشتاق و لبخندهای شیرین 
آن ها را که دیدم، و این را هیچ گاه فراموش نمی کنم، و همان جا 
تصمیم گرفتم در این باره با مدد و استعانت از خداوند بزرگ، با 
ــم را انجام دهم و برای آموزش از هیچ کاری  تمام وجود تالش

مضایقه نکنم.
ــتفاده از کتاب های راهنمای آموزگار و حضور فعال در  با اس
کالس های ضمن خدمت دوباره لوحه ها را تکرار و آموزش را 
آغاز کردم. این در حالی  بود که پی درپی برای پیدا کردن شیوه های 
آموزش کالس اول از تجارب معلمان دیگر نیز بهره می جستم. 
برای آموزش هر درسی اول، وسیله ی کمک آموزشی آن را تهیه 
و آن را در خانه تمرین می کردم تا فردا بتوانم آن ها را به شاگردانم 
بهتر یاد دهم؛ زیرا می دانستم شکل های رنگی و تصاویر مختلف، 
آموزش را آسان تر می سازد. در البه الی درس، شعرهای مختلف 
و حمد و سوره های کوتاه قرآن کریم و شعر اصول دین و دوازده 
امام و... را که امروزه کودکان در پیش دبستانی می خوانند با بچه ها 
حفظ می کردیم و برایشان داستان می گفتم که دانش آموزان آن را 
خیلی دوست داشتند )داستان هایی با مضامین احترام به بزرگ ترها، 

نظافت در خانه و مدرسه و راز و نیاز با خدا و...(.

معصومه محمودزاده*
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ــان را خوش خط بنویسند با کاغذ صورتک  برای این که مشق هایش
حیوانات مورد عالقه ی آن ها را درست کرده بودم که هر روز یکی از این 
حیوانات )یک بچه با ماسک( تکالیف روزانه ی آن ها را می دید و به هر 
کس که خوش خط تر می نوشت ابتدا یک بیسکویت می داد. این روش 
باعث شده بود که بچه ها در خوش خط نوشتن مشق ها با هم رقابت کنند 

و تمیز بنویسند.
بعد از عید دانش آموزانم دیگر راه افتاده بودند. با این که همه ی حروف 
را کامل نخوانده بودند ولی خوب می توانستند کتاب داستان های کودکانه 
را که برایشان تهیه کرده بودم بخوانند و این برایم لذت بخش ترین لحظه 

بود.
ــید: روز معلم. هر کدام  باالخره آن روزی که منتظرش بودم فرا رس
از بچه ها به پاس تشکر یا چشم هم چشمی هدیه ای برایم آورده بودند. 
یکی از دانش آموزان نامه ای را به همراه یک دسته گل وحشی به دستم 
داد. آن روز را هیچ گاه فراموش نمی کنم. انگار همین دیروز بود. وقتی 
نامه را خواندم چشمانم از اشک شادی پر شده بود. قادر به دیدن چیزی 
نبودم متن این گونه بود »آموزگار مهربانم سالم. از شما سپاس گزارم که به 

من خواندن و نوشتن آموختید« شاگرد شما علی.
نامه ی علی را به بچه ها نشان دادم و گفتم: »بچه ها این نامه بهترین 
ــمند را فراموش نمی کنم از  ــچ گاه این هدیه ارزش ــت من هی هدیه اس
هدیه های شما متشکرم اما یادتان باشد بهترین هدیه درس خواندن است 
اگر خواستید برای من هدیه بیاورید نامه بنویسید که ماندگارتر است.« 

ــلوغ بود. بچه ها داشتند  فردا وقتی به کالس رفتم کالس ش
دنبال یک مرغ می کردند که از ترس فرار می کرد. بعد از آرام 

کردن بچه ها و گرفتن مرغ توسط یکی از دانش آموزان، 
ــیدم این مرغ را چه کسی آورده؟! مگر  پرس

کالس جای مرغه؟! بچه ها گفتند 
ــما  ــم، قربان برای ش خان

ــه ی روز  به عنوان هدی
معلم یک مرغ آورده. 
از او تشکر کردم و 
گفتم: مگر من نگفتم 
هدیه  ــن  بهتری که 
برای من نامه است؟ 

ــان، در حالی که به  قرب
طرفم می آمد نامه ای را به 

دستم داد و گفت خانم من نامه 
هم نوشتم. به او گفتم من که نمی توانم 

ــرم، آن را دوباره به خودت هدیه  ــن مرغ را به خانه بب ای
ــک در چشمانش جمع شده بود  می کنم. در حالی که اش
گفت: خانم من این مرغ را خودم بزرگ کردم وخیلی آن 
را دوست دارم و می خواهم آن را به شما هدیه کنم. سخنان 
من در او تأثیری نداشت. عاقبت مرغ را قبول کردم و گفتم؛ 
»پس ببر بده به خدمتگزار مدرسه؛ من زنگ آخر می روم 

و از او می گیرم.«
راستش را بخواهید زنگ آخر هم اصاًل  یاد مرغ نبودم. 
ــته بودم و تقریبًا  با دستان پر به سمت  ــایلم را برداش وس
ــط حیاط مدرسه قربان در  ــرویس می رفتم که در وس س
ــش را در آغوش گرفته بود به طرفم دوید  حالی که مرغ
ــوش کردید. گفتم:  ــم! خانم! مرغ را فرام و گفت: »خان
ــر خوب، من نمی توانم این مرغ را ببرم.من آن را  پس
به تو هدیه می کنم. دوباره مرا قسم داد. دیدم 
چاره ای ندارم آن را گرفتم و در زیر چادر 
ــختی بود سوار  پنهان کردم و با هر س
سرویس شدم. طبق معمول سرویس 
ــلوغ بود و جای نشستن نداشت.  ش
ــان و بقیه ی  ــف اول را آقای دو ردی
ردیف های دیگر را هم خانم ها نشسته 
ــاد جا نبود همان جلو  بودند. چون زی
ایستادم به خصوص که وسایل هم زیاد بود. 
تقریباً نصف راه را طی کرده بودیم که ناگهان آن 
اتفاقی که نمی بایست بیفتد افتاد، مینی بوس ترمز 
ــختی گرفت... افتادن من همان و بریدن و  س
ــردن مرغ همان... بقیه اش را  جیغ و داد ک

خودتان می توانید مجسم کنید...

* دبیر آموزش وپرورش � شهریار
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به نام خدا
»به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین«*
خداوند فتاح1و صاحب نعیم2

رفیع3 و صدیق4 است و رّب رحیم5
خداوند رادان و آزادگان6

خداوند جبّار7 و هم مهربان
زمان آفرید و زمین آفرید

مهي چون محمد)ص(، امین8 آفرید
براهیم9 و یوسف10 فرستاد او

به ما نعمت بیکران داد او
سراجي11 به خضراي12 گردون نهاد

یکي کوي زّرین13 بدان برنهاد
به ما عقل داد آن خداوند و هوش

فرستادمان آسماني سروش14
که تا حامد15 درگه او شویم
فرهمند16 از نعمت او شویم

ره علم پوییم و راه ُهدي
ره سیف17 و ایمان و عّز خدا

کنون وقت و نوبت به ماها رسید
به ما نوجوانان بُرنا رسید

بَبودیم سالي سه در مدرسه
بخواندیم جغرافي و هندسه
ریاضي و تاریخ و قرآن، هنر

شدیم از همه دانشي مایه ور
چنین گشت و بگذشت بر ما چنین

»دي و بهمن و آذر و فروردین«**
در این دوره با دوستان شفیق
بگشتیم همراه و همدل، رفیق

امامي18 بي آزار19، اصغر20، نوید21
براهیمي22، جعفر23، محمدسعید24
دگر مهدي25 و هادي26 چیت ساز
و خاموشي27، اوطاري28 سرفراز

محمد معین29 نور چشم امام
کریمي30، کیان پرور31 نیک نام

محّقر32 و هوشنگي33 و قائدي34
جواهر35 و شیرازي36 و مهدوي37

اَعبدال�له38 و سیِّد شاکري39
و اردستاني40، و ان گل هاشمي41
طبائي42، صدوقي43، محمدرضا44

مؤید45، هرندي46 و احمدرضا47
سرانجام هم آن محمد شكیب48

و آن آهنین دوست49 نیکو حبیب
اسدعودالجان50، سعید ملک51

همه دوستانیم زیر فلک 
به درگاهت اي خالق بي قیاس

گزاریم اکنون هزاران سپاس
چراغ سعادت تو دادي به ما

پیام هدایت تو دادي به ما
سپاس دبیران گزاریم نیز
که دادند ما را طریق تمیز
بیاموختند از هنرها و علم

بدادند ما را ره صبر و حلم
چو شمعي فرا  راه ما سوختند
و ما را بسي دانش آموختند.
»خدایا به حّق بني فاطمه«***
که مردان حق اند آنان همه 

همان آل  احمد52 و آل علي
که اسالم زانان شده منجلي

مقدس53 امامان نیکو نهاد
همان نامداران با صدِق راد54

به ما بخش توفیق اهل نیاز
که باشیم پیوسته اهل نماز

دبیران، پدر مادر مهربان
نگهدار از هر بال در امان

به ما هم چنان راه خود را نما
که نبود به جز تو کسي رهنما

تو باري، چنان کن سرانجام کار
که خوشنود باشي و ما رستگار

والسالم

زيرنويس
1. سیدمحمدسجاد فتاحي.

2. نعیم برزگر.
3. سیدابوالفضل رفیعي پور.

4. محمدحسین رجبي صدیقي.
5. مهدي رحیم تبریزي.

6. علیرضا آزادگان.
7. محسن علي جّباري.
8 . امین حسین زاویه.

9. سیدابراهیم خدام الحسیني.
10. یوسف حسني نیا.

11. محمد سراج.
12. سیدهادي خضرایي.
13. محمدمهدي زّرین.

14. سروش حیدري.
15. حامد فامیل محمدي.

16. محمد فرهمندزاد.
17. سیدمحمدمهدي سیف افجه اي.

18. سیدمحمود امامي.

19. محمدجواد بي آزار.
20. علي اصغر دانشمندي.

21. نوید گودرزي.
22. احسان ابراهیمي.

23. محمدجعفر رجبعلي تهراني.
24. محمدسعید حاج كاظمیان.

25. محمدمهدي چیت ساز.
26. هادي چیت ساز.

27. سیدمحمدمهدي خاموشي.
28. محمدرضا اوطاري.

29. سیدمحمد معین كامروا.)فرزند سمیه(
30. علي كریمي.

31. محمدحسین كیان پرور.
32. محمد محّقر.

33. محمدسجاد هوشنگي.
34. محمدرضا قائدي.
35. مهدي جواهري.

36. محمدرضا شیرازي.
37. رضا مهدوي پور.
38. مهدي اَعبداله.

39. سیدسّجاد سیدشاكري.
40. علیرضا اردستاني.

41. محمدعلي هاشمي گلپایگاني.
42. سیدمسعود طباطبایي.

43. محمد صدوقي.

44. محمدرضا نجفي.
45. محمدصادق مؤید.

46. محمدحسن هرندیان.
47. احمدرضا بکراني.

48. محمد شکیب مهر.
49. محمد آهن دوست.

50. احسان اسدا... عودالجان.
51. سعید ملك عباسي.

52. سیدمحمدعلي آل احمد.
53. علیرضا مقدس زاده.

54. محمدمهدي مصدقي راد.
* این بیت از سعدي است.

** این مصرع از فردوسي است.

*** این مصرع از سعدي است.

اشاره: چند سال پیش در یك مدرسه ی راهنمایی، فارسی تدریس می كردم كه خاطره های شیرینی از آن برایم مانده 
است. از جمله هنگامی كه در پایان سال در مدرسه جشن فارغ التحصیلی بچه ها برگزار شد من تصمیم گرفتم شعری 
بگویم كه اسم همه ی بچه های سال سوم در آن باشد و در مراسم خوانده شود. خوشبختانه در این كار موفق شدم و 
شعر خود را برای بچه ها خواندم و مدرسه هم به هر یك از آن ها نسخه ای از شعر را داد تا به یادگار داشته باشند و 
تا سال های بعد دوستان خود را به یاد بیاورند. اكنون نسخه ای از آن را هم برای شما می فرستم شاید به عنوان بیان 

خاطرات و تجربه ها در مجله درج شود. 
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احمدسیف پورضیایی
دبیر منطقه یک تهران
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آ
آخرین یادگار )کتاب( 1/10

آرام، احمد )مترجم( 7/10ـ6/12
آرین، فهیمه 5/35

آزیورن، برایان.د 3/42
آزمون های کتبی... 7/16

آشنایی با جشنواره ی خوارزمی 3/16
آگیرا )شعر( 6/7

آموختن برای زیستن 3/2
آموختن کورکورانه و آموختن خالقه 2/14

آموزش و پرورش... )کتاب( 3/43
آموزش و آداب مهارت ها 7/30

آموزش و پرورش مترقی 30 / 8 
آموزش وتوسعه 37 /8

آموزش و پرورش مؤنث 6/36
آموزش و پرورش و تحول بنیادین! 2/2

آموزش و پرورش و مبارزه ی نرم 5/2
ابن یمین، شاعر سربداران 4/24

آرام، احمد 7/38
احمد احمد 5/36

احمد بیرشک 4/42
احمدیان باغبادرانی، اکبر 5/46

ادبیات کودکان و نوجوانان )کتاب( 7/40
ادونتیست های روز هفتم 5/36

از بوعلی سینا تا جان الک 6/18ـ 5/12
ازوپ در کالس درس )کتاب( 7/41

استاد احمد صافی 8/4
اسدی، محمد 5/1

اسالم در کنار داغدیدگان )کتاب( 5/42
اشکبوس، عادل 1/40
اصالحی، سپیده 1/29

اصالنی، ابراهیم38 / 8  - 3/4ـ1/40
اصول تعلیم و تربیت در... 3/12

افراط و تفریط در پرورش نوجوانان 1/30
افزایش انگیزه ی پیشرفت... 3/33

اقتصاد آموزش متوسطه 8/26
اقربا 6/22

البته واضح ومبرهن است که ... )کتاب( 8/63
الیاسی، رعنا 5/44

امانی طهرانی، محمود 2/4

اومانیسم چیست؟ 4/21

ب
با احترام )کتاب( 7/41
بابایی، معصومه 2/44

بادوز، ژاک 1/41
با ستاره ها 4/4

باغبانی، پرویز 2/46
بالگرد و چشمه 7/42
بچه ها وهدیه ها 8/39

بچه های بی هنجار بی انگیزه 5/26
بحران کانال سوئز 6/32

برادی، هرب 4/18ـ3/20ـ2/20ـ1/18
بریا، میشل 5/42

بزرگمرد کوچک 7/45
بوستان بابک )کتاب( 6/40

بوستانی، اسداهلل 6/40
بویری چراغزاده، حمزه 7/34

بهار گمنام )شعر( 1/29
به روایت دیگر 2/18
بهزاد، محمود 2/14

بهفروزی، محمود 3/42
بهمنی، امیرحسین 3/37
به یاد مردی که بود 6/9

بوسکالیا، لئو 5/38
بیات، بهروز 4/43

بیانلو، حسن8/21 -  7/26ـ 5/26ـ 3/4ـ 1/24

پ
پدافند غیرعامل 2/26

پدر 2/28
پروین گنابادی، محمد 1/30

پژوهش سرای دانش آموزی چیست؟ 2/10
پس از 27 سال 1/2

پناهنده، صدیقه 1/29
پنجاه وپنج سال تجربه 6/42

پنهان زیر باران )کتاب( 2/43
پورمحمدی، علیرضا 2/36

پیری ، محمد باقر 8/14

این نمایه که برای سهولت بازیابی مطالب مندرج در شماره های سال بیست وهشتم مجله تهیه شده است، شامل عنوان نوشته ها، نام 
نویسندگان و مترجمان آن ها و نیز نام کتاب های معرفی شده، نویسنده و مترجم آن ها، در مجله است. این فهرست به ترتیب حروف الفبا 

تنظیم شده است. نخستین شماره ای که در مقابل هر مدخل قرار دارد شماره ی مجله و شماره ی دوم شماره ی صفحه است.
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تاریخ فرهنگ کوهبنان )کتاب( 7/40
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معلمان ارجمند
تولید یک مجله ی عمومی برای معلمانی با درجات تحصیلی متفاوت، که هر یک ممکن است در دبستان، مدرسه ی راهنمایی، دبیرستان، 
هنرستان یا مرکز تربیت معلم به کار مشغول باشند، آن هم در پهنه ی وسیعی مانند ایران با اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون، به راستی کار 
ساده ای نیست، پس بسیار بدیهی است که جمع کثیری از این مخاطبان هر نوع مجله ای را که برایشان تولید شود برنتابند و آن را در راستای 
ــت گذاشت و به این بهانه و بهانه ای دیگر، عطای انتشار مجله را به لقایش  ــت روی دس نیازهای خویش نیابند. با این وجود نمی توان دس

بخشید. 
مجله ی رشد معلم که 28 سال است منتشر می شود بخت بلندی داشته است که توانسته است تا امروز، با همه ی پست و بلندهایی که 
از سر گذرانده، دوام یابد و خوانندگان وفاداری چون شما همکاران عزیز داشته باشد. با این حال به این مجله نظر ما ظرفیت آن  را دارد که 
بسیار بیش از گذشته و با غنا و محتوایی بهتر در اختیارتان قرار گیرد. از این رو، در حالی که به شماره های پایانی این دوره نزدیک می شویم، 
عالقه داریم نظر شما را نسبت به شماره هایی که، در سال جاری، تا کنون انتشار یافته است جویا شویم تا بتوانیم به یاری خدا، در سال آتی 
مجله ای که با نیازهای شما انطباق بیشتری داشته باشد، در اختیارتان قرار دهیم. بنابراین از همه ی شما خوانندگان عزیز مجله تقاضا می کنیم 
به پرسش نامه ای که به این منظور تهیه کرده ایم پاسخ دهید و آن را یا از طریق پست به آدرس صندوق پستی 6585-15875 و یا از طریق 
دورنگار به شماره 88301478-021 برای مجله ارسال نمایید. قباًل از یکایک شما سپاس گزاریم و اعالم می کنیم در ازای هر پاسخی که به 
مجله برسد، یک جلد کتاب- شامل زندگی نامه یکی از مفاخر فرهنگی و معلمان بزرگ معاصر ایران- به فرستنده اهدا و به نشانی او ارسال 

خواهد شد. 
سردبیر رشد معلم

دفتر مدرسه         1. مجله ی رشد معلم را از چه طریق تهیه می کنید؟  اشتراک فردی
2. با دریافت هر شماره ی جدید نخست به سراغ کدام مطلب می روید؟ 3 عنوان را نام ببرید: 

................................................................ .3......................................................................... .2......................................................................... .1
3. عالقه دارید بیشتر چه موضوعات و مطالبی در مجله چاپ شود؟ 3 عنوان را نام ببرید:

................................................................ .3......................................................................... .2......................................................................... .1
4. عالقه دارید ما از آثار و نوشته های کدام نویسندگان یا شخصیت های علمی، ادبی، فرهنگی داخلی یا خارجی و ... در مجله بیشتر استفاده 

کنید. به ترتیب اولویت 3 نفر را نام ببرید.   1. ......................2. .......................3. ..........................
خیر       5. آیا قیمت مجله مناسب است؟ بلی

خیر            6. آیا تعداد صفحات مجله مناسب است؟  بلی
خیر           7. آیا مجله را در زمان مناسب، پس از انتشار، دریافت می کنید؟  بلی

مجله ی خودتان را  ارزشیابی کنید!
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مجله ی خودتان را  ارزشیابی کنید!
سؤال : ارزیابی شما از چاپ موضوعات، مطالب، تصاویر، عکس و .... در مجله چیست؟

عکس یا تصویر چهره های فرهنگی- آموزشی معاصر بر روی جلد1
مطلب آیه های زندگی )آیات قرآن کریم-  اشعارمثنوی مولوی(2
عکس های جشنواره ی عکس رشد در صفحات پایانی جلد3
سرمقاله ها4
گفت وگوها5
گزارش ها6
بازخوانی )مطالبی که برای بار دوم از نویسندگان برجسته چاپ می شود(7
دانش معلم8
خانواده9

معرفی و نقد فیلم10
تاریخ قرن بیستم11
مقاالت همکاران12
شعر و ادب13
معلمان بزرگ ایران14
معرفی کتاب- به صورت مختصر و نوع کتاب هایی که انتخاب می شوند15
خاطرات و تجربه ها16
داستان کوتاه17
جدول کلمات متقاطع18
نظرات دیگر:..........................................................................................................................................................19

...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
.................................................

نام و نام خانوادگی ................................ محل تدریس دبستان  راهنمایی  دبیرستان  اداره  غیره
نشانی دقیق پستی و شماره تلفن ......................................................................................................................................................................................................................................................

عالیخوبمتوسطضعیف
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مهناز طالب ) تهران( ابوالفضل نقره ای )خراسان رضوی( مهدیه نادری ) كردستان(مهدی رمضانی متین)قم( شهرزادمشایخی )اصفهان(
  اسفند 1388: 

نیره درویشی ) همدان( مرضیه جهانشاهی )داران( صادق فیروز )ورامین پیشوا( جعفرزندی )تویسركان(علیرضا زارع بیدكی)یزد(


