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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي 

ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف        
و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.
ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن 

اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين 
موضوع را قيد بفرماييد. 

ـ مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. 
مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه 

مجله ارسال شوند.
ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي 

علمي و فني دقت الزم مبذول شود.
ـ محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.
ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 

سطر تنظيم شود.
ـ كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از متن استخراج شوند.

ـ مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر 
باشد.   

ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار 
وي پيوست شود.

ـ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.
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محمدرضا حشمتی
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زنده بودن انسان به آب بدن بستگي دارد. زماني كه آب بدن خشك و تمام شود و بدن استعداد پذيرش هيچ آبي 
را نداشته باشد، انسان در خطر انهدام و نابودي قرار مي گيرد.

اگر بخواهيم «محبت» را تعريف كنيم و براي آن مثالي بياوريم، هيچ مثال و تعريفي بهتر از تشبيه آن به 
آب نيست. شايد بتوان گفت، محبت همان امانتي است كه خداوند به همه ي كوه ها و آسمان ها عرضه كرد كه 

هيچ يك نتوانستند قبول كنند، اما انسان پذيرفت و متصدي آن شد.
محبت امري جامع و همه جانبه است كه در تمام سطوح زندگي و مراتب اجتماعي جاري و ساري مي شود. 
لذا نمي توان به بهانه ي خدادوستي، به خلق و جامعه و مردم و خانواده بي اعتنايي و پشت كرد. همواره شنيده ايم، 
رضا و دوستي خدا را در رضا و دوستي خلق بايد جست و جو كرد. ما معلمان، به عنوان افرادي كه وظيفه ي آن ها 
ــه داغ نگه داريم. محبت در  ــت، بايد بازار محبت را براي هميش تعامل و گفت و گو با فرزندان اين مرزوبوم اس

جامعه ي ما فصلي، موضعي و موسمي نيست، بلكه همگاني، همه  جانبه، فراگير و هميشگي است.
ــته و كاري با اتكا به قدرت،  ــم مهلك محبت است. اگرچه انجام هر خواس ــتان! «قدرت»، آفت و س دوس
ــت و به تعبيري، كار ِگل است. حال آن كه كار  ــريع تر صورت مي پذيرد، اما آن كار، الزامًا مانا نيس راحت تر و س

آميخته با محبت كار دل است و كار دل پايا و ماناست.
ــت احزاب و سازمان هاي سياسي كه بقاي خود را در داشتن قدرت و اعمال آن مي دانند، منطق  سال هاس
ــونت و اختالف پراكنده اند. حتي ديگر  ــادل آن را در جامعه ي ما بر هم زده و به جاي آن، بذر خش ــت و تع محب
ــانه هاي عمومي و... هم صداي محبت را كمتر مي توان شنيد  در مكان هاي مقدس، مراكز علمي فرهنگي، رس
ــود. متأسفانه اين روش ناصحيح، در ادارات آموزش و پرورش كه بايد آبشار محبت براي  و محبت ترويج نمي ش
معلمان و دانش آموزان باشند نيز ديده مي شود. به بهانه  هاي متعدد، نظير مغايرت با فالن سياست، فالن سليقه 

و... گاهي همكاران را دچار مشكالت زيادي مي بينيم.
اگر ما معتقد به حكومت ديني هستيم، به تعبير بزرگان دين، پايه هاي اين حكومت چيزي جز حّب و محبت 
نيست. اگر اندك ميلي به ترميم ريشه اي و اصالح اساسي داريم، بهترين مكان مقدس «مدرسه» است كه بايد 

در آن جا، كاسه ي بي مهري و تلخ خويي را بشكنيم و دست دوستي به سوي خودمان دراز كنيم.
ــه ي واليت، حبُّ و محبت است و چه قدر خوب است در روز «بصيرت و  ــتان! فراموش نكنيم كه ريش دوس
واليت»، همه ي ما درباره ي اين موضوع بيشتر فكر كنيم كه چه عواملي مي تواند ريشه هاي واليت را در جامعه ي 

ما استحكام بخشد.
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سعيسعيده اكبري نظري

تمرين گفت و شنود

همه ي ما اولين روز مدرسه، اولين گفت وگو با معلمان، اولين 
کنفرانس کالسی، اولين روز دانشگاه، اولين تجربه ي کاری و خيلی از 
اين اولين ها را خوب به ياد داريم. اما چرا اين اولين های زندگی مان 
که بايد جزو شيرين ترين  خاطره هايمان باشد، خيلی سخت گذشته؟ و 

ايجاد ارتباط با افراد جديد برای اکثرمان سخت بوده است؟
ــترده ای داشته ايم و  در حالي كه اکثر ما دامنه ي ارتباطی گس
اغلب در خانواده های پر رفت و آمدی بزرگ شده ايم، با اين حال، در 
موقعيت های جدی که نياز بوده است با کسانی خارج از محدوده ي 

آشنايان ارتباط برقرار کنيم، دچار مشکل شده ايم.
شايد علتش اين باشد که هيچ تجربه و تمرينی در اين زمينه 
ــته ايم. در دوران کودکی، خيلی کم پيش آمده است که از ما  نداش
بخواهند در جمع درباره ی موضوعي جدی اظهارنظر کنيم، آخرين 
انشاي خودمان را با صدای بلند برای جمع خانوادگی مان بخوانيم 
يا اگر جنس نامرغوبی را خريديم، خودمان بدون دخالت بزرگ ترها 
آن را پس بدهيم. در مدرسه و سر کالس هم فقط هنگام پرسش 
کالسی مجبور به صحبت کردن بوده ايم که آن وقت هم جمالت 
را دقيقًا شبيه کتاب حفظ می کرديم و تحويل معلم می داديم. البته 
گاهی، بعضی از دبيران بحث کالسی می گذاشتند که باز هم تعدادی 
از بچه ها که مهارت های ارتباطی قوی تری داشتند، به همراه دبير 
وارد بحث می شدند و بقيه که اکثريت کالس را تشکيل می دادند، 

فقط گوش می سپردند.
ــه براي  ــا نمونه هايی از کم کاری های خانواده و مدرس اين ه
ــت، اما تمرين اين مهارت،  ــاي مهارت ايجاد ارتباط مؤثر اس ارتق
کار چندان مشکلی نيست و به امکانات ويژه ای نياز ندارد. در کنار 
خانواده، مدرسه می تواند بهترين فرصت ها را برای ايجاد اين مهارت 
ــر در همان روز  ــد اگ ــار دانش آموز بگذارد. چه خوب می ش در اختي
ــيم و تنها از برنامه ها  اول کالس، به جای اين که متکلم وحده باش
ــمان صحبت کنيم، اجازه دهيم هر کدام از بچه ها  و قوانين کالس
ــان، عالقه ها و اهدافشان صحبت کنند. به  چند دقيقه ای از خودش
ــه درباره ي ويژگی های  ــب، دانش آموزان ياد می گيرند ک اين ترتي
شخصيتی خودشان با ديگران حرف بزنند، ضعف های خود را بدون 
هيچ ترسی بيان کنند و از دوستان و معلمشان بخواهند در اصالح  
ــان کنند. يا حتی در مورد نقاط قوتشان، بدون حس  عيوب کمکش

خودستايی، توضيح دهند. 
به اين ترتيب، هم برای ايجاد ارتباط تمرين مي كنند و هم در 
ــان با هم يا بين ما و آن ها شکل می گيرد،  روابطی که بين خودش
ــکالت برخوردی  ــه اين نقاط ضعف و قوت دقت مي كنند و مش ب

کمتری ايجاد مي شود. تمرين ديگر اين است که نظر دانش آموزان 
را درباره ي نحوه ي تدريس بخواهيم و طرح درسمان را براساس 
ديدگاه ها و نيازهای آن ها بنويسيم.مزيت اين تمرين آن است که 
دانش آموزان احساس می كنند موضوع مهم، آن ها و نيازهايشان 
هستند نه چيز ديگر؛ به عالوه سطح علمی و بازده کالس هم باال 

خواهد رفت.
مانند اين برنامه ها بسيارند که می شود در محدوده ی خانواده، 
مدرسه و جامعه به آن ها پرداخت تا همه ي فرزندانمان، با ويژگی ها 
و توانايی های گوناگون، بتوانند در حد نياز، توانايی برقراری ارتباط 
مؤثر را پيدا کنند. البته مقوله ی مهارت های ارتباطی، تنها به توانايی 
ــردن ارتباط مؤثر نمی پردازد، بلکه به نحوه ي برقراری و  برقرار ک
ــه ي ارتباط با ديگران نيز توجه می كند و اين برعکس تصور  ادام
جامعه است که افراد پرحرف و پر رفت و آمد را دارای اين مهارت 
می دانند و به جزئيات اين مهارت توجهی ندارند. در شماره ي بعدی، 
ــد مورد از نكته هايی را که در برقراری ارتباط بايد ياد بگيريم،  چن

بررسی می کنيم.

مهارت هاي معلمي

نظر دانش آموزان را درباره ي 
نحوه ي تدريس بخواهيم و 
طرح درسـمان را براساس 
ديدگاه هـا و نيازهـای آن ها 

بنويسيم
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مدرسه ي مثبت 

دكتر فريد براتي سده

كليدواژه ها: يادگيري، دانش آموزان، معلم.
اشاره

در شماره هاي گذشته با روان شناسي مثبت گرا 
آشـنا شـديم و دانسـتيم كه در ايـن گرايش، به 
جاي پرداختن به نقاط ضعف و مشـكالت افراد از 
ديدگاهي منفي، به ويژگي ها و توانمندي هاي مثبت 
آن ها پرداخته مي شـود. هم چنيـن در ادامه ي اين 
بحث درباره ي راهكارهاي ايجاد مدرسه ي مثبت، 
مؤلفه هاي ايجاد اين محيط را معرفي كرديم و دو 
مؤلفه را شرح داديم. اكنون در ادامه ، مؤلفه ي سوم 
ايجاد مدرسه ي مثبت، يعني «تقويت توانمندي هاي 
دانش آموزان» را بيان مي داريم و راهكارهايي را به 

اين منظور ارائه مي دهيم.

ــوزان را تقويت كنيد. به عبارت  توانمندي هاي دانش آم
ــان پيدا كنند كه  ــا دانش آموزان اطمين ــر، كاري كنيد ت ديگ
مي توانند ياد بگيرند. در بسياري از موارد، معلمان با گفته ها يا 
كردار خود نوعي حس ناتواني را به دانش آموزان القا مي كنند. 
ــان  ــود كارامدي (بندورا، ۱۹۹۷)، نش تحقيقات مربوط به خ
مي دهد،  اگر دانش آموزان به توانايي خود براي تأثيرگذاري بر 
كسب نتايج مطلوب باور داشته باشند، عمًال هم به آن نتايج 
دست مي يابند. شوق انگيزي، اميدآفريني، و خوش بيني و اميد 
براي پيشرفت و توسعه و رشد فردي و اجتماعي، نكته اي مهم 
در فرايند يادگيري مثبت به شمار مي رود. براي دست يابي به 
اين هدف، حس اعتمادبه نفس را در دانش آموزانتان افزايش 
دهيد. بندورا(۱۹۹۷) در اين باره معتقد است، اگر دانش آموزان 
باور نداشته باشند كه مي توانند كاري را انجام دهند، (حتي اگر 
ــعي و تالش الزم را  واقعًا و عمًال هم بتوانند)، پس احيانًا س
هم انجام نمي دهند و عمًال مطالب را ياد نمي گيرند و موفق 

نمي شوند.

ــه مي تواند به  ــم چگون ــت كه معل ــؤال اين اس اما س
دانش آموزان كمك كند تا اعتماد به نفس بيشتري پيدا كنند؟ 

چند راهكار زير مي تواند سودمند باشد:
ــوزي كمك اضافه اي  ــر الزم بود يا اگر دانش آم ۱. اگ
ــت، به او كمك كنيد. بسياري از دانش آموزان خجالت  خواس
مي كشند از معلمان خود كمك بخواهند. اين احساس گاهي 
ــود كه به دانش آموز القا  ــار هم كالسي ها ناشي مي ش از فش
مي كنند معلم تمايل ندارد يا نمي خواهد كمك بيشتري بكند؛ 
حتي گاهي هم القا مي كنند كه معلم نمي تواند بيشتر از اين 
كمك كند. اگرچه فشار كاري و مفهوم گران باري شغلي (يعني 
كار بيش از حد به دليل هاي متفاوت از جمله ازدحام بيش از 
حد كالس و...) قابل درك است، ولي كمك كردن بيشتر به 
دانش آموزان (حتي فراي وقت كالس) را جزو مسئوليت هاي 

معلمي بدانيد.
فراموش نكنيد، يادگيري امري نيست كه دانش آموزان در 
اولين بار با بهترين وضعيت در آن موفق شوند، بلكه فرايندي 
ــتي و بلندي هاي خاص خودش و كم است تعداد  است با پس
دانش آموزاني كه با همان يك بار توضيح شما، درس را مي فهمند. 
پس به دانش آموزانتان كمك كنيد تا درس ها را بهتر ياد بگيرند. 

به اين ترتيب، اعتمادبه نفس آنان را افزايش مي دهيد.
ــوزان را به دقت  ــناخت دانش آم ۲. ميزان يادگيري و ش
ــكل و سخت  ــي و پايش كنيد. يكي از جنبه هاي مش بررس
معلمي، نقش پايشگري معلمان است. پايش مداوم يادگيري 
دانش آموزان، كاري زمان بر است. براي اين كار وقت بگذاريد 
و پرسش از دانش آموزان، گرفتن امتحان هاي كالسي و ساير 

راه هايي را كه خود مي دانيد، امتحان كنيد.
ــه خاطر يادگيري يا عدم يادگيري  ۳. دانش آموزان را ب

خجالت زده و شرمگين نسازيد.
۴. به شكلي سازنده و تشويق كننده، بازخوردهاي سريع، 
دقيق و جزئي به دانش آموزان ارائه دهيد. پس از پايش و بررسي 

يادگيري  نكنيـد،  فرامـوش 
امري نيست كه دانش آموزان 
در اوليـن بـار بـا بهتريـن 
وضعيت در آن موفق شـوند، 
بلكه فرايندي است با پستي 

و بلندي هاي خاص خودش

بازخـورد  نـوع  مؤثرتريـن 
توضيـح دادن سـازنده  اين 
است كه چرا پاسخ نادرست 

و غلط بوده است
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سطح يادگيري دانش آموز، بالفاصله  به او بازخورد بدهيد. اگرچه 
ــب، عوامل و موانعي  مي توان براي عدم ارائه ي بازخورد مناس
را مطرح كرد (داليلي چون محدوديت زماني، تعداد زياد افراد 
كالس و مسئوليت هاي كاري زياد)، ولي بازخورد سريع، دقيق، 
ــن در آموزش مؤثر و  ــي و جزئي، يك پيش نياز بنيادي توصيف

افزايش حس اعتمادبه نفس در دانش آموز است.
ــت. براي بسياري  يك نكته در اين باره حائز اهميت اس
از معلمان، بازخورد دادن براي پاسخ هاي درست آسان است، 
ولي دادن بازخورد در مواقعي كه دانش آموز اشتباه مي كند، كار 
چندان ساده اي به نظر نمي رسد. تحقيقات نشان داده است، 
مؤثرترين نوع بازخورد، توضيح دادن سازنده  درباره ي اين است 
ــت و غلط بوده است. اين اطالعات به  ــخ نادرس كه چرا پاس
دانش آموز اجازه مي دهد شناخت بهتري از خطاهايش به دست 

آورد و درصدد رفع آن ها برآيد.
۵. بر فرايند يادگيري (تالش و كوشش و شناخت فردي)، 
بيشتر تأكيد كنيد تا بر محصول يادگيري (عملكرد، به خصوص 

عملكردهاي رقابتي).
بسياري از معلمان هم از سوي نظام آموزشي، هم والدين و 
هم اولياي مدارس تحت فشار قرار مي گيرند تا دانش آموزان را 
براي رقابت و تست زدن يا امتحانات رقابتي آماده سازند (يعني 
براي عملكرد موفقيت آميز در تحصيل). اما تحقيقات زيادي 
نشان داده است، دانش آموزان در كالس هايي كه بر فرايندهاي 
يادگيري، تالش فردي و شناخت شخصي تأكيد مي شود، بيشتر 
سعي و تالش مي كنند، بهتر ياد مي گيرند، انگيزه هاي دروني 

قوي تر و حتي خطرپذيري باالتري از نظر تحصيلي دارند.
از راهكارهاي تأكيد بر فرايند يادگيري مي توان به: كاهش 
ــوزان از نظر نمره و موفقيت  ــه هاي دانش آم تأكيد بر مقايس
تحصيلي، مشاركت دادن دانش آموزان در ارزيابي خود از خود 

و پايش كار هم كالسي توسط هم كالسي اشاره كرد.
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ثمانه ايرواني 

كليدواژه ها: راهرو، يادگيري، دانش آموز.
اشاره

وقتي از محيط يادگيري صحبت مي شود، آن چه 
به ذهن خطور مي كند، مدرسـه، كالس، آزمايشگاه، 
كارگاه و بـه عبـارت ديگـر، محيط هـاي رسـمي 
آموزش است. در حالي كه محيط يادگيري مي تواند 
معاني گسـترده تري را در بربگيرد. در اين نوشـته، 
بـه يكـي از پررفت و آمدتريـن فضاهـاي يادگيري 

(راهروهاي مدرسه) توجه مي كنيم.

ــدي پيش، من از معلمان و مديران مدارس در زمينه ي  چن
ــؤال كردم كه  ــه سؤاالتي پرسيدم. س طراحي فضاهاي مدرس
ــيار سريع پاسخ دادند: « يك  مدارس ما چه شكلي هستند. بس
ــد كالس در دو طرف آن» . و  ــروي عريض و طويل با چن راه
ــه كردند: «البته كتاب خانه و نمازخانه اي نيز مي توانيد در  اضاف
ــده باشد،   آن بيابيد. اگر هم قبًال كمي براي طراحي آن فكر ش
ــگاه هاي خوبي مي توان در مدارس ديد. يك حياط هم  آزمايش
ــه واقع است. بعضي مدرسه ها حياط پشتي  كه در جلوي مدرس
نيز دارند كه مناسب ما نيست و اصًال آن را دوست نداريم، زيرا 

مسئله ساز است؛ غالبًا بچه ها آن جا پنهان و از نظارت و دست رس 
ما دور مي شوند». 

ــتم كه راهروي مدرسه را براي من تشريح  از آن ها خواس
ــت كه  ــخ  اين بود كه راهرو تنها كاربردش اين اس كنند. و پاس
بچه ها را به كالس ها برساند. البته كمدهاي بچه ها نيز در راهرو 
ــيم كمدها را رنگ كنيم تا  ــال مي كوش قرار دارند. ما هم هر س
فضاي راهرو شادتر شود. بر ديوارهاي آن نيز تابلوهاي اعالناتي 
نصب مي كنيم و نوشته ها و دستورات و يا بخش نامه ها را به آن ها 

مي زنيم تا بچه ها بخوانند. 
بعضي ديگر گفتند، ما تابلوهايي را مخصوص خود بچه ها در 
راهروها نصب كرده و به بچه هااجازه داده ايم خودشان آن ها را 
تزيين و نمونه كارها و مثًال روزنامه  ديواري هاي خود را روي آن 
نصب كنند. برخي ديگر هم گفتند، گاهي راهروها عقب رفتگي هاي 
كوچكي مانند طاقچه دارند كه ما توانستيم آن ها را به قفسه هايي 

براي كتاب خانه هاي كوچك تبديل كنيم.
اين  ها تمام كاربردهايي بود كه مديران و معلمان مي توانستند 

از راهرو تجسم كنند. 

معماري اثربخش

معماري خوب فضـا، تأثير 
بسـيار زيـادي در عملكرد 

كاري شما خواهد داشت
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ــكافانه تر  ــه موضوع «راهرو»  نگاهي موش ــد با هم ب بيايي
ــه را به فضاي بسته ( ساختمان)  و  بيندازيم. اگر فضاهاي مدرس
فضاي باز (حياط)  تقسيم كنيم، در پالن هاي مرسوم ساخته شده 
و يا در حال طراحي براي مدرسه،  فضاهاي بسته را كالس ها و 
اتاق هاي جانبي و راهرو تشكيل مي دهند. اگر متري را در دست 
بگيريد و كمي در مدرسه بچرخيد، متوجه خواهيد شد كه راهروها 
و فضاهاي مشاعات آن، چيزي حدود ۳۵درصد مساحت فضاي 
بسته ي هر مدرسه را تشكيل مي دهند. خوش بينانه كه نگاه كنيم، 
تمام فعاليت هاي « يادگيري و آموزش»  در مدرسه، در كالس ها 
و آزمايشگاه ها انجام مي شود. اين يعني ما از ۱۰۰درصد فضاي 
بسته ي هر مدرسه، از چيزي حدود ۶۵درصد آن استفاده مي كنيم. 
ــب فعاليت هاي آموزشي است و  ــه، مناس يعني ۶۵درصد مدرس
بقيه ي ساختمان به نوعي براي ما معلمان و دانش آموزان مفيد 
نيست. آن ها فقط فضاهاي مسقفي هستند كه ما را به جاهايي كه 
مي خواهيم، مي رسانند؛ جاهايي شبيه كالس ها، آزمايشگاه ها و يا 
اتاق هاي مربيان و مديران. نگه داري چنين راهروهايي، هزينه هاي 
گزافي نيز دارد . مثًال در زمستان هزينه هاي گرم كردن آن ها و 
ــرد كردن. از همه مهم تر، غالبًا اين  در تابستان نيز هزينه ي س
راهروها به دليل نداشتن نور طبيعي خورشيد، بسيار تاريك اند و ما 
مجبوريم در ساعات كاري مدرسه، هميشه المپ هاي زيادي را 

براي روشن نگه داشتن آن ها استفاده كنيم.
ــاي بچه ها در راهرو دقت كنيم،  اگر چند روزي در رفتاره
ــويم آن ها در عين اين كه راهرو را دوست دارند، از  متوجه مي ش
كيفيت فضاي آن ناراضي هستند. بارها بچه هايي را ديده ايد كه 
در كناره هاي راهرو و يا در پله ها مي نشينند و غرق در تصاوير و 
عكس هايي مي شوند كه روي ديوار نصب شده اند.بارها بچه ها را 
در لبه هاي زير پله ديده ايد كه مشغول غذا خوردن هستند و شايد 
بارها به آن ها تذكر داده ايد كه آن جا ننشينند. حتي بچه هايي كه 
در طول راهرو راه مي روند و درس را مرور مي كنند و چندين بار 
هم حين مطالعه و راه رفتن، به ديگران برخورد مي كنند . اما باز 

اين كار را انجام مي دهند. چرا؟  
بچه هاي ما در طول ساعات حضور در مدرسه، دوست دارند 
ديگر فضاهاي مدرسه را نيز تجربه كنند. آن ها دوست ندارند تمام 
پنج شش ساعتي كه در مدرسه هستند، فقط در فضاي بسته ي 
كالس، روي صندلي هاي خود بنشينند. بعد هم خيلي منظم به 
ــت دارند در  حياط بروند و دوباره به كالس برگردند. آن ها دوس
ــت، در جايي  ــان اس برخي از زمان هاي كوتاهي كه مال خودش
ــتراحت كنند. در راهروها بدوند و يا گپي دوستانه  خلوت و يا اس
و چند نفري داشته باشند. در حالي كه معماري معمول مدرسه ها 
كه شامل راهرويي ساده و چند كالس است، اين حق را از آن ها 

گرفته است. 
فرض كنيد راهروهايي داشتيم كه نور طبيعي را وارد فضا 
ــقف و چه از ديوارها؛ با سايه بان هاي خوبي  مي كردند؛ چه از س

كه مانع از ورود آفتاب شديد به راهروها مي شدند. 
ــفيد، يا استخواني  رنگ ديوارها و كف ها را از س
ــر مي داديم و  ــي تكراري، تغيي ــاده و يا ليموي س
رنگ هاي شاد و شيك به فضا اضافه مي كرديم. 
ــاختمان، مانع ايجاد  ــاي اوليه ي س در طراحي ه
ــديم و بخشي از آن را  راهروهاي مستقيم مي ش
مربع شكل،  دايره اي شكل و هر شكلي كه بشود 
ــي از  آن را مبلمان كرد، طراحي مي كرديم. بخش
ــكل كتاب خانه اي كوچك،  اما آزاد،   فضا را به ش
طراحي مي كرديم تا بچه ها بتوانند آزادانه كتاب 
ــته اند و استراحت  بخوانند؛ در عين اين كه نشس
ــه درون كالس ها  ــد. كمدهاي فلزي را ب مي كنن
ــرو را از آن ها خالي مي كرديم تا  مي برديم و راه
كمي نفس بكشند. بخشي از فضاي راهرو را براي 
ــز بزرگي آن جا قرار  بچه ها خالي مي كرديم و مي
مي داديم تا بچه ها بتوانند كارهاي عملي خود را در 
آن جا انجام دهند. بچه هاي كوچك تر هم با ديدن 
كارهاي بزرگ ترها، نكات زيادي را فرا مي گرفتند. 
ــتقيم خودمان را از راهروها كم و به  نظارت مس
طور غيرمستقيم نظارت مي كرديم. ما معلمان هم 
بخشي از وقت خود را در راهروها، در كنار همين 
بچه ها سپري مي كرديم تا احساس امنيت بيشتري 
كنند. آن موقع است كه به جاي ۶۵درصد فضاي 

بسته ي خود، از ۱۰۰درصد آن بهره برده ايم.
ــوان يك معلم  ــورت، من به عن ــن ص در اي
معمار مي توانم بگويم، راهرو به «مسير يادگيري 
خوبي»  تبديل شده است. راهرويي خوب است كه 
ــته باشد. يعني در هيچ جاي آن  اصًال وجود نداش
احساس طوالن بودن، تاريك بودن و بالاستفاده 
ــت كه سرشار از  بودن نكنيد. راهرويي خوب اس
ــي براي يادگيري و جاهايي  نور طبيعي، فضاهاي
براي نشستن بچه ها با مبلمان راحت و نرم باشد. 
ــت كه من نامش را «خيابان  راهرويي خوب اس

يادگيري»  بنامم. 
براي تغيير دادن يك فضا دست به كار شويد. 
اما يادتان باشد، كارهاي عجوالنه يا بدون مشاوره 
هميشه پاسخ هاي خوبي نمي گيرد. اين را بدانيد كه 
معماري خوب فضا، تأثير بسيار زيادي در عملكرد 
كاري شما خواهد داشت. پس با مجله در تماس 
ــد راهروي خود را  ــيد و بگوييد كه مي خواهي باش
به يك مسير يادگيري خوب تبديل كنيد. منتظر 

ايميل هاي شماهستم . 
samaneh@irvani.com

راهرويـي خـوب اسـت كـه 
سرشار از نور طبيعي، فضاهايي 
براي يادگيري و جاهايي براي 
نشسـتن بچه هـا بـا مبلمان 

راحت و نرم باشد
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ليلي محمدحسين 

بخش دوم
بخش دوم

كليدواژه ها: كارگروهي، همياري، دانش آموزان.
اشاره

از آثار و بركات كارگروهي مي توان به تبديل شدن 
فضـاي «رقابت» به «رفاقت» نام برد؛ فضايي كه در آن 
يادگيري با انگيزه ي دروني و نشـاط همراه اسـت. اما 
كارگروهي زماني مي تواند اثربخشي الزم را داشته باشد 
كه براساس ساختار و روش مشخصي طراحي و پياده 
شـود. در نوشته ي زير، با چند قاعده ي مهم كارگروهي 

آشنا مي شويم.

کنند، معموًال مورد کم توجهی يا بی توجهی قرار می گيرد. معلمان بايد 
الگوهای ارتباط متقابل بين دانش آموزان را شكل دهند. اين ساختار 
بر ميزان يادگيری دانش آموزان، احساسشان نسبت به مدرسه و معلم، 

احساسشان نسبت به هم و عزت نفسشان تأثير زيادی می گذارد.   
ــی با هم  ــه روش اساس ــوزان هنگام يادگيری به س دانش آم
ارتباط برقرار مي کنند. می توانند با هم رقابت کنند تا ببينند چه کسی 
«بهترين» است؛ ممکن است بدون توجه به دانش آموزان ديگر، برای 
ــيدن به هدف، به  طور فردی کار کنند؛ ممکن است با عالقه  به  رس

يادگيری با يکديگر، به شيوه ی همياری کار کنند.
در حال حاضر، در بسياری از کشورها از جمله کشور ما، شيوه ی 
ــان  ــت. البته تحقيقات نش رقابتی بر روابط دانش آموزان حاکم اس
می  دهند، اکثريت وسيعی از دانش آموزان در اياالت متحده ی آمريکا، 
مدرسه را چون مؤسسه ای می دانند که در آن هر فرد مي كوشد کار 
ــر انجام دهد. اين انتظار رقابتی، وقتی  ــوزان ديگر بهت را از دانش آم
ــه می شوند، وسيع است و ضمن اين كه در  دانش آموزان وارد مدرس
ــه پيش می روند، اين انتظار شديدتر هم می شود.[جانسون و  مدرس
ــون، ۱۹۹۱]. همياری بين دانش آموزانی که از موفقيت های  جانس
ــوند، همديگر را به انجام تکليف تشويق  يکديگر خوش حال مي ش
می کنند و ياد می گيرند با وجود تفاوت ها، با هم کار کنند، هنوز بسيار 

به  ندرت اتفاق مي افتد.
ــاختاردار همياری، عالوه بر تقويت  ــتفاده از روش های س اس
مهارت های اجتماعی و ارتباطات بين  فردی دانش آموزان، پيشرفت 
ــی آنان را نيز تقويت مي كند. در مدارس ژاپن، آموزش زبان  تحصيل
ــت. کالس ها با روش ترجمه  ــی با مشکل جدی مواجه اس انگليس
ــی در صحبت کردن و  ــوند و توانايی دانش آموزان ژاپن اداره می ش
درک مطلب از راه گوش خيلی خوب نيست. به همين علت، وزارت 
آموزش وپرورش ژاپن با کاری تحقيقاتی، معلمان زبان انگليسی را به 
ــتفاده از روش های همياری تشويق كرده است. تحقيقات نشان  اس
داده است، استفاده از اين روش ها، در تقويت مهارت های مکالمه ی 
دانش آموزان بسيار اثربخش بوده است. چارچوب استفاده از اين روش 
در کالس های زبان انگليسی ژاپنی برای تقويت مهارت صحبت کردن 
از اين قرار است: با استفاده از کتابی که براي موقعيت های متفاوت 
ــوند که در هر  گفت وگو هايی دارد، از ابتدا دانش آموزان مطلع می ش

آموزش و پرورش در جهان 

ــم مي توانند انجام دهند، فردا به  ــه امروز بچه ها با ه کاری ک
تنهايی انجام خواهند داد. (لت ويگوتسکی۱، ۱۹۶۲)  

ــتفاده از روش های همياری در کشورها  مروری بر ادبيات اس
نشان می دهد، معموًال در نظام های آموزشی، برای آموزش معلمان 
در ارائه ی مواد آموزشی (کتاب های درسی، برنامه های آموزشی و از 
اين قبيل) و هم چنين برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان، وقت 
زيادی صرف می شود.اين که دانش آموزان چه طور با هم ارتباط برقرار 

،همياري،دانشآموزان تكليدواژهها:كارگروه دک ًال کنند

آموزش

همياري
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روش هـای  از  اسـتفاده 
ساختاردار همياری، عالوه 
بـر تقويـت مهارت های 
اجـتماعـی و ارتبـاطات 
بين  فردی دانش آموزان، 
آنان  تحصيلی  پيشرفت 

را نيز تقويت مي كند

جلسه ی کالس، به کدام موقعيت و گفت و گو می پردازند. دانش آموزان 
ــتر، در کالس درس حداقل به  در گروه های کوچک دو نفره يا بيش
ــاختن گفت و گو کار می کنند و با استفاده از  مدت ۳۰دقيقه برای س
هدايت معلم و منابعی که در اختيار دارند، می کوشند مكالمه های کتاب 
را به ميل خود تغيير دهند و به کمک هم طوری آماده شوند که بتوانند 

گفت و گو ساخته شده را برای دانش آموزان ديگر اجرا کنند[۱]. 
ــوزان ژاپنی از اين روش  لذت می برند. اين  معلمان و دانش آم
ــكل کار کردن با کالس هايی را که تعداد دانش آموزان  روش مش
آن زياد است، حل می کند. در عين حال، به معلم امکان مي دهد که 
ــطح  با تک تک دانش آموزان ارتباط برقرار کند. دانش آموزان در س
ــی کار می کنند. روش های  ــان، به زبان انگليس توانايی و عالقه ش
برقراری ارتباط، به زبان انگليسی تمرين و تقويت می شود. زبان مورد 

استفاده در کالس نيز معنادار و برای برقراری ارتباط است. 
ــت که برای ايجاد فرصت های  ــور کاناداس مثال ديگر از کش
برابر در يادگيری آموزش رياضی برای دانش آموزان، کاری تحقيقی 
درباره ی اثربخشی «الگوهای تدريس چندسطحي۲» انجام داد. البته 
ــد از گزارش عملکرد دانش آموزان کانادايی در  اين کار تحقيقی بع
ــام گرفت. نتيجه ی تجزيه و تحليل  ــال ۱۹۹۵ انج آزمون تيمز۳ س
اطالعات در اين تحقيق نشان می دهد، کالس هايی از همه موفق تر 
بودند که معلمان رياضی متخصص داشتند و اتفاقًا معلمان آن ها از 
گروه بندی بدون ساختار کمتر استفاده می کردند و فرصت تعامل با 
تک تک دانش آموزان را داشتند. بنابراين، استفاده از کارگروهی بدون 
ساختار می تواند اثر معکوس داشته باشد. در بهترين حالت از اين نوع 
کارگروهی، دانش آموزان پاسخ هايشان را در اختيار هم قرار می دهند، 
ــود. اما در  ــی عميق تر نمی ش در حالي كه درک آنان از مواد آموزش
روش های همياری، معلم قبل از کالس درس، ساختار کارگروهی 
را به دقت تدوين می کند؛ به طوری که هر عضو تيم برای يادگيری 
مواد آموزشی مسئول است[۲]. ارتباطات متقابل با سطح بااليی از 
ــورت درباره ی مسائل، هنگامی رخ می دهد که معلمان به طور  مش
روشن مسائل را توضيح می دهند، راهنمايی های خاص ارائه می دهند 

و نقش اعضا را در گروه مشخص می کنند.  
همان طور که در اين تحقيق نيز روشن شده است، برای اجرای 
روش های همياری در کالس درس (کارگروهی با ساختار) بايد قبل 
از کالس طراحی آموزشی به طور دقيق انجام شود و در حين کالس، 
دانش آموزان با راهنمايی های دقيق معلم هدايت شوند. آن چه در زير 
می آيد، توصيه هايی برای مديريت مؤثر کالس به هنگام استفاده از 

روش های همياری است[۳]:
ــروع کنيد، دقيقًا به  ۱. قبل از اين که هر نوع کارگروهی را ش
دانش آموزان بگوييد چه نوع رفتاری را از آن ها انتظار داريد. به آن ها 
ــد چه قدر بلند می توانند صحبت کنند و آيا اجازه دارند ضمن  بگويي
کار از سر جايشان بلند شوند؟ نشانه های زمان پايان فعاليت را نيز 

برايشان توضيح دهيد.
ــما مطلع شدند،  ۲. بعد از اين که دانش آموزان از انتظارات ش
ــد. آن ها را گروه بندی کنيد و بگذاريد با بلندی  آن ها را تمرين کني
صدای مورد انتظارتان، با هم صحبت کنند. به خاطر داشته باشيد تا 

اين تمرين ها انجام نشوند، دانش آموزان آماده ی انجام فعاليت های 
يادگيری در گروه نخواهند بود.

۳. قبل از انجام فعاليت ها، دانش آموزان بايد بدانند عواقب عدم 
پيروی از قوانين چيست. مثل اين كه اگر نتوانند در گروه رفتار مورد 
انتظار را داشته باشند، مجبورند کار را به تنهايی به اتمام برسانند. در 
واقع می توانيد با دانش آموزان نوعي قرارداد رفتاری کتبی نيز داشته 
باشيد. ممکن است از دانش آموزان بخواهيد همه اين قرارداد رفتاری 

را امضا کنند و بعد آن را به ديوار کالس نصب کنيد.
۴. بعد از اتمام هر فعاليت، از دانش آموزان بخواهيد کارگروهی شان 
را بررسی كنند. اين بررسی نشان می دهد که آيا همه ی اعضاي گروه 
ــکاری کرده اند و اعضای گروه اين فرصت را  در انجام فعاليت هم
می يابند تا همديگر را ارزيابی کنند و برای کارگروهی اثربخش تر به 

هم کمک کنند؟
۵. حتمًا برای اين که به دانش آموزان اطالع دهيد زمان انجام 
ــيده است، از وسيله ی ديگری به غير از صدای  فعاليت به اتمام رس
ــتفاده کنيد. می توانيد از صدای زنگ، خاموش و روشن  خودتان اس
کردن چراغ های کالس و از اين قبيل نشانه ها استفاده کنيد. وقتی 
دانش آموزان مشغول گفت وگو در گروه هستند، ممکن است متوجه  

صدای شما نشوند. 
ــغول کار در گروه هستند، حتمًا  ۶. زمانی که دانش آموزان مش
در کالس قدم بزنيد و کار گروه ها را کنترل کنيد. اين زمان، بهترين 
ــاهده ی کار دانش آموزان و ارزيابی فعاليت هايی  فرصت برای مش
ــت که طراحی کرده ايد. اين فرصت ارزشمند را صرف کارهای  اس
ــه ی آينده و يا تصحيح  ديگری مانند تهيه ی طرح درس برای جلس

اوراق نکنيد. 
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دكتر يداهللا سعيدنيا

كليدواژه ها: آموزش، مدرسه، يادگيري.

اشاره
در ادامه ي مطالب شماره هاي قبلي، مي خواهيم 
در اين شـماره، به كمك شـما به تدويني متفاوت 
از آموزش دست بزنيم. عناصر اصلي اين رويكرد 
بر نياز فرد، وراثت، توانايي هاي ذاتي، فطرت، حق 

انتخاب و انگيزه ي دروني متكي هستند.

دانش آموز، مسئول يادگيري
نقد روش هاي جاري در مدارس

ــروع به اين کار شايد آموزنده باشد که نظری  قبل از ش
به تاريخچه ي تشکيل نظام های آموزشی بيفكنيم. قطعًا نظام  
ــد و بر ارزش يابی و  ــز که در آن آموزش همگانی باش متمرک
ــال  ــد، قدمتی بيش از صد س پايه های تحصيلی متكي باش
ندارد[۱]. در واقع، جوامع متمدن، با وضع قوانين بين المللی 
ــيدند، حقوق کودکان و نوجوانان را برای آموزش حفظ  كوش
کنند و دولت ها موظف شدند که به كمك درامدهای عمومی و 

با توسعه ي آموزش، عدالت اجتماعی را ارتقا بخشند[۲].
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اين حرکت جهانی نتايج بسيار درخشانی در پی داشت. 
ــطح فرهنگی باال رفت و توان  ــوادها زياد شد، س تعداد باس
انسان ها برای رشد فردی افزايش يافت. اما روی ديگر سکه ي 
اين آموزش همگانی، يکسان و اجباری، وقتی ظاهر شد که 
اين نظام ها با انسان عصر جديد هم با همان سازوکار برخورد 
كردند. در عصر جديد، نيازهای متعالی تری نسبت به سواد و 
ــی که قرار بود عدالت  دانش بروز کرده بود. نظام های آموزش
اجتماعی را با فراهم ساختن امکان تحصيل برای همه فراهم 
ــتن کودکان به ياد  کنند، به تدريج به ابزارهايی برای واداش
گرفتن موضوعات خاص و يکسان در زمان مشخص تبديل 
شدند. در واقع، انسان های عصر جديد که ديگر موضوع سواد 
و دانش برای آن ها به آساني قابل دست رسی  بود و نيازهای 
ــر و متفاوت پيدا کرده بودند، باز مقيد به چارچوب تعيين  ديگ
شده بودند. در واقع می توان گفت حق آموزش برای همه، به 

وظيفه اي همگانی تبديل شد.
ــعار «آموزش برای همه»[۳]   هنوز هم سازمان ملل ش
ــان می دهد که هنوز درصد بسياری  را دنبال می کند. اين نش
ــودکان از امکان تحصيل محروم اند. يعني دولت ها بايد  از ک
ــواد  امکان آموزش را برای آن ها فراهم کنند تا به حداقل س
دست يابند. سو ءتفاهم از اين جا آغاز می شود که دولت ها اين 
ــخه را به مجوزي براي مجبور كردن همه ي کودکان به  نس
ــد؛ حتی براي آنان که  ــان تبديل كرده ان آموزش مورد نظرش
سواد، موضوعی بسيار پيش  پاافتاده شده است. زيرا در فضای 
مملو از تجارب آموزشی، سواد به راحتی، حتی بدون آموزش 

مستقيم، حاصل می شود.
 دسی و رايان[۴]، يادگيری خود راهبر و خودانگيخته را 
رفتاری طبيعی برای کودک مي دانند. آن ها دنبال کشف حقايق 
و فهميدن معنی در دنيای اطرافشان هستند. اما هنگامی که 
ــه می شوند، نسبت به يادگرفتن مقاوم می شوند و  وارد مدرس
تنها در هدايت انگيزه های بيرونی و نيروی خارجی که از معلم 

و مدرسه می آيد، قرار می گيرند. 
ــورهای توسعه  يافته و در حال  برای کودک امروز در کش
ــه بر نيازهای  ــت ک ــعه، مهارت های باالتری مطرح اس توس
پيشرفته تر، فرهنگ و شرايط زندگي واقعی، و تفاوت های فردی 
ــت. از اين باالتر، کودک امروز می تواند براساس  او مبتني اس

نيازهای منحصربه فرد و استعداهای شخصی خود رشد کند.
ــخن اين که برای کودکان عصر پيش، آن نوع  کوتاه س
ــی که نسخه های از پيش تعيين شده را به طور  نظام آموزش
برنامه ريزی شده اجرا کند، مزيت تلقی می شد، ولی اگر امروز، 
تغييرات مطابق با شرايط روز در آن داده نشود، به ابزاری برای 
نابودی استعدادها، کشتن انگيزه های درونی، توليد انسان های 

ناتوان، غيرخالق، و ناکارامد تبديل می شود. اينشتين می گويد: 
اين که نظام های مدرن آموزشی امروزي تاکنون نتوانسته است 
ــت وجوگری را نابود کند،  به طور کامل روحيه ي مقدس جس

پديده ای کمتر از معجزه نيست.
حال به بحث اصلی برمی گرديم که قرار بود اصولی جديد 
را تدوين کنيم. در اين راه مي كوشيم قدم به قدم جلو برويم. 
ــتن اصولی جديد و متفاوت، با طرح نوعي  يعنی به جای نوش
نگرش متفاوت، نتايجی را بررسي كنيم که در روش آموزشی 

می توان گرفت.
شايد يکی از ابتدايی ترين قدم ها اين باشد که اساسًا خود 
را از مقام مسئول آموزش کودکان بودن خلع کنيم. 
همواره معلمانی وجود دارند که فکر می کنند بايد کودکان را 
آموزش دهند و هر راهی را که مؤثرتر می دانند به کار برند تا 
آنان را به مقصد برسانند. بگذاريد اصل را بر اين بگذاريم که 
کودک خودش مسئول ياد گرفتن است و معلم خود را کمک 
کار او می داند. ممکن است اصل خيلی مهمی به نظر نيايد و 
تغيير زيادی را در روش موجود ايجاد نکند، ولی اگر نتايج اين 
تغيير نگاه را كه بايد در رفتار معلم ظاهر شود، در نظر بگيريم، 

شايد موضوع مهم تر جلوه کند.
اين نتايج عبارت اند از:

� معلم هرگز از درس نخواندن بچه عصبانی نمی شود، زيرا 
خود بچه مسئول است.

� کودکی که تکليف نمی نويسد، تحقير نمی شود، زيرا خودش 
مسئول پاسخ گويی در مورد يادگيری خود است.

� معلم همواره دلسوزی می کند و از خودش و بچه می پرسد 
«چگونه می توانم کمکت کنم؟»

� موفقيت بچه ها، با احساس محترم بودن نزد معلم متناظر 
نيست. بنابراين، موفق نشدن بچه ها باعث پرخاش به آن ها 

نمی شود.
ــت  معلم عنصر اصلی و مورد توجهي در نظام کنونی اس
ــوزش دارد. در تغيير نگاه بايد گفت،  ــی در آم و نقش پررنگ
معلم بسيار مهم است، ولی در آموزش نبايد نقش 
پررنگی داشـته باشـد. در عوض، در ايجاد زمينه 
برای يادگيری نقش مهمي دارد. به زبان ساده، معلم در 

اين نگاه جديد بايد:
ــان با خواندن  ــه را که دانش آموزان می توانند خودش � آن چ

منابع ياد بگيرند، تدريس نکند.
� موضوعات آموزشی را طرح کند و جزئيات را به دانش آموزان 

بسپارد.
ــوزان آن را  ــد و کنار برود تا دانش آم ــئله را ايجاد کن � مس

بيابند.

کـودک خودش مسـئول ياد 
گرفتن اسـت و معلم خود را 

کمک کار او می داند

معـلـم می کـوشـد موضوع 
يادگيری را با مسائل واقعی 

زندگی مرتبط کند
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� رسيدن به نتايج کامًال يکسان را از دانش آموزان نخواهد.
� با کمک خودشان مسائل مورد نيازشان را بيابد و برای حل 

آن ها منابع و مواد الزم را معرفی کند.
� از تبديل شدن به شخصيتي مقتدر بپرهيزد (در عين اين که 

بايد در موضوع درسی خود تبحر بسيار داشته باشد).
ــم پارادايمي جديد را  ــع، اصول نگاه جديد، با ه در واق
می سازند که يکپارچگی دارد. با طرح قدم به قدم و اقتضايی، 

به تدريج اين پارادايم روشن تر می شود.
اصل ديگر اين است كه: هر دانش آموزی براساس 
نياز و شرايط شخصی خود ياد می گيرد. يعني معلم  
به اعمال برنامه ي مدون و دقيق تشويق و تنبيه نياز ندارد. هر 
موضوع يادگيری که مطرح می شود، اگر در حوزه ي نيازهای  
دانش آموز قرار گيرد، او آن را می آموزد. اگر برای دست يافتن 
ــراغ آن برود، در واقع آن را نمی آموزد،  ــويق مقرر به س به تش
بلکه نوعي ياگيری سطحی برای کسب تشويق رخ می دهد. 

به سخن ساده، در چنين کالسي:
� معلم می کوشد موضوع يادگيری را با مسائل واقعی زندگی 

مرتبط کند. 
� دانش آموزان با موضوعات به صورت هاي متفاوت برخورد 
ــريع، و برخی کم و کند ياد  ــد و برخی آن را زياد و س مي كنن

می گيرند.
ــانی که موضوع درس را خوب و سريع ياد  � معلم برای کس
گرفته اند، تشويقی به جز توجه (ديده شدن) و دادن احساس 
توانمندی در نظر نمی گيرد و هيچ واكنشی هم در برابر ديگر 

دانش آموزاني که چنين نبوده اند، نشان نمي دهد.
ــه ي کالس اين اجازه را به دانش آموزان می دهد که  � برنام
هر يک در زمان متفاوتی ياد بگيرند. مثًال الزم نيست بعد از 

يک ساعت يا يک روز و يک هفته، حتمًا ياد گرفته باشد.
در واقع اگر اين اصول به تمامی اجرا شود، مدرسه ها با 
شکل کنونی فاصله ي غيرقابل باوری می گيرند. (هر اصل در 
سطحی مطرح شد که تا حدی قابليت اجرا در مدارس کنونی 

را داشته باشد).
ــد، با فرض اين که اين سه اصل را  ــايد آموزنده باش ش
پذيرفته ايد، دوباره پرسش نامه اي را كه در شماره ي يك مجله 

آورديم، مرور كنيد. اين سه اصل دوباره می آيد: 
۱. خـود را از مقام مسـئول آمـوزش کودکان 

بودن خلع کنيم.
۲. معلم بسيار مهم است، ولی نبايد در آموزش 
نقش پررنگی داشـته باشـد. در عـوض، معلم در 

ايجاد زمينه برای يادگيری نقش پررنگی دارد.

۳. هر دانش آموزي براسـاس نياز و شـرايط 
شخصی خود ياد می گيرد.

 براي هر سؤال، يكي از گزينه هاي زياد، متوسط، كم يا 
اصًال را انتخاب كنيد و مقابل آن بنويسيد.

۱. طرح درس دقيقی می نويسم و مطابق زمان بندی پيش 
می روم.  

۲. در جلسه ي اول درس قوانين را بيان می کنم و شرايط 
موفقيت در درس را توضيح می دهم.

ــعی می کنم همه ي کالس با هم پيشرفت کنند و  ۳. س
فاصله درسی پيدا نکنند.

۴. با تعيين نمره برای فعاليت های متنوع، آن ها را به درس 
خواندن تشويق می کنم.

۵. به آن ها می آموزم که معلم صالح آن ها را می خواهد. 
ــاگردان را در بهتر  ــا حفظ نظم و آرامش کالس، ش ۶. ب

گوش دادن به درس کمک می کنم.
۷. هر جلسه تکليف می دهم تا درس ها تمرين شوند.

۸. درس را تا تفهيم کامل تکرار می کنم.
ــرای ايام تعطيل و عيد تکاليفی را تعيين می کنم تا  ۹. ب

درس ها فراموش نشوند.
۱۰. دانش آموزاني را كه هميشه در كالس آرام هستند، 

تشويق مي كنم.
ــوزان مي خواهم به دقت به درس گوش  ۱۱. از دانش آم

دهند و سپس آن را تكرار كنند.
ــوزان مي خواهم از روي درس بخوانند و  ۱۲. از دانش آم

ديگران گوش بدهند.
ــوي را پاي تخته مي برم تا جواب  ــش آموزان ق ۱۳. دان

درست را بنويسند و ديگران از آن ها ياد بگيرند.
ــؤاالت مانند كتاب  ــد مي كنم كه در جواب س ۱۴. تأكي

بنويسند و ياد بگيرند و بگويند.
ــوزان را به ترتيب و بلند در كالس  ۱۵. نمرات دانش آم

مي خوانم.
۱۶.به دانش آموزان حرف گوش ُكن پاداش مي دهم.

ــه دانش آموزان می آموزم که هر چه معلم مي گويد  ۱۷. ب
درست است.
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كليدواژه ها: برابري، حق، قانون. 
اشاره

يكي از نيازهاي اوليه ي انسـان ها «امنيت» است. 
«قانـون» چتر امنيت براي همه ي مردم جامعه اسـت. 
آشنايي ما با حقوق فردي و اجتماعي، عامل بسيار مهمي 
براي جلوگيري از تنش ها به شمار مي رود. اميد است با 
تأمل در نوشـته ي زير، همه در برابـر قانون متواضع و 

تسليم باشيم.

ــالمي،  ــي جمهوري اس ــوم قانون اساس ــي فصل س بازخوان
ــت فردي و تضمين حقوق و  ــه صراحت از حقوق مربوط به امني ب
آزادي هاي شهروندي سخن به ميان آورده است. و البته پيش از آن 
ــوم چنين آورده است: «تأمين  در فصل اول، بند چهاردهم، اصل س
حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه 
براي همه و تساوي عموم در برابر قانون»، از وظايف دولت جمهوري 
اسالمي ايران شمرده شده و دولت موظف شده است براي نيل به آن 
اهدافـ  هدف هاي اصل سومـ  همه ي امكانات خود را به كار برد.

فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ـ  با تبيين 
حقوق ملتـ  راه را بر هرگونه استبداد و خودكامگي بسته و تأمين 
آزادي هاي سياسي و اجتماعي و حقوق شهروندي را در حدود قانون 

تأكيد كرده است. 
� همه ي مردم ايران از حقوق مساوي برخوردارند (اصل نوزدهم).

ــاوي  ــند، از حقوق مس «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باش
برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اين ها، سبب امتياز نخواهد 

بود.»
اين اصل چنان روشن و واضح است كه راه را بر هر دريافت 

ناروايي بسته است.
� همه ي مردم در حمايت قانون قرار دارند (اصل بيستم).

«همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون 
قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 

فرهنگي، با رعايت موازين اسالم برخوردارند.»
به نقطه ي تأكيد اين اصل و اصل پيشين توجه كنيد: ... از هر 

قوم و قبيله ... همه ي افراد ... هيچ استثنايي پذيرفته نيست .

� دادخواهي حق مسلم هر فرد است (اصل سي و چهارم).
ــلم هر فرد است و هر كس مي تواند به  «دادخواهي حق مس
منظور دادخواهي، به دادگاه هاي صالح رجوع كند. همه ي افراد ملت 
حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دست رس داشته باشند و هيچ كس 
ــوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را  را نمي ت

دارد،  منع كرد.»
ــت،  هركس مي تواند به داگاه مراجعه كند و با طرح دادخواس
حق يا تكليفي را بخواهد. حق مراجعه به دادگاه و طرح شكايت، از 

حقوق طبيعي هر فردي است.
ــت (اصل  ــازات و اجرا فقط به موجب قانون اس ــم به مج � حك

سي وششم).
«حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح 

و به موجب قانون باشد.»
� هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع است 

(اصل سي و هفتم).
«هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع 
است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين 
ــهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است.» در پايان،  ش
اين اصل متخلف را مستحق كيفر مي داند: «متخلف از اين اصل، 

طبق قانون مجازات مي شود.»
وظيفه ي اصلي دادگاه ها، احقاق حق و رفع ظلم است. قانون 
ــالمي ايران، با درك درست از حقوق ملت،  اساسي جمهوري اس
براي پرهيز از هرگونه انحراف در مسير اجراي عدالت، اصل علني 
بودن دادگاه ها را نيز مورد توجه قرار داده است (اصل يكصدوشصت 

 وپنجم).
«محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بالمانع است، 
مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي 
يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند 

كه محاكمه علني نباشد.»
واضح است كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با دقت 

تام و تمام، حقوق ملت را مورد توجه قرار داده است.
ــد ما بيشتر از هميشه نيازمند آشنايي با قانون  به نظر مي رس
هستيم. فصل سوم قانون اساسي را دوباره مطالعه كنيم.  

دكتر محمدعلي شاماني

قانون اساسـي جمهوري 
اسالمي ايران، با دقت تام 
و تمام، حقوق ملت را مورد 

توجه قرار داده است

فصل سوم ، فصل حقوق ملت
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كتايون رجبي راد

امروز من هم همکار شما هستم. اما اگر بنشينيد و اندکی جورچين مرا اين طرف و آن طرف کنيد، می بينيد 
من ُپر هستم از معلمانم که مرا پروردند و باعث شدند امروزه تصميم بگيرم اين گونه باشم. من از خاطرات خودم 
برای خودم می نويسم و از معلمی معلمانم دوباره و چند باره درس می گيرم. من برايتان می نويسم تا شما هم در 
اين جورچين با ما شريک شويد. شما هم از تجربه های خود برای ما بگوييد. در اين جا، خاطره ای از يک معلم را 
برايتان نقل می کنم و تأثيری را که پس از سال ها بر من داشته است. من نموداری از عمل يک معلم و نتيجه ي 

آن عمل بر خودمـ  پس از گذشت سال هاـ هستم.
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ــتيم. دو نفر تقلب کننده ی حرفه ای،  امتحان علوم داش
ــه نفری نشسته  ــر ميزهای س در دو رديف آخر کالس و س
بوديم. امتحان سرنوشت ساز آخر سال؛ يعنی يا قبولي خرداد 
می خورد توی کارنامه مان يا بايد مهمان امتحان های شهريور 

می شديم.
 ���
ـ «هی، سؤال دو چی می شه؟»

با دست جواب را به صورت عدد نشانش دادم. نه خير، 
انگار متوجه نمی شد! دوباره صدام زد: «خسيس بازی درنيار! 

جواب رو بگو!»
ــد حرف بزنم. راست چشم های معلم بودم. معلم  نمی ش
ــت و وقتی برمی گشت  علوم مدام می رفت بيرون و برمی گش
سرش را می انداخت پايين. اين دفعه اما يکراست چشم دوخت 
به چشم های من و دوباره نگاهش را برداشت و رفت بيرون. 

اين بار خيلی بيرون ايستاد. راحت می شد همه ي سؤال ها 
را رساند. اما من انگاری خشکم زده بود. يخ کرده بودم. خانم 
ــت دارم تقلب می کنم، اما هيچ چيز  معلم با اين که می دانس
نگفت و تنها با نگاهش، بدترين کتک های دنيا را نثارم کرد. 
همه ي دنيا روی سرم خراب شد. حس تکان خوردن نداشتم. 
ــم زيرزيرکی صدايم  ــريک تقلب من، دائ از طرف ديگر، ش
ــم های غصه دارم، به او فهماندم که: «ديگر  می کرد. با چش

تقلب نخواهم کرد.»
ــم، تا هم اکنون  اين عهد ناگفته ی ميان دو جفت چش
ــز ادامه دارد. حاال که من هم معلمم، خيلی به رفتار معلم  ني
ــر  علومم فکر می کنم و برايش دعا می کنم. يک روز که س
ــی دادم، يکی از بچه ها مزه پراند که: «زبان  کالس درس م
ــوره؟» گفتم: «هيچی» و به  ــا به چه درد ما می خ خارجی ه

درس دادن ادامه دادم.
 ���

موقع امتحان، هيچ وقت به دانش آموزان نمی گويم كه 
بين برگه های امتحانی تان کيف بگذاريد. به آن ها اطمينان 
دارم. اما يك روز مثل روزهای ديگر امتحان، برگه ها را كه 
پخش کردم، همان بچه ای که از فايده ي درس زبان يا بهتر 
ــودش، از بی فايدگی درس زبان گفته بود،  بگويم، از نظر خ
ــروع کرد به زيرزيرکی پچ پچ کردن با بغل دستی اش و در  ش

حالی که برگه اش را نشان او می داد، سعی داشت سؤالي از 
دوستش بپرسد. من که خودم در سن و سال او با يک نگاه 
معلم به هم ريخته و عهد کرده بودم تا ابد، در صورت داشتن 
ــکان تقلب هم تقلب نکنم، خيال کردم حتمًا دانش آموزم  ام

هم با يک نگاه متوجه می شود. 
امتحان كردم، اما فايده اي نداشت. نمی دانم نگاه کردن 
من نگاه کردن معلم دوران مدرسه ام نبود يا دانش آموز امروزی 
من الفبای کالم صامت را نمی دانست. خيلی غيرمستقيم و 
آرام آرام صدايم را بلند کردم و گفتم: «بچه هاجان! نمره ای 
ــورتی.  که خودتان بگيريد برايم ارزش دارد، نه نمره ي مش
اين کتاب درسی تان را می بينيد توي دست من، تا زمانی که 
ــود شما دروغ نگوييد و خطا نکنيد، به هيچ دردی  باعث نش

نمی خورد...» 
صدايی ضعيف از بين بچه ها بلند شد که گمان می کنم 
صدای همان کسی بود که داشت تقلب می کرد: «خانم، اگه 

راست می گين، پاره اش کنين!»
الی کتابم را باز کردم و دو تا از برگه های وسط آن را 
پاره کردم و ريختم زمين. هيچ صدايی جز صدای پاره شدن 
برگه های کتاب به گوش نمی رسيد. نفس ها هم توی سينه ها 
ــد رد صدا را گرفت که ته حلقوم آن  ــده بود. می ش حبس ش
دانش آموز گير کرده و مثل يک توپ گنده که برگشته باشد و 
يکراست تو صورتش خورده باشد، او و تمام بچه های کالس 

را ميخکوب کرده بود. 
���

«اگه لحظه لحظه های مدرسه اومدن نتونه به شما سالم 
ــی کردن رو ياد بده، تک تک خاطراتش و کتاباش رو  زندگ

پاره کنين و بريزين دور!»
ــه های من برای اولين و آخرين بار   اين آخرين توصي
به دانش آموزانم بود. پشت ميزم نشستم. سرم را روی کتابم 

انداختم و گفتم: «حاال امتحان بدين!»
 ���

ــردم. هرکس نمره ي  ــا را صحيح ک ــای بچه ه برگه ه
ــدم در کالس من، يا حتی  ــودش را گرفته بود. هرگز ندي خ
كالسي كه مراقب جلسه ي امتحانی اش باشم، کسی تقلب 

کند. نمی دانم، شايد اين بار نگاه مرا باور کرده بودند.
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بتول سبزعلي سنجاني

كليدواژه ها: نشاط، مدرسه، نوجواني.
اشاره

هرگاه بـه ياد نوجوانـي مي افتيم يـا نوجواني را 
مي بينيم، انرژي، فعاليت ها، تحرك، سرزندگي و خنده 
در وجودمـان جان دوباره اي مي گيـرد. امكان تصوير 
نوجواني بدون نشاط و شادابي، ممتنع است. مدرسه 
يكي از بهترين محيط هايي است كه مي توان به نشاط 
و انـرژي نوجوان توجـه خاص كرد و با شـادكامي و 

رضايتمندي، فضاي آن را عطرآگين ساخت.

ــر کنيم كه  ــن موضوع فک ــم به اي ــت يک بار ه ــد نيس ب
ــد و از ما چه می آموزند. بد  ــه می آين نوجوانان برای چه به مدرس
ــت به فاصله ي ورودی ها و خروجی های مدرسه بينديشيم؛  نيس
فاصله ي اميدها، آرزوها و نتايج و پيامدهای تالش هاي تربيتی و 
آموزشی مان. بد نيست يک بار ديگر به اتفاقی به نام نوجوانی فکر 
كنيم؛ اتفاقی که جاذبه ها و هراس هايش دل مشغولمان مي کرد؛ 

همان که همواره تجربه اش كرده ايم و هنوز نمی شناسيمش.
نوجوانی تولد دوباره ي انسان است. من به عنوان معلم، اين 
ــمم به اين تولد  ــار ديده ام. اما تنها زمانی چش ــش را هزار ب روي
ــتم. من پاره شدن  ــم بس ــد که بر هراس های خويش چش باز ش
ــرواز پروانه را ادراک کنم.  ــم را تاب آوردم تا پ پيله ي کرم ابريش
بار دوم انسان پا به زندگی معنوی می گذارد. تولد دوباره ي انسان 
ــت. نوجوانی برخالف باور عموم  ــا خيزش روح آدمی همراه اس ب

ــت. تالش نوجوان برای  ــی و عصيان نيس مردم، دوره ي سرکش
زيستن دوباره ي خويش است. وقتی تن آدمی به آرامش می رسد، 
توفان روح آدمی آغاز می شود؛ توفانی که در آسمان روح نوجوان با 
آذرخش ها و تندرهای عظيم همراه است، اما باران زاست، مهربانی 

و طراوت به بار می آورد. 
نوجوانی رود خروشانی است که آهنگ درياها و اقيانوس ها 
را دارد. تند و تيز است. اما با خويش آب زندگانی همراه دارد. سر 
ــه با خويش، نه با ديگران. هر چند ظاهر اين تولد  جنگ ندارد؛ ن
خون بار می نمايد و خرابی به بار می آورد. نوجوانی به دنبال مهربانی 
است و شکوفه کردن و روييدن. برخالف آن چه می پندارند، نوجوانی 
دوره ي شادابی و نشاط است. نوجوان می خواهد گونه ای از زندگی 
ــادی و نشاط، کانون زندگی  ــف و تجربه کند. تجربه ي ش را کش
نوجوان است. هر چند کسانی که در کناره ايستاده اند، تعبيرشان از 

عبور سيالب و رود هراس است و ويرانی و عصيان و سرکشی.
انسان برای شاد زيستن خلق شده و تمام لوازم شاد زيستن را 
نيز در اختيار دارد. اکثر مردم توافق دارند که شادی، آرامش خاطر و 
رضايت باطن است. شادی آن کيفيت زندگی است که همه آرزوی 
يافتنش را دارند و هر کس می داند که از آن برخوردار است يا نه. 
ــوان بيش از هر کس و نوجواني بيش از هر دوره ي زندگانی،  نوج
به دنبال تجربه ي شاد زيستن است. اگر از اين منظر به نوجوان و 
نوجوانی نگاه کنيم، خواهيم ديد نوجوان می خواهد تجربه ي شادی 

را با انتخاب های خويش و به دست خويش بدست آورد. 

نوجوانـان بـرای زندگـی 
کردن و تجربه ي شادکامی 
و شـادابی پـا به مدرسـه 
می گذارنـد و رنـج و تعب 
تـحـصيـل را بـر خويش 

هموار می سازند
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نوجـوان می خواهد تجربه ي 
شـادی را بـا انتخاب هـای 
خويش و به دسـت خويش 

بدست آورد

شادکامی نوعی ارزش يابی است که فرد از خود و زندگی اش 
دارد و مواردی از قبيل خشنودی از زندگی، هيجان و خلق مثبت، 
فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف 
ــت. يکی از روش های  ــکل شناخت ها و عواطف اس آن نيز ش
ــادکامی که به عنوان حمايت کننده ي عاطفی  برخورداری از ش
و وسيله ای برای تفسير مثبت رويدادهای زندگی در نظر گرفته 
شده است، داشتن مهارت برقراری ارتباط مؤثر و مناسب است. 
ــد شخصی و  روابط مثبت با ديگران، هدفمند بودن زندگی، رش

دوست داشتن ديگران و طبيعت، از اجزای شادکامی است.  
ــاط به عنوان يکی از مهم ترين نيازهای  ــادکامی و نش ش
روانی بشر، به دليل تأثيرات عمده ای که بر مجموعه ي زندگی 
انسان دارد، هميشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. 
ــورت قضاوت کلی (مانند  ــان را به ص افراد می توانند زندگی ش
رضامندی از زندگی يا احساس خرسندی)يا به صورت ارزيابی از 
حيطه های خاص زندگی شان يا احساسات هيجانی اخير خود را 
در رابطه با آن چه برايشان رخ داده است (هيجانات خوشايند که 
ــی می شود و سطوح پايين  از ارزيابی مثبت تجربيات فردی ناش
احساسات ناخوشايند که از ارزيابی های منفی تجربيات فردی 

ناشی می شود) بررسی و ارزيابی كنند.
 مدرسه فرصت مناسبی برای شکل دادن به اين ماجراست. 
ــت که مدرسه آموزشگاه است، درست است که اين  درست اس
آموزشگاه آموزش و يادگيری آموزشگاهی را در اهداف خويش 
ــرای زندگی کردن و تجربه ي  ــت، اما نوجوانان ب قرار داده اس
شادکامی و شادابی پا به مدرسه می گذارند و رنج و تعب تحصيل 
را بر خويش هموار می سازند. اين فرصت را بايد البه الی درس 
و تحصيل برای آنان فراهم کرد. بايد گذاشت آنان تجربه کنند 

زندگی را، نشاط را و شادمانی را. 
هر کسی در موقعيتی از زندگی تعبير متفاوتی از شادمانی 
دارد. با اين همه، ميزان شادمانی ما به واکنش های هيجانی مان 
ــتگی دارد که زندگی روزمره را پر  در برابر هزاران رويدادی بس
می کنند. بسته به وضعيت زندگی، شادمانی فرد از عوامل زيادی 

تأثير می پذيرد.
ناکامی ها جلوی زندگی سالم را سد نمی کنند. کمبود شادی 
ــالم می بندد. افراد شاد به  ــت که راه را بر جريان زندگی س اس
ــر می کنند. آن ها نگرش  ــه ای متفاوت از افراد غمگين فک گون
مثبتی درباره ي مسائل دارند. اهداف واقعی و زندگی هدفمندی 
دارند. آن ها می توانند بخش جذاب موضوعات را مورد توجه قرار 
ــرزنش نمی کنند. وقتی اتفاق بدی پيش می آيد  دهند. خود را س

معتقدند که می توانند آن را کنترل کنند.
احساس شادی، احساس نسبی در ارتباط با خود و از سوی 
ــزی و از راه و  ــت. هر کس از چي ديگر در فرايند اجتماعی اس
روش خاصی شاد می شود. وقتی انسان خوش حال است، دنيا را 
دل پذير می يابد. آسان تر و بهتر تصميم می گيرد. روابط او با مردم 
محبت آميزتر و استوارتر می شود. برای ياری رساندن به ديگران، 

آمادگی بيشتری پيدا می کند و اعتماد به خويشتن و اميد به آينده 
در او افزون تر می شود. اما وقتی غمگين است، زندگی در نظرش 
ــان کننده و حتی بيهوده جلوه می کند. از  تيره و تار، تأثرآميز، پريش
ــت و بی اراده است و آن ها را به  مردم روی گردان و در کارها سس

انجام نمی رساند. 
ــالمت بدنی، رشد علمی،  ــادکامی باعث نشاط روحی، س ش
ــود. شادکامی  ــکوفايی اقتصادی و اجتماعی می ش تحصيلی و ش
احساسی است که همه خواهان آن هستند، اما تعداد کمی از ما به 
آن دست می يابيم. نشانه ي مشخصه ي چنين احساسی، قدردانی، 
احساس درونی، احساس رضايت و عالقه به خود و ديگران است. 
شادی حالتی پايدار است که فرد ميان اميال ارضا شده و کل اميال 
خود، مطلوب ترين نسبت را می يابد، به شرط آن که اميال ارضا شده 
به طور غيرمنتظره اتفاق افتاده باشد. يعنی ما از مصاحبت با فردی 
که انتظار ديدن آن را نداشته ايم، شاد می شويم. شادی و شادکامی 
ــبی است. اکثر مردم آن چه را که با  همانند خوش بختی امری نس
ــد يا خوب مورد ارزش يابی قرار  آن برخورد می کنند، به صورت ب
ــت. ناگهانی به وجود نمی آيد.  می دهند. اين امر اتفاقی تربيتی اس
ــکل می گيرد. در خالل ارتباطات اجتماعی می بالد و  تدريجی ش
می رويد. در خانه پايه ريزی می شود. در مدرسه توسعه پيدا می کند. 

در جامعه به کار بسته می شود.
ــا و افکارش، باريک ترين و  ــان می تواند از راه نگرش ه انس
ــم خود را  ــيميايی و فيزيولوژيايی جس دقيق ترين جنبه های بيوش
ــرًا از مهار و کنترل ما  ــم کند. هر چند عوامل ژنتيکی ظاه تنظي
خارج هستند، اما در واقع امر، بيماری های ژنتيکی نيز به اعتقادات 
و روش زندگی ما بستگی زيادی دارد. شادکامی می تواند انسان را 
برای ادامه ي زندگی به راه های مثبت تر رهنمون کند، زيرا هيجان 
ــادکامی، به مسئله گشايی موفق و تأمل بيشتر  ــی از ش مثبت ناش
در زندگی می انجامد. هم چنين، شادکامی اثرات مثبتی بر ادراک، 
ــش خالقيت و عمر  ــل اجتماعی دارد و در افزاي ــناخت و تعام ش
ــت. تجربه ي معلمی من گواهی صادق است  طوالنی نيز مؤثر اس
بر اين که: نوجوانی که شادکامی را تجربه می کند، بهتر تحصيل و 

زندگی را از سر می گذراند و راه خويش را به آينده باز می کند.
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فايده هاي آموزشي 

سپيده شهيدي

اشاره
در شماره ي قبل بيان شـد، استفاده از وبالگ 
در كنـار درس، باعث مي شـود دانش آموز همواره 
خـود را در فضـاي علمي كالس احسـاس كند و 
درس خوانـدن او تنها به فضاي مدرسـه محدود 
نشود. ديگر مزيت اين امر آن است كه در وبالگ، 
دانش آموز دائمًا در معرض ارزيابي قرار مي گيرد. 
بنابرايـن، درس خواندن او تنها به شـب امتحان 
موكول نمي شـود و اين موجب يادگيري عميق تر 
مطالب مي شود. هم چنين، از آن جا كه دانش آموز 
بايد مطالب خود را در وبالگ بنويسد، مهارت هاي 
نوشتاري او بهبود مي يابند و نيز چون عمل نوشتن 
به تمركز و دقت بيشتري نياز دارد، اين امر باعث 

ماندگاري بهتر مطالب در ذهن او مي شود.

تصحيح مستمر اشكاالت دانش آموزان و بايگاني 
آن ها

ــد آموزش، گاه مطالب کامًال جديدی  دانش آموز در رون
ــود را كامل می کند.  ــته های قبلی خ ــوزد و گاه دانس می آم
ــت که او در اين مسير ممکن است دچار خطاها  بديهی اس
ــتباهاتی بشود. تصحيح به موقع اين اشتباهات توسط  يا اش
ــتقيم،  ــتقيم يا غيرمس فردی آگاه مانند معلم، به صورت مس

بخش مهمی از فرايند يادگيری به شمار می رود.
ــتباه، دانش آموز به  ــياری مواقع، پس از تصحيح اش بس
ــکال داشته است  کلی فراموش می کند که در آن مبحث اش

و پس از گذشت مدت زمانی، به داليلی چون عدم يادگيری 
عميق، ممکن است دوباره دچار همان اشکال شود. مثًال اگر 
ــاهده ی  دانش آموز پس از اعالم نتايج امتحان، هنگام مش
ــد و صحيح آن ها را  ــه اش، جواب های غلط را پاک کن برگ
بنويسد، در مراجعه ی بعدی به برگه، نمی تواند دريابد کجای 
ــه اگر زير  ــت، درحالی ک ــته بوده اس ــتباه نوش جواب را اش
ــد و پايين آن جواب  ــمت های اشتباه را فقط خط بکش قس
ــد، در دفعات بعدی، توجهش به اشتباهاتی  صحيح را بنويس
ــود و اين مانع از بروز دوباره ی آن  که کرده بود، جلب مي ش

اشتباه می شود.
ــوزان در هنگام يادگيری، برای آن که  بعضی دانش آم
جلوی هم سن و ساالن خود خجل نشوند، ترجيح می دهند 
ــتباهات خود را بدون آن که تصحيح کنند، فقط از دفتر  اش
ــکالتی را  يا ذهن خود و ديگران پاک کنند و اين امر مش
ــری آنان به وجود می آورد. هنگامی که از وبالگ  در يادگي
ــت،  ــتفاده می کنيم، دانش آموز آن چه را که آموخته اس اس
ــؤاالت يا هنگام شرکت در بحث ها مطرح  ــخ به س در پاس
ــم اين فرصت را دارد که ضمن ارزيابی اين  می کند و معل
ــا را تصحيح كند.  ــه الزم بود، آن ه ــا، هرکجا ک آموخته ه
گاهی نيز ممکن است اين اصالحات توسط اعضای ديگر 
ــه اين ترتيب،  ــود. ب ــالگ، اما با نظارت معلم انجام ش وب
ــود، بلکه به گونه ای  ــتباهات دانش آموزان پاک نمی ش اش
تصحيح می شود که توجه دانش آموز به آن ها جلب شود و 

بار ديگر تکرار نشوند.  

گوبال
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از سوی ديگر، روند تغييرات دانش آموز، به صورت تدريجی 
ــود و برای معلم، دانش آموز يا  در وبالگ ثبت و ضبط می ش
ــتناد است. يکی  ــی و اس والدين او به راحتی قابل دست رس
ــياری  ــواردی که در اين خصوص بايد به آن توجه بس از م
معطوف کرد، نحوه ی اصالح اشتباهات دانش آموزان است. 
ــود و مورد مشاهده ی  چون در وبالگ همه چيز ثبت می ش
ــايرين قرار می گيرد، اين تصحيح مطالب بايد به گونه ای  س
با دقت صورت گيرد تا از ايجاد سرخوردگی در دانش آموز يا 

آسيب به اعتمادبه نفس او جلوگيری شود.

استفاده از وبالگ، آموزش را غيررسمی 
می سازد.

همان گونه که بسياری از ما تجربه کرده ايم، يادگيری در 
محيط های غيررسمی، معموًال برای دانش آموزان دل پذيرتر 
ــت و مطالبی که در چنين محيط هايی آموخته می شوند،  اس
ــن دارند. گاه اين  ــتری در ذه ــوًال پايداری و دوام بيش معم
ــمی ممکن است يک گردش علمی باشد که  محيط غيررس
ــد، در حال  ــوز بدون آن که خود متوجه باش در آن، دانش آم
فراگيری مطالب از محيط پيرامونش است. گاه اين اتفاق در 
هنگام صحبت و يا خنده و شوخی با گروهی از هم ساالن يا 
ــاده.  بزرگ ترها رخ می دهد و گاهی هنگام بازی يا کاری س
ــياری از ما بعضی از عميق ترين آموخته های خود را در  بس
ــمی کسب نکرده ايم، بلکه آن ها را به   کالس های درس رس

صورت غيررسمی و در جريان زندگی آموخته ايم.
ــمی آموزشی،  از طرف ديگر، حضور در محيط های رس
برای بعضی افراد تنش زاست و اين خود مانعی برای يادگيری 
محسوب مي شود. گاهی اوقات، افراد در محيط های رسمی 
دچار خودسانسوری می شوند. سؤاالت خود را نمی پرسند يا 
به بعد موکول می کنند و پاسخ های خود را از ترس غلط بودن 
بيان نمی کنند. گاهی نيز در چنين محيط های رسمی، ترس 
ــود باعث ياد نگرفتن آن  ــاِل ياد نگرفتن  مطلب، خ از احتم

می شود.
ــه  صورت  ــن می توانند ب ــمی هم چني ــيوه های رس ش
ــًال از دانش آموز  ــتقيم به کار روند. مث آموزش های غيرمس
خواسته می شود در مورد مطلبی خاص، در کتاب ها يا اينترنت 
ــت، دانش آموز در ضمن  ــت و جو بپردازد. در اين حال به جس
ــت  وجو برای يافتن مطلب مورد نظر، مطالب ديگری را  جس
ــاره ی موضوع می آموزد. آموختن از راه تحقيق، خود  نيز درب

يکی از شيوه های مؤثر آموزش است.
با وجود اين که بيشترين ميزان يادگيری در محيط های 
غيررسمی اتفاق می افتد، بيشترين بودجه ی يادگيری صرف 

ــود. برای انتقال موفق  ــمی می ش راه اندازی محيط های رس
اطالعات، بايد به سمت محيط های غيررسمی گام برداشت. 
ــيدن به اين  ــاد وبالگ، يکی از بهترين راه ها برای رس ايج
ــر از پديده های  ــالگ، مانند بعضی ديگ ــت. در وب هدف اس
آن الين، دانش آموزان و معلمان در تماس مستقيم با يکديگر 
نيستند و از اين رو ارتباط آنان با رعايت بعضی حدود، می تواند 
شکلی متفاوت از آن چه در کالس هست، داشته باشد. وقتی 
ــمی تر از کالس درس باشد،  در وبالگ، محيط کمی غيررس
دانش آموز راحت تر به بيان سؤاالت و مطالب خود می پردازد 
و از اين  که مبادا اشتباه کند، كمتر مي ترسد. از سوی ديگر، در 
بسياری از صحبت ها يا بحث هايی که ميان اعضاي وبالگ 
درمی گيرد، دانش آموز به طور غيرمستقيم مطالبی را می آموزد. 
ــن می تواند از طريق  ــتقيم، هم چني اين نوع آموزش غيرمس
ــتقيم (Chat) ميان دانش آموزان و معلمان، در  گفت گوی مس

وب سايت هايی که چنين امکاناتی را دارد، صورت پذيرد.
ــد به طور جدی مدنظر  ــي که در اين بخش باي موضوع
ــت که در محيط های غيررسمی، احتمال  قرار گيرد، اين اس
ــت. از اين رو، معلم بايد نقش  به بيراهه رفتن بحث زياد اس
ــته باشد که ضمن حفظ اين فضای  هدايتگر مؤثری را داش
غيررسمی، دائمًا بحث ها را به سمت موضوع مورد نظر هدايت 
ــن دانش آموزان با طرح  ــالف وقت يا پراکندگی ذه و از ات

مطالب غيرضروری، جلوگيری كند.

آموزش غيرمستقيمآموزش مستقيم

آموزش رسمي
آماده سازی، انجام، مشاهده 
يا گوش کردن يک ارائه ي 

مطلب. مثال:
slideshare

Blogger

انجام يک جست و جوی 
(Search) اينترنتی. مثال:

Google

آموزش غيررسمي
نوشتن کارهای انجام شده 

توسط دانش آموزان، پرسش 
و پاسخ، به بحث گذاشتن 

مطالب. مثال:
Blogger

 

چت کردن با معلمان يا 
دانش آموزان ديگر. مثال:

skype

وبـالگ  از  کـه  هنگامـی 
استفاده می کنيم، دانش آموز 
آن چه را که آموخته است، 
در پاسـخ بـه سـؤاالت يا 
هنگام شرکت در بحث ها 
مطـرح می کند و معلم اين 
فرصـت را دارد کـه ضمن 
ارزيابـی ايـن آموخته هـا، 
هرکجا کـه الزم بود، آن ها 

را تصحيح كند

وقتـي در وبـالگ، محيـط 
کمی غيررسمی تر از کالس 
درس باشـد، دانش آمـوز 
راحت تر به بيان سـؤاالت 
و مطالـب خود می پردازد و 
از اين  که مبادا اشتباه کند، 

كمتر مي رسد
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گردآورنده: نفيسه ثبات

اشاره
ورزش و بازي از مهم ترين روش ها براي ايجاد نشـاط، شـادابي و اميد به زندگي اسـت. آزادگان 
سرافراز ميهن اسالمي مان، با وجود كمترين امكانات و بيشترين محدوديت ها، توانستند با برنامه ريزي 
دقيق و قانونمند، امكان بهره مندي از نشاط و شادابي حاصل از ورزش و بازي را هم براي بازيكنان و هم 
براي تماشاگران مهيا كنند؛ تجربه هايي ارزشمند كه مي تواند براي ما آموزه هايي فراواني داشته باشد.

آموزش در دوران اسارت 
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عبدالرزاق موسوي، مسئول ورزش اردوگاه، با محمود 
شرافتي، فرمانده ي اردوگاه، توي اتاق فرمانده نشسته بودند. 
ــويي برنامه ي ليگ ها را مي نوشتند.  روي پاكت پودر لباس ش
چهار پنج تا توپ بيشتر نداشتيم. قرار شد هر آسايشگاه يك 

تيم بدهد، هر تيم فقط هشت نفر، با يك مربي.
همان جا آيين نامه ي داوري را نوشتند. عبدالرزاق معلم 
ــا را بلد بود.  ــت. اين چيزه ــود و كارت داوري داش ورزش ب
خودش داور شد تا كم كم بقيه هم آموزش ببينند. قانون هايي 
ــت، مخصوص اسارت بود: اگر سرباز عراقي آمد  كه مي نوش
ــط زمين برداشت و رفت، كدام تيم بايد بازي  توپ را از وس
را شروع كند. اگر پنج دقيقه ي اول بازي توپ را گرفتند، چه 
ــود چه طور. اگر توپ بخورد  ــم؟ اگر در پنج دقيقه دوم ب كني
ــاب مي شود. دروازه  تو خط دروازه، چه قدر باالترش گل حس
كه نداشتيم، دو تا ديوار اين طرف و آن طرف زمين بود كه 

رويش خط كشيده بوديم.
ــي اين همه كار هم جواب گوي بچه ها نبود. از يك  حت
آسايشگاه ۱۴۰-۱۳۰ نفري، هشت نفر خيلي كم بود. تيم دوم 
براي هر آسايشگاه گذاشتيم. بعضي از تيم ها خيلي ضعيف 
ــد. يكي ۱۰ تا گل مي خورد تا يك گل بزند. اين طوري  بودن
ــته ۱ و  كيفيت بازي مي آمد پايين. عبدالرزاق، تيم هاي دس
ــته هاي ۲ و ۳ براي هر آسايشگاه گذاشت، دسته ۱ها با  دس
هم مسابقه مي دادند و ۲ها با هم. گاهي بعضي ها پيشرفت 
ــته ۳ مي رسيدند به دسته ۱، برعكسش هم  مي كردند از دس
ــان افت  ــا وقت نمي كردند تمرين كنند، بدنش بود، خيلي ه
مي كرد از دسته ۱ مي رفتند دسته ۲. يك گروه براي انتخاب 
بازيكن ها گذاشتنه بود، از آن ها تست مي گرفتند. يك گروه 
فنيـ  داوري هم بود كه آموزش داوري هم مي دادند. كم كم 

دسته ي ۴ هم راه افتاد.
ــئول ورزش گذاشتيم كه  براي هر آسايشگاه يك مس
ــرخ  همه زير نظر عبدالرزاق بودند. چند وقت بعد، صليب س
چند تا توپ واليبال هم به ما داد. همين كارها را براي واليبال 

هم كرديم، بسكتبال و پينگ پنگ و هندبال هم همين طور.
ــتيم. زمان بازي ها بايد  آخر كار نزديك ۱۷۳ تا تيم داش
هماهنگ مي شد. يك لحظه هم زمين خالي نمي ماند. هنوز 
ــده، تيم بعدي لباس پوشيده پشت زمين  اين بازي تمام نش

ــان آماده،  ــان را گرم مي كردند تا بيايند تو. داورهاش خودش
ــت منتظر بودند. جا كم بود. همه هم دلشان  ــوت به دس س
مي خواست بازي يا نگاه كنند. مسئول رسيدگي به تخلفات 
داورها هم داشتيم كه گاهي رأي مي دادند يك داور يا يك 

تيم حذف مي شد.
دهه ي فجر فقط دسته ۱ها با هم مسابقه مي دادند. هر 
روز مسابقه داشتيم. آن قدر باال مي گرفت كه خود عراقي ها 
ــا. بعد از ۱۰ روز، قهرمان اردوگاه معلوم  هم مي آمدند تماش

مي شد.
با پتو برانكارد درست كرده بوديم. دو تا از بهيارها هميشه 
ــرپايي كنار  پاي زمين بودند. آن ها كه ضرب مي ديدند، يا س
زمين روبه راه مي شدند يا مي بردندشان بيمارستان پيش دكتر 
ــت  فرهاد. بچه ها با مقوا يك آمپول بزرگ قد يك آدم درس
ــدا مي كرد، اين ها هم با  ــرده بودند. تا داور بهيارها را ص ك

آمپولشان مي دويدند توي زمين، روده بر مي شديم.
بچه ها با همين گيوه ها بازي مي كردند. بعضي وقت ها 
ــد، توپ ها هم پاره مي شد. از چرم  ــان پاره مي ش گيوه هايش

توپ ها گيوه درست مي كردند.
خيلي از ورزش ها ممنوع بود. ورزش هاي رزمي، كشتي، 
ــاه نمي آمدند. مخفيانه از تمام  تكواندو و... ولي بچه ها كوت
ــتند. روح اهللا ندرلو و رسـول ماليري  اين ها تيم داش
مربي هاي كشتي بودند. توي مسابقه ي دهه ي فجر، بعد از 
فوتبال، كشتي خيلي شلوغ مي شد. وزن كشي شان تو آشپزخانه 
با روح اهللا بود. مي رفتند روي باسكول گوشت، چند تا تشك را 
به هم مي چسباندند، رويش پتو مي كشيدند. بچه ها دورتادور 
مي ايستادند. پشت دو تا راكت امتيازها را نوشته بودند. داورها 

راكت ها را باال و پايين مي بردند، امتياز مي دادند.
ــرباز عراقي، توي حياط پشت يكي  يك روز مقداد، س
از آسايشگاه ها داد و بي داد راه انداخته بود. سرگرد طاها را 
ــيدي، واهللا خمسه عشر دقيقه انا  آورده بود و مي گفت: «س
شوفو... واهللا جوديو»: «به خدا ۱۵ دقيقه خودم با چشم هاي 
خودم ديدم كه داشت تو آسايشگاه تمرين جودو مي كرد. تا 

من رو ديد، گفت اهللا اكبر و ايستاد به نماز.»
نمي توانستند چيزي را ثابت كنند، ولي حساس مي شدند، 

گير مي دادند.

مسـئول رسـيدگي بـه 
هـم  داورهـا  تخلفـات 
داشـتيم كـه گاهي رأي 
مي دادند يك داور يا يك 

تيم حذف مي شد

خيلي از ورزش ها ممنوع 
بود. ورزش هـاي رزمي، 
كشتي، تكواندو و... ولي 

بچه ها كوتاه نمي آمدند



۲۲ شماره ى4 دي89
دوره  ى16

تاريخ آموزش و پرورش در ايران

فاطمه محموديان

كليدواژه ها: تعليم و تربيت، دوره ي صفويه، خانقاه، تصوف.
اشاره

پس از رشد و گسـترش روزافزون اسالم، بيش 
از پيش به تأسيس مراكز علمي و فرهنگي، احساس 
نياز شد. حكومت ها و فرقه هاي مذهبي در اكثر شهرها 
و مراكـز جمعيت، به تشـكيل مدارس و مؤسسـات 
آموزشـي اقدام كردند. اكثر مسـاجد بزرگ يا مراكز 
علمي، در كنار خود كتاب خانه اي مجهز و قابل استفاده 
در اختيار داشـتند. در قرن چهارم، براي تعليم علوم 
دينـي و ادبـي، اماكن خاصي به نـام مدارس معمول 
شـدند. يكي از مهم ترين اقدامـات در امر آموزش و 
تأسيس مدارس حكومتي، توسط خواجه نظام الملك 
انجـام گرفـت. وي با تأسـيس مـدارس نظاميه در 
سراسـر قلمروي اسالمي، تأثير بسزايي در توسعه  و 

گسترش مدارس در جهان گذاشت.

با حمله ي شوم مغول و تيموريان، آثار فاجعه آميزي در زندگي 
مردم اين سرزمين به جاي ماند. بعدها بعضي از سالطين مغول 
به اسالم روي آوردند و تحت تأثير تعاليم اسالمي، ابنيه و عماراتي 

احداث كردند مانند خانقاه، مسجد و مدرسه.

مراكز علمي اين دوره عبارت بودند از: رصدخانه ي مراغه، ربع 
رشيدي، شنب غازان و سلطانيه.

ويژگي هاي فرهنگي دوره ي صفويه
با روي كار آمدن صفويه، آثار فوق العاده اي در فرهنگ ديني 
ــترده اي در زمينه ي تعليم وتربيت به وجود آمد. بعضي  و نفوذ گس

خصوصيات اين دوره عبات است از:
ــاهان اين سلسله مذهب تشيع را مذهب رسمي كشور  ۱. ش
اعالم كردند و زمينه ي مناسبي را براي ايجاد و گسترش وحدت 

ملي و رواج و ترقي مذهب شيعه فراهم آوردند.
ــيعه بيش از هر نهاد و اجتماع ديگري توجه  ۲. به مذهب ش
شد و به تبع آن، علماي ديني از مقام و موقعيت ويژه اي برخوردار 
ــت؛ عنوان عالم صرفًا به فقها  ــدند كه تا آن زمان سابقه نداش ش

اطالق مي شد.
۳. تعداد مدارس ديني روز به روز افزايش يافت و طالب ديني 
ــوذ و قدرت فوق العاده اي  ــدند و روحانيان، صاحب نف چند برابر ش

شدند.
۴. مساجد زيادي تأسيس، تكميل و ترميم شدند و موقوفات 

زيادي را به خود اختصاص دادند.
ــاي مذهبي كه تا قبل از اين دوره به زبان عربي  ۵. كتاب ه

نوشته مي شدند، به زبان فارسي ساده تدوين شدند.
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ــي و كاشي كاري  در اين دوره، هنر معماري، خطاطي، نقاش
ــيد و اصفهان به صورت موزه اي از آثار هنرمندان  به اوج خود رس

اين دوره درآمد.
ــاه،  ــجد ش از مدارس و مراكز علمي اين دوره مي توان مس
ــه ي چهارباغ اصفهان و مدرسه ي  ــجد شيخ لطف اهللا، مدرس مس
ــد صفويه عبارت اند  ــام برد. از جمله مدارس عه مالعبداهللا را ن
ــهد، و مدارس هاشميه، حكيم، مجيد،  از: مدرسه ي نواب در مش

مقيميه، خان اماميه، ايمانيه و... در شيراز.

تعليم و تربيت در دوره ي صفويه
ــاره ي تعليم وتربيت و  ــم گيري درب با تدوين كتاب هاي چش
آموزش هاي ديني، زمينه براي گسترش اين شاخه فراهم آمد. اين 
كتاب ها كه اكثرًا با استنباط از قرآن و استفاده از احاديث معتبر به 
ــته ي تحرير درآمده بودند، در رابطه ي استاد و شاگرد، نحوه ي  رش

آموزش، و گزينش نوع محتوا، تحولي شگرف به وجود آوردند.
ياد دادن و ياد گرفتن صرفًا براي قرب به پروردگار بود. هدف 
مسلمانان از تربيت اين بود كه كودكاني معتقد به تشيع و عالقه مند 

به ائمه ي معصومين بار آورند.
ــن دوره مي توان به  ــاي آموزش وپرورش اي از محدوديت ه
ــه نيازهاي  ــول مربيان، بي توجهي ب ــخت گيري هاي غيرمعم س
متعلمان (كودكان از بازي و تفريح محروم بودند)، تأكيد بر حافظه 

در يادگيري و انتظارات غيرواقع از شاگردان اشاره كرد.
ــان صفويه، هدف تعليمات در مدارس علميه ي ايران،  در زم
معتقد ساختن جوانان و سالمندان به مذهب جعفري بود و به دليل 
توجه بسيار سالطين به علوم ديني، تفسير، فقه و علم حديث، اين 
علوم به اوج ترقي خود رسيد و علماي بزرگي نيز در اين رشته ها 

به ظهور رسيدند.  

پيدايش خانقاه
ــته  ــرن اول هجري، گروهي به نام صوفي وجود نداش در ق
است. اين نام در قرن دوم پيدا شده است و ظاهرًا در همين قرن، 
اين جماعت به صورت يك گروه خاص درآمدند. تا قرن هاي هفتم 
ــتم كه فرقه هاي صوفيه به اوج خود رسيدند و در ابتدا كه  و هش
تصوف گسترش پيدا نكرده بود، شايد خانقاهي نيز وجود نداشت، 
ولي از هنگامي كه تعداد آن ها فزوني گرفت و بر گرد هر مرادي 
و پيري، مريدي چند جمع شد، به ناچار به تدريج محلي براي اين 

اجتماع ها نيز پديد آمد كه به خانقاه يا زاويه موسوم گشت.
ــر در لغت  ــت. فق ــوف بر فقر مبتني اس ــي تص روش تربيت
ــي» و در اصطالح «ترك ما سوي اهللا و از سر همه چيز  «درويش
در گذشتن براي رسيدن به همه چيز» است. فقر سه ويژگي دارد: 

شفقت، تواضع و سخاوت.
ــت نقطه ي مقابل آن  ــت صوفيه، تربيتي عملي و درس تربي
ــدارس صورت مي گرفت. در  ــت نظري و عملي بود كه در م تربي

اين جا، خانقاه كامًال حكم مدرسه ي طالبان علم و شيخ، حكم 

مدرس را داشت و مواد تربيتي آن به جاي كتاب ها يا علوم 
معين، مراحل مخصوص از سلوك و تزكيه ي نفس بود كه هر يك 
با شرايط خاص تربيتي تحت نظر شيخ خانقاه انجام مي پذيرفت. 
اجازه ي اجتهاد در اين جا خرقه است كه با تشريفات معين از طرف 

شيخ داده مي شد.
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ازمحدوديت هاي آموزش وپرورش  
دوره ي صـفـويـه مـي تـوان بـه 
سـخـت گـيـري هاي غيرمعمول 
مربيـان، بي توجهي بـه نيازهاي 
متعلمان (كودكان از بازي و تفريح 
محروم بودند)، تأكيد بر حافظه در 
يادگيري و انتظـارات غيرواقع از 

شاگردان اشاره كرد
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مهدي رضاييان

كاركنان مدرسه ي شاد، خود افرادي شاد هستند.

نگه داري حيوانات در مدرسه هم مي تواند به 
شاد شدن دانش آموزان كمك كند.

ــه،  ــدن مدرس ــادتر ش ــراي ش ب
ــتفاده از فضاي سبز بيشتر،  اس

مؤثر است.

بچه ها، بياين. كروكوديل 
معلم جانورشناسي رو

 خورد! 
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استفاده از همه  ي فرصت ها براي شاد كردن دانش آموزان مفيد است.

ــه  ــر دانش آموزان در مدرس اگ
احساس آزادي داشته باشند، 
ــرحال مي شوند و  ــاداب و س ش

دروس را بهتر فرا مي گيرند.

تناسب حجم تكليف و توانايي دانش آموز، با شادي و نشاط در مدرسه رابطه ي مستقيم دارد.

ــدن  ــادتر ش ــاي خالق تدريس، باعث ش ــتفاده از روش ه اس
دانش آموزان مي شود و در فرايند يادگيري تأثير مثبت دارد.

به علت شكستن ناگهاني 
پاي عمه ي جناب مدير، 

مدرسه امروز تعطيل است.      
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كتايون متين
عكس: رضا بهرامي

كتايو
رض رعكس:

گفت وگوهای ما
 صدای بلند فکر کردن 

ماست؟

دوستان و همکاران گرامی! در کارگاه های گفت وگو به اين جا 
ــيديم که ميان دايره و مستطيل سو ء تفاهمی ايجاد شده بود.  رس
اميررضا حاجی انزهابی، يکی از بچه هايی است که در کارگاه 
ــتطيل و دايره را کامًال آدم فرض کرده و  ما حضور دارد. وی مس
برای آن ها دست، پا، چشم، لب، دهان و مو گذاشته است. او حتی 
برای شکل های خودش اسم هم انتخاب می کند، دايره را شاهين 

و مستطيل را امير نام گذاری می کند(عكس ۱)۱.
او مسئله ای را که ما در اين کارگاه پيش رويش گذاشته ايم، 
در ذهن خود به شيوه ي يک رايانه جست وجو می کند. او به دنبال 
ــردد. برای همين هم خود را  ــابه در ذهن خود می گ فايل هاي  مش
در موقعيت يکی از اين دو نفر، يعنی مستطيل و دايره می گذارد و 
موقعيت مشابهی را در ذهنش شبيه سازی می کند. اما برای اين که 
ــان دهد خودش خيلی هم در معرض نقد نيست، از خود به نام  نش
مشاور و راهنما ياد می کند و اين را در توضيحی که برای مسئول 
کارگاه می دهد، مطرح می کند. موقعيت دايره و مستطيل (يا به قول 
اميررضا، شاهين و امير) حتمًا برای اميررضا اتفاق افتاده، يا آن قدر 
ــازی ذهنی او قوی اتفاق افتاده که وی توانسته خودش را  شبيه س

از زمان طرح مشکل تا زمان حل آن مسئله، با آن دو همراه سازد. 
مطمئن باشيد که او پيش از اين با موقعيت های موازی يا مشابه 
برخورد کرده است، اما برجسته سازی وی از اين موقعيت ها، با اين 
ــيار متفاوت است.  بار که خودش در اين موقعيت قرار گرفته، بس
اين بار اوست که بايد انتخاب کند تا موقعيت منحصر به فرد خود 
ــان دهد. درست در زمانی که وی  ــازی شدهـ  نش راـ  ولو شبيه س
ــت با خودش دو دو تا چهارتا می کرد که از کدام رنگ خمير،  داش
براي به تصوير کشيدن دقيق تر کار خود استفاده کند، از او عکس 

گرفتيم(عكس ۲). 
اميررضا با تعبير خود می نويسد:

«جناب آقای شاهين از دست آقاامير ناراحت بوده و نمی تواند 
ــد و آقاامير به اين موضوع پی می برد و  ــی خود را بيان کن ناراحت
ــدت ناراحت می شود، آخر اين دو دوست با هم دوست های  به ش
خيلی صميمی بودند و به خاطر اين که از دل دوست خود دربياورد 
ــرد و او به  ــود آقامحمدرضا کمک می گي ــت خ می رود و از دوس
آقاامير می گويد که بهترين راه دادن هديه است. روز بعد او برای 
آقاشاهين يک هديه می خرد و از دل او درمی آورد و دوباره با هم 

مثل قبل دوست های خيلی صميمی می شوند.»
ــتطيل(يا به  حاجی انزهابی در حل اختالف ميان دايره و مس
ــومی به عنوان راهنما و  ــاهين و آقا امير) از فرد س قول او آقا ش
ــرا می کند. اما چون اين  ــاور کمک می گيرد و او را وارد ماج مش
ــت، او هم از ديد ما پنهانش  ــورت پنهانی صورت گرفته اس مش
ــورت اکتفا می کند. اميررضا چون  می کند و فقط به نتيجه ی مش
حرف او را قبول دارد، نصيحت او را مبنی بر کادو دادن می پذيرد. 
وی حتی برای آن که نشان دهد بی دليل نصيحت دوستش را قبول 
ــئول کارگاه چنين توضيح می دهد: «امامان  نکرده است، به مس
ــفارش کرده اند.» هرچند ما  معصوم ما نيز همين کادو دادن را س
ــاع می دهد، اما با  ــام دقيقش را نمی داند، ارج ــه منبعی که ن را ب
ــکوت به آن  گفتن امام معصوم، می خواهد آن چه را تاکنون در س
ــيده و به عنوان يک سند قبول داشته است و حاال دارد  می انديش

بلند بلند بدان فکر می کند، مستندتر كند.
ــت را با به  ــأن و مقام دو دوس او به خوبی تقارن و توازی ش
کار بردن ناخوداگاه موازی و تقريبًا متقارن اجزای بدن آن ها نشان 
داده است. برای نشان دادن قلب از رنگ قرمز استفاده کرده، ولی 
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شکل قلب را فقط برای مستطيل قائل شده است. وقتی از او در 
اين باره سؤال کردم، گفت: «چون دايره قلبش پر از خشم و نفرت 

شده، از شکل قلب درآمده است.» 
ــياری از آدم ها بدان  ــذرد و هنوز بس ــيار می گ حرفی که بس
ــری از آن خلق نکرده اند، به کنه و  ــيده اند؛ چون هرگز تصوي نرس

ذات دردناک آن نرسيده اند. 
او دليل خود را در استفاده ی عمدي از خطوط شکسته برای 
ــم و عصبانيت عنوان  ــته ی دايره)، خش رنگ قرمز (در قلب نداش
می كند و تازه کلمه ي کينه را هم به شکل يک منحنی باز سياه 
ــد. اين منحنی به روی دايره  ــان می ده رنگ، دور قلب دايره نش
ــته شده، بسته شده است که  ــبت به او تصور غلط روا داش که نس
نشان می دهد کينه، مسير ارتباطی قلب دايره به مستطيل را سد 

کرده است.
ــئله ي  ــتفاده ي نمادين او از رنگ ها، فقط برای حل مس  اس
کارگاه و نه برای اجزای بدن دو دوست، نشان می دهد، او بيشتر 
از آن که روی ويژگی های شخصيتی و ظاهری دو دوست متمرکز 
شود، روی مسئله ي ما که همان رفع سو ء تفاهم بوده است متمرکز 
ــئله و  ــانگر موفق بودن يک کارگاه در طرح مس ــده و اين نش ش

تشويق افراد کارگاه در حل آن است. 
جالب است بدانيد که در کارگاه های گفت وگو، کمتر افرادی 
ــب و دهان قائل  ــتطيل ل ــکل دايره و مس بوده اند که برای دو ش
ــند. همين امر در کار اميررضا مبين اين حقيقت است  ــده باش ش
که او گفت وگو را در ذهن خود يک پيش فرض می داند. چرا که 
معموًال افراد در کارگاه ها به خاطر محدوديت وقت، جامع و مانع 
ــند آن چه را الزم تر می دانند، به کار ببرند  کار می کنند و می کوش
ــت و وقت آن ها را می گيرد و  ــه کار بردن آن چه اضافه اس و از ب
در راستای نشان دادن تصوير ذهنی آن ها نيست، بپرهيزند. پس 
ــا از به کار بردن لب به عنوان نماد دهان، هدف يا  قطعًا اميررض
هدف هايی داشته است که در اين کار دو تای آن ها را نشان داده 
است: يکی حرف زدن، و ديگري بوسيدن که از نظر او به منزله ي 
آشتی كردن دو دوست است. خوب است که متوجه باشيم، از نظر 
ــيدن به مرحله ي خوبی چون آشتی، به  ــت، در رس او اين دو دوس

يک اندازه سهيم اند. 
داشتن يک روال منطقی، يعنی از طرح مسئله ي سو ء تفاهم تا 
حل آن، موضوعي است که تقريبًا تمام کسانی که در يک کارگاه 
ــيوه ی خودشان.  حضور دارند، به آن می پردازند؛ اما هر کدام به ش
ــی قرار نيست سو ء تفاهم را برای نفر کنار دستی اش برطرف  کس
کند. هر کسی مسئله ای را که خودش طرح کرده است، حل می کند. 
هر کسی نمادهای خود را درباره ي موضوعی که همه به آن فکر 
می کنند، معرفی می کند. شايد اين نمادها در يک فرهنگ، در يک 
ــن، در يک طبقه ي اجتماعی و... مشترک باشند؛ اما قطعًا نماد  س
ــت هم فرهنگ و هم طبقه ي اجتماعی اش،  اميررضا با نماد دوس
متفاوت است. شايد هر دو هديه خريدن را راه رفع سو ء تفاهم بدانند، 
ــکلی اين کار را انجام می دهند. گاهی نخست  اما هر کدام به ش
حرف می زنند و بعد گل می دهند. گاهی فقط ترجيح می دهند اين 
ــمی و دادن گل نشان  کار را، يعنی اين گفت وگو را با ارتباط چش
دهند. شايد يک گل از نظر کسی کفايت کند، اما حتي يك دسته 

ــر و در طبقه ي فرهنگی و اجتماعی او،  ــر يک نفر ديگ گل، از نظ
کفايت نکند. همين متفاوت تصوير کردن هاست که متفاوت گفتن ها 
ــود و همين متفاوت انديشيدن هاست که متفاوت  را موجب می ش
تصوير کردن ها را باعث شده است. همين متفاوت شدن هاست که 

دانش آموزان را در نظر ما متفاوت می کند. 
آن چه تمام اين صاحبان تفاوت را زير يک موضوع و در يک 
ــت که هر کدام از افراد کارگاه  ــبتی اس کارگاه جمع می کند، نس
ــبتی که برای  ــوم کلی برقرار می کنند؛ نس ــان خود و آن مفه مي
ديده شدن و شنيده شدن نياز دارند تا با کمک گرفتن از نمادها، 
ــکل ها و نظاير آن و ربط دادن آن ها به گفتارهای نغز  رنگ ها، ش
ــای فکری، اعتقادی و نظاير آن، و نيز به افکار صامت،  و آموزه ه
ميان دانسته های صامت خود و ندانسته های ناطق خود ارتباطی 
ــر و صدا، بلندتر از معلومات بی صدا  برقرار کنند. مجهوالت پر س
شنيده می شوند. ما با ناطق کردن يک مجهول، توجه آن ها را به 
مجهولی جلب می كنيم که شايد او پيش از اين فکر می کرده جزو 
ــوان معضل به آن فکر نمی کرده  ــت و اصًال به عن معلوماتش اس
ــئله برای او معضل ذهنی هم نباشد، با  ــت. حتی اگر اين مس اس
کمک به او در يافتن راه حل مناسب با خودش، به او می فهمانيم 
که هر چه بهتر بتواند آن چه را نمی داند به آن چه می داند پيوند بزند، 
بهتر می تواند ارتباط را برقرار کند. گفت وگو نيز هر چند صامت و 

بی صدا از اين قاعده مستثنا نيست. 
دانش آموزان نيز چون ما، گفت وگوهايی بی صدا در ذهنشان 
می گذرد که گاهی با آن که به صدا تبديل نمی شود، نيازمند اصالح 
و پيرايش است. گاه بايد شاخه های اضافه را از آن ها زدود و گاه 
بايد مسير رسيدن به دانستن را طوری از البه الی اين شاخه ها به 
آن ها نشان داد که خود آن ها باز کردن مسير خود را ياد بگيرند. 
ــه صورت ناخوداگاه به آن ها ياد می دهيم که  ما در اين کارگاه ب
در گفت وگوی های صامت ذهنی تان می توانيد از اين شيوه ها نيز 
ــد. در اين کارگاه ديديد که اميررضا حاجی انزهابی،  کمک بگيري
صورت مسئله يعنی سو ء تفاهم پيش آمده ميان مستطيل و دايره 
را به يکی از کليشه های ذهنی خود که باور او به ائمه ي  اطهار(ع) 
ــت پيوند می دهد و می تواند يکی از ندانسته های خود، يعنی  اس
ــودش از جايی که برايش  ــئله را پيدا کند. او خ ــواب اين مس ج
روشن است، يعنی از فرمايش امام معصوم(ع)، به جايی که برايش 
ناآشناست، يعنی به جواب مسئله، می رسد. اين کارگاه باعث شد 
ــته های خود برای رسيدن به ندانسته هايش استفاده  تا او از دانس
ــير، يعنی مسير رسيدن به مجهوالت، با  کند و اين گونه، اين مس
ــود. اين سؤال باقی می ماند که آيا  بهره گيری از معلومات باز ش
همگی ما نيز آن گونه که می انديشيم، می گوييم؟ آيا مثل اميررضا 
همان راه حلی را که به ذهن مان رسيده، با همان مسير منطقی اش 
ــبت  پی می گيريم؟ و آيا راه را برای دانش آموزان خود به يک نس
باز می گذاريم تا آن ها بتوانند به همان زبان که می انديشند، حرف 
نيز بزنند؟ اين ها سؤاالتی هستند که وقتی به کارگاه می رويم، بايد 

بارها و بارها از خودمان بپرسيم. 

پي نوشت
۱. عكس هاي اين مطلب به دليل رنگي بودن، در صفحه ي سه جلد آمده اند.

دانش آمـوزان نيز چون 
ما، گفت وگوهايی بی صدا 
در ذهنشان می گذرد که 
گاهـی با آن کـه به صدا 
تبديل نمی شود، نيازمند 
اصالح و پيرايش است

دانش آمـوزان نيز چون
ما، گفت وگوهايی بی صدا
در ذهنشان می گذرد که
گاهـی با آن کـه به صدا
تبديل نمی شود، نيازمند
اصالح و پيرايش است
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 احمد عربلو

آقاي فوق مدرنيسم!

ــت وقتي وارد دفتر  ــان، درس «ننه جعفر»، مادر جعفر پريش
مدرسه شد كه آقاي مدير مشغول صحبت كردن با مرد جواني بود 
كه براي دادن مشاوره ي روان شناسي به والدين، به مدرسه آمده 
بود. او قرار بود چند وقتي را در مدرسه مستقر شود تا به مسائل و 

مشكالت روان شناسي دانش آموزان برسد.
آقاي مدير با ديدن ننه جعفر، خيلي مؤدبانه از آقاي شعاري، 
ــت ميز بلند شد و  ــناس جوان، عذرخواهي كرد و از پش روان ش
نزديك تر آمد و با احترام به ننه جعفر گفت: «سالم خانم پريشان. 

يك ساعت بيشتر است كه منتظر شما هستيم.» 

ــد، روي يكي از  ــه خانه ي خودش باش ــه جعفر مثل اين ك نن
ــت: «اي آقاي  ــي تازه كرد و گف ــت. نفس صندلي هاي دفتر نشس
مدير. چه كنم از دست اين جعفر جز جگر گرفته كه آسايش برايم 
ــته. كاش اين يك بچه ي ته تغاري را هم نداشتم و راحت  نگذاش
كپه ي مرگم را مي گذاشتم روي زمين. به خدا خسته شدم از بس 

هي آمدم خدمت شما و معذرت خواهي كردم و تعهد دادم.»
آقاي مدير با لحن مهرباني گفت: «اشكال ندارد خانم پريشان. 
ــما خوب دارد نتيجه مي دهد.  الحمدهللا برخوردهاي ما و كمك ش

خيلي بهتر شده است.»
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ـ خدا از دهانتان بشنود آقاي مدير. تمام زحمت اين بچه افتاده 
گردن شما. پدرش كه صبح تا شب سر كار است. كي وقت مي كند 
به اوضاع اين بچه برسد؟ اصًال نمي داند كالس چندم است! شما 

لطف مي كنيد...
آقاي مدير به سرايدار گفت كه براي ننه جعفر چاي بياورند. بعد 
رو به او كرد و گفت: «تجربه ي چهل ساله ي من در آموزش و پرورش 
مي گويد كه به اين جور دانش آموزاني كه پرخاشگرند و كمتر توي 
قاعده و قانون مي توانند قرار بگيرند، بهتر است مسئوليت كوچكي 
بدهيم تا آرام آرام مسئوليت پذير شوند. از وقتي كه جعفر را گذاشته ايم 
ــئول انتظامات صف ها شود، عجيب اخالق و رفتارش در حال  مس
تغيير است. حتم دارم كه روز به روز هم بهتر مي شود. شما را امروز 
به مدرسه  خواستيم تا مشورتي هم با آقاي شعاري بكنيد... تجربه ي 

من نشان مي دهد كه...»
ــعاري كه تا اين لحظه ساكت بود و از باالي عينك  آقاي ش
ذره بيني اش با دقت به ننه جعفر و آقاي مدير نگاه مي كرد، ناگهان 
با صداي بلندي گفت: «اي آقا! ول كنيد اين حرف ها را... همه اش 
تجربه، تجربه. علم روان شناسي به سرعت نور دارد پيشرفت مي كند. 
آن وقت شما تجربه ي چهل ساله ي خودتان را به رخ اين مادر طفل 

معصوم مي كشيد؟»
ننه جعفر جا خورد. خواست حرفي بزند كه آقاي مدير گفت: «بله. 
البته ايشان روان شناس هستند. حرف هايشان علمي است. مي توانند 
حسابي كمك كنند كه جعفر آقاي شما از اين حالت پرخاشگري و 

مسئوليت  ناپذيري بيرون بيايد. تجربه ي ما مي گويد كه...»
ــعاري مثل اين كه روي آتش نشسته باشد، يكهو از  آقاي ش
ــًا با حالت فرياد گفت: «اي آقا! من از علوم جديد  جا پريد و تقريب
ــي حرف مي زنم، باز هم شما مدام از تجربه مي گوييد؟  روان شناس
بيندازيد كنار اين حرف هاي نخ نما شده را! بايد با مخاطب با زبان 
علوم جديد حرف بزنيد. بايد سراغ اينترنت برويد و مقاله هاي جديد 
روان شناسي را سرچ كنيد و با زبان جديد با والدين صحبت كنيد. 
تجربه هاي چهل ساله ي شما در اين موارد محلي از اعراب ندارد! اين  
همه دانشمند خارجي نشسته اند عمرشان را گذاشته اند، چشمشان را 
ــته اند، خودشان را كور كرده اند تا علوم جديد روان شناسي را  گذاش

براي ما به ارمغان بياورند. آن  وقت شما حرف از تجربه مي زنيد؟»
آقاي مدير نمي دانست چه بگويد. از ننه جعفر خجالت مي كشيد 
ــرش داد زده است. خواست  ــعاري بر س كه در حضور او، آقاي ش
حرفي بزند، اما آقاي شعاري چنان دور برداشته بود كه ديگر كسي 
جلودارش نبود. او رو به ننه جعفر كرد و با لحني جدي گفت: «خانم 
ــما و آقاي مدير  ــان! بنده از همان چند جمله اي كه بين ش پريش
ردوبدل شد، متوجه شدم كه فرزند شما دچار نوعي عارضه ي روحي 

ــت كه براي مقابله با آن  ــده اس به نام انرژي هاي اضداد روحي ش
ــتي كه جان آرن در آخرين شماره ي  بايد از قواعد فوق پروگرويس
ــرد. اين عارضه  ــت، پيروي ك ــه ي آرزرور! چاپ كرده اس هفته نام
غالبًا در محيط هايي كه محاسبه هاي دقيق رئاليستي در آن انجام 
ــده است و اكسيون و كنش و واكنش آن محيط به درستي در  نش
ــبه نشده، قابل درك  ــتم هاي والريك و مدرنيزاسيون محاس سيس
ــت. اين جور دانش آموزان چون در محيط هاي پوليتكي كامًال  اس
متعادل رشد كرده اند، برخالف نظريه هاي قبلي، از گرافيك روحي 
ــتند و بايد حداكثر كوشش صورت گيرد تا  باالنسي برخوردار نيس
فرصت كافي براي رسيدن به نقطه ي سوروستانسيون روحي براي 

آن ها ايجادشود!»
ــعاري و  ــان باز زل زده بود به دهان آقاي ش ــه جعفر با ده نن
ــعاري آب دهانش را قورت داد  هاج وواج او را نگاه مي كرد. آقاي ش
ــيد: «اين يك مقدمه بود كه  ــي تازه كرد و از ننه جعفر پرس و نفس
ساده اش كردم تا شما متوجه شويد، اگر سؤالي داريد بپرسيد و گرنه 

بحث را ادامه بدهم!»
ننه جعفر گفت: «وا! به حق چيزهاي نشنيده!»

آقاي شعاري با همان شور و حرارت ادامه داد: «بسيار خوب! 
بعد از اين مقدمه عرض مي كنم كه در مورد فرزند شما، بايد نوعي 
رئاليسون پارامتردار نوع A صورت بگيرد. طبق نظريه ي روان شناس 
انگليسي، يعني آنجال مانجال، در تمام لحظات پاورلوژي، كودك بايد 
تحت حمايت نوعي آفمايش سرعتي قرار بگيرد تا بعد از محاسبات 
سمبوليزه  ي كورداسيوني، فورًا به مرحله ي B برسد تا در آينده  بتواند 
فرد مفيدي براي جامعه شود. ضمنًا با توجه به نظريه ي كوآنتوم از 
نوع روان شناسي، چنين كودكاني بايد تحت مطالعات اوالريوسوني 
ــردگي هاي پيش فعالي فوق روحي آن ها با  ويژه قرار بگيرند تا افس
ــيميايي آلزايمري، بافت عصبي روحي آن ها را تحت  پروتزهاي ش

تأثير اكيژوفرني رهايي يابنده ي اكزاپيتوزي قرار ندهد.
ــاده، اما  ــًا همان طور كه عرض كردم، در اين فرايند س ضمن
پيچيده، تجربه نقشي ندارد و بايد پيرو نظريه ي كوانتوم پاژيرو پياژه 
باشيم و از ِمُتد حركتي نمودار موشيرو ميشونه استفاده كنيم. و گرنه 
در آينده اين احتمال خطر وجود دارد كه اين گونه كودكان موجوداتي 

عصبي بار بيايند و تعادل كارناوالي آن ها والدين را آزاد بدهد!»
ــته بود و يك ريز حرف مي زد.  آقاي شعاري چشمانش را بس
آن قدر حرف زد و زد تا اين كه احساس خشكي گلو كرد! چشمانش 
را كه باز كرد، ديد داخل دفتر تك و تنها مانده و براي خودش حرف 

مي زند. از پنجره بيرون را نگاه كرد.
ــرش را گرفته بود و دوان دوان در حال  ــت پس ننه جعفر، دس

خارج شدن از مدرسه بودند!



۳۰ شماره ى4 دي89
دوره  ى16

بهداشت مدرسه

نيمكت و ميزتحرير 
دكتر احمد مختاريان
دبير منطقه ي ۲ تهران

(ران) به عهده مي گرفت. امروزه اين وظيفه از آن ها گرفته شده 
ــت. اين اختراع بشر،  ــده اس و به ميز تحرير و نيمكت واگذار ش
اختراعي بسيار با اهميت است، اما اگر به درستي شناخته نشود و 
به طور صحيح مورد استفاده قرار نگيرد،  نه تنها سودمند نخواهد 
بود، بلكه عوارض سو ء جسماني و رواني را به دنبال خواهد آورد؛ 
ناراحتي هايي مانند كاهش قدرت ديد، گردن درد، كمر درد، درد 
ــانه ها، اختالل در تنفس،  صدمه به دستگاه گوارش و صدمه  ش
به سيستم گردش خون در پاها، يعني بيماري هايي مانند ضعيف 
ــدن چشم ها (عينكي شدن)، آرتروز گردن، سياتيك، ناراحتي  ش
گوارشي و واريس. ازجنبه ي روحي  ـ  رواني نيز باعث افسردگي، 

خستگي زودرس، بي حالي و... خواهد شد.
ــرورت توجه زياد و دقت كافي در  باتوجه به نكات باال، ض

انتخاب ميز و نيمكت، به خوبي روشن خواهد بود.
هر ميز و نيمكت به طور معمول از رويه ي ميز و پايه تشكيل 
شده است. اما ميز و نيمكت استاندارد و بهداشتي،  اجزاي ديگري 

نيز دارد كه عبارت اند از:
ـ ميله اي در جلو كه محل قرار گرفتن پاهاست.

ـ پيچ هايي كه ارتفاع  را تنظيم مي كنند.
ـ پيچ هايي كه فاصله ي نيمكت تا ميز را تنظيم مي كنند.

ـ قابليت شيب پيدا كردن رويه ي ميز
هنگام انتخاب ميز تحرير يا نيمكت، حتمًا چهار بخش اصلي 
باال را در نظر داشته باشيد. اهميت اين دقت، در نيمكت مدرسه 
ــيار زياد مديران مدارس را  ــتر است و همكاري و توجه بس بيش

الزامي مي سازد.

طرز تنظيم ميز و نيمكت
آن چه در اين بخش آورده مي شود، از اهميت بسيار زيادي 
برخوردار است و هرگونه سهل انگاري و مسامحه در آن، شما را 
ــتعد گرفتار شدن در پنجه ي بيماري هاي اشاره شده در باال  مس

ميز و صندلي زماني با هم 
هماهنگ هسـتند كه پاها  
بـه راحتي در زيـر ميز جا 
بگيرد و كمر حالت خميده 

و يا كشيده پيدا نكند

يكي از مهم ترين اجزاي لوازم تحرير، نيمكت مدرسه و ميز 
ــت. هر چند قدمت ميز تحرير بيشتر از نيمكت است،  تحرير اس
اما امروزه استفاده از هر دوي آن ها، به ويژه در شهرهاي بزرگ، 
رواج يافته است. در گذشته ي نه چندان دور، اين دو وسيله وجود 
ــت چپ و گاهي نيز پاي چپ  ــتند و وظيفه ي آن ها را دس نداش
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ــما رخ  مي كند. گمان نكنيد تنها يكي از آن بيماري ها براي ش
ــود  خواهد داد، بلكه در كوتاه مدت، همه ي آن هاـ  تأكيد مي ش

همه ي آن هاـ به سراغ شما خواهند آمد.
ــت و ميز تحرير، حتمًا بايد  ــمت جلوي هر نيمك ۱. در قس
ــر اين كه باعث  ــد. اين ميله عالوه ب ــته باش ميله اي وجود داش
استحكام وسيله مي شود، محلي است كه بايد پاها در تمام مدت 
روي آن قرار گيرد. حتمًا عادت كنيد كه پنجه ي پا روي ميله و 
پاشنه ي پا روي زمين قرار گيرد. فاصله ي ميله تا زمين بايد به 
ــد كه زاويه ي  ۴۰ تا ۴۵ درجه را ايجاد كند. توجه  اندازه اي باش
ــد دقيقه يك بار، كف پاها را روي ميله حركت  كنيد كه هر چن

دهيد تا ماساژ كف پا انجام شود.
ــالمت بدن شماست، زيرا با  اين ميله اصلي ترين عامل س
استفاده از آن، خود به  خود كمر راست، گردن در زاويه ي مناسب، 
جريان خون پاها صحيح، معده و روده و شش ها آزاد و فاصله ي 
ــتاندارد قرار مي گيرد. باز  هم تأكيد  ــم ها با نوشته در حد اس چش
ــا اهميت تلقي كنيد. ميزهايي  ــم، اين بخش از ميز را ب مي كن
ــند، يا محل قرار گرفتن ميله ي آن ها  كه فاقد چنين جزئي باش

نامناسب باشد، خطرناك محسوب مي شوند.
اين كمبود ممكن است به وسيله ي زير پايي تا حدي جبران 

شود، اما كارايي زيرپايي مانند ميله نيست.
۲. تنظيم ارتفاع ميز كار ساده اي است. كافي است پيچ هاي 

مربوط به آن را تنظيم كنيد.
تنظيم ارتفاع نيمكت دو بخش دارد: تنظيم ارتفاع قسمت جلو 
و تنظيم ارتفاع قسمت عقب. اين تنظيم بايد به وسيله ي خدمه ي 
مدرسه و زير نظر مدير يا مربي بهداشت انجام شود. در هر حال، 
ارتفاع اين دو قسمت بايد به اندازه اي باشد كه پاها پس از قرار 
گرفتن روي ميله ي جلوي نيمكت، به راحتي در فضاي نيمكت جا 

بگيرند و كمر حالت خميده يا خيلي كشيده (صاف) پيدا نكند.
ــن قابليت برخوردار  ــفانه غالب ميزهاي تحرير از اي متأس
نيستند. به همين دليل، انتخاب ميز تحريري با ارتفاع مناسب، 
بسيار مشكل است. آن چه در اين جا مهم مي نمايد، اين است كه 
هنگام انتخاب ميز تحرير، بايد صندلي را نيز انتخاب كرد. صندلي 
انتخاب شده را نبايد عوض كرد، مگر با مشابه آن. زيرا صندلي ها 
ارتفاع هاي متفاوت دارند. ميز و صندلي زماني با هم هماهنگ 
هستند كه پاها  به راحتي در زير ميز جا بگيرد و كمر حالت خميده 

و يا كشيده پيدا نكند.
۳. در قسمت پايين نيمكت هاي مدرسه، پيچ هايي وجود دارد 
كه فاصله ي صندلي نيمكت (نشيمنگاه) تا رويه ي آن  را تنظيم 
مي كند. اين تنظيم نيز بايد به وسيله ي خدمه ي مدرسه و زير نظر 
مدير و يا مربي بهداشت صورت پذيرد. اين فاصله بايد به حدي 
باشد كه پاها روي ميله ي جلويي قرار گيرد، زانوها با سطح زيرين 

نيمكت تماس نداشته باشد، كمر حالت طبيعي خود را حفظ كند 
و موقع نوشتن، بدن روي نيمكت نيفتد و در يك كلمه، دانش آموز 

احساس راحتي كند.
۴. شيب رويه ي ميز معموال قابل تنظيم نيست، هر چند بهتر 
است سازندگان تمهيدات الزم را مشابه آن چه براي ارتفاع و... در 

نظر گرفته مي شود، به كار گيرند.
ــيار ماليم باشد، به  ــيب رويه ي ميز بايد بس در هر حال، ش

طوري كه كتاب و دفتر روي آن نلغزد (ليز نخورد).
صندلي نيز از اركان مهم لوازم تحرير محسوب مي شود. در 

استفاده از صندلي، اين نكات را رعايت كنيد:
ــوازم تحرير  ــن نوع ل ــته دار، از بدتري ــاي دس ٭ صندلي ه

دانش آموزي در مدارس هستند.
٭ تا حد امكان از صندلي چرخان فاقد دسته استفاده كنيد.

٭ هنگام استفاده از صندلي، فاصله ي خود را تا ميز تنظيم 
كنيد. نه خيلي نزديك و چسبيده، و نه دور

٭ هنگام استفاده از صندلي چرخان، از چرخاندن پي درپي 
آن خودداري كنيد.

٭ سفتي فنر پشتي صندلي چرخان را تنظيم كنيد، به طوري 
كه حالت معمولي داشته باشد تا بتواند حركت نرم و آسان كمر را 

به عقب تأمين كند. 
ــد، تنظيم  ــاع صندلي را مانند آن چه در باال گفته ش ٭ ارتف

كنيد.
در پايان، توجه شما را به دو نكته ي ظريف جلب مي كنيم: 

ـ هرچند وقت يك بار، ميز و نيمكت را مجددًا تنظيم كنيد، 
ــد است. عالوه بر آن، وزن نيز  زيرا دانش آموز مدام در حال رش
ــر مي كند. پس با تغيير هر يك از اين دو عامل، يعني قد و  تغيي

وزن، بايد ميز و نيمكت را مجددًا تنظيم كرد.
ـ طول و پهناي ميز بايد به گونه اي باشد كه فضاي الزم را 
براي وسايل فراهم كند. پهنا يا طول زياد، سالمت را با مشكل 

مواجه خواهد كرد.
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گفت و گو: نصراهللا دادار

دوره ي راهنمايي
بي مسما و بي نشان!

اشاره
عنوان «دوره ي راهنمايي»، بي مسـّما و بي نشان 
اسـت. اين جملـه را دكتر علي اصغـر احمدي، عضو 
برجسته ي «كميته ي  سـاختار برنامه ي درسي ملي» 
گفت. حدود يك سـاعت و انـدي پاي صحبت دكتر 
احمدي، اسـتاد دانشـگاه و متخصص روان شناسي 
عمومي نشسـتيم تا ايشـان ضمن ارائـه ي ديدگاه 
خود درباره ي دوره ي راهنمايي تحصيلي، جايگاه اين 
دوره ي تحصيلي را در برنامه ي درسـي ملي و تغيير و 
تحوالتي كه براساس برنامه ي درسي ملي پيدا مي كند، 
شرح دهد. وي گفت: «قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
و زماني كه دوره ي راهنمايي تحصيلي تشـكيل شد، 
هدف اين بود كه ضمن استعدادسنجي دانش آموزان، 
آن ها به رشته هاي خاصي هدايت شوند. ولي در طول 
سال هاي گذشته اين هدف تحقق نيافت و ما در عمل 
هيـچ گاه در هدايت تحصيلي دانش آمـوزان توفيقي 

نداشته ايم...»
متـن كامل اين گفت وگو را در ادامه تقديم شـما 
مخاطبـان عزيز مجله ي «رشـد آمـوزش راهنمايي 

تحصيلي» مي كنيم.

� آيـا بيـن «برنامـه ي درسـي ملي» با «سـند ملي 
آموزش و پرورش» تفاوتي وجود دارد؟

ــي ملي در حقيقت يك برنامه است؛ برنامه اي  � برنامه ي درس
كه ما به آن احتياج داريم. برنامه اي كه ياددهي ـ   يادگيري، يعني 
ــند ملي  مهم ترين هدف ما در آموزش و پرورش را در بردارد. اما س
آموزش و پرورش يادآور تالش هاي گوناگوني است كه در زمينه ي 
تغيير نظام، پيوسته در آموزش و پرورش انجام شده و به نتيجه ي 
ــت. مثًال تغيير نظامي كه در زمان آقاي  ــده اس مطلوب نائل نش
اكرمي شروع شد، بسيار ناقص و نامنسجم به اجرا درآمد. از نظر 
من، برنامه ي سند ملي در ادامه ي همين موضوع است كه تاكنون 

نتيجه اي در بر نداشته است.
� مهم تريـن نقـدي كـه بر وضـع موجـود دوره ي 

راهنمايي داريد، چيست؟
� سؤال شما در راستاي كاري است كه ما در «كميته ي ساختار» 
انجام مي دهيم. شوراي تدوين برنامه ي درسي ملي از چند كميته 
تشكيل مي شود كه كميته ي ساختار به مسئوليت بنده اداره مي شود. 

در اين كميته، يكي از مسئوليت هاي ما، تعيين دوره هاست.
ــياري شد. يكي  درباره ي دوره هاي تحصيلي بحث هاي بس
ــتاني بود و اين كه بايد جزو  از بحث ها در مورد دوره ي پيش دبس
دوره هاي رسمي آموزش و پرورش باشد و در مصوبات ما هم آمده 
است. در مورد دوره ي متوسطه هم قائل به اين بوديم كه صحبت 
ــدارد. منظور از تخصص،  ــاره ي تخصص در اين دوره معنا ن درب

رشته ي تحصيلي، مثًال رشته ي رياضي يا رشته ي انساني است.
ــنهاد ما براي دوره ي راهنمايي اين بود كه عنواني  اما پيش
ــته باشيم، بلكه براي دبيرستان دو دوره ي  به نام راهنمايي نداش
متوسطه ي اول و دوم قائل شويم. اين تغيير، يكي از پيشنهادهاي 

مهم ما براي اين دوره بود.

                       پاي صحبت دكتر علي اصغر احمدي
مسئول كميته ي ساختار تدوين برنامه ي درسي ملي
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� دليل پيشنهاد حذف عنوان راهنمايي و تبديل آن به 
دوره ي متوسطه ي اول چه بود؟

ــي كه دوره ي  ــت. زمان ــوان دوره ي راهنمايي بي مسماس � عن
ــد، منظور اين بود كه بچه ها در اين دوره  ــكيل ش راهنمايي تش
ــخص شود و هويت  ــنجي شوند، قابليت هايشان مش استعدادس
اوليه پيدا كنند. بر همين اساس هم به سمت رشته هاي خاصي 
ــير زندگي شان را تا انتها مشخص كند. ما  هدايت شوند كه مس
معتقديم، چنين برنامه اي در سال هاي گذشته محقق نشده است 
ــرايط امروز، اين اجازه را  و قابليت هاي نوجوانان مخصوصًا در ش
نمي دهد تا چنين برنامه اي صورت گيرد. ما معتقديم، تعيين خط 
سير زندگي، تحصيل و شغل نوجوان، تا زمان ورود به دانشگاه هم 
امكان پذير نيست. يعني اگر فردي در دوره اي رشته ي رياضي را 
مي خواند، به اين معنا نيست كه در همين زمينه قابليت، استعداد 
و توانمندي دارد. بلكه ممكن است به ساير زمينه ها گرايش پيدا 

كند.
بحث «هويت يابي» كه يكي از مهم ترين ويژگي هاي دوره ي 
نوجواني است، يعني فرد بايد بداند كيست، چيست، و كجا مي رود، 
ــد دوره ي نوجواني  ــت. بعضي مي گوين امروز به تأخير افتاده اس
طوالني شده است و برخي نيز مي گويند ويژگي هاي اين دوره تا 
انتهاي تحصيالت دانشگاهي استمرار پيدا كرده است. نوجواني پل 
گذار از كودكي به بزرگ سالي است. اين پل در زندگي هاي ساده ي 

گذشته خيلي كوتاه مدت بود، اما االن طوالني مدت شده است.
ــتقالل فردي  ــالي، اس يكي از ويژگي هاي دوره ي بزرگ س
است، اما استقالل بچه هاي ما، مخصوصًا آن هايي كه خوب درس 
مي خوانند، به تأخير افتاده است. براي مثال، فردي درسش تمام 
شده و آزمون كنكور را هم داده، اما خانواده نگران است كه مبادا 
اگر اين فرزند وارد جامعه شود، مشكل برايش به وجود آيد. يعني 
خانواده اعتماد نمي كند كه فرزندش ساعت ۱۰ شب به خانه برگردد 

يعني اين نوجوان يا جوان را به قدر كافي مستقل نمي دانند.
خالصه مي توان گفت، با توجه به شرايط امروز، «هويت جويي» 
بين نوجوانان به تأخير افتاده است. بر همين مبنا گفيم كه دوره ي 
راهنمايي، بي نشان است. در سال ۱۳۴۶، رشته ي مشاوره كه اولين 
دوره ي آن در دانش سراي عالي، يعني دانشگاه تربيت  معلم داير 

شد، با دوره ي فوق ليسانس مشاوره آغاز شد. 
تربيت فوق ليسانس مشاوره براي اين بود كه هدايت تحصيلي 
ــامان دهي كنند. اما رشته ي مشاوره، بعد از انقالب اسالمي  را س

تعطيل شد. البته آموزش و پرورش دوباره  آن را احيا كرد.
ــتان مربوط  ــته به دوره ي دبيرس در حال حاضر انتخاب رش
ــال اول را عمومي مي خوانند و بعد  از يك سال، يعني  است. س
در سال دوم دبيرستان، انتخاب رشته مي كنند. يعني ما نتوانستيم 
انتخاب رشته را در دوره ي راهنمايي انجام دهيم و به همين دليل، 
آن را به دبيرستان آورديم. پس ما در عمل هيچ گاه در كار هدايت 
تحصيلي دانش آموزان توفيقي نداشتيم و نام دوره ي  راهنمايي با 
مسما نبود. به همين داليل گفتيم كه دبيرستان و دوره ي ما قبل 

آن پيوست هايي داشته باشند.

� در برنامه ي فعلي، زمان انتخاب رشـته مشخص 
است؛ سال دوم دبيرستان. براساس برنامه ي درسي 
ملي، دانش آموزان در چه سالي و چگونه انتخاب رشته 

مي كنند؟
� در برنامه ي درسي ملي هم چنين روندي وجود دارد. يعني به مرور 
زمان بين دانش آموز تفكيك اتفاق مي افتد. شخصيت هاي متفاوت 
شكل مي گيرند و تمايز ايجاد مي شود. اين تمايز در روند عادي و طي 
دوره ي تحصيلي، بدون اين كه اسم آن را راهنمايي بگذاريم، تحقق 
پيدا مي كند. براي مثال، دانش آموزي رياضيات را بهتر درك مي كند 
و يا ديگري به مسائل فيزيك عالقه مند است. اين ها به خودي خود 

مشخص و در نمرات دانش آموز منعكس مي شوند.
ما در اين ساختار معتقديم، دانش آموزان حتي به اين مقدار 
تفكيك كه بگوييم گروهي به رشته ي رياضي وفيزيك و عده اي 
ديگر به رشته ي تجربي بروند، نرسيده ايم. به اين دليل، پيشنهاد 

ــود، نه ديپلم اختصاصي. ديپلم عمومي يعني  ما ديپلم عمومي ب
ــته ي رياضي مي شود كه نمره ي درس  اين كه شخصي وارد رش
ــت؛ در حالي  رياضي خوبي دارد، اما در درس فيزيك ضعيف اس
كه فيزيك هم از دروس اصلي رشته ي رياضي است. يا در درس 
رياضي، دانش آموز رياضي گسسته را به خوبي درك مي كند، اما 
در هندسه ضعيف است. يعني تفكيك ها اين طور نيستند كه الزامًا 
ــه رشته ي نظري و دو  ــته ـ  س تمامي دانش آموزان را در پنج رش
رشته ي فني وحرفه اي و كاردانشـ  قرار دهيم بلكه تفكيك بسيار 

زيادتر است.
بچه ها بايد دروس مشتركي را بگذارنند و گرايش هايي پيدا 
كنند، اما گرايش ها به تعداد پنج رشته محدود نشوند. اگر به اين 
شكل باشد، فرد درمي يابد كه عالقه اش را دنبال كرده، نه اين كه 

رشته اي به او تحميل شده است.
� در ساختار جديد، جايگاه دوره ي راهنمايي، دوره ي 
اول متوسطه است. اين دوره چه ويژگي هاي دارد و در 
آن چه كارهايي انجام مي شـود؟ آيا تغيير مورد بحث 

شكلي و ظاهري نيست؟ آيا اهداف مشخصي دارد؟
ــت. وقتي از ما مي پرسند  � ببينيد، عنوان راهنمايي معنا نداش
ــم اين دوره راهنمايي است، دليل قانع كننده اي نداشتيم  چرا اس
ــن دوره، به عالوه ي يك  ــت كه اي و نداريم. نكته ي بعد اين اس

زماني كه دوره ي راهنمايي 
تشكيـل شد، منظور اين 
بود كه بچه ها در اين دوره 
استعـدادسنـجي شـوند، 
قابليت هـايشان مشخص 
شـود و هويـت اوليه پيدا 

كنند
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سال دبيرستان را به عنوان دوره ي آموزش عمومي در نظر گرفته 
بوديم. آموزش عمومي رسالت اصلي وزرات آموزش و پرورش است. 
آموزش عمومي به اين معناست كه ما بايد شهروندي مطلوب براي 

كشور تربيت كنيم، اما در اين موفق نبوديم.
انتقادي كه در سال هاي اخير زياد مطرح مي شود اين است 
كه بچه ها درس مي خوانند، ولي براي ورود به اجتماع آماده نيستند. 
ما معتقديم كه امروزه بايد زمان خيلي زيادتري را صرف آن كنيم 
كه بچه ها براي زندگي واقعي و اجتماعي آماده شوند. آن ها بايد 
ــت، نحوه ي رفتار با  ــه ي اجتماعي، نحوه ي رفتار با دوس در حيط
جامعه و يا خانواده را بياموزند. در حال حاضر، از يك طرف رشته 
تعيين مي كنيم و از طرف ديگر بچه ها براي زندگي واقعي تربيت 

نمي شوند.
ما طبق مصوبه ي خودمان، دوره ي آموزش عمومي را شش 
سال ابتدايي، سه سال متوسطه ي اول و دو سال دبيرستان در نظر 
گرفتيم كه جمعًا ۱۱ سال مي شود. اما به اين نتيجه رسيديم كه 
آموزش عمومي امروز بايد خيلي طوالني تر باشد. به خصوص با 
توجه به رشد فناوري، پچيده تر شدن روابط اجتماعي و مسائلي از 
اين قبيل، به زمان بيشتري نياز داريم. در شرايط كنوني، همه ي 
ــوب درس مي خواند و چه  ــوزان، چه دانش آموزي كه خ دانش آم
برعكس، براي زندگي كردن آماده نيستند. مخصوصًا پسران كه 
قربانيان اين نظام هستند و به اشكال گوناگون آسيب مي بينند. 
دامنه ي اين مشكل به دختران نيز مي رسد. پس ما بيشتر احتياج 
ــي را تقويت كنيم، نه اين كه دانش آموز  داريم كه آموزش عموم
ــگاه آماده كنيم. در اصل، رسالت  را از دوره ي  ابتدايي براي دانش
ــو و بعد  ــرورش آماده كردن فرد براي زندگي از يك س آموزش و پ
آماده كردن ماده ي خام براي دستگاه هايي است كه مي خواهند 

نيرو تربيت كنند.

� آيا مسئوليت معلمان دوره ي راهنمايي با برنامه ي 
درسي ملي تغيير مي كند؟

� اگر اين برنامه عملياتي شود، بله. اما اين برنامه به اين سرعت 
و به اين سادگي عملياتي نمي شود. الزم به ذكر است، كميته ي ما 
در مورد ساختار موجود قرار است جلسه تشكيل دهد و نظر نهايي 
ــيده  ــان كند. يعني از نظر كميته ي تدوين، كار به انتها نرس را بي

است.
� در صورت عملياتي شدن برنامه و يا نظام جديد، 
چه تغييراتي در برنامه ي درسـي و محتـواي دوره  ي 

راهنمايي انجام مي شود؟
ــترين تغييرات متوجه دروس و در جهت تطابق افراد با  � بيش
زندگي واقعي شان خواهد بود. يعني به جاي اين كه دانش آموزان 
فقط در فضاي مدرسه اي درس بخوانند، در فضاهايي گسترده قرار 
مي گيرند. حتي ممكن است برنامه يا اردويي باشد كه پدر و مادرها 
بتوانند در آن شركت كنند. االن در مسائل مذهبي، آموزش هاي ما 

بريده از مسائل مذهبي جامعه است و به تغييراتي نياز دارد.
� بخش سـاختار اثراتي روي ساير بخش ها دارد. 
فكر مي كنيد معلمـان دوره ي راهنمايـي چگونه بايد 

براي برنامه ي جديد آمادگي و آگاهي پيدا كنند؟
ــا افراد را براي زندگي واقعي آماده مي كنند، پس  � اين دوره ه
معلم بايد آموزش هايي در اين جهت ببيند. امروزه بچه ها در برخي 
بخش ها، جلوتر از معلمان حركت مي كنند. مثًال، اگر معلم بخواهد 
براي زمان آينده خودش را آماده كند، قطعًا مي بايد ارتباط بسيار 
ــته باشد؛ حتي با استفاده از  تنگاتنگي با فناوري هاي جديد داش
ابزارهايي به ظاهر ساده. االن بچه ها با سن كم، به راحتي استفاده 
از اين ابزارها را كشف مي كنند، اما معلمان ديرتر به آن پي مي برند. 
معلمان به زمان خاصي براي كاركردن با فناوري هاي جديد احتياج 
دارند. معلم آينده مي بايد در زمينه ي سازگاري هاي دانش آموز با 
خانواده اش، تشكيل خانواده و... اطالعاتي داشته باشد. معلم آينده 

بايد با فضاهاي مجازي مثل اينترنت آشنا باشد.
� اشـاره كرديد، عنوان برخي دروس تغيير مي كند. 

اين تغيير شامل چه دروسي مي شود؟
� به طور مثال، مهارت هاي زندگي به عنوان درس اصلي در نظر 
گرفته مي شود. خالقيت، پديده اي است كه در آينده، زيادتر از امروز 
به آن احتياج داريم. خالقيت در كتاب هاي درسي بسيار ضعيف 
ــده است. امروزه ما دادن اطالعات به بچه ها را خيانت  مطرح ش
ــكل ما اطالعات نيست. مثًال براي دانستن  مي دانيم، چون مش
مباحث تخصصي ديني و مذهبي، متخصصان دين ما بايد پاسخ 
ــد، بلكه  دهند معلم آينده نمي تواند انتقال دهنده ي اطالعات باش
بايد فني را به دانش آموزان آموزش دهد تا از اطالعات به خوبي 
استفاده كنند يا ياد بگيرند چگونه و از كجا اطالعات كسب كنند.

كـنـونـي،  شـرايـط  در 
همـه ي دانش آمـوزان، چه 
دانش آموزي كه خوب درس 
مي خوانـد و چـه برعكس، 
بـراي زندگي كـردن آماده 
نيستند. مخصوصًا پسران 
كـه قربانيـان ايـن نظـام 
هستند و به اشكال گوناگون 
آسـيب مي بيننـد. دامنه ي 
اين مشـكل به دختران نيز 
مي رسـد. پـس ما بيشـتر 
احتيـاج داريم كـه آموزش 

عمومي را تقويت كنيم
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ارزش يابِي انديشيدن
سعيد راصد
كارشناس گروه ديني
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

چرا واژه ي امتحان همواره با اضطراب، ترس، وحشت، دلهره و 
استرس مترادف است؟ آيا با امتحان مي توان در فراگيرندگان، عشق 
ــوق به آموختن و عالقه به پاسخ دادن به سؤاالت  به يادگيري، ش

را فراهم كرد؟
ــي نيست؟ چرا  مگر ارزش يابي يكي از عناصر برنامه ي درس
نسبت به ديگر عناصر، اين مقدار پر رنگ و پر اهميت شده است؟ 
دانش آموزان توفيق خود را در عبور از سد امتحان با تمسك به هر 
وسيله اي (تقلب، معلم خصوصي و...) ممكن مي سازند. آيا امتحان و 
ارزش يابي نبايد در جهت هدف برنامه ي درسي باشد؟ چرا به واژه ي 

ارزش يابي به معناي واقعي توجه نمي شود؟
ــوان معلم ديني، اين  ــته در ذهنم به عن ــؤاالت، پيوس اين س
مسئله را به وجود آورده بود كه چگونه مي توان با امتحان، به مفهوم 
ارزش يابي دست يافت. چرا كه يادگيري مفاهيم ديني، صرفًا براي 
گرفتن نمره نيست، بلكه ماهيت موضوع ديني با ديگر موضوعات 
ــي كامًال متفاوت است و آموزه هاي آن مي تواند يك عمر در  درس

رفتار، كردار، انديشه و شخصيت فرد اثرگذار باشد.
ارزش يابـي يعنـي يافتـن ارزش هـاي وجـودي 
دانش آمـوزان، و امتحان وسـيله اي براي كشـف اين 
ارزش ها و استعدادهاسـت. در حالي كه در جامعه ي امروز، 
ــتباه  اين معنا با اندازه گيري و دادن نمره ي كّمي به دانش آموز، اش

گرفته شده است.
ــده، روش مرسوم ارزش يابي و  با توجه به توضيحات ذكر ش
امتحانات ديني، نه تنها برايم قانع كننده نيست، بلكه در بسياري از 
موارد، پس از مشاهده ي رفتار و نگرش دانش آموزان، نگران كننده 

نيز است.
ــتم و بايد نحوه ي  ــال راه حلي مي گش ــور، به دنب بدين منظ
ــت  وجو و كنكاش بسيار،  ارزش يابي را تغيير مي دادم. پس از جس
دريافتم كه مي توان با طرح سؤاالت زيبا، خالقانه، و همسو 
ــبب،  با عالقه ي دانش آموز، اين فضا را تغيير داد. به همين س
ــؤاالت متفاوتي را براي امتحان ديني پايان سال، طراحي و آن  س

را اجرا كردم.
ــزد مي كردم كه امتحان،  ــال به بچه ها گوش البته در طول س
صرفًا به شكل امتحان پاياني معمول و بيان محفوظات نخواهد بود. 

به همين لحاظ از آنان مي خواستم در ارتباط با مباحث و مفاهيم 
مطرح شده، به گونه اي توجه كنند كه موضوع را دريابند و  بفهمند 
ــن اطمينان را به آن ها مي دادم كه حتي مي توانند برگه هاي  و اي
ــخ گويي به منزل ببرند و با كمك ديگران و  امتحان را براي پاس
ديگر كتاب ها فهم خود را روي كاغذ بياورند؛ به گونه اي كه اگر از 
آنان همان سؤاالت را پرسيدم، بتوانند به نحو مطلوب و شايسته، 

آن ها را پاسخ دهند. بيان چنين مطالبي چند حسن را دربرداشت:
ـ  دانش آموزان ديگر مجبور نبودند مطالب درسي را خط به 

خط حفظ كنند.
ــي دل پذير در مباحث كالس شركت و يادگيري  ـ با آرامش

خود را تقويت مي كردند.
ــوان خود،  ــته به ت ــن بودند چنان چه هر كدام بس ـ مطمئ
تالش شايسته اي نشان دهد، مي توانند نمره ي كامل اين درس 
ــي براي امتحان  را دريافت كنند، و هيچ گونه اضطراب و استرس

نداشته باشند.
ـ جو اعتماد و حس خوشايندي نسبت به معلم و مباحث ديني 

به وجود آمد كه ارتباط بين معلم و دانش آموز را تقويت مي كرد.
جو عاطفي حاصل و ديگر مسائل ذكر شده، موجب مي شد 
ــي، فراتر از آن، در  ــت يافتن بر اهداف كتاب درس عالوه بر دس
ــق و عالقه و ايمان، توفيق  ــترش معارف ديني،  توأم با عش گس

حاصل كنم.
ــخ هاي تعدادي از  ــؤاالت به همراه پاس در زير، نمونه ي س

دانش آموزان ارائه مي شود.
ــد:  ــوزان اين گونه آغاز مي ش ــؤاالت دانش آم ــه ي س برگ

«آموزش و پرورش يعني يادگيري انديشيدن».

ــعر، جمله  ــتفاده از كلمات زير، عبارت، ش ــؤال ۱. با اس س
ــا بودن، مفهوم توحيد و  ــيد كه در عين پر معن يا جمالتي بنويس

خداشناسي را برساند (پارك، توپ، فيل، راصد، بشكه).
پاسخ ها

ــازي با توپ در آن،  علي رضـا وزوايي: رفتن به پارك، ب
صحبت هاي بسيار مفيد آقاي راصد در كالس و در پارك و... همه 
ــه فقط بهانه اي بودند تا كمي به خدا و آفريده هايش توجه  و هم
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كنيم. تا كمي هم به آفرينش اسرارآميز خودمان پي ببريم و كمي 
ــي كه مي توانيم انجام بدهيم و ندهيم فكر كنيم.  هم به كارهاي
به اين كه ما انسانيم و مانند يك فيل يا بشكه نيستيم. اين گونه 

مي توان به آفرينش بزرگ خداوند و توحيد پي برد.
سـپهر زين العابدين تهراني: چشم هايم را روي هم 
ــتم. بچه  فيلي در  مي گذارم. در خيالم تصور مي كنم در پارك هس
حالي كه با خرطومش به توپ مي كوبد و به دنبال آن راه مي رود، 
ناگهان به داخل يك بشكه ي خالي مي افتد. استاد راصد با ديدن 
اين صحنه، به كمك او رفته و بچه فيل را از اين گرفتاري نجات 
مي دهد. قدرت خداوند يكتا را به ياد مي آورم كه چگونه انساني با 

كمك به موجودي ديگر، او را رها مي سازد.

سؤال ۲. عبارت زير را بخوانيد و به سؤال پاسخ دهيد.
مي خواهم به بهشت بروم. مي خواهم عزيز و دوست داشتني 
باشم. همه به من آفرين بگويند و حلقه هاي گل به گردنم بياويزند. 
ــا اليق چنين چيزهايي  ــؤال مي كنم، چه بايد بكنم ت از خود س

باشم؟
پاسخ ها

محمدعلي جعفريان: بدانيم كه اين دنيا مانند مزرعه اي 
است كه بايد در آن براي آخرتم برداشت كنم. پس براي اين كه 

ــتن تمام  ــن چيز، خواس اميررضـا فرحـزادي: مهم تري
ــت و قدم بعدي اين است كه اول خودم را اصالح كنم.  اين هاس
نوع حرف هاي خود را بسنجم و بعد تازه شروع مي شود. هيچ وقت 
نبايد نامردي كنم. نبايد كسي را فريب دهم. بايد كينه ها را از قلبم 
دور كنم. اگر بخواهم همه مرا دوست داشته باشند، بايد اول همه 
را دوست داشته باشم. به همه كمك كنم. همه چيز را براي همه 

بخواهم تا خداوند آن ها را براي من بخواهد.

سؤال ۳. چه كنيم كه نميريم؟
پاسخ ها

ــت،  ــم را گريزي نيس علي فرسـاد: مرگ و نابودي جس
ــه در يادها  اما مي توان كاري انجام داد كه با جاودانگي، هميش
باشيم. در اين صورت به ميزان انسان هايي كه ما را به ياد دارند 
ــده خواهيم بود. همين  ــتفاده مي كنند، زن ــاي ما اس و از آموزه ه
باعث مي شود كه مي گويند «مهم اين نيست كه چند هزار سال 
ــت كه تا هزاره ي چندم فراموشت  زندگي مي كني، مهم اين اس

نمي كنند.»
ــاز داريم با  ــراي اين كه نميريم، ني علي رضـا كريمي: ب
ــد و براي بشريت باقي بماند، مانند  انجام كارهايي كه خوب باش
دكترحسابي كه باعث بسياري از پيشرفت ها شد، كار خوب بكنيم. 

دكترحسابي مرده است، ولي نامش زنده است. 
سعديا مرد نكونام نميرد هرگز

مرده آن است كه نامش به نكويي نبرند
اما هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده ي عالم دوام ما 
به اين خاطر، انسان هايي كه با عشق به خداوند و انسان ها 

زندگي كرده اند، هيچ وقت مرده حساب نخواهند شد.

سؤال ۴. آيا تا به حال به اين نكته كه چگونه آب هاي درون 
ــد،  زمين از اعماق آن به باالترين نقطه ي درختان جنگل مي رس
ــاي باال برنده ي آب به  ــه كرده ايد؟ چرا صداي اين موتوره توج
ــكوت زيباي جنگل چه پيامي در درون خود  گوش نمي رسد؟ س
ــعر، حديث و  نهفته دارد؟ پيام را بيابيد و در قالب جمالت زيبا، ش

يا مثل بنويسيد.
پاسخ ها

اميراشـكان توحيدپور: جنگل مي گويد من در آرامشي 
وصف ناپذير فرو رفته ام و مي دانم خدايم همه چيز را از جايي كه 
فكرش را نمي كنم، براي زيبايي من و رفع نيازهايم به من خواهد داد 
و من راز خود را نهان خواهم كرد و كساني به اين راز پي خواهند برد 

كه گوشي شنوا و چشمي بينا داشته باشند تا آن را درك كنند.
محمدمهدي دشتي: اين عظمت خدا را مي رساند كه با 
ــن آب از اعماق زمين به باالترين  ــياري، اي آرامش و لطافت بس
نقطه ي درختان مي رسد. اما اگر انسان اين كار را انجام دهد، سر و 
صدايي توليد مي شود كه حتي يك دقيقه هم قابل تحمل نيست. 

ــم، بايد در اين دنيا يعني در اين مزرعه،  اليق همه ي اين ها باش
حسابي خوب كشاورزي بكنم تا اليق بهترين ها باشم.
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برگ درختان سبز در نظر هوشيار 
هر ورقش دفتري است معرفت كردگار

ــؤال ۵. تصاوير خود را از زمان تولد تاكنون كنار هم قرار  س
دهيد.

آيا تصاوير شما زيباتر شده است يا زشت تر؟
چه كارهايي براي زيباتر شدن خودتان بايد انجام دهيد؟

زيبايي ظاهر مهم است يا زيبايي باطن؟
چه مقدار وقت و هزينه صرف ظاهرتان مي كنيد؟
چه مقدار وقت و هزينه صرف باطنتان مي كنيد؟

كدام يك ماندگار است؟
چرا اين سؤال از شما شده است؟

پاسخ  (تصاوير دانش آموزان به لحاظ كمي جا 
حذف شده است)

آريا مظلومي: زيباتر ـ  بايد با كارهاي نيك باطنمان را زيبا 
كنيم تا ظاهرمان نيز زيبا شود.ـ  زيبايي ظاهرـ  وقت بسيار زياد 
و هزينه ي باال و زيبايي باطنـ  وقت بسيار كم و هزينه ي كمـ  

مي خواهدـ  ما بايد بتوانيم خود را بشناسيم.

ــؤال ۶. دانه هاي زيباي برف بر سر و رويم مي باريدند و با  س
رقص و حركات دل انگيز، درختان را سفيدپوش مي كردند. يكي از 

دانه ها را صدا كردم و از او پرسيدم از كجا مي آييد؟
با نگاه مليح و مهرباني پاسخ داد، از آن جا  كه يكرنگي وجود 
ــان مانند  ــفيد بر تن كرده و دلش دارد؛ از آن جا كه همه لباس س
ظاهرشان سفيد است؛ از آن جا كه همه براي يك كار برخاسته اند؛ 

از آن جا كه...
صدايش ناگهان در ميان ديگر دانه ها گم شد. سراغ دانه اي 
ــرعت در تالش بود تا خود را به برادرش  ديگر را گرفتم كه به س
برساند. از او پرسيدم؟ به كجا چنين شتابان؟ با عجله پاسخ داد، 
مي خواهم به برادرم برسم. پرسيدم براي چه؟ گفت: براي اين كه 
اگر با هم باشيم، زودتر به مقصد مي رسيم و با اين كار مي توانيم 
دانه هاي زيادي را با هم يكدست كنيم. پرسيدم هدفتان از به هم 
ــت؟ با لبخندي زيبا و دوست  داشتني پاسخم داد،  پيوستن چيس
براي اين كه ديگران را، زمين را، انسان ها را، درختان را، رودخانه ها 
و... را از وجود خود سيراب سازيم. در دل به همه شان آفرين گفتم 

و با تكان دادن دست، از آن ها خداحافظي كردم.
ــتي دانه هاي قشنگ برف و باران چه پيام هاي ديگري  راس
براي ما انسان ها دارند؟ آيا درختان و سنگ ها و حيوانات هم اين 
پيام ها را دريافت مي كنند؟ تفاوت ما با ديگر موجودات در چيست؟ 

دانستن اين موضوع چه مسئوليتي را به دوش ما مي گذارد؟
پاسخ ها

سيد اميرساالر ابطحي: صاف، تميز، آراسته بودن و ياد 
ــفيد مي كند و اين سفيدي زيباستـ  خيرـ   خدا بودن آدم را روس

فهم و شعور ماست و ما اشرف مخلوقات هستيم و خدا از ما انتظار 
ــتري دارد و از ما مي خواهد انتظاراتش را برآورده كنيم. البته  بيش

مي دانيم كه خدا بخشنده و مهربان است.
علي درخشان فر : آن ها نشانه ي ايثار هستند، زيرا آن ها 
ــوند ما سيراب شويم و از مرگ  با از بين رفتن خود باعث مي ش
ما جلوگيري مي كنندـ  بله، در طبيعت همه چيز دست در دست 
ــوي مقصدي يگانه مي شتابند و دستي توانا و مهربان  هم به س
ــراه مي كند. پس تمامي  ــت ها را با هم صميمي و هم اين دس
آفريده ها از جمله درختان، سنگ ها و حيوانات هم اين پيام ها را 
دريافت مي كنند. ـ ما با ديگر موجودات در داشتن عقل و تفكر 
تفاوت داريم، اين مسئوليت كه ما عقل داريم و بايد به همه ي 
چيزهايي كه در اطراف ماست فكر كنيم و از پيرامون خود رسم 
بهتر زندگي كردن را بياموزيم و خدا را هميشه شكر كنيم براي 

نعمت هايش.

سؤال ۷. متن زير را به زيبايي هر چه تمام تر كامل كنيد.
چشمان خود را باز كردم

چه صبح دل انگيزي
و چه عطر و بوي با صفايي

تمام جانم لبريز از شادي شده بود
به شاخه هاي سبز درختان نگاه كردم

گويا همگي به نماز جماعت برخاسته بودند
ــر داده  و در اين ميان بلبالن و قمريان اذان يكرنگي به س

بودند
ياس ها بوي خود را به مشام جان هاي پاك مي رساندند

در همان لحظه آرزو كردم كه...
پاسخ

سيد علي رضا ميري: اي كاش تمام آدم ها با خواندن نماز 
و انجام كارهاي نيك مانند همين برگ ها و بلبل ها زيبا شوند و 
هم چنين دنياي ما را نيز زيباتر كنند تا كه حس كنم در دنياي 

سراسر مهرباني و شادابي و آرامش زندگي مي كنم.

ــراوت بود كه  ــوزان چنان زيبا و با ط ــخ هاي دانش آم پاس
ــتگي  ــيرين مي نمود و خس ــيار ش ــدن آن ها را برايم بس خوان
ــول از تصحيح اوراق امتحاني را ايجاد نمي كرد. چگونگي  معم
ــان از زحمات فراواني داشت كه هر كدام  ــتن مطالب، نش نوش
ــپري شده براي پاسخ گويي به  از دانش آموزان در طول مدت س
سؤاالت متحمل شده بودند. به عنوان معلم، درون خود احساس 

خوش حالي و موفقيت مي كردم.
بدين وسيله توانسته بودم بستري را مهيا كنم تا دانش آموزان 
فارغ از دغدغه هاي درسي و استرس هاي معمول، با عالقه به تفكر 
در مورد آموزه هاي ديني و اعتقادات خود بپردازند و با استفاده از 
قدرت استدالل، منطق و عقالنيت خود، سؤال هاي مطرح شده را 

تحليل و بررسي كنند.
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گام به گام با پيام هاي آسماني

گفت و گو: بهناز پورمحمد

كتـاب تعليمات دينـي دوره ي راهنمايـي پس از 
سـه دهه، طي چند سال اخير، مورد بازنگري جدي در 
گروه ديني سـازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
قرار گرفت. حاصل اين بازنگري، تأليف كتاب هايي با 
شيوه ي كامًال متفاوت و با مطالب متنوع تر و جذاب تر 
شده است. مؤلف اين كتاب از ميان طالب علوم ديني 
در حوزه ي علميه ي قم است كه طي چند سال تالش 
و با كمك مشاوره ي كارشناسـان گروه ديني و ساير 
كارشناسـان حوزه ي علميه ، اين كتاب را به مرحله ي 
تأليـف نهايـي رسـاند. در ايـن شـماره، مصاحبه اي 
با دسـت اندركاران تأليـف اين كتاب در گـروه ديني 
صـورت گرفـت. در اين جـا با آقايان حجت االسـالم 
متوسـل (كارشناس مسئول گروه ديني)، سعيد راصد 
(كارشـناس دينـي دوره ي ابتدايـي)، يونـس باقري 
(كارشـناس گروه قـرآن) و پرويز آزادي (كارشـناس 
گروه ديني دوره ي راهنمايي) مصاحبه اي صورت گرفته 

است كه از نظرتان مي گذرد.
 

� كتاب هـاي ديني دوره ي راهنمايـي را كه حدود ۲۵ 
سـال از تدريس آن هـا در كالس ها مي گـذرد، آقايان 
حسيني و ابراهيم اميني تأليف كرده بودند. از سال جديد 
قرار اسـت، كتاب هاي جديد با تأليف آقاي كاظمي، در 
كالس هاي ديني تدريس شوند. سؤالي كه پيش مي آيد، 
اين اسـت كه چرا كتاب ها تغيير كـرد و اگر احتياج به 

تغيير كتاب ها بود، چرا اين قدر دير اتفاق افتاد؟
� حجت االسالم متوسل: كتاب هاي ديني هم مثل بسياري 
از كتاب هاي ديگر دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، در مسير 
بازنگري قرار گرفت. در هر سه دوره (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه)، 
گروه ديني جزو گروه هايي است كه بايد بيشترين كتاب هاي درسي را 
ارائه دهد. معموًال گروه هاي ديگر، در تمام دوره ها كتاب ندارند. تنها 
ــي دارد، گروه ديني است، با  گروهي كه در تمام دوره ها كتاب درس
مشكالت خاص خودش؛ مثل تأليف براي گروه  اقليت ها يا تفاوت هايي 
كه بين احكام اهل تسنن و تشيع وجود دارد، يا حساسيت هايي كه 
در مباحث ديني مشاهده مي شود. همه ي اين عوامل و عوامل ديگر، 
ــده اند كه روند تغيير كتاب ها به طول بينجامد. البته براي  باعث ش
دوره هاي ابتدايي و دبيرستان زودتر به نتيجه رسيديم و كتاب هاي 
تغييريافته، چندين سال است كه براي تدريس به دست دانش آموزان 

گفت و گو با كارشناسان و مؤلفان 
كتاب هاي ديني جديد دوره ي راهنمايي
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ــت. يكي از عمده ترين مواردي كه باعث شد  ــيده اس و معلمان رس
كتاب هاي دوره ي راهنمايي دير به دست دانش آموزان برسد، اين بود 
كه درباره ي تأليف كتاب با افراد متعددي صحبت شده بود و در آخر 
هم تأليفات صورت گرفته، مورد پسند دفتر تأليف و كارشناسان واقع 

نشده بود. همين باعث شد كار به نتيجه ي مطلوب نرسد.
ــدن كتاب هاي دوره ي  راصـد: يكي ديگر از داليل دير تأليف ش
راهنمايي اين است كه دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي، ابتدا 
بايد يك راهنماي برنامه براي اين درس مي نوشت كه اين اتفاق 
دير افتاد. هشت سال پيش شوراي برنامه ريزي تشكيل شد. راهنماي 
ــي هم تقريبًا شش سال است كه به توافق رسيده و  برنامه ي درس
سال گذشته، به تصويب شوراي عالي رسيده است. نبود اين نقشه ي 

راهنما، يكي از داليل عمده ي تأخير در تغيير كتاب هاي ديني بود.
متوسل: شايد يكي ديگر از داليل تأخير در تغيير، خود كتاب هاي 
ــين بودند كه آقايان حسيني و اميني نگاشته و از نظر محتوا،  پيش
از استحكام بااليي برخوردار بودند. مشكل اصلي كتاب هاي قبلي، 
ــتر در جنبه ي شيوه ي آموزش و فعال نبودن آن بود. هم چنين،  بيش
ــخ گويي به نيازهاي جديد، به قلم جديد  شيوه ي ارزش يابي و پاس

احتياج داشت.
باقري: مسئله ي ديگر هم اين بود كه تغيير از نظام متوسطه شروع 
شد. دفتر تأليف بايد با تغيير نظام، كتاب هاي ديني دوره ي متوسطه را 
تغيير مي داد و همه ي كارشناسان مشغول و گرفتار تغيير كتاب هاي 
ديني اين دوره شدند. تغيير بعدي در دوره ي ابتدايي صورت گرفت 
و فاصله ي ايجاد شده، باعث تأخير در تأليف كتاب هاي جديد ديني 

دوره ي راهنمايي شد.
� با صحبت هاي دوسـتان، مشخص شد كتاب هاي 
جديد، راهنماي برنامه دارند كه مبناي كار مؤلفان است. 

مبناي كار مؤلفان قبلي براي كتاب پيشين چه بود؟
� متوسـل: هر دو بزرگوار در زمينه ي تأليف كتاب هاي مناسب 
براي نوجوانان فعاليت داشتند. آقاي ابراهيم اميني، چندين كتاب 
با عناوين معرفي اسالم و بيان معارف كه مخاطب آن ها نوجوانان 

بودند، تأليف كرده بودند.
آقاي حسيني هم به دليل تجربه ي طوالني در آموزش و پرورش، 
تدريس و حضور در ميان نوجوانان، مي توانستند مطالب آقاي اميني 
را با شرايط آموزش و پرورش وفق دهند و در نهايت كتاب مناسب را 
تأليف كنند و در اختيار دوره ي راهنمايي قرار دهند كه انصافًا كتاب 
ــده در آموزش و پرورش  مفيدي بود و از بهترين كتاب هاي تأليف ش

محسوب مي شد.
ــيار مهم ديگر اين است كه آقايان براساس نگاه  نكته ي بس
قديم به معارف ديني، معارف را به سه بخش اصول دين، فروع دين 
و اخالقيات تقسيم و بر همين اساس، كتاب ها را تأليف كرده بودند. 

اما نگاه جديد، ديگر در اين دسته بندي محصور نمي شود.
باقري: آقاي اميني و آقاي حسيني، وقتي كتاب ها را تدوين كردند، 
ــته باشند. آن ها هم تجربه ي  اين طور نبود كه هيچ تجربه اي نداش
ــتند و هم از لحاظ علوم ديني غني بودند. بنابراين،  ــي داش آموزش
ــاس  تجربيات خود را در اختيار آموزش و پرورش قرار دادند و براس

برنامه و نقشه اي كه از دفتر تأليف گرفته بودند، كتاب ها را تأليف و 
در اختيار معلمان قرار دادند.

� در مدت ۲۵سـالي كـه از تدريس كتاب هاي ديني 
دوره ي راهنمايي مي گذرد، آيا پژوهشي از برون داد اين 
درس گرفته شده است تا معلوم شود ميزان اثربخشي 
كتاب ها چه قدر بوده است و نظر دانش آموزان درباره ي 

آن ها چيست؟
ــت كه  �راصد: نتايج پژوهش هاي انجام گرفته حاكي از آن اس
ــده اند و اين تكرار،  ــث در پايه هاي گوناگون تكرار ش اغلب مباح
انگيزه ي يادگيري را در فراگيرندگان به مقدار قابل توجهي تقليل 
ــنگيني مفاهيم بعضي از دروس از قبيل  مي دهد. نكته ي ديگر، س
برهان عليت، اجتهاد، رهبري و... است كه فهم آن را براي مخاطب 
ــت كه غالبًا مباحث به  ــوم اين اس ــازد. نكته ي س ــكل مي س مش
روش فعال مطرح نشده اند و دانش آموزان صرفًا شنونده محسوب 

مي شوند.
� اعضاي شوراي برنامه ريزي كتاب هاي ديني جديد 

از چه كساني تشكيل شده اند؟
� متوسل: در همه ي گروه هاي درسي، شوراي برنامه ريزي وجود 
دارد. شوراي برنامه ريزي از كارشناساني تشكيل مي شود كه با بحث 
تعليم و تربيت آشنا باشند؛ كارشناسان موضوعي از خود دفتر و خارج 
از سازمان و چند نفر معلم با تجربه كه كتاب ها را از نظر آموزشي 
مورد بحث قرار دهند. در اين تركيب، نقش كارشناسان موضوعي 
ــبت به مفاهيمي كه عرضه مي شود، دقت  ــت تا نس پررنگ تر اس
بيشتري صورت گيرد؛ به خصوص اگر قرار باشد كار جديدي ارائه 
ــود. قرار شد در گروه ديني، يك گروه قوي از كارشناسان ديني  ش
ــته باشند. نويسنده ي اين كتاب ها، آقاي  بر كار، نظارت جدي داش
ــت تا به اين  كاظمي از دانش آموختگان حوزه ي علميه ي قم اس
وسيله از همكاري و نظارت نخبگان حوزه ي علميه ي قم استفاده ي 
ــود. آقاي پيشنمازي و آقاي تقوي هم در اين راستا با  بهينه ش
ــان و  آقاي كاظمي هم فكري و همكاري مي كردند. البته كارشناس
مسئوالن گروه ديني هم در امر تأليف كتاب حضور داشتند تا مطالب 

را از جنبه ي آموزش و ارزش  يابي تطبيق و هماهنگ كنند.
ــه ثابت و عده اي هم متغير  ــورا، عده اي هميش باقري: در اين ش
ــن راهنما را نمايندگان حوزه ي  ــتخوان بندي اي بودند. در واقع، اس
علميه يعني حاج آقا راسـتگو و متخصصان موضوعي و معلمان 
ــه در  ــناي كامل و با تجربه بودند و هميش برگزيده يا نمونه كه آش
جلسات شركت مي كردند، تشكيل مي دادند. گروه دوم يعني حاج آقا 

پيشنمازي و آقاي تقوي هم به اين گروه اضافه شدند.
در اين ضمن، دوستاني از گروه خارج و دوستان جديد ديگري 
به گروه اضافه مي شدند. البته كساني كه راهنماي برنامه ي ابتدايي 
ــته بودند، در اين برنامه هم حضور داشتند تا انتقال تجربه  را نوش
صورت گيرد. ولي اعضاي ثابت گروه آقاي دكتر ناصر باهنر، آقاي 
راسـتگو و آقاي راصد و خانم فاطمه رمضاني در آن مرحله 
قرار داشتند. در واقع، دوره ي ابتدايي تقويت شده بود كه وارد دوره ي 
راهنمايي شوند. بعدًا  آقاي دكتر سنگري هم به گروه اضافه شد. 

نتايـج پژوهش هـاي انجـام 
گرفتـه حاكي از آن اسـت كه 
اغلـب مباحـث در پايه هـاي 
گوناگون تكرار شده اند و اين 
تكـرار، انگيـزه ي يادگيري را 
در فراگيرندگان به مقدار قابل 

توجهي تقليل مي دهد
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� نقشـه و برنامه ي كتاب هـاي دوره ي راهنمايي كه 
تصويب هم شـده، با برنامه ي قبلي چه تفاوتي دارد و 

مطالب جديد براساس چه اصولي تقسيم شده است؟
� متوسـل: آن چه در راهنماي برنامه ي درسي مصوب شوراي 
عالي آموزش و پژوهش است، نيازها را مطرح كرده است. براساس 
ــته اند كه به  ــخ گرفتند و محور را هم بر اين قرار گذاش نيازها پاس
ــي مي كنيم، پس بايد راهمان  ــر حال چون ما در اين دنيا زندگ ه
ــيم و انتها و  ــيم، خطراتي را كه در راه وجود دارد بشناس را بشناس
ــخ سؤاالتمان را دريافت  ــاس، پاس مقصد راه را بدانيم و بر اين اس
كنيم. در مقدمه ي اين كتاب آمده است: «اين كتاب مي كوشد، به 
ــخ بدهد: از كجا آمده ام؟ به كجا خواهم  چند سؤال مهم شما پاس
ــي بايد بپرسم؟ چه كساني مرا در  ــت را از چه كس رفت؟ راه درس
ــالم به مقصد برسم بايد  اين راه همراهي مي كنند؟ براي اين كه س
چه توشه اي همراه داشته باشم؟ و سؤاالتي از اين قبيل.» رويكرد 
راهنماي برنامه ي درسي، رويكرد فطرت گراست و به آن چه درون 

دانش آموز مي جوشد، مي پردازد.
� درباره ي رويكرد فطرت گرا توضيح بيشتري دهيد. 
آيا اين رويكرد مختص دوره ي راهنمايي اسـت يا سه 

دوره  را شامل مي شود؟
ــي آمده است كه رويكرد  � متوسـل: در مقدمه ي برنامه ي درس
فطرت گرا در هر سه دوره لحاظ شده و حاكم بر كل برنامه ي درسي 

است.
اما رويكرد فطرت گرا بر اين مبناست كه خداوند ما انسان ها 
ــان ها فطرت  ــت. خداوند در وجود همه ي انس را خالي نيافريده اس
ــتي قرار داده كه خداجو، خداشناس، خداپرست و خداخواه  و سرش

ــاس آيه ي فطرت در قرآن  متذكر مي شوند و تأكيد مي كنند. براس
داريم: «فطرت اهللاِ التي َفَطَر الناَس عليها». بر اين اساس، آن چه ما 
به دانش آموزان مي گوييم، مطالبي نيست كه دانش آموز با آن آشنا 
و از آن مطلع نباشد. همه ي اين را خدا در نهاد او قرار داده و ما به 
ــت، به او يادآوري مي كنيم تا  گونه اي آن چه را كه در وجودش اس

خودش به نتيجه برسد.
گروه ديني مبناي كار خودش را كتاب هاي حضرت امام، عالمه 
ــتاد شـهيد مطهري قرار داده است. مرحوم  طباطبايي و اس
ــيار دارد.آن را در يكي از  ــري بر رويكرد فطرت گرا تأكيد بس مطه
ــرت را به عنوان مادر  ــرح داده و فط كتاب هايش به طور كامل ش

معارف كه خداوند در اختيار ما قرار داده است، مطرح مي كند.
� در مقابل رويكرد فطرت گرا، رويكردهاي ديگري هم 
مي توانيم داشته باشيم. چه دليلي براي انتخاب رويكرد 

فطرت گرا وجود داشته است.
� آزادي: رويكردهاي ديگر هم مي توانستيم داشته باشيم. مثل 
رويكرد ساختارگرا كه در غرب از آن استفاده مي كنند. ولي رويكرد 
انتخابي ما براساس تعاليم قرآني است. خدا را معرفي مي كند و خيلي 
كم تمايل دارد كه او را اثبات كند. گويا انسان درون خودش با خدا 

آشنايي دارد و فقط مي خواهد او را به ياد بياورد.
فطرت با تعاليم اسالمي سازگار است؛ به خصوص با قرآن كه منبع 

اصلي تعاليم ديني ماست.
باقري: كلمه ي رويكرد يعني چه؟

راصد: يعني اين بيت مولوي: 
از نظرگاه است اي مغز وجود
اختالف مؤمن و گبر و جهود

ــي و اجزاي اين برنامه  رويكرد يعني نوع نگاه ما به برنامه ي درس
يعني تمامي عناصر برنامه اعم از هدف، روش، محتوا و ارزش يابي، 
به نوعي تحت تأثير نگاه ما به آموزش و امتحان قرار دارد و اثر آن 
در جاي جاي برنامه بايد ديده شود براي مثال، چنان چه رويكرد ما 
رفتارگرايي باشد، محيط يادگيري بايد پررنگ و غني باشد، زيرا كه 
در اين نگاه، محيط بسيار مؤثر است و با تغيير آن مي توان رفتار فرد 

را تغيير داد.
� چـرا دفتر تأليف سياسـت چند تأليفـي را انتخاب 
نمي كنـد؛ با توجه به اين كه راهنماي برنامه به منزله ي 
نقشـه ي راه تنظيم شـده اسـت؟ نمي شـود استان ها 
راهنماي برنامه را بگيرنـد و مطابق با آن كتابي تأليف 

كنند؟ چنين كاري تاكنون صورت گرفته است؟
� متوسل: درباره ي كتاب هاي ديني، زمينه هاي انحرافي زيادي 
ممكن است ايجاد شود، حتي در حد كاربرد يك كلمه نه يك عبارت، 
كار تأليف را سخت مي كند. عالوه بر آن، حساسيت هايي كه بزرگان 
دين نسبت به اين كتاب ها دارند، كار را بسيار سخت تر مي كند. شايد 
ــيت نداشته  براي تأليف كتاب رياضي، اولياي دانش آموزان حساس
ــند و نظري ندهند كه بهتر است از چه روش آموزشي استفاده  باش
ــود. فقط اطالعات بين معلم و دانش آموز ردوبدل مي شود. ولي  ش
كتاب ديني، از زماني كه وارد خانه ي دانش آموز مي شود، بسياري از 

ــاني كه به خداوند ايمان ندارد،  ــت. به تعبير ديگر، در نهاد انس اس
چنين ويژ گي هايي وجود دارد كه آن ها را فطري مي گوييم. يعني آن 
ويژگي، هر انساني را به سمت خدا مي كشاند و نتيجه اين مي شود 
كه وقتي با اين رويكرد وارد شويم، چيزي را از بيرون به درون وارد 
كنيم. از موضوعي صحبت مي شود كه در هر فردي موجود است و 
ر هستيم. درست مثل مباحث اخالقي همه ي  ما فقط يادآور و ُمَذكِّ
ما كه بدون اين كه يادمان دهند، آدم راستگو را خوب و آدم دروغگو 
ــتلزم آموزش نيست. پيامبران مي آيند و  را بد مي دانيم. اين امر مس
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اهل خانه از آن استفاده مي كنند؛ يا به عنوان يك منبع اطالعاتي، 
يا اين كه مي خواهند بدانند بچه هايشان از لحاظ ديني در مورد چه 
مباحثي آموزش مي بينند و اين خود حساسيت به وجود مي آورد. از 
ــاس هستند تا بدانند  طرف ديگر، حوزه هاي علميه و علما هم حس
معارفي كه در اين كتاب ها به دانش آموزان ارائه مي شود، چه مقدار 
از اتقان بااليي برخوردار است. اين حساسيت ها باعث مي شود كه 

كار ساده نباشد.
باقري: دفتر تأليف آمادگي خود را براي تأليف كتاب ديني براساس 
راهنماي برنامه ي نوشته شده اعالم كرده است. هر كدام از دوستان 
در هر جاي ايران، مي توانند راهنماي برنامه را بگيرند و براساس آن 
تأليف كنند. بر همين اساس، بعضي از دوستان اعالم آمادگي كردند 
ــتن دو درس انصراف دادند و رفتند. به دليل اين كه يا  و بعد از نوش
كار مطابق برنامه نبود، يا اگر هم مطابق برنامه بود، آموزشي نبود. 
ولي دفتر تأليف هم چنان اعالم مي كند، كساني كه آمادگي دارند، 
ــاس راهنماي برنامه، كتاب تأليف كنند، تأليفات خود را براي  براس

كارشناسي، به دفتر معرفي كنند.
� آيا پس از تصويب و تنظيم برنامه، ارتباطي منطقي 
بيـن سـه دوره ديده مي شـود يـا اين كه هـر دوره به 

موضوعي متفاوت مي پردازد؟
� متوسل: رويكرد در هر سه دوره يكسان است. به طور طبيعي، 
ــهل به سخت تنظيم شده  ــكل، ارائه و قلم، از س از نظر محتوا، ش
ــت (از ابتدايي تا متوسطه). در ابتدايي سعي بر اين است كه به  اس
جنبه هاي زيبايي دين بيشتر توجه شود تا در دانش آموزان عالقه  به 
دين و معارف ديني ايجاد شود. در دوره هاي راهنمايي سعي كرديم 
معارف دين براساس آيات قرآن كريم و روايات با بيان مناسب ارائه 
ــتداللي در اين دوره كار نداريم.  ــود. خيلي با تفكر عقالني و اس ش
ــت. در دوره ي متوسطه سعي بر  بيشتر معارف به صورت نقلي اس
اين بوده كه مطالب به صورت استدااللي و نه فلسفي و با شيوه ي 
ــود. بر اين اساس، به همه ي  ــازي تفكر دانش آموز ارائه ش فعال س

جنبه هاي دانش آموز در طول سه دوره توجه مي شود.
� چـرا اجـراي آزمايشـي پيام هاي آسـمان دوره ي 
راهنمايي تا اجراي سراسري آن كه همين امسال است، 

نسبت به ساير كتاب ها به طول انجاميد؟
ــي هر كتاب به طور معمول دو سال  � متوسـل: اجراي آزمايش
است. ما نيز اين كتاب را دو سال اجراي آزمايشي كرديم. به دليل 
نظراتي كه از معلمان و كارشناسان دفتر و خارج از دفتر تأليف رسيده 
بود، نظر رياست سازمان بر اين شد كه اين كتاب يك سال ديگر 
هم به صورت آزمايشي اجرا شود تا آن چه كه معلمان و كارشناسان 
ــبت به اين كتاب نظر دارند، امكان اعمال آن ها باشد تا وقتي  نس
اجراي سراسري مي شود، از استحكام محتوايي با شيوه هاي بهتر 

آموزشي برخوردار شود.
ــنجي صورت گرفته، همه ي معلمان نسبت به اصل  با نظرس
تغيير كتاب هاي قديمي به كتاب هاي جديد نظر مثبتي داشتند و مورد 
استقبال قرار گرفت. اشكاالتي كه به محتوا و شيوه هاي كتاب هاي 
ــال بررسي شد. طبيعتًا اعمال  ــه س جديد گرفتند، در طول اين س

هرگونه تغيير، الزمه اش تشكيل شورا و بررسي دوباره ي موارد مطرح 
ــده بود. در نهايت هم مؤلف يا درس را اصالح و يا به طور كلي  ش

عوض مي كرد.
� تغييـر كتاب هـاي دينـي دوره ي راهنمايي چگونه 

صورت مي گيرد.
� متوسـل: از مهر ۸۹، كتاب ديني سال اول راهنمايي اجراي 
سراسري شد. كتاب ديني دوم از مهر ۹۰ و به همين ترتيب كتاب 

سوم راهنمايي از مهر سال ۹۱ اجراي سراسري مي شوند.
� بـا تغييـر هر كتـاب، شـيوه ي ارزش يابـي آن هم 
تغيير مي كند. كتاب هاي «پيام هاي آسـمان» هم هنوز 

۲۰نمره اي هستند يا تغيير يافته اند؟
� متوسل: تغييراتي داده شده كه در مقدمه ي خود كتاب مطرح 
ــيوه ي ارزش يابي به اين صورت است كه فعاليت  ــت. ش شده اس
ــي  ــيوه ي آموزش ــي كه در كالس صورت مي گيرد، جزو ش كالس
محسوب مي شود و در پايان هر درس، سؤاالتي مي آيد كه بخشي از 
نمره  متعلق به آن فعاليت ها در كالس درس است. نمره هم براساس 
بيست است، ولي معلمان بايد با توجه به بارم بندي كتاب، از مقدمه ي 

ابتداي كتاب كمك بگيرند.
� در مـورد آموزش معلمان براي كتاب هاي ديني چه 

اقداماتي انجام گرفته است؟
� متوسل: در طول سه سال اجراي آزمايشي، معلماني كه تدريس 
ــتند، در دوره هاي آموزشي كه تابستان در  كتاب ها را به عهده داش
تهران و مشهد مقدس تشكيل مي شد، شركت كردند. سال گذشته 
مدرسان دوره ها در تربيت مدرس در سطح كشور، دوره هاي آموزشي 
را فرا گرفتند تا معلمان با آمادگي بيشتر سر كالس ها حاضر شوند. 
هر معلمي در محل خدمت خود ۳۲ ساعت آموزش تدريس كتاب 

پيام هاي آسماني را فرا مي گيرد.
� كتـاب جديـد نسـبت بـه كتاب هـاي قديـم چـه 

ويژگي هايي دارد؟
� متوسل: كتاب اول راهنمايي شامل ۱۷ درس است. در انتهاي 
ــر درس، يك فعاليت به نام «خودت را امتحان كن» قرار گرفته  ه
ــؤاالت باز است تا دانش آموز در پاسخ گويي فعال  است و اغلب س
ــد. بخش ديگري به نام پيشنهاد در نظر گرفته شد كه فعاليت  باش
در منزل است و الزامي در نمره دهي ندارد. اين فعاليت را دانش آموز 

مي تواند با هم كالسي، خانواده يا معلم انجام دهد.
بخش بعدي كتاب با عنوان «بيشتر بدانيم»، در هر درس، از 
يك صفحه تا دو سه صفحه متغير است. مطالب آن براساس همان 

درس و فقط براي مطالعه است.
ــت. در  ــواي هر درس از ۷ صفحه تا ۹ صفحه متغير اس محت
ــجاديه، دعاي  ــتاي هر درس، مناجات هايي از صحيفه ي س راس
ــده اند. در انتها، با چند خط  كميل يا مفاتيح انتخاب و گنجانده ش
ــه دانش آموزان اجازه داده ايم كه آن را ادامه بدهند. در هر  خالي، ب
ــتان گنجانده شده است. اين كتاب از  درس، حداقل يك يا دو داس
صفحه آرايي و تصاوير و طرح جلد زيبايي برخوردار است و در اجراي 

آزمايشي، مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفته است.

با نظرسنجي صورت گرفته، 
همه ي معلمان نسبت به اصل 
تغييـر كتاب هـاي قديمي به 
كتاب هـاي جديد نظر مثبتي 
داشتند و مورد استقبال قرار 

گرفت
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تعليم و تربيت ديني
پرويز آزادي
كارشناس گروه ديني راهنمايي
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

راهنماي برنامه ي درسي تعليم وتربيت ديني دوره ي راهنمايي، 
بعد از برگزاري جلسات متعدد در شوراي عالي آموزش و پرورش، 
در سال ۱۳۸۹ به تصويب رسيد و اساس تأليف كتاب هاي جديد 
ــالم  ــط حجت االس ديني دوره ي راهنمايي قرار گرفت كه توس
كاظمي تأليف شد. كتاب ديني جديد سال اول راهنمايي، در سال 

تحصيلي جاري (۹۰-۱۳۸۹) به اجراي سراسري درآمده است.

راهنماي برنامه ي درسي يك مقدمه و يازده فصل را دربردارد. 
فصل هاي اين راهنما از اين قرار هستند:

۱. ضرورت و اهميت
در اين بخش، به فلسفه ي وجودي اين راهنما پرداخته شده 
ــده است: «از آن جا كه  و ضرورت و اهميت آن اين گونه بيان ش
معرفت به دين و ارائه ي تفكر منسجم در اعتقادات ديني و راه و 
روش زندگي، نيازمند آموزش ويژه اي است، ضروري است عالوه 
ــر توجه عمومي برنامه ها به تعليم وتربيت ديني، برنامه و درس  ب

خاصي نيز به آن اختصاص يابد.»
۲. رويكرد برنامه

اين فصل به رويكرد اصلي حاكم بر برنامه كه همان رويكرد 
فطرت گراست پرداخته و آن را به خوبي تشريح كرده است. پس 
ــرا، اصول منتج از  ــان فطرت گ ــش ويژگي براي انس از بيان ش
ــان؛ ۲.  رويكرد عبارت اند از: ۱. توجه به حقيقت كمال گراي انس
توجه به عقالنيت و تفكر؛ ۳. جمع ميان عقل و عرفان؛ ۴. توجه 
ــان؛ ۵. توجه به رشد معتدل و همه جانبه ي  به ُبعد زيباگراي انس
انسان. هم چنين، در اين فصل، «رويكردهاي مطرح در برنامه ي 
درسي و تناسب آن ها با تعليم و تربيت ديني» نيز تبيين شده است. 
ــن رويكردها عبارت اند از: فرايند محوري، تلفيق، تعادل ميان  اي

موضوع محوري و دانش آموز محوري، و خالقيت.
۳. اصول حاكم بـر برنامه ي تعليم وتربيت ديني 

دوره ي راهنمايي
ــيم  ــول حاكم بر برنامه ، به دو بخش خاص و عام تقس اص

مي شود:
٭ اصول خاص

ــق آموزش قرآن و ديني؛ ۲. محور قرار گرفتن قرآن  ۱. تلفي
كريم و سنت و سيره ي معصومين صلوات اهللا عليهم؛ ۳. تنظيم 

ــوا در جهت تبيين برنامه  ي نظري و عملي زندگي ديني در  محت
ــرورش روحيه ي تعبد، تعقل و تعلق  ــاي امروز؛ ۴. توازن در پ دني
ــب؛ ۶. فراهم كردن  ــنگي در مخاط ــي؛ ۵. ايجاد طلب و تش قلب
ــيم سيماي معقول و زيباي  فرصت تجربه و تأمل با خود؛ ۷. ترس
دين؛ ۸.پيراستن دين از خرافه ها و طرد عادات و رسوم اجتماعي 
نادرست از ساحت دين؛ ۹. ارائه ي برنامه ي جامع اخالقي و سلوك 
ــاد آمادگي در دانش آموز براي حفظ  فردي و اجتماعي؛ ۱۰. ايج
هويت اسالمي خود در شرايط نامناسب؛ ۱۱. سمت گيري برنامه ي 
درسي در جهت وحدت اسالمي؛ ۱۲. حضور انديشه هاي حضرت 
امام خميني (قدس سره) در كالبد محتواي آموزش؛ ۱۳. بهره مندي 
ــتاوردهاي عالمان دين؛ ۱۴. توجه به نيازها و ويژگي هاي  از دس
ــران؛ ۱۵. تقويت احساس نياز به دين؛ ۱۶. توجه به  دختران و پس
ــنت؛ ۱۷. توجه به آموزش هاي خاص  آموزش هاي خاص اهل س

اقليت هاي ديني (مسيحي، يهودي و زرتشتي).
٭ اصول عام

ــتفاده از علوم  ــي؛ ۲. اس ۱. توجه به نيازها در برنامه ي درس
ــرورش مهارت هاي تفكر؛ ۴. بهره مندي از فناوري هاي  روز؛ ۳. پ
ــي؛ ۵. رعايت پيوستگي و انسجام طولي  جديد در برنامه ي درس
ــه دانش آموزان ويژه و  ــي؛ ۶. توجه ب و عرضي در برنامه ي درس
استعدادهاي برتر؛ ۷. توجه به ويژگي هاي عصر جديد؛ ۸. ترسيم 
ــب مذهبي در آموزش؛ ۹. تقويت هويت اسالمي و  فضاي مناس
ملي؛ ۱۰. انعطاف پذيري برنامه؛ ۱۱. امكان توسعه و تكميل برنامه 

و تجديدنظر در آن.
۴. مفاهيم اساسي

مفاهيم اساسي اين برنامه براساس سؤال هاي اساسي انسان 
و سؤال هاي متفرع بر آن تنظيم يافته است. اين سؤال ها از ويژگي 
ــته اند. اين مفاهيم  ــان و جايگاه او در جهان هستي  برخاس انس

عبارت اند از:
۱. كيستم؟� انسان شناسي

۲. از كجا آمده ام؟� مبدأ (توحيد)
۳. به كجا مي روم؟� معاد

۴. در كجا هستم؟� جهان شناسي
۵. راهنماي من در مسير زندگي كيست؟� راهنما (نبوت، 

امامت و واليت فقيه)

مفاهيم اساسـي اين برنامه 
براساس سؤال هاي اساسي 
انسان و سؤال هاي متفرع بر 
آن تنظيـم يافته اسـت. اين 
سـؤال ها از ويژگي انسان و 
جايـگاه او در جهان هسـتي  

برخاسته اند
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۶. از كدامين راه؟ چگونه بايد بروم؟� راه(برنامه ي دين)
ــتند؟� جامعه (امت  ــاني هس ــن چه كس ــان م ۷. همراه

اسالمي)
۸. موانع و رهزنان راه كدام اند؟� دشمن شناسي

۵. اهداف كلي درس تعليم وتربيت ديني در دوره ي 
راهنمايي

در اين بخش، مفاهيم مبدأ (خداشناسي)، معاد، انسان شناسي، 
جهان شناسي، راهنما (نبوت، امامت و واليت فقيه)، راه (برنامه ي 
ــي، در سه حوزه ي  ــالمي)، و دشمن شناس دين)، جامعه (امت اس
شناخت، باور و گرايش، و عمل و رفتار تشريح شده است. در هر 

حوزه، ميزان و نوع تعليم با جزئيات مربوطه شرح شده است.
۶. انتظـارات درس تعليم وتربيت ديني از سـاير 

دروس
 در اين برنامه، انتظارات درس تعليم وتربيت ديني از درس  هاي 
آموزش قرآن، زبان و ادبيات فارسي و عربي، مطالعات اجتماعي 
ــخ، جغرافيا و تعليمات اجتماعي)، علوم تجربي و حرفه و فن،  (تاري

ورزش، هنر و آمادگي دفاعي تبيين شده است.
۷. جدول وسعت توالي مفاهيم در هر پايه

در اين بخش، طي جدولي، وسعت و توالي اهداف كلي مذكور 
در بند پنج،  به تفكيك پايه ها مشخص شده است.

ـ  يادگيري (روش هاي  ۸. روش ها و فنون ياددهي  
تعليمي و تربيتي)

در اين بخش، روش ها و فنوني براي تعليم وتربيت ديني ارائه 
ــت كه از اين قرار هستند: همياري و مشاركت، پرسش  شده اس
ــخ، قصه گويي و داستان، ايجاد فرصت تأمل با خود، ايجاد  و پاس
ــتفاده از استدالل هاي منطقي، انذار و  فرصت عمل به دين، اس
ــير، تذكر، سخن راني، موعظه، ارائه ي الگو و اسوه، تشويق و  تبش
تنبيه، نمايش و ايفاي نقش، انجام تحقيق، مطالعه و فعاليت هاي 
پروژه اي، كنفرانس دانش آموزي، مشاهده و تحليل مشاهدات، خلق 
ــراي داوري، مناظره (بحث و گفت و گو)، بديعه پردازي،  موقعيت ب
ــارش فكري، و گردش علمي. هر يك از امور فوق به خوبي در  ب

اين برنامه تشريح شده است.
۹. ارزش يابي پيشرفت تحصيلي

ارزش يابي پيشرفت تحصيلي براي تحقق دو هدف صورت 
ــي و يادگيري؛  ــن ميزان تحقق اهداف يادده مي گيرد: ۱. تعيي
ــي از دانش آموز در  ــا. ارزش ياب ــم آموخته ه ــت و تحكي ۲.تثبي
ــد در دو حوزه صورت گيرد: ۱. ارزش يابي  تعليم وتربيت ديني، باي
ــل؛ ۲. ارزش يابي از  ــر و تعق ــددهنده ي تفك از فعاليت هاي رش
فعاليت هاي تقويت كننده ي ايمان و احساس ديني. اين ارزش يابي 

به دو صورت مستمر و پاياني صورت مي گيرد.
۱۰. ويژگي ها و صالحيت هاي حرفه اي معلمان

ــد توانايي ها و  ــس تعليم وتربيت ديني، معلم باي براي تدري
ــد. اين صالحيت ها به دو دسته تقسيم  ــته باش قابليت هايي داش

مي شوند:

الف) صالحيت هاي عمومي:
۱. شناخت انسان؛ ۲. آگاهي از چگونگي مراحل رشد كودك 
از نظر اسالم؛ ۳. عالقه مندي و رضايت خاطر از تدريس؛ ۴. اسوه 
ــتن  ــودن؛ ۵. محبت ورزيدن؛ ۶. ناصح و خيرخواه بودن؛ ۷. داش ب
سعه ي صدر و متانت در رفتار؛ ۸. داشتن كرامت نفس و اقتدار؛ ۹. 

حفظ آراستگي ظاهر؛ ۱۰. خلوص نيت و قصد قربت.
ب) صالحيت هاي تخصصي:

ــنايي با تعليم وتربيت اسالمي و مباني آن؛ ۲. توانايي  ۱. آش
ــتن  ــح و روان  قرآن كريم و فهم آيات آن؛ ۳. داش ــت صحي قرائ
ــنايي با علوم و دانش روز؛  علوم مربوط به حوزه ي آموزش؛ ۴. آش
۵. توانايي به كارگيري روش هاي ارزش يابي گوناگون متناسب با 
آموزه هاي ديني؛ ۶. داشتن مدرك كارشناسي با اولويت گرايش 
ــته ي الهيات و معارف اسالمي.  ــالمي از رش كالم و حكمت اس
گرايش هاي ديگر رشته ي الهيات و نيز رشته ي فلسفه، در مرتبه ي 

بعد قرار دارد.
۱۱. سامان دهي به مواد كمك آموزشي

ــمي  ــي رس ــه و تدوين كتاب درس ــس از تهي ــواره پ هم
آموزش وپرورش، ناشران به تهيه و توليد مواد كمك آموزشي در اين 
زمينه، همانند كتاب، نرم افزار و فيلم اقدام مي كنند تا تعليم وتربيت، 
ــن زمينه، اصولي براي  ــود. در اي به ثمره ي مطلوب خود نائل ش
ــته از مواد آموزشي و كمك آموزشي در حوزه هاي  تدوين اين دس
مواد آموزشي (ناظر به زبان، بيان، سازمان دهي محتوا، جنبه هاي 
علمي و محتوايي)، مخاطب و كاركرد، ارائه شده و الزم است در 
ــه و اهتمام الزم به آن ها صورت  ــي، توج تدوين اين مواد آموزش
ــي الزم و كافي  گيرد تا كتاب هاي تعليم وتربيت ديني از اثربخش

برخوردار باشند.
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گروه درسي آمادگي دفاعي
 دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

گروه درسي آمادگي
 دفتر برنامه ريزي و تأليف

درس آمادگي دفاعي 
چگونه به وجود آمد؟

كليدواژه ها: آمادگي دفاعي، دفاع، جنگ.
ــي از هويت هر ملت زنده  ــام معظم رهبري: «دفاع جزئ مق
است. هر ملتي كه نتواند از خود دفاع بكند، زنده نيست؛ هر ملتي 
ــد و خود را آماده نكند، در واقع  هم كه به فكر دفاع از خود نباش
زنده نيست؛ هر ملتي كه اهميت دفاع را درك نكند، به يك معنا 

زنده نيست.» 

ــال ۱۳۴۲ با رهبري  ــالمي ملت ايران كه از س انقالب اس
امام  خميني (ره) آغاز شده بود، پس از اوج گيري آن در دي ماه 
ــرانجام در بهمن ماه ۱۳۵۷ با سقوط رژيم ديكتاتوري  ۱۳۵۶، س
ــاه به پيروزي رسيد و نظام جمهوري اسالمي در كشور ايران  ش

شكل گرفت.
پيروزي ملت ايران كه با رهبري فقيهي انديشمند و شجاع 
و با استقامت و پايداري مردم در راه خدا به دست آمد و حاكميت 
ــالمي را به دنبال داشت، وضعيت جديدي را در منطقه  نظام اس

ــتگان به آمريكا در  ــان پديد آورد كه خروج از دايره ي وابس و جه
همسايگي كشور بزرگي به نام اتحاد جماهير شوروي (سابق)، يكي 

از مهم ترين و محسوس ترين تبعات آن بود.
ــورهاي حوزه ي  ــتگي يكي از كش عالوه بر اين، عدم وابس
ــرق و غرب، ارائه ي الگويي جديد براي مبارزه با  خاورميانه به ش
استبداد، كسب استقالل و آزادي در مهم ترين منطقه ي نفت خيز 
جهان و طرح و ارائه ي روشي جديد براي مبارزه با رژيم اشغالگر 
قدس، بخشي از عواقب پيروزي انقالب اسالمي مردم ايران بود 
ــي مدعي جهان نمي توانستند نسبت به آن  كه قدرت هاي سياس

عكس العملي نشان ندهند.
ــهر و  تحريك قوميت ها و بروز ناآرامي هاي متعدد در چند ش
استان كشور، حمله ي نظامي ناموفق آمريكا در صحراي طبس، 
ــخصيت هاي انديشمند و تأثيرگذار كشور  كودتاي نوژه و ترور ش
ــتقيم يا غيرمستقيم از دولت هاي بيگانه  ـ كه همگي به طور مس
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ــي از حوادثي بود كه به قصد ساقط  سرچشمه مي گرفت ـ بخش
يا منحرف كردن انقالب اسالمي ايران صورت گرفت؛ ولي هيچ 
يك نتوانست در عزم و اراده ي رهبري نظام و مردم مقاوم ايران 

خللي ايجاد كند.
ــرايطي، حكومت بعثي عراق كه به رغم امضاي  در چنين ش
ــيله ي شخص صدام حسين، از  قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير به وس
محتواي اين قرارداد ناخرسند بود، همواره در پي فرصتي مي گشت 
تا به هر نحو ممكن، از عملي شدن آن شانه خالي كند و تنگناهاي 
ــد. از اين رو،  ــي، اقتصادي و جغرافيايي خود را بهبود بخش سياس
موقعيت داخلي ايران و اجماع نانوشته ي قدرت هاي سياسي جهان 
عليه كشور ما را بهترين فرصت براي تجاوز به مهين ما و الحاق 

بخشي از خاك سرزمين ايران اسالمي به عراق ارزيابي كرد.
ــهريور ماه سال  حمله ي نظامي ارتش بعثي عراق در ۳۱ ش
ــي  ۱۳۵۹ و وقوع جنگ تحميلي كه با حمايت قدرت هاي سياس
ــرايطي  ــور عزيز ما را با ش ــي جهان صورت گرفت، كش و نظام
مواجه كرد كه سرزمين، هويت ملي و ديني، موجوديت ما و ميهن 
ــاخت؛ به گونه اي كه تمام نهادها و  عزيزمان را با خطر روبه رو س

سازمان هاي نظامي و غيرنظامي كشور درگير اين موضوع شدند.
دشمني قدرت ها و استكبار جهاني با انقالب و نظام جمهوري 
اسالمي و وقوع جنگ تحميلي، وزارت آموزش و پرورش را در مسير 
همكاري و برنامه ريزي مشترك با سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
(بسيج) قرار داد تا از اين طريق، دانش آموزان را براي دفاع از دين 
و سرزمينشان ترغيب و آماده كند؛ گفتني است كه درس «آمادگي 

دفاعي» يكي از نتايج اين همكاري و هم فكري مشترك بود.
پس از پايان جنگ تحميلي و با توجه به ادامه ي تهديدهاي 
قدرت هاي بزرگ در اشكال و ابعاد گوناگون، براي ضرورت آشنايي 
ــائل مربوط به آن، در جلسه ي  دانش آموزان با موضوع دفاع و مس
ــوراي عالي آموزش و پرورش، نحوه ي ادامه و  ــماره ي ۵۱۶ ش ش
چگونگي اجراي درس آمادگي دفاعي به تصويب اين شورا رسيد. 
ــاس رأي صادره به وسيله ي شوراي عالي آموزش و پرورش،  براس
ــران در پايه هاي  درس «آمادگي دفاعي» جزو دروس الزامي پس
ــطه قرار گرفت (در مرحله ي  ــوم راهنمايي و اول و دوم متوس س
ــوراي عالي آموزش و پرورش  اجرا، مجموع ۶۰ ساعت مصوب ش
براي پايه هاي اول و دوم متوسطه، در پايه ي دوم متوسطه متمركز 

شد).
ــوراي عالي آموزش و پرورش،  يك سال پس از مصوبه ي ش
قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در تاريخ 
۲۱ مهر ۱۳۷۰ به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد. براساس 
ماده ي ۶۴ اين قانون، آموزش و پرورش موظف است با هماهنگي 
ــبت به اجراي آموزش هاي تئوري و عملي در  و نظارت سپاه نس
زمينه هاي دفاع نظامي و غيرنظامي براي دانش آموزان، به منظور 

تحقق  بخشيدن به تشكيل ارتش ۲۰ ميليوني، اقدام كند.
ــران دوره ي  به موجب قانون، درس آمادگي دفاعي براي پس
ــران دوره ي  ــاعت آموزش در هفته و براي پس راهنمايي با دو س
متوسطه با سه ساعت آموزش در هفته تصويب شد. هم چنين، در 
اين ماده ي قانوني، پيش بيني شده كه با تصويب آيين نامه ي اجرايي 

درس آمادگي دفاعي به وسيله ي هيئت وزيران، دانش آموزاني كه 
اين درس را در دوره هاي راهنمايي و متوسطه بگذرانند، از دو ماه 

كسر خدمت سربازي بهره مند خواهند شد.
ــماره ي ۶۴۶ شوراي عالي  ــه ي ش در همين جهت، در جلس
ــاده واحده ي «پيش بيني و  ــي مورخ ۸۸/۴/۳۰، م انقالب فرهنگ
ــگ و ارز ش هاي دفاع مقدس،  ــنايي با فرهن اختصاص درس آش

براي تدريس در دانشگاه ها و مدارس» به تصويب رسيده است.

ضرورت وجود درس آمادگي دفاعي در حال 
حاضر چيست؟

ــي ترين و  ــي و حيات اساس ــع ديني، زندگ ــدگاه مناب از دي
محوري ترين ويژگي موجودات است و تمام مخلوقات عالم داراي 
ــدگاه قرآن كريم، هر  ــتند. از دي ــه اي از زندگي و حيات هس درج
موجودي متناسب با مرتبه ي وجودي خود از حيات برخوردار است. 
ــان به عنوان خليفئ اهللا، با بهره مندي از فطرت  در اين ميان، انس
ــب با تالش و مجاهدت  ــي و آگاهي و اراده ي خود و متناس اله
خويش مي تواند به باالترين سطح حيات دست يابد. البته انسان 
ــت و در تعامل با ديگران و از متن اجتماع  موجودي اجتماعي اس
به درجات كمال مي رسد. در مسير كمال انسان، موانع گوناگوني 
وجود دارند كه خداوند استعداد و توانايي دفع آن ها را به انسان ها 
ــرايط،  ــت، اما چگونگي و راه هاي دفع موانع، به ش عطا كرده اس

موقعيت، امكانات و نيز تدبير و اراده ي انسان بستگي دارد.
توان دفاع، يكي از استعدادهايي است كه به صورت غريزي 
در تمام موجودات زنده، به عنوان واكنشي طبيعي براي محافظت 
از جان و حفظ حيات صورت مي گيرد. اما در انسان مؤمن، عالوه 
بر عكس العملي فطري براي حفظ جان، عمل و اقدامي هوشمندانه 
و مبتني بر عقل و منطق است كه در عرصه ي دين و براي رسيدن 
ــه كمال، رنگ و بوي عبادت و جهاد به خود مي گيرد. بر همين  ب
ــاس، خداوند در آياتي از قران كريم، به كساني كه مورد ظلم  اس
ــت و اجازه ي دفاع داده  ــدي متجاوزان قرار گرفته اند، رخص و تع
است. از جمله در آيه ي ۳۹ از سوره ي حج مي فرمايد: «به كساني 
كه جنگ بر آن ها تحميل شده، رخصت (دفاع و جهاد) داده شده 
است، چرا كه مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پيروزي آنان 

سخت تواناست.»
ــاد در  ــترش تباهي و فس يكي از آثار دفاع، جلوگيري از گس
ــت، زيرا اگر ستمگران مقاومتي در مقابل خود نبينند، تا  عالم اس
آن جا كه بتوانند پيش مي روند و به ظلم، تباهي و خون ريزي روي 
زمين مي پردازند. به همين دليل، خداوند در آيه ي ۲۵۱ از سوره ي 
بقره مي فرمايد: «اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله ي برخي 
ديگر دفع نمي كرد، قطعًا زمين تباه مي گرديد، ولي خداوند نسبت 

به جهانيان تفضل دارد.»
البته آثار فراواني بر دفاع مترتب است كه جلوگيري از تعدي 
ــظ ارزش ها و مراكز فرهنگي، پيش گيري از  ظالم بر مظلوم، حف
ايجاد ناامني، جلوگيري از تسلط كافران بر مؤمنان و... از آثار ديگر 

دفاع تلقي مي شوند.

دفاعي،  آمادگـي  درس 
منحصر به دوران گذشته 
و زمـان جنگ نيسـت، 
بلكه وجود اين درس در 
هـر دوره  و زماني، براي 
و  الزم  دانش آمـوزان 

مفيد است
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در طول تاريخ، يكتاپرستان و عدالت خواهان و مراكز عبادي 
آن ها، به اين علت كه سد راه خودخواهان و ستمگران بوده است، 
ــد. در همين باره، خداوند در  ــورد بغض و كينه ي ظالمان بوده ان م
ــوره ي حج مي فرمايد: «اگر خداوند بعضي از مردم  آيه ي ۴۰ از س
ــاها، كنيسه ها و  را با بعضي ديگر دفع نمي كرد، صومعه ها، كليس
ــاجدي كه نام خدا در آن ها بسيار برده مي شود، سخت ويران  مس
ــاري كند، ياري  ــي كه (دين) او را ي ــد و قطعًا خدا به كس مي ش

مي دهد، چرا كه او سخت نيرومند و شكست ناپذير است.»
همان طور كه خداوند در قرآن مي فرمايد، يكي از موارد تهاجم 
ــت و با  به مردم، حمله به اعتقادات و نمادهاي اعتقادي آن هاس
ــه به اين كه ماهيت جنگ ها و تهديدها در دنياي امروز بيش  توج
از آن كه نظامي باشد، فرهنگي است، آمادگي براي دفاع هم بايد 
بر همان اساس برنامه ريزي شود. به همين دليل، جوانان سرزمين 
ما كه بخش اعظم آن ها را دانش آموزان تشكيل مي دهند، بايد با 
پيروي و تبعيت از حضرت آيت اهللا خامنه اي، پرچم دار واليت و 
محور اتحاد مسلمين در عصر حاضر، در قدم اول، انواع تهديدهاي 

ــالم (ص) نيز شيوه هاي دفاعي  در سيره ي پيامبر مكرم اس
ــالم، وقتي  ــود. براي نمونه، در صدر اس ــاهده مي ش متعددي مش
ــاس كردند وضعيت و شرايط  ــان احس آن حضرت و پيروان ايش
ــرزمين مكه براي حفظ اعتقادات و بسط و گسترش اسالم  در س
ــد و هجرت را  ــت، روش ديگري را انتخاب كردن ــب نيس مناس
ــيله دين و اعتقادات خود را حفظ كنند. اما  برگزيدند، تا بدين وس
ــبي رسيد،  ــرايط مناس زماني كه ِعده و ُعده ي آن ها به تعداد و ش
براي تثبيت دين اسالم در سرزمين وحي، با شعار صلح و برادري 

به مكه بازگشتند.
ــاهده  ــيره ي امام علي (ع) نيز رفتار صلح طلبانه مش در س
مي شود. آن جا كه در نامه اي خطاب به مالك اشتر مي فرمايد: 
«هرگز پيشنهاد صلح از طرف دشمن را كه خشنودي خدا در آن 
است رد مكن؛ كه آسايش رزمندگان و آرامش فكري تو و امنيت 

كشور در صلح تأمين مي گردد» [نهج البالغه، نامه ي ۵۳].
ــاس سنت و سيره ي پيامبر (ص) و امامان(ع)  ما نيز براس
ــار پاي بندي به  ــتيم، اما صلح طلبي را در كن ــب صلح هس طال
ــالم جست و جو مي كنيم. بنابراين،  ساير ارزش هاي متعالي اس
ــود بخواهيم و در مقابل  ــم صلح را فقط براي خ ــا نمي تواني م
ــتم به ساير مسلمانان و مظلومان بي توجه باشيم. آيا  ظلم و س
ما اجازه داريم كه صلح طلب باشيم، اما نسبت به اين فرمايش 
ــالم (ص) كه مي فرمايد: «هر كس صبح كند و  نبي مكرم اس
نسبت به امور مسلمين اهتمام نداشته باشد، مسلمان نيست۱»، 

بي تفاوت باشيم؟
ــبت به ظلمي كه در حق مردم  ــب نس آيا بروز واكنش مناس
ــتان، عراق، فلسطين و... مي شود، مصداق توجه به  مظلوم افغانس

امور مسلمين نيست؟
ــبت به اشتغال سرزمين ملت  ــتادگي و اعتراض نس آيا ايس

مظلوم فلسطين، مصداق اهتمام به امور مسلمين نيست؟
ــالم نمي توانيم منتظر  بنابراين، ما براي عمل به منويات اس
تأييد يا عدم تأييد آن توسط قدرت هاي حاكم بر مناسبات جهاني 
دنياي امروز باشيم، زيرا خداوند حكيم در آيات قرآن كريم، تكليف 
ما را در اين باره به صراحت روشن كرده است و مي فرمايد: «هرگز 
ــما راضي نمي شوند، مگر آن كه از كيش آن ها  يهود و نصارا از ش

پيروي كني» [بقره، آيه ي ۱۲۰].
برنامه ي درسي آمادگي دفاعي سعي دارد ضمن بيان صلح طلبي 
اسالم، دانش آموزان را هوشيار كند تا فريب بازي گردانان دنياي به 
ظاهر متمدن امروز را نخورند. در اين زمينه، كالم امام علي (ع) براي 
برنامه ريزان اين درس بسيار  راهگشاست. آن جا كه پس از توصيه به 
مالك اشتر براي صلح طلبي مي فرمايد: «لكن زنهار! زنهار! از دشمن 
پس از آشتي كردن، زيرا گاهي دشمن نزديك مي شود تا غافل گير 
كند، پس دورانديش باش و ُحسن ظن خود را متهم كن (به دشمن 

سو ء ظن داشته باش)» [نهج البالغ، نامه ي ۵۳].
ــتا، اگر به گوشه گوشه ي اين كره ي خاكي دقت  در اين راس
ــاي امروز، لبريز از فتنه هاي  ــاهده خواهيم كرد كه دني كنيم، مش
كوچك و بزرگي است كه كرامت، حّريت و انسانيت بشر را نشانه 

گرفته اند.

در انسان مؤمن دفاع، عالوه 
بر عكس العملي فطري براي 
حفـظ جان، عمـل و اقدامي 
هوشمندانه و مبتني بر عقل و 
منطق است كه در عرصه ي 
ديـن و بـراي رسـيدن بـه 
كمـال، رنگ و بوي عبادت و 

جهاد به خود مي گيرد
ــدي، آمادگي الزم را براي  ــند و در قدم بع دنياي امروز را بشناس

مقابله و خنثا سازي اين تهديدها كسب كنند.
از طرف ديگر در عصر حاضر، پدافند غيرعامل به عنوان دفاع 
بدون استفاده از سالح هاي جنگي، يكي از محورهاي مهم دفاع همه  
جانبه در كشور ماست كه شناخت مؤلفه هاي آن براي تمام مردم و 
خصوصًا جوانان اين سرزمين ضروري است. اين امر مهم نيز يكي از 

اهداف اساسي برنامه ي درسي آمادگي دفاعي به شمار مي رود.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

در اين دنياي پر فتنه، ما منتظريم تا آن يگانه ي عدالت گستر 
ــتي و امنيت را در  ضهور كند و با حكومتش، صلح، عدالت، دوس

سرتاسر جهان حاكم كند.
ما بر اين باوريم كه تمام جوانان منتظري كه به آن پرچم  دار 
بزرگ عشق مي ورزند و براي قيامش لحظه شماري مي كنند، بايد 
ــند؛ زيرا ظهور  ــاده ي دفاع از آرمان ها و اعتقادات خويش باش آم
حضرت مهدي (عج) و گسترده شدن عدالت، صلح و دوستي، به 

سادگي و بدون آمادگي و همراهي پيروانش اتفاق نمي افتد.
ــالم به سوي صلح و دوستي است. اگر اين  بنابراين، نگاه اس
ــئونات ديني و ملي ما باشد،  صلح همراه با عزت و حفظ همه ي ش
ــتقبال مي كنيم، اما اگر مستكبران خودخواه بخواهند به  از آن اس
بهانه ي ايجاد صلح، نسبت به مسلمانان و ارزش هاي ديني و ملي ما 
تعرضي داشته باشند، ما مكلفيم كه از دين، سرزمين و عزت و حرمت 
مسلمين دفاع و در برابر آن ها مقاومت و پايداري كنيم؛ همان گونه 
كه امام حسين (ع) و يارانش در كربال حماسه ي مقاومت و ايثار 
آفريدند و به فيض عظيم شهادت نايل شدند، اما تسليم دشمن نشدند 

و تن به ذّلت و خواري در برابر ظالمان ندادند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه آموزش  مهارت هاي 
ــي آموزش و پرورش  زندگي به دانش آموزان، يكي از وظايف اساس
ــت كه بخشي از آن بايد در كتاب هاي درسي به فراگيرندگان  اس
ــود و با توجه به اين كه «دفاع» يكي از ضروريات زندگي  ارائه ش
ــت كه همه ي افراد بايد با مسائل مربوط به  و از مهارت هايي اس
ــنا باشند، ضرورت دارد تا جوانان جامعه ي ما براي نيل به  آن آش
حيات طيبه، نسبت به موضوع دفاع شناخت، نگرش و مهارت الزم 

را كسب كنند.
هم چنين، بخش ديگري از مهارت هاي زندگي، مهارت هاي 
مربوط به دفاع در برابر زلزله و آموختن كمك هاي اوليه و امداد و 
نجات است كه اين موارد نيز در برنامه ي درسي آمادگي دفاعي به 

دانش آموزان آموزش داده  مي شود.
ــه  ــت ك ــي آن اس ــي در پ ــي دفاع ــن، درس آمادگ بنابراي

دانش آموزان:
ـ نسبت به تهديدات عصر حاضر و دوستان و دشمنان ميهن 

شناخت كافي كسب كنند؛
ــتي و  ــوري، وطن دوس ــه ي غيرتمندي، سلحش ــه روحي ـ ب

اعتمادبه نفس در مقابل دشمنان خود و ملت دست يابند؛
ـ به هويت ديني و ملي خود مباهات كنند؛

ــه جهاد و  ــر، معتقد ب ــدار، منتظ ــت  م ــان هايي والي ـ انس
شهادت طلب بار آيند؛

ــيري حركت كنند كه رضايت خداوند در ان  تا بتوانند در مس
است و مقصد آن حيات طيبه است.

توجه به داليل و نكات ذكر شده، ما را به اين نتيجه مي رساند 
كه ضرورت وجود درس آمادگي دفاعي، منحصر به دوران گذشته 
و زمان جنگ نيست، بلكه وجود اين درس در هر دوره  و زماني ، 

براي دانش آموزان الزم و مفيد است.

پي نوشت
۱. من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم
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يادآوري:       
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ي مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

هّمت مضاعف،كار مضاعف
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«رشد آموزش راهنمايی تحصيلی»، خواهان ارتباط روزافزون 
با شما مخاطبان عزيز است. دوستان عزيز، شما می توانيد از طريق 

پست و رايانامه، مطالبتان را به دفتر مجله برسانيد.
ــت، مطالبشان از  ــامی آن ها در زير آمده اس افرادی که اس
ــی، به  ــيده و برای بررس ــن تا مهر ۸۹، به دفتر مجله رس فروردي
ــت تا در صورت تأييد،  ــورای کارشناسی مجله ارسال شده اس ش
ــانی دقيق  در نوبت چاپ قرار گيرد. باز هم يادآوری می کنيم، نش
پستی و شماره ی تماستان را روی آثارتان يادداشت کنيد. منتظر 

نوشته های شما هستيم!

حميدرضـا شهسـواری، مريـم عباسـی، راضيه 
کمالی دهقان، طاهره جهانيان، عباس مسکنی، مرضيه 
ناظم زاده، محبوبه زمانی بخـش، الهام امينی تهرانی، 
مريم زارعيان جهرمی، فاطمـه عابدی، اکرم احمدی، 
علی عربانی دانا، زينب گلبراری، رضا گلی اسـکاردی، 
مريـم رشيدی آالشـتی، فريده فهيمی مجرد، سـعيده 
اصالحـی، زهـرا صادقی آرانی، طيبه احمدی، مهسـا 
رجبيـان، بهـروز تورانـی، انيـس خوش لهجـه، اميد 

عزيزی، يوسف رسولی و محمدرضا شهبازی.
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