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محمدرضا حشمتی
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انسان و سالمتی اش، انسان و حياتش، انسان و عقلش، انسان و دارايی اش، انسان و خانواده اش، انسان 
ــان و... همه و همه از نعمت ها هستند. بعضي از ما به «نق زدن» در نداری ها عادت کرده ايم  ــان و انس و انس
و کمتر اهل «نقد» و مدح دارايی هايمان هستيم. در حالی که به ما گفته اند: شکر نعمت، نعمتت افزون کند، 
ــالمی، غرق در نعمت های فراوان سياسی و اجتماعی  کفر، نعمت از کفت بيرون کند. ما در دوران انقالب اس
ــمان از مزدوران شاه و آمريکا از بين رفته است، زمينه های  ــده ايم، بر دشمنان بشريت غالب آمده ايم، ترس ش
نعمت واليت و دل در گرو خدا سپردن متجلی شده و نعمت آزادی، امنيت، استقالل، پيروزی در جنگ تحميلی 
ــار مختلف، نصيبمان شده است. ليکن بايد مراقب باشيم که مبادا  و... به برکت وحدت و يکپارچگی بين اقش
براساس ناسپاسی، زمينه ای را ايجاد کنيم که تدريجًا از اثربخشی اين نعمت ها کاسته و نعمت ها يکی پس از 

ديگری زايل شود.
ــت و صبوری در خدمت گزاری به  ــالمی، با گذش ــت به خود آييم. مانند دوران پيروزی انقالب اس بر ماس
برادران و خواهران خود بيش از پيش کوشا باشيم، خدا را به خاطر همة عظمتش شکر کنيم و از نعمت ها غبار 

بزداييم.
ــالمی، «محبت» است. ما به عنوان جامعه ای که مدار حکومت  ــمند انقالب اس يکی از نعمت های ارزش
اجتماعی اش را بر توحيد و خدادوستی تنظيم کرده و با تشکيل و انتخاب نام جمهوری اسالمی، شعار خود را 

جمهوری خواهی و اسالم دوستی قرار داده است، بايد بازار محبت را برای هميشه داغ نگاه داريم.
همه بايد همديگر را چون برادران، خواهران و خانوادة خود، مورد لطف و محبت قرار دهيم. توجه داشته 
باشيم، اگر اهل محبت و ياری دادن به ديگران باشيم، روز به روز از نظر معنوی مقتدرتر می شويم. امروز مردم 

ما به شدت محتاج احسان، لطف و محبت از سوی يکديگرهستند.
خمينی بزرگ، در کرسی احسان و عطا، به مردم، عزت، برادری، عدالت، وحدت و شهادت داد و اينک بر 
ماست بر مدار واليت، در حرکتی فراگير و ملی، بار ديگر به نعمت ماندگار احسان بازگرديم و براساس الگوی 

زندگی ممتاز بزرگان دين (ائمة معصومين) با مردم رفتار کنيم.
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سعيده اکبری نظری

در مقالة قبلی، بحث مهارت های ارتباطی را آغاز کرديم 
ــاط برقرار کردن  ــد به مقولة توانايی ارتب ــا فرصت ش و تنه
بپردازيم. ولی همان طور که گفتيم، چگونگی تعامل و ارتباط 
با ديگران و حفظ آن ارتباط، بسيار پيچيده تر و البته مهم تر 

است.
در اين رابطه، يکی از مهم ترين نکاتی که هم بايد ياد 
بگيريم و هم به فرزندانمان ياد دهيم، شناخت و داشتن دقت 
نظر در مورد انواع مدل های شخصيتی و ويژگی های فکری 
ــت. اگر  ــخصيتی اس و رفتاری هر يک از اين مدل های ش
ــخصيتی را به خوبی بشناسيم و بدانيم همة  ما مدل های ش
آدم ها همان ويژگی هايی را دارند که ما داريم، آن وقت نوع 
ــود. با ذکر يک  انتظارمان از اطرافيان کامًال متفاوت می ش
ــتر توضيح می دهم. مثًال من وقتی دچار  ــاده، بيش نمونة س
مشکل می شوم و ناراحتم، ترجيح می دهم با کسی صحبت 
کنم. در اين بين، برايم بيشتر نفس صحبت کردن مهم است، 
ــدارم در اين گفت وگو  ــکلم. يعنی لزومًا انتظار ن نه رفع مش
مشکلم حل و بررسی شود، بلکه به قول خودمان فقط دنبال 
ــبک شدن هستم تا بعد از رسيدن به آرامش نسبی، توان  س
حل مسئله ام را پيدا کنم. حال اگر دوست يا همکار يا همسر 
ــخصيتی متفاوت داشته باشد، ممکن است  من يک مدل ش
در همين شرايطی که بيان شد، دوست داشته باشد تنهايش 
بگذاريم تا در خلوت خودش به موضوع پيش آمده و راه حل 

آن فکر کند.
حال تصور کنيد هيچ يک از ما از اين ويژگی ها اطالعی 
نداشته باشيم. قطعًا در اين موقعيت، هر يک از ما همان گونه 
ــت داريم در شرايط مشابه با خودمان برخورد شود،  که دوس
ــت که هر  با طرف مقابلمان برخورد می کنيم و آن وقت اس
دو طرف به ناکامی در برقراری ارتباط می رسند. حال بايد به 

اين مسئله، تفاوت مدل های شخصيتی، تفاوت های جنسيتی، 
فرهنگی، خانوادگی و... را هم اضافه کنيم. آن وقت متوجه 
می شويم که به تعداد انسان ها، ديدگاه و رفتار نسبت به يک 
موضوع واحد وجود دارد و علم به وجود اين تفاوت ها، اولين 

قدم برای موفقيت در ارتباط است.
ــت که مهارت های  موضوع ديگر در اين مبحث آن اس
بسياری را می توان زير مجموعة مهارت های ارتباطی دانست. 
يعنی هنگامی که دانش آموزانمان را برای مجهز شدن به اين 
مهارت تمرين می دهيم، غيرمستقيم مهارت هايی مانند ابراز 
وجود، خوب و دقيق صحبت کردن، توان حل مسئله و خيلی 

مهارت های ديگر را می آموزند.

اگر ما مدل های شخصيتی 
را به خوبی بشناسـيم و 
بدانيـم همة آدم ها همان 
ويژگی هايـی را دارند که 
مـا داريـم، آن وقت نوع 
انتظارمـان از اطرافيـان 

کامًال متفاوت می شود
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مرتضي مجدفر

هفته هاي متمادي بود كه بچه ها با سرپرستي آقاي اميدي، 
ــغول تدارك جشن روز پدر بودند. همه  مربي پرورشي مدرسه، مش
ــيده از نقاشي، روزنامه ديواري و ديگر  چيز مرتب بود. ديوارها پوش
فعاليت هاي هنري بچه ها بود. از مدت ها پيش، در پي فراخواني كه 
مدرسه داده بود، هر يك از بچه ها به نوعي مي كوشيدند با ارائة آثار 
هنري، سهمي در برپايي جشن داشته باشند. روز مراسم هم، همه 
چيز به بچه ها سپرده شده بود؛ از گفتن خيرمقدم به پدران و مادران در 
مقابل در ورودي و راهنمايي آن ها به داخل سالن گرفته تا پذيرايي و 
تحويل پوشة حاوي برنامه هاي مراسم و كتابچه هايي دربارة جايگاه 

پدر و ديدگاه هاي تربيتي موال علي (ع).
رسول عليزاده، قرار بود در ميانه هاي مراسم شعري را دكلمه 
كند. او هفته هاي متمادي تمرين كرده و از مدت ها پيش منتظر فرا 
رسيدن روز جشن بود. هنگامي كه رسول از جا بلند شد، نگاهي به 
ــرة برافروختة مادر و قيافة موقر، متين و خوددار پدرش انداخت  چه
ــت از شوق بال در مي آورد. بسيار  و پشت تريبون قرار گرفت. داش
سليس، روان و زيبا آغاز كرد، طوري كه همة مدعوين مجذوب شعر 

خواندن او شدند.
ــه چرخيدن كرد.  ــروع ب ــرش ش بعد ناگهان انگار دنيا دور س
ــد و ناگهان سكوت كرد. صورتش از  صدايش به تدريج ضعيف ش
خجالت سرخ شد، دست هايش را با حالتي عصبي به هم گره زد و 
نااميدانه به طرف آقاي اميدي برگشت كه آن پايين، كمي دورتر از 

تريبون ايستاده بود.
ــنيده و كلمه به  ــعر را ش آقاي اميدي كه بارها و بارها اين ش
كلمه اش را حفظ شده بود، جاهايي را كه رسول فراموش كرده بود، 
به يادش آورد. اوضاع به شكل عجيبي تغيير كرد و دكلمة رسول، به 

صورت نمايش نامه اي جذاب درآمد.
ــول مكث مي كرد و آقاي اميدي كه اكنون ديگر خودش  رس
را درست به كنار تريبون رسانده بود، به او كمك مي كرد. دو دقيقه 
نگذشت كه دكلمة رسول تبديل به دكلمة آقاي اميدي و تكرار ابيات 
توسط او شد. سرانجام  رسول توانست موضوع را جمع و جور كند و 

شعر را با هر جان كندني كه بود، به اتمام برساند.
رسول وقتي كه نشست، حال بدي داشت، چون آثار نارضايتي و 
شرم را در چهرة پدر و مادرش ديده بود. مدعوين با بي حالي كف زدند. 
آن ها واقعًا دلشان به حال پسر بچه اي كه همة سعي اش را كرده، اما 
شكست خورده بود، مي سوخت. مربي پرورشي پشت ميكروفون قرار 
گرفت. چهره اش آرام و خندان بود. همه با دقت گوش دادند تا ببينند 
چه مي خواهد بگويد. آقاي اميدي گفت: «من واقعًا از بازي درخشان 
رسول متشكرم. قرار بود ما به اتفاق هم نمايش نامة پسر خجالتي را 
بازي كنيم. من مي دانستم كه رسول با استعداد است، ولي كاري كه 

امروز انجام داد، يك بازي خارق العاده بود. راستش اگر من در جريان 
امر نبودم و از قبل با هم هماهنگ نكرده  بوديم، واقعًا باورم مي شد كه 

رسول دستپاچه شده است!»
ــتند و به رسول كه حاال در اثر حرف هاي  همه با حيرت برگش
آقاي اميدي، بدنش را صاف نگه داشته بود و صورتش از خوش حالي 
ــي مدرسه ادامه داد: «قرار بود  برق مي زد، نگاه كردند. مربي پرورش
عليزاده نشان دهد كه چه طور بچه هاي هم سن و سال او به سرعت 
ــت از تالش برمي دارند. بازي در قالب چنين  تسليم مي شوند و دس
نقشي، آن هم در مقابل ۲۰۰ نفر، انصافًا به شجاعت و جسارت زيادي 

نياز دارد و من واقعًا به آقاي رسول عليزاده افتخار مي كنم.»
ــي مدرسه با گفتن اين حرف، شروع به كف زدن  مربي پرورش
كرد و ناگهان سالن اجتماعات مدرسه را موجي از تشويق و تحسين 
فرا گرفت. مادر رسول بسيار احساس غرور می كرد و پدرش، قامتش 
را از هميشه صاف تر نگه داشته بود. رسول حس مي كرد چيزي توي 
ــت و نمي تواند حرف بزند. او فقط توانست به  گلويش گير كرده اس
رضا، دوست صميمي اش كه نزد او نشسته بود، اين جمله را بگويد: 
«دوست دارم معلم بشوم، ولي امكان ندارد بتوانم روزي معلم خوبي 

مثل آقاي اميدي بشوم.»

مرتضي مجدفر
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مدرسة توجه و ديدن
دكتر فريد براتي سده

كليدواژه ها: روان شناسي مثبت گرا، مدرسة مثبت، تقويت 
احساس ارزشمندي.

اشاره
در ايـن مقالـه از سلسـله مباحـث مربـوط بـه 
«روان شناسـي مثبت گرا»، به چهارميـن مؤلفة ايجاد 
مدرسة مثبت مي پردازيم: «تقويت احساس ارزشمندي 
دانش آموزان». در اين سلسله مقاالت كوشيديم شما 
خوانندگان مجله را با راهكارهاي ايجاد مدرسة مثبت 
آشـنا كنيـم. البته نكات مطرح شـده، مبتنـي بر نگاه 
دانش آموزان به فضاي آموزشي مثبت بود. در مقاالت 
بعـدي،  ايـن موضـوع را از نگاه معلمان پـي خواهيم 

گرفت.

به دانش آموزان كمك كنيد تا احساس ارزشمندي و احترام 
ــاس مورد توجه بودن، به فرد احساس ارزشمند بودن  كنند. احس
ــمرده شدن را مي دهد. اين احساس نوعي پيوند بين  و محترم ش
ــه و معلمان را سبب مي شود. تحقيقات نشان  دانش آموز با مدرس
داده است، دانش آموزاني كه احساس پيوند و دل بستگي و ارتباط 
با مدرسه و نظام مدرسه و آموزش (از جمله معلمان) را دارند، كمتر 
در معرض رفتارهاي پرخطر نظير سو ء مصرف مواد يا آسيب هاي 

اجتماعي قرار مي گيرند.
ــمندي، سبب از بين رفتن  ــه و احساس ارزش پيوند با مدرس
احساس بيگانگي با مدرسه مي شود. احساس بيگانگي با مدرسه، 
عوامل و داليل متعددي دارد كه بحث دربارة آن، مجال و فرصت 
ــه و نوع رفتار اولياي مدرسه و  ديگري نياز دارد، اما محيط مدرس
ــر معلمان به گونه اي با  ــتند اگ معلمان، از جملة اين عوامل هس
ــه و معلمان  ــوزان رفتار كنند كه آن ها حس كنند مدرس دانش آم
به آن ها توجه مي كنند و با آن ها گرم مي گيرند و به آن ها احترام 
ــرايط  ــاد محيطي مثبت كه بر ضد ش ــال ايج ــد، احتم مي گذارن
آسيب رسان براي دانش آموزان است، افزايش مي يابد. براي اين 

منظور، به موارد زير توجه كنيد:
۱. به دانش آموزان نشان دهيد كه شما صرف نظر از موفقيت ها 
ــل دارند، به آن ها توجه داريد،  و نگرش هايي كه آن ها به تحصي

برايشان دلسوزي مي كنيد و مراقب آن ها هستيد.

ــوزي  ــن باره كه معلمان چگونه مي توانند توجه و دلس در اي
ــبت به دانش آموزان نشان دهند، تجربة شخصي خود  خود را نس
ــت. ولي نكات نه چندان بزرگي چون  معلمان بهترين كمك اس
سالمي دوستانه در آستانة در كالس، گفت و گويي كوتاه و فرد به 
فرد دربارة اتفاقاتي كه براي دانش آموز رخ داده است يا نوشته اي 
ــويق آميز، مي تواند اين حس را به دانش آموز القا كند.  كوتاه و تش

گوش دادن به دانش آموزان هم كمك كننده است.
۲. كالس را تا حد امكان شفاف و عيان سازيد. نحوة عمل 
ــتان، نحوة نمره دادنتان، پيامدها و  ــيوة تدريس خود در كالس، ش
عواقب رفتار مطلوب يا نامطلوبي كه از آن ها سر مي زند، انتظاراتي 
ــراي بچه  ها توضيح دهيد. همين كار  ــه از آن ها داريد و... را ب ك
ــا اين دو كار، در حقيقت  ــا والدين دانش آموزان هم بكنيد. ب را ب
ــي خانوادگي ايجاد كرده ايد. چنين محيطي،  نوعي محيط آموزش
دانش آموزان را بيشتر به مدرسه پيوند مي زند و تعلق خاطر آن ها را 

به درس و مدرسه مي افزايد.
۳. زمينة فعاليت هاي يادگيري مشاركتي را براي شبكه سازي 
سالم، ارتباط يافتن دانش آموزان با هم و تسريع و تسهيل اجتماعي 

شدن آن ها فراهم سازيد.
ــي از ساعت كالس، به دانش آموزان اجازه دهيد  ۴. در بخش

دربارة مسائل تحصيلي و حتي شخصي خود بحث كنند.
ــد، تنها مبتني بر نگاه دانش آموزان به فضاي  آن چه بيان ش
ــت اين موضوع از نگاه  ــي مثبت بود، مسلمًا ضروري اس آموزش
ــماره هاي بعدي به اين  ــان هم مورد توجه قرار گيرد. در ش معلم

موضوع خواهيم پرداخت.
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ثمانه ايرواني 
معماري اثربخش

كليدواژه ها: معماري، حياط مدرسه، دانش آموزان.
اشاره

در حياط مدرسه مي توان از عوامل طبيعي موجود، 
بيشترين اسـتفاده را براي فعاليت هاي يادگيري كرد. 
ايجـاد بعضي تغييرات براي دل نشـين تر و دل پذيرتر 
كردن اين محيط، مي تواند با نظر دانش آموزان صورت 
گيـرد تا فضاي بـاز حياط، به محيطي پـر از آرامش و 

نشاط تبديل شود.

ــتاني مدرسه مان تمام شده است. با يكي  «كالس هاي تابس
ــتم كه منزلشان نزديك مدرسه بود. به  از بچه ها قرار مالقاتي داش
ــه زدم. مدير،  ــري هم به مدرس همين دليل، بعد از ديدار با او، س
معاون و معلمان راهنما در مدرسه بودند. مدرسه مرتب نبود و مانند 
خانه اي مي مانست كه دارند تميزش مي كنند. خانه تكاني هر ساله، 
آن هم در شهريور. هر گوشه اي از مدرسه را به هم ريخته بودند و 
مي خواستند آن جا را مرتب كنند.  در و ديوار و ميله هاي دور راه پله ها 
و يا پنجره ها را هم قرار بود رنگ كنند. از راهنمايي در اين مجموعه 

ــتان هستم. هميشه با خودم  ــوم دبيرس درس مي خوانم و االن س
مي گفتم، چرا هر سال مي كوشند مدرسه و حياط را زيباتر كنند، اما 
باز هم زيبا نمي شود. يعني آن طور كه ما دلمان مي خواهد نمي شود. 
پارسال همين موقع ها گلدان هاي پايه دار فلزي زيبايي با گل هاي 
ــه سبز تهيه كردند و آن ها را در  گوشه هاي حياط و نزديك  هميش
ــتند. اما امسال كه به اين گلدان ها نگاه  در ورودي راهروها گذاش
مي كنم، تمام برگ هاي آن ها چروكيده و پژمرده شده اند و نه تنها 
حياط مدرسه را زيباتر نكرده اند، بلكه به نظرم حياط بسيار زشت تر و 

بي نظم تر نيز شده است.
ــال در مدرسه چه  ــتم بدانم امس ــت داش بي كار بودم و دوس
ــدم و به طرف  ــد.  در حياط مي چرخي ــات ديگري گرفته ان تصميم
صداي گم گم مي رفتم. صداي كوبيدن ديوار بود. كارگران در حال 
خراب كردن آبخوري ها بودند. رختكن بچه ها كه فقط در زنگ هاي 
ــد، كنار آبخوري ها قرار داشت كه  ــتفاده مي ش ورزش از آن ها اس
داشتند يكي دو تا از اتاق هاي آن را نيز خراب مي كردند. نمي دانم 
ــازند و با  ــاس مي كنم حتي اگر اين ها را دوباره بس چرا ؟ اما احس
سنگ هاي مرغوب و زيباتر كار كنند، باز هم شادابي مدنظر ما دانش 
آموزان به دست نمي آيد. به كف حياط نگاه كردم كه آسفالت بود، 
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 آيـا از آن ها خواسـتـه ايـد 
بگويـنـد كه دوسـت دارند 
حياط مدرسه شان چه شكلي 

باشد

كـالس ما پرده هـاي ضخيم 
دارد و مـا نمي توانيـم حياط 
را ببينيـم. معلم ها مي گويند 

حواس بچه ها پرت مي شود

ــيرهاي خط كشي شده رنگ و رورفته اي كه ما هر روز صبح  با مس
ــتادن روي آن ها بوده و هستيم و بعد از آن نيز بايد  مجبور به ايس
منظم و مرتب وارد كالس ها مي شديم. بعضي وقت ها خيلي دوست 

داشتم كه روي اين خط ها نايستم.
به طرف نيمكت هاي سيماني  رفتم كه كنار ديوارهاي حياط، 
ــتن بچه ها تعبيه شده بود. ساعت ۱۱ قبل از ظهر بود و  براي نشس
آفتاب مستقيم مي تابيد روي سر من. كاش اين جا درخت بزرگي بود 
تا فضا را مطبوع و خنك تر مي كرد و كاش حداقل سايه باني اين جا 
درست مي كردند. بعضي وقت ها با خودم مي گفتم، اگر كادر آموزشي 
ما بعضي وقت ها جايش را با ما دانش آموزان عوض مي كرد، آن وقت 

بود كه متوجه مي شدند خواسته هاي ما چه هستند و خواهند بود.
ــاي كارگران بودم، ديدم آقايي  ــغول تماش همين طور كه مش
ــه شد. به جاي اين كه مستقيم برود به سمت در اصلي  وارد مدرس
ــغول تماشاي حياط شد.  ــاختمان و وارد دفتر مدرسه شود، مش س
ــيار زيبا»  جوري به حياط نگاه مي كرد كه انگار وارد «موزه اي بس
ــده است. به در مدرسه نگاه كرد. دوربين عكاسي بزرگي داشت  ش
كه سريع شروع كرد به عكس گرفتن از هر جايي كه برايش جالب 
ــدم و همين طور از دور نگاهش كردم.  بود. كنجكاو رفتارهاي او ش
به طرف كارگران رفت. دو سه جمله اي را فكر كنم ردوبدل كردند. 
بعد هم يك بار از فضاي نزديك عكاسي كرد و يك بار از دور. از 
ــتي، از نيمكت هاي سيماني و فلزي در  نماي مدرسه،  ازحياط پش
مدرسه،  از گلدان هاي بي روح،  و حتي از كف مدرسه، يعني از همان 
خط كشي ها نيز عكس گرفت. خيلي دوست داشتم بدانم او چه لذتي 

از اين عكس ها مي برد و با اين عكس ها مي خواهد چه كار كند.
ــايد يك ساعتي را در حياط بود. قلم و كاغذ دستش بود و  ش
مدام چيزهايي را ترسيم مي كرد و گاهي نيز دور بخشي از فضا راه 
مي رفت و تأمل مي كرد. انگار داشت چيزي را تصور مي كرد و بعد 
آن را روي كاغذ مي نوشت. حتي از ميله هاي تور واليبال،  از تابلوي 
ــته هاي روي ديوار و از پله هاي  اعالنات روي ديوار حياط،  از نوش
رو به دست شويي هاي حياط و از قفس بزرگ پرنده ها كه هميشه 
بوي بدي مي داد، عكس گرفت. به ميله هاي پنجره هاي مدرسه، به 
سكويي كه هميشه آقاي مدير و معاون آن جا مي ايستند،  به در آهني 
بزرگ مدرسه،  به باغچه ها و گوشه هاي ساختمان، به خوبي نگاه كرد 
و عالوه بر عكس، از آن ها كروكي هايي را در كاغذش كشيد. دست 
آخر هم وقتي كارش تمام شد، راهي دفتر شد. من هم ناخوداگاه از 

حياط مدرسه آمدم به داخل ساختمان.
حدس مي زدم كه اين آقا يك معمار ( مهندس آرشيتكت)  باشد. 
هميشه دوست داشتم با يك معمار حرف بزنم و بدانم چه طور نقشه 
مي كشد؟  صحبت هايش با آقاي مدير را به راحتي مي شد از راهرو 
شنيد. مي گفت حياط مدرسه بايد شاداب باشد و بچه ها بايد در اين 
ــته باشند. و مدير ما مي گفت بچه ها در حياط  حياط ها حضور داش
مدرسه حضور دارند؛ در زنگ هاي تفريح و در ساعت هاي ورزش. اما 
آن آقا خنديد و گفت، اين ها اسمش «حضور فعال بچه ها» نيست. 
اين ها اجبار در برنامه هاي مدرسه است. گفت چرا داريد بخشي از 
حياط مدرسه را خراب مي كنيد، بي آن كه نوعي نگاه كارشناسانه در 

آن دخيل باشد؟  هم چنين، پرسيد آيا تاكنون مسئوليت حياط را به 
بچه ها داده ايد؟  آيا از آن ها خواسته ايد بگويند كه دوست دارند حياط 
مدرسه شان چه شكلي باشد؟  آيا از آن ها شنيده ايد كه چه جاهايي 
از حياط مدرسه را دوست دارند و از كجاها بدشان مي آيد و كجاي 

حياط آن ها را اذيت مي كند؟ 
ــه روبه روي در دفتر نشسته  من همين طور در راهروي مدرس
بودم و به صحبت هاي آن آقا گوش مي دادم. بلند شد تا چيزي را در 
حياط مدرسه به مدير نشان دهد كه يكدفعه چشمش به من افتاد، 
ــرم بيا اين جا. بيا اين جا كارت دارم. من با كمي خجالت  گفت پس
رفتم پيش ايشان. از من پرسيد، تا حاال شده از برنامة صبحگاهي 
كه هر روز در مدرسه برگزار مي شود، ناراضي باشي؟  نگاهي به مدير 
مدرسه انداختم و سعي كردم خواستة دلم را به وضوح به آقاي معمار 
ــيد تا حاال شده دوست داشته  بگويم.  گفتم:  بله! خيلي اوقات. پرس
ــي كالس هاي شما در حياط مدرسه برگزار شود؟ ...گفتم:  بله،  باش
 بسيار زياد. اما حياط ما اصًال قشنگ نيست. ما فقط به خاطر تنوع 
دوست داريم بياييم توي حياط! ...پرسيد تا حاال شده دوست داشته 
ــي از توي كالس، حياط را ببيني؟  و دوست داشتي حياط شما  باش
خيلي سرسبز باشد؟ ...گفتم بسيار،  اما كالس ما پرده هاي ضخيم 
دارد و ما نمي توانيم حياط را ببينيم. معلم ها مي گويند حواس بچه ها 
پرت مي شود. اما من مطمئن هستم كه فضاي حياط روي شادابي 

ما تأثير مي گذارد.
اين جا بود كه معمار با تأكيد بسياري رو به مدير كرد و گفت 
ــل اين حياط ها رو به اتمام است.  اين جاست كه من مي گويم نس
حياط هاي بي روح و داغ و آسفالت شدة بدون سايه بان؛ حياط هاي 
ــرد،... و همين طور  اجباري . حياط هاي به درد نخور... حياط هاي س

گفت. ...آقاي معمار به من گفت، 
ــم اين جا،  ــد كه مي آي دفعة بع
مي خواهم چند نفر از بچه هايي 
ــت دارند  ــه مي داني دوس را ك
مدرسة ايده ال داشته باشند، به 
من معرفي كني و بعد با هم فكر 
ــت  كنيد و به من بگوييد دوس
داريد حياط مدرسة رويايي شما 

چگونه و چه شكلي باشد؟...»
به نظـر شـما حياط 
مدرسـة ايده آل و رويايي 
چه ويژگي هايـي دارد؟ با 
رايانامـة مـن در تمـاس 
باشـيد تا بتوانيـم تا ماه 
آينده به معمار مدرسه مان 

جواب بدهيم.
irvani@gmail.com 
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ليلی محمدحسين

كليدواژه ها: ارزش يابي، خودارزيابي، يادگيري.
اشاره

بيـن ما معلمان، دو نـگاه متفاوت بـه ارزش يابی 
تحصيلی کالسی وجود دارد که عبارت اند از:

ـ ارزش يابی از نتايج يادگيری دانش آموزان
ـ ارزش يابی برای بهبود يادگيری دانش آموزان

در نگاه نخسـت، ارزش يابی آخرين حلقة فعاليت 
معلـم تلقی می شـود. امـا در نـگاه دوم، در هر لحظه 
کـه يادگيـری رخ می دهـد، ارزش يابی حضـور دارد. 
تجربه های جديد نشان داده اند که آزمون سازی توسط 
خود دانش آموزان، پيشرفت درسی بهتر و بيشتری را 
به دنبال خواهد داشت. در نوشتة زير، با مراحل اجرای 

اين روش آشنا می شويم.

وقتی آزمون دهنده ها (آزمودنی ها) خودشان 
آزمون ساز می شوند.

ــاس يک نوع  ــان را براس ــای مهم زندگی م ــا تصميم ه «م
ــر بخواهيم خانه ای بخريم، به  ــی واحد نمی گيريم. مثًال اگ ارزياب
مکان جغرافيايی، قدمت، ويژگی های خاص، معماری و همين طور 

ــخيص بيماری  ــکان نيز برای تش قيمت آن توجه مي كنيم. پزش
ــتفاده می کنند؛ پيشينة بيمار، نتايج  از سنجش های گوناگون اس
آزمايشات، و گفت و گو با بيمار دربارة اين که چه احساسی يا دردی 
ــت گذاران آموزشی، گاهی  ــؤال اين است که چرا سياس دارد. س
اوقات ترجيح می دهند تصميمات بسيار مهم را فقط براساس يک 

شاخص (يک نوع اندازه گيری) بگيرند؟»۱ 
ــمارة ۷-۱۳ انجمن تحقيقات آموزشی انجمن  استاندارد ش
ــی و شورای ملی اندازه گيری در آموزش آمريکا، سال  روان شناس
۱۹۹۹ تأکيد می کند: «در شرايط آموزشی، اتخاذ تصميم يا توصيف 
شخصيتی  که بر زندگی دانش آموز تأثير تعيين کننده ای دارد، نبايد 
فقط براساس يک نمرة آزمون انجام شود. اطالعات مربوط ديگر، 
درصورتی که اعتبار کلی تصميم را افزايش دهد، بايد در نظر گرفته 

شود.»
ــد،  ــان می ده ــران نش ــی اي ــام ارزش ياب ــه نظ ــری ب نظ
ــة تحصيلی يا ادامة  ــای مهم از جمله تعيين پاي تصميم گيری ه
ــته  ــل در پاية بعدی دانش آموزان، به نمرات آزمونی وابس تحصي
ــت که يک بار در پايان ترم يا سال تحصيلی برگزار می شود.  اس
ــت، از نمرة چندين آزموني که دانش آموز در طول  در بهترين حال
سال گرفته و به عنوان نمرة ارزيابی مستمر ثبت شده   است، برای 
قضاوت دربارة عملکرد تحصيلی او استفاده می شود. اما آيا واقعًا 
ــی دانش آموز در يک موضوع  ــره، تصوير کاملی از تواناي يک نم

درسی را ارائه می دهد؟!
ــياری از دانش آموزان فقط شب امتحان را  می دانيم که بس
الزم دارند تا نمرة قبولی بگيرند. پس فرايند ياددهی  ـ  يادگيری در 
طول سال به چه کاری می آيد؟ آيا نمی توان از ابزار متفاوتی برای 
ــتفاده کرد. مثًال برای درس ادبيات،  ــی اس ارزيابی محتوای درس
ــکل سؤال های چندگزينه ای،  ــی از محتوا را به ش می توان بخش
ــاعر يا  ــتن چند پاراگراف دربارة يک ش ــی ديگر را با نوش بخش
نويسنده و بعد بخشی را با گفت وشنود با دانش آموز دربارة موضوع 
ــا را می توان در دروس ديگر  ــورد نظر ارزيابی کرد. اين روش ه م

بخش اول

آموزش و پرورش در جهان 
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ــؤال طرح  ــت که معلمان س نيز تعميم داد. روش معمول اين اس
کنند و دانش آموزان پاسخ دهند. ولی تجربة يک معلم آمريکايی 
نشان می دهد، طرح سؤال توسط دانش آموزان به روشی نظام مند، 
ــادی دارد. او به اين  ــرفت تحصيلی دانش آموزان تأثير زي بر پيش
ــيده است که آزمون های سنتی، نيازهای دانش آموزان را  باور رس
برآورده نمی کند و عقيده دارد كه آزمون سازی توسط دانش آموزان، 
ــيار مفيد  ــرور درس و از بين بردن اضطراب امتحان بس برای م
است. از اين روش می توان در دروس متفاوت استفاده کرد. مراحل 

پيشنهادي او برای اجرای اين روش عبارت اند از۲:
ــی بخش  ــواد آموزش ــب و م ــوزان مطال � گام اول: دانش آم
مربوطه را مرور و نکات مهم را يادداشت می کنند. اولين مرور را 

دانش آموزان در خانه و قبل از كالس انجام می دهند.
ــد،  ــوزان می خواه ــم در کالس از دانش آم � گام دوم: معل
ــتی از نکات مهم را به شکل بارش فکری بيان کنند. اين  فهرس
فهرست کمک می کند همة دانش آموزان نکات مهم را مرور کنند. 
هم چنين آشکار می کند که آن ها چه نکاتی را مهم می دانند. بعضی 
ــت نکات دانشی را مطرح کنند و بعضی  دانش آموزان ممکن اس
ديگر نکات مفهومی را. گاهی ممکن است نکاتی که دانش آموزان 
ــت می کنند، با نکاتی که معلم در ذهن دارد، متفاوت باشد.  فهرس
ــت تا معلم به شکل بهتری تأکيد کند که  اين بهترين فرصت اس

دانش آموزان چه نکاتی را بايد ياد بگيرند.
� گام سوم: معلم در کالس بحث می کند که اين نکات به چه 
ــده اند: از راه آزمايش، نمايش فيلم، توضيح معلم،  طريقی ارائه ش
بخشی از کتاب درسی، گردش علمی يا جست  وجو در اينترنت. اين 
گام به دانش آموزان يادآوری می کند که ممكن است نکات مهم 

درس به شکل های متفاوتی ارائه شده باشند.
ــول مقدماتی تهية آزمون را به طور  � گام چهـارم: معلم اص
ــد. هم چنين توضيح  ــرای دانش آموزان توضيح می ده خالصه ب
ــؤال های باز و بسته، گونه های متفاوتی از  می دهد که چگونه س
دانش را مي آزمايند. بعد هم تأکيد می کند که دستورالعمل ها و متن 

سؤال ها بايد روشن باشند.
� گام پنجـم: کالس به گروه های پنج نفري تقسيم می شود. 
هر گروه با در نظر داشتن راهنمايی های گام قبلی، تقريبًا هشت 
سؤال طرح می کند. ايده ال اين است که دانش آموزان مخلوطی از 
سؤال های چندگزينه ای و تشريحی تهيه کنند.  البته نوع سؤال های 

دانش آموزان به آزمون هايی شبيه است که قبًال ديده اند.
� گام ششم: هر گروه محصول نهايی اش را به کالس ارائه 
ــؤال های  می دهد. هرگاه دانش آموزان گروه هاي ديگر، دربارة س
ــند، اعضای گروه مربوطه پاسخ  ــته  باش ــؤالي داش يك گروه، س
ــؤال نتواند بعضی از  می دهند. در صورتی که گروه طرح كنندة س
ــات را برطرف کند، معلم مالحظه مي كند و در صورت لزوم  ابهام

بعضی مفاهيم را آموزش می دهد.
� گام هفتم: معلم تمام سؤال های طراحی شدة دانش آموزان را 
جمع می کند تا آزمون نهايی را بسازد. معلم مي كوشد از سؤال های 
همة گروه ها استفاده کند. ممکن است معلمانی که برای اولين بار 

ــده توسط دانش آموزان استفاده می کنند،  از آزمون های طراحی ش
نخواهند کل آزمون را براساس سؤال های دانش آموزان طرح کنند. 
در اين صورت بهتر است بار اول، ۵۰ درصد آزمون از سؤال های 

دانش آموزان تشکيل شود.
� گام هشتم: آزمون اجرا می شود. طرح سؤال باعث می شود 
که دانش آموزان محتوا را بارها به طور فردی و گروهی مرور کنند. 
با اين کار، فرصت مناسبی فراهم می شود که دانش آموزان برای 
ــد و به هم کمک کنند تا بر محتوای  ــم نقش معلم را ايفا کنن ه
درسی مسلط شوند. آن ها اين کار را جدی می گيرند، چون مطمئن 
هستند که بايد در اين آزمون شرکت کنند.  بعضی معلمان ممکن 
است از اين موضوع نگران باشند که دانش آموزان به طور عمدی 
ــن معلم عکس آن  ــان طرح کنند، ولی تجربة اي ــؤال های آس س
ــت. سؤال هايی که دانش آموزان  طرح کرده اند، همواره از  بوده اس
سؤال های طرح  شده توسط معلم سخت تر بوده است. تنها مشکل 
ــنهاد می کند،  ــت. اين معلم پيش اين روش، وقت گير بودن آن اس
ــن روش را حداقل يک بار در ترم انجام دهيم، چون منافع آن  اي
ــمندتر از وقتی است  برای يادگيری دانش آموزان، به مراتب ارزش

که برای اجرای اين روش از دست می دهيم.

پی نوشت
1.Brookhart S. M. (2009), The Many Meanings of “Multiple Measures”, 
in Educational Leadership, Vol. 67, No.3, November 2009, www.
ASCD.org
2.Smith Kari (2009), From Test Takers to Test Makers, in Educational 
Leadership, Vol. 67, No.3, November 2009, Ps. (26- 30), www.ASCD.
org

طرح سؤال توسط دانش آموزان 
به روشی نظام مند، بر پيشرفت 
تحصيلی دانش آمـوزان تأثير 

زيادی دارد

سؤال هـايی که دانـش آموزان  
طـرح کرده انـد، هـمـواره از 
سـؤال های طرح  شده توسط 

معلم سخت تر بوده است
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دکتر يداهللا سعيدنيا

كليدواژه ها: دانش، تفكر، الگو.
اشاره

در شـمارة قبل، به سـه اصل جديد رسيديم که با 
اصول ذکر شـده در نوشتار اول، در تقابل کلی بود. اين 

سه اصل عبارت بودند از: 
۱. خود را از مقام مسـئول آمـوزش کودکان بودن 

خلع کنيم.
۲. معلم بسـيار مهم اسـت، ولی نبايد در آموزش 
نقش پررنگی داشته باشـد. در عوض، در ايجاد زمينه 

برای يادگيری، نقش مهمي دارد.
۳. هر فرد با توجه به نياز و شـرايط شخصی خود 

ياد می گيرد.
در اين شـماره، به تالش برای رسـيدن به اصول 

جديد ادامه می دهيم. 

ــای ما در يافتن اين اصول، نگاه نوين ـ  يا همان نگاه  راهنم
هميشگی ولی با توجهی جديد ـ  به انسان است که در شماره های 

قبل به آن تصريح شد و خالصه اش اين بود: 
۱. انسان ها قدرت تفکر دارند.

۲. انسان ها قدرت انتخاب دارند.
۳. انسان ها به طور فطری به دنبال کمال هستند.

۴. انسان ها می توانند با اتكا بر سه نيروی فوق، بهترين راه را 
برای خود بيابند. 

ــان ها ذاتًا پاک اند و به دنبال شکوفايی و شدِن آن چه  ۵. انس
بايد شوند، هستند.

۶. هر فرد بهترين تصميم را برای خودش می تواند بگيرد.
با مرور دوبارة اين نگاه که مخالف نگاه قيم مآبانه، مستبدانه و 
ــت، می توانيم به اصول ديگری در آموزش برسيم. برای  آمرانه اس
مثال می توان گفت، آموزش ها بايد تمرين تفکر را مهيا کند نه آن که 
صرفًا دانش های آماده را به افراد بدهد. اگر اين اصل جدی گرفته 

شود، به اين معنی است که بچه ها در کالس:
� تاريخ را حفظ نمی کنند و به سؤاالتی مانند اين که فالن اتفاق 

کجا افتاد، جواب نمي دهند.
� تعريف فالت را از بر نمی کنند و الزم نيست بدانند بلندترين قلة 

اروپا کدام است.

نقد روش هاي جاري در مدارس
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� الزم نيست تعريف بانک را بدانند و در امتحان اجتماعی انواع 
بانک را نام ببرند.

� الزم نيست اثبات قضية فيثاغورس را در امتحان بنويسند.
� الزم نيست بتوانند انواع بيلچه را با رسم شکل توضيح دهند.

بلكه
� در مورد علت برخی پديده های مورد عالقة طبيعی بحث می کنند.
� در مورد راه های کاهش آالينده های محيطی تحقيق می کنند.

� در مورد نوع فرهنگ های جوامع نظر می دهند.
� در مورد قوانين فيزيک بحث می کنند و برای فهم آن ها دست 

به آزمايش می زنند.
ــام جامد روش هايی را  ــورد نحوة اندازه گيری حجم اجس � در م

پيشنهاد می دهند.
اين فهرست که نوعًا با موضوعات اهداف درسی معمول تفاوت 
ــد. در دنيای امروز، دانش،  ــيار فراگير باش زيادی دارد، می تواند بس
ــی است و هر کسی می تواند به  پيش پا افتاده ترين کاالی آموزش
ــت يابد. تمرين تفکر از اين جهت ضروری است  راحتی به آن دس
که ابزار تشخيص انسان است و هر چه بيشتر بايد فربه شود. لذا به 
جای انباشتن ذهن فراگير از دانش ها که نتايج آماده و دست پخت 
ديگران است، هنر توليد دانش را بايد فرا بگيرد. بدون تمرين تفکر و 

فربه شدن قدرت تشخيص، قدرت انتخاب نيز بيهوده خواهد بود.
در اين جا به مناسبت، به برداشتي نادرست از ديدگاه نگارنده، 
ــيار پذيرفته شده اشاره می شود که اميد است در اين نکتة  ولی بس
خاص، نقدهايی از طرف خوانندگان دريافت شود. وقتی از تمرين 
تفکر و تقويت قدرت منطق و استدالل صحبت می شود، معموًال به 
آموختن رياضی و هندسه توصيه می شود. اين توصيه پاسخی هم 
ــش بچه ها که  برای معلمانی فراهم می کند که در برابر اين پرس
«اين مطالب سخت رياضی به چه کار ما می آيد؟ ما که نمی خواهيم 
مهندس شويم!» (هر چند که بسياری از مطالب رياضی متوسطه، 

حتی به درد برخی مهندسان هم نمی خورد)، جوابی ندارند. 
به نظر می رسد که تقويت تفکر، هيچ رابطة يکايکی با رياضی 
ــه ندارد. قدرت تفکر می تواند در همة علوم تقويت شود و  و هندس
ــود، ارتباط دارد. در  ــا به نوع کاری که در آن علم انجام می ش تنه
ــی، جغرافی و... می توان به صورت  ــی، باستان شناس جامعه شناس
تحليلی وارد شد و تفکر در آن را تمرين کرد. وقتی به بررسی داليل 
تشکيل تمدن ها می پردازيم، شيوه های جديد يافتن آثار پيشينيان 
ــخيص انواع آب و هوا می پردازيم،  را ارائه می دهيم، و وقتي به تش

قدرت تفکر در حال تمرين است.
ــده در نظام حاضر که در نگاه جديد  يکی از اصول پذيرفته ش
دچار تغيير می شود، اصل الگودهی است. اين موضوع عمدتًا پذيرفته 
ــت  ــود که «معلم بايد کاری کند تا بچه ها او را دوس و تأکيد می ش
داشته باشند، الگوی آن ها شود،  احساس احترام بچه ها را برانگيزد، 
ــته باشد، و در او احساس شکوه کنند.» تجربة شخصی  ابهت داش
ــته، احتماًال با اين احساس مترادف  ما نيز از معلمان خوب در گذش
است که: «آن قدر ابهت داشت که همواره ترسی همراه با احترام در 
ما ايجاد می کرد تا جايی که مشکل می شد تصور کرد او هم مثل 
ما غذا می خورد، می خوابد، و دست شويی می رود.» اما اين موضوع، 
نوعی تأثير شديد روی انسان ها مي گذارد که مانع قدرت تشخيص و 

انتخاب است. شخصيت های کاريزماتيک (فرهمند) همواره در تاريخ 
انسان هايی را به دنبال خود كشيده اند که عمدتًا بدون تفکر، از ديدگاه 

آن ها پيروی می کرده اند.
بنابراين، در نگاه جديد بايد از الگودهی، الگوپذير کردن و دنباله رو 
کردن بچه ها پرهيز و در عوض آن ها را به انتخاب آزادانه و بر مبنای 

تشخيص خود و رها شدن از دنباله روِی احساسي تشويق كرد. 
بر اين مبنا، بايد در کالس درس، اتفاقات متفاوتی نظير آن چه 

در پی می آيد، رخ دهد:
ــود (از لحاظ عاطفي)  ــته کردن بچه ها به خ ــم از وابس ـ معل

بپرهيزد.
ـ معلم از ايجاد تصورات غيرواقعی از خود يا حتی ذکر برخی 
واقعيات که او را در ذهن بچه ها بيش از حد بزرگ می کند، خودداری 

کند. 
ـ معلم رضايت شخصی خود از بچه را عامل تشويق و تنبيه او  

برای درس خواندن قرار ندهد.
ـ معلم از دادن اطالعات بسيار جهت دار، مخصوصًا اگر بچه 

زياد به او عواطف نشان می دهد، خودداری کند.
ـ مدرسه از محدود کردن بچه ها برای ايجاد ارتباط با معلمان و 
يا مربوط کردن بسياری از مسائل دانش آموز به يک معلم خودداری 

کند.
ـ مدرسه از محدود کردن بچه ها برای ارتباطات بيرون از مدرسه 

و دادن احساس برتری زياد مدرسه بر افراد بيرون خودداری کند.
احتماًال به اندازة کافی متعجب و شگفت زده شده ايد! اگر اين 
شيوه را با روش جاری در تناقض ببينيد، طبيعی است. اما اگر به ذهن 
شما می آيد که اين اصل با روش اشاره شده در قرآن که «برای شما 
در رسول اکرم الگوی حسنه ای قرار داديم» تناقض دارد، بايد گفت که 
نه تنها چنين نيست، بلکه اين آيه و سنت دينی، تأکيدی است بر اين 
اصل. زيرا قرآن رسول خدا را الگو قرار داد، يعنی اين که مانند رسول 
خدا باشيم که بر همة الگوهای تحميلی و قدرتمند زمان خود ترديد 

کرد و نهايتًا به تشخيص عقل خويش آن ها را بی اهميت شمرد. 
ــوة حسنه  ــول خدا اس عالوه بر اين، اين آيه می گويد که رس
ــول است را به تشخيص عقل  ــت. اما تشخيص اين که او رس اس
ــت ( همان گونه که فقه به اتفاق تأکيد دارد که اصول  واگذارده اس
دين تقليدی نيست). وقتی به قدرت عقل تشخيص دهيم که فردی 

رسول خداست، کدام انتخاب آزادانه تر از تبعيت از اوست؟
در اين جا برای جلوگيری از سو ءتفاهم الزم است توجه شود که 
آن چه در اين نوشتار از آن نهی می شود، ايجاد الگو و الگوپذيرکردن 

کودکان است، نه الگوگيری و الگوپذيری. 
ــت که در يادگيری  ــان اس الگوگيری رفتاری طبيعی در انس
ــان با  ــياری ديگر، نقش مهمی دارد. انس ــا، زبان، و بس مهارت ه
توجه کردن به رفتار ديگران، به طور طبيعی از برخی افراد و رفتارها 
که برايش جالب است و آن را می پسندد، الگو می گيرد. نکتة ظريفی 
ــت، ايجاد فضايی برای فرد است كه به  که در اين جا مورد نظر اس

تبعيت از الگو بدون تفکر، تحليل، و انتخاب مي انجامد. 

بـدون تمريـن تفکر 
و فربه شـدن قدرت 
تشخـيـص، قـدرت 
انتخـاب نيز بـيهوده 

خواهد بود
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يكدفعه تمام مدرسه پر از همهمه و شايعه شد. مثل اين كه بمب 
منفجر شده باشد. همه فهميدند كه توي كالس ما چه اتفاقي افتاده 
است. يك نفر از خدا باخبر! با خط درشت وسط تخته سياه نوشته 

بود: «مرگ بر شاه».
بچه ها كه تازه وارد كالس شده بودند، هاج و واج به تخته نگاه 
مي كردند. هنوز در تكاپوي نشستن سر جاهايشان بودند كه ناگهان 
آقاي مدير و ناظم و چند نفر از معلم ها ريختند داخل كالس! همه 
آن قدر كنجكاو و آشفته بودند كه فرصت برپا و برجا پيش نيامد. آقاي 
مدير عينكش را روي چشمانش جابه جا كرد و با دقت زل زد به تخته 
و با يك دست روي دست ديگرش كوبيد و با تأسف فراوان، زير لب 

نچ نچي كرد و گفت: «عجب، عجب، عجبا! بچه هنوز دهانش بوي 
شير مي دهد، آن وقت براي من شعار سياسي مي نويسد. آن هم به 

اين بزرگي و واضحي و زشتي!»
ــر بودند، با يك حركت  ــة آن هايي كه همراه آقاي مدي هم
هماهنگ گردن كشيدند و زل زدند به تخته سياه. آقاي پريشان 
ــيده، كراوات بسته، عينك  ــلوار اتو كشيده اي پوش كه كت و ش
دودي به چشمانش زده و خيلي هم اخم كرده بود، با انگشتانش 
ــا كنايه  به آقاي مدير گفت:  ــبيل هايش داد و ب پيچ و تابي به س
ــة شما ننوشته اند. اين كار توهين به ۲۵۰۰ سال پادشاهي   «واس

ايران است!»

نادر فاضلي
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ــه كه تازه از راه رسيده  ــرايدار مهربان مدرس آقا رحمت، س
ــان انداخت. آخر آقای  ــخر نگاهی به آقاي پريش بود، از روي تمس
ــان توي آن شلوغي ها و تظاهرات، همواره سعي مي كرد كه  پريش
ــد. با حركات و حرف هايش  ــودش را از عوامل رژيم معرفي كن خ
مي خواست به همه بگويد كه در ميان عوامل شاه نفوذ دارد و به قول 
خودش كاره اي است و اخبار و اطالعات خرابكاري ها را به مأموران 
ــاه مي دهد. مدام ژست  مي گرفت و سر هر كالسي كه  حكومت ش
مي رفت، براي خودش ُارد مي داد و الدروم ُبلدرومی راه مي انداخت 
كه بيا و ببين! شايد هم رفت و آمدي در ساواك داشت، اما زيادي 

به خودش مي باليد.
آقا رحمت، بعد از اين نگاه سنگين، گفت: «مرد حسابي، اين 
ــلوغش مي كني. پاك كنيد برود پي  ــت؟ چرا ش حرف ها كدام اس

كارش.»
و رفت سمت تخته كه ناگهان آقاي پريشان فرياد زد: «دست 
ــند جنايت را پاك كني؟ مي خواهي آخر عمري  نزن! مي خواهي س
شريك جرم چهار تا اوباش شوي؟ بايد تكليف كسي كه اين جملة 

خانمان برانداز را نوشته است، معلوم شود.»
آقاي مدير كه معلوم بود خيلي دلش مي خواست ماجرا ختم به 
خير شود و همه چيز در مدرسه اش به روال عادي برگردد و نه سيخ 
بسوزد و نه كباب، با حالتي توأم با خواهش، رو به آقاي پريشان كرد 
و گفت: «اي آقا! حاال يك كسي ناداني كرده و يك چيزي نوشته... 

آقا رحمت بيراه هم نمي گويد، پاك مي كنيم و...»
آقاي پريشان از كوره در رفت. دوباره فرياد زد: «آقاي محترم، 
اين حرف ها كدام است؟ از كجا معلوم كه اگر امروز اين جملة وقيح 
را پاك كرديد، فردا دوباره چيزي ننويسند؟ اين موضوع بايد ريشه اي 
حل شود. بايد نويسندة اين جملة خانمان برانداز مشخص شود و به 
اشد مجازات برسد تا براي ديگران درس عبرت شود. اگر اين كار را 

نكنيد، من تمام جريان را گزارش مي كنم!»
ــان شما موضوع را خيلي  يكي از معلم ها گفت: « آقاي پريش
ــت. اگر دوباره  بزرگ كرده ايد. احتياجي به اين پليس  بازي ها نيس

نوشتند، برويد گزارش كنيد.»
آقاي پريشان گفت: «تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد مي شود! اين 
شخص بايد پيدا شود، و گرنه فردا پدر و مادرش هم مي روند توي 

كوچه و خيابان شعار مي نويسند!»
شاگردها با تعجب به اين جر و بحث  گوش مي دادند. بعضي ها 
ــان براي اين كه خيال همه را  ــابي ترسيده  بودند. آقاي پريش حس
راحت كند، گفت: «من اين ماجرا را به پاسگاه گزارش داده ام. بايد 
صورت جلسه اي بنويسيم و برای آن ها ببريم؛ و گرنه همة ما شريك 

جرم محسوب خواهيم شد!»
ــيد. گفت: «ما از چهل تا دانش آموز كه  آقاي مدير كمي ترس

نمي توانيم اقرار و اعتراف بگيريم.»
ـ مي توانيم! مي گيريم!

ـ چه طوري؟ آن ها را فلك كنيم؟

ــان عينكش را برداشت و نگاه شيطنت آميزي به  آقاي پريش
بچه هاي كالس انداخت و گفت:

ـ من خودم ختم اين كارها هستم. مي دانم چه طوري نويسندة 
اين جملة سياه و زشت را پيدا كنم.

ـ چه طوري؟
ـ صبر كنيد. همين حال خواهيد ديد!

همه منتظر بودند كه ببينند آقاي پريشان چه ترفندي به كار 
خواهد گرفت. و او ناگهان حرفي زد كه همه تعجب كردند:

ــن دانش آموزان، يكي يكي مي آيند پاي تخته  ـ االن تمام اي
ــند و مي روند. از روي دست خط ها، به راحتي  و يك جمله مي نويس

مي فهميم نويسندة اين شعار زشت كيست!
ــرف را زد تا بلكه قبل از اجراي  ــان از عمد اين ح آقاي پريش
برنامه اش، دانش آموزي كه شعار را نوشته است، خودش را معرفي كند. 
با تهديد گفت: «كسي كه اين كار را كرده است، مثل يك مرد خودش 
را معرفي كند.» اما وقتي كه ديد كسي اين كار را نكرد، برنامه اش را 

شروع كرد. معلم هايي كه داخل كالس بودند، زير لب غر مي زدند:
ـ يعني چی آقا؟ مگر اين جا پاسگاه است يا ادارة پليس؟

ــته اند؟ سرتاسر كوچه و خيابان پر از اين  ـ حاال مگر چي نوش
حرف هاست.

اولين دانش آموز پاي تخته رفت:
ـ آقاي اجازه؟ چي بنويسم؟

ـ من چه مي دانم، بنويس شوهر عمة من آدم خوبي است!
دانش آموز نوشت. اما دست خط او هيچ شباهتي به شعار روي 
تخته سياه نداشت. دانش آموز دوم رفت. او هم زير نگاه سنگين آقاي 

پريشان، با ترس جمله اي نوشت و سرجايش نشست.
ــوم هم رفت. دستش مي لرزيد. خط او هم بي ربط بود.  نفر س
بچه ها همگي سر به زير انداخته بودند. نفر بيست ويكم هم رفت. او 
هم سوژة مورد نظر آقاي پريشان نبود. نوبت به مهدي رسيد. آرام 
به سمت تخته  سياه رفت. مثل يك مرد قدم برمي داشت. گچ را در 

ميان انگشتانش گرفت و شروع به نوشتن كرد.
ناگهان همه جا پر از زمزمه شد. مهدي در ميان بهت و حيرت 
ــت مثل همان جمله را در گوشة ديگر تخته نوشت. در  همه، درس
مدت چند ثانيه، همه چيز روشن شد. مهدي، هماني بود كه آن شعار 

را نوشته بود.
آقاي پريشان دود از كله اش بلند شد. دندان هايش را چنان به 
هم فشرد كه انگار خرد شدند. مشت هايش را گره كرد و مثل يك 

حيوان وحشي، به طرف مهدي حمله كرد.
عده اي سعي كردند جلوي او را بگيرند. هياهو و شلوغي عجيبي 
پيش آمد. بچه هاي كالس كه از زير آن سكوت وحشتناك خالص 
شده بودند، جيغ و داد مي زدند و سوت مي كشيدند. آقاي پريشان داد 

مي زد و به هر كس كه جلويش سبز مي شد، حمله مي كرد!
وسط آن شلوغي، آقا رحمت، با زيركي مهدي را از زير دست و 

پا نجات داد و به سرعت او را از مدرسه خارج كرد...
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دكتر محمدعلي شاماني

ــت، اما  ــرم، تصور محالي نيس ــور جامعة بدون ج تص
ــوند كه مطابق هنجارها  هماره در جامعه افرادي پيدا مي ش
ــده رفتار نمي كنند و نافرماني پيشه  و ارزش هاي پذيرفته ش
ــورد و تزاحم را در جامعه  ــد. اين رفتارها، زمينة برخ مي كنن

ايجاد مي كنند.
ترديدي نيست كه پايه و اساس بقاي جامعة انساني، در 

گرو آرامش، امنيت، و صلح است.
ــرافت و آزادي  هرگاه عملي امنيت عمومي، حيات، ش
ــردي و اموال ديگران و... را مورد تعرض قرار دهد، جامعه  ف

دچار التهاب و آسيب خواهد شد.
از همين رو، براي ايجاد امنيت در جامعه، اعمال ممنوعه 
(جرايم) در آن با دقت تعريف شده اند و مجازات هايي براي 

مرتكبين آن  ها در نظر گرفته شده اند.
گاه اين جرايم آن قدر ساده به نظر مي آيند كه ما هرگز از 
دريچة جرم به آن ها نگاه نمي كنيم. همة ما كم و بيش دربارة 
جرايم خوانده  يا شنيده ايم. به راستي جرم چيست؟ چه موقع 
ــت: در حقوق كيفري ايران، «هر فعل يا  يك عمل جرم اس
ترك فعل كه مطابق قانون، قابل مجازات يا مستلزم اقدامات 
ــد، جرم محسوب مي شود و هيچ امري  تأميني و تربيتي باش
ــب قانون براي آن  ــت، مگر به موج را نمي توان جرم دانس
مجازات و يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.۱» 
ــم قانون اساسي تصريح كرده است،  و البته اصل سي وشش
هيچ عملي جرم نيست، مگر قانون آن را جرم شناخته باشد و 
هم چنين هيچ مجازاتي قابل اعمال نيست، مگر آن كه قانون 

آن را تصريح كرده باشد.
پس در صورتي مي توان عملي را جرم دانست كه قانون 
ــته باشد. بسياري از مردم گمان مي كنند به  آن را جرم دانس

ــرف اين كه از فعل يا ترك فعلي در قانون به عنوان جرم  ص
ــب «مجرم» را بر عامل  ــخن گفته شده، مي توان برچس س
ــبت  برگزيد، حال آن كه تا زماني كه تكليف جرم يا بزه نس
داده شده، در دادگاه مشخص نشود، عنوان مجرمانه نخواهد 
ــفانه «متهم» را مترادف با «مجرم»  ــت. و برخي متأس داش

مي پندارند كه از خطاهاي رايج گفتاري و نوشتاري ماست.
ــون مجازات  ــه اي از جرايم در قان ــال، نمون ــراي مث ب
اسالمي را بيان مي كنم؛ جعل مدارك اشتغال به تحصيل يا 
فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها 
ــادة ۵۲۷ قانون  ــت. م ــات آموزش عالي جرم اس و مؤسس
ــالمي: «هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا  مجازات اس
فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخلي يا خارج از كشور 
يا ارزش نامه هاي تحصيلي خارجي را جعل كند، يا با علم به 
ــتفاده قرار دهد، عالوه بر جبران  جعلي بودن، آن را مورد اس

خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.»
و يا مادة ۵۴۱ قانون مجازات اسالمي كه مقرر مي دارد: 
ــاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون ها، اعم  هر كس به ج
ــات آموزش عالي،  ــگاه ها و مؤسس ــور ورودي دانش از كنك
دانش سرا ها، مراكز تربيت معلم، اعزام دانشجو به خارج كشور 
ــي واحدهاي مزبور يا امتحانات  يا امتحانات داخلي و نهاي
دبيرستاني مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيره، در جلسة 
امتحان شركت نمايد، حسب مورد، مرتكب داوطلب، عالوه 
بر مجازات اداري و انتظامي، به جزاي نقدي محكوم خواهد 

شد.

پی نوشت
۱. مادة ۲، قانون مجازات اسالمی، مصوب تيرماه ۱۳۶۱.

آشنايي با حقوقآشنايي با حقوق
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معصومه اليموت
دبير منطقة ۱۱ تهران

مسئلة مورد بررسي
چگونه توانستم با استفاده از شيوه هاي تكريم شخصيت، 
برقراري ارتباط عاطفي و... شور و نشاط را در ساعات ادبيات 
در بين دانش آموزان افزايش دهم و آن ها را به فعاليت هاي 

بيشتر درسي تشويق كنم؟
توصيف مسئله

در ابتداي سال تحصيلي ۸۹-۸۸ متوجه شدم برخي از 
ــاط يادگيري درس را ندارند و چه  ــور و نش دانش آموزانم ش
ــا اگر به همين روال پيش مي رفت، دچار افت تحصيلي  بس
ــدند. لذا تصميم گرفتم پژوهش و بررسي كنم كه به  مي ش
راستي چرا بعضي از شاگردان شور و شعف آموختن درس را 

ندارند و نمي توانند درس را بهتر فرا بگيرند؟
جمع آوري اطالعات

ــردم و براي  ــورت ك ــه و همكاران مش با مدير مدرس
جمع آوري اطالعات، قرار شد جلسات پايه اي تشكيل دهيم 
و دبيران هر پايه را در جريان زندگي خانوادگي بچه ها قرار 
دهيم. دانش آموزان مسئله دار (از لحاظ خانوادگي، عاطفي و 
ــايي شدند. دعوت از اولياي دانش آموزان  اقتصادي...) شناس

هم در جمع آوري اطالعات كمك زيادي به ما كمك كرد.
شناسايي مهم ترين عوامل مؤثر در ايجاد مسئله

ــا: الف) وجود  ــاط در كالس ه ــور و نش علل فقدان ش
مشكالت خانوادگي؛ ب) ارتباط خوب برقرار نكردن با دبير؛ 
ــحرخيز نبودن  ــدم عالقة دانش آموزان به درس؛ د) س ج) ع
ــوزان؛ ه) وضعيت  ــوزان؛ و) خجالتي بودن دانش آم دانش آم

نامناسب كالس و...
تفكر و جست و جو براي پيدا كردن راه حل و 

اجراي آن
ــالة تدريس و نيز با استفاده از  با توجه به تجربيات ۲۰ س
ــتان و مطالعاتي كه در زمينه هاي  هم فكري همكاران و دوس
گوناگون آموزشی  و  پرورشی داشتم، به اين نتايج رسيدم كه بايد 
سعة صدر داشته باشم و با توكل به خداوند، راهكارهايي را اجرا 

كنم: به شخصيت بچه ها بها دهم؛ با دانش آموزان و خانواده شان 
ارتباط خوب برقرار سازم؛ اعتمادبه نفس بچه ها را تقويت كنم؛ 
از روش هاي تدريس فعال استفاده كنم؛ دانش آموزان را در امر 
تدريس مشاركت دهم؛ هنگام خستگي، چند حركت نرمشي و 
كششي در كالس انجام دهيم؛ همراه با دانش آموزانم در نماز 
جماعت شركت كنم؛ بچه ها در درس انشا، نقاشي انشايي را 
كه مي نويسند، بكشند؛ بچه ها را به اردوها و پارك هاي اطراف 

مدرسه ببرم تا انرژي آن ها تخيله شود.
ميزان تاثيرگذاري راه حل

ــده، دانش آموزان  ــاي ذكر ش ــس از اجراي را ه حل ه پ
ــه شور و نشاطشان بيشتر شد، يادگيري آنان افزايش  مدرس

معصومه ال
۱ دبير منطقة

خلة ا انشآ ا ؛ ا ا شخ ك

 شور و نشاط در کالس

ــدند و در  ــعف در كالس درس حاضر ش ــور و ش يافت، با ش
بحث ها فعاالنه شركت داشتند.

ميزان اعتبار راه حل
ــان داد، روش هاي به كار رفته،  ــت آمده نش نتايج به دس
ــي و  ــي و پرورش ــت بود و باعث بهبود فعاليت هاي درس مثب
ورزشي دانش آموزان شد. همة اولياي مدرسه  و دانش آموزان با 
ــور و نشاط حاكم در مدرسه، در طول سال رضايت  توجه به ش
كامل داشتند. در فرم نظرسنجي هم كه در ارديبهشت ماه به 
دانش آموزان داده شد، قريب به ۸۰درصد آن ها در رديف «ايجاد 
شور و شوق در كالس و مدرسه» خيلي زياد را عالمت زدند و 

اين حاكي از موفقيت طرح بود.

فقدان
چكيدة يك گزارش اقدام پژوهي
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           ترجمه: معصومه خيرآبادي

كليدواژه ها: صحبت كردن، كالس، دانش آموزان.

اشاره
معمـوًال معلمان از حضـور دانش آموزان پرحـرف در كالس درس شـكايت مي كنند. بعضي از 
دانش آموزان به جاي توجه به مطالب درسي يا انجام تكاليف كالسي، مرتب  دربارة مسائل غيرمرتبط 
صحبت مي كنند. در كنترل اين پديده، واكنش معلم هنگامي كه متوجه مي شود دو نفر از دانش آموزان 
مشـغول صحبت  كردن دربارة موضوعي غيردرسي هستند، بسيار مهم است. در اين نوشتة كوتاه، 

توضيحاتي در اين باره داده شده است. 
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با سرعت داشته  باشد، براي دانش آموزاني كه قانون شكني 
مي كنند، جريمه اي منطقي و متناسب در نظر بگيريد.

ــياري از معلمان تصور مي كنند با تأكيد بر اين گونه   بس
قوانين، محبوبيت خود را بين دانش آموزان از دست خواهند 
ــت. دانش آموزان به خاطر  ــا واقعيت چيز ديگري اس داد، ام
ــين  ــما را تحس ــراي اين قانون در كالس ش ــع و اج وض
ــن كار به آن ها اطمينان مي دهد كه در  خواهندكرد، زيرا اي
ــي به  ميزان برابر  ــما تبعيض وجود ندارد و همگ كالس ش
مي توانند در فرايند يادگيري مشاركت داشته باشند. اين كار 
هم چنين الگويي را براي كارهاي گروهي بدون حضور معلم  
به دانش آموزان ارائه  مي كند كه براي حضور آن ها در اجتماع 
بسيار مؤثر است. بدون شك، اگر دانش آموزان متوجه  شوند 
شما سعي  داريد از حق آن ها حمايت  كنيد تا بدون مزاحمت 
مطالب درسي را ياد بگيرند، بيش از گذشته با شما همراهي 
ــت براي آن ها توضيح دهيد  خواهند كرد. بنابراين، الزم اس
ــما مسئول ايجاد محيط مناسب براي يادگيري آن ها  كه ش

هستيد نه خودشان. 

منبع 
ــي  از نظرات مايكل لينسـين و برگرفته از سايت  ــده بخش ۱. مطلب ذكرش
www.smartclassroommanagement.com  است. مايكل لينسين 
نويسندة كتاب «كالس رويايي: چگونه رفتار هر يك از دانش آموزان در كالس 
درس را آن گونه كه مي خواهيد تغيير دهيد؟۱» است كه در سال ۲۰۰۹ به چاپ 
رسيده و برندة جايزه شده است. وي در دو دهة گذشته تدريس در تمامي سطوح 
(از پيش دبستاني تا متوسطه) را تجربه كرده و در رشتة مشاورة آموزشي مدرك 

كارشناسي ارشد دارد.

پي نوشت
1. Dream Class: How to Transform Any Group Of Students Into the 
Class You,ve Always Wanted

بسياري از معلمان پرحرفي را عامل هرج ومرج مي دانند 
و با آن به شدت برخورد مي كنند. اين گونه برخوردها مي تواند 
ــاند و بر يادگيري تأثير منفي  ــوزان را به انزوا بكش دانش آم

بگذارد. 
بعضي از معلمان اين رفتار را ناديده مي انگارند و واكنش 
محدودي در مقابل آن نشان مي دهند. اگرچه صحبت نكردن 
دانش آموزان در كالس، نشانة نداشتن  تمايل به مشاركت و 
يادگيري است. اما به همان نسبت، صحبت كردن بدون اجازه 
نيز به اتالف وقت منجر مي شود، يادگيري دانش آموزان ديگر 
ــاد مزاحمت مي كند.  ــل و براي معلم و كالس ايج را مخت
حتي ممكن است صحبت  كردن بيش از اندازه دربارة مطالب 
درسي هم به بي نظمي منجر شود و حق دانش آموزان ديگر 
را ضايع كند. صحبت  كردن بدون اجازه و آزادانه در كالس 
ــوده است كه به  درس، مانند رانندگي كردن با اتومبيلي فرس
حركت درمي آيد، ولي هرگز به سرعت مطلوب نمي رسد. اين 
ــر از نقش بازدارنده اي كه در يادگيري دارد،  رفتار، صرف نظ

نوعي بي ادبي هم محسوب مي شود.
ــوزان به صحبت  كردن، به  مي توان از تمايل دانش آم
ــي و مشاركت آن ها  عنوان فرصتي براي بحث هاي كالس
ــتفاده كرد. هنگامي كه تعداد زيادي  ــي اس در مطالب درس
ــد، تنها راه مطمئن براي  ــوز در كالس حضور دارن دانش آم
اجراي عدالت اين است كه از آن ها بخواهيد براي صحبت  
ــازه بگيرند. هر يك از  ــت خود را بلند كنند و اج كردن دس
ــاركت داشته باشند و  دانش آموزان حق دارند در كالس مش
همگي بايد به ميزان برابر به بحث هاي كالسي دست رسي 
ــوزان برون گرا، پرتكاپو و  پيداكنند، نه اين كه تنها دانش آم

مهاجم تر اين امكان را به دست آورند.   
ــت كه تصميم مي گيرد چه موقع، هر چند  اين معلم اس
ــك بار و هر وقت به چه ميزان بايد به دانش آموزان  وقت ي
ــردن بدهد. در صورتي كه اجازه  گرفتن در  اجازة صحبت ك
كالس شما به عنوان يك قانون تعريف نشده است، پيشنهاد 
مي شود آن را بين دانش آموزان نهادينه  كنيد و اگر اين رفتار 
بخشي از برنامة شما براي مديريت كالس است، بايد مانند 
ــاري كنيد. اگر مي خواهيد  قوانين ديگر بر اجراي آن پافش
كالس درس شما مانند ماشين مسابقه، حركتي يكنواخت و 

مـي تـوان از تـمـايـل 
دانش آموزان به صحبت 
 كردن، به عنوان فرصتي 
براي بحث هاي كالسي و 
مشاركت آن ها در مطالب  

درسي استفاده كرد
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اشاره
در شـمارة پيش گفتيـم، اسـتفاده از وبالگ 
باعث مي شـود تا در حين پيشـرفت دانش آموز، 
اشـتباهات او نيز تصحيح شـود و چون تصحيح 
ايـن اشـتباهات در وبالگ ثبت مي شـود و براي 
دانش آموز قابل دست رسي است، احتمال اين كه 
دوباره همان اشـتباه تكرار شود، كاهش مي يابد. 
از سـوي ديگـر، رونـد تغييـرات دانش آمـوز، به 
صورت تدريجي در وبالگ ثبت و ضبط مي شـود 
و بـراي معلم، دانش آ موز يا والديـن او به راحتي 
قابل دست رسـي و اسـتناد است. هم چنين چون 
در بسياري از محيط هاي رسمي، براي دانش آموز 
تنـش و اضطراب ايجاد مي شـود، ممكن اسـت 
يادگيري او دچار اختالل گردد. در وبالگ مي توان 
بـا رعايت برخي حدود و شـرايط، فضـا را كمي 
غيررسمي تر كرد تا دانش آموز با احساس راحتي 
بيشتري مطالب را بياموزد و سؤاالت خود را طرح 

كند.

استفاده از وبالگ، افراد ديگری را نيز در امر 
آموزش درگير می سازد

ــالگ ابزار  ــد، وب ــاره ش ــتر نيز اش همان گونه که پيش
قدرتمندی است که اين امکان را فراهم می آورد تا هزاران 
ــته های خود را در آن بيان کنند و هزاران  نفر عقايد يا دانس
ــخ دهند. در  نفر ديگر اين مطالب را بخوانند يا به آن ها پاس
واقع، در وبالگ نويسنده و خواننده وارد نوعي فضای بحث 
آزاد می شوند که مي تواند برای هر دو نفر و ساير افرادی که 

مباحث را دنبال می کنند، سيار مفيد باشد.
هنگامی که مطالب درسی يک کالس در وبالگ آموزشی 
ــتراک گذاشته می شود، عالوه بر اين که دانش آموزان  به اش
ــه، درگير مباحث آموزشی  و معلمان همان کالس يا مدرس
ــای وب، به فراخور نياز  ــوند، افراد ديگری هم در فض می ش
ــتفاده می کنند. برای مثال، ممکن  خود، از اين بحث ها اس
است معلم ديگری از مدرسه، شهر يا روستای ديگری، وارد 
فضای وبالگ شود و مطالب مطرح شده، پاسخ گوی سؤاالت 
او يا دانش آموزان او نيز باشد، چرا که بسياری از مشکالت 
ــی در نقاط متفاوت يکسان اند. از سوی ديگر، همان  آموزش
ــتی  ــت ديدگاه ها يا نظرات متفاوت و درس معلم ممکن اس
ــِم پديدآورندة وبالگ يا ديگر  ــان کند که به ذهن معل را بي
دانش آموزان خطور نکرده باشد. بنابراين، از اين طريق نوعی 
انتقال تجربه و به اشتراک گذاری دانسته ها بين افراد ايجاد 

خواهد شد.
عالوه بر اين ممکن است ورود ساير افراد که در ميان 
ــته  ــراد آگاه، متخصص يا با تجربه نيز وجود داش ــا اف آن ه

سپيده شهيدی

يادگيرييادگيري
شاركتي مشارك باركتيمشاركتكتي با  مشاركت

گوبال

كن
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باشد، باعث پرمحتواتر شدن فضای وبالگ شود و در نتيجه  
ــتاقان يادگيری بيشتری به سمت وبالگ جذب شوند و  مش
محيط آموزشی و تعاملی مناسبی در آن به وجود آيد. البته در 
اين جا نقش معلم به عنوان مدير وبالگ برای بررسی مطالب 
و تشخيص درست يا نادرست بودن آن ها بسيار مهم است.

هم چنين از طريق ايجاد وبالگ، ساير مسئوالن مدرسه 
ــد در جريان روند  ــاور، معاون و مدير نيز می توانن مانند مش
آموزشی کالس قرار گيرند و دربارة جنبه های درسی يا حتی 
غيردرسی دانش آموزان اطالعاتی را کسب کنند. وبالگ دِر 
کالس های درس را به روی ساير اولياي مدرسه باز مي كند 
ــی مدارس می توانند نوعی  ــت اندرکاران امور آموزش و دس
گزارش دائمی آن الين را از دانش آموزان و روند کار آن ها در 
کالس ها داشته باشند. در نتيجه، مسائل آموزشی مربوط به 

هر دانش آموز، به طور دقيق تری قابل پی گيری خواهد بود.

وبالگ، امکان استفاده از ابزارهای 
چندرسانه ای۱ را آسان تر می کند

اهميت استفاده از ابزارهای چندرسانه ای (عکس، فيلم، 
صدا، انيميشن و...) در امر آموزش، بر کسی پوشيده نيست. 
غالب انسان ها برای آن که مطلبی را بهتر و عميق تر بياموزند، 
نيازمند آن اند که تصوير ذهنی درستی از آن برای خود پديد 
آورند؛ تصاويری که برداشت های ذهنی انتزاعی را که بعضًا  
ــا واقعيت فاصلة زيادي دارد، تصحيح كند. اين موضوع در  ب
آموزش درس ها به دانش آموزان از اهميت بيشتری برخوردار 
ــت اين اولين  ــياری موارد ممکن اس ــت، چرا که در بس اس
ــد که آن ها با موضوع مورد بحث برخورد می کنند  باری باش
و چنان چه تصوير اشتباهی در ذهن آنان نقش ببندد، چه بسا 
تصحيح اين اشتباه نيازمند صرف وقت و هزينه های بسيار 
زيادی باشد. از اين رو بهتر است در همان ابتدای تدريس هر 
ــتفاده از ابزارهای چندرسانه ای، مانع از بروز  موضوع، با اس

چنين خطاهايی در ذهن دانش آموزان شويم.
ــته، شايد دست رسی به ابزارهاي چندرسانه اي  در گذش
ــتلزم پرداخت هزينه های زياد بود، اما  ــخت و مس بسيار س
ــياری موارد به  ــروزه با ظهور اينترنت، به راحتی و در بس ام
ــی داشت و  طور رايگان، می توان به چنين منابعی دست رس
از آن ها در کالس درس استفاده کرد. استفاده از اين ابزارها 
ــد، باعث ايجاد  عالوه بر اين که آموزش را تعميق می بخش

ــوق و هيجان در کالس درس و جلوگيری از يکنواختی  ش
روند تدريس می شود.

ولی مشکلی که گاه در اين زمينه به چشم می خورد، اين 
ــتفاده از اين ابزارها، تنها يک بار و در کالس  ــت که اس اس
درس صورت می گيرد و پس از آن دانش آموزان غالبًا امکان 
ــی به آن ها را ندارند. به همين خاطر ممکن است  دست رس
ــت فراموشی سپرده شود. استفاده  پاره ای از مطالب به دس
ــی اين امکان را فراهم می کند تا استفادة  از وبالگ آموزش
دانش آموزان از اين منابع، تنها به کالس درس محدود نشود 
ــه يا هر محل ديگری از   ــد در فرصت کافی در خان و بتوانن

ابزارها استفاده کنند.
در حال حاضر، بعضی از سايت های ارائه دهندة سرويس 
ــتقيمًا  وبالگ مانند «Blogger» اين قابليت را دارند که مس
ــخصی شما به  فايل های عکس، فيلم يا صدا را از رايانة ش
روی وبالگ منتقل کنند. اما اگر سايت سرويس دهنده فاقد 
چنين امکانی باشد، بايد از سايت های ديگری استفاده کرد 
که قابليت بارگذاری۲ اين فايل ها را داشته باشند؛ سپس از 
نشاني اينترنتی مشخص شده برای هر فايل۳ استفاده کرده و 
آن را در وبالگ گذاشت. اگر عکس، فيلم يا... داخل فضای 
ــت، می توان به راحتی لينک قسمت مورد  اينترنت قرار داش
نظر را در وبالگ درج کرد تا دانش آموزان با کليک روی آن، 

به قسمت مورد نظر وارد شوند. 
ــت وجوی ابزارهای  يکی از بهترين مکان ها برای جس
چندرسانه ای، سايت google است. در اين سايت می توان با 
استفاده از گزينه هايی که باالی صفحه قرار دارند، به راحتی، 

هر نوع ابزار مدنظر را جست وجو کرد.۴

پي نوشت
1. multimedia
2.upload
3.URL  

۴. در اين باره به مجلة رشد مدرسة فردا، شمارة ۱ (مهرماه ۸۹) مراجعه كنيد.

در وبـالگ، نويسـنده و 
خواننده وارد نوعي فضای 
بحث آزاد می شـوند که 
مي توانـد بـرای هـر دو 
نفر و سـاير افـرادی که 
مباحث را دنبال می کنند، 

بسيار مفيد باشد

الگ دِر کالس هـای  وـب
ه روی سـاير  درس را ـب
اولـيـاي مـدرسـه بـاز 
مي كند و دست اندرکاران 
امـور آموزشـی مدارس 
می توانند نوعی گزارش 
از  را  آن اليـن  دائـمـی 
دانش آمـوزان و روند کار 
آن ها در کالس ها داشته 

باشند
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آموزش در دوران اسارت 
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اشاره
يـکـی از مـهـم ترين مـسـائل 
دنيـای اسـارت، حفـظ و افزايـش 
روحيـة مقاومـت آزادگان در زندگی 
اردوگاهی اسـت. يکی از دوستان به 
نقل از سـيد آزادگان مرحوم حاج آقا 
ابوترابی(سـالم اهللا عليـه) می گويد: 
«حـاج آقـا می گفـت، هـر کاری که 
می توانيـد انجام بدهيد، تا نشـاط و 
شادی بين اسرا زياد شود، تا روحية 

بچه ها باال برود.»
زندگـی بدون روحيـه و اميد، آن 
هـم در اسـارت دشـمن، سـخت و 
دشـوار اسـت. اجرای تئاتر در دهة 
فجر، با لطايف و ظرايف خاص خود، 
يکـی از روش های افزايش روحيه و 
مشغول کردن تعداد زيادی از اسرای 
ايرانی بوده اسـت تا هم يادی شود 
از گذشـته و هم ابزاری باشـد برای 

ايجاد شادی، شور و شعف.
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ـ مهربوني خدا كو؟ خلقت خدا كو؟ بابا منم دلم مي خواد 
ببينم، زندگي كنم. آدم كور هيچي نداره.

ـ نه، تو دلت روشنه. صفاي دل تو كجا و اونايي كه هر 
روز با همين چشم هزار تا گناه مي كنن كجا؟

ـ تو هم كه مثل مني. صفاي دل من رو كجا مي بيني؟ 
همه جا تاريكيه. همه جا نيستيه. 

ــن، راه پيدا  ــا را مي كوبيدم روي مقواهاي كف س عص
ــره را دور مي زدم تا به  ــردم و مي رفتم جلو. دوباره داي مي  ك
بچه هايي كه جلوي سن نشسته بودند، نخورم. گريه مي كردم 
و داد مي زدم «من از اين دنيا خسته ام، منم چشم مي  خوام، 

منم مي خوام دنيا رو ببينم.»
ــن  ــم پا به پاي من گريه مي كردند. از ته س بچه ها ه
حسن محمدي دويد طرفم، بغلم كرد: «مي دوني چه خبره؟ 

امام اومده. مي ياي بريم ديدنش، همه دارن مي رن ها.» 
سرم را برگرداندم، پسش زدم: «اونايي كه دارن مي رن، 

مي  بيننش. من و تو كه نه. بريم چه كنيم؟» 
ـ خب ما هم با دلمون مي بينيمش، بو مي كشيم، پيداش 

مي كنيم.
ديگر كسي نمي توانست جلوي بچه ها را بگيرد. جوري 
ــده بوديم. صداي  گريه مي  كردند كه ما تو تئاتر بي اختيار ش

هل هله...
ــت سن با پتو فضايي درست كرده بوديم كه شده بود  پش
پشت صحنه. بچه ها از آن پشت هل هله مي كردند كه امام آمد. 
حسن دويد سمت صدا. من توي سن تنها شدم. از حال رفتم 
ــه. صدا از پشت صحنه گفت: «مي  شنوي  و افتادم يك گوش

صداي مردم رو؟ دارن مي گن بوي خميني آمد. مي شنوي؟»
ــدم سر جايم نشستم. دست كشيدم دور و برم تا  بلند ش
عصايم را پيدا كنم. گريه مي كردم «... آره مي شنوم... من تو 
دنياي كوري امام رو مي بينم، مي بينمش، من بوش رو حس 

مي  كنم...» 
ــرود بوي گل و سوسن و  ــرود از پشت سن، س گروه س
ياسمن آمد را مي خواندند. غوغا شده بود توي آسايشگاه. بايد 

بچه ها را آرام مي كرديم، و گرنه كار دستمان مي دادند.
ــکل  ــر و ش ــن ۶۴ بود. کم کم اردوگاه موصل س بهم
می گرفت؛ گروه تئاتر هم. حسن محمدي براي نقش اصلي 
ــكدة هنرهاي زيبا  ــش دنبال بازيگر مي گشت. دانش نمايش
ــالي از من بزرگ تر بود، خوب  درس خوانده بود. يكي دو س
مي نوشت. من هر چي شنيده بودم سر هم مي كردم، مي شد 
نمايش نامه، ولي او بلد بود. صدايم كرد: «سجاد، يه نقش 

اصلي دارم، مونده رو زمين. مي يايي بازي كني؟»

گفتم: «چي هست ؟»
ــم  ــت كرده به دنيا. نقش مقابلش ـ يه آدم كوره كه پش
منم؛ يه كور كه اميدواره. يك جورايي وضعيت خودمونه تو 

اردوگاه. بعضي ها خيلي نااميدن، بعضي ها سرحال...
ــم پيش آقاي احدي،   ــول كردم، نمايش نامه را بردي قب
روحاني اردوگاه. كار را تأييد كرد و تمرين ها شروع شد. يك 
گروه دكور مي  زدند، دكور ها با گوني برنج و كارتون گوشت و 
حاشية پتو بود. با همين چيزها، طرح عمليات های جنگی را 
هم دكور مي زديم. آن قدر طبيعي و قشنگ كه انگار  با كلي 
تجهيزات پياده اش كرده ايم. يك گروه فقط براي نگهباني 
ــه كار مي كردند. گريم جدا  ــت صحن بودند و يك گروه پش
ــايلش را بايد جور مي كردند. سر جمع سي چهل  بود كه وس
ــديم. فكرش را هم نمي  كرديم اين طوري از آب  نفر مي ش
ــت، تماشاچي ها حس  در بيايد. با تمرين ها خيلي فرق داش

ديگري به كار داده بودند و فضا ما را هم گرفته بود.
تئاتر ننه خضيره و فرار شاه را خودم نوشته بودم، ولي مثل 
اين سروصدا نكرد. ۱۰ روز تمام در تمام آسايشگاه ها اجرايش 
ــان را توي آسايشگاه هاي  كرديم. بعضي ها قاچاقي خودش
ــاره نمايش را ببينند. ما هم چيزي  ــر جا مي  زدند تا دوب ديگ
نمي گفتيم. به قول روح اهللا مي گذاشتيم كيفشان را بكنند. 
گاهي يك تئاتر يك ساعته، سه چهار ساعت طول مي كشيد، 
ــربازها كه به پنجاه متري آسايشگاه مي رسيدند، وضعيت  س
ــن و دكور و تمام تشكيالت جمع مي شد و  قرمز مي  شد. س
مي رفت توي جاسازي ها. گريم بچه ها سريع پاك مي  شد و 
ــان تا اوضاع رو به راه مي شد و  همه برمي گشتند سر كارش
ــدند. يك بار دو بار كه نبود، چند  دوباره بچه ها آماده مي  ش
نفر فقط مسئول همين كارها بودند كه قايم كنند، پاك كنند 

و دوباره از نو بچينند.
آموزش تئاتر در گروه های آموزشی ما جا گرفت، ولی با 
ويژگی ها و شرايط خودش. فقط نمايش نامه نويسی و تربيت 
ــور و گريم نبود، يک عده برای وضعيت  بازيگر و طراح دک
ــه چيز را در  ــوزش می ديدند که چه طور هم ــز تئاتر آم قرم
کمترين زمان پنهان کنند تا آب از آب تکان نخورد. همين ها 
ــارت سرپا نگه می داشت.پنجاه نفر  بود که بچه ها را در اس
ــروصدا  ــترس تمرين های پر س چند ماه کار می کردند و اس
ــاه دقيقه بچه های  ــايد فقط پنج را تحمل می کردند که ش
ــان را باالببرند. فقط  ــد و روحيه ش ــرگرم کنن اردوگاه را س
تئاترهای تراژديک و حماسی نبود، طنز هم کار می کرديم. 
گاهی بعضی از سربازهای عراقی هم می آمدند سر اجرا، ولی 

نمی گذاشتند کسی بفهمد.  

پنجاه نفـر چند ماه کار 
مـی کردند و اسـترس 
تمرين های پر سروصدا 
را تـحـمل مـی کـردند 
که شـايد فقـط پنجاه 
دقيقه بچه های اردوگاه 
را سرگـرم کـنـنـد و 

روحيه شان را باالببرند

پنجاه نفـر چند ماه کار 
مـی کردند و اسـترس 
تمرين های پر سروصدا 
را تـحـمل مـی کـردند 
که شـايد فقـط پنجاه 
دقيقه بچه های اردوگاه 
را سرگـرم کـنـنـد و 

روحيه شان را باالببرند
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تاريخ آموزش و پرورش در ايران

كليدواژه ها: آموزش و پرورش، اميركبير، دارالفنون.
اشاره

دارالفنـون اولين مدرسـه اي بود كـه به همت 
اميركبير، توسط دولت و از خزانة عمومي به وجود آمد. 
اين مدرسه بيشتر جنبة نظامي داشت، اما هندسه، 
جراحـي، علم معدن و... هم از جمله  رشـته هاي آن 
بودند. پس از دارالفنون، سه مدرسة تخصصي ديگر 
نيز در تبريز، اصفهان و تهران داير شـدند. در پي 
حوادثی، دارالفنون به تدريج به صورت دبيرستاني 

معمولي درآمد.

گفته شد كه نظام آموزشي اسالمي، باعث رشد و پويايي 
علوم و معارف ديني شد و دانشمندان و انديشمندان بزرگي را 
به جهان عرضه داشت. اما متأسفانه با حملة مغوالن، بسياري از 
اين مراكز علمي و مدارس رو به ويراني گذاشتند و دانشمندان و 
بزرگان علمي ايران به دست دشمن كشته شدند. حملة تيمور نيز 

بار ديگر باعث تخريب مدارس و مراكز علمي شد. تنها در عصر 
صفويان و با رونق يافتن مذهب تشيع، تعدادي مدارس مهم در 
شهرهاي بزرگ ايران نظير اصفهان و مشهد و شيراز تأسيس 

شد كه هم اكنون نيز بسياري از آن ها وجود دارد.
اما با روي كار آمدن حكومت قاجار در كشور و رقابت و 
ــتردة برخي از قطب هاي استعماري اروپا بر سر  منازعات گس
تسلط بر ممالك ديگر، ايران به مثابه سرزميني با ويژگي هاي 
خاص، شديدًا مورد توجه دولت هاي استعمارگر روس و انگليس 

قرار گرفت.
شكست هاي مكرر ايران از روسيه، توجه بعضي از رجال 
ــتن سربازان  دولتي را به اين موضوع جلب كرد كه تنها با داش
ــالح جديد و آشنايي به فنون و علوم نظامي غرب  مجهز به س
ــرد. با ادامة  ــتادگي ك ــمن متجاوز ايس مي توان در مقابل دش
جنگ هاي ايران و روس و انعقاد عهدنامه هاي نظامي و سياسي، 
مستشاران نظامي فرانسه و انگليس به ايران آمدند و هر يك به 
نوبت و بنا به ضرورت هاي سياسي خويش، موقتًا به تعليم نظامي 

فاطمه محموديان
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ــادرت ورزيدند. عدم كارايي حضور هيئت هاي  ارتش ايران مب
ــويي و لزوم آشنايي و فراگيري صنعت و علوم و  خارجي از س
فنون جديد از سوي ديگر، موجب شد كه قدم ديگري برداشته 
ــود و آن اعزام محصل، كارگر و صنعتگر به ممالك اروپايي  ش
ــراف بودند، به  بود. با اعزام اين افراد كه اكثراً از درباريان و اش
تدريج علوم و فنون غربي در ايران رواج يافت؛ اما اين حركت نيز 
عالوه بر اين كه نياز و وابستگي به غرب را كاهش نداد، وابستگي 
فرهنگي را نيز در ميان اشراف و درباريان ايجاد كرد. اين جوانان 
كه برخي با تحميل هزينه هاي سنگين بر دولت به خارج اعزام 
مي شدند، در بازگشت يا مهارت چنداني نياموخته بودند، يا آن چه 
را آموخته بودند، در اين كشور به كار نمي آمد و در مقابل به دليل 
آشنايي اندك با نگرش ها و طرز زندگي غربي، شفيتة اروپا شدند. 
در اين دوران، عالوه بر اعزام محصل به خارج از كشور، اجازة 
تأسيس مدارس به مبلغان مذهبي نيز داده شد. مدارس جديد در 
ايران، ضمن انتشار فرهنگ و زبان خود، به تبليغ دين مسيحيت 
نيز مي پرداختند و روش آموزش در اين مدارس تحت نفوذ و تأثير 

آموزش هاي ديني مسيحيت بود.

تأسيس دارالفنون

ميرزا تقي خان اميركبير مقدمات تأسيس دارالفنون را 
فراهم كرد، ولي در موقع گشايش آن، در فين كاشان در تبعيد 
ــر مي برد و ۱۳ روز بعد نيز به قتل رسيد. بناي دارالفنون  به س
به همت و دستور اميركبير در سال ۱۲۶۶ ه.ق آغاز شد. نقشة 
ساختمان مدرسة دارالفنون توسط ميرزارضا مهندس باشي 
طراحي گرديد و محمدتقي خان، معمارباشي دربار، مأمور 
ساختن آن شد. دارالفنون اولين مدرسه  اي بود كه توسط دولت 

و از خزانة عمومي به وجود آمد.
ناصرالدين شاه در پنجم ربيع االول ۱۲۶۸ ه.ق، دارالفنون 
را با شش معلم اتريشي و يك معلم ايتاليايي و چند مترجم و 
ــاهزادگان نظام، امرا، اعيان و  در حدود يكصد نفر از اوالد ش
رجال دولت افتتاح كرد. رشته هاي تحصيلي اين مدرسه عبارت 
بود از: مشق پياده نظام، توپ خانه و سواره نظام، هندسه، طب، 

جراحي، علم دواسازي و علم معدن و...
ــون، به تدريج عالوه بر  ــة دارالفن در طول فعاليت مدرس
ــه تدريس مي كردند،  ــي و آلماني كه در مدرس معلمان اتريش
برخي از اروپاييان كه در آن زمان در ايران به سر مي بردند نيز 
به جمع مدرسان اين مدرسه پيوستند. به جز معلمان خارجي، 
تعدادي از ايرانيان نيز به تعليم ادبيات و شرعيات و يا به شغل 
مترجمي معلمان اروپايي در مدرسه اشتغال داشتند. هم چنين، 
عده اي از ارامنة آذربايجان و جلفا نيز به دليل آشنايي با برخي 

از علوم جديد و يا زبان هاي خارجي، در آن مدرسه به تعليم و 
ترجمه مشغول بودند.

مدرسة دارالفنون به مثابه نخستين مدرسة متوسطه  ـ عالي 
جديد دولتي، بيشتر جنبة نظامي داشت. در مدرسه، زبان فرانسه، 
علوم طبيعي، رياضي، تاريخ و جغرافيا تدريس مي شد و بعدها 
زبان انگليسي و روسي، نقاشي و موسيقي را در برنامه ها وارد 
كردند. به اين ترتيب، مدرسه شامل دروسي از متوسطه و مواردي 
از تعلميات عالية فرضي بود. در سال هاي بعد كه شاگردان از 
طبقات گوناگون پذيرفته  مي شدند، فارسي و عربي نيز به دروس 
مدرسه اضافه شد. با آن كه معلمان مدرسه، اتريشي و آلماني 
بودند، به دليل نداشتن مترجم زبان آلماني به تعداد كافي، دروس 
ــه تدريس مي شد. كتاب هاي درسي  دارالفنون به زبان فرانس
ــه بود، اما در همان سال هاي  دارالفنون در آغاز به زبان فرانس
اول، معلمان ايراني كتاب هايي را به منظور استفادة شاگردان به 
فارسي ترجمه و يا تأليف كردند. فارغ التحصيالن دارالفنون هر 

يك به مقامات عاليه اي رسيدند. 
از خدمات معلمان، مترجمان و فارغ التحصيالن دارالفنون 
ــياري از كتاب هاي درسي را به فارسي منتشر  اين بود كه بس
كردند و اين كار باعث اشاعة علوم و فنون جديد شد. موضوع 
ــي از اين كتاب ها عبارت بود از: علوم طبيعي، مكانيك،  بعض
ــيمي، فيزيولوژي،  ــي، ش جغرافي، جراحي، طب، كالبدشناس

رياضي، دژسازي، توپ خانه و زبان فرانسه.
با پايان يافتن اولين دورة مدرسه، عده اي از فارغ التحصيالن 
آن به امر ناصرالدين شاه به منظور تكميل تحصيالت خويش، 
ــور (فرانسه) اعزام شدند. اما متأسفانه به مرور  به خارج از كش

توجه شاه به مدرسه كم شد.
ــل عدم ثبات  ــروطيت و به دلي ــن، در دورة مش هم چني
ــال هاي پيش از جنگ جهاني اول و  دولت هاي ايران در س
ــه  ــوادث دوران جنگ جهاني، از توجه به مدرس هم چنين ح
ــته شد، تا آن كه با جدا شدن قسمت هاي طب و نظام از  كاس
دارالفنون و نيز ايجاد مدارس عالي در سطح كشور، به تدريج 

اين مدرسه به صورت دبيرستاني درآمد.
ــه  ــيس دارالفنون، دولت س از طرف ديگر به دنبال تأس
ــة تخصصي ديگر نيز در تبريز، اصفهان و تهران داير  مدرس
كرد كه به تقليد از دارالفنون، به تعليم علوم و فنون نظامي و 

پزشكي مي پرداختند.

منابع
۱. الماسي، علي محمد. تاريخ آموزش و پرورش اسالم و ايران. اميركبير. تهران. 

چاپ هفتم. ۱۳۸۴.
۲. دّراني، كمال. تاريخ آموزش و پرورش ايران: قبل و بعد از اسالم. سمت. تهران. 

چاپ سوم. ۱۳۸۰.
۳. صديق، عيسي. تاريخ فرهنگ ايران. دانشگاه تهران. تهران. چاپ پنجم. ۱۳۴۹.



۲۴ شماره ى5 بهمن89
دوره  ى16

ــم كردن موقعيت و امكانات  ــي معلم نقش خود را كه فراه گاه
ــي و هدايت فعاليت هاي آموزشي  مناسب آموزشي و پرورش
شاگردان به منظور رشد همه  جانبة آنان است، فراموش مي كند 
و تنها به انتقال حقايق علمي و اندازه گيري ميزان ضبط آن ها 
توسط فراگيرندگان به منظور عبورشان از كالسي به كالس ديگر، 

مي پردازد.

ت 
ي 
د 

خب پسرم، طول زمين واليبال رو اشتباه 
نوشته بودي، ولي با ارفاق بهت ۲۰ ميدم

مفهوم ارزش يابي براي برخي معلمان روشن نيست.

ــور و مفهوم محور، كاري  ــنجش دانش مح نظام س
ــطح باالتر،  ــناختي س ــي مهارت هاي ش ــه ارزياب ب
ــي و عادت مطلوب  ــي و نگرش مثل مهارت هاي روش
يادگيري ندارد و فقط ميزان آموختن محتواي علمي 

و كالسيك كتاب را مي سنجد.

ــناخت توانايي ها و  ــيله اي است براي ش ارزش يابي وس
ــوزان و تصميم گيري براي  ــي دانش آم زمينه هاي علم

انجام دادن فعاليت هاي بعدي آموزش.
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مهدي رضاييان

ــان ارزش و كاربرد ديگري  ــده، بعد از امتح اين اطالعات انبار ش
ــر آن ها خالص  ــي زود مي تواند از ش ــوز خيل ــد و دانش آم ندارن

شود.

نظام امتحاني و سنجش سنتي، هر آن چه را كه در كتاب عينيت 
دارد، پي گيري مي كند و آن را مورد سؤال قرار مي دهد.

ــور كه هيچ  ــنجش دانش مح در نظام س

شباهتي به نظام آموزشي ما ندارد، كتاب 

درسي و محتواي دانشي آن، تقريبًا تنها 

ــتانداردي است كه رعايت  ــاخص و اس ش

محتواي آن ضروري به نظر مي رسد.

در كنار ارزش يابي پيشرفت تحصيلي فراگيرندگان، 
ــر تدريس نيز ارزيابي  ــد كارايي معلمان در ام باي
شود و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت معلمان، همراه 
ــود. معلم بايد  ــخص ش ــا عوامل مؤثر در آن، مش ب
پس از بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي شاگردان 
ــراي رفع نواقص و  ــن عوامل مؤثر بر آن، ب و تعيي

اشكاالت موجود، اقدامات الزم را به عمل آورد.
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سرماية گفت وگو
كتايون رجبی راد

ــوم، عذر  ــريفتان می ش ــه باز هم مصدع اوقات ش از اين ک
ــيرينی سال های  مي خواهم، اما دلم نمی آيد تجربه ای را که به ش

تدريس است، برای شما نگويم. 
ــکل ۱(عكس هاي اين مطلب  ــر به اين ابزارها که در ش اگ
ــه جلد آمده ا ند.) آمده است، به  به دليل رنگي بودن، در صفحة س
دقت نگاه کنيد، شايد ياد يک کالس کاردستی و نظاير آن بيفتيد. 
اما می خواهم اين بار از منظر يک اقتصاددان به آن ها نگاه کنم. 
ــتند؛  ــرماية افراد هس اين ها در کارگاه گفت و گوی ما به منزلة س

سرمايه هايی که قرار است نشان دهندة کالم آن ها باشد؛ کالمی 
ــود و معموًال به رنگ و شکل خاصی در  ــت ردوبدل ش که قرار اس

نمی آيد و هيچ تجسدی نمی يابد...
به تعدادی از برداشت های ما از اين کارگاه نگاه کنيد. اميدوارم 
شما هم چنين کارگاه هايی، برگزار کنيد و برداشت های خود را برای ما 
بفرستيد. مطمئن باشيد كارهای بديع شما را در مجله خواهيم آورد تا 

ساير همکارانمان هم استفاده كنند. 
اين ابزارها يا بهتر بگويم همان سرمايه ها را به بچه های مدرسة 
راهنمايی عترت در منطقة ۱۴ تهران دادم و از آن ها خواستم برای 
گفت و گو ميان دايره و مستطيل از آن ها استفاده کنند. به احتمال زياد، 
ــت که اين دو شکل قرار بود در فضای يک صفحة  خاطرتان هس
سفيد با هم حرف بزنند. به آن ها گفتم که اين يکی از اين دو نفر از 
دست ديگری ناراحت است و شما بايد اين ناراحتی را نشان دهيد و 
برای رفع اين کدورت تالش خود را بکنيد. از آن جا که دانش آموزان 
ــتند، خيلی  ــه از موضوع گفت و گوی ما هيچ خبری نداش اين مدرس
راحت با موضوع کنار آمدند و پيش داوری آن ها در موضوع ما مداخله۱ 
نکرد.۲ و هر کسی به راحتی از زعم خود با موضوع گفت و گو ارتباط 

برقرار کرد. 
با مطرح کردن اين سؤاالت، می خواهيم شما را هم به فضای 

فکر کردن يک معلم قبل از کارگاه گفت و گو ببريم:
 وقتی می خواهيم حرف بزنيم، چه می کنيم؟ يعنی دقيقًا از کجا 
شروع می کنيم؟ کجای حرفی را که در ذهن داريم انتخاب می کنيم 
ــم؟ آيا اصًال حرفی را که می خواهيم بگوييم، بايد از قبل  و می گويي
در ذهنمان داشته باشيم؟ آيا ما فقط بازگوکننده ي حرف هايی هستيم 
که ضبط کرده ايم؟ اين درست است که برخی گمان می کنند برای 
حرف  زدن فقط بايد کلماتی را كه بلد هستند بر زبان آورند؟ چه طور 
برخی فکر می کنند برای برقراری ارتباط با ديگران، فقط بايد آن ها را 
کامًال شناخت و از نظراتشان اطالع داشت تا بتوان با آن ها حرف زد 
و يا به گفتة برخی، درباره ي آن چه قرار است مورد گفت و گو قرار گيرد، 
فقط بايد مهارت الزم وجود داشته باشد؟ اين ها و هزاران تصور ديگر، 

هرکدام می تواند در جای خود درست و مناسب باشد.
ــت تا بتوان دربارة   اما آيا حتمًا دربارة واژه اطالعات الزم اس
ــی حرف زد؟ آيا حتمًا الزم است تا دربارة  آن سخن گفت يا با کس
يک موضوع، خودمان دانش زمينه ای داشته باشيم تا بتوانيم صحبت 
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کنيم؟ و يا می توان از طريق گفت و گو، دربارة موضوعی دانشی کسب 
ــب اطالع دربارة آن موضوع، درباره اش گفت و گو  کرد و يا طی کس
کرد؟ اصًال گفت و گو مسيل يک جريان سازنده است يا مخرب؟ آيا 
خودش به خودی خود می تواند مخرب يا سازنده باشد؟ آيا مورد نقد 
ــد،  قرار دادن و مورد نقد قرار گرفتن می تواند به نوعی گفت و گو باش
يا به نوعی گفت و گو تبديل شود؟ آيا نقطه نظر ما دربارة موضوعي 
ــيات و  ــد؟ آيا حدس ــناخته، می تواند موضوع يک گفت و  گو باش ناش
احتماالت ما می توانند خوراک خوبی برای تداوم گفت و گو باشند؟ آيا 
هر گفت و گويی لزومًا بايد با واقعيت مطابقت داشته باشد؟ آيا به نظر 
شما نمی توان گفت و گو را به منظور پرورش خالقيت دانش آموزان، 
ــرار داد و از آن، براي بهره گرفتن از تمام  به عنوان يک موضوع ق
پتانسيل های دانش آموزان در تمام طول تحصيلشان استفاده کرد؟ اگر 
بچه های کالس ما قرار است در آموزش و پرورش کنونی بار بيايند، آيا 
واقعًا مي توان به وسيلة آموزش گفت و گو، از تمام مهارت های آن ها 
ــتعد برای پرورش قدرت تفکر و کالم  براي خلق موقعيت های مس
استفاده کرد؟ اين ها همه سؤاالتی هستند که وقتی به يک کارگاه 

گفت و گو می رويم، با آن ها روبه  رو مي شويم. 
ــائلی که در زندگی مان پيش می آيد،  ــياری از ما دربارة مس بس
ــه راحتی نام  ــم که می توان ب ــخصی زيادی داري ــای ش قضاوت ه
پيش داوری بر آن ها گذاشت. فرق است ميان هدايت کالس به سمت 
ــکل دو نفر از طريق گفت و گو از يک  موضوعی خاص مثل حل مش
ــو و ايجاد پيش داوری در ذهن افراد کارگاه از سوی ديگر.۳ چنين  س
اتفاقی معموًال در کارگاه ها از سوی همکاران ما به شکل نادرستی روي 
مي دهد. فقط کمی صبوری می خواهد تا به دام عجله برای رسيدن به 
هدف مدنظر کارگاه نيفتيم. اگر ما فقط اجازه دهيم مجرای گفت وگو 
ميان دانش آموزان باز شود و نه صرفًا کانال حرف زدن، به آن ها کمک 
کرده ايم تا بينديشند و سپس انديشه های خود را به کالم درآورند. فارغ 
ــت، حدس است يا قطعيت دارد،  از اين که اين انديشه ها تخيل اس
می توان مهارت گفت  و  شنيد فعال را با صبوری به آن ها آموزش داد. 

وقتی پيرامون موضوعی گفت و گو می کنيم كه هنوز به ماهيت 
آن پی نبرده ايم، می خواهيم سر حرف را دربارة آن باز کنيم. می توانيم 
ــن مطلب بهره بگيريم تا از دانش آموزان خود بخواهيم انرژی  از اي
خود را در راه پيدا کردن يک پاسخ با ما هم سو سازند. به اين ترتيب، 
گفت و گو به هم افزايی انرژی ما در کالس کمک مي كند، نه آن که 

مانع از رسيدن ما به هدف درسمان شود.
 تبديل اين تهديد که «اگر بچه ها سر کالس حرف بزنند، کارمان 
ــطح جذابيت کالس و  پيش نمی رود»، به فرصتی برای ارتقای س
البته مشارکت بيشتر دانش آموزان، توانمندی معلم را در به خدمت 
درآوردن کلية مهارت های دانش آموزان در راستای يادگيری مطلب 
جديد می رساند. ما می توانيم در گفت و گو مسير پرورش تخيالت و 
ــيات بچه ها را مهيا سازيم و بسته به آن که براي پرورِش چه  حدس
مهارتی قرار است از گفت و گو استفاده کنيم، آن بستر را بيشتر هموار 
کنيم. مثًال اگر قرار است از نظر آن ها دربارة چگونگی رفع کدورت 
ميان دو نفر استفاده کنيم، اجازه دهيم آن ها خودشان باشند و حرف 
دلشان را به راحتی بزنند و از گفتن و نشان دادن آن ها ابايی نداشته 
باشند.۴ شايد عده ای منظم انديشيدن و منظم گفتن را ياد نگرفته اند،۵ 
اما حتمًا در ميان آن ها هم امتيازاتی يافت می شود که می توان آن 

مزيت ها را متذکر شد و به دنبال آن، اهداف متعالی تری را نشانشان 
داد تا خودشان مسير ويژة خود برای رسيدن به آن را بيابند. مثًال در 
ــکل ۳، اين دانش آموز حرف هايش را شلوغ نشان داده است، اما  ش
از پتانسيل تصويری حرف  زدن و فکر کردن او نبايد غافل شويم. با 
گفتن اين جمله که تو مهارت تصويری فکر کردن را داری، می توانيم 
به او بگوييم که برای حضور در گفت و گويی منظم، بايد نظم را به 
تصاوير ذهنی خود بيفزايد و سپس گفت و گو کند. به اين ترتيب، نه 
تنها هدف ديگری را فرای آن چه خودش دارد به او متذکر شده ايم، 

بلکه او را نسبت به توانمندی اش آگاه کرده ايم.
ــتن بچه ها برای انجام کار  نکتة ديگر اين که از دور هم نشس
ــيم که اين خودش به نيروی کالس می افزايد.۶   ــارکتی نترس مش
دانش آموز سرشار از انرژی، سر کالس می خواهد صحبت کند. خيلی 
برايش مهم نيست چه می گويد. او بيشتر از آن چه می خواهد بگويد، 
به گفتن وابسته است. فرصت گفتن را از او دريغ نکنيم. اگر معلم اين 
امکان را فراهم آورد که بچه ها برای کسب رقابت سالم حرف بزنند، 
ــی آن ها  ناخوداگاه جنس حرف های آن ها، با درس و کارگاه آموزش
مرتبط خواهد شد. توانمندی معلم خوب کارگاه، او را قادر می سازد 
كه نه تنها جلوی حرف زدن بچه ها را نگيرد بلکه آن ها را به گفت و گو 
ــويق كند؛ البته گفت و گويی از جنس درس، در راستای درس و  تش

دربارة موضوعات مرتبط با درس.
گاهی برخی افراد، خالقيت های دانش آموزان را به دليل اين که 
مطلب طرح شدة آنان رابطة چندان مستقيمی با موضوع درس ندارد، 
ناديده می گيرند و يا حتی خدای ناکرده مورد استهزا قرار می دهند. 
ــت که پيش از هر كاري، به موضوعاتی که  پس چه قدر خوب اس
بچه ها طی کارگاه به موارد مدنظر ما می افزايند، خوب فکر کنيم تا 
ــتعداد فردی را به واسطة بی دقتی خود ناديده بگيريم و در  مبادا اس
ضمن، اگر احيانًا کسی از بچه های کارگاه بنای سر به سر گذاشتن 
تمان،  ــ معلم و جدی نگرفتن جريان کارگاه را دارد، با برخورد درس
موجبات اصالح رفتار و گفتارش را فراهم آوريم. مثًال با گفتن اين 
مطلب که «شايد بشود از موضوعی که دوستتان گفت استفاده کرد 
و به رفع کدورت ميان دو نفر خاتمه داد»، به او بفهمانيم که نظر تو 
هم به اندازة ساير نظرات، برای مِن معلم مهم است. پس بهتر است 

دليل خودت را به درستی مطرح کنی. 
با اين نگاه که بچه ها سرمايه های ما و سرمايه های آن ها افکار 
آن ها هستند، به خوبی راه های جديدتر و خالق تری را خواهيم يافت 
تا به اين سرمايه  ها کمک کند كه در مملکت خودمان سرمايه گذاری 

شوند.

پي نوشت
1. interference

ــويد  ــتن هيچ گونه ذهنيت قبلی، مجبور ش ــت به دليل نداش ۲. البته ممکن اس
ــتر برايشان توضيح دهيد يا حتی مثال هايی بياوريد، اما فراموش نکنيد که  بيش
توضيحات به قدری برايشان انحراف از موضوع ايجاد نکند که همه سراغ مثال 
ــت کامًال برای  ــما بروند. بر اين نکته تأکيد كنيد که اين موضوع ممکن اس ش
ــد و فقط برای شما اتفاق افتاده باشد يا فقط شما از آن  ــی شخصی باش هرکس

خبر داشته باشيد.
۳. شكل ۱، مندرج در صفحة سه جلد.

۴. شكل ۲، همان.

۵. شكل ۳، همان.

۶. شكل ۴، همان.

از دور هم نشستن بچه ها برای 
انجام کار مشارکتی نترسيم که 
اين خـودش به نيروی کالس 
سرشار  دانش آموز  می افزايد. 
از انرژی، سر کالس می خواهد 
صحبت کند. خيلی برايش مهم 
نيسـت چه می گويد. او بيشتر 
از آن چـه می خواهد بگويد، به 
گفتن وابسـته است. فرصت 

گفتن را از او دريغ نکنيم
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 احمد عربلو

ماجراي شلوار و شلوارك!

نمي دانم اين مرض پرخوابي از كجا به جانم افتاده بود. من 
كه اين جوري نبودم! گمانم يك عيب و ايراد اساسي توي سيستم 
بدنم پيدا شده بود! چپ مي رفتم، راست مي آمدم، چرتم مي گرفت 
و گوشه اي مي خوابيدم! انگار هزار سال كسر خواب داشتم. كم كم 
اين ماجراي پر خوابي من بين بچه هاي رزمنده پيچيد. هر كسي 

كه مرا مي ديد يك جوكي، متلكي بارم مي كرد:
ــاعت تازه ۱۲ ظهره. به اين  ـ به به ! احمد آقاي خواب زده! س

زودي بيدار شدي؟ 
ــواب بدم خدمتتون؟ اين جوري كه تو  ـ احمد آقا! قرص خ
بيدار مي موني، مي ترسيم خداي ناكرده چشمات از بي خوابي بسوزه 

و خشك بشه...
ــو بيداري!  ــاعت، دو ساعتش ـ بابا بي انصاف! تو كه از ۲۴ س

پس كي مي خوابي؟! 
اما من بيدي نبودم كه با اين نيش  و كنايه ها به خودم بلرزم! 
ــدم. بچه ها سر به  با صداي غرش توپ و تانك هم بيدار نمي ش
ــتند. به زور بيدارم مي كردند: «تو پوتين هاي مارو  سرم مي گذاش

نديدي؟!»
ــاره مي خوابيدم. آن ها هم  ــتم بگويم نه و دوب فقط مي توانس
دوباره مرا بيدار مي كردند: «پوتين هايمان پيدا شد. بگير بخواب!»

ــد، اما هزار دريغ كه  ــتند مرا كالفه و بدخواب كنن مي خواس
چنين چيزي محال بود. تنها كسي كه با موضوع چرت زدن هاي 
من كنار آمده بود و هميشه سعي مي كرد با مهرباني با من برخورد 
كند، حاج آقا ايماني، روحاني گردان بود. او اهل ادبيات و شعر 

و شاعري بود و كنايه هايش هم به زبان شعر بود.
از آن جا كه مثًال امدادگر بودم، حاج آقا هر وقت مرا خواب آلود 
ــعري مي ساخت و برايم  ــيرينش في البداهه ش مي ديد، با طبع ش

مي خواند:
همت امدادگري را ببين!

احمد ما پا شده است كم َكَمك!
او نمِك تنبِل گردان ماست

واي به روزي كه بگندد نمك!
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ــم گرفته بودم در اولين فرصتي كه به مرخصي رفتم،  تصمي
خودم را به يك دكتر درست و حسابي نشان بدهم. اما عمليات در 

پيش داشتيم و حاال حاالها از مرخصي خبري نبود.
ــينية گردان بود كه چرت مي زدم. داخل  آخرين بار، كنار حس
حسينيه   مراسم دعا و نيايش بود. شب هاي عمليات، حسينيه  چنين 
حال و هوايي پيدا مي كرد. حاج آقا به همراه چند رزمنده براي دعا به 

حسينيه  مي رفتند كه چشمش به من افتاد. لبخندي زد و گفت:
عاشقان را همه گر آب برد

خوب رويان، همه را خواب برد!
معني و مناسبت شعرش را نفهميدم. فورًا خودم را جمع و جور 
كردم. يكي از رزمنده ها با خنده از حاج آقا پرسيد: «حاال ايشان از 

عاشقان است يا خوب رويان؟!»
ــا اين خواب آلودگي، گمان  ــاج آقا گفت: «نمي دانم. اما ب ح

مي كنم خوب رويي است كه در خواب غرق شده است!»
بعد حاج آقا سرش را نزديكم آورد و كنار گوشم گفت: «بلند 
ــو بيا داخل حسينيه. امشب ديگر شب خواب نيست. بخواهي  ش

نخواهي، خواب از سرت مي پرد!»
مطمئن شدم كه شب عمليات است. گفتم: «چشم حاج آقا. 

االن خدمت مي رسم.» و پشت سر آن ها داخل حسينيه شدم.
 ���

ــته بود كه عمليات شروع شد.  ــاعتي از نيمه شب نگذش س
خواب من و عراقي ها با هم آشفته شد. چنان معركه اي به پا شد 
كه محال بود خوابم ببرد. صداي شليك گلوله و فرياد رزمنده ها 
تمام فضا را پر كرد. عمليات سنگيني بود. دائم مجروح مي آوردند 
ــرعت كارهاي اوليه را انجام مي دادم تا به پشت خط  و من به س

منتقل شوند.
ــدم از وسايل امدادي كه همراهم داشتم،  ناگهان متوجه ش
ــت. اولين مجروحي كه بعد از تمام شدن  چيزي باقي نمانده اس
وسايلم آوردند، يك رزمنده بود كه پايش صدمه ديده بود. فرصت 

عقب رفتن نداشتم. خون ريزي  شديدي داشت.
ــتم تا جلوي  ــار كمربندم را باز كردم و پايش را بس بي اختي
خونريزي گرفته شود و او را عقب ببرند. وقت سر خاراندن نداشتم. 
ــر هم مجروح مي آوردند. دلم مي خواست يك كاميون  ــت س پش
وسايل امدادي داشتم تا زخم هايشان را مي بستم، اما دستم خالي 
ــتم. آستين هاي پيراهنم را با تيغ بريدم و با آن  بود. چاره اي نداش

زخم دو نفر را بستم. نمي دانستم چه كار كنم؟!
دو زخمي ديگر را هم آوردند. دوباره با تيغ پاچه هاي شلوارم 
را بريدم و به جاي باند، با آن ها زخم آن دو را هم به هر زحمتي 

بود، بستم!
آخرين نفري را كه زخم پايش را با پارچة شلوارم بستم، ناي 
ــت. به ناچار اور را كول گرفتم و با زحمت زياد به  راه رفتن نداش
عقب آوردم تا آمبوالنس برسد و او را به عقب ببرد. كم كم  رسيده 
ــاس كردم تمام رزمنده ها يك جور عجيبي نگاهم  بودم كه احس

مي كنند. انگار كه شاخ درآورده بودم!
نزديك بهداري كه رسيديم، ناگهان حاج آقا ايماني سر راهم 
ــر تا پايم انداخت.  ــد. تا مرا ديد، جلو آمد. نگاهي به س ــبز ش س
چهره اش در هم رفت. ديگر از آن مهرباني هميشگي خبري نبود. 
ــابي! اين چه وضعيه كه براي خودت  ــرم فرياد زد: «مرد حس س
ــت كردي؟ خجالت نمي كشي با اين ريخت و قيافه اومدي  درس

جنگ؟ قباحت داره واال!»
ــم، حاج آقا  ــردم حرفي بزن ــردم. دهانم را باز ك ــب ك تعج
نگذاشت. با خشم گفت: «شورش را درآوردي! بازم خواب بودي؟ 
همين جوري با اين لباساي خواب پا شدي دويدي توي خط؟ يه 

نگا به خودت بنداز!»
نگاهي به خودم انداختم. از بس پاچه هاي شلوارم را بريده و 
تبديل به باند كرده بودم و دست  و پاي زخمي ها را با آن ها بسته 
بودم، شلوارم به شلوارك كوتاه تبديل شده بود. پيراهنم هم بدون 
آستين بود! از سر و وضع خودم خجالت كشيدم! تازه فهميدم كه 

چرا توي راه رزمنده ها آن همه محو تماشاي ما شده بودند.
حاج آقا كه هنوز نزديكم بود، اين بار ماليم تر گفت: «زشته 
پسر! با لباس خواب آمدي بجنگي؟ زود باش برو يه دست لباس 
بگير و اين ها را عوض كن! آخه اين چه وضعيه؟ شلوار بي پاچه و 

پيراهن بي آستين؟»
كم كم دوباره داشت درجة عصبانيت حاج آقا باال مي رفت كه 
ــت زخمي اش اشاره كرد و گفت:  مجروح همراهم، با ناله به دس
ــمتي از پاچة شلوارش اين جاست. بقيه اش هم تن  «حاج آقا! قس
ــت، پاچه هاي شلوار و آستين پيراهنش به داد  ديگرانه! باند نداش

ما رسيدند...»
ــتين  ــلوارك و پيراهن بدون آس منظرة خنده داري بود. با ش

ايستاده بودم روبه روي حاج آقا...
ناگهان حاج آقا متوجه ماجرا شد. بغض كرد و خيلي زود به گريه 

افتاد. سر و رويم را بوسيد و هزار بار از من معذرت خواهي كرد.
در ميان گريه اش شنيدم كه اين شعر را زمزمه مي كرد:

اگر با من نبودش هيچ ميلي
چرا ظرف مرا بشكست ليلي

و من باز هم معني شعري را كه مي خواند، نفهميدم!
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بهبهداشت مدرسه
دكتر احمد مختاريان

پزشك و دبير منطقة ۲ تهران

نشانه هاي
موجودات زنده، اعم از جانوران و گياهان، در زندگي مراحل گوناگوني را طي مي كنند 
ــرات خاصي مي يابند. معموًال اين تغييرات باعث ايجاد و يا افزايش  ــن رهگذر، تغيي و در اي
توانمندي مي شود. مثًال پروانه، مراحل تخم بودن، الرو شدن و پيله تنيدن را طي مي كند تا 
در نهايت به پروانه اي كامل و بالغ تبديل شود. به همين صورت، گياهان نيز مرحلة بذر بودن، 
ساقه و ريشه دادن، گل دادن و ميوه دادن را پشت سر مي گذارند و به اين ترتيب، به گياهاني 
كامل و بالغ تبديل مي شوند. ما انسان ها نيز مراحل زيادي را كه با تغييرات كامًال آشكار و 

مشخص توأم است طي مي كنيم تا به انسان هايي با توانمندي هاي كامل تبديل شويم.
ــهولت درك اين تغييرات، آن ها را به سه بخش تقسيم مي كنند:  ــمندان براي س دانش
دوران قبل از بلوغ، دوران بعد از بلوغ و دوران بلوغ كه در فارسي آن را به رسيدن و رسش 
ــايد مهم ترين حادثه اي باشد كه در زندگي هر انساني رخ  ترجمه كرده اند. از مهم ترين و ش

مي دهد.
ــت از: تغييراتي كه در بدن موجود زنده رخ  ــانه، بلوغ عبارت  اس از ديدگاه زيست شناس
مي دهد و گوياي توانايي او در توليد نسل است. يعني رسيدن موجود  زنده به مرحله اي كه 
بتواند توليد مثل كند و نسل خود را حفظ و تكثير نمايد. هر موجودي كه اين توانايي را پيدا 

كند، بالغ خوانده مي شود.
اين تغييرات در انسان مانند بقية جانوران در دو بعد رخ مي دهد: بعد رواني و شخصيتي و 

بعد جسماني، يعني بلوغ رواني و بلوغ بدني (كه گاهي آن را بلوغ جنسي نيز مي نامند.)
ــتي نيز مطرح خواهد بود. از آن جا  ــته توصية بهداش با توجه به اين دو نوع بلوغ، دو دس
كه بيان اين توصيه ها كامًال به آشنايي و آگاهي داشتن از آن تغييرات بستگي دارد، در ابتدا 
به بررسي تغييراتي مي پردازيم كه عالئم بلوغ (نشانه هاي بلوغ) ناميده مي شوند. الزم به ذكر 
است كه در اين بحث، نگاه ما فقط و فقط نگاهي زيست شناسانه خواهد بود و از رويكردهاي 

اخالقي، ترتيبي، ديني و فقهي پرهيزمي كنيم و آن را به اهلش وا مي نهيم.

نشانه هاي بلوغ
الف) عالئم روحي  و رواني

عالئم اين بخش زياد نيستند. آن چه غالبًا رخ مي دهد، معكوس شدن روحيات و رفتار 
ــت. مثًال بچة پرجنب وجوش ديروز، به نوجواني آرام و گوشه گير تبديل مي شود يا قدرت  اس
فهم و درك او از مسائل و رويدادها، افزايش قابل توجهي پيدا مي كند. در هر حال، در زبان 
ــده يا در حال بزرگ شدن است»، استفاده مي كنند.  ــي از اصطالح «او ديگر بزرگ ش فارس
ــي و به طور  ــيار مهم روحي در اين دوران، گرايش به رفتارهاي جنس يكي از تغييرات بس
ــتاي توليد  ــت كه البته اين افزايش عالقه، امري طبيعي و در راس خاص جنس مخالف اس

نسل است.

بير منطقة ۲ تهران ۲و

موجودات زنده، اعم از جانوران و گياهان، در زندگي مراحل گوناگوني را طي مي كنند
ــرات خاصي مي يابند. معموًال اين تغييرات باعث ايجاد و يا افزايش ــن رهگذر، تغيي ا اي و در
توانمنتوانمندي مي شود. مثًال پروانه، مراحل تخم بودن، الرو شدن و پيله تنيدن را طي مي كند تا
در نهايت به پروانه اي كامل و بالغ تبديل شود. به همين صورت، گياهان نيز مرحلة بذر بودن،
ساقه و ريشه دادن، گل دادن و ميوه دادن را پشت سر مي گذارند و به اين ترتيب، به گياهاني
كامل و بالغ تبديل مي شوند. ما انسان ها نيز مراحل زيادي را كه با تغييرات كامًال آشكار و

مشخص توأم است طي مي كنيم تا به انسان هايي با توانمندي هاي كامل تبديل شويم.
ــهولت درك اين تغييرات، آن ها را به سه بخش تقسيم مي كنند: ــمندان براي س دانش
دوران قبل از بلوغ، دوران بعد از بلوغ و دوران بلوغ كه در فارسي آن را به رسيدن و رسش
ــايد مهم ترين حادثه اي باشد كه در زندگي هر انساني رخ ترجمه كرده اند. از مهم ترين و ش

بلوغ



شماره ى5 بهمن۳۱89
دوره  ى16

ب) عالئم جسماني و بدني
از ديدگاه علمي، اين نشانه ها به دو بخش تقسيم مي شوند: 

عالئم مشترك و نشانه هاي ويژه
۱. عالئم مشترك

اين نشانه ها ميان دختر و پسر يكسان اند و در هر دو جنس 
رخ مي دهند.

ـ رشد استخوان ها و بلند شدن قد
ــل ران و لگن  ــالة ران (محدودة مفص ــة كش ـ درد در ناحي

خاصره)
ـ درشت و كلفت شدن استخوان ها

ــد در دختران بيشتر است، قدرت  ــد پستان ها. اين رش ـ رش
ــيردهي را به آن ها عطا مي كند و براي هميشه به همان حالت  ش
باقي مي ماند. اما در پسرها كمتر است و پس از مدت كوتاهي به 

حالت گذشتة خود باز مي گردد.
ـ بزرگ شدن و احيانًا دردناك شدن غدد لنفاوي زير بغل. اين 

حالت نيز پس از مدت كوتاهي از بين مي رود.
ــش جوش به ويژه در صورت كه به جوش هاي غرور  ـ پيداي
يا جوش هاي جواني شهرت دارند. اين جوش ها نيز پس از مدتي 

از بين مي روند.
ـ تغيير طنين صدا. زنانه  شدن صدا در دختران و مردانه شدن 

آن در پسران.
ــدن. ويژگي اين موها ضخيم  ـ پيدايش موهاي جديد در ب
بودن آن هاست. اصلي ترين محل هايي كه موهاي جديد در آن ها 
پيدا مي شوند، عبارت اند از: زير بغل، سينه و شكم (در برخي پسرها)، 
ناحية شرمگاهي (اطراف مجراي ادرار)، ناحية نشيمنگاهي (اطراف 
محل دفع مدفوع). البته در اكثر افراد، موهاي دست ها و پاها كه 

از قبل وجود داشته اند، تغييراتي مي يابند.
ــتگاه و اندام هاي توليد مثل. اين تغييرات در  ـ تغيير در دس

بخش عالئم ويژه خواهند آمد.
۲. نشانه هاي ويژه

ــانه ها فقط در يك جنس ديده مي شوند و به همان  اين نش
جنس اختصاص دارند.

عالئم اختصاصي دختران
ـ رشد و بزرگ شدن لگن خاصره

ـ افزايش حجم دائمي سينه ها و پستان ها
ـ فعال شدن دستگاه توليد مثل. مهم ترين نشانة فعال شدن 
اين دستگاه، بروز پديده  اي است به نام «خونروش» يا «قاعدگي» 

يا «عادت ماهانه» يا «رگل شدن» يا «حيض ديدن».
اين پديده معموًال از حدود ۱۱ تا ۱۳ سالگي شروع مي شود و 

در حدود ۴۵ تا ۶۰ سالگي از بين مي رود. 
اين پديده دو ويژگي مهم دارد:

ــتگاه توليد مثل يعني رحم (زهدان) و واژن  � خروج خون از دس
ــت و در  (مهبل) به مدت ۵ تا ۱۰ روز كه در روزهاي اول زياد اس

روزهاي آخر كاهش مي يابد و قطع مي شود.

ــاه (هر ۲۸ تا ۳۰ روز) يك بار  ــن پديده به طور منظم هر م � اي
رخ مي دهد.

عالئم اختصاصي پسران
ــاالي لب (ريش و  ــاي جديد در صورت و ب ــدن موه ـ رويي

سبيل)
ـ فعال شدن دستگاه توليد مثل. مهم ترين نشانه هاي فعال 

شدن اين دستگاه عبارت اند از:
* رشد اندام توليد مثل مردانه

* رشد بيضه ها
* خروج مايعي به نام مني. اين مايع كه حاوي سلول هاي توليد 
مثلي (اسپرم) و چند ويتامين و قند و برخي تركيبات ديگر است، غالبًا 
به رنگ سفيد و لزج و چسبناك و داراي بويي خاص است و با فشار و 

جهش، در خواب يا بيداري، از طريق مجراي ادرار خارج مي شود. 

در شماره هاي آينده، توصيه هاي بهداشتي مربوط به بلوغ تقديم 
خواهد شد.

يكي از تغيـيـرات بسـيار 
مهم روحي در اين دوران، 
گرايـش بـه رفتارهـاي 
جـنسي و بـه طور خاص 
جنس مخالف اسـت كه 
البته اين افزايش عالقه، 
امري طبيعي و در راستاي 

توليد نسل است
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فرايند اصولی 

تغيير ساختارهای آموزش وپرورش

گفت و گو: زهرا شعبانی

باز هم بهانه اي دست داد تا با استاد احمد صافي، 
حول يكي از دغدغه هاي نظام آموزش وپرورش، گپ و 
گفتي داشته باشيم. و چه بهانه اي بهتر از تغيير برشي 
ساختار نظام آموزش و پرورش در دورة راهنمايي! زيرا 
دكتر صافي، چهار دهه پيش، درست چهار سال قبل 
از عملياتي شـدن طـرح دورة راهنمايي تحصيلي در 
سـاختار ۶-۳-۳، با هدف كارامدي اجراي طرح، در 
مقطع كارشناسي ارشد راهنمايي و مشاوره، آموزش 
ديده است. ماحصل مطالعات كتاب خانه اي و ميداني 
ايشان در اين زمينه و موارد مشابه، حدود سي عنوان 
كتاب است كه از منابع ارزشمند دانشگاهي محسوب 

مي شوند.
بارهـا و بارهـا دربارة سـاختار و محتـواي دورة 
راهنمايي تحصيلي بحث و تبادل نظر شده است، اما 
اين بار پاي سـخنان كسـي مي نشينيم كه در نقش 
معلم مسئول متعهد نظام آموزش و پرورش، با سابقة 
چنـد دهه تجربة نظري و عملي، موضوع را از زواياي 

گوناگون بررسي كرده است.
همراه آقاي حشـمتي، سـردبير محتـرم مجله، 
گفت وگو را با سؤالي دربارة پيشينة تاريخي ساختار 
و محتـواي دورة «راهنمايي تحصيلي» در ايران آغاز 

كرديم و استاد با دقت و آرامش پاسخ داد.

بخش اول؛ فرايند تكوين ساختار دورة 
راهنمايي تحصيلي

ــاختار نظام آموزش و پرورش  «براي اين كه يك دوره در س
شكل بگيرد، ابتدا يك متخصص كه در دو حوزة نظري و تجربي 
فعاليت دارد، موضوع را مطالعه و اصولي را كه بايد بر برنامه ها 
و اهداف آن دوره حاكم باشد، استخراج مي كند. به همين خاطر، 
ــوري، هر دورة آموزشي اهداف و فلسفة خاص خود  در هر كش

را دارد.
ساختار ۶-۳-۳ حدود ۲۰۰ سال پيش در اروپا طراحي شد 
و بعدها بسياري از كشورها از آن الگو گرفتند. در ايران نيز بعد 
ــه ها گسترش يافتند، به موجب قانون  از سال ۱۲۹۰ كه مدرس
ــي آموزش و پرورش در  ــي معارف كه اولين قانون آموزش اساس

ايران محسوب مي شد، ساختار اصلي ۶-۶ تعريف شد.
ــه اقتباس  ــي فرانس ــاختار را از نظام آموزش ما نيز اين س

كرديم.»
استاد در قدم بعدي به سال ۱۳۴۳ باز مي گردد. 
زمانـي كه مطالعاتي با محوريـت موضوعي «اصالح 
ساختار نظام آموزش و پرورش» شروع و نتايج آن در 

چند جلد تنظيم شد:
«در جلد نخست از اين دوره، اين ساختار پيشنهاد شد: دورة 
ــال، دورة ابتدايي پنج سال و براي  پيش دبستاني يك تا دو س
اولين بار سيكل اول متوسطه به نام دورة راهنمايي تحصيلي و 
ــه ساله مطرح شد. براي دورة متوسطه نيز چهار سال در نظر  س
ــور اجرا شود.  گرفتند. قرار بر اين بود كه طرح به تدريج در كش
بنابراين طبق برنامه، در سال تحصيلي ۴۶-۴۵ دورة ابتدايي به 
عنوان اولين دوره از ساختار جديد، اجرا شد. بعد از پنج سال يعني 
در سال تحصيلي ۵۱-۵۰، اولين فارغ التحصيالن نظام جديد به 
ــال تحصيلي  دورة راهنمايي تحصيلي رفتند و همين عده در س
۵۴-۵۳، اولين دانش آموزان دورة متوسطه شدند. طول تحصيل 

سـابقة طـرح مـطالـعـاتي 
راهنمايي تحصيلي به سـال 
۱۳۳۷ بـاز مي گـردد كه در 

سال ۵۰ اجرا شد
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در اين ساختار ۱۲ سال و با احتساب پيش دبستاني، به ۱۳-۱۴ 
سال مي رسيد.»

مطالعـات دورة راهنمايـي در سـال ۱۳۴۳ آغاز 
و بـراي اولين بار در سـال تحصيلـي ۵۱-۵۰ اجرا 
مي شـود. در ايـن فاصلـة زماني، مطالعـات به بلوغ 
مي رسـند. اسـتاد سـير تكاملي مطالعات را به اين 

شكل شرح دادند:
ــئله اين بود كه براي اجراي دوره به معلم نياز  «اولين مس
است. در سال ۱۳۴۶ طرح جالبي با عنوان «طرح تربيت و تأمين 
معلم دورة راهنمايي تحصيلي در رشته هاي گوناگون» نوشته شد 
ــراهاي راهنمايي در ايران، با هدف  ــال ۱۳۴۸، دانش س و در س
تربيت معلم تأسيس شدند. دو سال قبل از شروع دورة  راهنمايي، 
اولين معلمان اين دوره از دانش سراها فارغ التحصيل و استخدام 
شدند تا معلم دويست و پنجاه هزار دانش آموز اين دوره شوند.»

در سـال ۱۳۴۶، يعني چهار سال قبل از اجراي 
دورة راهنمايـي تحصيلي، طي يـك فراخوان، از هر 
اسـتان دو نفر در آزمون ورودي كارشناسـي ارشـد 
راهنمايي و مشـاوره كه براي بـار اول در ايران اجرا 

مي شد، شركت مي كنند.
سـال ۴۸، اوليـن گروه كارشناسـي ارشـد اين 
رشـته، بـا هـدف اجـراي صحيـح طـرح راهنمايي 
دانش آموزان فارغ التحصيل مي شـوند. استاد صافي 

يكي از فارغ التحصيالن اين دوره است:
«براي دورة راهنمايي تحصيلي، اهداف جالبي تعريف شده 
بود كه از مهم ترين آن ها مي توان به كشف، پرورش و سنجش 

استعدادها اشاره كرد. هدايت دانش آموز هم ركن چهارم است.
ــود، تصميم  ــتي ادا ش براي اين كه حق اين دوره به درس
گرفتند از نظام راهنمايي و مشاوره كمك بگيرند. به همين خاطر، 
من و عده اي از دوستان، به عنوان اولين دانشجويان اين رشته، 
به مدت دو سال در دانشگاه تربيت معلم تحصيل كرديم تا هر 
ــد راهنمايي و مشاوره در مدارس  كدام به عنوان كارشناس ارش

راهنمايي، اهداف دوره  را پي گيري كنيم.»
سـال ۴۷ يعني سـه سـال قبل از اجـراي دورة 
راهنمايي، يك دفتر سـتادي به نـام دفتر راهنمايي 
تحصيلي وزرات آموزش و پرورش تأسـيس مي شود 

كه استاد صافي يكي از كارشناسان آن است.
«به اين نكته توجه كنيد كه مقدمات اجراي دورة راهنمايي 
ــاوره بود. بعد از  ــد كه يكي از آن ها مش ــد نظر فراهم ش از چن
طرح اصالح ساختار نظام آموزش و پرورش، مجموعه برنامه هاي 
درسي دوره ها تدوين شدند. اين كار تا سال ۵۰ در دفتر تحقيقات 
ــي كه امروز سازمان پژوهش و برنامه ريزي  و برنامه ريزي درس
ــد تا اين كه دفتر ستادي راهنمايي  آموزشي است، انجام مي ش

تحصيلي تشكيل شد.»

برايمان جالب اسـت كه بدانيم اسـتادان طرح 
تربيت كارشناسـان ارشد مشـاوره و راهنمايي چه 

كساني بودند.
ــندگان طرح بودند كه براي تأمين  ــتادان همان نويس «اس
نيروي دبير و مشاور، با دانشگاه تربيت معلم به تعامل پرداختند. 
ــگاه تربيت معلم، قراردادي  بين وزرات آموزش و پرورش و دانش
ــاالنه پنجاه نفر از كل معلماني  ــد كه براساس آن، س منعقد ش
ــتند، از طريق آزمون، در رشتة  ــانس علوم تربيتي داش كه ليس
ــاوره پذيرفته شدند. استادان  ــي ارشد راهنمايي و مش كارشناس
ايراني و خارجي كه اين طرح را اجرا مي كردند، با اهداف دورة 

راهنمايي آشنا بودند.»
اسـتاد مي گويد، در واقع سابقة طرح مطالعاتي 
راهنمايـي تحصيلي به سـال ۱۳۳۷ باز مي گردد كه 
در سـال ۵۰ اجـرا شـد. البته طرح در سـال ۱۳۳۷ 
نظـام يافته نبود، بلكه در سـطح يـك تفكر مطرح 
شد. در اين تفكر، مسئوالن معتقد بودند، بهتر است 
دانش آموزاني كه از سيكل اول به سيكل دوم مي روند، 

راهنمايي شوند.
در همان زماني كه تفكـر «راهنمايي تحصيلي» 
دانش آمـوزان دورة شـش سـالة متوسـطه مطرح 
می شود، كتاب هايي با محوريت اين موضوع سفارش 
داده مي شـود كه كتاب ارزشـمند آقاي دكتر كاردان 

يكي از آن هاست.
«طي اين مطالعات، كشورهايي كه اين دوره را اجرا كرده 
بودند نيز بررسي شدند. يكي از متخصصان مركز مشاورة فرانسه، 

در مطالعة اين طرح حضور داشت.»
افـرادي كـه جمـع شـده بودنـد تـا در نظـام 
آموزش وپرورش وقت نوآوري كنند، به اين نتيجة مهم 
مي رسـند كه بايد براي پيش گيري از افت تحصيلي 
و هدايت درسـت و اصولي به شـاخه ها، شـناخت و 
پرورش اسـتعداد و ايجاد رغبـت در دانش آموزان، 
سـاختار راهنمايي دورة متوسطه تغيير كند و از سه 
نـوع راهنمايي اسـتفاده شـود؛ راهنمايي تحصيلي، 
راهنمايي شغلي و راهنمايي سازشي. استاد مي گويد، 
سابقة هر كدام به سال ۱۹۰۰ ميالدي باز مي گردد. 
زماني كه نظام هاي تحصيلي دنيا، اين دورة حساس 
را در ساختار نظام آموزشي خود وارد كردند. به قول 
اسـتاد، به اين نكتة ظريف رسـيدند كه هر جا تنوع 
رشـته و شاخه هسـت، بايد راهنمايي و مشاوره هم 
باشـد. او اين سـه نوع راهنمايي را كه ظاهراً از هم 
مسـتقل اند و در واقع به نوعي در هم ادغام شده اند، 

به دقت تبيين می کند.
ــه نوع راهنمايي، راهنمايي تحصيلي جايگاه  «بين اين س
ــالح «راهنمايي  ــدارس هم از اصط ــر در م مهم تري دارد. س

در هـر قسـمت از نظـام 
آموزشـي «انتخاب» وجود 
داشـته باشـد، به هدايت 
تحصيلي نيـاز داريم. زيرا 
فلسـفة حقيقي «راهنمايي 
تحصيلـي»، وجود رشـته، 
شاخـه و واحدهاي درسي 

متنوع است
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تحصيلي» استفاده شده است. اگر اين دوره را به خوبي بشناسيم، 
ديگر مردودي يا بي رغبتي نسبت به رشتة تحصيلي را نخواهيم 

داشت. زيرا اين دوره براي همين هدف طراحي شده است.» 
استاد يكي دو مورد از اهداف اين دوره را يادآوري 

مي كند تا در ادامة بحث به آن ها استناد كند.
ــك و راهنمايي  ــن دوره، كم ــداف مهم اي ــي از اه «يك
ــرفت تحصيلي است تا  دانش آموزان براي يادگيري بهتر و پيش
ــالمي،  ــه فرهنگ اصيل را به خوبي درك كنند؛ فرهنگ اس س
ــاير دوره ها در  ــي اين دوره با س ايراني و جهاني. تفاوت اساس
اين است كه ضمن يادگيري، به دانش آموزان كمك مي كنيم تا 

استعداد هايشان شناخته و شكوفا شود.
ــتة تحصيلي و  ــاخه و رش هدف دوم، كمك در انتخاب ش

هدايت دانش آموز به دورة متوسطه است.» 
اسـتاد معتقد است تغيير نظام متوسطه در سال 
۷۰ و انتقال هدف دوم از دورة راهنمايي به سال اول 
متوسطه، هيچ اسـتدالل دقيقي ندارد. دانش آموزان 
ما هم اكنون در متوسطه، مشكل تحصيلي (مردودي) 

قابل مالحظه اي دارند.
«ساختار انتخاب شاخه و رشته، ساختاري درختي است كه 
مي تواند بهترين ساختار براي نظام آموزش و پرورش باشد. ابتدا 
دوره هاي عمومي برگزار مي شود تا استعدادهاي عمومي شكوفا 
ــئوليت به دوره هاي ابتدايي و راهنمايي واگذار  ــود. اين مس ش
ــكوفايي استعدادهاي  ــود. پايان دورة راهنمايي، پايان ش مي ش
عمومي است و در پايان دورة متوسطه، شاهد تنوع استعدادها و 

بروز اختصاصي آن ها هستيم.»

بخش دوم؛ تغيير ساختار و راهكارهاي اجرايي 
آن

در اين بخش از گفت و گو با استاد صافي، دربارة 
تغيير ساختار نظام آموزش و پرورش در دورة راهنمايي 
صحبت كرديم. تشـريح پيشـينة تاريخي ورود دورة 
«راهنمايي تحصيلي» به ساختار نظام آموزش و پرورش 
و تبيين اهداف آن توسط استاد، يك بازة زماني نسبتًا 
طوالني را شامل مي شود؛ از سال۳۷ كه تفكر آن شكل 
گرفت تا سال ۵۰ كه براي اولين بار به اجرا درآمد. از 
استاد مي پرسيم، طرح تغيير ساختار در سال ۸۹ نيز 
با همين وسـواس و دقت نوشته شده است و قابليت 

عملياتي شدن را دارد؟
ــي  ــاختار را تغيير دهيم و تحول اساس «اگر مي خواهيم س
ــروع، دورة پيش دبستاني است.  ــته باشيم، بهترين نقطة ش داش
فرض كنيد كه نمي خواهيم پيش دبستاني را اجباري و عمومي 
كنيم، آن وقت سال اول دبستان، براي شروع بهترين دوره است. 
ــر بگيريم؛ از معلم،  ــام ابعاد را با هم در نظ ــراي هر دوره، تم ب
كتاب و ساختمان گرفته تا مسائل حاشيه اي تر. وقتي مي خواهيم 

ساختار را تغيير دهيم، بايد از مبنا شروع كنيم و برنامة ملي براي 
تمام دوازده سال تحصيلي يك جا پي ريزي شود. هم چنين سهم 
ــپس به كتاب  ــخص و س ــدن اهداف مش هر دوره در عملي ش
ــر دوره، محتواي  ــود. زيربناي محتواي كتاب هاي ه تبديل ش
ــت. پس كار منطقي اين است كه از دورة  دروس دورة قبلي اس
ابتدايي شروع كنيم. عده ای می گويند دير است. همين استدالل 
ــاختار نظام آموزش و پرورش، در سال ۶۷ هم مطرح  در تغيير س
ــد. آن وقت هم می خواستند از ابتدايی شروع کنند، اما گفتند  ش
ــت. مسائل دورة متوسطه زياد است، بهتر است زودتر از  دير اس
اين دوره شروع کنيم تا سريع تر نتيجه بگيريم. آن زمان هم منكر 
اين اصل نبودند كه بهتر است از پيش دبستاني شروع شود، اما 

عمًال به اين نتيجه نرسيديم.»
استاد مي گويد، زماني مي توانيم تشخيص دهيم 
امكان تغيير ساختار به صورت برشي وجود دارد كه 

طرح عملياتي نوشته شده باشد.
ــاختار  ــته درس بگيريم و براي س ــاي گذش «از تجربه ه

۱۲=۳+۳+۶، مستندات علمي پژوهشي ارائه دهيم.»
در طرح ساختار جديد، بر ضرورت اهداف 

«راهنمايي تحصيلي» تأكيد شده است؟
«بله. اما در سطح يك پيام اوليه است. اجراي آن مستلزم 
اين است كه به دانشگاه ها سفارش تربيت نيرويي كه قرار است 

اين اهداف را عملي كنند، داده شود.»
عده اي معتقدند، اين دوره نتوانسته است به 

اهدافش برسد و در اصل و بنياد دوره اي 
بي هويت بوده است. پاسخ شما به اين عده 

چيست؟
ــت به اهداف واقعي خودش  ــته اس «اگر اين دوره نتوانس
ــد، به معناي آن نيست كه در محتواي اصول و اهداف آن  برس
ــان مي دهد كه ما در اجراي آن به  مشكل وجود دارد، بلكه نش
قدر الزم توانمند نبوده ايم. به نظر مي رسد اين مشكل به ساختار 

مربوط نيست.»
استاد از يك اصل مي گويد:

«در نظام آموزشي چه مدرسه چه در دانشگاه، ارائة درست 
خدمات راهنمايي و مشاوره در تمام سطوح، يك اصل است.

اولين خدمت راهنمايي، خدمت اطالعاتي يا اطالع رساني 
است. همه دوست دارند بدانند در چه رشتة تحصيلي و چه شغلي 
موفق ترند. اگر اين ارتباط درست نشان داده شود، رضايت زندگي 
ــغلي در افراد جامعه ديده مي شود. در مطالعاتي در  و رضايت ش
ــورها، متوجه شدم دانش آموزان از پيش دبستاني با  يكي از كش
مشاغل آشنا مي شوند. براي مثال، در بازديدهاي عملي، به يكي 
ــد و رئيس و كارمند بانك  ــه مي رون از بانك هاي نزديك مدرس

دربارة شغلشان با آن ها صحبت مي كنند.
ــوان درس هايي تدوين كرد كه  در خدمت اطالعاتي مي ت
ــاغل گوناگون و عالقه مندي  ــنايي با مش در آن زمينه هاي آش

وقتـي مي خواهيم سـاختار را 
تغيير دهيم، بايد از مبنا شروع 
كنيـم و برنامة ملي براي تمام 
دوازده سـال تحصيلي يك جا 
پي ريزي شود. هم چنين سهم 
هر دوره در عملي شدن اهداف 
مشـخص و سـپس بـه كتاب 

تبديل شود

اگر نيروي الزم تربيت شـود، 
شكست طرح معنا ندارد. نكتة 
مهم تر اين اسـت كـه اهداف 
را بـه طرح هـاي قابـل اجـرا 
تبديل كنيم كه بتـوان آن ها را 
پي گيري كـرد. به اعتقاد بنده، 
تداوم انديشه در طرح هاي ما 

كم بوده است
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ــت  ــود. در اين روند، بهتر اس ــوزان به آن ها فراهم ش دانش آم
اطالعات دست اول و به روز باشند.

ــت. اين  ــت دوم، ارزيابي همه جانبة دانش آموزان اس خدم
خدمت شامل جمع آوري همه جانبة اطالعات، كاربرد روش ها و 
ابزار شناخت و تجزيه  و تحليل اطالعات و استفاده از اطالعات 

عيني دربارة هر دانش آموز است.
ــت. در اين فرايند،  ــاوره اي اس ــوم، خدمات مش خدمت س
خودشناسي فرد تسهيل مي شود تا مشكل موجود راحت تر حل 

و فصل شود.
خدمت چهارم، خدمات طرح ريزي تحصيلي، شغلي، ارجاع و 
پي گيري است. هدف عمدة اين خدمات، ياري دانش آموزان در 
ــت تا بتوانند در تهية طرح  هاي  دوره هاي گوناگون تحصيلي اس
ــره وري از فرصت ها و امكانات  ــغلي و به ــدة تحصيلي و ش آين

مدرسه و بازار كار توفيق يابند.»
اسـتاد حضور اين چهـار نوع خدمـت را با چند 

پرسش تحليلي، الزامي مي  شمارد:
ــتان به دانش آموز ارائه شود، باز  «اگر اين خدمات از دبس
هم دچار مشكالت متعدد تحصيلي خواهد شد؟ راهنمايي قبل 
ــما با  از اين كه به درمان بپردازد، پيش گيري مي كند. به نظر ش
اجراي اين خدمات، باز هم رّدي و اخراجي خواهيم داشت؟ آمار 
دانش آموزاني كه به رشتة تحصيلي خود رغبتي نشان نمي دهند، 

به چه عددي خواهد رسيد؟»
اهداف دورة راهنمايي تحصيلي از نگاه برخي از 

مسئوالن زير سؤال رفته است. نظر شما چيست؟
ــده اند. اگر  ــت كه اهداف پي گيري نش «نكتة مهم اين اس
ــروع دورة راهنمايي تحصيلي،  ــته چند سال قبل از ش در گذش
ــتة مرتبط تربيت مي كرديم، پس امروز  ــد در رش كارشناس ارش
ــي تربيت افراد با صالحيت هاي باالتر در مقاطع دكترا را  تواناي
داريم. اگر نيروي الزم تربيت شود، شكست طرح معنا ندارد. نكتة 
ــه طرح هاي قابل اجرا تبديل  ــت كه اهداف را ب مهم تر اين اس
ــاد بنده، تداوم  ــوان آن ها را پي گيري كرد. به اعتق كنيم كه بت

انديشه در طرح هاي ما كم بوده است.»
به نظر شما طرح برنامة درسی ملی تا چه اندازه 

قابل اجراست؟
«تالش هاي ارزشمندي در برنامة درسي ملي صورت گرفته 
و الزم است كه با سند ملي آموزش و پرورش هماهنگ شود. نكتة 
قابل توجه اين كه نمي دانيم توانايي هاي اجرايي طرح ياد شده 
چه اندازه است. فقط اين را مي دانيم كه تا آمادگي الزم صورت 
نگيرد، نمي توانيم شروع كنيم. مسئوليت مجريان طرح مسئوليت 
بزرگي است، زيرا به دنبال تغيير بنيادين هستند، نه تنها تغيير و 

تحولي اصالحي!
بايد سه اصل نيروي انساني، فضاي آموزشي و برنامه هاي 
ــي را در كنار و مالزمت هم آماده كنند تا طرح به بهترين  درس

شكل اجرا شود.»

صحبت هـاي پايانـي دكتر صافـي، چند توصية 
دوستانه به مسئوالن نظام آموزش و پرورش است:

ــدم اول، معلمان، مديران و كاركنان تمام دوره هاي  «در ق
ــه ويژه راهنمايي  ــول و اهداف راهنمايي ب ــي را با اص تحصيل
ــي از اين اطالع رساني  ــغلي آشنا كنيم كه بخش تحصيلي و ش
ــما هم صورت بگيرد. در مرتبة دوم،  مي تواند از طريق مجلة ش
ــطه و دانشگاه مشخص باشد تا بچه ها قبل  تكليف دورة متوس
ــب كنند و بدانند  ــت كس از ورود به اين دوره ها، اطالعات درس

مسيري كه در آن هستند، به كجا مي رسد.
ــن مراحل، ميزان  ــت كه در تمام اي ــوم اين اس توصية س
ــناخت دانش آموز از خودش و همين طور شناخت خانواده از  ش

او را باال ببريم.
ــت به ساختار واقعي اهميت  توصية چهارم اين كه الزم اس
ــم و تحول نظام آموزش و پرورش را در ابعاد گوناگون آن در  دهي

برنامة پنجم توسعه مورد توجه قرار دهيم. 
ــتلزم اين است كه در تربيت  عمل به اين چهار نكته، مس
ــوند.  ــم و بازآموزي آن ها، دوره هاي كاربردي تر پي ريزي ش معل
ــي نيز مي توانيم شناخت مشاغل و  در محتواي كتاب هاي درس

رشته هاي تحصيلي و رغبت نسبت به آن ها را لحاظ كنيم.»

گفت و گو با دكتر صافي را با پيشينة تاريخي دورة 
راهنمايي تحصيلي آغاز كرديم و در آخر، روند صحيح 
تغيير ساختار نظام آموزشي را فرا گرفتيم. اين چند 

جملة استاد را براي هميشه به خاطر سپرديم: 
ــتي، به افرادي نياز داريم  «براي عملي كردن هر فكر درس
ــند و ثبات و پي گيري امور از نوشتن قانون تا  كه اهل نظر باش

تصويب و اجراي آن، از ويژ گي هاي آن ها باشد. 
ما در عملي كردن افكارمان كم توانيم. البته با كمي تأمل 

مي توان از اين سد هم گذشت!»
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حافظة تاريخي
 يا تاريخ حفظي

دکتر عباس پرتوی مقدم
كارشناس مسئول گروه درسي تاريخ
دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

اشاره
آموزش درس تاريخ، در نظام آموزشـي ايران، 
در مجموع وضع مطلوبي نداشته و قادر به تحصيل 
اهداف و انتظارات مورد نظر نبوده اسـت. علت اين 
امر، وجود كاستي ها و نقايصي در حوزة نظر، روش 
و ارزش يابـي آموزش درس تاريخ اسـت. نگارنده 
در حد بضاعت ناچيز علمي و تجربة چندين سـال 
تدريس درس تاريخ، به طرح پاره اي از اين نقايص 
و كاستي ها در حوزة نظر مي پردازد. ذكر اين نكته در 
ابتداي سخن واجب است كه اين نوشته به هيچ وجه، 
قصد زير سؤال بردن و يا ناديده گرفتن تالش ها و 
زحمات بي شـائبة برنامه ريزان، مؤلفان كتاب هاي 
درسـي و دبيران درس تاريخ را ندارد، بلكه غرض 
طرح آسيب ها، مشـكالت و محدوديت هايي است 
كه بر اثر ساية سنگين يك نگرش و نحلة تاريخي، 

گريبان گير برنامة درسي تاريخ شده است.

نارسايي ها و كاستي هاي حوزة نظر
ــفة  تعريف و تبيين دقيق، علمي و به روز از ماهيت، فلس
وجودي و مباني نظري رشته و مادة درسي، اهميت و ضرورت 

مبرمي براي معلمان و مدرسان آن رشته و مادة درسي دارد.
ــوان يك علم و هم بر موضوع آن  ــخ، هم بر عن واژة تاري
ــكال در حوزة  ــي ترين ايراد و اش ــت دارد. اولين و اساس دالل
آموزش درس تاريخ، تعريف و تبيين نارسا و غيرعلمي از تاريخ 
ــته (موضوع علم تاريخ) و نيز تاريخ به معناي  به مفهوم گذش
ــت. در نگاه سنتي كه تاكنون بر آموزش درس  علم تاريخ اس
تاريخ حاكم بوده است، تاريخ عمومًا با گذشتة صاحبان قدرت 
و نخبگان سياسي و نظامي مترادف است. از اين منظر، تاريخ 
ــي، نظامي و حداكثر اداري محدود و منحصر  به حيطة سياس

ــود. با چنين تعريفي از تاريخ به مثابه گذشته، علم تاريخ  مي ش
ــاهان و فرمان روايان و  ــرح زندگي ش ــارت از توصيف و ش عب
گزارش هاي طوالني و مفصل دربارة جنگ ها، كشمكش ها و 
ــوري هاي قدرتمندان است.  دسيسه ها و نيز رشادت  و سلحش
محصول نهايي چنين علمي، مجموعه اي از وقايع نگاري هاي 
سياسي ـ   نظامي است كه بر حسب زمان وقوع مرتب شده اند 
ــازد. چنين  و ذهن مورخ مانند يك آينه آن ها را منعكس مي س
تعريف و تبييني از تاريخ و علم تاريخ، آثار و الزامات خاصي بر 

آموزش درس تاريخ دارد:
تحديد و تقليل علم تاريخ: محصور و محدود كردن 
ــاس قرار  ــي و نظامي و يا محور و اس تاريخ به قضاياي سياس
ــذف و يا مغفول ماندن  ــن قضايا در تاريخ، موجب ح دادن اي
ــاني، مانند  ــان ها و جوامع انس ــتة انس بخش مهمي از گذش
حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، از قلمرو تاريخ و علم 
ــود. در غياب چنين مباحث و موضوع هاي زنده و  تاريخ مي ش
پويايي از متن برنامة درسي تاريخ، قانع كردن مخاطبان اصلي 
ــودمند و مؤثر است و  ــي به اين كه تاريخ علمي س برنامة درس
گرهي هر چند ساده، از مشكالت بي شمار آنان در دنياي كنوني 
ــايد، بسيار دشوار و سخت خواهد بود. از طريق سر هم  مي گش
بندي كردن مشتي از رخدادهاي ريز و درشت به ترتيب زمان 
وقوع، ولي فاقد چارچوب و طرحي هدفمند، يك بعدي، به دور از 
تعادل و توازن و بي ربط، نبايد و نمي توان از دانش آموزان، انتظار 
عبرت آموزي و كسب تجربه داشت. با نگاهي گذرا به عناوين 
بخش ها، سرفصل ها، عنوان درس ها و تيترهاي برنامة درسي 
ــي بر حوزة آموزش درس  تاريخ، مي توان به غلبة چنين نگاه
ــله هاي حكومتي،  ــتر اين عنوان ها به سلس تاريخ پي برد. بيش
ــلطنتي، اميران، خلفا و يا رويدادهاي سياسي و  خاندان هاي س
ــاص يافته، اما دگرگوني  ها و تحوالت اجتماعي  نظامي اختص
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جايي در ميان آن ها ندارند و يا سهم بسيار ناچيزي دارند؛ زيرا 
نگرش تاريخي پيش گفته، از يك سو نسبت به چنين مباحثي 
كم التفات است و از سوي ديگر به سبب فقر تئوريك و ضعف 
روش، از درك اين گونه موضوع ها ناتوان است. حتي حوزة تاريخ 
ــي و نظامي نيز كه بسيار فربه است، در چنبره و سيطرة  سياس
ــرح  ــات و مباحث كم اهميت گرفتار آمده و از درك و ش جزئي
ــاخت قدرت، مكانسيم توليد و توزيع قدرت و فرايند تداوم و  س
ــي ـ نظامي در تاريخ ايران، عاجز و قاصر  تحول قدرت سياس
است. بنابراين، در برنامة درسي و آموزشي مبتني بر اين بينش 
ــترك و عام تاريخ سياسي  تاريخي، خصوصيات و مميزات مش
ــر تاريخ تداوم يافته و  ــي ايران كه همواره در سراس و اجتماع
به جامعة ايراني هويت بخشيده اند، محلي از اعراب نمي يابند. 
موضوع و مبحثي كه بايد جزو اهداف اصلي آموزش درس تاريخ 
در حوزة آموزش عمومي باشد، عمًال مطرح نمي شود. در نتيجه، 
شهروندان اين اجتماع فرهنگي، شناختي كلي و دركي واقعي از 
گذشتة زندگي جمعي خود و سير تحوالت آن پيدا نخواهند كرد؛ 
براي نمونه، فصول و يا عنوان هاي متعددي از كتاب درسي به 
ــلمان عرب با ارتش ساساني و  شرح جنگ هاي سپاهيان مس
جريان فتح ايران اختصاص دارد، اما دربارة موضوع مهم تري 
مانند ورود اسالم به ايران و چگونگي گرويدن ايرانيان به دين 
ــالم، عنوان و يا حتي مطلبي ديده نمي شود. زندگي سكنة  اس
روستايي، شهري و عشايري و بالطبع تاريخ شهر و روستا، ديگر 
ــزرگ تاريخ نگري و وقايع نگاري هاي  حلقة مفقوده و مغفولة ب
ــي و نظامي است. و اين سبك و مكتب تاريخي، توجه  سياس
ــت  و عنايتي به اين مباحث ندارد و در توان و حوصلة آن نيس
ــيع زندگي  كه به اين قلمروها ورود كند. در حالي كه حوزة وس
اجتماعي و موضوعات جذاب و گيرايي از قبيل شكل پوشش، 
ــوم، و نيز تداوم و تحول آن ها در طول  نوع تغذيه، آداب و رس
زمان، ظرفيت مناسبي براي خارج كردن درس تاريخ از خشكي 

و زمختي مباحث سياسي و نظامي دارد.
ــه مراتب بيش از حوزة تاريخ  تاريخ تحوالت اقتصادي ب
ــي  ــنتي و برنامة درس ــي در تاريخ نگري س ــوالت اجتماع تح
متكي بر آن، مسكوت مانده است. گاهي به صورت پراكنده و 
غيرمنسجم، از ماليات ها و تجارت ذكري به ميان آمده است، 
اما ساخت اقتصادي جامعه، مناسبات و نيروهاي توليدي و در 
ــك عبارت، فرايند توليد و توزيع قدرت اقتصادي، هيچ بياني  ي
ــرح جنگ هاي طوالني و مكرر  در آن برنامه پيدا نمي كنند. ش
اشكانيان و ساسانيان با روميان، با آب و تاب فراوان بيان شده 
ــت و به درستي، رشادت و سلحشوري سرداران و سربازان  اس
ايراني در دفاع از مرزوبوم ايران زمين مورد تجليل و تكريم واقع 
شده، اما چون رهيافت نظري به تاريخ، مبتني و متكي بر تاريخ 
ــي و نظامي جز ء نگر است، به هزينه هاي هنگفت مالي  سياس
ــاورزان، كارگران،  ــن نبردها و تأمين كنندگان آن، يعني كش اي

پيشه وران و بازرگانان ايراني هيچ اشاره اي نمي شود.

ــت و نظامي گري، فضا را  ــنتي، سياس در تاريخ نگري س
ــت.  ــاخته اس بر فرهنگ و حوزة تمدني نيز تنگ و محدود س
سازندگان واقعي فرهنگ و تمدن شناخته نمي شوند و يا حداقل 
ــهم آنان به روشني بيان نمي گردد. اصًال اين نحلة  نقش و س
ــدارد و حداكثر به اين  ــي، دغدغة چنين بحث هايي را ن تاريخ
ــيان و  ــا مي كند كه فرضًا تمدن ايران در عصر هخامنش اكتف
ــهرت رسيد  ــاه و امير به عظمت و ش يا در زمان فالن شاهنش
ــمند و عالم سرشناس نام ببرد. سخناني كه  و از معدودي دانش
ــدن آن ها فرق چنداني ندارد، زيرا عنايتي به  ــدن و نش بيان ش
ــكل گيري، توسعه، تحول و سقوط  زمينه ها، عوامل و داليل ش
ــدن و يا ويژگي هاي عام آن ندارد؛ اين در حالي  فرهنگ و تم
ــو جنبه و جهات  ــت كه در تاريخ ديرپاي ايران، از يك س اس
فرهنگي بر ساير جنبه ها غلبه دارد و تداومي مستمر و معنادار 
در اين بخش مشاهده مي شود كه كمتر در تاريخ ساير جوامع 
و كشورها مالحظه مي گردد و از سوي ديگر، تحقق و تحصيل 
هدف هاي تربيتي و فرهنگي درس تاريخ، فقط با تكيه و تأكيد 
ــير و تحول آن امكان پذير خواهد  بر تاريخ فرهنگ، تمدن و س

بود.
ــر در عصر ارتباطات كنوني كه كرة زمين به  بنابراين، اگ
ــخن به  ــده، اين همه از هويت ملي س دهكدة جهاني تعبير ش
ــاخصه هاي هويت جمعي و  ميان مي آيد و بر ضرورت درك ش
نقش تاريخي آنان در هويت بخشي به يك ملت تأكيد مي شود، 
بايد به اين نكته توجه كرد كه قسمت اعظم مؤلفه هاي هويت 
ملي، عناصر فرهنگي هستند و فقط از طريق كندوكاو در تاريخ 
فرهنگي، مي توان مؤلفه هاي هويتي و كاركرد تاريخي آن ها را 
شناخت و تعريف و باز تعريف كرد. بدون شك با بينش تاريخي 
مبتال به فقر نظريه و فقر تفكر منطقي و بيگانه با روش شناختي 
علمي، نمي توان از عهدة اين امر خطير برآمد و وقايع نگاري هاي 
سياسي و نظامي صرف، ظرفيت و توان نيل به اين هدف ها را 

ندارند؛ پس به ناچار بايد طرح ديگري درانداخت.
نقص و نارسايي در فهم گذشته: گذشتة انسان ها 
ــع، مجموعه اي از حيطه هاي متعدد و متكثر اجتماعي،  و جوام
فرهنگي، اقتصادي و سياسي است كه به شكلي در هم تنيده 
ــم نقش آفريني مي كنند. وجود و كاركرد هر جز ء  و مرتبط با ه
وابسته و منوط به وجود و كاركرد اجزاي ديگر است. بنابراين، 
شناخت هر جز ء و يا درك كليت اين موجود، به فهم تمام اجزا 
و روابط و تأثير و تأثر متقابل آن ها منوط است. رهيافت نظري 
ــت تحوالت  ــنتي از تاريخ، حتي قادر به تبيين دقيق و درس س
سياسي و نظامي نيست، تا چه رسد به اين كه بخواهد گذشتة 
ــان ها و جوامع را درك و تحليل كند. در خوش بينانه ترين  انس
حالت، علم تاريخ را به دانش انبارداري تنزل مي دهد و حافظة 
ــته  ــت، نام ها و تاريخ ها انباش ــان را از وقايع ريز و درش متعلم
ــش هاي متعددي را به  ــازد. اين وضعيت و شرايط، پرس مي س
ــخ گفتن به آن ها اهميت اساسي  ذهن متبادر مي كند كه پاس

آيا اين شكل از آموزش 
تاريخ، مي تواند موجب، 
مسبب و ماده اي براي 
تفكـر، نـقـد و نقادي 

باشد
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ــان اصلي برنامة درس تاريخ تا  ــل امروز و مخاطب دارد: ۱. نس
چه اندازه حوصله و تحمل دانش انبارداري را دارند؟ ۲. دبيران 
ــه اندازه قادر به جلب و جذب توجه و عالقة  درس تاريخ تا چ
ــتند؟ ۳. به ذهن  متعلمان به درس تاريخ با اين ويژگي ها هس
ــت متعلق به  ــپردن صرف حوادث و رويدادهاي ريز و درش س
ــته هاي دور و نزديك، در دنياي امروزي، چه نفعي براي  گذش
ــا دارد؟ ۴. دانش انبارداري چگونه مي تواند موجب  حافظ آن ه
ــتعدادها و بروز خالقيت هاي دانش آموزان شود؟  شكوفايي اس
ــكل از آموزش تاريخ، مي تواند موجب، مسبب و  ۵. آيا اين ش

ماده اي براي تفكر، نقد و نقادي باشد؟
برخي از تحليل هاي سطحي از تحوالت سياسي و نظامي 
ايران در كتاب هاي درسي، كه جاي هيچ افتخاري براي گذشته 
ــة همين نگاه تقليل گرا و فروكاهنده به  باقي نمي گذارد، نتيج
ــيان،  ــقوط هخامنش ــت. براي مثال س تاريخ و علم تاريخ اس
فروپاشي ساسانيان و سقوط اصفهان به دست افغانان، نتيجه و 
پيامد تجمل گرايي، خوش گذراني و عياشي آخرين فرمان روايان 
ــله ها، تحليل مي شود؛ زيرا چنين تلقي و  نگون بخت اين سلس
تصوري از تاريخ، عاجز از فهم زمينه ها و علل مركب و چندگانة 
تحوالت تاريخي است و به اين گونه تحليل و تفسيرهاي ناروا 

توسل و تمسك مي جويد.

بي توجهي و ناتواني تاريخ نگري سنتي در فهم ربط و نسبت 
ــناخت منطق دروني تحوالت گذشته،  رخدادها با يكديگر و ش
ــت كه در برنامة آموزش درس تاريخ، ابزارها  ــده اس موجب ش
ــيند و فرع بر  ــوند، ابزار بر جاي هدف بنش و هدف ها خلط ش
ــان، اساس برنامة درسي و آموزش  اصل برتري جويد. بدين س
تاريخ، در نهايت به حفظ وقايع، نام ها و سال ها خالصه و ختم 
ــش دبير به راهنمايي و هدايت متعلم به  مي شود و تمام كوش
خوب حفظ كردن سطحي ترين مفاهيم و موضوع هاي دانشي 
معطوف مي شود. رقم و عددي نيز كه در هر نوبت ارزش يابي، 
در كارنامة دانش آموز ثبت مي گردد، بيش از آن كه معرف فهم 
ــي و اصلي مادة درسي و  و درك او از مفاهيم و مباحث اساس
يا نشاني از پيشرفت و افت تحصيلي او باشد، در واقع نمايانگر 
ــت كه ذهن او قادر  ــت. ترديد و شكي نيس قدرت حافظة اوس
نيست مجموعه اي از اطالعات خام پراكنده، يكسويه و ناقص 
ــناخت و دركي هر چند جزئي و ناقص،  را تركيب كند و به ش

دست يابد.
شخصيت پروري در تاريخ: نتيجة ديگر انحصار تاريخ 
و علم تاريخ به حوزة سياست و جنگ، تأكيد و تصريح بيش از 
حد بر نقش شخصيت ها و نخبگان سياسي و نظامي در تاريخ 
است. اين بينش تاريخي، تاريخ و علم تاريخ را عمًال به ارباب 
قدرت و محدود در حصار تنگ دربارها منحصر مي سازد. مردم 
در چنين تاريخي نه تنها هيچ جايگاه و نقشي ندارند، بلكه اساسًا 
ــوند و به حساب نمي آيند. طبيعي است كه  و اصًال ديده نمي ش
ــهروندان و مردمان عادي جامعه با چنين دركي از تاريخ كه  ش
گذشتة آنان را انعكاس نمي دهد، نتوانند رابطه  و علقة مطلوبي 
برقرار سازند. البته معنا و مفهوم اين سخن اين نيست كه تاريخ 
سياسي و نظامي، فقط به حكومتگران متعلق است، بلكه منظور 
ــي ارائه  ــت كه نوعي درك ناقص و ابتر از تاريخ سياس آن اس

مي شود كه اين ذهنيت نادرست را القا مي كند.
ــاي تكراري و  تكـرار مطالـب و موضوعات: كاره
ــي و نظامي  ــي ديگر وقايع نگاري هاي سياس ــالل آور، ويژگ م
است كه اصطالحًا مي  توان عبارت «چسب و قيچي» را براي 
توصيف بسياري از آن ها به كار برد. تكرار تمام مطالب و مباحث 
كتاب هاي درسي تاريخ دورة ابتدايي در كتاب هاي درسي تاريخ 
ــطه،  دورة راهنمايي و تكرار مطالب اين دو دوره در دورة متوس

ريشه در همين نگاه تاريخي دارد.
ناپيوستگي و انفصال پديده هاي تاريخي: ويژگي 
ديگر وقايع نگاري هاي سياسي و نظامي، انفصال و پراكندگي 
ــت. وقايع و رخدادهاي عمدتًا سياسي و  رويدادها و حوادث اس
نظامي، نه تنها در قالب فرايندي از تحوالت مرتبط و چندگانة 
ــه و ارزيابي  ــي، فرهنگي و اقتصادي مطالع اجتماعي، سياس
نمي شوند، بلكه حتي بيشتر بر منفصل و جدا ساختن رويدادهاي 
ــود گرايش دارد.  ــي و نظامي از مقدمه و مؤخره هاي خ سياس
ــيال  ــن رهيافت نظري از تاريخ، تاريخ موجودي پويا، س در اي

رهيافت نظري سـنتي از 
تاريخ، حتي قادر به تبيين 
دقيق و درسـت تحوالت 
سياسي و نظامي نيست، 
تا چـه رسـد بـه اين كه 
بخواهد گذشتةانسـان ها 
و جوامع را درك و تحليل 

كند
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ــت؛ لذا رخداد هاي تاريخي،  ــت و فاقد روح اس و متحرك نيس
همانند يك فسيل يا شي  ء فيزيكي، توصيف و ترسيم مي شوند. 
ــي ـ  نظامي سنتي، انگيزه و  خالصه اين كه تاريخ نگاري سياس
توان درك ربط منطقي و چند سوية قضايا و تحوالت پيچيدة 
تاريخي را ندارد و به روابط عّلي و معلولي قضاياي تاريخي در 

سطح كالن آن توجه نمي كند.
ــه تاريخ، مي توان تعريف و  ــنتي ب در مقابل چنين نگاه س
تبييني علمي و به روز از تاريخ و علم تاريخ ارائه كرد، تا اسباب 
و علل رفع و يا حداقل كاهش نارسايي و نقيصه هاي فوق باشد. 
ــو و پويا به تاريخ كه در عين حفظ تعادل و توازن در  نگاهي ن
ــي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاريخ،  ابعاد سياس
ــدف خود را بر درك روح تاريخ و فهم ارتباط منطقي و ربط  ه
ــي و معلولي قضايا و تحوالت چندگانه و چندجانبة تاريخي  عّل
ــازد؛ و به تاريخ به مثابه جرياني پويا و زنده بنگرد  ــتوار س اس
ــوي آينده در حركت است. در نگاه  ــاخته و به س كه حال را س
فرايندي به تحوالت تاريخي، هر واقعه و حادثة تاريخي، همانند 
يك قطعة پازل است كه به تنهايي و به صورت منفصل، ارزش،  
ــدارد و فقط هنگامي معنا و مفهوم مي يابد كه  ــار و معنا ن اعتب
در كنار ديگر قطعه هاي پازل قرار گيرد و مجموعة هماهنگ، 
منسجم و معناداري را تشكيل بدهد. با چنين رهيافت نظري از 
تاريخ، رخدادهاي تاريخي چيزي فراتر از پوسته و ظاهر تاريخ 
به حساب نمي آيند و در مطالعة تاريخ، تنها ابزاري براي شناخت 
و تحليل تحوالت تاريخي هستند. بر اين مبنا، «منظور از تاريخ، 
رخدادها و تحوالت زندگي انسان ها و جوامع گذشته است كه 
تمام عرصه هاي تمدني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
ــاس آن بوده است، شامل  ــان محور و اس و نظامي را كه انس
مي گردد». «علم تاريخ نيز علم شناخت، تحليل و تفسير رفتار و 
انديشة افراد، اقوام و جوامع گذشته است كه براساس روش ها، 

گزينش ها و تفسيرهاي مورخان به دست مي آيد».
ــين تفاوتي  اين رهيافت نظري به تاريخ، با رهيافت پيش
ــي دارد. اول آن كه مردم و اعضاي جوامع انساني محور  اساس
ــتند و نه اشخاص، قشر و گروه خاصي. دوم  و مركز تاريخ هس
ــي و نظامي محدود و  ــه تاريخ فقط به رويدادهاي سياس آن ك
ــي،  ــه تمام عرصه هاي اجتماعي، سياس ــت، بلك منحصر نيس
ــوم آن كه تاريخ  ــود. س ــامل مي ش فرهنگي و اقتصادي را ش
ــت، بلكه عرصة شدن ها نيز هست و  فقط عرصة بودن ها نيس
جرياني پويا، پيوسته، زنده و متحرك است. چهارم آن كه تاريخ 
مجموعه اي از حوادث پراكنده، اتفاقي و شانسي نيست، بلكه 
سلسله وقايع منظم عّلي و معلولي است كه براساس انتخاب و 

اختيار انسان ها به وقوع مي پيوندد.
ــاده و  ــگاه، وقايع نگاري س ــن ن ــز در اي ــخ ني ــم تاري عل
داستان سرايي و يا دانش  انبارداري نيست، بلكه علم شناخت، 
ــه و عملكرد انسان هاست و به راحتي  ــير انديش تحليل و تفس
ــب و قيچي حاصل كرد، بلكه از  نمي توان آن را از طريق چس

راه تفكر منطقي، پژوهش روشمند و اطالع و آگاهي از مباحث 
نظري و تئوريك ساير رشته هاي هم بسته و همسايه با تاريخ، 
يعني جغرافيا، جامعه شناسي، اقتصاد، فلسفه و روان شناسي به 

دست مي آيد.
ــراي اين نحلة تاريخ نگاري در پژوهش  البته كاربرد و اج
ــت. پژوهنده و دبير تاريخ  ــادگي بيان آن نيس و آموزش، به س
نيازمند آن است كه دربارة مباني نظري و حتي فلسفي اين تفكر 
تاريخي و سازوكارهاي روش شناختي آن بسيار مطالعه كند و 
با تتبع و تأمل، هم ويژگي و مختصات اين نحلة تاريخ نگاري و 
هم كاركرد، نتايج و آثار آن را بشناسد. بنابراين، اطالع به روز 
از حوزة نشر و ادبيات پژوهشي تاريخ و مطالعة آثار و تحقيقات 
متعدد و متنوع پژوهشگران تاريخ، راز و رمز اصلي رفع كاستي و 
نارسايي هاي آموزش تاريخ در بخش نظر، نگاه و بينش تاريخي 

است.

در نگاه سنتي كه تاكنون 
بر آمـوزش درس تاريخ 
حاكم بوده اسـت، تاريخ 
عمومًا با گذشتةصاحبان 
قدرت و نخبگان سياسي 

و نظامي مترادف است
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محبت تاريخی
ــالگی رسيده است،  ابراهيم تارخ که به تازگی به ۹۰ س
بيش از ۴۰ سال عمر خود را در کار تدريس تاريخ سپری نموده 
ــة دارالفنون بوده و آخرين سال های  ــت. تارخ شاگرد مدرس اس
تدريس خود را در مدرسة راهنمايی علوی تهران گذرانده است. 
سعادتی دست داد تا در منزل شخصی ايشان، گفت و گويی با اين 

معلم تاريخ داشته باشيم.

� آقـای تـارخ، مختصـری از زندگی  خـود را بيان 
کنيد.

� من در سال ۱۲۹۹ شمسی در تهران متولد شدم، تحصيالت 
ــرو، تحصيالت دبيرستانی را در  ــة ناصرخس ابتدايی را در مدرس
ــرای عالی  ــة دارالفنون و تحصيالت عالی را در دانش س مدرس
گذراندم. در سال ۱۳۲۱ در رشتة تاريخ و جغرافيا فارغ التحصيل 

شدم.
� چه وقت و چگونه کار تدريس را شروع کرديد؟

ــال ۱۳۲۲ ازدواج کردم. در سال ۱۳۳۶ به خاطر وجود  � در س
بعضی مشکالت، به شهرستان  ساوه رفتم و تدريس اين درس 
را آغاز کردم. سپس در سال ۱۳۴۲ به تهران آمدم و چون تعهد 
دولتی داشتم، به يک مدرسة دولتی اعزام شدم و در دبيرستانی 
به نام «پهلوی» در نزديکی ميدان قيام (شاه سابق)، کار خود را 
ــه يک سابقة تاريخی داشت. نامش  ادامه دادم. البته اين مدرس

ــيس «مدرسة قاجاريه» بود که در زمان رضاشاه به  در آغاز تأس
«پهلوی» تغيير نام پيدا کرد.پس از سرنگوني رژيم پهلوی هم به 
نام يکی از دانش آموزان، شهيد «ابراهيم عابد» تغيير نام يافت 
ــد. در سال ۱۳۵۱ هم وارد مدرسة  و پس از مدتی هم منحل ش
راهنمايی نيک پرور (علوی) شدم و درس تاريخ را تا سال ۱۳۸۱ 

در آن جا تدريس کردم.
� از دوران کودکی خود چه خاطره ای داريد.

ــد. موضوع «قرارداد  ــاه سپری ش � کودکی ام در دورة رضاش
سعدآباد۱» را فراموش نمی کنم. روزي با دوستانم دم در مدرسه 
ــان ری از کنار ما عبور  ــتاده بودم. اتومبيل مجللی در خياب ايس
کرد که رضاشاه، آتاتورک (رييس جمهور ترکيه) و امان اهللا خان 
ــاه افغانستان) داخل آن بودند. آمده بودند قرارداد سعدآباد  (پادش

را امضا کنند.
� چرا برای ادامة تحصيل رشـتة تاريخ را انتخاب 
کرديـد؟ آيا عالقه داشـتيد يـا علت ديگـری وجود 

داشت؟
� من در دورة ابتدايی عالقة خاصی به تاريخ و جغرافی داشتم 
ــم من را برای درس  ــويق معلمم بود. هر بار معلم و علتش تش
ــرد، درس را بلد بودم. معلمم هم خيلی  ــواب دادن صدا می ک ج
مرا تشويق می کرد. به اين ترتيب سخن گوی کالس شدم. يعنی 
ــؤالی را بلد نبود، من به جايش جواب  هر دانش آموزی جواب س

گفت و گو: فاطمه خرقانيان
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می دادم. اين موضوع باعث شد پی گير باشم تا هميشه درس را 
بلد باشم. دربارة جغرافی هم نقشة قاره ها را می کشيدم و خيلی 
تشويق می شدم. دبيرستان که بودم، در کالس تاريخ کنفرانس 
ــم. يک بار بعد از کنفرانس من، معلم صدايم کرد و در  می دادي
گوشم گفت تو معلم خوبی خواهی شد... به خصوص آن زمان، 
ــر کالس می آمدند و برای معلم شدن  ــجويان دانشگاه س دانش
تبليغ می کردند. خالصه، همة اين عوامل باعث شد که وارد کار 
شريف معلمی شوم. دکتر شريعتی می گفت: «اگر کسی بتواند 
ــت که به شغل ديگری  ــد، گناه کبيره کرده اس معلم خوبی باش

بپردازد».
� شما زماني بسـيار طوالني صرف آموزش تاريخ 
دورة راهنمايي كرده ايد. به نظر شـما آموزش تاريخ 
چه فايده و ضرورتي براي دانش آموز راهنمايي دارد؟ 

و آن ها از تاريخ چه استفاده اي مي كنند؟
ــت، گفته  ــه براي محصل نتيجه بخش اس ــر تاريخي ك � اگ
ــودمند خواهد بود. واّال صرف شرح وقايع،  ــود اين آموزش س ش
ــغول  ــت. به خصوص از آن جايي كه ما مش ــدان مفيد نيس چن
آموزش وپرورش هستيم و نه تنها آموزش، پس بايد روح بچه  را 
ــت كه بايد طوري درس داد تا دانش آموز  پرورش دهيم. اين اس
عاشق شود. عاشق كه شد، آموزش معلم روي او اثرگذار مي شود؛ 
به شرطي كه دانش آموز در درجة اول نسبت به معلم عالقه مند 
ــد. بنابراين مرحلة اول كار، همان شعري است كه هفتصد  باش

سال پيش سعدي عليه الرحمه گفته است:
درس معلم ار بود زمزمة محبتي

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را

� در مواجهه با رفتارهاي ناپسند  دانش آموزان چه 
عكس العملي نشان مي داديد؟

ــايد ما نپسنديم.  � خب بچه ها گاهي كارهايي مي كنند كه ش
اما معلم بايد گذشت داشته باشد، هم رهبر باشد و هم با عاطفه. 
معلم نبايد اهل خشونت باشد تا شاگرد بتواند از او استفاده كند. 
زماني من در شهرستان سر كالس نشسته بودم و داشتم حرف 
مي زدم. يكدفعه يكي از بچه ها داد زد، آقا مارمولك! من در حيني 
كه حرف مي زدم، ديدم که دانش آموزي مارمولك را از لباسش 
ــو مارمولك را  درآورد و در كالس انداخت. گفتم، فالني! بلند ش
بگير و از كالس بيرون ببر. اگر خواستي مجدد به كالس بيايي، 
بدون مارمولك بيا. او هم همين كار را كرد و به كالس برگشت. 
ــي دفتر رفتم، آمد و گفت، آقا مرا ببخش! گفتم، من همان  وقت
موقع تو را بخشيدم. بعد از سال ها او را در تهران ديدم، به من كه 
رسيد شروع كرد به خنديدن. پرسيدم چرا مي خندي، گفت شما 
را ديدم ياد صحنة كالس و رفتار شما با خودم افتادم. من االن 

رييس دبستانم و رفتار با دانش آموزان را از شما ياد گرفتم.
� هرگز در طول تدريس اتفاق افتاد كه دانش آموزي 

را تنبيه كنيد؟
ــد دانش آموز  ــت. باي ــت نياز اس � خير، در تعليم وتربيت گذش
ــيد. من در تمام مدتي كه معلم بودم، اهانتي به  خطاكار را بخش
ــونت نكردم، هيچ!  دانش آموزانم نكردم. هر خطايي كردند، خش

فقط راهنمايي كرده ام.
� معلـم به جز علم، چـه نكات ديگـري را بايد به 

شاگردانش تعليم دهد؟
ــت كه معلم به دانش آموزان بياموزد، متكي به خداي  � مهم اس
ــند، بايد به خدا متكي  ــند. تنها متكي به بازو و مغز نباش خود باش
شوند. دانش آموزي داشتم كه نمرة امتحانش ۹ شد. او مي خواست 
من به او نمره بدهم تا به ۱۲ برسد. چون در غير اين صورت، بايد 
ــربازي مي رفت. من قبول نكردم و گفتم بي خودي به كسي  به س
نمره نمي دهم. اما يك كار در حقت انجام مي دهم. امشب برايت 
دعا مي كنم. سحر بلند شدم و نماز شب خواندم و گفتم خدايا، من 
ــكل او را حل كنم، اما از تو مي خواهم راه نجاتي  نمي توانم مش

برايش پيدا كني...
گذشت. مدت ها بعد او را ديدم. وضع خيلي خوبي پيدا كرده 
ــت. درامدش دو برابر من بود. گفت بعد  بود و درامد بااليي داش
از مدرسه، نظام وظيفه اسم نوشتم كه گفتند ۲۰۰ تومان بدهيد 
معاف شويد، من هم معاف شدم. به آبادان رفتم. استخدام شدم. 
بعد هم شبانه درس خواندم و ديپلم گرفتم. گفتم، ديدي از خدا 

خواستم و او نجاتت داد.
� درس تاريـخ به چه كار دانش آمـوز مي آيد؟ اگر 
فردي تاريخ نداند، چه ضرري متوجه او خواهد شد؟

� من به دانش آموزانم مي گفتم، شما كه هيچ، بقال سر كوچه 
ــي كه مي خواهد در اين كشور زندگي  هم بايد تاريخ بداند. كس

بچه محبت مي خواهد، اين قدر معلم بايد با محبت باشد، تا 
دانش آموز عبد و عبيدش شود. مثل فرزند خودش بايد بچه ها را 
ــت بدارد. وقتي عالقه به اين حد شد، دانش آموز حرف شنو  دوس
ــود. اگر نصيحتش كنيم. خطاهايش را گوشزد كنيم و...،  مي ش

همه را مي پذيرد.

تشـويق معلـم، عالقه به 
رشـتة تاريـخ را در مـن 

ايجاد كرد

معلـم بايد بـه دانش آموز 
بيامـوزد كه تنهـا به مغز و 
بازوي خود متكي نباشـد، 
بلكه بـه خداي خـود اتكا 

كند
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ــت؟ چه طور و چرا رخ  كند، بايد بداند چه تحوالتي رخ داده اس
ــت؟ فقط مي گويند مصدق! مصدق كه بود؟ چرا قيام  داده اس
كرد؟ نتيجه اش چه شد؟ هدف ها چه بود؟ به هدف ها رسيدند يا 
نه... در كتاب تاريخ سوم راهنمايي، دربارة جنگ ايران و روس 
مي خوانيم. هم چنين دربارة رفتاري كه با نخست وزيرهاي وقت 
داشتند. ميرزا تقي خان اميركبير، ميرزا ابوالقاسم قائم 
مقام. چرا با اين ها آن گونه  رفتار شد؟ چه عواملي وجود داشت 
كه اجازه نمي داد كسي براي اين مملكت كار كند؟ فقط همين 
نبود كه اميركبير را در حمام كاشان بكشند، هميشه همين طور 
بوده است كه نمي خواستند كسي براي كشور ما كار كند. آن قدر 
ــت مي كردند و عوامل مزدور مي ساختند تا عليه او  پاپوش درس
قيام كنند. ذهن بچه ها بايد نسبت به زندگي و تحوالت اطرافشان 

روشن باشد. نبايد خام باشند. تاريخ دانش آموز را پخته مي كند.
� روش شما در طرح سؤاالت امتحاني چگونه بود؟ 

آيا روي حفظيات تأكيد داشتيد يا بر محتوا؟
ــؤال نمي دادم. چون  ــن هيچ وقت از متن يا تيتر كتاب س � م
مي خواستم قوة تعقل و تفكر دانش آموز به سمت تحليل و چرايي 
ــد خودش پيدا كند و اظهارنظر كند لذا  ــرود. اين چرايي را باي ب

روي اطالعات و حفظيات تأكيد زيادي نداشتم.
� معلم تاريخ چه طور مي تواند دانش آموزان را سر 

ذوق بياورد تا به درس عالقه مند شوند؟
ــت. معلم مي تواند همة اين ها را روي  � تاريخ پر از وقايع اس
ــي كند. به مملكت ما خيلي حمله شده است؛ حملة  تخته نقاش
ــيه! من ماجراي اين جنگ ها را  چنگيز، اعراب، افغان ها و روس
روي تخته مي كشيدم. مثًال نقشة ايران را مي كشيدم و مسير ورود 
را مشخص مي كردم. حتي براي جغرافي هم همين گونه عمل 
ــاعت قبل از شروع كالس، به مدرسه  مي كردم. صبح ها يك س
مي رفتم، نقشة ايران را مي كشيدم. بعد مكان هاي مختلف را با 
گچ رنگي مشخص مي كردم. بچه ها خيلي دوست داشتند. براي 
ــال، كوه ها، تپه ها، رودخانه ها، معدن ها و... همه چيز را روي  مث
ــان می دادم. در واقع به شيوة سمعي  ـ   بصري آموزش  تخته نش
مي دادم و تدريس فقط شفاهي نبود. گاهي نقشة كشورها را روي 
كاغذ مي كشيدم و به تعداد  بچه ها كپي مي كردم و از روي كاغد 
ــبت به من عالقه پيدا  درس مي دادم. با اين روش، بچه هم نس

مي كرد و هم نسبت به درس!
� از حرف هاي شـما اين طور برمي آيد كه اول خود 
معلم بايد در كارش ذوق و شـوق داشـته باشد. آيا 
معلم بدون عالقه هم مي تواند تدريس موفقي داشته 

باشد؟
ــد، هيچ گاه فرد صاحب ذوق نمي شود.  � خير، اگر عالقه نباش
ــوق شد، ناخوداگاه اين ذوق را در  اگر معلمي صاحب ذوق و ش

تدريس پياده مي كند.

� آيا مي شـود گفت كه با تاريخ، هويت دانش آموز 
را مي سازيم؟

ــور  ــاس مليت در دانش آموز زنده و او به كش � با تاريخ، احس
عالقه مند مي شود. دانش آموز در كنار كساني كه اموال مملكت 
را تاراج كردند، اميركبير را مي بيند كه چه طور به كشور خدمت 

كرد. با اين شيوه، الگوگيري مي كند. 
� چه طور مي توان مزة تاريخ را چشيد؟

� من به دانش آموزانم مي گفتم، اگر شما چهار نفر را بشناسيد بهتر 
ــت يا اين كه فقط يك را نفر را بشناسيد؟! تاريخ، آن چهار نفر  اس
است. بايد احواالت آن چهار نفر را بدانيم، بفهميم چه كردند و چه 
عاقبتي داشتند تا تجربة بيشتري براي آينده در اختيار داشته باشيم.

پي نوشت
۱. قرارداد سعدآباد نوعي پيمان عدم تعرض ميان ايران، افغانستان و تركيه بود.

با مطالعة تاريخ، از احواالت 
كسان بـيـشـتـري آگـاه 
مي شويم كه اين مي تـواند 
تجربة بيشتري را در اختيار 

ما قرار دهد
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ياسين لطفي

اشاره
متني كه پيش رو داريد، آموزش زيبانويسـي 
خط تحريري اسـت كه از بيـن چندين روش كه 
به مربيان و استادان اين هنر سفارش داده شده 
بود، برگزيده ايم. اين متن شامل سه درس است: 
آشـنايي با خط زمينه و محـل قرار گرفتن حروف 
نسـبت به آن؛ اتصاالت حروف و نوشتن كلمات؛ 

خطوط راهنما و رعايت آن ها.
از آن جا که خط و زبان هر ملتي، نمايندة هويت 
ملي آن  اسـت، مي توان خط را هنري ملي ناميد و 
خوش بختانـه خط و كتابـت در ميراث فرهنگي و 

هنري ايران نيز ارزش ويژه اي دارد.
از آغـاز يادگيري خواندن و نوشـتن، آموزش 
خط با مشـق بصري شـروع مي شـود، با تمرين، 
تكرار و هماهنگي چشـم و دست ادامه مي يابد و 

به آموزش قواعد مي انجامد.
در دورة راهنمايـي تحصيلي الزم اسـت همة 
دانش آمـوزان و معلمان به هر شـيوة ممكن، اين 
اصول را در نوشتن رعايت كنند تا دست نوشته هاي 

آنان چنان زيبا باشد كه بر خواننده تأثير گذارد و او 
را به ادامة خواندن متن مشتاق كند.

ايـن متـن را آقاي ياسـين لطفـي، معلم هنر 
مدارس راهنمايي تحصيلي منطقة شهر ري، پس 
از پانزده سـال تجربة آموزش خـط تحريري، به 
رقم كشـيده اند. ايشـان گفته اند، اصل اين روش 
را از زنده ياد دكتر خزائلي آموخته و خود مناسـب 

آموزش در كالس هاي درس كامل كرده اند.

درس اول: آشنايي با خط زمينه
انسان براي برقراري نظم در اجتماع و گروه، از قوانين و 
قواعدي استفاده مي كند كه در صورت آگاه بودن همة افراد 
ــوي  ــر جامعه از اين قوانين، همة اعضاي آن جامعه به س ه
ــه در صورتي كه به آن قوانين  ــش حركت می كنند؛ البت آرام
ــط خيابان ها يا بلوارها  عمل كنند. براي مثال، خط هاي وس
به عنوان خطوط راهنما، رانندگان و افراد پياده را به رعايت 
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ــتوراتي دعوت مي كنند كه در نهايت موجب انضباط در  دس
ــد. يا در مدارس، براي  ــد و ايجاد آرامش خواهد ش رفت و آم
آن كه كودكان و نوجوانان دانش آموز بتوانند هر چه سريع تر 
ــوند و با انضباط وارد كالس شوند، كف حياط را با  منظم ش
خط هايي صاف، در حالتي موازي و با رنگي روشن، خط كشي 
ــدن خط ها متوجه  ــد. دانش آموزان هر كالس با دي مي كنن
ــوند الزم است براي ايجاد صف و رفتن به كالس، با  مي ش
فاصله اي معين از يكديگر، روي اين خط هاي موازي، پشت 

سر هم بايستند.
نوشته هاي ما نيز شامل اين قانون هستند. اگر كلمات 
ــت  و حروف را به مانند دانش آموزاني فرض كنيم، الزم اس
براي خوانايي بهتر، حروف را نيز روي يك خط و به ترتيب 
و در فاصله هايي معين كنار هم قرار دهيم و بنويسيم، تا هم 

خواناتر باشند و هم زيباتر ديده شوند.
ــد. خطوطی  ــاي خود توجه كني ــون به دفتره هم اكن
ــالح به آن ها  خط  ــي را مي بينيد كه در اصط ــوازي و افق م
ــي۱، خطي است افقي و  زمينه مي گوييم. خط زمينه يا كرس
ــتن حروف يا كلمات را  صاف كه محل قرار گرفتن و نشس
ــان مي دهد. حروف الفبا (۳۲ حرف)  براساس خط زمينه  نش

دايره اي شكل و حرف ميم را تا زير خط زمينه بياوريد. سعي 
كنيد:

ــف قد بلندي دارند، هم  ــي را كه مانند حرف ال   ـ حروف
اندازه و هم قد بنويسيد.

ـ دايرة حروف دايره اي شكل را هم اندازه بنويسيد.
ـ اندازة حروف زير روي خط زمينه، حتي در اتصاالت۲، 

يكي باشد.

به دو دسته تقسيم مي شوند: ۱. حروف روي خط؛ ۲. حروف 
دايره اي شكل.

درس دوم: اتصاالت حروف و نوشتن كلمات
به بوته هاي كنار پارك و خيابان نگاه كنيد. گاهي بسيار 
زيباتر به نظر مي رسند، چرا؟ شايد يكي از داليل اين زيبايي، 
هم قّد و هم اندازه بودن آن ها باشد، اين طور نيست؟ باغبان 
براي زيبايي بيشتر ظاهر اين بوته ها، اجازه نمي دهد ارتفاع 
آن ها از يكديگر بيشتر شود، بنابراين شاخه هاي بلندتر را با 
قيچي كوتاه مي كند، تا همگي هم اندازه و هم قد باشند. اگر 
به اطراف خود و در طبيعت دقت كنيد، در اين باره نمونه هاي 

ديگري نيز مي توانيد بيابيد.
ــدن  ــم، براي زيباتر ش ــري ه ــي تحري در خوش نويس
نوشته هايمان، نياز است عالوه بر رعايت محل قرار گرفتن 
ــكل روي  حروف و كلمات، به اندازه و ارتفاع حروف هم ش
خط نيز توجه داشته باشيم. براي اين كار و هماهنگي بيشتر، 

مي توانيم به ترتيب زير عمل كنيم:
ــف روي خط زمينه  ــداد يك ال ــطر با م ــداي س در ابت
بنويسيد. بعد كنار آن، به شكل زير سه عدد دايرة توخالي به 
ــبيده بكشيد (الزم است در كتاب معلم توضيح داده  هم چس
شود كه اندازة الف از فاصلة بين دو خط دفتر كوتاه تر باشد). 
حال با كمك خط كش و مداد، از روي دايره هاي دوم و سوم، 

به موازات خط زمينه، خط هايي كم رنگ رسم كنيد. 

خط زمينه

يادتان باشد، الزم است اين خط ها با خط زمينه موازي 
ــت هر شب قبل از  ــند. از اين پس الزم اس و كم رنگ باش
نوشتن دو خط تكليف خوش نويسي تحريري، ابتدا به روش 
گفته شده، روي خط زمينه، دو خط راهنماي ديگر به ارتفاع 
دو دايره و سه دايره رسم كنيد و سپس سعي كنيد حروفي را 
كه شبيه الف هستند، تا خط دايرة سوم۳ و حروفي را كه شبيه 

حروف زير هستند، تا خط دايرة دوم۴، هم اندازه بنويسيد.

همان طور كه مي  بينيد، تعدادي از اين حروف روي خط 
زمينه قرار دارند، مانند:

 

و باقي ماندة حروف، غير از حرف ميم، ويژگي يكساني 
دارند كه همان قسمت دايره اي شكل آن هاست و به همين 

دليل، به آن ها حروف دايره اي شكل مي گوييم:

حرف ميم را به دليل پايين آمدن انتهايش از خط زمينه، 
در گروه دوم قرار مي دهيم.

تمرين
ــب، هر شب دو خط با رعايت خط زمينه و جاي  از امش
قرار گرفتن حروف و كلمات روي آن، از روي متن درس هاي 
كتاب فارسي خود با مداد بنويسيد. يادتان باشد، فقط حروف 
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وي
درس سوم: خطوط راهنما

ــده است كه بخواهيد براي چند نفر از  آيا تا به حال ش
دوستان خود، داخل ليوان يا استكان هاي هم اندازه، چاي يا 
ــربت بريزيد؟ به حتم تمام سعي خود را خواهيد كرد تا در  ش
همة ظرف ها، به يك اندازه چاي يا شربت باشد. نمونه هاي 

ــدازة دايره هاي قبلي و  ــاال دايرة ديگري به ان دوم: ح
ــيم. سپس با  ــبيده به دايرة اول، زير خط زمينه  مي كش چس
ــوازات خط زمينه  ــر آن، خطي به م ــش و مداد از زي خط ك

مي كشيم.

سوم: اكنون مي توانيم نيم دايرة تمام حروف دايره اي 
ــكل را تا زير خط، به اندازة خط جديدي۵ كه كشيده ايم،  ش
بنويسيم. يادتان باشد، در تمرين خوش نويسي هر شب، اين 

درس ها را نيز تكرار كنيد.

پي نوشت
۱. كرسي: در عربي به محل نشستن، كرسي مي گويند.

ــك كلمه بيش از يك يا چند حرف به يكديگر وصل  ــاالت: هرگاه در ي ۲. اتص
ــوند، اتصال ايجاد شده است. گاهي يك اتصال مي تواند بدون معني باشد و  ش

گاهي يك كلمه با معني مشخص مي تواند بدون اتصال باشد، مانند:   

۳. خط عرش سه نقطه اي ها
۴. خط عرش دو نقطه اي ها

ــي كه زير پايمان  ۵. اين خط را خط فرش ناميد ه اند، چون مانند زيرانداز و فرش
پهن مي كنيم، خط فرش نيز زير خط زمينه قرار گرفته است.

ــت را نيز حدس بزنيد و در كالس  دربارة  ديگري از اين دس
آن ها صحبت كنيد.

در اين درس، براي اين كه نوشته هاي ما زيباتر به نظر 
برسند و از طرفي مزاحمتي براي سطر پايين به وجود نيايد، 
سعي خواهيم كرد كه نيم دايرة تمام حروف دايره اي شكل را 
به يك اندازه تا زير خط زمينه بنويسيم. بنابراين الزم است 

به نكات زير توجه و عمل كنيم:
ــطر  اول: به همان روش قبلي، يك الف در ابتداي س
ــبيده كنار آن  ــه دايرة توخالي به هم چس ــيم و س مي نويس

مي كشيم. 

ــاي دوم و  ــاي از روي دايره ه ــپس خط هاي راهنم س
ــوم را با خط كش و مداد به موازات خط زمينه مي كشيم  س

(خط هاي عرش).
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كتاب هاي  کمک آموزشي 

طيبه الدوسی

وضعيت نابسامان عرضه و تقاضاي كتاب هاي آموزشي 
ــئوالن تعليم وتربيت كشور شده  كه يكي از دغدغه هاي مس
ــت تا طرح  ــان آموزش وپرورش را بر آن داش بود، كارشناس
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي را به اجرا درآورند. اين طرح 
ــال ۱۳۷۸ در دفتر انتشارات كمك آموزشي شروع شد.  از س
دفتر انتشارات كمك آموزشي براي سامان بخشي به وضعيت 
كتاب هاي آموزشي و هدايت پديدآورندگان (ناشران، مؤلفان 
و مترجمان) آن ها، به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش 
و هم چنين توجه به نيازهاي واقعي دانش آموزان، معلمان و 
ــي خود را انتشار كتاب نامة  اوليا، يكي از فعاليت هاي اساس
ــت توصيفي كتاب هاي آموزشي  ــد با هدف ارائة فهرس رش
ــب و مرتبط با محتواي برنامة درسي دورة راهنمايي  مناس

قرار داد.
جلد اول كتاب نامة رشد دورة آموزش راهنمايي، فهرست 
ــال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸  ــي كتاب هاي چاپ اول س توصيف
ــال ۱۳۸۲ به چاپ رسيد و در حال  ــت كه در س را دربرداش
حاضر يازدهمين جلد از كتاب نامة رشد با فهرست توصيفي 
كتاب هاي مناسب سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به چاپ رسيده  
ــت. در اين كتاب نامه، پس از بررسي ۴۹۸ عنوان كتاب،  اس
فهرست ۳۲۳ عنوان كتاب برگزيدة دورة راهنمايي، بر حسب 

موضوع و رشتة درسي آمده است. 
در اين جا، چند كتاب  برگزيده  از دو رشتة درسي تاريخ و 

هنر را معرفي مي كنيم:

تاريخ
ــير بابكان (از مجموعة تاريخ بخوانيم). عباس  ۱. اردش

جهانگيريان. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.

ــخ بخوانيم). علي  ــة تاري ــن (از مجموع ۲. اوزون حس
باباخاني. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.

ــان). حسين  ۳. باقرخان (از مجموعة چهره هاي درخش
برمايون. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.

۴. تاريخ مصور جهان دنياي باستان. شارلوت هردمن. 
ترجمة تبسم آتشين جان. نشر ني. تهران. ۱۳۸۸.

ــتان (از مجموعة تمدن هاي بزرگ  ۵. تمدن ايران باس
جهان). عبدالرسول خيرانديش. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.

۶. تمدن ايران در دورة صفويه (از مجموعة تمدن هاي 
بزرگ جهان). جمشيد نوروزي. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.

ــة مغوالن به ايران (ازمجموعة تاريخ بخوانيم).  ۷. حمل
سجاد دادفر. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.

ــورا.  ۸. راهكارهاي آموزش تاريخ. نصراهللا صالحي. ش
تهران. ۱۳۸۸.

۹. علم در اسالم (از مجموعة تاريخ علم براي نوجوانان). 
ــاالري. محراب قلم. تهران.  ــور. ترجمة حسن س جرج بيش

.۱۳۸۷

تاريخ و هنر
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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)

۱۰. علم در ايران باستان (از مجموعة تاريخ علم براي 
نوجوانان). حسن ساالري. محراب قلم. تهران. ۱۳۸۷.

ــال زاده. كانون  ــهرام اقب ــدي. دمي. ترجمة ش ۱۱. گان
پرورش فكري كودكان   و نوجوانان. تهران. ۱۳۸۷.

۱۲. گنجينة يادگيري تاريخ اول/ دوم/ سوم راهنمايي. 
جواد باباخاني. مبتكران، پيشروان. تهران. ۱۳۸۷.

۱۳. ميراث فرهنگي ايرانيان به روايت موزة ملي ايران. 
ــودكان  و نوجوانان.  ــرخ. كانون پرورش فكري ك زهره پري

تهران. ۱۳۸۷.
۱۴. ميرزا كوچك  خان (از مجموعة چهره هاي درخشان). 

عصمت گيويان. مدرسه. تهران.۱۳۸۷.
ــمال (از مجموعة چهره هاي درخشان).  ــيم ش ۱۵. نس

شهربانو صارمي. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.

هنر
ــين زاده.  ۱. آموزش خط تحريري (دو جلد). محمد حس

برگ نو. تهران. ۱۳۸۷.
۲. آموزش خط نستعليق ( به كمك تيك مگ). فاطمه 

شكيب پور. انتشارات بين المللي گاج. تهران. ۱۳۸۸.
۳. اريگامي (كار با كاغذ). هادي تقي زاده. ابتكار دانش. 

قم. ۱۳۸۷.
۴. پيله ها. عبدالرضا مزاري جاللي. كانون پرورش فكري 

كودكان  و  نوجوانان. تهران. ۱۳۸۸.
۵. شابلون و چاپ. دري رابينز. ترجمة محمود مزيناني. 

پيدايش. تهران. ۱۳۸۷.
ــز. ترجمة محمود  ــون و كاريكاتور. دري رابين ۶. كارت

مزيناني. پيدايش. تهران. ۱۳۸۷.

انتظار دفتر انتشارات كمك آموزشي از اجراي اين طرح 
ــان، در هنگام تهية  ــت كه دانش آموزان و اولياي آن آن اس
ــي، با مراجعه به كتاب نامه ها و هم چنين  كتاب هاي آموزش
ــب انتهاي كتاب  هاي درسي، به  ــت كتاب هاي مناس فهرس
ــرورش توجه كنند تا  ــان وزارت آموزش و پ توصية كارشناس
زمينة افزايش موفقيت تحصيلي براي دانش آموزان بيش از 

پيش فراهم آيد.

ل ا ة (ا ا ا ا ا ل
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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:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

�

ــال  ــد راهنمايی تحصيلی در دورة پانزدهم (س رش
تحصيلی ۸۹-۸۸) دو مسابقه برگزار کرد: «تفسير من از 
من»؛ «پرسش مسئوالن، پاسخ شما». در اين جا، اسامی 

برندگان هر مسابقه را به تفکيک اعالم می کنيم:
� تفسير من از من

مريم شمس الدين  زاده راوری، فرح حاجی پورچرندابی، 
ــه فراهانی،  فاطمه صبری، رقيه نعمتی، عبداهللا زرنوش

محمدرضا شهبازی.

� پرسش مسئوالن، پاسخ شما
ــاج خزايی، مريم  ــدم، ملک ت ــه فرهمندمق معصوم
ــه فراهانی، علی  طاهريان، فرهاد باقری، عبداهللا زرنوش

مهرپويا.

از برندگان خواهشمنديم با دفتر مجله تماس حاصل 
فرمايند. شماره تلفن دفتر مجله: ۰۲۱-۸۸۴۹۰۲۳۲

 

ابقه
ن مس

دگا
برن

ــال  ــد راهنمايی تحصيلی در دورة پانزدهم (س  رش
ا ک ا گ ا ( ل
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