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

اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين 
موضوع را قيد بفرماييد. 
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ـ محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.
ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند 

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

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

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

ـ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتًا مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.
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ــغل  ــت كه «معلمي ش هرگاه صحبت از معلم و معلمي به ميان مي آيد، گل واژة همة جمله ها اين اس
ــالم (ص) را الگويي نيكو براي خود در نظر  ــت». اگر ما خود را همكار پيامبران مي دانيم و پيامبر اس انبياس

داريم، چه رفتارهايي بايد با دانش آموزان داشته باشيم؟
دوستان! تحقق امر تربيت، نيازمند برقراري ارتباط عاطفي بين معلم و متعلم است. ما معلمان بايد مراقب 
باشيم اگر پا جاي پاي پيامبر مي گذاريم، بايد مانند ايشان با فروتني و نرمش با دانش آموزان مواجه شويم و 
رفتار تكبرآميز نداشته باشيم. رسول خدا در اين راستا مي فرمايند: «معلم و آموزگار باشيد (درس شما زمزمة 

محبت باشد) و در تعليم خود، دشوار و سخت گير نباشيد.۱»
زمينة برقراري ارتباط صميمانه با دانش  آموزان، شادابي، گشاده رويي و اظهار شادماني و محبت است. ما 
(معلمان) بايد زمينة تكريم دانش آموزان را فراهم كنيم. اين تكريم بستر مناسبي را براي برقراري پيوند عاطفي 
و محبت و مهرورزي بيشتر فراهم مي آورد. چرا كه خداوند همة آن چه را كه در محور تعليم وتربيت انسان نقش 
ــتوده است. در سورة علق مي فرمايد: معلم شما خداي اكرم است. خداوند در قرآن  دارند به صفت كرامت س

كريم از پيامبر اسالم (ص) كه معلم انسان هاست نيز به عنوان كريم ياد كرده است[تكوير/  ۱۹].
همكاران محترم، ما بايد براساس فرمايش امام صادق(ع) با تعاون و همياري، امروزمان بهتر از ديروز 
ــتن اختالف نظرها و  ــد. بياييد در هفتة امور تربيتي، با نزديكي دل ها، ايجاد انس و محبت، و كنار گذاش باش

سليقه ها، تربيت آينده سازان ايران اسالمي را مهم ترين وظيفة خود بدانيم.
«امروز درس پيغمبر براي امتش و براي همة بشريت، درس عالم شدن، قوي شدن، اخالق و كرامت، 
رحمت، جهاد و عزت، و درس مقاومت است... در ساية اين نام و اين ياد، ملت ما درس هاي پيغمبر را بايد 

مرور و آن ها را به درس زندگي و برنامه هاي جاري خود تبديل كند.۲»

پي نوشت
۱. حجتي، سيدمحمدباقر. آداب تعليم  و تعلم در اسالم. دفتر نشر فرهنگ اسالمي. تهران. ۱۳۵۹.

۲. فرمايش آيت اهللا خامنه اي در پيام نوروزي سال ۱۳۸۵.
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سعيده اكبري نظري

رفيق بد! اين جواب خيلی از کسانی است که به مشکلی مثل 
اعتياد به مواد مخدر دچارند. هر چند گاهی اين پاسخ بين جوانان به 
صورت مزاح درآمده است و در پاسخ به علت هر خطايی، اين جواب 
را می دهند، اما پاسخ قابل تأملی است و نشان می دهد، ممکن است 
هر يک از ما کاری را بد بدانيم و در شرايط عادی از آن دوری کنيم، 
ولی وقتی در جمعی قرار می گيريم که با انجام آن کار موافق اند، به 

سمت آن رفتار ترغيب مي شويم.
بله، زندگی در اجتماع، با وجود تمام محاسنی که برای انسان 
دارد، ممکن است انسان را به سقوط در زمينه های اخالقی يا حتی 
ديگر عرصه های زندگی بكشاند. بنابراين، فرزندانمان بايد قادر به 
تشخيص اين باشند که در چه موقعيتی بايد با جمع هماهنگ باشند 
و در چه موقعيتی خالف جريان اجتماع حرکت کنند. و مهم تر از آن، 
بايد بعد از اين که تشخيص دادند در بعضي شرايط نبايد از اجتماع 
تبعيت کنند، به وسوسه هايی که از طرف جمع می شود، «نه» بگويند. 

نام اين هنر «نه» گفتن، مهارت ابراز وجود است.
ــمانی باز به  اگر بخواهيم هر کدام از ما يا فرزندانمان با چش
ــت که  ــمت هدف زندگی مان حرکت کنيم، اولين قدم اين اس س
برای تمام کارهايمان دليل داشته باشيم. حتی وقتی از جمع تبعيت 
می کنيم، بايد بدانيم چرا اين کار را کرده ايم؛ چون نتوانستيم بگوييم 
«نه»، من عالقه ای به اين کار ندارم، يا اين که در چارچوب اهداف 

و عقايدمان اين تابع بودن را بدون اشکال ديده ايم.
ــفانه در فرهنگ ما، تعارفات و مالحظات بسياری وجود  متأس
دارد. اين زنجيرهای اجتماعی که گاهي با عنوان آداب و رسوم به 
ــل جديد آموزش داده می شوند، موانع اصلی ابراز وجود و بيان  نس

خواسته ها، برنامه ها و اهداف در مقابل ديگران است.
در ميان آشنايان، دانش آموزي را مي شناختم که به لحاظ درسی 
ــه پيش بينی می کردند که در  ــی، جزو بهترين ها بود و هم و اخالق

كنكور سراسري رتبة بسيار خوبی کسب کند، اما نتيجة تالش هايش 
ــد.يکی از علت هايی که او در مورد  آن گونه که انتظار می رفت، نش
عدم موفقيتش به من گفت، اين بود که: «نزديک کنکور در بهترين 
ساعات بعدازظهرم، مجبور بودم به تماس های پشت سر هم دوستانم 
ــکال درسی يا درددل کردن، پاسخ دهم. اين موضوع،  به خاطر اش
ــم را می گرفت، آرامش ذهنی ام را هم از بين  عالوه بر اين که وقت

می برد.»
او اقرار می کرد که نمی توانست به دوستانش بگويد «نه»، طبق 
برنامه ام من االن فرصت ندارم. چون در اين  صورت، از سوی جامعة 

دوستان، فردی خودخواه به شمار مي آمد و طرد مي شد.
ــت که به  نکتة مهم در بحث «مهارت ابراز وجود» همين اس
ــياری  بچه ها ياد دهيم چگونه در نهايت هنرمندی می توانند از بس
ــای ارتباطی، مهارت خوب  ــان مثل مهارت ه مهارت های ديگرش
صحبت  کردن و بسياری ظرافت های روان شناختی و جامعه شناختی 
کمک بگيرند تا بتوانند از انجام کاری که می دانند درست نيست، سر 
ــد و در عين حال، کمترين هزينه های روحی را برای خود و  باز زنن

اطرافيانشان ايجاد کنند.
ــد، در کالم  ــن و ابراز عقاي ــخن گفت اين هنرمندی در س
ــت: «و بندگانم را بگو که هميشه  ــفارش شده اس وحی هم س
ــمنی و  ــيطان ميان آنان دش ــخن بهتر را به زبان آرند که ش س
فساد برمی انگيزد، زيرا دشمنی شيطان با انسان واضح و آشکار 

است» [اسرا ء/ ۵۳].
ما هم به عنوان معلم، مي توانيم در تمامي دروس، با مطرح كردن 
ــوي بچه ها،  ــئله و امكان ارائة راه حل ها و نكات متفاوت از س مس
محيطی برای ابراز وجود، نقد يکديگر، «نه» گفتن و ردکردن نظرات 
مخالف، فراهم کنيم. در اين صورت، عالوه بر تمرين اين مهارت، 

کالسی پويا و قطعًا پرثمر را اداره کرده ايم.

سعيده

مهارت هاي معلمي
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مدرسة مثبت 

نويسندگان: مارتين سليگمن۱، راندل ارنست۲، جين گيلهام۳، كارن روويچ۴ و ملرك لينكينز۵
ترجمه و تلخيص: دكتر فريد براتي سده

کليدواژه ها: کالس درس، مدرسة مثبت، بهداشت روان.

مقالة حاضر بخش هايي از مقالة مارتين سـليگمن و 
عـده اي از همكاران او در زمينة ضرورت كاربرد آموزه هاي 
روان شناسي مثبت گرا در مدارس است. اين مقاله در شمارة 
سي و پنجم مجلة «بازنگري آموزش و پرورش آكسفورد۶» در 
سال ۲۰۰۹ به چاپ رسيده است و نويسندگان كه دو تن 
از آن هـا (نويسـندة دوم و آخر)، خود معلم مدارس آمريكا 
هستند، تجربه هاي كاربرد اين آموزه ها را در مدارس ايالت 
پنسيلوانياي آمريكا و نيز مدرسة بزرگي در استراليا، گزارش 
كرده اند. به دليل حجم باالي مقاله، به ناگزير بخش هايي از 
آن را به فارسي ترجمه و در مجلة رشد راهنمايي تحصيلي 
چـاپ مي كنيم. عالقه مندان مي تواننـد براي مطالعة متن 
كامـل اين اثـر جالب، به مجلة مربوطه يا بـه وبگاه مركز 

روان شناسي مثبت گرا:
www.positive psychology center.com 
مراجعه كنند يا از طريق رايانامة مترجم با او تماس 
f.baratisedeh@gmail.com                        :بگيرند

يك سؤال:  به طور خيلي مختصر بگوييد بزرگ ترين آرزوي شما 
براي فرزندانتان چيست؟ اگر شما هم مثل صدها پدر ومادري باشيد كه 
من (سليگمن) از آن ها اين سؤال را پرسيده ام، خواهيد گفت: «سعادت»، 
«خوش بختي»، «اعتمادبه نفس»، «خرسندي و رضايت خاطر»، «تعادل 
ــالمت»،  ــر) خوب»، «مهرباني كردن»، «س ــوازن»، «ذات (جوه و ت
«رضايت از زندگي» و امثال اين ها. به طور خالصه، بزرگ ترين آرزوي 

شما براي فرزندانتان، بهزيستي و بهباشي۷ آنان است.
خب، يك پرسش  ديگر. مدارس چه مواردي را آموزش مي دهند؟ 
اگر شما هم مثل صدها والدي باشيد كه به همين سؤال پاسخ داده اند، 

ــردن»، «توفيق و  ــرفت»، «مهارت هاي فكر ك خواهيد گفت: «پيش
موفقيت»، «هم رنگي»، «سواد»، «رياضيات»، «نظم» و امثال اين ها. 

به طور خالصه، مدارس ابزار عمل [مناسب] را آموزش مي دهند.
ــت، هيچ نقطة مشتركي وجود  توجه كنيد كه بين اين دو فهرس

ندارد.
ــه رفتن بچه ها صرفًا براي  ــت كه مدرس ــال اس بيش از صد س
ــمت دنياي  ــت؛ يعني جاده اي به س ــب] بوده اس عمل كردن [مناس
ــاالن. از نظر من، همة اين ها، يعني نظم، سواد، موفقيت  كار بزرگ س
ــت (ورود بچه ها و آماده  كردن  و عمل كردن، براي همين منظور اس
ــای كار بزرگ ترها). اما تصورش را بكنيد كه مدارس  آن ها براي دني
مي توانستند بدون آن كه هيچ كدام از اين دو هدف در پي نفي ديگري 
باشد، هم زمان به آموزش مهارت هاي بهزيستي و بهباشي و مهارت هاي 
موفقيت و پيشرفت بپردازند. اين تصور شما، «آموزش و پرورش مثبت»۸ 

نام دارد.

آيا بهباشي (شادكامي و رضايت از زندگي) را بايد در 
مدارس آموزش داد؟

افسردگي بين نوجوانان و جوانان دنيا، به ميزان بهت آوري افزايش 
ــت. در دورة آخر متوسطه، نزديك به ۲۰درصد نوجوانان يك  يافته اس
ــه مي كنند[البته اين آمار مختص  ــردگي باليني را تجرب دوره از افس
ــيوع افسردگي نوجوانان  ــت، اما نمي توان بروز و ش جوامع غربي اس
ــاير كشورها ناديده گرفت، مترجم]. بعضي از برآوردها حاكي  را در س
ــت كه امروزه افسردگي تقريبًا ده برابر شايع تر از ميزان آن در ۵۰  اس
ــال پيش شده است. افزون بر اين، چند مطالعه نشان داده كه سن  س
شروع افسردگي از بزرگ سالي به نوجواني كاهش يافته است. هر چند 
ــردگي  محققان دربارة اين كه يافته هاي فوق مبّين افزايش نرخ افس
ــانة افزايش آگاهي از افسردگي يا مسائل روش شناختي  است يا نش
مثل سوگيري حافظه، بحث و مجادله دارند، اما در نهايت همة آن ها 
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از فزوني افسردگي در حال حاضر و اين كه بخش اعظم آن ها درمان 
نشده اند، دچار ترس و واهمه شده اند.

ــي تناقض وجود دارد؛ مخصوصًا اين تناقض   در اين زمينه، نوع
گريبان گير كساني است كه معتقدند، بهباشي و شادكامي حاصل محيط 
ــت. تقريبًا و در مقام مقايسة امروز با ۵۰ سال قبل، همه چيز االن  اس
بهتر از پنجاه سال پيش است. قدرت خريد مردم حدود سه برابر افزايش 
ــتر شده اند، خانه ها بزرگ تر و لباس ها  يافته، اتومبيل ها به مراتب بيش
جذاب ترند. پيشرفت ها صرفًا به امور مادي محدود نشده اند: آموزش ها 
ــته، اوقات فراغت، كتاب و مجالت، وسايل  ــتري داش گسترش بيش
سرگرمي و بازي به مراتب بيشتر از گذشته در دسترس اند و سربازان 

كمتري در جبهه هاي نبرد كشته مي شوند.
ــده است؛ همه چيز به استثناي روحية  خالصه همه چيز بهتر ش
انسان. افسردگي و اضطراب شايع تر شده اند و متوسط سطح شادكامي 
ــته مورد سنجش و اندازه گيري  فردي و ملي كه در طي نيم قرن گذش
ــته  ــده اند، هيچ افزايش و ارتقايي در هيچ كجاي جهان نداش واقع ش
است. البته در بعضي جاها، شادكامي افزايش اندكي داشته است. براي 
نمونه، دانماركي ها، ايتاليايي ها و مكزيكي ها، در حال حاضر كمي (تا 
حدي) از زندگي راضي ترند تا ۵۰ سال قبل. ولي آمريكايي ها، ژاپني ها 
ــال قبل [و با توجه به سطح  ــتراليايي ها، در مقايسه با پنجاه س يا اس
پيشرفت مادي اين جوامع]، راضي تر نيستند و بريتانيايي ها و آلماني ها 

نيز رضايتشان كمتر از پنجاه سال پيش شده است.
چرا چنين است؟ مطمئنًا موضوع به ژنتيك يا مسائل زيست شناختي 
ارتباطي ندارد. به محيط و بوم هم چندان مربوط نيست (ميزان افسردگي 
قوم قديمي آميش در منطقه اي حدود ۳۰ مايل پايين تر از جاده اي كه 
ــيلوانيا مي آورد، تنها يك دهم است؛ هر چند كه آن ها هم  مرا به پنس
ــيلوانيا نفس مي كشيم،  همان هوايي را تنفس مي كنند كه ما در پنس
همان آب را مي خورند و غالبًا هم بيشتر غذايشان با ما مشابه است). به 
نظر مي رسد، چيزي در مدرنيته و شايد هم در آن چه كه ما به اشتباه آن 

را «سعادت» (خوش بختي) مي ناميم، مسبب اين واقعيت است.
ــردگي و افزايش ذره اي (جزئي)  نه تنها گسترش روزافزون افس
شادكامي، دو علت خوب براي ضرورت آموزش شادكامي و بهباشي اند، 
بلكه دليل سومي هم وجود دارد. شادكامي و رضايت بيشتر با يادگيري 
بهتر، حالت هم افزايي دارد. افزايش شادكامي و رضايت مندي (بهباشي) 
احتماًال به افزايش يادگيري يعني هدف سنتي آموزش و پرورش (تعليم 
و تعلم) منجر مي شود. خلق مثبت، توجه گسترده تري را به همراه دارد. 
ــترش مي دهد و جامعيت انديشيدن را سبب مي  تفكر خالقانه را گس

شود.
پس نتيجه مي گيريم، در صورت امكان، به سه دليل شادكامي و 
ــي را بايد در مدارس آموزش داد؛ به عنوان: پادزهري در مقابل  بهباش
ــردگي، محركي براي افزايش رضايت از زندگي و نيرويي كمكي  افس

براي يادگيري بهتر و تفكر خالقانه تر. 
مدارس به داليلي چند، مكان هايي بسيار عالي براي آموزش هاي 
بهباشي و شادكامي اند. نخست آن كه كودكان و نوجوانان زمان زيادي 
را در مدرسه مي گذارنند. براي نمونه در آمريكا نوجوانان ۶ تا ۱۷ ساله 
ــاعت در مدرسه اند. به اين ترتيب، تعامالت  هر هفته بين ۳۰ تا ۳۵ س
روزانه و تجربه هاي روزمره با هم ساالن، آموزگاران و مربيان و اولياي 
مدرسه، با بهباشي و شادكامي آن ها مربوط است. افزون بر اين، بيشتر 

والدين و متخصصان تعليم وتربيت، ارتقاي صفات مثبت و بهباشي و 
آسايش رواني و شادكامي را جنبة مهمي از مدرسه رفتن مي دانند. از 
اين گذشته، طي سال هاي گذشته، مدارس كارهايي را در اين زمينه ها 
آغاز كرده اند [مثًال ارائة خدمات سالمت رواني، برنامه هاي آموزشي در 

زمينة ارتقاي مهارت هاي زندگي و...].
ــندگان در ادامه، ضمن بحث دربارة شادي و شادكامي و  [نويس
ــتراليا و  ــزاي آن، دو تجربة كار در  مدارس آمريكا و اس ــاره به اج اش
جزئيات آن ها را آورده اند كه از ذكر آن ها با وجود اهميتشان، خودداري 

و سخن پاياني آنان عرضه مي شود]:

آموزش و پرورش مثبت، حاال چرا؟
ــر و مكنت، و گرفتار  ــه ملت ها در جنگ و قطحي، فق زماني ك
مشكالت و معضالت داخلي اند، طبيعي است كه نهادها و دستگاه هايي، 
به فكر دفاع و تخريب باشند و دربارة به حداقل رساندن ميزان و شرايط 
ناتوان كنندگي زندگي، تدابيري بينديشند. اما زماني كه ملت ها در صلح 
و آرامش و ثروت اند، آن ها بايد در انديشه باشند تا زندگي را واجد ارزش 
زيستن سازند و نه به فكر شرايط ناتوان كنندة زندگي، آنان بايد به فكر 

ساختن و ايجاد شرايط تواناساز و ارتقادهندة زندگي باشند.
منظور از ثروت ملي چيست؟ مطمئنًا توليد ثروت صرف نيست. 
ــت هم  زمان با هر زنداني كه  توليد ناخالص ملي در حال حاضر و درس
مي سازيم، يا با هر طالقي كه اتفاق مي افتد، يا هر عمل ويرانگري چون 
خودكشي، رشد مي كند. پس هدف نبايد توليد كور ثروت بيشتر [و به 
هر قيمتي] باشد، بلكه هدف بايد توليد شادكامي، رضايت از زندگي و 

بهباشي بيشتر باشد.
يعني اين كه چه قدر هيجان مثبت داريم، چه قدر  ـ  بهباشي عمومي 
خود را غرق در كار كرده و اشتياق كار كردن داريم، چه قدر شهروندان 
در زندگي شان معنا و مفهومي براي زيستن دارندـ  قابل اندازه گيري بوده 
و هست. سياست هاي كالن و عمومي مي توانند در راستاي اين هدف 
ــعادت و خوش بختي به مفهوم قديمي آن، معادل ثروت  قرار گيرند. س
مادي بود. زمان آن است كه سعادت نويي را تعريف كنيم؛ سعادتي كه 
بهباشي و شادكامي را با ثروت در هم مي آميزد. فراگيري اين مفهوم 
نو و دست يابي به آن، از همان آغاز و از سال هاي مدرسه آغاز مي شود 

و اين انتخاب ماست.
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ثمانه ايرواني 
ثمانه ايرواني

معماري اثربخش

كليدواژه ها: حياط، مدرسه، معماري.

آن چه گذشت: 
شـاگردی از مدرسـه ای در تهـران، در ايام 
تابسـتان به مدرسـه رفته بـود. کادر آموزشـی 
مدرسـه مثل هر سال، مشـغول تعمير نقاطی از 
مدرسـه بودند و کارگران در حياط مشـغول. در 
اين حين، آقای معماری وارد مدرسه شد. به نظر 
می آمـد کـه از همه جاي حياط عکـس می گيرد. 
بعد هم با کادر آموزشـی مدرسه صحبت كرد كه 
حياط مدرسـه خيلی شاداب نيست و بسياری از 
خواسته های دانش آموزان را فراهم نمی کند. بعد 
از آن قرار شد که معمار همراه با يک تيم متشکل 
از مديـر و دو معلـم راهنما، بـرای بهبود طراحی 
داخلی مدرسه جلساتی داشته باشند. آقای معمار 
نيز از شاگردي عالقه مند به اين حوزه ها خواسته 
بود که تيم طراحی کوچک خود را تشکيل بدهد و 

به تيم بزرگ کار طراحی بپيوندد و...

ــه رفتند، سعی کردم با يکی  وقتی آقای معمار از مدرس
ــه که از معماری مدرسه دل خوشی  دو تا از بچه های مدرس
نداشتند، صحبت کنم. قرار گذاشتيم که آن دو نفر به منزل 
ــک طراحی خودمان را به  ــعی کنيم تيم کوچ ما بيايند و س
 وجود بياوريم. ما سعی کرديم در جلسة اول، مشکالت حياط 
ــه را تيتروار بنويسيم. دوست داشتم اين ها را به آقای  مدرس
معمار بگويم تا اگر شد، برای تغيير آن ها اقدامی انجام بدهند. 

فهرستي که ما آماده کرده بوديم، از اين قرار بود:
ــة ما سايه ندارد و يا بسيار کم دارد و بچه ها  � حياط مدرس

هميشه در زنگ تفريح در آفتاب هستند. 
� حياط مدرسه جای باصفايي برای نشستن بچه ها ندارد. 

� حياط مدرسه فضای سبز شيک مانند پارک ها ندارد. 

� دِر اصلی مدرسه سايه بان ندارد و مراجعه کنندگان هميشه 
در آفتاب هستند. 

� حياط مدرسة ما جايی برای نشستن والدين ندارد.  

ــوزان نمای زيبايی  ــه به اعتقاد ما دانش آم � نمای مدرس
نيست. 

ــتی در حياط مدرسه، سرد  ــرويس های بهداش � محيط س

هستند و زمستان ها کف آن ها کثيف و خيس می شود. 
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� پرچم حياط مدرسه در جای خوبی نصب نشده است. 
� شعارها و پيام های آموزشی نوشته شده روی ديوار مدرسه، 

تکراری و رنگ و رو رفته اند. 
ــة ما، سطح شيب دار برای ورود به ساختمان  � حياط مدرس

مدرسه ندارد و يکی از هم کالسی های من هر روز موقع ورود 
و خروج از ساختمان مدرسه، با مشکل بر مي خورد. 

ــيار خوبی  است، اما  ــه ايدة بس � خانة پرندگان ما در مدرس

بوی بسيار بدی دارد.
ــی را که  ــا و چيزهاي ــت آرزوه ــز فهرس ــد از آن ني بع
ــتيم، مرتب کرديم تا بتوانيم آن را در جلسه مطرح  می خواس
کنيم. البته در حين نوشـتن، بسـيار می خنديديم، 
چـرا که فکـر می کرديم ايـن خواسـته ها عملی 

نمی شوند. 
� ما دوست داريم مدرسه مانند پارک، فضای سبز بسيار 
شيکي داشته باشد. حتی اگر زمين کافی برای اين کار ندارد، 
از باغچه ها، آويزهاي روی ديوار و يا گياهان رونده استفاده 

کند. 
ــه مان آسفالت باشد.  ــت نداريم کل حياط مدرس � ما دوس
دوست داريم بخشی از آن آجر فرش، بخشی کف پوش نرم و 

در صورت لزوم بخش بسيار کوچكي از آن آسفالت باشد. 
� ما دوست داريم صندلی های حياط مدرسه مان سيمانی يا 
ــند. دوست داريم صندلی ها روبه روی هم  فلزی و سرد نباش

باشند تا بتوانيم با دوستان خود به راحتی صحبت کنيم. 
ــی از حياط مدرسه را خودمان  ــت داريم بخش � ما دوس

مديريت کنيم. 
ــی از حياط را خودمان  ــت داريم ديوارهاي بخش � ما دوس

تزيين کنيم و اين ديوار ما باشد. 
ــه تخته سياه  ــت داريم روی يک ديوار مدرس � ما دوس
ــيم و حرف های خودمان را با مدير و  ــيار زيبا داشته باش بس
ــيم، بدون اين که مؤاخذه  معلمان و يا بچه ها در آن جا بنويس

شويم. 
ــه مان  ــت داريم در مدرس ــه عنوان دانش آموز دوس � ما ب

درختان بسيار بزرگ داشته باشيم. 
ــه، ستون  ــی از ديوار مدرس ــت داريم در بخش � ما دوس
صخره نوردی بسازيم. مثل آن چيزهايی که در تلويزيون و 
يا اينترنت ديده ايم. باال رفتن احساس خوبی به ما می دهد. 

� ما دوست داريم جايی که می نشينيم، حتمًا هوای گرم و 

سايه داشته باشد. 
� ما از صدای آب لذت می بريم. آيا می شود در حياط مدرسه 

آب و يا صدای حرکت آب را داشته باشيم؟
� ما دوست داريم در بخشی از حياط مدرسه کشاورزی و يا 
باغبانی کنيم. البته می دانيم که برای بسياری از مدارس اين 
کار شدنی نيست. اما دوست داريم حداقل باغبانِی فضايی 

به اندازة دو متر در سه متر را به ما بسپاريد. 
ــه لذت  نمی بريم. اصًال  � ما از صف صبحگاهی در مدرس
آن را دوست نداريم. يک کار کليشه ای و تکراری است! آيا 
می شود برای برنامه های سخن رانی، از سالن نمازخانه و يا 
آمفی تئاتر استفاده کرد؟ آيا می شود اين صف بندی را حذف 
کرد و يا مثًال آن را کم کرد؟ (اين جا به خواسـتة خود 

بسيار خنديديم.) 
ــای صف صبحگاهی،  ــت داريم اول صبح به ج � ما دوس

جمعي صميمی تشکيل دهيم و بعد وارد کالسمان شويم. 
� ما به عنوان اعضای اصلی مدرسـه، دوست داريم با 
پدر و مادر هاي خود در حياط مدرسه بنشينيم و صحبت کنيم؛ 

مثًال هفته ای دو ساعت. 
ــت داريم در حياط مدرسه فضايی دنج داشته  � ما دوس

باشيم. فضايی دور از چشم ناظم و يا کادر مدرسه. آيا ما حق 
کمی آزادی در مدرسه را نداريم؟ (توی اين قسمت هم کلی 

خنديديم و شک داشتيم آن را بنويسيم).
ــعی کرديم  ــود، اما س ــورد ديگر نيز ب ــت م هفت هش
مهم ترين ها را انتخاب کنيم. بعد از آن، رايانامة آقای معمار 
را پيدا کرديم و خواسته هايمان را قبل از جلسه براي ايشان 
فرستاديم. آقای معمار از اين نکات خيلي استقبال کردند و 
ــان در  آن چه ما از آن خيلي تعجب کرديم، اين بود که ايش
جوابشان گفتند، تمام خواسته هاي ما طبيعی است و اشکال 
از معماری رايج در مدارس فعلی ايران است. اين که مدارس  
ــتعدادهای ما را خفه کرده اند و نداشتن عالقة بچه ها از  اس
ــه، به معماری آن مربوط است. بعد از  رفتن به محيط مدرس
آن قرار شد من به عنوان نمايندة طراحان کوچک، در جلسة 
آيندة مدرسه برای طراحی داخلی، شرکت کنم و بكوشم در 

طراحی برای زنده کردن حياط مدرسه دخيل شوم.
منتظر رايانامه هاي شما هستم. 

 samaneh@irvani.com

مـا از صـف صبحگاهی در 
مدرسـه لـذت  نمـی بريم. 
اصًال آن را دوسـت نداريم. 
يک کار کليشه ای و تکراری 
اسـت! آيـا می شـود برای 
بـرنـامـه های سخن رانی، 
از سـالن نمازخـانـه و يـا 

آمفی تئاتر استفاده کرد

 مـدارس  اسـتـعدادهای 
ما را خفه کرده اند و نداشتن 
عالقـة بچه هـا از رفتن به 
محيط مدرسه، بـه معماری 

آن مربوط است
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ليلي محمدحسين

ــات هماهنگ، برنامة  ــنجش، امتحان كليدواژه ها: س
درسي.

همان طور که می دانيم، نظام آموزشـی ايران 
نوعي نظـام متمرکز اسـت و در پايان هـر دورة 
تحصيلی، دانش آموزان بايد در امتحانات هماهنگ 
شرکت کنند. در بسـياری از کشورهای ديگر نيز 
امتحانات هماهنگ در سطح استانی، ايالتی و ملی 
در بعضی از مقاطع تحصيلی برگزار می شود، ولی 
نظام آموزشی غيرمتمرکز و شـرايط آزمون ها به 
طور کلی متفاوت است. در اين نوشته با روش هاي 

سنجش در چند كشور آشنا مي شويم.

امتحانات هماهنگ در کشورهای متفاوت
ــی مخصوص  در آمريکا، هر ايالتی راهنمای برنامة درس
ــود و با توجه  ــه بنا بر اهداف خ ــه خود را دارد و هر مدرس ب
به راهنمای برنامة درسی ايالتی، برنامة درسی تدوين می کند. 
البته دانش آموزان از سال پنجم تا هفتم می توانند در امتحانات 
متمرکزی به نام SSAT1 شرکت کنند تا به مدارس راهنمايی 
مستقل يا خصوصی راه پيدا کنند. هم چنين، از سال هشتم تا 
يازدهم می توانند در سطح باالتر اين امتحانات شرکت کنند تا 
به دبيرستان های خصوصی يا مستقل راه يابند. اين آزمون در 
سطح تمام اياالت و در کانادا در مراکز آزمون گوناگون برگزار 

می شود و از قسمت های زير تشکيل شده است:
ــگارش، دانش آموزان بايد با  ــمت ن ـ نگارش: در قس
ــتفاده از مثال، دربارة موضوعي مثل تجربه هاي شخصی،  اس

قسمت دوم

آموزش و پرورش در جهان
ليلي محمدحسين

آموزش و پرورش در جهانآموزش و پرورش در جهان

بررسي امتحانات هماهنگ
 در چند كشور
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رويدادهای تاريخی، ادبی و مسائل جاری، بنويسند. اين بخش 
ــان را روی  ۲۵ دقيقه وقت نياز دارد و دانش آموزان بايد متنش
ــود،  ــند. اين متن نمره گذاری نمی ش يک طرف کاغذ بنويس
ولی بسيار مهم است، چون به دفتر پذيرش مدارس فرستاده 

می شود.
ــمت ۳۰دقيقه ای رياضی شامل ۲۵  ـ رياضی: دو قس
سؤال است که برای پاسخ به سؤاالت آن، دانش آموزان بايد 
محاسبات (جبر) مقدماتی انجام دهند. به اين قسمت، استدالل 
کّمی نيز می گويند. در اين قسمت از مسائل کالمی تا معادله 

وجود دارد.
ــمت واژگان ۳۰دقيقه طول می کشد و  ـ واژگان: قس

شامل ۳۰ کلمة مترداف و ۳۰ سؤال قياسی است.
ـ درک مطلب: اين قسمت ۴۰دقيقه است و ۴۰ سؤال 
ــؤال ها نه تنها از  ــاس ۷ متن دارد. اين س درک مطلب براس
ــه را می خواند درک کند، بلکه  ــی می خواهد که آن چ آزمودن

سرعت وی را نيزمي آزمايد.
ــتان نيز، دانش آموزان در يک سلسله  ــور انگلس در کش
سنجش هايی، براساس برنامة درسی ملی، شرکت می کنند. 
ــت يابی دانش آموزان  ــنجش ها، ميزان دس در واقع، با اين س
به برنامة درسی با روش های متفاوت ارزيابی می شود. نتايج 
ارزيابی ها در پايان هر مرحلة اصلی آموزشی۲ انجام می شود. 
ــی از ۱ تا ۸  شماره گذاری  ــطوح دست يابی به برنامة درس س

می شود. در هر مرحله، انتظارات مطابق جدول باالست.
ــر می شود. در سال دوم  اين داده ها در سطح ملی منتش
دبستان، ارزيابی های معلم (با استفاده از آزمون های معلم ساخته) 
در دروس اصلی يعنی زبان انگليسی، رياضيات و علوم انجام 
می شود. در درس انگليسی، از معلمان مي خواهند تا در همة 
ــتن، صحبت کردن و گوش  مهارت های زبانی: خواندن، نوش

دادن، دانش آموزان را تعيين سطح کنند. 
ــال ۲۰۰۸ همة دانش آموزان مرحلة آموزشی ۳، بايد  تا س
در سه موضوع اصلی انگليسی، رياضيات و علوم در آزمون های 
ــرکت  ــی ملی که امتحانات متمرکزی بودند، ش برنامة درس
می کردند. بعد از يک سلسله مسائلی که در نظام نمره گذاری 
آزمون های برنامة درسی ملی پيش آمد، از سال ۲۰۰۸ به بعد 
آزمون های ملی منسوخ شد و ارزيابی معلم ها جای آن را گرفت. 
ارزيابی معلم ها در همة موضوع های درسی، از جمله آموزش 

مذهبی برای رفتن به دورة بعدی تحصيلی، مورد نياز است.

در پايان هر دورة تحصيلی، عالوه بر آزمون های اجباری، 
آزمون های اختياری نيز برگزار می شود. اين آزمون ها را مؤسسة 
ــب مهارت ها و برنامة درسی،۳ در پايان سال  های  توسعة کس
ــوم، چهارم و پنجم، در طول مرحلة ۲ آموزشی و در پايان  س

سال های هفتم و هشتم در طول مرحلة ۳، برگزار می کند.
ــد، درس های اصلی برنامة درسی  همان طور که گفته ش
ــور، زبان انگليسی، رياضيات و علوم است. ديگر  در اين کش
دروس عبارت اند از تاريخ، جغرافی، طراحی و فناوری، فناوری 
ــيقی، نقاشی و  اطالعات و ارتباطات، زبان های خارجه، موس
ــهروندی. بعد از  ــی، تربيت بدنی، آموزش مذهبی و ش طراح
طی کردن مرحلة آموزشی ۳، در يک دورة دو ساله، دانش آموزان 
برای کسب گواهی عمومی آموزش متوسطه۴  آماده می  شوند. 
امتحانات اين دوره در دروس اصلی اجباری است. تنها شرط 
اين است که در مدارس دولتی دروس انگليسی، رياضی، علوم، 
آموزش مذهبی و تربيت بدنی در مرحلة آموزشی ۴ ارائه  شوند. 
دانش آموزانی که در مدارس دولتی درس می خوانند، بايد مطابق 
با برنامة درسی ملی، واحدهای تحصيلی فناوری اطالعات و 
ــهروندی را نيز بگذرانند. همة دانش آموزان در  ارتباطات و ش
ــی، رياضی و علوم شرکت  امتحانات متمرکز دروس انگليس
ــز دانش آموزان را ملزم می کنند كه  می کنند. اکثر مدارس ني
ادبيات انگليسی، حداقل يک زبان خارجی و آموزش مذهبی و 

فناوری اطالعات و ارتباطات را نيز امتحان دهند.
اين الگوها با تفاوت های اندکی در بعضی ديگر از کشورها 
ــتفاده قرار می گيرد. به نظر می رسد، تعداد دروس  نيز مورد اس
اجباری  در کشورهای ديگر، کم تر از تعداد دروس اجباری در 
ــی ايران است. شايد با الهام از الگوهای جهانی  نظام آموزش
بتوانيم در شيوه های ارزش يابی دوره هاي تحصيلی، اصالحات 

کيفی مؤثری انجام دهيم. 

پي نوشت 
1. Secondary School Achievement Test
2. key Stage
3. The Qualifications and Curriculum Development Agency
4. GCSE = General Certificate of Secondary Education

منابع
1.http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_School_Admission_Test
2.http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum_assessment
3.http://www.direct.gov.uk/en/Parents/Schoolslearninganddevelopment/
ExamsTestsAndTheCurriculum/DG_10013041
4.http://www.dcsf.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/s000865/index.shtml
5.http://www.cobis.org.uk/national-curriculum/national-curriculum.html

سطح مورد انتظارسن تقريبی دانش آموزپاية تحصيلیمرحلة اصلی آموزشی

۷۲سال دوم۱

۱۱۴سال ششم۲

۵ يا ۱۴۶سال نهم۳

تعداد دروس اجباری  در 
کم تر  ديگر،  کشورهای 
از تعداد دروس اجباری 
در نظام آموزشی ايران 

است
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دكتر يداهللا سعيدنيا

ارزيابي،  ــردي،  ف تفاوت هاي  ــا:  كليدواژه ه
يادگيري.

از دو شـماره پيـش تاکنون تالش شـد 
براساس نگاهی که به نظر می رسد با فرهنگ 
و فلسفة ما تطبيق بيشـتری دارد، به تدوين 
ی در آموزش پرداخته شـود. تا اين جا  اصوـل
اصولی تدوين شـده اسـت که اگـر به آن ها 
عمل شود، تغييرات زيادی را در نظام کنونی 
ايجاد می کند. در اين شماره نيز چند اصل را 
مي آوريم و در پايان، مجموعة اصول به  دست 

آمده را برای مرور فهرست می كنيم.

ــين به  دست  يکی از اصول جاری که از نگاه پيش
ــل آن به اهداف  ــی، تبدي می آمد، تعيين اهداف آموزش
رفتاری و استفاده از محرک های مناسب برای آموزش 
آن بود.  اگر اين نگاه را که انسان تنها با محرک و پاسخ 
ياد می گيرد، کنار بگذاريم و انسان را موجودی کامل تر 
از ماشين در نظر بگيريم، می توان اصل «تبديل هدف 
ــی به جزئيات قابل اندازه گيری و آموزش اهداف  آموزش
جزئی با به کار بردن محرک و پاسخ های مناسب» را کنار 
گذاشت. اين که چه جای گزينی برای اين اصل بيابيم، 
موضوعی است تا حدی فنی. از آن جا که در اين مجموعه 
ــف اصول جديد صرفًا براساس  نوشته ها، به دنبال کش
ــتيم نه ارائة اصول آموزشی  نگاهی تازه به انسان هس
تئوری های موجود و نوشته شده، می توان به ذهن اجازه 

داد بر اساس نگاه جديد، اصلی را جای گزين کند. 
اصل می تواند اين باشد: موضوعات آموزشی 
ــئله اي کلی به يادگيرنده  می توانند به عنوان مس
ــيوة مناسب خود،  ــوند تا فرد براساس ش ارائه ش
ــوزد. اين اصل در واقع اين حقيقت را  آن را بيام

دربردارد که انسان ها متفاوت اند و روش مناسب ياد گرفتن 
نيز برای هر يک فرق مي كند. ضمنًا درک جزئيات با درک 
کل متفاوت است. درک کل باعث کشف جزئيات می شود، 
ولی درک جزئيات ممکن است الزامًا به درک کل به عنوان 
حقيقتي يکپارچه منجر نشود. در اين شيوه از آموزش، مسائل 
ــود. مثًال: «اگر  ــئله» ارائه مي ش ــي به صورت «مس آموزش
بخواهيم يك ميليون كلمه بخوانيم، چند صفحه از روزنامة 

همشهري را بايد بخوانيم؟».
اين مسئله بايد حل شود. هر دانش آموزي آن را از راهي 
حل مي كند. در اين فرايند احتماًال مهارت هاي تقسيم كردن، 
تخمين زدن، و... بهبود مي يابند و فرد درك ملموسي هم از 

يك ميليون پيدا مي كند.
ــت.  ــتان مفصلي اس ــگاه كل به جز ء در آموزش، داس ن
كتاب هاي فعلي دبستاني، با اين نگاه جديد تدوين شده اند. 
ــدا كلمه را به عنوان يك كل  ــه اين ترتيب كه كودك ابت ب
مي آموزد و به تدريج به درك و كشف جزئيات يعني حروف 
نائل مي شود. در اين اصل، به اتفاقاتي كه براساس آن بايد 
ــاره نمي شود، زيرا اين بحث تا  در كالس بيفتد يا نيفتد، اش
ــت و اين نوشتار عمدتًا روي نگرش ها تأكيد  حدي فني اس

دارد.
اصل ديگر نگاه جديدي به ارزش يابي است. از آن جا كه در نگاه 
جديد به انسان، او قابل اعتماد است، در اين مورد هم، ارزش يابي به 
فرد سپرده مي شود. اين امر مي تواند بدين صورت به شكل يك اصل 
بيان شود: بهترين ارزياب از يادگيری، يادگيرنده است. از 
آن جا که در اين نگاه و روش جديد، يادگيرنده براساس انگيزة درونی 
خود ياد می گيرد، ارزيابی آن چه ياد گرفته نيز به عهدة خود اوست. 
ممکن است برخی آزمون ها حتی به شکل معمول در مدرسه صورت 
ــرای درک بهتر ميزان يادگيری،  ــت که ب بگيرد، ولی مهم اين اس
ــود، نه ابزاری برای قضاوت ديگران،  کمکي به يادگيرنده تلقی ش

تشويق يا تنبيه، مقايسه و...

نقد روش هاي جاري آموزشي در مدارس 

ارزيابي، ــردي،  ف تفاوت هاي  ــا:  كليدواژه ه
يادگيري.

دربردارد که انسان ها متفاوت اند و روش مناسب ياد گرف
نيز برای هر يک فرق مي كند. ضمنًا درک جزئيات با در
کل متفاوت است. درک کل باعث کشف جزئيات می ش

شاگرد يادگيرنده
 و ارزش ياب
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جدول ۱. خالصه ای از نتايج آزمون هاي بين المللي تيمز و پرلز در چند سال پياپي

ميانگين امتياز امتياز ايران
جهاني

تعداد 
كشورهاي 
شركت كننده

سال سال تحصيليرتبة ايران
ارزش يابي

موضوع

علوم۴۸۸۴۴۸۴۴۳۲۸۱۹۹۹۴

رياضيات۴۲۲۴۸۷۳۹۳۴۸۱۹۹۹۵

خواندن۴۱۴۵۰۰۳۵۳۲۴۲۰۰۱

رياضيات۴۱۱۴۶۷۴۶۳۴۸۲۰۰۳

رياضيات۳۸۹۴۹۵۲۶۲۳۴۲۰۰۳

علوم۴۱۴۴۸۹۳۰۲۲۴۲۰۰۳

علوم۴۱۴۴۸۹۲۵۲۲۸۲۰۰۳

شايد برای خواننده جالب باشد که بداند در بسياری از نظام های 
رسمی دنيا مانند انگليس و حتی کشورهای در حال توسعه ای مانند 
مالزی۱، با اين که نظام های آموزشی بسيار رسمی است و پايه های 
تحصيلی، دروس، تدريس، کتاب و آزمون های پايانی کامًال رسمی 
F,...,B,A و معمولي دارند، ولی اوًال نتايج به صورت طبقه بندی شده

داده می شود و ثانيًا هيچ فردی در هيچ پايه ای و با هر نتيجه ای، مردود 
نمی شود. حتی درسي خاص هم تکرار نمی شود، مگر با توصية معلم 
و موافقت ولی دانش آموز. بنابراين، دانش آموز با هر نتيجه اي به پاية 
باالتر می رود. تنها در پايان سال نهم است که براساس نتايج آزمون ها، 
ممکن است تا حدی انتخاب رشته محدود شود؛ برخی نتايج، امکان 
ادامة تحصيل در رشته های خاصي را ميسر نمي سازند. در پايان دورة 
متوسطه هم براساس نتايج دورة تحصيلی، بدون کنکور، انتخاب های 

متناسبی برای رشته ها و دانشگاه ها خواهند داشت.
اين بدان معنی است که اگرچه مؤسسات جامعه، شامل  مؤسسات 
ــات شغلی، برای انتخاب دانشجو يا کارمند  آموزش عالی يا مؤسس
ــرايطی را بگذارند، ولی نظام آموزشی از ابتدا و در  می توانند و بايد ش
طول تحصيل، با ارزش يابی های آزاردهنده، به دنبال تصميم گيری به 
ـ است که  ـ با همراهی خانواده   جای يادگيرنده نيست. اين يادگيرنده  
بايد براساس هدف خود، برای آينده برنامه ريزی کند و تصميم بگيرد. 
اين جملة آشنا را در اين جا به  کار نمی برند: «اگر به بچه واگذار کنيم، او 

مصلحت خود را تشخيص نمی دهد و آيندة خود را خراب می کند.»
برای آن که خوانندگان ما با بيان اين جمله که: «به دليل همين نظام 
ارزيابی است که مالزی آموزش و پرورشی ضعيف تر از ما دارد!»، به دنبال 
ــند، الزم است يادآوری  راه حلي براي نجات تفكرات قديمي خود نباش
شود، مالزي نه تنها اکنون پس از دو دهه از آغاز پيشرفت، جزو کشورهای 
توسعه يافته قرار گرفته است، بلكه براساس نتايج رسمی آزمون های 
بين المللی تيمز۲ و پرلز۳، در طول ۲۰ سال گذشته، همواره نتايجی باالتر از 
ميانگين جهانی داشته و ايران همواره پايين تر از ميانگين و جزو چند کشور 
آخر بوده است. آزمون تيمز از طرف سازمانی بين المللی، در کشورهای 
داوطلب براساس نمونه گيری اتفاقی و در پايه های سوم ابتدايي و دوم 
راهنمايی برگزار می شود. آزمون پرلز هم مشابه آن، در موضوع خواندن و 

درک مطلب زبان بومی،  برگزار می شود.
نتايج آزمون هاي تيمز و پرلز در ايران، در جدول ۱خالصه شده است.

ــت اصل ديگری اضافه کرد  برای تکميل اين اصل الزم اس
و آن اين  که ارزيابی، روشـی برای آموزش و بخشـی از 
آن اسـت. در نگاه های جديد، به جای ارزيابی برای اندازه گيری 
ــده و تصميم گيری برای يادگيرنده، عمًال ارزيابی  ميزان آموخته ش
ــده است. در اين نگاه، تأكيد  ــی از آن ش با آموزش آميخته و بخش
ــاي كمي در قالب آزمون هاي تراكمي، جاي خود  بر اندازه گيري ه
ــاوت مي دهد. آزمون ها بدون  ــه ارائة يافته ها در قالب هاي متف را ب
آن كه عاملي براي فشار بر دانش آموز باشند و باعث توبيخ، جريمه 
و محروميت او از مزايايي شوند، بدون قضاوت در اختيار دانش آموز 
قرار مي گيرند تا او خود را در آينة ببيند و هر تصميمي الزم مي بيند، 
ــن، با اجراي اين اصل، مواردي همانند موارد زير در  بگيرد. بنابراي

مدرسه رخ مي دهد/ نمي دهد: 

بهـترين ارزياب از 
يادگيری، يادگيرنده 

است

آمـوزش هـا بـايـد 
تمرين تفکر را مهيا 
کنند، نه آن که صرفًا 
دانش هـای آماده را 

به افراد بدهند

پي نوشت
۱. كشور مالزي به تازگي جزو كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است.

۲. مراجعه کنيد به:
http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=324  
http://nces.ed.gov/timss
3. http://timss.bc.edu/pirls2006/index.html

۴. تنها ۲ درصد از شركت كنندگان ايراني جزو ۱۰ درصد باالترين امتيازها بوده اند و 
تنها ۹ درصد جزو ۲۵ درصد باالترين ها بوده اند.

۵. تنها ۱ درصد از شركت كنندگان ايراني جزو ۱۰ درصد باالترين امتيازها بوده اند و 
تنها ۵ درصد جزو ۲۵ درصد باالترين ها بوده اند.

۱. آزمون هاي تستي برگزار نمي شود.
۲. آزمون هاي دانش محور انجام نمي شود.

۳. آزمون هاي متمركز براي ارتقا به پاية باالتر انجام نمي شود.
ــال كه به نمرات صفر تا بيست  ۴. آزمون هاي معمول نيم س

منجر مي شود و در قالب كارنامه ارائه مي شود، برگزار نمي شود.
۵. دانش آموزان آن چه را مي آموزند، به صورت ppt، ساخت و ساز 

توضيح كتبي، نقاشي، نمودار، نمايش و غيره ارائه مي دهند.
۶. در برخي دروس مسائلي در قالب مسائل باز كه با جست و جو 

در منابع بايد حل شود، به آن ها ارائه مي شود.
۷. در برخي دروس، براي شناخت ميزان يادگيري دانش آموزان، 

آزمون هايي به آن ها داده مي شود كه نقش ديگري ندارد.  
ــماره هاي  ــده در نگاه جديد، در ش در پايان، اصول تدوين ش

گذشته تاكنون، فهرست شده اند: 
۱. خود را از مقام مسئول آموزش کودکان بودن خلع کنيم.

۲. معلم بسيار مهم است، ولی نبايد در آموزش نقش پررنگی داشته 
باشد. در عوض در ايجاد زمينه برای يادگيری، نقش زيادي دارد.

۳. هر بچه ای با توجه به نياز و شرايط خاص خود ياد می گيرد.
ــر را مهيا کنند، نه آن که صرفًا  ۴. آموزش ها بايد تمرين تفک

دانش های آماده را به افراد بدهند.
ــد از الگودهی، الگوپذير کردن و دنباله رو کردن بچه ها  ۵. باي
پرهيز شود. در عوض آن ها را به انتخاب آزادانه بر مبنای تشخيص 

خود و رها شدن از دنباله روِی احساسی تشويق كرد.
ــی می توانند به عنوان مسئله اي کلی به  ۶. موضوعات آموزش

يادگيرنده ارائه شوند تا فرد براساس شيوة مناسب خود، آن را بياموزد.
۷. بهترين ارزياب از يادگيری، يادگيرنده است.

۸. ارزيابی روشی برای آموزش و بخشی از آن است.
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امروز کيش !
فردا مات !
پس فردا ؟

سـنجش  در  اول  معيـار 
برنامه، صحت و سقم آن 
است. ابتدا بايد واقـعـي 
نيازهاي  پاســخ گـوي  و 
زمان حال باشد. دقيقًا بايد 
بدانيم چـه مـي خواهـيم. 
با كلي گويـي كاري پيش 

نمي رود

شـاه و وزير آن عقب عقب ها ايستاده اند. فيل ها، 
اسـب ها و رخ ها هم به ترتيب به صـورت متقارن، از 
چپ به راست آن ها قرار گرفته اند. سربازها پشت به 
آن ها در يك خط رديف شده اند. به ظاهر هيچ تفاوتي با 
هم ندارند، اال موقعيت خانه اي كه روي آن ايستاده اند. 
فقط قدرت تشـخيص يك شطرنج باز ماهر مي تواند 
هر مهـره اي را در بهترين جهت ممكن، هدايت كند. 
اسـتاد شـعاري نژادي مي گويد: «مديـر موفق، مانند 
يك شـطرنج باز ماهر است كه هيچ احساس ويژه اي 
به مهره ها نـدارد و فقط با نيروي عقلش دربارة آن ها 
تصميم مي گيرد. در دنياي مديريت، اگر احساس از در 
وارد شـود، عقل از پنجره فرار مي كند. آن وقت است 
كـه هيچ كـس در نقش واقعي خود قـرار نمي گيرد و 
واي بـه حال تمام مهره هايي كه در صفحة شـطرنج 
سـرگردان اند و منتظـر كيـش و مـات شـدن شـاه 

هستند!»
وقتي از استاد خواستم از فرايند نگارش تا اجراي 
«برنامة درسـي ملي» بگويد، با تعجب پرسـيد: «چي 
گفتي؟!» من هم مانند دانش آموز درس نخوانده اي كه 
دسـت پاچه شده اسـت، دوباره گفتم: «برنامة درسي 
ملي»! و او پاسخ داد: «عبارت بزرگي است! تو خودت 

چه قدر دربارة آن مي داني؟!» و اين بار گفتم: «به اندازة 
يك شهروند معمولي!» و او شمرده شمرده تكرار كرد: 
«برنامة... درسي... ملي...» و من متوجه شدم در حضور 
سـردبير مجله، با معلمي كه در اين راه استخوان خرد 
كرده است، يك گفت و گوي انتقادي اما جذاب پيش رو 

دارم.
� استاد شـعاري نژاد وقتي به آرامي عبارت «برنامة 

درسي ملي» را تكرار كرد، گفت:
«خوبه! بدون اغراق، موضوع، موضوعي حياتي است! مي تواند 
ويژة نسل امروز نباشد و برخي از مباني آن تا قيامت كاربرد داشته 
ــد يا حداقل تكليف وضعيت آموزشي شهروند ايراني از اولين  باش
روزي كه مدرسه را تجربه مي كند تا روزي كه ديپلم مي گيرد، در 
آن مشخص شود. تا به حال به اين موضوع فكر كرده ايد كه وجه 
تسمية ملي در اين عبارت چيست؟ تمام ابعاد حيات يك ايراني را 
در بر مي گيرد يا بخشي از آن را؟ آيا محتواي برنامة درسي، عنوان 

ملي را تأمين كرده است؟»
هر علمي زبان ويژة خود را دارد. آموزش و پرورش هم از اين 

اصل تبعيت مي كند. پس بايد به زبان خودش نوشته شود.
� كدام زبان؟!

زباني كه مجري آن، يعني معلم، به راحتي بتواند آن  را بفهمد. 
ــدم به عنوان  ــي ملي را خواندم، متوجه ش وقتي متن بر نامة درس
ــتم، زبان  ــم، آن را نمي فهمم! چرا من كه مجري برنامه هس معل

«برنامة درسي ملي» را نمي فهمم؟!

� خب، چرا؟!
ــواد معلم هاي آموزش و پرورش معلوم است. پس  ــطح س س
ــود. به خيلي  ــته ش ــد با توجه به ادبيات آموزش و پرورش نوش باي
ــاني كه براي آموزش و پرورش مطلب مي نويسند، با وجود  از كس
ــت، آموزش و پرورشي  ــان آموزش و پرورشي اس اين كه شعارهايش
ــات و فرهنگ اين نظام  ــان مطابق ادبي نمي گوييم، زيرا مطالبش
ــت. بلكه به زبان اديب يا كارشناس يك رشتة علمي است.  نيس
كليله و دمنه، گلستان سعدي، شاه نامة فردوسي، ديوان حافظ و... 
ــدام مطابق ادبيات و فرهنگ نظام آموزش و پرورش عصر  هيچ ك
ــي ملي»، كار ساده اي  ــتند! پس نوشتن «برنامة درس حاضر نيس
ــنده اي بتواند از عهدة آن برآيد. سواد شرط  ــت كه هر نويس نيس
ــت، ولي كافي نيست! شخصي كه چند مدرك دكترا  الزم آن اس
ــيده است، اما با  ــتة تحصيلي خودش به اجتهاد رس دارد و در رش
ادبيات و فرهنگ آموزش و پرورش آشنا نيست، نمي تواند اين برنامه 
ــينا و مالصدرا را هم با وجود اين كه در عصر  ــد. ابن س را بنويس
ــان فرهيخته بودند، چون معلمـ  به معناي امروزي و براي  خودش

امروزـ نبودند، نمي توانستند چنين كاري بكنند .
� شرط اول كدام است؟

گفت و گو: زهرا شعبانی
عكس: طيبه رحيمي
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ــرط اول  ــتة ما عمل كنند، ش ــراي اين كه ديگران به نوش ب
فهميدن آن است. ساده و شيوا بنويسيم.

ــه در اولين روز كالس روي تختة كالس مي نويسم:  هميش
بايد بدانم و بفهمم تا معتقد شوم. بايد معتقد شوم تا عمل كنم كه 

عمل، محصول اعتقاد است.
ــخن گفتن، اصالت با شنونده است  ــه گفته ام، در س هميش
ــت كه من چه مي گويم يا چه  ــتن با خواننده. مهم نيس و در نوش
مي نويسم، مهم اين است كه شما به عنوان شنونده يا خواننده، چه 
برداشتي داريد. زيرا درك شماست كه به ميدان عمل مي رود، نه 

آن چه من گفته يا نوشته ام!
� پس مشكل «برنامة درسي ملي» اين است كه...

ــه مي خواهد وزير  ــي ك ــن بگويم. معتقدم كس ــد م بگذاري
ــابقة تدريس در كالس اول  ــود، بهتر است س آموزش و پرورش ش
ابتدايي را داشته باشد. باقي پايه ها و دوره ها هم جاي خود را دارند. 
زيرا واقعيت در كالس است نه كتاب. زيرا محتواي كتاب، انتزاعي 
ــت. تا به كالس درس دانش آموزان نرويم و  شرايط آن ها را  اس
از نزديك نبينيم، نمي توانيم نيازها را بشناسيم. نويسندگان برنامة 

درسي ملي هم بايد تجربة تدريس در مدرسه را داشته باشند.
ــي  ــل مي توانيم برنامه را به معلم ها بدهيم تا بازنويس حداق

كنند       .
� اسـتاد قسـمت هايي از «برنامـة درسـي ملي» را 

مي خواند و دربارة آن مي گويد: 
ــته شده، پر از عبارت هاي زيباست اما  اين برنامه اي كه نوش

چه قدر واقعي است؟
� اسـتاد معتقد اسـت، وقتي نويسـنده اي دست به 
قلـم مي برد، در عالم خيال همة مسـائل برايش حل و 
فصل شده اسـت. همه مي توانند بنويسـند، اما كمتر 
نويسـنده اي مي توانـد مطابـق بـا ادبيـات و فرهنگ 

آموزش وپرورش بنويسد.
ــته هايش عبارت يا  ــجويي در صحبت ها يا نوش وقتي دانش
ــم، اول به من بگو  ــالح خاصي به كار مي برد، از او مي پرس اصط
ــپس يك مصداق هم مي خواهم. اگر به  ــت. س مخالف آن چيس
ــؤال پاسخ درست بدهد، متوجه مي شوم آن اصطالح يا  اين دو س
عبارت را فهميده است. پس به  راحتي مي تواند آن  را به ديگران 
ــندگان اين برنامة مهم، مصداق اين نوع  بفهماند. اميدوارم نويس

روش تدريس باشند.
� شـايد معلمي را نشناسـيم كه به اندازة سـنوات 
خدمـت اسـتاد شـعاري نژاد در تربيت معلم، سـابقة 
تدريس داشته باشد. از يك تجربه اش در اين سال ها 

مي گويد:
ــال ۱۳۳۴ در تربيت معلم تدريس مي كردم. اقسام روش  س
ــا مطمئن بودم كه به  ــجويانم مي آموختم، ام تدريس را به دانش
ــه كالس درس رفتن، به همان  ــدن و ب محض فارغ التحصيل ش
ــتادان به آن ها تدريس كرده اند.  ــي تدريس مي كنند كه اس روش
ــما هر چه قدر وقت  روش هاي انتزاعي را نمي توان درك كرد. ش
بگذاريد و روي فرش به فرزندتان شنا كردن را بياموزيد، به نتيجة 

درست نخواهيد رسيد، مگر اين كه همراه او وارد استخر شويد! چند 
تحصيل كردة دكتراي مديريت آموزشي از دانشگاه هاي خارج از 
كشور را مي شناسم كه توانايي اداره كردن كالس را ندارند، چون 
تا قبل از فارغ التحصيل شدن، به هيچ كالس درسي نرفته اند تا از 

نزديك مسائل را بشناسند و نيازها را درك كنند.
� اسـتاد! به نظر شـما چگونه مي  توانيـم گروهي را 
مديريت كنيم كه «برنامة درسـي ملـي» را به گونه اي 
بنويسـند كه بشـود آن  را به معنـاي واقعي عملياتي 

كرد؟
ــن،  ــوان به صورت گروهي انجام داد. س ــن كار را نمي ت اي
تحصيالت و ديدگاه انسان روي نوشته هايش تأثير مي گذارد. اگر 
به چند نويسنده يك «عنوان» بدهيد تا دربارة آن بنويسند، دست 
آخر چند متن متفاوت خواهيد داشت. «برنامة درسي ملي»، شوخي  
ــت. مي خواهيم ماندگار شود. همگاني است. هم براي  بردار نيس
استادي است كه در دانشگاه تدريس مي كند، هم براي آن مأمور 
شهرداري است كه خيابان ها را جارو مي زند. وقتي بنده به  عنوان 
معلم، برنامه را درك نكنم، چگونه مي توانم آن را به  دانش آموزان 
بفهمانم؟! بهتر است «برنامة درسي ملي» را هم يك متخصص 

بنويسد و عده اي آن را نظارت كنند.
� راه حل چيست؟!

سـال ۱۳۰۴، تبريز زادگاه او شد. داستان تحصيل استاد علی اکبر 
شعاری نژاد از کودکی تا مقاطع باال شنيدنی است. همان داستان چوب 
و فلـک، فـرار از مکتب خانه، شـاگردی در حجرة زرگری بـازار تبريز، 
دست فروشـی، کارگری و هزار تجربة سرد و گرم ديگر! به قول استاد، 
<تنبلی مهارتی است آموختنی> و او اين يکی را نياموخت و امروز يکی 
از مفاخر قرن حاضر شـد! فارغ التحصيل رشتة فلسفه و علوم تربيتی از 
دانش سـرای مقدماتی، تحصيالت تکميلی را در رشـتة روان شناسـی 
دانشـگاه تهران سپری کرده است. تحصيالت حوزوی، مديريت گروه 
روان شناسی تربيتی دانشگاه عالمه طباطبايی، تدريس در دانشگاه های 
تهران و چاپ حدود ۵۰ جلد کتاب با موضوعات روان شناسـی رشـد، 
روان شناسی يادگيری، اصول ادبيات کودکان و فلسفة آموزش و پرورش، 
در کارنامة علمی استاد ديده می شود. استاد ممتاز دانشگاه تربيت معلم، 
استاد و پژوهشگر نمونة دانشگاه عالمه طباطبايی و عضو شاخص هيئت 
علمی دانشکدة پزشکی دانشگاه شهيد بهشتی، از ديگر سوابق علمی 

اين استاد ۸۵ساله است.
اولين تجربة آموزگاری در دبستان حکمت، واقع در کوچة مجتهدها 
در تبريز و انتشـار مجلة <معلم امروز> در دهة سی از خاطرات شيرين 

او هستند .
شـخصيت علمی و قدرت فهميدن قبل از فهمانـدن را در عبارات 
و جمالت کتاب هايش بهتر می شـود شـناخت؛ از جمله: فرهنگ علوم 
رفتاری، ادبيات کودکان، روان شناسـی اجتماعی، روان شناسـی رشد، 
فلسـفة آموزش و پرورش، نقش آموزش وپـرورش در فرهنگ عمومی و 

روان شناختی تربيت. 

و  «مـوردي»  تـا  كليـات 
«تحليل» نشوند، «عملي» 
نخواهند شـد. متأسـفانه 
مهـم  اصـل  ايـن  بـه 
اعتقـاد نداريـم. در اتـاق 
مـي نشينيـم و حـرف هاي 
قشنـگ مي نويـسيم، اما 
آيا وقتي همين حرف ها به 
كالس مـي رود، قابل فهم 

است؟
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ــيار بديهي است. كالم بايد  ــاده و بس راه حل، يك اصل س
معنادار باشد، يعني لغات آن روشن، مطابق با نيازها و با وضعيت 

حاضر مرتبط باشد.
ــوند، «عملي» نخواهند  كليات تا «موردي» و «تحليل» نش
ــد. آيا وقتي همين حرف ها به كالس مي رود، قابل فهم است؟  ش
ــتان» در  ــاي اخالق از  جمله «اخالق ناصري» و «گلس كتاب ه

ايران بسيارند، اما آيا همة ما انسان هايي با اخالق نيكو هستيم.
� مي توانم دوباره بپرسم راه حل اين يكي چيست؟

بله. متأسفانه مدرسة تجربي نداريم. يعني جايي براي آزمايش 
نداريم. در گذشته وقتي برنامه اي براي دانش آموزان نوشته مي شد، 
آن  را به صورت آزمايشي براي گروه كوچكي اجرا مي كردند تا به 

شرط قابل درك بودن، به صورت همگاني اجرا شود.
� وقتي در سؤال بعدي از اصطالح غلط «ايده پردازي» 
در مورد نويسـندگان «برنامة درسـي ملي» اسـتفاده 
كردم، استاد شـيرين خنديد و گفت، مي داني «ايده» 
در زبان تركي به معناي «سنجد» است؟! درك صحيح 

مفاهيم يكي ديگر از دغدغه هاي اوست.
«ايده» به معناي تصور كامًال شخصي است. در تمام نوشته ها 
ــت از اصطالح «نظريه پردازي» استفاده  ايده وجود دارد. بهتر اس
كنيد. البته چون در مورد مفاهيم، وسواس نداريم، در به كار بردن 

آن ها نيز دقت نمي كنيم. 
� اين هم جالب بود! براي هميشه به خاطر مي سپارم! 
البتـه قبًال مي دانسـتم كه دكتر شـعاري نژاد، شـايد 
تنها فردي اسـت كه اصطـالح «آموزش و پرورش» را 
ـ پرورش» را به كار  قبول نمي كند و هميشـه «آموزش 
مي برد. اگر فرصتي شد، دربارة فرق «و» و «ـ» در اين 
اصطـالح از او توضيح مي خواهيم. ولي در اين جا بايد 

مي پرسيدم كه به نظر شما، اين برنامه چه قدر با آن چه 
كه مي خواستيم داشته باشيم، فاصله دارد؟

ــنجش برنامه، صحت و سقم آن است. ابتدا  معيار اول در س
بايد واقعي و پاسخ گوي نيازهاي زمان حال باشد. دقيقًا بايد بدانيم 
ــه مي خواهيم. با كلي گويي كاري پيش نمي رود. آن چه كه من  چ
ــدم، اين است كه در  ــي ملي» متوجه ش از مطالعة «برنامة درس
ــال به طور تفصيلي  آن نيازهاي واقعي دانش آموزان در دوازده س
ــود. چه بخواهيم چه نخواهيم، در عصري  و مبسوط ديده نمي ش
زندگي مي كنيم كه به  راحتي از فرهنگ هاي ديگر تأثير مي پذيريم. 
تا شرايط را عوض نكنيم، نمي توانيم رفتارها را تغيير دهيم. پس 
نمي توانيم برنامه اي درسي بنويسيم و سال ها به آن عمل كنيم و 

به فكر تغيير شرايط نباشيم.
� سـال ۱۳۴۴ اسـتاد شـعاري نژاد، دبير كميسيون 

راهنمايي بودند.
ــيون ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان،  هر كدام از سه كميس
بايد نيازهاي دانش آموزان آن دوره را بررسي مي كردند. مثًال گروه 
ــال را بررسي مي كردند.  اول، نياز دانش آموز ابتدايي در دوازده س
نه تنها نياز امروز، بلكه نيازهاي فردايشان هم بايد بررسي مي شد، 
چون آن ها شهروندان سالمند فردا بودند. اگر فلسفة واقعي وزارت 
ــود، ديگر هيچ اختالف ريشه داري  آموزش و پرورش مشخص ش
ــود متولي تعيين سن دورة  ــخص مي ش ــود. مثًال مش پيدا نمي ش
ــت يا آموزش و پرورش! اگر  ــت اس ــتاني، وزرات بهداش پيش دبس
ــفة آن روشن بود، خود به خود متوجه مي شديم بايد تابع كدام  فلس

وزرات خانه باشيم.
� آن وقت جايگاه تغيير مديريت ها و نتيجة آن، يعني 

سليقه ها، چه خواهد شد؟!
ــِل هر مملكت  ــي ملي» حداقل براي يك نس «برنامة درس
ــود. بنده معتقدم، در حوزة آموزشي و پرورشي هرگاه  ــته مي ش نوش
ــاس از در وارد شود، عقل از پنجره فرار مي كند. يك مدير،  احس
قبل از هر چيز، يك شهروند است. اگر بخواهد كاري كند كه مقام 
باالدست از او راضي شود، كار تمام است! افراد مهم نيستند، چون 

اين برنامه براي نوزادي كه در قنداق است هم نوشته مي شود!
� مدير موفق را چگونه تعريف مي كنيد؟

هميشه مدير موفق را به شطرنج باز ماهري تشبيه مي كنم كه 
ــر مهره را در بهترين موقعيت ممكن هدايت مي كند. چه از آن  ه

خوشش بيايد، چه خوشش نيايد.
ــت به طرز  ــت نيس ــمان نمي آيد، درس اگر از فالني ها خوش
ــفانه كم تر مديري را ديده ام كه  ــيم. متأس فكر آن ها بي توجه باش
ــد. يكي از مديران موفق آموزش و پرورش  شطرنج باز ماهري باش
ــال در منطقه اي مديريت كرد و در اين زمان، ۹۰  آذربايجان ۹س
مدرسه ساخت. جالب است بدانيد كه ۳۰ قبرستان را مدرسه كرد. 
مدير موفقي بود، چون مي دانست كدام مهره را به كدام موقعيت 

هدايت كند. 

در حـوزة آموزشي و پرورشـي 
از در وارد  هـرگاه احسـاس 
شـود، عقـل از پنجـره فـرار 
مي كند. يـك مدير، قبل از هر 
چيز، يك شـهروند است. اگر 
بخواهد كاري كند كه فالني از 
او راضي شود، كار تمام است! 
ايـن فالني هـا مهم نيسـتند، 
چون اين برنامه براي نوزادي 
كه در قنداق است هم نوشته 

مي شود
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گفت و گـو،  پايـان  در 
استاد مي خواهد پيام ويژة 
گـپ و گفتمـان ايـن چند 
جمله باشد: «بياييد تالش 
كنيـم مـردم بفهمنـد، نه 
اين كه به آن ها بفهمانيم!»

ــي ملي» براي ملت  اگر روزي درك كنيم كه «برنامة درس
است، متوجه خواهيم شد كه نوشتن آن به تخصص نياز دارد. البته 
ــرط الزم هست، ولي كافي  ــت. ش تخصص به معني مدرك نيس
نيست. متخصص معلمي است كه در دوره هاي گوناگون تحصيلي 
ــت و نيازها را خوب مي شناسد. معلمي حرفه اي  تدريس كرده اس

است كه به شناخت و تجربه نياز دارد. 
در مورد برنامة درسي ملي، دستورالعمل بهتر است به  گونه اي 
ــود كه مخاطب آن يعني، پدر، مادر، معلم و دانش آموز،  نوشته ش

بفهمند كه مِن برنامه نويس چه مي خواهم!
� اگر واژة «ملي» را برداريم، آن وقت چه مي شود؟

ــته شود.  ــت، بايد نوش با توجه به مخاطب كه همة ملت اس
ــان كتابي مي خريدم،  وقتي فرزندانم كوچك بودند، هرگاه برايش
اول خودم مي خواندم. فراموش نمي كنم چند بار كتاب را در همان 
ــن و نياز فرزندانم  ــردم، چون با توجه به س ــة خانه دفن ك باغچ
نوشته نشده بود. به دانش آموز كالس سومي كه در اوج نافرماني 
ــرف آن ها گوش نكني،  ــت مي گوييم، اگر به ح با پدر و مادر اس
ــاس گناه، با او كاري مي كند كه خود گناه  ــوي. احس عاق مي ش
نمي كند! يادمان نرود، احساس گناه خطرناك تر از خود گناه است. 
ــته باشيم. به نظر شما چرا، با  به طبيعت دانش آموزان توجه داش
ــاد به رده هاي سني  وجود اين همه كتاب اخالقي و تربيتي، فس
ــت!؟ حتمًا راه را اشتباه رفته ايم. وقتي مي بينيم  پايين تر آمده اس
دانش آموزي دروغ مي گويد، معتاد شده است يا فساد اخالقي ديگر 
دارد، بايد شرايط را عوض كنيم، واّال دروغ و اعتياد و... سر جايش 

مي ماند!
� اسـتاد دربارة تربيت شهروند ايراني يا يك بيگانه 

مي گويد:
ــهروندان ايراني باشند و  بايد ديد مي خواهيم فرزندانمان ش
بعد از تحصيالت در ايران بمانند يا بيگانه شوند. اگر مي خواهيم 
ــان برنامه ريزي كنيم كه نه تنها  معتاد نشوند، بايد طوري برايش
در دوازده سال تحصيلي، بلكه براي هميشه سراغ هيچ نوع مواد 

اعتياد آوري نروند.
� در ايـن صـورت، تمـام مسـئوليت ها بـه دوش 

آموزش و پرورش خواهد بود!
ــام وزرات خانه ها در تربيت  ــتم. تم منكر تربيت خانواده نيس
شهروند سهيم هستند. نكتة مهم اين جاست كه با هم هماهنگ 
نيستند. تا راهكارهاي صحيح يكديگر را تأييد نكنند، باز هم بايد 

شاهد زير سؤال بردن يكديگر باشيم.
� در مـورد بازگشـت بـه سـاختار ۶-۶ چـه نظري 

داريد؟
ــفة اين كار چيست. چرا نظام واحدي اجرا شد  بايد ديد فلس
ــاال مي خواهد برود! دورة  ــگاهي آمد و ح يا اين كه چرا پيش دانش
راهنمايي گذاشتيم و معلم راهنمايي را به جاي اين كه تربيت كنيم، 
بخش نامه كرديم. معلم دوره هاي دبستان و دبيرستان هم از اين 

قاعده استثنا نبوده است.

� معلـم دورة راهنمايـي، چـه تفاوت هايـي با معلم 
دوره هاي ديگر دارد؟

ــا بچه هاي دوره هاي ديگر  ــد ديد دانش آموز اين دوره، ب باي
ــب با خصوصيات  ــم راهنمايي بايد متناس ــه تفاوتي دارد. معل چ
دانش آموزان اين دوره تربيت شود. اگر رشته ها و مقاطع تحصيلي 
ــده باشند، آن وقت مي توان معلم را با  با توجه به نياز ها تعريف ش

توجه به آن تعريف و تربيت كرد.
� كـدام راهنمايي؟! سازشـي، شـغلي، تحصيلي يا 

راهنمايي كلي؟!
فقط راهنمايي تحصيلي!  به بچه ها كمك كنيم رشته اي را 
انتخاب كنند كه در آن موفق شوند. راهنمايي سازشي و شغلي در 

مورد تمام مراحل صدق مي كند.
دربارة ارزيابي حذف اين دوره و بازگشت به ساختار ۶-۶ بايد 
ــاختار ۶-۶ چه مشكلي داشته كه به ساختار  ديد دانش آموز در س
۵-۳-۴ و سپس به ساختار ۵-۳-۳-۱ هدايت شد. اگر مشكالت 

حل نشده است، با بازگشت به ساختار ۶-۶، حل خواهد شد؟!
در گذشته گفته مي شد خأل معلم است كه باعث شكست طرح 
مي شود، نه خود طرح! بهترين روش براي بررسي موضوع، استفاده از 
روش مقايسه اي است. اين روش هم بايد توسط متخصص ها اجرا 
ــود تا نقص كار مشخص شود. خيلي غيرعلمي است كه مديري  ش
بگويد چون من در ساختار ۶-۶ درس خوانده ام و با سوادتر از كسي 
هستم كه در فالن ساختار درس خوانده است، پس اين ساختار بهتر 
است. براي اين كار به متخصص نياز داريم. بارها به مسئوالن قبل 
از انقالب اسالمي گفتم، از تربيت معلم، فقط تابلوهاي آن را داريم. 
اگر ساختار ۶-۶ خوب است، بايد ديد تا چه اندازه با نيازهاي واقعي و 
موقعيت جهاني ايراني مطابقت دارد. متأسفانه جهاني فكر نمي كنيم و 
نمي دانيم ايراني امروز و ايراني فردا چه خصوصياتي بايد داشته باشد 

تا برنامه براساس واقعيت ها نوشته شود.
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ترجمه: رضا خيرآبادي

كليدواژه ها: انتقاد، اشتباه، رفتار، سرزنش.

بسيار شنيده ايم كه «انسان اشتباه مي كند». 
اما مهم تر از اشتباه كردن ديگران، نوع برخورد ما 
با اشـتباه دانش آموزان است. گاهي واكنش و يا 
بازخورد ما به يك اشتباه، پيامدهاي ناشايستي در 
پي دارد كه يكي از آن ها سرزنش است. براساس 
آموزه هاي نوشتة زير، مي توان به جاي سرزنش، 

از روش هاي غيرمستقيم استفاده كرد.

گاهي اتفاق  مي افتد كه برخي از دانش آموزان در كالس 
درس رفتار نامناسبي است. برخورد غيراصولي با اين پديده، 
نه  تنها به تغيير رفتار دانش آموز خطاكار منجر نمي شود، بلكه 
ممكن است رفتار اشتباه وي را تشديد كند. بدون شك، در 
ــت دانش آموز متوجه  شود رفتاري  اين گونه مواقع الزم  اس
ــت و مجددًا نبايد آن را تكرار  غيرقابل قبول انجام  داده اس
ــي را در دانش آموزان  كند. اما انتقاد  كردن بايد چه احساس
برانگيزد تا مانع از بروز مجدد اشتباه شود و آن ها را با معلم 

و كالس همراه سازد؟ 
ــياري از افراد بين احساس گناه و شرمساري فرق  بس
ــوند، در حالي كه اين دو احساس متفاوت، دو  قائل نمي ش
ــير متفاوت را فراروي انسان مي گشايند. احساس گناه  مس
ــتي انجام  ــود كه فرد بداند كار نادرس هنگامي ايجاد مي ش
داده  است، اما ديگران از آن اطالع ندارند و فرصت جبران 
ــه وجود مي آيدكه فرد  ــاري زماني ب دارد. در مقابل، شرمس
ــاس كند مقاصد و رفتارهاي نادرست او، براي سايرين  احس

آشكار شده است. در چنين شرايطي، ماهيت وجودي خود را 
بد مي داند و احساس پوچي و بي ارزشي مي كند. تفاوت اين 
دو احساس، هنگامي اهميت مي يابد كه فرد مي خواهد بين 
مسير درست يا نادرست، دست به انتخاب بزند. بنابراين، الزم 
است معلمان به شيوه هايي بينديشندكه اين دو احساس  را در 
جهت صحيح هدايت كند، زيرا تفاوت بين آن دو، تعيين كنندة 

موفقيت يا شكست دانش آموزان است. 
ــب يكي از  ــر به  منظور برخورد با رفتارهاي نامناس اگ
دانش آموزان، آن رفتار را به رخ او بكشيم، عملكرد درستي 
نداشته  ايم. با اين روش، ممكن  است در بعضي موارد موفق 
ــر، مجددًا رفتار  ــويم، اما در مواقع ديگ ــه اصالح خطا ش ب
نامناسب تكرار خواهد شد. بهتر است به دانش آموز فرصت 
ــت يابي به  ــم دربارة رفتار خود قضاوت كند. براي دس بدهي
اين هدف، بايد او را به طور غيرمستقيم متوجه اشتباهي كه 
انجام  داده است، بكنيم. با اين  شيوه، از شرمساري جلوگيري 
ــاس، در صورتي  ــاس گناه ايجاد كرده ايم. اين احس و احس
ــود، مي تواند دانش آموز را با معلم  كه با مهارت مديريت ش
ــرار  دهد. در ادامه،  ــير موفقيت ق همراه  كند و او را در مس
راهنمايي هايي  براي ارائة بازخورد مناسب به رفتار نامناسب 

دانش آموزان ارائه مي كنيم:
� انتقام جويي نكنيد

ــخ دادن به اين پرسش   اولين  گام براي موفقيت، پاس
مهم است كه منظور ما از برخورد كردن با خطاي دانش آموز 
ــخ اين است كه مي خواهيم به او فرصت  چيست؟ اگر پاس
ــتباه نكرده ايم. در غير اين  ــان بهتري بشود، اش بدهيم انس
ــتي براي مقابله با رفتار نامناسب   صورت، انگيزه هاي درس
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ــتيم، درصدد انتقام برمي آييم.  نداريم. زماني  كه ناراحت هس
در اين گونه مواقع، تالش براي اصالح خطا، نتيجة معكوس 
خواهد داشت. اهانت به دانش آموز، او را رودرروي شما قرار 
ــما امكان مي دهد  ــد داد. اما آرامش و قاطعيت به ش خواه
كه زمينه را براي همراه  كردن دانش آموز با خودتان فراهم 

كنيد.
� متعصب و خشمگين نشويد 

ــر، از بين بردن تعصب  ــراي برقرار كردن ارتباط مؤث ب
اهميت دارد. حفظ آرامش نسبت به رفتار نامناسب، رمز غلبه 
بر واكنش جسورانه اي است كه امكان  دارد به طور طبيعي 
از دانش آموزان سر بزند. عصباني نشويد و رفتارهاي  خشن از 
ــت با آن ها مدارا  خود بروز ندهيد. در چنين مواقعي، الزم اس
كنيد. لحن و كلماتي كه استفاده مي كنيد، بسيار اهميت دارد، 
زيرا تعيين كنندة واكنش هاي  بعدي دانش آموزان است. ياد 
ــم خود را كنترل  و افكار مثبت را جاي گزين  بگيريد كه خش

آن كنيد.
�  كارهاي خوب را تحسين  كنيد تا انتقاد شما 

از رفتارهاي نامناسب سازنده باشد
تحسين  كردن، راهي است براي ايجاد همدلي بين معلم 
ــوزان. هم چنين زمينة انتقاد را براي معلم فراهم  و دانش آم
ــي آورد. اما نبايد دانش آموزان را به  خاطر انجام تكاليف يا  م
كارهاي معمولي تعريف و تمجيد كرد؛ بلكه تحسين  بايد به 
 خاطر كارهاي  مثبتي باشد كه انجام آن ها را از دانش آموزان 
انتظار نداريم. هم چنين، بهتر است از كلي گويي اجتناب كنيم 
و به طور مشخص به دانش آموز بگوييم به خاطر كدام رفتار 
ــين الزم است و هم  ــين شده  است. هرگاه، هم تحس تحس
انتقاد، به ياد داشته باشيد اولويت با انتقاد است. در صورتي 
ــه دانش آموز پس از انتقاد، به خاطر رفتارهاي خوب مورد  ك
تمجيد قرار بگيرد، نكات مثبت در ذهن او ماندگارتر مي شود 

و انتقاد هم مؤثرتر خواهد بود. 
� دليل انتقاد خود را به طور واضح بيان  كنيد

ــاد كنيد و  ــل از دانش آموز انتق ــر دلي ــر بدون ذك اگ
بخواهيد كه رفتار خود را تغيير دهد، انتقاد شما به اندازه اي 
كارايي  ندارد كه بتواند از رفتار نامناسب ممانعت كند. براي 
ــكوت  كند،  ــدون ذكر دليل از او بخواهيد س ــال، اگر ب  مث
ــت هم چنان به صحبت  كردن ادامه  دهد. بهتر  ممكن اس
ــتة خود را اين گونه بيان كنيد: «ممكن است  ــت خواس اس
ــت) اگر يك نفر  هم زمان با من صحبت نكني؟ (درخواس
صحبت كند،كالس مفيدتر خواهد بود. صحبت  كردن شما 
ــي هايت  ــم خودت و هم بقية هم كالس ــود ه باعث  مي ش

متوجه مطالب نشويد. (دليل).» 

زمـانـي  كـه ناراحـت 
هستيم، درصدد انتقام 
برمي آييم. در اين گونه 
براي  تـالش  مواقـع، 
نتيجة  خطـا،  اصـالح 
معكوس خواهدداشت

� خواسته هاي خود را در قالب تصاوير ذهني 
مطرح  كنيد

از دانش آموزان بخواهيد خود را به جاي شما در جلوي 
ــي كه در آن موقعيت  ــور كنند و دربارة انتظارات كالس تص
ــؤال كنيد با دانش آموزاني  ــد، توضيح  دهند. از آن ها س دارن
ــالف انتظار رفتار كرده اند، چگونه برخورد مي كنند؟  كه برخ
اين كار يك رمز جادويي است كه به دانش آموزان مي آموزد 
انتظارات باالتري از خود داشته باشند و با معلم گام  بردارند، 

نه خالف جهت او. 
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سپيده شهيدی

وبال
سپ

گ
صرفه جو

در بحث پيشـين بيان شد، استفاده از وبالگ 
افراد ديگری را نيز در امر آموزش درگير می کند. 
در ميان اين افراد، وجود دانش آموزان، معلمان و 
يا افراد متخصص، باعث نوعی انتقال تجربه ميان 
آن ها خواهد شد. به  عالوه، از طريق ايجاد وبالگ، 
ساير مسئوالن مدرسـه نيز می توانند در جريان 
رونـد آموزشـی کالس قرار گيرنـد. هم چنين، با 
توجه به اهميت استفاده  از ابزارهای چندرسانه ای 
در کالس، وجود وبالگ باعث می شود به  کارگيری 
اين ابزارها آسـان تر شود و همواره در مکان های 
گوناگـون، در اختيـار دانش آموزان قرار داشـته 

باشند.

� وبالگ مکان مناسبی برای گسترش و 
به کارگيری روش های يادگيری پروژه ای

است.
ــروژه۱، يکی از روش های نوين و  يادگيری بر مبنای پ
کارامد در زمينة آموزش است. در اين روش، به جای آموزش 
دروِس کوتاه و مجزا به  صورت معلم محور، فعاليت هايی بلند 
مدت، بين رشته ای و دانش آموزمحور تعريف می شود که در 
آن ها معلم تنها نقش تسهيل کننده را به  عهده دارد. در اين 
ــؤال به عنوان موضوع پروژه پيشنهاد می شود  روش، يک س
ــخ  و دانش آموزان بايد به  صورت گروهی، برای يافتن پاس
تالش کنند. پروژه به گونه ای طراحی می شود که دانش آموز 
ــياری از آموخته ها و مهارت هايی را که در گذشته  بتواند بس
ــت، به ياد آورد، تلفيق کند و به  کار گيرد  ــب کرده اس کس
ــد. عالوه بر اين، دانش آموز  ــخ مناسب برس تا بتواند به پاس
ــير انجام پروژه، خود به يافته های جديدی هم نائل  در مس
می شود. معموًال اين گونه پروژه ها به گونه ای طراحی می شوند 
که در ارتباط مستقيم با دنيای واقعی باشند و برای دانش آموز 

دغدغة ذهنی ايجاد کنند. 
مثًال برای يافتن پاسخ اين پرسش که «يک دانش آموز 
ــواد غذايی  ــزان از هرگروِه م ــه چه مي ــاله روزانه ب ۱۳ س
(پروتئين ها، چربی ها، قندها، ويتامين ها و...) نياز دارد و برای 
ــوزان کالس اين نياز تا چه حد تأمين  ــر يک از دانش آم ه
ــود؟»، دانش آموز بايد مهارت های گوناگونی را به  کار  می ش
ــته هايش در دروس علوم و رياضی گرفته تا  ــرد؛ از دانس گي

�وبالالگ مکان مناسبی برای گسترشش و 
به کاررگيری روش های يادگيری پرووژه ای

استت.
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ــی مانند برنامه ريزی و مديريت زمان، جمع آوری  مهارت هاي
ــات، ثبت يافته ها، در کنار هم قرار دادن اطالعات و  اطالع
تفسير آن ها، مهارت های نوشتاری، مهارت های سبب شناسی 
ــه در اين جا اهميت دارد، نقش معلم تنها به  عنوان  و... آن چ
تسهيل کنندة انجام فرايند پروژه و نه يک راهنمای مستقيم 

است.
برای انجام بهينة اين روش، وبالگ يکی از مؤثرترين 
ــاده ترين ابزارهاست. معلم می تواند پس از  و در عين حال س
ــدن موضوع پروژه و گروه بندی دانش آموزان،  ــخص ش مش
ــای بچه ها را  ــدول زمان بندی، فعاليت ه ــاس يک ج براس
هدايت کند. مثًال از آن ها بخواهد تا زمان مشخصی، بخش 
ــام و گزارش های خود را در وبالگ  ــورد نظر پروژه را انج م
قرار دهند. در اين شيوه عالوه بر اين که معلم در هر مرحله به  
طور کامل در جريان کار دانش آموزان قرار دارد، دانش آموزان 
ديگر هم می توانند به  راحتی کار ساير گروه ها را مشاهده و 
ــط  ــد کنند. در مواردی که هر بخش از پروژه توس آن را نق
يک گروه انجام می شود، وبالگ می تواند بسيار مفيد باشد، 
ــت و همه  چرا که گزارش مکتوب تنها در اختيار معلم نيس
می توانند از آن استفاده کنند. در مواردی ممکن است گزارش 
يا نتايج يک گروه، منشأيی برای ادامة کار گروه ديگر باشد يا 

ايده هايی برای کار در اختيار ساير گروه ها قرار دهد.
ــتفاده از وبالگ می توان پروژه هايی را  هم چنين، با اس
تعريف کرد که تنها دانش آموزان يک کالس يا يک مدرسه 
ــند، بلکه آن را در سطوح باالتر مثل شهر  در آن درگير نباش
يا کشور مطرح کرد. در اين صورت، ضمن انتقال تجربيات، 
ــر و علمی ميان دانش آموزان پديد خواهد  نوعی ارتباط مؤث
آمد که ورای ديوارهای مدرسه، به گسترش روحية همکاری 

ميان آن ها خواهد انجاميد. 

� استفاده از وبالگ، از لحاظ زيست  محيطی 
به صرفه تر است.

ــاالنه ميليون ها درخت در سراسر  برای توليد کاغذ، س
ــن منبع جذب  ــان بزرگ تري ــوند. درخت ــان قطع می ش جه
کربن دی اکسيد و توليد اکسيژن روی کرة زمين هستند. هر 
ساله با تسريع روند صنعتی شدن و افزايش گازهای آالينده، 
شاهد قطع بيشتر درختان و کاهش وسعت جنگل ها در جهان 
هستيم که نتايج زيانبار و غيرقابل جبرانی مانند پديدة گرم 
شدن کرة زمين۲ را در پی خواهد داشت. يکی از داليل عمدة 
قطع درختان، توليد کاغذ است و قسمت عمدة کاغذ مصرفی 
ــي رود. برای مثال در ايران  ــا، برای آموزش به  کار م در دني

ــود و توليد  ــاالنه حدود ۶۰۰ هزار تن كاغذ مصرف می ش س
ــتفاده از ۳ تا ۶مترمكعب چوب  هر تن خمير كاغذ معادل اس

جنگلي، يا به عبارت ديگر قطع ۱۲ تا ۱۸ درخت است۳.
اگر استفاده از وبالگ ميان معلمان و دانش آموزان رواج 
يابد، بسياری از مطالبی را که از طريق کاغذ به دانش آموزان 
انتقال می يابد، می توان از طريق اينترنت به  راحتی در اختيار 
ــی را که به  عنوان  ــرار داد. برای مثال، کاربرگ هاي آن  ها ق
ــه دانش آموزان داده  ــم زياد کپی گرفته و ب تمرين، در حج
ــادگی در وبالگ قرار داد و از آن ها  ــود، می توان به س می ش
خواست که پاسخ تمرين ها را به صورت نظر خصوصی يا از 
طريق رايانامه، ارسال کنند. هم چنين، جزوه هايی که به عنوان 
توضيِح درس يا مطالب تکميلی در اختيار دانش آموزان قرار 
می گيرد، اگر در وبالگ گذاشته شود، به  راحتی در دست رس 

همگان قرار می گيرد.
ــت، جای گزين کردن کامل کاغذ  البته الزم به ذکر اس
ــر نيست و از زمان های بسيار دور  در امر آموزش، فعًال ميس
ــت. استفاده  تاکنون، آموزش با کتاب و دفتر عجين بوده اس
ــالگ، تنها به منظور کاهش  ــای اينترنتی مانند وب از ابزاره
ــتفاده از  ــت. چرا که مثًال برخالف اس ــتفاده از کاغذ اس اس
ــر است، استفاده از وبالگ  کتاب يا دفتر که در همه جا ميس
فقط به مکان هايی محدود می شود که دست رسی به شبکه 

امکان پذير باشد.

پي نوشت

1. PBL: Project Based Learning
2. Global Warming
3. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8807131283

اگر اسـتفاده از وبالگ ميان 
معلمان و دانش آموزان رواج 
يابـد، بسـياری از مطالبـی 
را کـه از طريـق کاغـذ بـه 
دانش آموزان انتقال می يابد، 
می توان از طريق اينترنت به  
راحتی در اختيـار آن  ها قرار 

داد

�استفاده از وبالگ، از لحاظ زيست  محيطی 
به صرفه تر است.
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آموزش در دوران اسارت 

ارزيابی از پيشرفت دانش آموزان تنها به منظور 
ثبت نمرات آن ها در دفتر و يا کارنامه نيست، بلکه 
ابزاری اسـت که به يادگيرنده و ياددهنده کمک 
می کند تا موقعيت يادگيری خود را بدانند. تجربة 
آزادگان سـرافراز در سـال های ۶۲ تا ۶۹ بيانگر 
ايـن نکته اسـت که حتي با کم تريـن امکانات و 
بيشـترين کنترل ها، چگونه با برنامه ريزی دقيق، 

امتحانات را برگزار می کردند.

ــت. گروه ها و  ــكل مي گرف ــا سروش ــم كالس ه كم ك
مسئوليت هايشان معلوم شده بود. شوراي برنامه ريزي درسي، 
محتويات بيشتر كالس ها را به آن ها رسانده بود. كالس ها 
ــتر  ــان گرفته بود. بايد كاري مي كرديم كه آموزش، بيش ج
ــات برنامه ريزي،  ــر پيش برود. توي يكي از جلس و محكم ت
تصميم گرفتيم امتحان ها ي مستمر و جدي برگزار كنيم و 
ــويق و تنبيه تعريف كنيم.  كارنامه بدهيم. حتي جايزه و تش
ــطح بندي  ــم. بچه ها را در هر درس س ــن كار را كردي همي
ــگاه  ــم، معلم ها را توجيه كرديم و هر بار يك آسايش كردي
ــرار داديم. جاي هر كس را با  ــل برگزاري امتحان ق را مح
كاغذ تايد يا نوار دور پتو، مشخص كرديم. بچه ها با شماره 
سر جايشان مي نشستند و كامًال جدي امتحان مي گرفتيم. 
ــيگار يا كاغذ تايد بود. بعضي  ــا روي كاغذ لف س امتحان ه
ــفاهي ولي جدي و  وقت ها كه امكاناتمان اجازه نمي داد، ش

ت
ثبا

ه 
س

نفي
ده: 

ورن
ردآ

گ

ــم امتحان مي گرفتيم. حتي امتحان درس هاي عملي  محك
مثل آزمايشگاه و ورزش، با دقت و فردي انجام مي شد. همة 
اين ها به سختي و تحت فشار بود. اگر از كسي جزوه يا كاغذ 

و خودكار مي گرفتند، خدا مي داند چه بر سرش مي آوردند.
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مغزي خودكارها را از نماينده هاي صليب كش مي رفتيم، 
ــيگار و كاغذ لف مداد مي ساختيم و گوشه هاي  يا با دودة س
سفيد روزنامه را جدا مي كرديم، به هم مي چسبانديم و برگة 

امتحاني درست مي كرديم . 
براي تمام سالن هاي امتحان چندين نگهبان گذاشتيم 
ــده اي مأمور بودند كه زمان  ــا اوضاع را زير نظر بگيرند. ع ت
ــي را گرم كنند تا  ــربازهاي عراق ــر س برگزاري امتحان، س
ــوند و بچه ها با آرامش بيشتري امتحان  ــالن نش نزديك س
ــاس مي شدند  بدهند. ولي هر بار اتفاقي مي افتاد. گاهي حس
ــكوت؟ آن وقت بود كه  ــت؟ چرا اين همه س كه چه خبر اس
ــان را جلو مي انداختند و كتك مي خوردند  اين بچه ها خودش
ــان را جمع كنيم و همه چيز را در  ــالن امتح تا ما بتوانيم س
ــازي كنيم كه چيزي لو نرود. عراقي ها كه  مخفي گاه ها جاس
مي رفتند، دوباره هر كس سر جايش مي نشست و امتحان از 

سر گرفته مي شد.
بچه هايي كه در كالس، سطح بااليي داشتند و پلي كپي 
رياضی و فيزيک حل مي كردند، امتحان ضميمه هم مي دادند 
تا پلي كپي جديد بگيرند. بعد از اين كه برگه ها تصحيح و نتايج 
معلوم مي شد، امتحان هاي  جبراني برگزار مي كرديم. در اين 
ــه، بچه هاي قوي چند تا از ضعيف ها را مي گرفتند و با  فاصل
آن ها كار مي كردند تا امتحان جبراني را به خوبي بدهند. چند 
وقت بعد، همين بچه هاي قوي معلم هاي سطح ۱ مي شدند و 

عده ا ي ديگر را وارد چرخة آموزش مي كردند. 
ــد. به برترين ها لوح  امتحان ها به دقت تصحيح مي ش
ــان  ــتي هاي هنري را كه بچه ها خودش ــم. كاردس مي دادي
ــزه اي بهتر از ديدن  ــاختند، هديه مي دادند. هيچ جاي مي س
ــان نبود؛ اين كه ببيني از يك كالس به كالس  نمرة امتح
باالتر مي روي، خودت مي تواني معلم شوي و به ديگري ياد 
بدهي. مي تواني به راحتي به زبان انگليسي صحبت كني و 

مي داديم تا بين همه بچرخد. بعد از آن، امتحان هاي ثلث 
ــه ثلث امتحان گذاشتيم و امتحان پايان  تعريف كرديم. س
سال را به موقع برگزار مي كرديم. بعد از هر مقطع امتحان 
ــاب شده و با برنامه ريزي. اين  نهايي مي گرفتيم. همه حس
ــال دو يا سه پاية  ــط بچه هايي بودند كه كه در يك س وس
تحصيلي را تمام مي كردند و جلو مي رفتند. سعي مي كرديم 
ــل آموزش و پرورش  ــوي اين ها را نگيريم. اين ها در اش جل
ــژه مي ريختيم كه  ــان برنامة وي ــرار نمي گرفتند. برايش ق
ــه در جا مي زنند، تا جايي كه  ــاس نكنند به خاطر بقي احس
ــتة خاص شروع  ــگاهي را هم در چند رش درس هاي دانش
كرديم و امتحان هاي ميان ترم و ترم برگزار كرديم. سال ها 
بعد كه برگشتيم ايران، خيلي از بچه ها با امتحان سال آخر 
ــان را گرفتند و به راحتي وارد دانشگاه  دبيرستان ديپلمش
ــكان و  ــدند. و حاال از بهترين و زبده ترين مديران، پزش ش

مهندسانمان شده اند.

ــا نماينده هاي صليب  حتي به تنهايي ب
صحبت كني و بدون مترجم حرف هايت 

را بگويي.
ــري و ياد دهي گره  زندگي با يادگي
ــتيم جز درس  ــود. كاري نداش ــورده ب خ
ــري ما را زنده نگه  خواندن. نفس يادگي
داشته بود و اين پي گيري ها و جديت ها، 

فضا را رسمي تر و سريع تر پيش مي برد.
چند وقت بعد، صليبي  ها كتاب هاي 
آموزش و پرورش را برايمان آوردند. چند 
ــتر نبود، ولي همان ها را پاره  تايي بيش
ــم و هر كتاب را به چندين نفر  مي كردي
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بـراي تمام سـالن هـاي 
امتحان چنديـن نگهبان 
گذاشتيم تا اوضاع را زير 
نظر بگيرند. عده اي مأمور 
بودند كه زمـان برگزاري 
امتحان، سـر سربازهاي 
عراقـي را گـرم كننـد تا 
نزديك سـالن نشـوند و 
بچه ها با آرامش بيشتري 

امتحان بدهند
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تاريخ آموزش و پرورش در ايران

فاطمه محموديان

ــن  ــت، مدارس جديد، ميرزاحس كليدواژه هـا: تعليم و تربي
رشديه، انجمن معارف.

ميرزاحسـن رشـديه در آموزش و پـرورش جديد 
ايران به عنوان <پير معارف> و <پدر مدرسة جديد در 
ايران> شـناخته می شـود. وی اولين ايرانی است که 
به تأسـيس مدارس از نوع غربی دست زد. رشديه با 
مشـقات فراوان توانسـت مدارس جديد را در ايران 

تأسيس کند. 
پيش از  رشـديه، اميرکبير با تأسيس دارالفنون، 
فکر نويی در آموزش و پرورش روزگار قاجار به جامعه 
عرضه کرد، اما آن مؤسسـة آموزشـی نه تنها در آغاز 
در انحصـار اعيان و اشـراف زادگان جامعه بود، بلکه 
پـس از آن زمان هم که از انحصار خواص درآمد و در 
اختيار همگان قرار گرفت، به علل گوناگون نتوانست 
گسـترش يابد و سـير بالنده پيدا کند و سرانجام به 
دبيرستانی تبديل شد، اما مدرسة رشديه با فرزندان 

فرودست آغاز به کار کرد.  

مکتب خانه ها
مکتب خانه ها در دورة قاجار در اکثر شهرها و برخی از روستاها 
داير بود. مکتب خانه ها بيشتر در مساجد، سرگذرها، خانة مکتب داران، 
ــيس آن تابع هيچ گونه محدوديت يا به  ــا و... داير بود. تأس دکان ه
اصطالح قانون و مقررات ويژه ای نبود. هر کسی با هر ميزان دانش 

و سواد، می توانست مکتبی داير و مکتب داری کند.
ورود به اين مکتب خانه ها نيز شرايط خاصی نداشت؛ هر کس 
و در هر سطحی، می توانست وارد مکتب شود و براساس استعداد 
و توانايی های فردی از تعليم و تربيت موجود در مکتب ها بهره مند 
شود. اما در عمل همگان نه گرايشی به آن داشتند و نه امکانش 
را و بيش از آن که عالقه مند به شرکت در مکتب خانه ها باشند، به 

دنبال حرفه و پيشة پدر بودند. 

مؤسس ايرانی مدارس جديد
حاج ميرزاحسـن رشـديه فرزند آخونـد مال مهدی 
تبريزی، از روحانيان و مجتهدان خوش نام و روشن فکر آذربايجان، 
ـ.ق در شهر تبريز تولد يافت. مقدمات صرف و نحو  در سال ۱۲۶۷ه
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را در تبريز تحصيل کرد. برای ادامة کسب علم به حوزة علمية نجف 
اشرف رفت، سپس با اجازة پدر، برای آشنايی، تحقيق و مطالعه در 
وضع معارف و طرز تدريس الفبا و روش تعليم در خارج از ايران، به 
استانبول و از آن جا به مصر و سپس بيروت رفت و در دارالمعلمينی 
ــويان بنياد نهاده بودند، به تحصيل پرداخت. پس از سه  که فرانس
سال با موفقيت به ايروان رفت و در آن جا مطابق اصول تعليم جديد، 
دبستانی به نام <رشديه> تأسيس کرد. سپس به ايران بازگشت و در 
ـ.ق نخستين مدرسة ابتدايی را در محلة ششکالن تبريز  سال ۱۳۰۶ه
تأسيس کرد. هدف رشديه از تأسيس مدرسه، آموزش زبان مادری به 
کودکان بود. در تبريز چند بار به تأسيس دبستان اقدام کرد، ولی هر 
بار با مخالفت گروهی روبه رو و دبستانش منحل شد. پس به تهران 

آمد و به تأسيس دبستان مشغول گشت.
ميرزاحسن با توجه به اين که در مدرسة دارالمعلمين فرانسوی ها 
ــة خود را نيز به روش مدارس فرانسوی  آموزش ديده بود، مدرس
اداره می کرد. در اين مدرسه، شاگردان به زمين می نشستند، اما هر 
کدام ميزی داشتند که وسايل خود را در آن می گذاشتند و روی آن 
می نوشتند. معلم از نظافت و تميزی شاگردان مراقبت می کرد و به 
آن ها درس نظم می داد. هنگام ورود و خروج هم به صف مي شدند. 

در مدرسه خبری از چوب و فلک نبود. 
ــی بود که در ايران برای نابينايان مدرسه  رشديه اولين کس
ــواد کرد. در پايان سال نيز نتايج را با  ــت کرد و آن ها را باس درس

نظارت فرمانداری و معارف، به وزارت معارف ارسال می کرد.
ــای بدايئ التعليم، کفايئ التعليم، نهايئ التعليم، اخالق،  کتاب ه

اصول عقايد و صد درس، از تأليفات استاد محسوب می شوند.

نوآوری های آموزشی رشديه
ــديه در  ــی که رش � دگرگونـی در شـيوة آمـوزش: تحول
ــود. اکثر  ــيوة آموزش ب ــود آورد، در ش ــه وج ــرورش ب آموزش و پ
ــودن آموزش و به ويژه  ــوار ب دانش آموختگان مکتب خانه ها از دش
ــتن شکوه ها داشتند و  ــيوة آموزش حروف الفبا و خواندن و نوش ش
ــاگردی بتواند خواندن  ــيد تا ش ــال طول می کش گاهی چندين س
ــی که رشديه به کار برد،يعنی <شيوة  ــتن بياموزد. اما با روش و نوش
آموزش صوتی>، دانش آموزان توانستند در سه تا چهار ماه بخوانند 

و بنويسند. 
ــديه محتوای مطالب درسی را از  � دگرگونی در محتوا: رش
دو نظر، يکی از نظر سادگی نسبی مطالب (در مقايسه با مطالب 
ــد) و ديگری محتوای  ــی که در مکتب خانه ها آموخته می ش درس

آن ها، دگرگون ساخت.
ــاعت آموزش، درس  � تنظيـم برنامة درسـی: برای هر س
ــاس آن فعاليت های آموزشی  ويژه ای پيش بينی کرده بود و براس

را پيش می برد.
ــال  � امتحـان يـا ارزش يابی تحصيلی: در پايان هر س
ــی، از يک يک دانش آموزان امتحان به عمل می آورد. در  تحصيل
ــاگردان و رجال مملکت را برای حضور  برخی موارد نيز اوليای ش

در امتحان دعوت می کرد.

� تنظيم نظام نامه: نظام نامه ای که وی برای مدرسه ها 
فراهم ديده بود، نشان می دهد که کلية مسائل مربوط به مدرسه 
ــديه در عين مهربانی  را در اين نظام نامه پيش بينی کرده بود. رش
ــبت به کودکان و عشق ورزيدن به آنان، بسيار منضبط و تابع  نس
نظم بود. رعايت اين نظم را از کلية آحاد مدرسه از جمله شاگردان 

نيز خواستار بود. 
ــن ۹۷سالگی درگذشت.  ــال ۱۳۶۳هـ.ق در س رشديه در س
درخصوص محل دفنش وصيت کرده بود: <مرا در محلی به خاک 
بسپاريد که هر روز شاگردان مدارس از روی گورم بگذرند و از اين 

بابت روحم شاد شود.>
 

انجمن معارف
ــيس مدارس  ــال ۱۳۱۵هـ.ق به منظور حمايت از تأس در س
جديد در تهران (عالوه بر تهران در شهرهای اصفهان، يزد، کرمان، 
همدان، مشهد، شيراز، بوشهر و... هم مدارس جديد تأسيس شد). 
انجمنی تشکيل گرديد به نام <انجمن تأسيس مکاتب ملية ايران> 
که بعدها به نام <انجمن معارف> مشهور شد. انجمن معارف برای 
ــة داخلی پرداخت. از  ــتن نظام نام ايجاد نظم در کار خود به نوش
وظايف مهم اين انجمن، تأسيس کتاب خانه، دارالترجمه، دارالتأليف 

و کالس های شبانة اکابر و تأسيس و گسترش مدارس بود.
ــامان بخشيدن به وضع  ــکيل انجمن معارف، س هدف از تش
ــود. اما اغراض  ــو در جامعه ب ــاعة فرهنگ ن ــدارس جديد و اش م
ــخصی برخی از اعضا و اختالفات موجود ميان آنان، نگذاشت  ش
ــه هدف های فرهنگی خود که در آغاز منظور  اين انجمن کامًال ب
نظر فرهنگ دوستان آن روزگار بود، دست يابد. با اين حال کارهايی 
ــان مدارس قابل  ــامان دادن به وضع پريش نيز انجام داد که در س

توجه بود.
ــرانجام به جای  ــدت فعاليت اين انجمن چندان نپاييد. س م
انجمن معارف منحل شده، <شورای عالی معارف> با رياست وزير 

علوم، در کتاب خانة قديم دارالفنون آغاز به کار کرد. 
بر اثر وقوع انقالب مشروطيت ايران، در نظام آموزش وپرورش 
کشور تحول مهمی به وجود آمد. آموزش ابتدايی جديد، اجباری و 
ــده بود و همة مدارس زير نظر وزارت نوپای  همگانی پيش بينی ش
ـ.ق وزارت علوم و معارف  علوم و معارف قرار گرفتند. در سال ۱۳۲۸ه
با تصويب قوانين جديدی بازسازی شد و آموزش ابتدايی اجباری، 
تربيت معلمان، آموزش بزرگ ساالن، تهية کتاب های درسی و اعزام 
ــجويان به اروپا، مورد تأکيد قرار گرفت. در اساس نامة وزارت  دانش
ـ.ق موارد فوق تأييد شد و مطابق آن  علوم و معارف در سال ۱۳۲۹ه

کلية مدارس زير نظر وزارت مذکور قرار گرفتند.
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در  رشـديـه  ميرزاحسـن 
آمـوزش و پـرورش جديـد 
<پيـر  عنـوان  بـه  ايـران 
معـارف> و <پـدر مدرسـة 
جديـد در ايران> شـناخته 

می شود

در  رشـديـه  ميرزاحسـن 
آمـوزش و پـرورش جديـد 
<پيـر  عنـوان  بـه  ايـران 
معـارف> و <پـدر مدرسـة 
جديـد در ايران> شـناخته 

می شود
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حضور به موقع در محل كار

رعايت قوانين، مقررات و سلسله مراتب اداري

ــاي فردي  ــا و تفاوت ه ــه به نيازه ــايي و توج شناس
دانش آموزان دورة تحصيلي مربوط، براي حل مشكالت 

آموزشي و تربيتي آنان

به كارگيري شيوه هاي مناسب و مؤثر براي 
ايجاد رفتار مثبت در دانش آموزان
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رعايت نظم در شروع و خاتمة كالس و تسلط 
بر ادارة كالس با مشاركت دانش آموزان

مهمهدي رضاييان

استفاده از طرح درس و رعايت بودجه بندي 
ــتفادة بهينه از  و... در فرايند تدريس (اس

زمان تعيين شده براي آموزش)

ــي، ابزار  ــتفادة مؤثر از فناوري هاي جديد آموزش اس
ــايل كمك  آموزشي متناسب با موضوع  تدريس و وس

تدريس
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كتايون رجبی راد

وقتی وارد مدرسة گشتاسب، يکی از مدارس منطقة ۶ تهران 
شديم و ما را به سالن اجتماعات راهنمايی کردند، حدود ۱۴ نفر 
ــی را دور هم جمع کرديم. از  ــوزان پاية اول راهنماي از دانش آم
آن ها خواستيم دو نفر را به نام های مستطيل و دايره تصور كنند و 
به ميل خودشان يکی از آن ها را خجالتی در نظر بگيرند و نشان 
دهند که فرد خجالتی چه جوری است و رنگ و شکل خجالت 

کشيدن چگونه است.
ــريع حرف زدن من را جويا  حتمًا علت اين همه عجله و س
می شويد. الزم است بگويم، سرعتم به دليل زماني است که به 
ــد تا فقط با سپری کردن يک تک  بچه های اين کارگاه داده ش
زنگ که عمًال نيم ساعت آن قابل استفاده بود، به اجرای خواستة 
ما بپردازند. به هر حال، تجربه نشان داد که بچه ها در نيم ساعت 
ــايد  ناقابل هم حرف های قابل و زيادی برای گفتن دارند که ش

بزرگ ترها در ساعت ها نتوانند اندکی از آن را بازگو کنند. 
ــت بود، نه تنها  ــة ما خجال ــا که موضوع اين جلس از آن ج
ــارکت آن ها در اين کارگاه  خروجی کار بچه ها، بلکه نحوة مش

گفت وگو بسيار جالب بود. 
ــش از همه توجه ما را  ــه دهقان، در طول کارگاه بي فاطم
ــرد. او در طول اجرای کار، برگه اش را به جای  به خود جلب ک
ــط يا ميز کوچک صندلی، روی پايش گذاشت و عقب  ميز وس
نشست.۱ حتی مدت زيادی منتظر شد دوستش از جلويش کنار 
ــا او هم بتواند مثل بقيه، از روی ميز کاغذ رنگی بردارد.  برود ت
اما حتی اعتراضی هم نکرد و به خودش حق نداد به خاطر وقت 
کمی که دارد، اندکی هم ناراحت شود و از دوستش تقاضا کند 

که کنار برود.۲  
ــدم، ديدم که  ــراغ برگه اش آم ــرف ديگر، وقتی به س از ط
ــود، بلکه در ميان  ــتان خ ــه تنها در ميان اين چند نفر از دوس ن
چند مدرسة دخترانه و پسرانة ديگر، تقريبًا تنها کسی است که 
ــی، با لب های خندان  ــرد خجالتی را نيز چون فرد غيرخجالت ف
ــکل ۲ نشان می دهد که او نخست شکل فرد  کشيده است. ش

غيرخجالتی(از نظر او دايره) را کامل کرده و بعد به سراغ شکل 
خجالتی(از نظر او مستطيل) رفته است. تفاوتی را که او ميان 
فرد خجالتی و غيرخجالتی قائل شده، در دستان و موهای آن ها 

نشان داده است. 
وقتی از او پرسيدم با آن که هر دو شکل در حال لبخند زدن 
هستند، چرا فقط مستطيل را خجالتی در نظر گرفته است، پاسخ 
داد: مستطيل چون خجالتی است، دست هايش پايين است. ولی 
دست های دايره نه، باالست. گفتم: چرا اين طوری فکر کردی 
که وقتی دست های مستطيل پايين است، يعنی اين که خجالتی 

است؟ گفت: چون می خواسته بپر بپر کند...
ــمانی که تحرک و شور نوجوانی از آن می باريد،  و با چش
ادامه داد: اما نمی تواند. چون خجالت می کشد. مستطيل، دايره 
را دوست دارد و می خواهد برود و به او بگويد که دوستش دارد، 

اما رويش نمی شود. 
ـ خب چرا؟

ـ چون دور و بر دايره پر از دوست است. 
ـ خب، پس دوستانش کجايند؟

ـ حوصله نداشتم بکشم.
اين بخش از مکالمه اش با خودم را عينًا برايتان آوردم تا 
حس او را از ديد يک فرد خجالتی نسبت به کسی که دوستش 
دارد، کامًال منتقل کنم. حتمًا شما هم مثل ما حدس می زنيد که 
او حتمًا خجالتی بودن را کامًال درک کرده که به اين دقت آن 

را در يک موقعيت تصور کرده است.
ــرای ابراز اين  ــام عوامل مزاحم ب ــيدن تم فاطمه از کش
محبت فرد خجالتی، با بهانة حوصله ندارم، امتناع کرد. او آن قدر 
ــده برای دايره(فرد  ــده که حتی حاضر نش در اين باره اذيت ش
غيرخجالتی و دوست داشتنی از نظر خود) دوست بکشد. اما در 
فرض کالمی خود، آن هم بعد از پرسيدن، به بودن آن دوستان 
ــت از نظر وی، به نوعی  ــاره می کند. مصدر اين نوع خجال اش
ــتن جرئت ابراز خود است. اين نوع خجالت اگر در سنين  نداش

كتايون رجبی راد
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نوجوانی ترميم شود، ديگر به بخشی از شخصيت اجتماعی بدل 
نخواهد شد. آسيب جدی ديگری که فقدان اين مهارت برای 
ــدن او در جامعه اش با همين  ــناخته ش او به دنبال می آورد، ش
خصلت، يعنی خجالتی بودن است. آن چه او را در ماندن در اين 

اتيکت ماندگارتر می کند، مهاجر افغانی بودن اوست. 
ــان برايم جالب بود،  ــة ديگری که از کار فاطمه دهق نکت
اين که او هرگز مثل دختری که جلوی او بلند شده بود و کامًال 
ــد و  جلوی او را گرفته بود تا روی ميز اصلی کار کند، بلند نش
نايستاد و حاضر نشد مثل دوستش ايستاده کار کند. اين به نظر 
می رسد نشان دهندة اين معناست که او موقعيت خود را پذيرفته 
است و نمی خواهد اقدام کننده و شروع کنندة کاری باشد که از 
او خواسته شده است انجام دهد. او منتظر می ماند تا دوستش 
وسيله ای از روی ميز بردارد و كنار برود. اگر اين رفتار او تأييد 
ــت که در زندگی هميشه منتظر اقدام  ــود، احتمال اين هس ش
ديگران بماند. و هرگز نخواهد توانست از خودش ابتکار عملی 

داشته باشد يا ابتدا به عملی را در دست گيرد.۳   
وقتی از او پرسيدم چرا از دوستش نمی خواهد کنار برود تا 
ــتفاده کند، پاسخی به من نداد و فقط شانه اي  او هم از ميز اس
باال انداخت و سعی بی جانی کرد تا مثًال قيچی يا چسب را از 

روی ميز بردارد. 
ــا که موضوع اين مجال کوتاِه گفت وگوی دايره و  از آن ج
مستطيل، به مبحث خجالت می پرداخت، نمی خواستم در کار 
ــم. بنابراين، فقط با توجه دادن او به از  او مداخله ای کرده باش
دست رفتن زمان، سعی کردم او را تشويق کنم تا کارش را به 

هر نحو ممكن، تمام کند. 
ــاير  ــده اش دريافتم که باز هم برخالف س از کار تمام ش
دوستانش که هر کدام برای مستطيل و دايره رنگ های متفاوتی 
ــکل را يکی انتخاب کرده  ــدند، فاطمه رنگ هر دو ش قائل ش
ــان داد که به تساوی ارزشی ميان دو  ــت.۴ و همين امر نش اس
دوست قائل است و تفاوت نژاد، رنگ و... از نظر او بی معناست. 
اگر به دست های مستطيل که پايين بود و از نظر او نشانة عدم 
ــيد، حتمًا شما هم مثل ما به اين  تحرکش بود، توجه کرده باش
ــور بودن و نشان دادن آن به  نکته پی برده ايد که فاطمه پرش
صورت جنب وجوش را نشانة خجالت نکشيدن می داند. او زير 
چهرة معصوم و دل نشين خود، روحی بی قرار و پرشوروجوشش 
پنهان کرده است که اگر مجال آزاد کردن پيدا کند، به احتمال 

زياد با خيلی از دوستانش می تواند دوستی کند. 
از نظر بسياری ديگر از بچه های کارگاه، عدم توانمندی در 
رسيدن به يک موقعيت يا خصوصيت مطلوب مثل عدم توانايی 
ــتطيل شده  ــت يابی، باعث به وجود آمدن خجالت در مس دوس
است، اما از نظر فاطمه، ممانعت از آزاد شدن يک انرژی است 
ــه از نظر او به پيدايش يک خصلت خاموش به نام خجالت  ک
ــود. پربيراه نخواهد بود كه بگوييم، اگر به افرادی  منجر می ش
ــت که فاطمه مطرح کرده است،  ــان از نوعی اس که خجالتش
اجازة ابراز خود را ندهيم، به آتش زير خاکستر می مانند که اگر 

هرکسی، حتی دشمن برايش فرصت جنب وجوش فراهم آورد، 
به راحتی به سمت آن کشيده خواهند شد، بی آن که حتی خود 
بدانند که اين ناشی از نياز کوچکي است به نام برطرف کردن 

مزاحمی به نام خجالت. 
ــود اگر فقط کمی خود را محک بزنيم  خيلی خوب می ش
ــکان دار کشتی های هر يک از اين دانش آموزان   كه، ما که س
شده ايم و قرار است مدتی اين ملوانان آينده را تعليم دهيم، آن ها 
را به راستی به کجا می بريم؟ آيا شناخت واقعی توانمندی ها و 
استعدادهای واقعی نوجوان و هدايت آن به کانال پرورش آن ها، 
ــا اتفاق می افتد يا با عملکرد  ــازی توانمندی آن ه با يکسان س
يکسان نسبت به توانمندسازی استعدادهای گوناگون و رساندن 

همة آن ها به يک حد مطلوب کارايی صورت می گيرد؟
آيا به ِصرف اين که يک دانش آموز، در يک مبحث درسی 
ــت، بايد از پرورش بيشتر استعداد او در آن زمينه باز  خوب اس

پي نوشت
۱. شکل ۱، صفحة ۳ جلد.

۲. شکل ۲، همان.
3. Inability of doing initiatives

۴. شکل ۳، همان.

ــتاد؟ حد پرورش استعدادها کجاست؟ به راستی شما چند  ايس
ــوز مثل فاطمه دهقان داريد؟ از آن هايی که تفاوت ها  دانش آم
ــود را بنابر  ــی باز هم فرض بديهی خ ــوند، ول را متوجه می ش
عدم تبعيض می گذارند(به واسطة انتخاب يک رنگ ثابت برای 
ــکايت نمی کنند؟ ما  ــکل) و از موقعيت خود اظهار ش هر دو ش
برای دانش آموزانی چون او، جنباندن گاه و بيگاه او را به دستور 
ــنهادی برای بچه های  ــنهاد می کنيم. شما چه پيش معلم پيش
جنبشی و البته ظاهرًا آرام داريد؟ آيا هر چه دانش آموز ساکت تر 

باشد، بهتر است؟
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 احمد عربلو

آفتابه لگِن جارو

اندر احواالت كميسيونات و لوايحات و 
تخصيص و بودجهات و غيره و غيره...

جلسه كه شروع شد، آقاي پريشان گفت: «با بررسي  هاي 
ــرقي شهر، به اين  به عمل آمده در مدارس ضلع جنوب ش
ــلوغي و كثيفي حياط مدارس اين  ــيده ايم كه ش نتيجه رس
ــدن عمر مفيد  ــه علت خرابي و در واقع تمام ش مناطق، ب
ــت. بنابراين اگر بتوانيم چند  جاروهاي سرايداران آن هاس
عدد جاروي نو در اختيار اين عزيزان زحمتكش قرار دهيم، 
ــدان دور، اين معضل برطرف  ــك در آينده اي نه چن بالش

ــاهد حياط هاي تميز و دلگشا در  ــود و از اين پس ش مي ش
مدارس خواهيم بود!»

آقاي خندان گفت: «صحيح مي فرماييد. از اين تحقيق 
علمي متشكريم. اما اين موضوع حتمًا بايد در جلسة بودجه 
مطرح شود و ابتدا بودجة الزم براي اين كار تخصيص و بعد 

جاروها خريداري شود!»
آقاي پريشان گفت: «اي آقا! چهار تا جارو كه به جلسه 

نياز ندارد.»
ــا كه هيچ، يك جارو هم  ــرا ندارد آقاجان؟ چهار ت ـ چ
باشد، بايد بودجة آن تأمين شود. نمي شود كه همين جوري 
ــود. هلو برو تو گلو  طرح بدهيد و همين جوري هم عملي ش

كه نيست! 

اندر احواالت كميسيونات و لوايحات و 
تخصيص و بودجهات و غيره و غيره...
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ــد. گفت: «پس بي زحمت  ــان، پريشان تر ش آقاي پريش
لطف كنيد جلسه زودتر برگزار شود، چون بدون جارو نمي شود 

حياط را جارو زد!»
ــان. اين كار را جلو مي اندازيم. زياد  ـ چشم آقاي پريش

طول بكشد، شش ماهه انجام مي دهيم.
ـ شش ماه؟ چه خبر است؟ مگر جارو دانه اي چند است؟ 

فضاپيما كه نمي خواهيم بخريم.
ــما بگو دانه اي يك تومان. وقتي  ـ هر چي آقاجان! ش

طرحي ارائه مي دهيد، بايد برايش بودجه طخسيس! بدهيم!
ـ ممنون!

شش ماه بعد:
ــه، ميوه، شيريني، ماشين، بنزين، رفت، آمد، وقت،  جلس

حرف و...
كل هزينة برگزاري جلسه: ۱۰ ميليون تومان.

هزينـة خريد جارو براي كل مـدارس: ۵۰ هزار 
تومان.

نتيجة جلسـه: با خريد نيمي از جاروها موافقت شد. 
نيمي ديگر بماند براي نيمة دوم سال!

من به جاي تو، تو به جاي من!

ــرد و گفت: «اگه  ــي رو به آقاي رياضي ك ــاي قديم آق
بزرگواري كني و اين دو ساعت زنگ آخر را جاي من بروي 

سر كالس، يك عمر مديونت مي شوم!»
آقاي رياضي گفت: «مي روم، اما من معلم رياضي هستم! 

از تاريخ كه چيزي سر در نمي آورم»
ـ عيبي ندارد. شما برو. بگو بچه ها از روي درس بخوانند. 
يك چيزي سر هم كن و بگو. تا بجنبي كالس تمام شده! من 
كار واجب دارم. مادرزنم قرار است امشب بيايد خانة ما. بايد 
زودتر بروم خريد. اگر پذيرايي بد باشد، آبرو برايم نمي گذارد.

ـ باشه! برو. من مي روم سر كالِس تو...
ساعت درس تاريخ: 

آقاي رياضي: خالصه بچه ها، اين آقاي شاه عباس وقتي 
ديد نمي تواند عثماني ها را از خاك ايران منفي كند، رفت و 
ــد كه حتي  با اروپايي ها خودش را جمع زد و چنان عددي ش

راديكالش مي توانست قدرت عثماني ها را به صفر برساند.

ــينوس هاي مغزش را به كار  بعد كه اين كار را كرد، س
انداخت و با يك جمع و تفريق ساده، به اين نتيجه رسيد كه 
ــربازانش را سراغ تعداد زيادي از «ازبك ها»  مجذور عدد س
ــتد كه در شرق ايران مشغول محاسبة طول و عرض  بفرس
ــرزمين هايي بودند كه اشغال شده بود. بعد هم همه را از  س
روي قانون منفي در مثبت، منفي مي شود، منفي كند و دمار 
ــاه  عباس در طول  ــان در بياورد. از آن جا كه ش از روزگارش
ــرهايش بدبين بود، همه را يا كشت و يا كور  زندگي به پس
ــت و بعد از او  كرد و در واقع عددي از خودش باقي نگذاش
كشور به معادله اي چند مجهولي تبديل شد. در واقع، كشور 

به يك «عدد پي» مثل خود شاه عباس نياز داشت.
ــام ميرزا كه حتي يك ضرب و تفريق ساده را  نوة او س
بلد نبود، شد شاه! او كه در حرمسرا بزرگ شده بود، نمره اش 
صفر بود. كجا مي توانست معادله هاي چند مجهولي را حل 
كند. خير سرش محيط تاج روي سرش را هم نمي توانست 
ــد به جبر و مثلثات و اين جور چيزها.  ــاب كند، چه برس حس
بنابراين مملكت كم كم دچار فرمول هايي شد كه غلط غولوط 
و گاه بدون راه حل بودند. شاه  صفي هر جا كه به مسئله اي 
بر مي خورد، به جاي اين كه مغزش را به كار بيندازد، صورت 
مسئله  را پاك مي كرد! معلوم است كسي كه حتي يك جدول 
ضرب ساده را حفظ نكرده بود، نمي توانست مثل پدربزرگش  
ــي را از راه هاي متفاوت حل كند.  معادله هاي چند مجهول
ــاهي اش زد كه بيا و  بنابراين، گندي در ورقة امتحان پادش

ببين! خالصه، اين بود حل درس امروز!

من به جاي تو، تو به جاي من!
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دكتر احمد مختاريان

پزشك و دبير منطقة ۲ تهران

توصيه هاي بهداشتي
در مقالة شمارة قبل، نشانه هاي بلوغ در دختران و پسران آورده 
شد. اكنون مي خواهيم نكات بهداشتي مربوط به دوران بلوغ و پس 

از آن را براساس آن نشانه ها در سه بخش مطرح كنيم:
الف) آن چه پسرها و دخترها بايد رعايت كنند

۱. جوش هاي صورت و بدن
اين جوش ها كه به جوش هاي دورة بلوغ شهرت دارند، در اثر 
فعال شدن غدد چربي زير پوست پديد مي آيند و با افزايش ميزان 
چربي در درون آن ها متورم مي شوند و پس از مدتي سرباز مي كنند 
(مي تركند) و محتويات آن ها كه معموًال كرم رنگ يا سفيد هستند، 
ــود. در صورتي كه دانش آموزان چند نكتة بهداشتي را  خارج مي ش
رعايت كنند، به راحتي اين دوره را پشت سر خواهند گذاشت. پس 

به آن ها توصيه كنيد:
ــچ گاه با اين جوش ها بازي نكنيد و آن ها را عمدًا نتركانيد.  � هي
تركاندن و دستكاري اين جوش ها باعث مي شود تا عالوه بر صدمه 
ديدن الية زيرين پوست، مواد داخل آن ها به زير پوست تزريق شود 
و باعث چركي شدن (عفونت) زير پوست و افزايش دردناكي آن ها 

شده و درمان طبي پرهزينه اي را به شما تحميل كند.
ــه بار صورت خود را با آب ولرم  � روزانه حداقل دو و حداكثر س
(حتمًا آب بايد ولرم باشد نه سرد و نه گرم و داغ) و صابون، به طور 
كامل بشوييد. بهتر است اين كار را صبح پس از بيدار شدن از خواب 

و شب قبل از خوابيدن انجام دهيد. 
� دفعات استحمام را به سه بار در هفته افزايش دهيد.

� مقدار مصرف قند و شيريني و چربي را شديدًا كاهش دهيد و 
به جاي آن مصرف سبزيجات، شير، ماست و ميوه را افزايش دهيد. 
پس، از مصرف زياد اين مواد خودداري كنيد: نوشابه، سس، چيپس، 

ماكاروني، برنج، خامه، كره و امثال اين ها.
ـ زمان استراحت خود را تنظيم كنيد.

ـ فعاليت بدني و ورزش را افزايش دهيد.

بهداشت مدرسه
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ـ حتمًا مواظب باشيد از دستكاري جوش هاي مثلث بيني (بيني 
و محدودة اطراف آن) خودداري نماييد، زيرا مي تواند باعث صدمه 

ديدن حس بويايي شود.
چنان چه با انجام اقدامات فوق نتيجة مطلوب به دست نيامد، 

حتمًا به پزشك متخصص پوست مراجعه كنيد. 
مراقب باشيد دستكاري اين جوش ها پوست را خراب مي كند 

و باعث زشت شدن ظاهر شما خواهد شد.
۲. تورم سينه 

از هرگونه تحريك و يا فشردن سينه ها خودداري كنيد.
۳. موهاي زايد

ــت كه در زير بغل و ناحية  منظور از موهاي زايد، موهايي اس
ــرمگاهي (اطراف مجراي ادرار) و نشيمنگاهي (اطراف مخرج)  ش
ظاهر مي شوند. درباره اين موها به نكات زير اهتمام فراوان و جدي 

داشته باشيد.
� مهم ترين نكتة بهداشتي در اين زمينه، كوتاه نگه داشتن دائمي 

آن هاست.
� براي كوتاه كردن موهاي زايد، فقط و فقط از كرم  استفاده 
ــين ريش تراشي،  ــايلي مانند تيغ، قيچي، ماش كنيد. هرگز از وس
موكن و امثال آن ها استفاده نكنيد. زيرا غالبٌا باعث زخم و عفونت 
مي شوند و درمان چنين عفونت هايي معموًال طوالني مدت است. 
ــايلي دو اشكال عمده ايجاد مي كنند.  عالوه براين كه چنين وس
يكي اين كه باعث ضخيم و خشن تر شدن موها مي شوند و ديگر 
ــه و جهت رويش موها را تغيير مي دهد و اين تغيير  اين كه زاوي
ــكالتي از قبيل خارش و عفونت مي شود.  جهت باعث بروز مش
هم چنين، فقط ازكرم هايي استفاده كنيد كه توسط كارخانه هاي 

معتبر توليدكنندة مواد بهداشتي آرايشي توليد مي شوند. 
ــن فاصلة كوتاه كردن آن ها هر دو هفته (۱۴روز) يك بار  � بهتري
است و هرگز نبايد اين مدت به يك ماه (سي روز) برسد. اين فاصله 
بويژه دربارة موهاي ناحية نشيمنگاهي، از اهميت بيشتري برخوردار 
است، زيرا معموًال باعث بروز عارضة فيستول مي شود. فيستول به 
ــود كه در اثر خم شدن و فرو رفتن نوك مو  عارضه اي گفته مي ش
به داخل پوست و عفونت آن پديد مي آيد. غالبًا براي درمان آن به 

جراحي نياز است. 

ب) آن چه دخترها بايد رعايت كنند 
آن چه كه الزم و ضروري است تا دختر خانم ها براي هميشه 

رعايت كنند، دو چيز است:
۱. تأمين كلسيم بدن. يكي از شايع ترين بيماري ها در بانوان، 
ــتخوان است.  ــالي به بعد، عارضة پوكي اس بويژه از دوران ميان س
بهترين راه جلوگيري از اين عارضه، مصرف مداوم و كافي تركيبات 
حاوي كلسيم، استفادة كافي از نور خورشيد و ورزش است. خوردن 
ــت، دوغ، سبزيجات بويژه پونه، آبغوره و... مي تواند نياز روزانة  ماس

بدن را تامين كند و شما را از استفاده از قرص هاي كلسيم بي نياز 
سازد. 

۲. رعايت شديد و پيوسته و با دقت بهداشت دستگاه توليد مثل 
(رحم و واژن). آن چه بايد رعايت شود، عبارت است از:

� پس از هر بار توالت رفتن (چه بزرگ، چه كوچك) از دستمال 
توالت استفاده و بدن را خشك كنيد. زيرا دستگاه دفع در زنان به 
شدت شرايط رشد باكتري ها و قارچ ها را دارد و خشك كردن آن 

عامل بسيار مؤثري در جلوگيري از رشد آن هاست. 
� تعويض روزانه و حداكثر يك روز در ميان لباس هاي زير.

� استفاده از قرص هاي آهن در رژيم غذايي. مصرف روزانه يك 
ــد در جلوگيري از كم خوني كه بين زنان  عدد قرص آهن مي توان
بيش از مردان رايج است، مؤثر باشد. علت آن  است كه در هر دوره 
عادت ماهيانه، مقداري خون و به همراه آن آهن قابل مالحظه اي، 

از بدن دفع مي شود.
� استفاده از كپسول مفناميك اسيد در هر هشت ساعت يك بار، 

براي كاهش درد دورة قاعدگي.
� انتخاب يك ماما و متخصص زنان و مراجعة دوره اي منظم 
ــت  ــن كار از الزامات جدي براي دختر خانم هاس ــان. اي به ايش
ــي قرار گيرد. زيرا  ــچ وجه نبايد مورد غفلت و بي توجه و به هي
ــر بود.  در غير اين صورت، بايد نگران آينده اي پرهزينه و دردس
ــري و يا درمان به موقع  ــيار مؤثر در جلوگي يكي از راه هاي بس
سرطان سينه، سرطان تخمدان، سرطان رحم و واژن و بسياري 
بيماري هاي ديگر زنانه، همين مراجعة دوره اي منظم به ماما يا 

متخصص زنان است.
� دوري و پرهيز از استرس و يا هيجانات خوشايند و ناخوشايند. 
ــتگاه توليد مثل در زنان وابستگي شديدي به  زيرا نظم كاري دس

آن دارد. 

ج) آن چه پسرها بايد رعايت كنند
آقا پسرها بايد به دو نكتة بسيار مهم دقت داشته باشند:

ــده  ــد نكرده و يا كامل نش ۱. اگر هنوز موهاي صورتتان رش
است، عجله اي براي اين رشد آن ها نداشته باشيد. استفاده از تيغ 
ــيلة ديگر براي آن كه اين مسئله را حل كند، بي فايده  و يا هر وس
است، زيرا اين ابزارها فقط باعث صدمه زدن به الية زيرين پوست 
ــوند و موها را ضخيم و كلفت و آزاردهنده خواهند كرد و بر  مي ش

تعداد آن ها تأثيري نخواهند داشت.
۲. از تحريك اندام توليد مثلي جدًا خودداري كنيد، زيرا عالوه 
بر اين كه بر روح و روان شما تأثير نامطلوب خواهد داشت، به بدنتان 
و هم چنين به دستگاه توليد مثل صدمه مي زند. حتمًا پس از هر بار 
ادرار كردن، مجراي ادرار را با آب بشوييد و از ايستاده ادرار كردن 

جدًا بپرهيزيد. 
اميد است با رعايت موارد باال هميشه سالم بمانيد.

مقـدار مصـرف قنـد و 
را  چربـي  و  شـيريني 
شـديداً كاهـش دهيـد 
و بـه جـاي آن مصـرف 
سبزيجات، شير، ماست 

و ميوه را افزايش دهيد
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مژگان بابامرندي

در خانه را مي بندم. هوا سرد نيست. هر چند كه سرماي 
ــد روي كتم پالتو  ــت. فكر مي كنم نباي همدان معروف اس
مي پوشيدم. هنوز هوا پاييزي نشده است. محمد آقا مي گفت 
هنوز درس زيادي به آن ها نداده است. مي توانم يك جوري 

سرشان را گرم كنم تا او خودش را برساند.
ــخت است. مسئوليت دارد. دين  پدر گفت: «نه بابا، س
ــت. مگر تو از عهدة اين كارها  آن همه بچه به گردن توس

بر مي آيي؟»
محمد آقا به بدري چشم غره رفت و زير لب گفت: «اين 
پدر هم كه زيادي مته به خشخاش مي گذارد!» بدري به من 

نگاه كرد. چشم هايش را ريز كرد، يعني برو ديگر.
ــود. چه  محمد آقا گفت: «يك روز كه هزار روز نمي ش
ــن كار را مي كنند، من هم رويش! يك  ــي دارد. همه اي عيب
مشت بچه اند ديگر. ابوعلي سينا نيستند و قرار هم نيست 

ــوند. يك روز هم كه هزار روز نمي شود. هزار بار اين  كه بش
كار را كرده ام.»

ــب بود. همه خوابيده بودند. من تو جايم دراز كشيده  ش
بودم. بابا هي مي رفت و مي آمد. معلوم نبود از جان آشپزخانه 
چه مي خواهد. آخرش هم رفت همان جا و ديگر بيرون نيامد. 
دلم مي خواست بلند مي شدم و چراغش را روشن مي كردم. اما 
نصيحت مي كرد. ساية مامان را ديدم كه رفت تو آشپزخانه. 
صدايشان مي آمد. پدر گفت: «اين كارها آخر و عاقبت ندارد.» 
ــت و نه بيشتر. تو خيلي  ــه اس مامان گفت: «فقط يك جلس
سخت مي گيري اصغر آقا!» پدر گفت: «من سخت نمي گيرم. 
ــه كه  ــت كه نمي داند يك جلس دامادمان كمي عوضي اس
ــت آدم را عوض  ــايد يك لحظه از مدرسه، سرنوش هيچ، ش
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ــت. گناه او را  ــد!» مامان گفت: «حاال كه قبول كرده اس كن
هم پاي تو نمي نويسند. معلوم نيست براي چي ناراحتي؟!» 
پدر گفت: «نه، انگار تو هم حرف حالي ات نمي شود!» مامان 
ــد كه با تو زندگي نمي كردم!» پدر  گفت: «اگر حالي ام مي ش

الاله االاهللا گفت.
مامان از آشپزخانه تند آمد بيرون. عصباني راه مي رفت. 
رفت تو اتاقي كه خوابيده بود. هميشه مامان وقتي عصباني 

است، جور خاصي راه مي رود.
ــم كه آقاي  ــتم. به اين فكر مي كن ــه هس تو راه مدرس
ــت يا نه. يقة پالتويم را باال مي برم. اين  سنجري زنده اس
هوا هم معلوم نمي كند چه وقت سرد است. همين چند لحظه 
ــرد نبود. هر لحظه كه مي گذرد، بيشتر  پيش بود كه زياد س
هول برم مي دارد. نكند از عهدة اين كار برنيايم. كاش ماشين 
ــينا مي گذرم. مجسمه اش تو  آورده بودم. از ميدان ابوعلي س
سرما هم سرپا ايستاده است و نياز به لباس گرم ندارد. االن 

اگر تابستان بود، همدان پر از مسافر بود.
ــه بودم، غمگين و غريب. از نگاه ناظم و مدير  تو مدرس
ــم نيامد. شنيدم كه مدير گفت: «امان از اين  كه اصًال خوش
محمد اسماعيلي، فقط خدا كند اين را كه فرستاده است، از 
ــت كه از وقت  رياضي چيزي بداند. يك روز هم يك روز اس

بچه ها تلف نشود.»
ــي آن جا آويزان كردم. رفتم تو  پالتويم را به چوب لباس
كالس. يكهو همه ساكت شدند. گفتم: «من به جاي معلمتان 
ــند، مرا نگاه  ــده ام.» همه انگار كه آدم مريخي ديده باش آم
ــركاريم؟»  ــد. يكي گفت: «واقعًا معلميد يا همه مان س كردن

گفتم: «خب كتاب هايتان را باز كنيد!»
ــد. هي آقاي  ــدن در كيف بچه ها مي آم ــداي باز ش ص
سنجري مي آمد جلوي چشمم و مي رفت. خدا خدا مي كردم 
ــر او آورده بودم، اين ها سر من  يكي از بالهايي را كه من س
در نياورند. كتاب ها روي ميز گذاشته شد. شمارة صفحه اي را 
كه محمد آقا گفته بود، گفتم و بچه ها كتاب ها را باز كردند. 
ــان كنم تا  ــعي كردم خوب نگاهش حاضر و غايب كردم. س
همه را درست صدا كنم. اين جوري وقت هم تلف مي شد و 
خوب بود. بچه ها پچ پچ مي كردند. همه همداني حرف مي زدند 
و مي خنديدند. دلم مي خواست بگويم چرا زده ايد كانال دو؟ 
مگر من شاخ دارم، يا درست و حسابي حرف نمي زنم! حاضر 
ــد. يكي از بچه ها را صدا كردم. اسمش هم  و غايب تمام ش

اسم خودم بود، علي. او هم آمد و شروع كرد صورت مسئله 
ــتن. يكي از بچه ها گفت: «معلم خودمان  را روي تخته نوش
ــت كه بزند  ــروع نمي كند. االن اس درس جديد را از علي ش

زير گريه.»
به راه حل هاي محمد آقا فكر مي كردم. مطمئن بودم كه 
بلدم. علي وسط راه ماند. زد زير گريه. به زبان همداني گفت: 
«من از رياضيات بدم مي آيد. امروز بيشتر بدم آمد.» و بدون 

اين كه اجازه بگيرد، رفت نشست سر جايش.
ــتين هايم را باال  ــدم كتم را درآوردم و آس خودم بلند ش
زدم. همه نگاهم مي كردند. هر چه را كه آقا محمد گفته بود، 
انجام دادم. وسط راه حل بودم كه ديگر نمي دانستم چه كار 
بكنم. همين جور جلو مي رفتم. پچ پچ بچه ها بيشتر شده بود. 
يكهو يكي از بچه هاگفت: «غلط است. اين تمرين را ديشب 

بابايمان با ما حل كرد. جوابش اين مي شود.»
ــنجري را  ــرش. يكهو صداي آقاي س ــم باالي س رفت
ــر به رياضي گوش بده، يك روز به به دردت  ــنيدم: «پس ش
ــنده هم اگر كمي رياضي بداند، بد نيست.»  مي خورد. نويس
ــپانيايي يا فرانسه  ــر كالس، من فكر مي كردم او اس اما س
حرف مي زند. يكي از بچه ها گفت: «آقا كجاييد، چند بار بايد 

صدايتان كنيم؟»
همه خنديدند. من هاج و واج نگاهشان كردم. آستين هايم 
را باال زدم و بيرون آمدم. هوا سردتر شده بود. كتم را بيشتر 
ــدم. راه افتادم. آقاي ناظم از پنجرة دفتر مرا  به خودم پيچي
مي ديد. ياد پالتويم افتادم. اصًال توان رفتن تو دفتر را نداشتم. 
ــي آورد. اما آقاي ناظم صدايم  فكر كردم محمد آقا برايم م
ــم. صداي خندة بچه ها با  ــتم تا جوابش را بده كرد. برنگش

من بود.
ــتم.  ــيد. برگش دم در بودم، يكي صدايم زد. كتم را كش
يك از بچه ها بود، گفت: «رياضي ما هم مثل شما بد است. 
ــتاد كه كمي  ــي را مي فرس اما كاش آقا معلم خودمان كس
بيشتر از شما بلد بود. علي هنوز گريه مي كند.» بيرون آمدم. 
ــنگين تر شده بود. صداي گرية علي و  نمي دانم چرا كيفم س
ــرد. رفتم خانه. پدر در را به رويم  خندة بچه ها رهايم نمي ك
باز كرد. نگاهم كرد و چيزي نگفت. بدري هنوز خانة ما بود. 
ــب دعوا داريم.» رفتم تو  رنگش پريده بود. گفت: «واي، ش
ــاق خودم. خوابيدم. در خواب، گرية علي و خندة بچه ها و  ات

پچ پچ همداني شان را مي شنيدم.
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دكتر محمدعلي شاماني

آشنايي با حقوق

كليدواژه ها: حقوق، جرم، قانون.

همان طور كه در شـمارة پيش اشاره كرديم، جرم 
عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه يكي از مجازات هاي 

مصرح قانون براي آن پيش بيني شده باشد.

نمونه هايي از جرايم
ـ توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك.

ـ ايجاد مزاحمت و تعرض به زنان و اطفال در اماكن عمومي 
ــر و نيز توهين به آنان با انجام حركات و به كار بردن الفاظ  و معاب

خالف شئون و حيثيت.
ــرعي در معابر و انظار  ــان بدون حجاب ش ــدن زن ـ ظاهر ش

عمومي.
ـ تكدي (گدايي).

ـ رانندگي بدون گواهي نامه.
ــًال روزه خواري) در معابر و اماكن  ـ تظاهر به عمل حرام (مث

عمومي.
ـ دادن پول به مأمور دولت براي انجام كار يا عدم انجام كاري 

كه بايد مطابق وظيفه اش و بدون اخذ پول انجام دهد.
ــراي انجام يا عدم انجام  ــط مأمور دولت ب ـ گرفتن پول توس

وظيفه اش.
ـ ساختن نوشته، سند، مهر يا امضاي ديگري و تغيير دادن مفاد 

سند به قصد تقلب و برخالف حقيقت.
ـ اداي سوگند و شهادت دروغ در دادگاه.

ـ تهديد ديگري به قتل، ضرر نفسي، جاني يا آبرويي و مالي.
ـ تخريب اموال و تأسيسات عمومي.

ـ ساخت، خريد، فروش، حمل و نگه داري مشروبات الكلي.
ــك براي كسب معافيت از خدمت نظام  ـ جعل گواهي پزش

وظيفه.
ــوال  ــت آوردن ام ــه دس ــد ب ــه قص ــاري و كاوش ب ـ حف

فرهنگي. تاريخي ـ 
ــودن يا مخفي كردن ديگري به عنف، تهديد و يا حيله و  ـ رب

يا هر نحو ديگري.
ــتن و در معرض انظار عمومي قرار دادن  ــاختن، نگه داش ـ س
تصاوير، فيلم و به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخالق عمومي را 

جريحه دار كند، به قصد تجارت يا توزيع.
ـ ايجاد مزاحمت براي افراد به وسيلة دستگاه هاي مخابراتي 

و يا تلفن.

ــالح ديگر و يا  ــيلة چاقو و يا هر نوع س ـ قدرت نمايي به وس
ــتفاده از آن ها به منظور ايجاد مزاحمت براي افراد، اخاذي و يا  اس

تهديد.
ـ با روشني و آگاهي، به ديگري نسبت زنا يا لواط دادن.

ـ برنگردادن مال به مالك توسط امين (كسي كه مال نزد او به 
امانت سپرده شده است).

ـ فريفتن ديگري در ازدواج (توسط زن يا مرد) و قبل از عقد، به 
امور واهي مانند داشتن تحصيالت عالي، تمكن مالي و...

ــگاه ها و  ــاي تحصيلي و ورودي دانش ــركت در آزمون ه ـ ش
امتحانات به جاي داوطلب اصلي.

ــه،  ــنبه، مثل هميش چند ماه پيش بود که  صبح روز يک ش
ــاعت از خواب بيدار شدم  ــاعت شش صبح با صدای زنگ س س
ــه شوم. اما برخالف همة يک شنبه ها که  تا آمادة رفتن به مدرس
سرحال از خواب بيدار می شدم، آن روز وقتی زنگ ساعت را قطع 
کردم، دو دقيقه ای طول کشيد تا متوجه شوم کجا هستم و چند 

شنبه است.
ــنبه ها که با آرامش  ــنبه بود، اما نه مثل همة يک ش يک ش
ــب گذشته اش برای طرح سؤال  سر کالس می رفتم. از بس ش
ــده  ــپ آن ها بيدار مانده بودم، همه چيز در ذهنم قاطی ش و تاي
بود. دوهفته ای بود که می خواستم از فصل پنجم کتاب امتحان 
بگيرم، اما هر بار بچه ها بهانه آورده و زير بار نرفته بودند. با خودم 
فکر کردم، به هر قيمتی شده، بايد امتحان را بگيرم و تا توانستم 

سؤال های سخت درآوردم. 
ــالمی، مسئول  ــؤال درآوردن يک طرف و منت خانم اس س
اتاق تکثير را کشيدن طرف ديگر. خدا خدا می کردم که سر حال 
ــد که اگر نبود، وساطت مديرهم برای تکثير در روز  و شوق باش

امتحان فايده ای نداشت.
ــی گرمي  ــالمي بلند و احوال پرس دل را به دريا زدم و با س
ــالمی جان چه طوری؟ کاش هميشه روز امتحان  که «خانم اس
ــما را می ديديم و...» جلو رفتم. خانم اسالمی  بود تا روی ماه ش
ــرد که «برای امروز می خواهی؟» و من هم  نگاهي غضبناک ك

ر معابر و اماكن 

عدم انجام كاري 
هد.

ام يا عدم انجام 

ــه ــنبه، مثل هميش چند ماه پيش بود که  صبح روز يک ش
ــاعت از خواب بيدار شدم ــاعت شش صبح با صدای زنگ س س
ــه شوم. اما برخالف همة يک شنبه ها که تا آمادة رفتن به مدرس
سرحال از خواب بيدار می شدم، آن روز وقتی زنگ ساعت را قطع

فصل پنجمـ  ... .

آشنايي با حقوق
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افسانه موسوی گرمارودی ــه «الهی خير دنيا و آخرت ببينی،  قيافه ای معصومانه گرفتم ک
ــان نگيرم، ديگر زير بار  ــت. اگر امروز امتح آبرويم در ميان اس
امتحان نمی روند.» تا آمد قبول نكند، پريدم صورتش را ماچ کردم 
ــتت درد نکند.  زنگ که خورد  و گفتم: «خدا عوضت بدهد. دس
می آيم و...» که صدايش را بلند کرد: «منگنه نمی کنم! منگنه اش 

با خودت. من که نمی توانم...»
ديدم اگر قبول نکنم، اصل ماجرا را نمی پذيرد. برای همين، 

با گفتن «دست شما درد نکند»، از اتاق تکثير بيرون آمدم.
ــدم،  ــده وارد کالس  ش زنگ دوم که با برگه های تکثير ش
صدای پچ پچ بچه ها بلند شد: «برگه آورده ... نه مثل اين که جّديه ... 
بچه ها زير بار نرويد ... قبول نکنيد...» من هم بدون اين که ذره ای 

به روی خودم بياورم، گفتم: «آماده ايد؟» همه گفتند: «نه!»
 نه يادآوری بی خوابی شب گذشته اش آن قدر ناراحت کننده 
ــمه های خانم اسالمی برای تکثير برگه ها. اما  بود، نه ناز و کرش
ناديده گرفتن چای تازه در زنگ تفريح و منگنه کردن سی وشش 
ــی ام کرده بود که ناخوداگاه فرياد زدم: «اگر  برگه، چنان عصبان

سنگ هم از آسمان بيايد، بايد امتحان بدهيد.»
ــت. اما وقتی بی تفاوت  صدای جيغ بچه ها کالس را برداش
شروع کردم به پخش کردن برگه ها و مثل هميشه گفتم: «الزم 
نمی بينم در مورد نحوة امتحان توضيح بدهم.قانون امتحان را که 
می دانيد؟ اگر خدای ناکرده چشم کسی چرخيد، حتی به اشتباه، 
ــذارم و به موقع از  ــمش يک عالمت می گ ــن فقط جلوی اس م

نمره اش کم می کنم.»
ــابی ساکت شد، تا اين که الهام  ـ  شاگرد خوب  کالس حس
ــت: «مگر  ــته و منقطع گف ــوان من  ـ   آهس ــه درس خ و هميش
ــم؟ خب خانم ما امروز يک امتحان  نمی خواهيد ما... ياد بگيري

ديگر هم داشته ايم.»
گفتم: «از تو ديگر انتظار نداشتم.»

ــدازه ای که توقع  ــم، ولی نه به ان ــت: «خانم خوانده اي گف
داريد.»

ــروع کردند به اعتراض  ــت سر او چند نفر ديگر هم ش پش
ــد از همهمه و شلوغی. دلم  کردن و خالصه کالس دوباره پر ش
از وقتی که برای طرح سؤال گذاشته بودم، می سوخت و از طرف 
ــتم.  ديگر، هيچ فرصت دوباره اي برای جبران اين امتحان نداش
فصل پنجم هم مبحث مهمی بود که حتمًا بايد ارزش يابی می شد. 
سعی کردم بدون توجه به ناله های آن ها، فکرم را جمع کنم که 
واقعًا چه کاری به صالح است؟ سعی می کردم خودم را از تک و 
تا نيندازم. نمی دانم چه طور شد كه يکدفعه گفتم: «من با شما چه 
کار کنم؟ شما دانش آموزيد يا من؟ شما بايد تعيين تکليف کنيد يا 

من؟ آخر امتحان دونفره هم اين همه نق زدن دارد؟»

ــگاه کردند و  ــن و بعد به همديگر ن ــا با تعجب به م بچه ه
ــيدند: «چی؟ دونفره يعنی چی خانم؟» گفتم: «هيچی. يعنی  پرس
هر دونفر با هم امتحان را بنويسيد و فقط يک ورقه با دو اسم به 

من تحويل دهيد!»
ــروع کردم به تعيين جا. سعی کردم بچه ها را با  آن وقت ش
ــناختی که از آن ها داشتم، کنار هم بنشانم. اول کمی سردرگم  ش
ــغول مباحثه شده بودند که  ــدند. اما بعد از ده دقيقه، چنان مش ش

خودشان هم فراموش کردند دارند امتحان مي دهند!
ــکل  ــردای آن روز، وقتی ديدم يکی از مزيت های اين ش ف
امتحان گرفتن آن است که به جای سی وشش برگه، تنها هيجده 
ورقه برای تصحيح دارم، از خوش حالی به خودم احسنت گفتم و 
وقتی ورقه ها تصحيح شد، با تعجب ديدم که چه قدر سطح نمرات 
ــت. اما وقتی خستگی از تنم در رفت که از بچه ها  باالتر آمده اس
ــنيدم، تنها مبحثی که هرگز از ياد نبرده اند، همان فصل پنجم  ش
است. در امتحان پايان ترم هم همة سؤاالت فصل پنجم را عالی 

جواب داده بودند. 

ــه «الهی خير دنيا و آخرت ببينی،  قيافه ای معصومانه گرفتم ک
ــان نگيرم، ديگر زير بار  ــت. اگر امروز امتح آبرويم در ميان اس

ک ا ا ك ل ق آ ا ا ا

امتحان يا مباحثه  
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عفت السادات شهرتاش
كارشناس مسئول گروه زبان هاي خارجي

دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

ــتي و چرايي، آموزش و يادگيري، زبان  كليدواژه ها: چيس
خارجي، هويت اسالميـ  ايراني.

سخن گفتن نعمتي است كه از سوي خداوند متعال به انسان 
ارزاني گرديد تا وي از طريق تكلم با خلق ارتباط برقرار كند. زبان 
كه يكي از تفكر برانگيزترين نعمات الهي است، ضروري است به 
بهترين وجه در خدمت توسعة علم و معرفت و ادب در جهت رشد 
و تعالي انسان ها قرار گيرد. از اين رو الزم است به زبان، به عنوان 
ابزاري انحصاري و غيرقابل جاي گزين در خدمت به انسان براي 

اشاعة فرهنگ و معارف و هويت ديني و ملي نگريست.
ــيدن به اهدافي متعالي چون  زبان وسيله اي است براي رس
ــناخت حقيقي خود، خالق و جهان هستي و در خدمت: ۱. بيان  ش
ــمند جامعة بشري؛  ــه هاي متعالي و ارزش و انتقال نيازها و انديش
معرفتي، آموزشي، فرهنگي،  ۲. معنا بخشيدن به تعامالت علمي ـ 
ديني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فناوري؛ ۳. توسعة تفاهمات 
فرهنگي ميان مردم  ـ  زيستي و درك و احترام متقابل و رشد معنوي 

كشورهاي جهان كه نقش بسيار حياتي و مهمي را ايفا مي كند.
زبان وسيله اي است كه بايد افكار را در ارتباطات خود پويا كند 
و تعامالت خردمندانه را در پي داشته باشد و در اين راستا بتواند به 
توسعة ويژگي هاي انسان از ديدگاه قرآن كريم در پنج ساحت تفكر 
و تعقل، ايمان به خالق هستي بخش، علم، عمل و اخالق حسنه، 
ياري رساند. از اين رو، ضروري است براي رشد كيفي مهارت هاي 
ــخن گفتن، خواندن و نوشتن)، در  چهارگانة زباني (گوش دادن، س
معرفتي، فرهنگي و  ـ  ــاختار متون و مكالمات، متن هاي علمي  س

اخالقي و آيات الهي به كار برده شوند.

داليل نياز به آشنايي با زبان و زبان هاي خارجي

آشنايي با زبان و زبان هاي خارجي اهميت بااليي دارد كه به 
داليل آن اشاره مي گردد:

ــي و تحقيق در زمينة منابع گوناگون به زبان اصلي  ۱. بررس
ــخ و فرهنگ و ادب و  ــف حقايق؛ ۲. مطالعة تاري منبع براي كش

ــورها، به ويژه در منطقة زيستي  ــاير كش تمدن اديان توحيدي س
ــالمي ـ  ايراني  خود؛ ۳. معرفي معارف، فرهنگ و تمدن ميهن اس
ــمندان، دانشمندان و عالقه  مندان ساير ملل؛ ۴. آشنايي  به انديش
و بهره برداري آنان در توسعة انساني فطرت گرا؛ ۵. توانمندسازي 
ــگ و تمدن  ــاعة محتواي غني فرهن ــران براي اش ــود و ديگ خ
ايراني، و قرار دادن آن به عنوان ابزاري در خدمت ساير  اسالمي ـ 

دروس علمي ـ معرفتي به منظور كمك به باروري آن ها.
ــة دانش و فناوري ميان  ــرورت و نياز به تعامل همه جانب ض
ملت ها از يك سو و تكميل و تعميق دانش در زمينه هاي گوناگون 
ــي به تازه ترين منابع  و نيز بهره برداري منطقي همراه با دست رس
ــوي ديگر، آموزش  ــطح جهان از س ـ معرفتي موجود در س علمي 
همگاني زبان را به يكي از ملزومات كليدي جوامع  بشري تبديل 
كرده است. به همين دليل، هم اكنون در سطح جهان، حجم قابل 
ـ  ارزشي معتبر از طريق  مالحظه اي از اطالعات و داده هاي علمي 
رسانه هاي داخلي و خارجي و شبكة جهاني و گستردة اينترنت، در 
قالب زبان هاي زندة دنيا، در دست رس جوامع بشري قرار مي گيرد.

ــتفادة مفيد و مؤثر از  از اين رو حصول و بازيابي منابع و اس
امكانات فناوري اطالعات، نيازمند آشنايي مفيد با ساير زبان هاي 
ــت. عالوه بر آن، توسعة سريع و روزافزون رسانه هاي  زندة دنياس
ــي و بين المللي نيز بيش از پيش بر ضرورت  ارتباط جمعي داخل
ــياري در حفظ و  ــت. ضمن هوش آموزش زبان بيگانه افزوده اس
ــور تبادل نظر كيفي  ــان ملي و تقويت آن، به منظ ــت از زب صيان
ــايرين و بهره گيري از جديدترين رخدادهاي  و مفيد و مؤثر با س
ــاير زبان ها نيز مورد توجه  ــت نقش س علمي جهان، ضروري اس
قرار گيرد. آموزش و يادگيري ساير زبان ها، يكي از راه هاي تعامل 
ــال در دنياي علم و معرفت، و برقراري ارتباط فراگير علمي با  فع
ــي و پرورشي معتبر خارج از كشور است. اين  ديگر مراكز آموزش
تعامالت، در نتيجة ارتقاي كيفي سطح دانش را براي همة ملت ها 
ــت  ــت. به همين منظور، براي انتقال درس به همراه خواهد داش
ــن به ساير  ــتة مفهوم و منظور خود و نيز ارائة بيان روش و شايس

عفت السادات شهرتاش
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زبان هاي زندة دنيا، بر ايجاد تفكر منطقي و ارزشي در زبان آموزان 
تأكيد مي شود كه اين امر موجبات تقويت روحية اعتمادبه نفس در 

آن ها را نيز فراهم خواهد آورد.
ــاير زبان ها، مي تواند ارتقاي  عالوه بر آن، يادگيري مفيد س
ــود و افزايش  ــتر با زمينة كاري خ ــنايي بيش ــطح دانش و آش س
مهارت هاي شغلي افراد را نيز به دنبال داشته باشد. اين امر سبب 
ايجاد انگيزة بيشتري مي شود و قطعًا ارائة خدمات مؤثر و مفيدتري 
ــد و كمال انساني به دنبال  را به خود و براي جامعه به منظور رش

خواهد داشت.
توسعة روابط اقتصادي از نظر كّمي و كيفي با ديگر كشورها 
نيز نيازمند شناخت كافي از زبان ملت ها و درك و احترام متقابل 
ـ اسالمي  ــتاي توسعة انساني  و نيز رعايت حقوق اقتصادي در راس
ــاير كشورها، امكان برقراري  ــت. آشنا شدن با زبان س طرفين اس
تعامالت علمي، آموزشي، اقتصادي، پژوهشي و فرهنگي مطلوب با 
آن ها و بهره  جستن از موقعيت هاي مفيد علمي، آموزشي، پژوهشي، 
فناوري و... در كشورهاي ديگر، به ويژه كشورهاي اسالمي و حوزة 
خاورميانه و كشورهاي دوست را ميسر مي سازد و در پي آن موجب 
جذب سرمايه گذاري در همة جوامع مي شود. به استناد آية شريفة 
۲۲ سورة مباركة روم در قرآن حكيم: «و من آياته خلق السموات و 
االرض و اختالف السنتكم و الوانكم ان في ذلك اليات للعالمين» 
ــانه هاي خداوند، آفرينش آسمان ها و زمين است  «و از جمله نش
ــما. همانا در  ــما و اختالف رنگ هاي ش ــالف زبان هاي ش و اخت
اين ها نشانه هايي براي دانشمندان است.» آشنايي زبان آموزان با 
ــاي مفيد فرهنگ هاي ديگر كه در تضاد با هويت ديني و  بخش ه
ملي مان نباشد، موجب عمق بخشيدن به نگرش آن ها براي توسعة 
فردي، حيات طيبه و قرب الهي و تفاوت هاي ارزشي آن ها نسبت 
ــبت به  به بيگانه، درك صحيح آن ها و در نهايت ارزش گذاري نس

تفاهم طرفين ارتباط مي شود.
آموزش زبان زندة ديگر، به منزلة آشنايي زبان آموزان با ساير 
انديشه ها و نظرات نيز است. لذا اين آشنايي نيازمند بسترسازي 
ــت تا بتواند با تكيه  بر آموزه هاي ديني، فرهنگي و  ــب اس مناس
ــالمي، هم زمان براي مقابله با تفكرات و انديشه هاي  تمدن اس
ايراني،  ــبت به عقايد فرهنگ  اسالمي ـ  ــي بيگانه نس ضد ارزش
ــا آن ها بپردازد. درك مفاهيم تطبيقي فرهنگ ها نيز  به مقابله ب
ــت. از اين رو، تكيه بر آموزه هاي  ــناخت الزم آن هاس نيازمند ش
ــا، نظر به  ــناخت صحيح آن ه ــي خود بر اثر ش ــي و فرهنگ دين
ــا و آن چه كه زبان ديگر حامل  ــاي بنيادين فرهنگي م تفاوت ه
ــاعة ناخواستة عناصر فرهنگي  ــت، با توجه به امكان اش آن اس
ــب را بيشتر فراهم خواهد آورد.  خارجي، امكان يادگيري مناس
ــب موارد مثبت از فرهنگ  هاي كشور هاي ديگر  هم چنين، كس
ــبب تحول فكري و  و نقد موارد منفي فرهنگ هاي ديگر نيز س
ــخصيتي زبان آموزان بر اثر ايجاد تفكر نقاد و خالق و  ــد ش رش

پويا مي شود.
نظر به اين كه زبان آموزي به مثابه ابزار ارتباطي تأثيرگذاري با 
جامعة بين الملل است، لذا بايد از آن براي ارتقاي جايگاه و تحكيم 

موقعيت بين المللي كشور در عرصة جهاني بهره جست. يادگيري 
ساير زبان ها يكي از بهترين شيوه هاي ارتباطي براي مطرح شدن 
ــور به ساير  و انتقال ارزش هاي ديني، فرهنگي و تمدن غني كش
ملل تلقي شده است و مي تواند روابط ارزش مدار انساني، اجتماعي 

و اقتصادي را ميان ملل افزايش دهد.
ــت كه موضوع تهاجم يا شبيخون  اين نكته حائز اهميت اس
ــوي فرهنگي نيز با ابزار زبان وارد  فرهنگي و در عصر حاضر نات
مي شود. آشنايي زباني و ارتباط با افراد بومي هر كشور در موطن 
خود و يا كشورهاي مهمان، بايد زمينه ساز احترام، تفاهم و درك 

متقابل از حقوق يكديگر باشد.
ــي  ــازي روابط سياس ــعه و غني س از جمله روش هاي توس
ــالت بين المللي  ــي در عرصة تعام ــظ اقتدار و حميت مل و حف
كشورهاي گوناگون، آموزش متقابل زبان است. در بعد  سياسي، 
ــتقالل، اقتدار و نفي ابر  ــي بايد تقويت كنندة اس محتواي درس
ــرق و غرب باشد و نظام جمهوري اسالمي را به  قدرت هاي ش
ــاالري  ــي با رويكرد مردم س عنوان الگوي توانمند نظام سياس

ديني، به دنيا معرفي كند.
ــت آحاد مردم از ساير فرهنگ ها موجب رشد  ــناخت درس ش
درك و تفاهمات بين المللي مي شود و در نتيجه ارتباطات مناسب 
ــش مي دهد. اين امر زمينه ساز نگرش مثبت در  ــي را پوش سياس
سطح جهاني براي بهبود منافع ملي و مصالح اجتماعي خواهد بود 

تا سبب بهينه سازي مناسبات سياسي دولت ها شود.
ــي نابرابر حاكم بر  ــا توجه به جو نامطلوب و نگاه سياس ب
ــده در تعامالت  ــرات نابهنجار ايجاد ش ــان معاصر و تغيي جه
ــوية قدرت، به  ويژه طي سه دهة  ــي و موازنه هاي يكس سياس
ــده و تعيين كنندة  ــه اهميت نقش زن ــته، هم چنين نظر ب گذش
ــي فرهنگي و تعميق  ــالمي ايران در ابعاد سياس جمهوري اس
ــتري براي صلح پايدار جهاني و نقش تأثيرگذار آن  عدالت گس
ــر، به  ويژه در منطقة خاورميانه، ضرورت يادگيري  بر ملل ديگ
ــر، از نيازهاي عمدة جوامع كنوني  ــة زبان هاي مطرح ديگ كلي
ــوب مي شود تا ملل و اقوام بتوانند يكديگر را درك كنند  محس
و به اصالح جوامع خود بپردازنند. هم چنين، بايد بتوان امكان 
ــي را براي عالقه مندان ساير ملل فراهم  فراگيري زبان فارس
كرد. لذا سفيران علمي، فرهنگي و سياسي كشورمان مي توانند 
ــو بهترين مبّلغ دستاوردهاي انقالب اسالمي باشند و  از يك س
از سوي ديگر در شناساندن كشورمان به جهانيان، نقش آفريني 
كنند. در واقع، فلسفة يادگيري زبان در كشورمان فراتر ار نگاه 
ــة انگليسي هاست كه مي گويند  و انديشة غرب، به ويژة انديش
هر كه يك زبان جديد ياد بگيرد، يك زندگي جديد براي خود 

فراهم مي سازد.
A new language is a new life. 

ــي فراگيري يك زبان و زبان هاي  چرا كه عالوه بر چگونگ
ــتي و چرايي آن نيز الزمة امر آموزش  خارجي، پرداختن به چيس

است.

يادگيري مفيد ساير زبان ها، 
سـطح  ارتقـاي  مي توانـد 
دانش و آشـنايي بيشـتر با 
زمينـة كاري خود و افزايش 
مهارت هاي شـغلي افراد را 

نيز به دنبال داشته باشد
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بهره گيري از اسناد معتبر باالدستي مبتني بر قرآن 
حكيم و نهج البالغه

ــت ها و  ــاس سياس ــدف از آموزش و يادگيري آن، براس ه
ــورمان، با توجه به سند چشم انداز ۲۰ سالة  برنامه هاي كالن كش
كشور۱ در زمينه هاي علمي، معرفتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 
ــتا،  ــاوري و... تعريف و معنا مي يابد. در همين راس اقتصادي، فن
ــتي از جمله قرآن حكيم و  ــناد باالدس ــت با توجه به اس الزم اس
ــناد معتبر نشئت گرفته از آن ها از جمله الگوي  نهج البالغه و اس
ــند برنامة  ــي و تربيتي، س مفهومي هدف گذاري برنامه هاي درس
درسي ملي، اهداف عالية نظام آموزشي و سند چشم انداز ۲۰ سالة 
كشور، مدنظر قرار گيرد تا ضمن دقت ويژه نسبت به آموزش كيفي 
چهار مهارت زباني (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن)، 
هم زمان به مهارت هاي يادگيري (تفكر نقاد، خالق، استداللي و 
حل مسئله) و معرفي و صيانت از هويت اسالمي ـ  ملي بپردازيم و 
از اين رو بتوانيم بر اعتالي نظام آموزشي ـ تربيتي كشور در سطح 

ملي و بين المللي بيفزاييم.

ضرورت برنامه ريزي درسي زبان و زبان هاي 
خارجي

فرمايشات مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول بنيادين در 
ــي كشور و هم چنين توجه به خط مشي هاي مصوب  نظام آموزش
ــت يابي به  ــي، به منظور دس دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درس
ــالم، سازنده،  ــو و ايجاد تعامالت س رويكردي توحيدي از يك س
ــر، ضرورت  ــوي ديگ ــويه از س ــد، مفيد و دوس ــي، هدفمن ارزش
برنامه ريزي و شكل دهي به امر آموزش زبان و زبان هاي خارجي 
ــاس نظريه و رويكرد نوآورانة ارتباطي ارزش مدار، فعال و  را براس
خودباورانه ايجاب مي كند تا اين موضوع بتواند با نگاهي تلفيقي 
به ساير نظريه هاي موجود، انتظارات و مطالبات نظام و جامعه را 
هر چه بيشتر محقق سازد و در نگاهي كل گرا و همه جانبه، براي 
ــطح يادگيري زبان يا  ــازي امر آموزش و ارتقاي كيفي س غني س
زبان هاي خارجي، به اصل مخاطب شناسي كه از اهميت ويژه اي 

برخوردار است نيز بپردازد و نياز حقيقي آنان را پاسخ گويد.

ملزومات آموزش و يادگيري زبان يا زبان هاي 
خارجي

ــي به امر آموزش زبان و زبان هاي خارجي،  در كيفيت بخش
به منظور تحكيم بنيادهاي آوايي و هنجارهاي زباني و فرهنگي 
ملي، نخست بايد پايه هاي آوايي و ساختارهاي زبان ملي و رسمي 
كامل فرا گرفته شود و سپس يادگيري زبان ديگر به تدريج آغاز 
شود و ادامه يابد. لذا با تأكيد بر اين كه چون يادگيري زبان ديگر، 
آشنايي با فرهنگ آن زبان را نيز در پي دارد و زبان ذاتًا حامل بار 

فرهنگي ويژة خود است، از اين رو حفظ هوشياري و آگاهي الزم در 
برنامه ريزي آموزش زبان ضروري است تا بتوان نسل نوجوان را از 

تأثير منفي كاركردهاي فرهنگ مهاجم مصون نگه داشت.
ــان ديگر براي كودكان در  ــراي نمونه، در مورد آموزش زب ب
آمريكا، براساس پژوهش هاي موجود، آموزش زبان دوم به كودكان 
بايد از دورة متوسطه انجام گيرد؛ يعني پس از فراگيري كامل زبان 
ــت كه آمريكا در  ــور مذكور. اين در حالي اس ــات ملي كش و ادبي
ــت.  ــر جهان برخوردار اس حال حاضر از فرهنگ غالب در سراس
ــه بنيادي تر دانش آموزان خود  ــا اين حال، ابتدا در تربيت هر چ ب
مي كوشد. اما متأسفانه برعكس اين مصداق، كشورهايي كه دقيقًا 
تحت هجوم اين فرهنگ غالب قرار گرفته اند، توجه كمتري نسبت 
ــود دارند تا بتوانند به منظور  ــازي فرهنگ و زبان خ به بنيادي س
دفاع از مرزهاي هويتي خود، به نحو مطلوب با امپرياليسم زباني 
ــوند كه اين موضوع، دقت در اتخاذ تصميمات كشوري  مواجه ش

را مي طلبد.

عوامل موفقيت در آموزش و يادگيري زبان و زبان 
خارجي

موفقيت در زبان آموزي فعال، خودباورانه و ارزش محور، پس 
ــد و مجدانة فراگيرندگان و  ــوكل به خدا و تالش هاي هدفمن از ت
ــت اندركاران،  ــاركتي همة دس ــعة نگاه مش معلمان، در گرو توس
برنامه ريزان و مجريان تعليم وتربيت اسالمي كشور است تا در اين 
ــازي امكانات آموزشي ـ تربيتي و ايجاد  فرايند، از طريق فراهم س
يادگيري با بهره برداري مطلوب  نگرش كل گرا در فرايند ياددهي ـ 
از بسته هاي علمي ـ معرفتي و آموزشي ـ توليدي براساس ارزش هاي 
ــالمي، كلية فعاليت ها مورد ارزيابي دقيق قرار  ـ اس هويتي ايراني 
ــرد. از اين رو، ضمن نياز به حداكثر تالش براي نيل به اهداف   گي
ــت تا حدامكان از تمامي امكانات،  ــي، الزم اس ـ پرورش آموزشي 
فرصت ها، توانمندي ها، زمان و فضاي موجود، نهايت استفاده را به 
عمل آوريم تا به سطح مطلوبي از پاسخ گويي به نيازها و مطالبات 
آموزشي ـ تربيتي در نظام تعليم وتربيت اسالمي كشور دست يابيم و 
بتوانيم در اين راستا الگويي منسجم، كارامد و اثربخش آموزشي و 

تربيتي را به آينده سازان كشور ارائه دهيم.
ــناخت عميق تري كه زبان آموزان طي فرايند يادگيري  با ش
ساير زبان ها از زبان مادري خود حاصل مي كنند، توانايي استفاده 
ــاير زبان ها را نيز به طور مؤثرتري كسب  از مهارت هاي زباني س
ــد  ــادار ديگر زبان ها بايد بتواند رش ــرد. يادگيري معن خواهند ك
ــي فرد را نيز تقويت كند و به زبان آموزان اين  مهارت هاي معرفت
ــده، به يادگيري ساير  ــب ش امكان را بدهد كه مهارت هاي كس

مهارت هاي فرد نيز كمك كند.

پي نوشت
۱. ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در 
سطح منطقه، با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل 

سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.

زبـان وسـيله اي اسـت كه 
بايـد افـكار را در ارتباطات 
خـود پويـا كنـد و تعامالت 
خردمندانه را در پي داشـته 

باشد
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گروه زبان هاي خارجي
 دفتر برنامه ريزي

 و تأليف كتب درسي

امروز ما مي توانيم در 
ايران باشيم و به زبان 
ديگري همه جاي دنيا 
را تبليغ كنيم. در همه 

جا مبلغ باشيم

ــاخص كالم امام، اهداف كلي تحول گرا،  كليدواژه ها: ش
پرورش كيفي، مهارت هاي يادگيري، زباني و ارتباطي.

ضرورت آشنايي با زبان و زبان هاي خارجي از 
نگاه دين و رهبران كشور

ــالمي ايران در  ــذار انقالب اس ــتناد بر كالم بنيان گ با اس
ــه و هم چنان كه در  ــد ۱۸ صحيف ــاي ۱۰۴ و ۱۰۵ جل صفحه ه
ــي زبان هاي خارجي هم آمده است، امام  ابتداي كتاب هاي درس

خميني(ره) فرموده اند:
«مي بينيد كه امروز همة تبليغات دنيا بر ضد اسالم است. با 
اسم ضديت با جمهوري اسالمي، اصل اسالم را محكوم مي كنند. 
صورت اسالم را به يك صورت ديگري درآورده اند كه غيرواقعيت 
ــتر احتياج به زبان و زبان هاي خارجي نبود، امروز  ــت. پيش اوس
احتياج است به اين. يعني جزو برنامة تبليغات مدارس بايد زبان 
باشد؛ زبان هاي زندة دنيا، آن هايي كه در همة دنيا شايع تر است. 
اين بايد يكي از چيزهايي باشد در مدارس ديني ما كه مي خواهند 
تبليغ بكنند. اين امروز محل احتياج است. مثل ديروز نيست كه 
ما صدامان از ايران بيرون نمي رفت. امروز ما مي توانيم در ايران 
باشيم و به زبان ديگري همه جاي دنيا را تبليغ كنيم. در همه جا 
ــيم. و عالوه بر آن، امروز رفتن به همه جاي دنيا يك  مبلغ باش
ــان و عادي است كه مبلغان ان شا ءاهللا بايد تربيت بشوند،  امر آس
و فيضيه و دانشگاه ما بايد يك دانشگاه و يك فيضيه باشد براي 

همة دنيا، تبليغ براي همة دنيا، براي همة كشورهاي عالم.»
ــز اين گونه بيان  ــم رهبري، مفهوم تبليغ را ني و مقام معظ
فرموده اند: «تبليغ در اسالم يعني رساندن حقايق اسالم به دنيا و 

شناساندن انقالب اسالمي به مردم.»
لذا نظر به اين كه زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت 
ــالمي است  ملي ايران و زبان دوم علوم و معارف و فرهنگ اس
ــاخص كالم بنيان گذار كبير انقالب اسالمي امام  و با نظر به ش
خميني (ره) و ايجاد تحول بنيادين در نظام آموزش كشور از نگاه 
مقام معظم رهبري، جهت گيري ها در كالن نگري به امر آموزش 
و يادگيري زبان و زبان هاي خارجي در تبيين اهداف برنامة درسي 
ــده و در نهايت، افق ديدمان را در امر آموزش و  ــيم ش زير ترس
ــوي تالش وافر براي  ــري زبان و زبان هاي خارجي، به س يادگي

ــت يابي به زبان و فرهنگ و ادب معيار كه همانا هم سويي  دس
ــيرة نبوي و خاندان  ــا زبان و فرهنگ و ادب قرآن حكيم و س ب
ــان در راستاي تعليم و تعلم اسالمي است، رهنمون  مطهر ايش
ــد و ايجاد نگاهي تحول گرا در امر زبان آموزي را تأمل در  مي كن
چيستي و چرايي آموزش و يادگيري زبان و زبان هاي خارجي، در 

برنامه ريزي ها و هدف گذاري ها به خود معطوف مي دارد.
اهداف كلي در آموزش و يادگيري زبان و 

زبان هاي خارجي
ـ تقويت هويت ملي و ديني كشور جمهوري اسالمي ايران؛

ــطح تفكر، ايمان، علم، عمل و اخالق حسنة  ـ ارتقاي س
ــود، خدا، خلق  ــه: ارتباط با خ ــان، در چهار رابط ــي بر ايم مبتن

(مخلوقات) و خلقت؛
ـ زمينه سازي براي ارتقاي سطح مقاومت دانش آموز در مقابل 

فرهنگ غلط بيگانه و پاس داري آگاهانه از فرهنگ خودي؛
ـ ايجاد انگيزة مناسب در دانش آموز به منظور انتقال فرهنگ 

خودي به ديگران در سطح جهاني؛
ــامل:  ــاي چهارگانة زبان، ش ــي مهارت ه ــرورش كيف ـ پ

گوش دادن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن.
ـ زمينه سازي براي ظهور مهارت هاي يادگيري و تفكر كه به 

بلوغ فكري در فرد منجر شود؛
ـ نگاه ابزاري (ولي انحصاري و غيرقابل جاي گزين) به زبان 
كه نعمت الهي است، براي دست يابي به شناخت حقيقي از خود، 
خالق و جهان هستي كه انسان را در رسيدن به علم و معرفت و 

قرب الهي و كمال انساني ياري مي دهد؛
ـ ايجاد تعامل سالم، دوسويه، سازنده و پويا با مشاركت فعال 
ــي و مفيد، با ابراز انديشه ها و معرفي  در مكالمات هدفمند، ارزش
ديدگاه ها براي تأثيرگذاري مفيد و يا تأثيرپذيري هدفمند و ارزشي.

ــام (ره) كه فرمودند:  ــاخص كالم ام با تأملي دوباره در ش
«تمام مقصد ما مكتب ماست»، اميد است بتوان هم سو با افق 
نظام تعليم وتربيت اسالمي كشور، گام هاي مفيد و مؤثري در راه 

اعتالي آموزش  و تربيت نسل آينده ساز كشور برداشت.
ــي زبان و  ــم انداز برنامة درس ــود موضوع چش يادآور مي ش
زبان هاي خارجي نيز پيش تر و در شمارة يك همين مجله آمده 

بود.
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ويژگي هاي كالس

كليدواژه ها: آموزش زبان، انگيزه، يادگيري اثربخش.

يادگيري زبان فرايندي  پيچيده و پر اضطراب 
اسـت و معموالً تحت تأثير عوامل متعـددي قرار 
مي گيـرد. بـه عقيـدة بسـياري از صاحب نظران، 
در زبان آمـوزي، نـوع  نگرش بر ميـزان يادگيري 
تأثيرگذار است. دانش آموزان داراي نگرش  مثبت، 
كمتر در معرض اضطراب ناشي از يادگيري زبان 
بيگانه قـرار مي گيرند. هم چنين، از سـطح باالتر 
انگيـزه، تمايل به مشـاركت، و توانايـي برقراري 
ارتبـاط برخوردارند. اگرچه احسـاس  نيـاز براي 
يادگيري يك زبان جديد به  منظور ادامة  تحصيل، 
يافتن  شغل و كسـب جايگاه  اجتماعي، از عوامل 
تعيين كنندة ديدگاه زبان آموزان اسـت، اما عوامل 
 آموزشـي نيز بر نوع نگرش آن ها نسـبت به زبان 
مورد نظر تأثير مي گذارد. در نوشتة زير، نويسنده به 

بررسي برخي از عوامل تأثيرگذار پرداخته است.

ـ دانش آموز � روابط معلم 
ــژه يادگيري زبان) در  ــت كه يادگيري (به وي بديهي اس
ــريع تر و با موانع كمتري اتفاق مي افتد.  ــتانه، س محيط دوس
معلمان مي توانند در ايجاد رابطة   دوستانه با دانش آموزان خود، 
سهم قابل  توجهي داشته  باشند. پيشنهادهاي زير، براي ايجاد 

چنين محيطي، به شما كمك مي كند: 
é عالقه مند، خوش  اخالق و صميمي باشيد.

ــي دانش آموزان،  ــدون در نظر گرفتن ميزان مهارت  زبان é ب
ــاركت در كالس، در اختيار   ــاي كافي را براي مش فرصت  ه

آن ها قرار دهيد.
ــته  باشيد.  é از تمامي دانش آموزان به يك اندازه انتظار داش
ــبب انزواي برخي دانش آموزان مي شود،  از رفتارهايي كه س

بپرهيزيد. نمونه اي از اين رفتارها عبارت اند از: 
    ـ  مشاركت  ندادن  دانش آموزان ضعيف در تمرين هاي 

خواندن و مكالمه؛ 

ترجمه: معصومه خيرآبادي
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ــخ (در مواقعي كه      ـ  منتظر نماندن براي دريافت پاس
دانش آموزان پاسخ را نمي دانند، فراموش  كرده اند، قادر به بيان 

منظور خود نيستند و...) 
    ـ  كم  توجهي به دانش آموزاني كه عملكرد ضعيفي دارند 

(كمتر سؤال  كردن، دورتر ايستادن يا نگاه  نكردن).
é بي عالقگي ناشي از شكست هاي قبلي را شناسايي كنيد. 
ــت (براي  مثال گرفتن نمرة پايين در امتحان  معموًال شكس
ــي)، مهم ترين  عامل  يا ناموفقيت در انجام تمرين هاي كالس
ــت. يكي از  پايين  آمدن انگيزه و عزت  نفس دانش آموزان اس
اولويت هايي كه در امر آموزش بايد به آن توجه  شود، اين  است 
كه با وجود عملكرد قبلي دانش آموزان، با همة آن ها به گونه اي 
رفتار كنيدكه نشان دهندة تمايل شما براي موفقيتشان باشد. به 
آن ها بگوييد از همه شان انتظار داريد يك «شروع تازه» داشته 

باشند و نشان  بدهيد كه به توانايي هايشان ايمان  داريد. 
ــويق كنيد. اگرچه در  ــب تش é دانش آموزان را به طور مناس
فرايند آموزش تشويق امري ضروري  است،  اما بايد با عملكرد 
ــب باشد و در زمان مشاهدة بازخورد مورد  دانش آموزان متناس
انتظار انجام  شود.  براي  مثال، اگر دانش آموزي با توانايي پايين 
براي پاسخ گويي به يك سؤال ساده بيش  از حد تشويق شود، 
ممكن است دانش آموزان ديگر رفتارش را  اين گونه تفسير كنند 

كه معلمشان نسبت به توانايي هاي آن ها اعتماد كافي ندارد. 

� فضاي رواني كالس 
ــه در آن دانش آموزان  ــي» ك ايجاد نوعي «اتحاد كالس
ــاس آزادي بيان داشته   هنگام به  كارگيري زبان بيگانه احس
ــت. اگر خطاها مورد انتقاد يا  ــند، بسيار حائز اهميت اس باش
ــت بعضي از دانش آموزان به  تمسخر قراربگيرند، ممكن اس
ــراري  ارتباط با  ــراس از اين موضوع، تمايلي به برق دليل  ه
ــتفاده از زبان هدف نداشته  باشند. براي از بين  بردن اين  اس

مانع، پيشنهادهاي زير ارائه  مي شود:
é در تمرين هاي گفتاري، از قطع  كردن صحبت دانش آموزان 
ــراي تصحيح هاي لحظه  به  لحظه و  بيش از اندازة خطاها  ب

بپرهيزيد.
é براي تصحيح خطاهاي نوشتاري، از روش غيرمستقيم استفاده  
كنيد و به  جاي پرداختن به تمامي خطاهاي دانش آموزان، به  طور 
كلي آن ها را از نوع و محل  وقوع خطا آگاه  سازيد. دانش آموزان 
در مواجهه با نوشته هاي خود كه مملو از موارد تصحيح  شده 
توسط معلمشان است، اعتمادبه  نفس خود را از دست  مي دهند و 

احساس شكست و بي انگيزگي مي كنند. 
é قوانين كالسي منصفانه اي  وضع كنيد كه شامل حال همة 
ــود. براي مثال، براي همة دانش آموزان اين  دانش آموزان بش

موضوع را روشن كنيد كه نبايد  هم كالسي هايشان را به  خاطر 
تلفظ اشتباه يك كلمه مسخره كنند. 

é در كالس فضاي  همكاري  متقابل را ايجاد كنيد. مشاركت 
 دادن دانش آموزان در طرح هاي گروهي بلندمدت يا كوتاه مدت، 
ــا را در معرض فرايند يادگيري زبان قرار دهد.  مي تواند آن ه
اين كار باعث مي شود آن ها احساس كنند برون داد زباني شان 
دائمًا در حال ارزيابي نيست، در نتيجه، به  جاي تأكيد بر صحت 

توليد زباني، بر ارتباط مؤثر تمركز خواهند كرد.

� استفاده از مواد كمك آموزشي و ايجاد جذابيت
معلمان بايد  به اهميت محيط  فيزيكي جذاب و انگيزه بخش 
ــته  باشند. ايجاد جذابيت  وسايل و  در امر آموزش توجه  داش
ــاده مي توان  امكانات خاصي نياز ندارد، بلكه با روش هايي س

فضايي مطلوب ايجاد كرد: 
é به ترتيب نشستن دانش آموزان توجه  كنيد. براي مثال شما 
مي توانيد در كارهاي گروهي يا دو نفره، با قرار دادن سه يا چهار 
نيمكت در كنار يكديگر، باعث تشويق دانش آموزان و تسهيل 

ارتباط و همكاري بين آن ها شويد.
é در صورت امكان مي توانيد با نصب تابلو  يا در نظر گرفتن 
ــف وكارهاي گروهي  ــواركالس، تكالي مكان هايي روي دي

دانش آموزان را به  نمايش بگذاريد. 
é پوسترها، نقشه ها و بريده هاي   روزنامه ها براي ايجاد انگيزه 

در بحث هاي كالسي، مفيدند.
é مي توانيد با استفاده از منابع كمك آموزشي مانند كتاب هاي 
ــوزان را براي خواندن متون  ــتان كوتاه، انگيزة دانش آم داس

افزايش دهيد.
بدون  شك، روش هاي مذكور راهكارهايي عمومي اند و 
بايد با نيازهاي دانش آموزان و موقعيت هاي متفاوت تدريس 
تطبيق داده  شوند. اگر معلمان دائمًا در حال مشاهدة وضعيت 
ــكالت  ــند. مي توانند مش ــوزان خود باش كالس و دانش آم
يادگيري دانش آموزان را تشخيص  دهند و داليل بي حوصلگي، 

بي انگيزگي و عملكرد ضعيف را شناسايي و برطرف كنند.

ايجـاد نوعـي «اتحاد 
آن  در  كـه  كالسـي» 
دانش آموزان هنگام به  
كارگيري زبـان بيگانه 
بيان  آزادي  احسـاس 
داشـته  باشـند، بسيار 

حائز اهميت است

منبع
ــة «ارتقاي نگرش مثبت در كالس هاي  ــت از مقال   اين مطلب خالصه اي اس
آموزش زبان انگليسي به  عنوان زبان دوم/ بيگانه»۱ نوشتة الكووس سيپالكيدز 

و آرتي كراميدا۲ ( يونان ، ۲۰۱۰) و برگرفته از مجلة:
the International TESL Journal. (iteslj.org/Articles) 

ــي مفيدي در زمينة آموزش زبان  مجلة مذكور، حاوي مقاالت و مطالب آموزش
است.
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2. Lakovos Tsiplakides  and Areti Keramida ( Greece, 2010)
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<نقـد و بررسـي برنامـه و كتاب درسـي رياضي 
دورة راهنمايـي»، عنوان ميزگردي اسـت كه با حضور 
دكترعالميان، مدير گروه رياضي، دكتر احمد شاهوراني، 
عضو شـوراي برنامه ريـزي گروه رياضـي، آقاي رضا 
جليلي، كارشناس گروه رياضي دفتر برنامه ريزي و تأليف 
كتب درسـي، آقاي حسن احمدي، دبير رياضي منطقة 
يك تهران و خانم حسـنيه تنهـا، دبير رياضي منطقة 
۹ تهران، در سـازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

برگزار شد. گزارش اين ميزگرد تقديم مي شود.
در ابتـداي ايـن ميزگرد، دكتـر عالميان بـا ارائة 
توضيحاتـي دربـارة هـدف برگـزاري ميزگـرد گفت: 
<كتاب هاي درسـي رياضي فعلي دورة راهنمايي را در 
اوايل دهـة ۶۰، گروهي از متخصصان تأليف كرده اند. 
در سـال ۱۳۸۳، يك اصـالح و بازنگري كلي روي آن 
انجام گرفته اسـت. قطعًا اين كتاب ها مانند هر كتاب 
ديگري، نقاط قوت، ضعف و ايراد و اشكاالتي دارد كه 
مي توان دربارة آن ها بحث كرد و براي رفع ايرادات به 
نقطه نظرات خوب و مناسـبي رسيد. درخواست ما از 
عزيزان شـركت كننده در ميزگرد اين است كه ضمن 
ارائة نظرات خود دربارة اين کتاب ها، راه های اصالحی 

آن ها را هم ارائه فرمايند.>

� حسنيه تنها دبير منطقة ۹ تهران و ۲۱سال سابقة 
تدريس

ــدارس راهنمايي دولتي، درس رياضي در پاية اول، پنج  در م
ــاعت در هفته و در پايه هاي دوم و سوم، چهار ساعت در هفته  س
تدريس مي شود كه زمان بسيار كوتاهي است. همة معلمان رياضي 
ــكل كمبود وقت روبه رو هستند و با توجه به  دورة راهنمايي با مش
كتاب هاي رياضي كه در سال ۱۳۸۰ تأليف شده و دانش آموزمحور 
ــكل ديگر نبود  ــت، كمبود وقت وجود دارد. مش و فعاليت محور اس
ــي دورة ابتدايي با دورة  ــاط منطقي بين محتواي كتاب رياض ارتب

راهنمايي است. به نظر من، بيشتر مشكالت دانش آموزان، به  ويژه 
ــوع بر مي گردد. زيرا بچه ها  ــال اول راهنمايي، به اين موض در س
نمي توانند بين آن چه كه قبًال آموخته اند و آن چه در دورة راهنمايي 

مي آموزند، ارتباط برقرار  كنند.
نكتة ديگر اين كه قسمت هايي از محتواي كتاب هاي درسي 
رياضي دورة راهنمايي براي دانش آموزان بسيار سنگين و فهم آن 

مشكل است.
� حسن احمدي دبير منطقة يك تهران و ۱۰ سال 

سابقة تدريس
ــوان به كتاب هاي رياضي دورة راهنمايي  از چند جهت مي ت
نگريست. توليد آن چگونه بوده است و نسبت به كتاب هاي گذشته، 
چه تفاوت هاي محتوايي و ظاهري دارد؟ فضاي كار دانش آموز را 
ــت يا برعكس؟ آيا رويكرد كتاب با رويكرد كلي  افزايش داده اس
اهداف آموزشي ما سازگاري دارد يا نه؟ آيا معلم سر كالس، حوصلة 
فعاليت هاي دانش آموزان را دارد يا اصًال معلمان اين روش كاركرد 

را مي دانند يا نه؟
آيا اگر هنوز معلماني تربيت نكرده ايم كه سركالس، فعاليت محور 
تدريس كنند. اما كتابي نوشته ايم كه فعاليت محور است، كار مفيدي 
صورت گرفته است يا خير؟ آيا بين آموزش رياضي با آموزش علوم 
ــا اگر بحث كاربرد محتوا در  ــاير دروس ارتباطي ديده ايم؟ آي و س
زندگي، در اين كتاب مطرح شده است، دانش آموز حس مي كند كه 

اين مطالب و مباحث براي او كاربرد دارد، يا نه؟
ايرادهاي زيادي به كتاب وارد است

به لحاظ كارشناسي، اگر بخواهيم اين كتاب را يك بار مرور 
كنيم، ايرادهاي زيادي به آن وارد است؛ از جمله ايرادهاي فني و 
رياضي. به لحاظ آموزشي نيز، غلط هاي زيادي در كتاب وجود دارد. 
مثًال سال اول هندسه با رويكرد شهودي شروع مي شود، در حالي 
ــده است و در  ــتفاده نش كه قبًال در هيچ كجا، از اصل و قضيه اس
مراحل بعدي نيز در قالب فعاليت، به اين موارد اشاره اي نمي شود. 
در سال دوم نيز، مؤلف در قسمتي گير مي كند و يكدفعه اصل توازي 
ــت،  ــرح مي كند. در حالي كه چهار اصل قبلي را نگفته اس را مط
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نصراهللا دادار
عكس: طيبه رحيمي

دكترشـاهوراني: مـا در دورة 
ابتدايي، بخشي از اهداف و در 
دوره هاي راهنمايي و متوسطه، 
بخش هاي ديگري از اهداف 
را محقـق مي كنيم. لذا كتاب 
توليد شده، بايد كامًال اهدافي 
را كه برنامه ريزان مشـخص 

كرده اند، دارا باشد
دانش آموزی  دکترعالميـان: 
که يک دورة ۱۲سـاله درس 
می خواند، بايد با مجموعه ای 
از اطالعات و سواد مربوط به 

آن حوزة درسی آشنا شود



شمارة 6 اسفند۴۳89
دورة 16

ناگهان اصل پنجم را در قالب اصل توازي مطرح و تشريح مي كند. 
ارتباط اين اصل با اصل هاي قبلي نامشخص است و اصًال معلوم 
ــت از كجا آمده است. اصًال واژة اصل در رياضي چيست؟ آيا  نيس

دانش  آموز آن را درك مي كند يا نه؟
به لحاظ فني هم، ايرادهايي به اين كتاب وارد است. صفحة 
ــاده كردن و راديكال ها را مطرح مي كند. مثًال  ۶۰ كتاب، بحث س
نوشته است، يك سري اعداد بزرگ، كوچك شوند و ديگران فكر 
كرده اند كه منظور، ساده كردن است. در حالي كه منظور اين نبوده 
است. دانش آموز در اين موارد به مشكل برمي خورد و كسان ديگر 
كه به اين كتاب، تحت عنوان كتاب مقدس رياضي نگاه مي كنند و 
روي اين گونه ايرادها، ريز مي شوند، به خودشان اجازه نمي دهند كه 
فكر كنند امكان وجود اشكال و غلط در اين كتاب هم هست. به 

همين دليل، در پي يافتن ارتباطي بين مطالب خواهند بود.
ــوراي تجديدنظر اين كتاب، افرادي  نكتة ديگر اين كه در ش
ــامي آنان در پشت بسياري از كتاب هاي  ــته اند كه اس حضور داش
كمك درسي انتشارات مدرسه ديده مي شود. من همين را مي گويم 
كه اگر اين كتاب خوب نوشته شده باشد، چه نيازي به اين 
همه تنوع در كتاب هاي كمك درسي و كمك  آموزشي وجود دارد؟! 
ــاس كرده اند كه به جبران آن پرداخته اند  ــكلي را احس حتمًا مش
ــود دارد، ولي  ــد. بنابراين خأل وج ــد خألها را پر كنن و مي خواهن
نمي خواهيم بگويم مستقيمًا به كتاب برمي گردد. نكتة ديگر اين كه با 
وجود تمام تالش هاي صورت گرفته براي فعاليت محور بودن كتاب، 
هم چنان دانش آموزان بعضي از مطالب آن را حفظ مي كنند. البته 
ــت يك قسمت آن نقش محتواي كتاب و يك قسمت  ممكن اس
ــود كه  ــد. ولي به هر حال نتيجه اين مي ش كتاب، نقش معلم باش
ــوز مي خواهد مطالب را حفظ كند و چون قادر به اين كار  دانش آم
نمي شود، به كتاب هاي كمك  درسي مراجعه مي كند و يا به معلم 

خصوصي متوسل مي شود. 
� دكترعالميان، مدير گروه رياضي دفتر برنامه ريزی و 

تأليف کتب درسی
در اين كتاب ها، آن چه مشخص و معين است، موضوع محور 
ــت. يعني يك مجموعه مفاهيم رياضي مطرح و  بودن كتاب هاس
سعي مي شد كه دانش رياضيات دانش آموزي رشد و گسترش يابد. 
ــخص و معين  اين موضوع در اوايل دهة ۶۰، رويكردي كامًال مش
ــلط بود.  بود، ديدگاهي كه روي كتاب هاي دورة عمومي كامًال مس
ــعي مي شد از حالت عيني به حالت انتزاعي حركت  اين بود كه س
شود. چارچوب كتاب هاي درسي رياضي در آن دوره چنين بود. اين 
ــوب چه در بخش ابتدايي و چه در بخش راهنمايي، تعريف  چارچ
شده بود. اما در اوايل دهة ۸۱-۸۰، همكاراني كه مي خواستند كار 
بازنگري و اصالحات را انجام دهند، سعي كردند ديدگاه هاي جديد 
آموزشي را به نوعي وارد اين كتاب ها كنند. مي توان گفت، همان 
ــوز طي آن، گام  به  گام به  ــافي مطرح بود كه دانش آم بحث اكتش
مفهوم و مطلب مورد نظر برسد. نگاه به حل مسئله و راهبردهاي 
حل مسائل را به نوعي وارد كردند. سعي كردند رياضيات را تا حدي 

با محيط پيراموني نيز نزديك كنند.
اما مشكلي وجود داشت و آن اين كه كتاب بايد فقط اصالح 
مي شد و جاي تأليف نبود. كتاب اصالح شده، مانند لباسي است كه 

وصله پينه زده ايد. باالخره بخش هايي هم اشكال و ايراد داشت و 
ــتان ما كوشيدند كتاب ها را  ناقص مي ماند. در اين خصوص، دوس
به ديدگاه هاي جديد نزديك كنند. اين كتاب ها نيز حاصل تالش 
ــت. به عبارتي، راهنماي معلم و كتاب درسي، حاصل اين  آن هاس
ــي، به يك راهنماي برنامه  تالش بوده، ولي تغيير هر برنامة درس
نياز دارد. در راهنماي برنامة درسي، رويكردها، اهداف و محتواي 
كتاب ها مطرح مي شود؛ اين كه با چه رويكرد، اهداف و اصولي بايد 

محتواي برنامه هاي درسي را سازمان دهي كنيم.
كتاب جزئي از يك بستة آموزشي است

ــي است كه در فرايند  ــتة آموزش كتاب، يك مقوله از كل بس
آموزش، پياده سازي مي شود. معلم در اين برنامه، نقش محوري را 
ــاير موارد نيز پازل هايي  دارد. كتاب كار، كتاب معلم، نرم افزار و س
هستند كه در كنار يكديگر قرار مي گيرند و روند آموزش را قوي تر و 
منسجم تر خواهند كرد. اين موارد، با توجه به سند راهنماي برنامة 
درسي هر حوزة درسي، پياده سازي مي شوند. نگاه ما در حوزة برنامة 
درسي رياضي كه قصد پياده سازي آن را داريم، نگاه به حل مسئله 
به طور كلي است. به اين صورت كه يك مفهوم رياضي را با حل 
يك مسئله در محيط پيرامون يا در محيط رياضي، بسازيم. با اين 
ــاخته شود و همان رويكردها و  نگاه، ما مي خواهيم كل مفاهيم س
ــت، به نوعي  ــي را كه در بحث آموزش رياضي مطرح اس نگاه هاي
ــي را  ــم. بنابراين، اگر بخواهيم فقط كتاب درس ــازي كني پياده س
نشانه گيري كنيم، كار خيلي جالبي انجام نداده ايم. چون زوايه هاي 
ــي هم وجود دارد. براي مثال، آموزش معلمان تا چه حد در  متفاوت
موفق بودن برنامة درسي تأثير دارد؟ بسته هاي آموزشي طراحي شده 
نيز در موفقيت آن برنامة درسي دخيل خواهد بود. من فكر مي كنم، 

رضا جليلي:  يكي از مشكالت ما اين است كه ناشران 
يك مجموعه كتاب هاي كمك آموزشـي چاپ مي كنند 
كه سـطح آن ها به مراتب سـخت تر از كتاب درسـي 
اسـت و طراحان سـؤال نيز كتاب كمك آموزشـي را 

مالك قرار مي دهند
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دوستان و همكاران بايد از اين زوايه به مسئله نگاه كنند. مثًال از 
ــود و همكاران و  منظر ميزان محتوا، كم بودن وقت مطرح مي ش
معلمان به اين مسئله اشاره مي كنند. خب، مجموعه اي از محتواها 
بايد در هر پايه در نظر گرفته شود. اين محتواها نيز بايد با رويكردها 
ــره دانش آموزي كه طي  ــود. باالخ و نگرش هاي جديد اعمال ش
ــاله درس مي خواند،  ــدي آموزش ديده و طي دوره اي ۱۲ س فراين
بايد با مجموعه اي از اطالعات و سواد مربوط به هر حوزة درسي 
ــود. براي اين كه دانش آموز هم به سطح از اين اطالعات  آشنا ش
ــد، مجبوريم محتواها را از اول ابتدايي تا آخر دورة متوسطه،  برس
ــمت، بايد محتواي خاصي  رده بندي كنيم. بنابراين، براي هر قس
ــردد و اين كه از ابتدا به  ــود. اين به آموزش معلم برمي گ مطرح ش
چه صورت براي تدريس طراحي و برنامه ريزي كند كه بتواند اين 
ــازد. اين كار، به  محتواها را، با اين رويكردها و نگرش ها، پياده س
مسئوليت خود معلم و نگاه و تسلطي كه به آن حوزه و محتوا دارد، 
برمي گردد كه به ساير حوزه هاي درسي نيز مربوط است. در ساير 
نقاط دنيا نيز معلمان مدعي هستند كه محتواي كتاب هاي درسي 
ــت و زمان نيز محدود است. بنابراين، رفع اين مشكل، به  زياد اس
طراحي و برنامه ريزي نحوة تدريس معلمان برمي گردد. يك قسمت 
ــازي آن را  هم به خود ما برمي گردد كه به چه صورت كار پياده س

راحت تر كنيم.
اما بخشي كه در خصوص اشكاالت و ايرادات مطرح است. 
ــي، ايرادات و اشكالتي دارد كه رفع آن ها  ــلمًا هر كتاب درس مس
ــاس برنامة  به كمك خود همكاران نياز  دارد. اما اين كتاب، براس
درسي جديد تغيير مي كند و مجددًا به تأليف نياز دارد. محتواها نيز 
متفاوت اند. يعني راهنماي برنامة درسي طراحي شده، محتواها را به 
نوعي متفاوت كرده است. ممكن است در پاية ششم يا همان اول 

راهنمايي، يك نوع محتوا و در پاية اول متوسطه، محتواي ديگري 
داشته باشيم. به همين ترتيب، در ساير پايه ها شكل هاي ديگري از 
محتوا را داشته باشيم. نمي توانيم بگوييم همين محتواها وجود دارد، 
اما نوع رويكرد و اهداف ما و هم چنين مهارت هايي كه دانش آموز 
بايد به آن برسد، عوض شده است. در برنامة درسي، ما به رويكرد 
ــئله توجه كرده ايم، اما نه به صورت جدا از بافت رياضي.  حل مس
ما بحث استدالل را در روند كلي آموزش مورد توجه قرار داده ايم. 
بحث ارتباط بين درون رياضي و بيرون رياضي هم مورد توجه ما 
بوده است. به كارگيري رياضي در محيط پيراموني يا مسائل روزمره 

هم، از جمله نكاتي است كه به آن توجه كرده ايم.

برخي از مشكالت موجود در فرايند آموزش، به 
كتاب درسي مربوط نيست

� رضا جليلي كارشناس گروه رياضي دفتر 
برنامه ريزي و تأليف كتب درسي

بعضي از مشكالتي كه در فرايند آموزش وجود دارد، به كتاب 
درسي مربوط نيست. عوامل ديگري نيز در اين موارد تأثيرگذارند 
ــي ارتباط ندهيم. نمي خواهم  ــه بايد آن ها را به كتاب هاي درس ك
ــكالت موجود در كتاب شوم. به هر حال، هر كتابي كه  منكر مش
ــته مي شود، نقاط ضعفي نيز دارد. مهم اين است كه بكوشيم  نوش
كتاب توليده شده، كمترين نقطة ضعف را داشته باشد. مثًال گفتند 
ــنگين و براي دانش آموزان بسيار دشوار است.  ــطح سؤاالت س س
ــكالت نظام آموزشي ما اين است  ــت است. يكي از مش اين درس
ــران، بعضي از كتاب هاي كمك آموزشي را كه سطح آن  كه ناش
ــخت تر و سنگين تر از كتاب هاي درسي ماست، چاپ  به مراتب س
ــي، با  مي كنند. به اين نكته توجه نمي كنند كه مؤلفان كتاب درس
توجه به ويژگي هاي دانش آموزان و شرايط سني آن ها، كتاب درسي 
را نوشته اند. طراحان سؤال نيز، كتاب كمك آموزشي را مالك قرار 
مي دهند و سؤاالت مشكل آموزشي را مطرح مي كنند. در مواقعي 
ــكل  ــويم، فكر مي كنيم مش هم كه با افت تحصيلي مواجه مي ش
ــكل از كتاب نبوده است و  ــت، در حالي كه واقعًا مش از كتاب اس
ساير موارد نيز تأثيرگذارند. موضوع ديگر اين كه فرض كنيد كتاب 
ــرايط ايده ال توليد مي شود كه با امكانات و شرايط خاص  براي ش
آموزشي طراحي شده است. بعضي وقت ها استانداردهاي الزم در 
ــود. مثًال تعداد دانش آموزان  كال س هاي درسي ما رعايت نمي ش
ــت. يا معلمان حوصلة يادگرفتن روش هاي  بيش از حد مجاز اس
ــي را ندارند و نمي خواهند روش تدريس خودشان را  جديد آموزش
تغيير دهند تا از زمان موجود استفادة بهينه  تري داشته باشند. اين 
مسائل هم در فرايند تدريس تأثيرگذارند. ممكن است همين كتاب 
را به دست معلمي حاذق و متبحر بدهيد و او بتواند در زمان مناسب 
با تعداد دانش آموزان مشخص، آن را به خوبي اجرا كند و اهداف را 
محقق سازد. ولي در جاي ديگر، اين اقدام صورت نگيرد. مي خواهم 
بگويم، بعضي از مشكالت موجود كه منجر افت تحصيلي مي شود، 

ناشي از كتاب نيست.
در خصوص وجود شكاف و چالش ميان دوره هاي ابتدايي و 
ــكالت مطرح شده اين است كه  راهنمايي هم، االن يكي از مش
مي گويند قسمت اول رياضيات سال اول راهنمايي، خالصة رياضي 

حسـن احمـدي: اگر كتاب درسـي خوب نوشـته 
شده است، چه نيازي به اين همه كتاب هاي كمك 
درسـي و كمك آموزشي است كه توسط برخي از 

مؤلفان كتاب هاي درسي نوشته و توليد مي شود
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ابتدايي شده است. يعني خيلي هم نمي توانيم بگوييم فاصلة زيادي 
ــال اول راهنمايي وجود دارد. مي خواهم بگويم،  بين ابتدايي و س
نظرات به حدي متفاوت است كه هنوز مشخص نشده است فاصله 
و چالشي كه مي فرماييد، به كدام بخش مربوط است. بنابراين همة 
ــكالت موجود، به كتاب هاي درسي مربوط نمي شود و ما بايد  مش
ــاير عوامل را كه روي فرايند آموزش تأثير دارند، از بحث كتاب  س

جدا كنيم.
� دكتر احمد شاهوراني، عضو شوراي برنامه ريزي 

گروه رياضي
ــا بايد در هر كتاب، به چهار مؤلفة توجه كنيم. يعني برنامة  م
ــي چهار مؤلفه دارد. اولين مؤلفه، مسئلة اهداف است كه بايد  درس
دقيقًا مشخص شود چه چيزهايي را مي توانيم در كتاب لحاظ كنيم. 
براي بررسي كتاب و مشخص شدن اين كه كتاب مطلوب است يا 
نه، اول بايد ببينيم اهدافي كه در نظر داشتيم، در اين كتاب كه به 
ــي مربوط است، آمده يا خير؟ ما در دورة دبستان،  يك دورة آموزش
بخشي از اهداف و در دوره هاي راهنمايي و دبيرستان، بخش هاي 
ديگري را محقق مي كنيم. لذا كتاب توليد شده، بايد اهدافي را كه 
برنامه ريزان مشخص كرده اند، كامًال دارا باشد. مسلمًا برنامه ريزان 
به اهداف توجه داشته اند و ترتيب نوشتن كتاب را مشخص كرده اند؛ 
ــت، اين كتاب در چه زماني بايد  ــخص شده اس ضمن اين كه مش
تدريس شود. بنابراين، اشارة شما به زمان كم و محتواي زياد كتاب، 
در يك برنامه ريزي مشخص پذيرفته و معقول نيست. چرا كه اگر 
واقعًا برنامه ريزي به درستي صورت بگيرد، وقتي محتوا را مشخص 
ــز بايد آن محتوا را محقق كند و زمان تدريس  مي كنيم، كتاب ني
نيز بايد تعيين شود. ديگر مسئلة كم  بودن زمان و زياد بودن محتوا 
موضوعيتي نخواهد داشت. مگر اين كه برنامه ريزان براي تدريس 
كتاب، در هفته شش ساعت تعيين كرده باشند، ولي آموزش و پرورش 
به خاطر مسائل و مشكالتي، اين ساعات را به چهار ساعت تقليل 

داده باشد كه در اين صورت اين ادعا وارد است.
بعد دوم بررسي هر كتاب كه اهميت زيادي نيز دارد، موضوع 
ــي، به روش  ــش مهمي از آموزش رياض ــت. چون بخ روش هاس
ــت. ممكن است شما يك مفهوم رياضي را به  تدريس مربوط اس
ــي بگوييد كه دانش آموز انگيزه اي به آن نشان ندهد، ولی با  روش
ــود. بايد ببينيم چه روش مطلوبي را  ــر، انگيزه ايجاد ش روش ديگ
اتخاذ كنيم تا در دانش آموز ايجاد انگيزه كنيم. لذا مي گوييم بهترين 
روش، روش فعال است، چرا كه دانش آموز درگير يادگيري مي شود 
و از طريق معلم آموزش نمي بيند. كتاب نيز بايد فعاليت ها را تبديل 
و تنظيم كند تا دانش آموز ضمن انجام فعاليت ها، خودش به مرحلة 
يادگيري برسد. يكي از ابعاد مورد توجه ما در كتاب درسي همين 

است. بايد ببينيم آيا كتاب درسي ما اين ويژگي را دارد يا نه؟
ــت. يعني همة كارها را  ــئلة ارزش يابي اس سومين بعد، مس
ــت  انجام مي دهيم تا ببينيم دانش آموز، براي ارزش يابي آماده اس
يا نه؟ ما ارزش يابي هاي متفاوتي از جمله تكويني و نهايي داريم؛ 
ــك. الزمة ارزش يابي تكويني، تقويت  با ويژگي هاي خاص هر ي
توانايي حل مسائل توسط دانش آموزان است. زماني كه روش فعال 
ــي مي كنيم، مي گوييم يكي از اصول هر روش فعال اين  را بررس
ــه فاز دارد؛ فاز اول حدس و گمان است. يعني وقتي  ــت كه س اس

دانش آموز شروع به فعاليت مي كند، در يك لحظه، مفهوم به ذهن 
ــيم. تعريف  او مي آيد. چون مي خواهيم از فعاليت ها به مفهوم برس
ــبه و قانون محاسبه، اهميت دارد. اين  مفهوم، اصل، روش محاس
فعاليت نيز بايد منجر شود به اين كه دانش آموز بتواند تعريف، اصل، 
ــاير موارد را حدس بزند. فاز دوم نيز بايد اين  ــبه و س روش محاس
ــدس را به عبارات كلمات مبدل كند. فرض كنيد دانش آموز ما  ح
تعريفي را ياد گرفته است و مي خواهد آن را بيان كند. بنابراين، با 
تكيه بر فاز دوم، به بيان حدس و گمان خود اقدام مي كند. فاز سوم 
نيز تثبيت حدس و گمان بيان شده در ذهن دانش آموز است. اين 
بايد به نوعي در ذهن دانش آموز ملكه شود كه اين مسئله از طريق 
تمرين مقايسات صورت مي گيرد. تمرين كه بخشي از هر درس را 
شامل مي شود، اهميت زيادي دارد. كتابي مطلوب است كه به اندازة 
كافي تمرين داشته باشد. در واقع يكي از ويژگي هاي كتاب درسي 
ــت. شما وقتي مفهومي را تدريس مي كنيد، بايد در اين  تمرين اس

خصوص تمرينات متفاوتي از ساده تا مشكل ارائه دهيد.
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حـسـنـيـه تـنها: اكـثر 
رياضـي  درس  معلمـان 
دورة راهنمايـي، با كمبود 
وقت بـراي تدريس همة 
درسـي  كتـاب  مطالـب 

روبه رو هستند

� حسنيه تنها
روش تدريس بايد دانش آموز محور باشد. باز هم زمان موجود 
را بسيار محدود مي دانم. اگر قرار است كتابي چاپ شود و به همين 
شكل و كليشه اي عمل شود، به نظر من ابتدا بايد به صورت دانش  
ــود.  ــا ورود به مفاهيم، به دانش آموزان منتقل ش ــپس ب اوليه و س
ــده است.  مي خواهم بگويم كه اين كتاب در حد دانش نيز بنا نش
مثًال اعداد صحيح بايد به دانش آموزان معرفي شوند، در حالي كه 
اين معرفي در كتاب فوق العاده كم بوده و صفحات كمي از كتاب، 
به آن اختصاص داده شده است. خيلي از مفاهيم ديگر نيز بسيار كم 
بوده و تمرين كمي براي آن در نظر گرفته شده است. مثًال اگر من 
بخواهم ضرب اعداد را مثال بزنم، اصًال از مفهوم اصلي كه هدف 
من است، جا مي مانم؛ يا مجبور هستم مثال ديگري را كه به ذهن 
خودم رسيده است بگويم، يا از آن صرف نظر كنم. مشكالتمان نيز 
اضافه شده است. دانش آموزان استثنايي هم وارد مدارس ما شده اند. 
و مشكل شنوايي، بينايي و ساير مسائل  آن ها نيز بر مشكالت ما 
افزوده اند. خيلي از مطالب كتاب حتي در سطح دانش نيز محدود و 

مختصر است. بعضي از مثال ها نيز واقعًا گيج كننده است.
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طيبه الدوسی

ــتاندارد به معلمان،  ــي كتاب هاي اس ــي از راه هاي معرف يك
مربيان، دانش آموزان و خانواده ها، «كتاب نامة رشد» است. انتشار 
كتاب نامه هاي رشد، به عنوان ابزاري براي پشتيباني از كتاب هاي 
مناسب و پديدآورندگان آن هاست. توليد كتاب هاي آموزشي مفيد 
ــب، مستلزم توجه پديدآورندگان به شاخص ها و معيارهاي  و مناس
علمي، فني، فرهنگي و آموزشي است. توليد كتاب هاي استاندارد، 
ناشران را به توليد آثار كيفي تر تشويق مي كند و مصرف كنندگان را 
در انتخاب و معرفي كتاب هدايت خواهد كرد. كارشناسان آموزشي 
لزوم تهية كتاب نامة رشد و استفاده از فهرست كتاب هاي مندرج در 
آن را به تمام مدارس توصيه مي كنند، زيرا كتاب نامة رشد به افزايش 
معلومات معلمان كمك مي كند، منابع مورد نياز را براي معرفي به 
ــت رس معلمان قرار مي دهد، به غني تر كردن  دانش آموزان، در دس
ــي به انواع كتاب هاي  كتاب خانة مدارس كمك مي كند، دست رس
آموزشي و كمك  درسي را آسان مي كند، مانع از اتالف وقت معلمان 
ــب مي شود،  ــت و جوي كتاب هاي مناس و دانش آموزان براي جس
ــه مديران، معلمان و اولياي دانش آموزان اطمينان مي دهد كه  و ب
ــده در كتاب نامة رشد، اكثر نيازهاي آموزشي  كتاب هاي معرفي ش

آن ها را برطرف مي سازد.
در اين شماره از مجله، چند كتاب  برگزيده  از دو رشتة درسي 

«زبان انگليسي» و «رياضي» را معرفي مي كنيم:

زبان انگليسي
۱. حسين خالقي. آموزش زبان انگليسي، صوت، امال و حروف 

بزرگ. نيكان كتاب. زنجان. ۱۳۸۷.
۲. رضا پريسته و امير زندي. زبان انگليسي كار اول راهنمايي. 

گاج. تهران. ۱۳۸۸.
ــي اول راهنمايي لركا  ــر دانيالي. آموزش زبان انگليس ۳. باق
براساس آخرين تغييرات كتاب درسي. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.

ــي دورة راهنمايي به  ۴. عباس زاهدي. واژگان زبان انگليس
روش TICK EIGHT. گاج. تهران. ۱۳۸۸.

۵. ابراهيم سلماني و... ديگران. كتاب كار زبان انگليسي سوم 
راهنمايي. مرآت دانش. تهران. ۱۳۸۸.

۶. محمدجواد حاجي قاسمي. گنجينة يادگيري انگليسي اول 
راهنمايي. مبتكران/ پيشروان. تهران. ۱۳۸۸.

۷. محمدجواد حاجي قاسمي. گنجينة يادگيري انگليسي دوم 
راهنمايي. مبتكران/ پيشروان. تهران. ۱۳۸۸.

۸. محمدجواد حاجي قاسمي. گنجينه يادگيري انگليسي سوم 
راهنمايي. مبتكران/ پيشروان. تهران. ۱۳۸۸.

رياضي                                                                                                                             
ــم تيموري. ساخت دست سازه هاي رياضي براي دورة  ۱. قاس
راهنمايي «با طلق و مقوا يا كاغذ و تا». مؤسسة فرهنگي منادي 

تربيت. تهران. ۱۳۸۸.
ــرين حسن پور. آموزش رياضي اول راهنمايي براساس  ۲. نس

آخرين تغييرات كتاب درسي. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.
ــرين حسن پور. آموزش رياضي دوم راهنمايي براساس  ۳. نس

آخرين تغييرات كتاب درسي. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.
۴. نسرين حسن پور. آموزش رياضي سوم راهنمايي براساس 

آخرين تغييرات كتاب درسي. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.
ــاب كار و راهنماي مطالعة  ــدي و... ديگران. كت ــره پن ۵. زه
ــال اول دورة راهنمايي تحصيلي. انتشارات  دانش آموز: رياضي س

فاطمي. تهران. ۱۳۸۷.
ــاب كار و راهنماي مطالعة  ــدي و... ديگران. كت ــره پن ۶. زه
ــال دوم دورة راهنمايي تحصيلي. انتشارات  دانش آموز: رياضي س

فاطمي. تهران. ۱۳۸۷.
ــاب كار و راهنماي مطالعة  ــدي و... ديگران. كت ــره پن ۷. زه
ــال سوم دورة راهنمايي تحصيلي. انتشارات  دانش آموز: رياضي س

فاطمي. تهران. ۱۳۸۷.
ــاب اول راهنمايي را خود  ــرو داودي و... ديگران. حس ۸. خس
ــه.  ــارات مدرس بيابيم، «ياددهيـ  يادگيري» به روش فعال. انتش

تهران. ۱۳۸۸.
۹. محمدحسن ميرباقري. هندسة اول راهنمايي را خود بيابيم، 
ـ يادگيري» به روش فعال. انتشارات مدرسه. تهران. ۱۳۸۸. «يادهي 
۱۰. زهره پندي. دانش پاية رياضي: مقسوم عليه و مضرب. 

طيبه الدو

ــتاندارد به معلمان، ــي كتاب هاي اس ــي از راه هاي معرف انگلييك يادگيري گنجينة حاجيقاسمي. محمدجواد .۶

با كتابنامه هاي رشد
 آشنا شويد
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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)

انتشارات مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
ــراي همة بچه ها:  ــرت وان كليف. رياضي ب ــس ب ۱۱. جاني
فعاليت هاي ساده كه يادگيري رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند. 

ترجمة محمدالزمان بديعي. انتشارات مدرسه. تهران. ۱۳۸۷.
ــارات مدرسه. تهران.  ۱۲. مهدي قرباني. چهارضلعي ها. انتش

.۱۳۸۸
ــارات مدرسه. تهران.  ۱۳. مهدي قرباني. دايره و زاويه. انتش

.۱۳۸۸
۱۴. سميه محمدطالبي و... ديگران. گنجينة يادگيري رياضي 

اول راهنمايي. مبتكران/ پيشروان. تهران. ۱۳۸۸.



۴۸ شمارة 6 اسفند89
دورة 16

يادآوري:       
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال 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

�

� عنوان: يادگيری خالق، کالس خالق (شيوه های عملی 
در پرورش خالقيت)

� مؤلف: دکتر افضل السادات حسينی
ــه (۰۲۱-۸۸۸۰۰۳۲۴-۹)، ۱۳۸۷،  ــارات مدرس ــران، انتش � ته

۲۰۰صفحه، ۴۳۰۰۰ريال.

معلمان از عوامل مؤثر در رشد يا تخريب خالقيت دانش آموزان 
محسوب می شوند. نگارندة کتاب حاضر، با توجه به اين نقش کليدی 
معلمان، <برنامة آموزش خالقيت> را برای آنان طراحی کرده و آن را 
طی چند مرحله پژوهش، ارزيابی کرده است تا تأثير آموزش خالقيت 
ــپس بر خالقيت  ــدا بر دانش، نگرش و مهارت معلمان، و س را ابت

دانش آموزان بررسی کند.
ــی از نتايج کيفی برنامة آموزش خالقيت را  اين کتاب بخش

نشان می دهد که می تواند راهنمايی برای ساير معلمان باشد.
برای اين که بدانيم چگونه در کالس جّوی خالق داشته باشيم، 

اين کتاب به سؤاالتی در اين باره پاسخ می گويد:
ــای تدريس خالق را  ــا معلمان می توانند انواعی از روش ه � آي

طراحی کنند؟
ــادی و بازی در کالس  � آيا دانش آموزان می توانند درس را با ش

ياد بگيرند؟
� آيا دانش آموزان می توانند در کالس سؤال های عجيب و غريب 

بپرسند و تشويق شوند؟
کتاب شامل سه بخش است:

بخش اول: خالقيت؛ موانع، عوامل و مفاهيم کليدی
بخش دوم: زنگ خالقيت

بخش سوم: کالس خالق، دانش آموز خالق
اين كتاب در «هشتمين جشنوارة كتاب هاي آموزشي رشد»، به 

عنوان كتاب برگزيده انتخاب شده است. 
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