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محمدرضا حشمتی
محمدرضا حشمتی

ــود. اگر غمي هست، به فراموشي سپرده  ــد، دل و جان تازه مي ش بهار كه فرا مي رس
ــادي وجود دارد، فزوني مي گيرد. بهار كه مي رسد، ضرورت تغيير را در  ــود و اگر ش مي ش
ــي حيرت انگيز، به بازيگري جوانه هاي«معنا شكاف» عرضه مي كند. همه چيز در  نمايش
دايرة كمال معنا مي شود. فصل آن مي رسد كه تو خواه ناخواه روبه روي آيينه بايستي و به 
خود يادآوري كني كه: «چشم ها را بايد شست!» در بهار، در كالس طبيعت شكفتن را به 

زيبايي و نيكويي فرامي گيريم.
ــت كه تعليم و تربيت  ــر را از بهار بياموزيم. درس بهار براي ما اين اس ــرورت تغيي ض

چشم اندازي وسيع دارد كه مي تواند «مس وجود» را «حقيقت زر» كند.
ــكار! اما اين تغيير و  ــت غيرقابل ان ــر و تحول در آموزش و پرورش ضرورتي اس تغيي
تحول(ساخت مجدد بناي آموزش و پرورش) را چه كساني به سامان خواهند رساند؟ بگذاريد 
مثالي بزنم! مي گويند، خانه را بّنا مي سازد. پس معمار چه كاره است؟ يا كوره پز كه خشت خام 
را مي پزد؟ يا آن كس كه آجر و مصالح براي تو مي آورد؟ تو خانه ات را مي خواهي و به دنبال 
ــه، ولي با هيچ كدام صاحب خانه نمي شوي، مگر  بهترين مصالح مي گردي و بهترين نقش
آن كه دلت را و نقشه ات را و مصالح ات را به دست هاي پينه بستة بناي كهنه كار بسپاري. 
از دل دست هاي خستة او مي تواني از بي خانماني به سمت خانه دار شدن سفر كني. به نظر 
مي رسد، تحول و تغيير در آموزش و پرورش بايد توسط من و شماـ  بناهاي تعليم و تربيتـ  
ــود. اما حواسمان باشد كه تربيت بيش از هر حادثة ديگري، ابتدا بايد در وجود  محقق ش
من و تو «ساخت» ايجاد كند. تربيت، ساختماني از انديشه و باور و عمل در تو به وجود 
ــاخت آفرين است. از اين  رو،  مي آورد و رويكرد معيني در تو مي آفريند. تربيت پديده اي س
بايد براي ساخت آفريني انديشه كرد. هم در ذهن خود، هم در وجود دانش آموزان خود و 

هم در تشكيالت ستادي آموزش و پرورش.
ــروع بهار از مربي بهار بخواهيم ما را بهاري  كند تا بتوانيم در  پس همه با هم در ش

«ساخت»مان اكسير نشاط و شادابي و محبت را اضافه كنيم.
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سعيده اكبري نظري

مهارت هاي معلمي

همة ما از لحظه تولد مجبور به تعامل با ديگران هستيم و اين 
ــی را دريافت کنيم و در مقابل آن،  تعامل، يعنی از ديگران خدمات
خدماتی به آن ها ارائه  دهيم. در بسياری موارد نيز اتفاق می افتد که 
کاري به دست يک نفر انجام نمی شود و چندين نفر بايد با هماهنگی 
يکديگر آن را انجام دهند. امكان انجام بعضی از کارهای بزرگ هم 
با هماهنگی هزاران نفر به وجود می آيد. در اين نوع کارها، عالوه بر 
اين که بايد به لحاظ تخصصی قادر به انجام کارهای محوله باشيم، 

داشتن مهارت کارگروهی نيز بسيار اهميت دارد.
بسياری از ما به کسانی برخورده ايم که توان تخصصی بااليی 
داشته اند، اما به دليل نداشتن مهارت کارگروهی، باعث پايين آمدن 
کارامدی جمع شده اند. پس تربيت فرزندی با توانايی های علمی 
ــت و عدم  باال، اما ناتوان در انجام کارهاي جمعی، باز هم شکس

موفقيت او را در آينده به دنبال دارد.
شايد هدف بسياری از ما معلم ها، از تشکيل گروه های درسی 
ــد علمی کالس از طريق استفاده از دانش آموزان  در کالس، رش
ــر برای کمک دادن و هدايت دانش آموزان ضعيف تر در درس  برت
باشد، يا انجام کاري تحقيقاتی از طريق تقسيم کار. اما کارگروهی، 
مقوله ای فراتر است و می توان آن را موقعيتي مناسب برای تمرين 
اکثر مهارت هايی که در اين چند شماره به آن پرداختيم، به حساب 

آورد.
ــی از اين مهارت ها که در ذيل کارگروهی  در اين جا به برخ

می توان به آن ها دست يافت، اشاره ای می كنيم:
ـ بچه ها در گروه تعامل و ارتباط مؤثر با همديگر را به خوبی 
ياد می گيرند، به خصوص اگر گروه بندی توسط معلم صورت گيرد و 
بچه ها مجبور باشند با کسانی غير از دوستان صميمی خود و دارای 
روحيات متفاوت کارکنند. بدين ترتيب، صبر و مدارا در برخورد با 
نظرات و ويژگی های مخالف را می آموزند. به عالوه ياد می گيرند 
از برخی عالقه هاي شخصی، به خاطر گروه بگذرند، کندی افراد 
ــرزنش، آن ها را به پيشرفت  ضعيف تر را تحمل کنند و به جای س

تشويق كنند تا سريع تر به اهداف گروه برسند. 
ـ درگروه هر کس بايد از يک سو وظايف خود را به  طور کامل 
انجام دهد و از سوی ديگر پا از دايرة اختياراتش فراتر نگذارد. حال 
ــرد و ناآگاهانه از حدودش فراتر  ــی به اين نکته توجه نک اگر کس
ــاير افراد  رفت، يا گهگاهی در انجام وظايف خود کاهلی کرد، س

ريسعيده اكبري نظري

گروه بايد هم قادر به گذشت و پوشاندن عيب او باشند و هم قادر 
به تذکر دادن.

ـ اطاعت از رهبر و سرگروه، يکی ديگر از توانايی هايی است 
که بچه ها در گروه ياد مي گيرند. آن ها بايد بدانند در برخی جنبه ها 
ممکن است افرادی دارای توانايی هايی بيشتر از خودشان باشند 
ــت از رهبر گروه  ــبرد اهداف گروه، موظف به  اطاع ــرای پيش و ب

هستند.
ـ توانايی ديگری که در کارگروهی بايد تجربه کرد، آن است 
که گهگاهی در موقعيت های مناسب، بدون اين که نظم محيط و 
پيشرفت کار مختل شود، اعضا بايد بتوانند يکنواختی کار را به هم 
ــاد و بشاشی را برای خود و هم گروهی ها ايجاد  بزنند و فضای ش
ــبرد اهداف،  ــد. توانايی لذت  بردن از کارگروهی، در عين پيش کنن

هنری است که بسياری از افراد فاقد آن هستند.
ــالوه بر اين موارد، می توان به تمرين مهارت خوب گوش  ع
کردن، حل مسئله، ابراز وجود و بسياری مهارت ها و توانايی های 

فردی و اجتماعی ديگر نيز اشاره کرد.
ــد در تمام کالس های درسی، امکان تمرين  به نظر می رس
ــی  اين مهارت وجود دارد. بايد از بچه ها بخواهيم گروه های درس
ــاعت کالسمان را به  ــکيل دهند و بخشی از س يا تحقيقاتی تش
انجام کارگروهی اختصاص دهيم و عالوه بر رفع اشکاالت علمی 
گروه ها، به نحوة اجرای کارگروهی توسط هر دانش آموز دقت کنيم. 
به اين ترتيب، ضمن شناخت ويژگی های فردی هر يک از بچه ها، 
ــا در حين کارگروهی نيز  ــکالت رفتاری آن ه امکان اصالح مش
فراهم مي شود. بنابراين ضمن ايجاد کالسی شاد و پويا، به وظيفة 
ــلی توانمند در تمامی جنبه های  واقعي معلم که همان تربيت نس

زندگی است، عمل کرده ايم.
ــنهاد می کنم، برای تمرين بهتر اين مهارت در  در انتها پيش
کالس، به مقاله هاي کارگروهی و همياري، در شماره هاي پي در پي 
ــن مجله مراجعه کنيد تا با انواع يادگيری از طريق  ۸۵ و ۸۶ همي

کارگروهی آشنا شويد.

تربـيـت فرزنـدی بـا 
توانايی های علمی باال 
اما ناتـوان در انجـام 
کارهـاي جمعـی، بـاز 
هم شکـسـت و عدم 
موفقيـت او را در آينده 

به دنبال دارد
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مدرسة مثبت 

دکتر فريد براتي سده 

كليدواژه ها: مدرسة مثبت، خودتعيين گري، روان شناسي 
مثبت گرا.

معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانش آموزان 
دارند، بيش از ساير عوامل مي توانند نقشي مؤثر در 
ايجاد مدرسة مثبت داشته باشند. آشنايي با نگرش 
معلمـان و دانش آموزان مي توانـد براي ما راهنمايي 
باشـد تا از نقـاط قوت و ضعـف رفتارهـاي خود در 

كالس هاي درس و مدرسه بيشتر آگاه شويم.
   

ــتة مجلة رشد راهنمايي تحصيلي، به  در چند شمارة گذش
ــة مثبت اشاره كرديم. از  ديدگاه هاي دانش آموزان دربارة مدرس
آن جا كه در نظام هاي آموزشي، يك ركن عمده معلمان هستند 
ــت تر نگاه هاي  و به دليل آن كه آنان نيز نگاهي يا به تعبير درس
ــة مثبت دارند، ضرورت دارد تا از نظر معلمان  ويژه اي به مدرس
هم به اين موضوع بپردازيم. در آغاز ذكر اين نكته الزم است كه 
به دليل تفاوت نگاه ها و نظرات معلمان و اختالف سبك و شيوة 
آن ها در عرصة آموزش، رسيدن به يك نظر واحد دربارة مدرسة 
ــد، امري سخت و  مثبت از ديد معلمان، اگر كاري ناممكن نباش
دشوار خواهد بود. هم چنين بايد توجه داشت، هر چند تالش شده 
ــت تا نقطه نظرهاي مطرح در اين جا، مصداقي يا بازتابي از  اس
ــند، با وجود اين، پي بردن به  ــرايط آموزشي كشور ما هم باش ش
ديد اركان آموزشي ما (معلمان، دانش آموزان، مسئوالن و اولياي 
مربوطه)، نيازمند بررسي جامع و پژوهش و تحليل هاي كافي از 

تحقيقات موجود است.
 (APA ۱۹۹۸ و) ــي آمريكا۱ به هر روي، انجمن روان شناس
براساس مطالعات محققاني چون امر و همكاران او۲ (۱۹۹۴) و 
واينشتاين و مينانو۳ (۱۹۹۳)، خواسته ها و ديدگاه هاي معلمان 

را دربارة مدرسة مثبت به اين ترتيب عرضه كرده است:
ـ محيطي ايمن از نظر فيزيكي و ساختماني

ـ  وجود همكاري بين دانش آموزان با يكديگر و بين معلمان 
و دانش آموزان

ـ وجود احترام متقابل بين معلمان و دانش آموزان
ــي (آموزشي) محرك از نظر بصري  ـ داراي محيط كالس
ــتفاده از پوسترهاي جذاب آموزشي يا مطالبي كه خود  (مثل اس
دانش آموزان تهيه و در كالس به شكل هاي زيبا و جذاب نصب 

كرده اند.)
ـ برقراري روابط دوستانة معلمان با دانش آموزان مدرسه در 

ساعات غيرحضور در كالس
ـ وجود رويكردهاي مبدعانه و متنوع در آموزش (مثًال يادگيري 
جست و جو محور يا كاوشي و اكتشافي، استفاده از تكنولوژي هاي 

نو و تكنولوژي هاي آموزشي و...) و امكان استفاده از آن ها
ـ مشاركت فعال دانش آموزان در كالس و در آموزش

ـ تعريف و مشخص ساختن (يا به اصطالح عملياتي كردن) 
نتايج و بازده هاي روشن آموزشي براي نيل دانش آموزان به كسب 

آن ها
ـ ساختاربندي و سازمان دهي روشن و مشخص كالس

ـ وجود قوانين، ضوابط و روش هاي آموزشي واضح و روشن
ـ همكاري مؤثر والدين با مدرسه، معلم و اولياي مدرسه

ــر تالش هاي  ــي (حامي و حمايتگ ــن حام ــود والدي ـ وج
دانش آموزان و معلمان)

ـ حمايت مديران و مسئوالن از معلمان
ــي و  ــاده و راحت به مواد و مطالب درس ــي س ـ دست رس

فناوري هاي نو
ـ احساس كنترل بر مسير و سمت و سوي بازده هاي آموزشي 

و نتايج حاصله
ـ احساس پيشرفت شخصي و آموزشي مداوم.

همان گونه كه مالحظه مي شود، متغيرهاي شكل دهندة مدرسة 
ــت از عوامل آموزشي، عوامل  مثبت از نظر معلمان، تركيبي اس
ـ اجتماعي  مرتبط با كنترل و نحوة ادارة كالس، عوامل عاطفي 
ــد شخصي و كفايت هاي فردي معلم. در  و عوامل مرتبط با رش
ــد كه معلمان، مدرسه اي را مثبت  حقيقت چنين به نظر مي رس
مي دانند كه در آن، خودراهبر يا خودتعيين گر، به همان مفهومي 
ــي۵،  ــند كه در نظرية معروف خودتعيين گري۴ [رايان و دس باش

دکت

مدرسة مثبت، خودتعيين گري، روان شناسي  كليدواژه ها:
مثبت گرا.

ـ وجود احترام متقابل بين معل
ــي (آم ـ داراي محيط كالس
ذا ها ت از تفاد ا ثل )
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ــت. توضيح آن كه در اين نظريه گفته مي شود،  ۲۰۰۲] آمده اس
آدمي سه نياز اصلي روان شناختي دارد و در صورتي كه اين نيازها 
ــكلي متناسب برآورده و تأمين شوند، فرد احساس بهباشي  به ش
خواهد كرد. اين سه نياز عبارت اند از: الف) نياز به عرضة كفايت ها، 
شايستگي ها و توانمندي ها؛ ب) نياز به ارتباط و داشتن روابط با 

ديگران (پيوندجويي اجتماعي)؛ ج) نياز به خودمختاري.

مقايسة ديدگاه هاي دانش آموزان و معلمان
ــي تطبيقي ديدگاه هاي دانش آموزان و معلمان، مبين  بررس
چند نقطة مشترك مهم بين آن هاست. نخستين فصل مشترك، 
وجود قواعد و ضوابط، شيوه ها و ساختارهاي كامًال روشن است. 
ــته اند.  ــاره داش هم دانش آموزان و هم معلمان، به اين نكته اش
دانش آموزان هم مثل معلمان خواهان وجود انضباط در كالس اند. 
آنان هم احساس امنيت مي خواهند. با اين حال بايد توجه داشت 
كه مطلوب ترين محيط آموزشي براي دانش آموزان، محيطي باشد 
كه در عين داشتن ساختار مشخص، چندان كنترل كننده نباشد. 
ــخص كردن يا تنظيم و اعالم  ــاختار در اين جا به معناي مش س
اهداف مشخص آموزشي، مبادلة انتظارات معقول با دانش آموزان، 
ــت كه با خود،  ــي كردن آنان و بازخورد دادن به آن هاس راهنماي
ارضاي نيازها، اهداف، اولويت بندي اقدامات و... را به همراه دارد. 
منظور از كنترل نكردن آن است كه ساختار تنظيمي به گونه اي 
به كار بسته شود كه به ديدگاه هاي دانش آموزان، نيازها، ترجيحات 

و عالقه هاي آن ها احترام گذاشته شود.
ــاي دو طرف، اعتقاد به  ــترك دوم بين ديدگاه ه فصل مش
مشاركت دانش آموزان در كالس است. معلمان خواهان مشاركت 
ــي كالس اند و دانش آموزان  دانش آموزان در فرايندهاي آموزش
ــركت داشته باشند.  هم ترجيح مي دهند كه فعاالنه در كالس ش
ــرايط مورد نياز براي  ــد، در تعريف ش با اين حال به نظر مي رس
مشاركت دانش آموزان، بين ديدگاه هاي دانش آموزان و معلمان، 
تفاوت ها و شباهت هايي وجود دارد. هر دو گروه خواهان تنوع در 
يادگيري هستند، هر دو گروه رابطة مثبت بين معلم و دانش آموز 
را دوست دارند و آن را عامل مهمي در محيط كالس و يادگيري 
ــروه بر احترام متقابل معلم و دانش آموز تأكيد  مي دانند. هر دو گ
دارند. دانش آموزان هم چنين تمايل دارند به هويت غيرتحصيلي 

آنان هم احترام گذاشته شود.
دو تفاوت عمده هم بين ديدگاه هاي دانش آموزان و معلمان 
به چشم مي خورد. عوامل مهم از نظر دانش آموزان، عمدتًا عواملي 
ــتند، در صورتي كه در مورد معلمان چنين  فردي و عاطفي هس
نيست و آن ها بيشتر عوامل غير فردي را مورد نظر دارند. تفاوت 
ديگر اين است كه چون هر دو گروه خواهان كنترل و در اختيار 
گرفتن مسير و جهت يادگيري و آموزش كالسي هستند، گاهي در 

اين مورد بين آن ها تعارض هايي ايجاد مي شود.

مـعـلمان، مـدرسه اي را 
مثبت مـي دانند كه در آن، 
خودراهبر يا خودتعيين گر 

باشند

دانش آموزان تمايل دارند 
بـه هويـت غيرتحصيلي 
آنان هم احترام گذاشـته 

شود
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ثمانه ايرواني 
ثمانه ايرواني

معماري اثربخش

آن چه گذشت
ــه راه اندازی کرديم  گروه طراحی کوچکي را در مدرس
ــت داشتيم و هم چنين مواردی را که  و مواردی را که دوس
فکر می کرديم در حياط مدرسه اشکال دارد، به آقای معمار 
رايانامه زديم. بعد از آن نيز قرار شد در جلسة طراحی معماری 

مدرسه، من به عنوان نمايندة بچه ها شرکت کنم و...
شروع جلسه دو روز ديگر بود. من در اينترنت جست و جويي 
ــدارس ايراني و مدارس خارجی،  كردم تا راجع به حياط م
ــت بياورم. كارم را با پايگاه هايی که راجع  مطالبی را به دس
ــته و يا عکس هايی گذاشته  به مدارس ايراني مطالبی نوش

ــروع كردم. مثًال به مدرسة «صدر» در اصفهان و  بودند، ش
ــة «چهارباغ» برخوردم. نکتة جالب اين بود كه در  يا مدرس
ــال پيش، حياط های بسيار  ــت سيصد س اين مدارِس دويس
ــبز و حوض های بزرگی وجود داشت که دائمًا صدای  سرس
آب آن ها در کل فضا می پيچيد. آن ها را با مدارس خودمان 
ــه کردم و ديدم هيچ شباهتی بين حياط مدرسه هاي  مقايس
قديمی ما در ايران با حياط مدرسه های فعلی وجود ندارد. در 
آن جا سايه های درختان،  محيط مطبوعی را برای شاگردان 
ــی آورد، در حالي که ما هم اکنون در حياط  و معلمان پديد م

مدارسمان، بايد به ساية ديوار اکتفا کنيم. 
ــة آقابزرگ کاشان بود.  ــيار جالب ديگر،  مدرس مورد بس
ــاختمان مدرسه و حياط  ــدم ارتباط زيادی بين س متوجه ش
وجود دارد؛ ساختمان ُپر از تراس های مسّقف و بزرگی است 
که مشرف به حياط بودند و شاگردان می توانستند از هوای 
ــتفاده کنند؛ در عين اين که آن فضا سقف نيز  آزاد حياط اس

داشته باشد. 
ــته ايم،  تعجب می کردم که ما چه مدارس زيبايی داش
ــايد هم  ــتفاده نکرده ايم. ش اما از آن ها در مدارس امروز اس
ــدارس، به مدارس مذهبی و  خيال می کنيم که اين تيپ م
ــدل طراحی ها ديگر مورد  ــت و يا اين م يا حوزه مربوط اس
استفادة ما نيست. سعی کردم تصويرهاي اين مدارس را از 
اينترنت پرينت بگيرم و از اعضاي جلسه بپرسم که چرا حياط 
ــاط بوده است، ولي اكثر  مدارس قديم ما تا اين اندازه بانش
ــادابی ندارد؛ يک حياط  حياط هاي مدارس کنونی اصًال ش
صاف خط کشی شده است با ديوارهای هم شکل و آسفالتی 
ــة ديگری که از اين  ــه از آن می رنجم. نکت که من هميش

ــروع كردم. مثًال به مدرسة «صدر» در اصفهان و بودند، ش
ــة «چهارباغ» برخوردم. نکتة جالب اين بود كه در يا مدرس
ــال پيش، حياط های بسيار ــت سيصد س اين مدارِس دويس
ــبز و حوض های بزرگی وجود داشت که دائمًا صدای سرس
آب آن ها در کل فضا می پيچيد. آن ها را با مدارس خودمان
ــه کردم و ديدم هيچ شباهتی بين حياط مدرسه هاي مقايس
قديمی ما در ايران با حياط مدرسه های فعلی وجود ندارد. در

آ

مدرسة آقابزرگ كاشان



شمارة 7 فروردين۷90
دورة 16 7 فروردين۷90 7شمارة
16 6دورة

در مدارس دويـست 
سـيصد سـال پيش 
حـيـاط هاي بـسيـار 
سرسبز و حوض هاي 
بزرگي وجود داشت كه 
دائمًا صداي آب آن ها 

در كل فضا مي پيچيد

ــوراخ  عکس ها توجه من را به خود جلب کرد، ديوارهای س
ــتم  ــوراخ زيبا با طرح های متنوعي بود که اول نمی دانس س
کاربرد آن ها چيست؟ اما بعد از كمي جست و جو متوجه شدم 
که اين ها تهوية طبيعی ساختمان هستند و هوا را به صورت 
بسيار طبيعی وارد ساختمان و يا از آن خارج می کنند. بعد از 
آن متوجه شدم، با به جريان انداختن مبحث انرژی و جريان 
يارانه ها، هزينة برق ساختمان ها در مدارس بسيار باال خواهد 
رفت و مديران مدارس و دست اندرکاران حوزة طراحی، بايد 
به فکر راه های بهتر برای تهوية طبيعی ساختمان باشند و يا 
از وسايل تهوية مکانيکی برای گزينة دوم و در صورت لزوم 
استفاده کنند. اين مطلب را نيز در دفترچه ام يادداشت کردم. 
ــة خان شيراز و ايوان اصلی آن  باز در عکس ها، مدرس
ــيرازی  را ديدم که محل تحصيل و تدريس مالصدرای ش
ــقف رو به حياط و سقف سرپوشيدة  ــت. ايوان مس بوده اس
ــت. فضاي كالس امسال و پارسال خودمان را  بزرگی داش
ــة درس در حياط، به جای  ــرور كردم. ما از برگزاری جلس م
ــمان که در انتهای راهرو بود، بسيار راضی تر بوديم.  کالس
وقتی کالس درس تاريخ و يا علوم و يا حتی دروس ديگر در 
حياط برگزار می شد، بچه ها شادمانی بيشتری داشتند. ما در 
حياط احساس آزادی بيشتری از جهت هوای تميز داشتيم. 

ــة درس، بوی بدی  ــام هر جلس ــا بعد از اتم کالِس م
می دهد. احساس می کنم هميشه احساس خفگی به انسان 
دست می دهد. وقتی به حياط می رفتيم، می توانستيم راحت تر 
صحبت کنيم. صداهای ديگری نيز در حياط بود، اما مزاحم 
ــد. بچه ها شادتر و شوخ طبع تر می شدند. اما  درس ما نمی ش
ــکل بود و آن آفتاب شديد  من نمی دانم چرا؟ تنها يک مش
ــاعت و يا  ــتر از يک س ــاط بود که وقتی كالس ما بيش حي
چهل وپنج دقيقه طول می کشيد، احساس داغی در بدن و يا 
خستگی می کرديم و مجبور مي شديم دوباره به کالسمان در 
ساختمان برگرديم. وقتی اين ايوان ها و بالکن های مسقف 
بسيار زيبا را در حياط مدارس قديمی ديدم، به ذهنم رسيد که 
کاش مدرسة ما نيز چنين ايوان هايی داشت تا بتوانيم بخشی 
ــا را در هوای آزاد برگزار كنيم. به همين خاطر،  از کالس ه

عکس يکی از ايوان های اين مدارس را نيز پرينت گرفتم تا 
آن را هم به آقای معمار نشان دهم و بگويم چرا بچه های ما 
ــبز و سايه بان دار با صدای آب، لذت  از حياط با کيفيت سرس
می برند؟ آيا اين مربوط به خصوصيت انسان است که بايد در 
محيطی که قرار می گيرد با طبيعت مأنوس باشد؟ واقعًا چرا؟ 
ــان به فضاي طبيعي و نشاط در حياط مدرسه  اگر نياز انس
ــدارس به اين نكات  ــد، چرا معماران م ــازي طبيعي باش ني
توجهي ندارند و چرا معلمان و دست اندركاران حوزة طراحي، 

ــاران نمي خواهند ؟ آيا آن ها نيز به اين  اين نيازها را از معم
موضوع واقف نيستند كه محيط مدرسه روي ما دانش آموزان 
ــن آقاي معمار اصرار  ــر دارد؟ چه قدر خوش حالم كه اي تأثي
ــت مديران و معلم هاي راهنماي ما در مدرسه حتمًا در  داش
ــركت كنند تا بتوانند به راه حل هاي مناسبي براي  جلسه ش

مدارس ما بچه ها برسند. 

ــمارة بعد بخوانيد و  مطلب آخر از اين مجموعه را در ش
با ما در تماس باشيد. بي صبرانه منتظر نظرات شما در مورد 

مطالب معماري هستيم. 

مدرسة صدر اصفهان
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ليلي محمدحسين

آموزش و پرورش در جهان

كليدواژه ها: يادگيري، ارزش يابي، آموزش.
تفاوت نظام ارزش يابـی، تعيين کنندة تفاوت های 
نظام هـای آموزشـی با يکديگر اسـت.  به راسـتی از 
ارزش يابـی در دورة راهنمايـی چـه اهدافـی را دنبال 
می کنيم؟ آيا معلمان، دانش آموزان و اوليا از اين اهداف 
آگاه هسـتند؟ هدف تعييـن اين موضوع اسـت كه آيا 
دانش آموزان می توانند به سـال باالتـر بروند يا هدف 
تقويـت يادگيری آنان اسـت؟ يا هردو؟ در نوشـتة زير 
شاهد خواهيم بود كه چگونه ارزش يابي نقش بسزايي 
در كاهـش تنـش و اضطـراب دارد و چگونه مي توانيم 

زمينه ساز خود ارزش يابي باشيم.

در دانش نامة اينترنتی «ويکی پديا»۱  ارزش يابی آموزشی اين گونه 
تعريف شده است: فرايند مستندسازی دانش، مهارت، نگرش و باور، 
ــری.۲ ارزش يابی عمومًا برای  معموًال با اصطالحات قابل اندازه گي
همة فعاليت هايی به کار می رود که معلمان برای کمک به يادگيری 
دانش آموزان و سنجيدن پيشرفت آنان استفاده می کنند. ارزش يابی 
ــن می کند يادگيرندگان در  ــت که تعيي برای يادگيری فرايندی اس
ــرار دارند، کجا بايد بروند و تا چه  ــان ق چه مرحله ای از يادگيری ش
اندازه بايد تسلط بيابند. ارزش يابی برای يادگيری را تعداد زيادی از 

نظام های آموزشی در سطح بين المللی ترويج می کنند.
در اسکاتلند حرکتی با عنوان «برنامة درسی برای تعالی» شکل 
گرفته۳ و هدفش آن است که نوعي برنامة درسی منسجم، منعطف 

ــال فراهم کند. در اين برنامة درسی،  و غنی برای افراد ۳ تا ۱۸ س
سنجش جز ء الينفک ياددهی و يادگيری است؛ فرايندی که تصويری 
از پيشرفت دانش آموزان و تعيين مراحل بعدی يادگيری ارائه می دهد. 
ارزشيابی بايد از اهداف يادگيری حمايت و اصول برنامة درسی برای 
تعالی را منعکس کند. معلمان روزانه به طور مستمر دانش آموزان را 
ارزيابی می کنند. مثًال زمانی که دانش آموزان در کالس تکليف انجام 
ــند يا می سازند، تماشا می کنند، به آن ها  می دهند، چيزی می نويس
گوش می دهند، به چيزی که نوشته اند يا ساخته اند نگاه می کنند و به 
سؤاالتشان پاسخ مي دهند. آن ها دانش آموزانشان را خوب شناسايي 

مي كنند و پوشه ای از مراحل پيشرفتشان تشکيل می دهند.
ــتمر مؤثر به اين  مطابق با اهداف اين برنامه، ارزش يابی مس
ــت که تعيين کنيم دانش آموزان در يادگيری شان کجا قرار  معناس
ــد به بهترين روش  ــد می روند و چه طور مي توانن ــد، کجا دارن دارن
ــت که معلمان از شواهدی برای  ــند. مهم اين اس به مقصد برس
ــتفاده کنند تا بازخورد مفيدی به  ــان دادن ميزان يادگيری اس نش
ــری را برای رفع  ــوزان بدهند، رويکردهای ياددهی يادگي دانش آم
نيازهای دانش آموزان تغيير دهند و حوزه هايی را که هنوز يادگيری 

در آن ها وضعيت قابل اعتمادی ندارد، مرور کنند.
ــه درگير يادگيری آنان قرار  ــان ديگری ک دانش آموزان و کس
گرفته اند، به بازخورد بموقع و دقيق دربارة آن چه ياد گرفته اند و اين که 
چه ميزان و چه حد خوب آن را ياد گرفته اند نياز دارند. بازخورد بموقع 
تعيين می کند در مرحلة بعدی الزم است چه کاری انجام شود و چه 

کسی به فرد کمک کند تا دانش، درک و مهارت  خود را بسازد.
ارزش يابی برای يادگيری، دانش آموزان را تشويق می کند که 
مستقل تر شوند و چگونه يادگرفتن را ياد بگيرند. دانش آموزانی که 
در ارزيابی خودشان و هم کالسی هايشان فعال هستند، مهارت ها 
ــدن به يادگيرندگانی منعطف  و ويژگی  های الزم برای تبديل ش
ــب می کنند. تعمق دربارة شواهد يادگيری،  و خودانگيخته را کس
بخشی از چرخة ارزش يابی مستمر است که در آن دانش آموزان و 
معلمان تعيين هدف می کنند، معيارهای موفقيت را با هم در ميان 
ــان را  می گذارند و از راه گفت  وگو و خودارزيابی، ميزان يادگيری ش
ــنجند. در اين فرايند، دانش آموزان از: «آن چه ياد می گيرند،  می س
چه طور ياد می گيرند، و چه چيزی به يادگيری شان کمک می کند»، 

آگاه تر می شوند.۴
ــد ارزش يابی برای يادگيری، نه تنها به تقويت  به نظر می رس
ــری دانش آموزان کمک می کند، بلکه اين نگرش را در آنان  يادگي

تقويت می کند که «هر دانش آموزی می تواند پيشرفت کند.» 

در  که  دانش آموزانـی 
ارزيـابـی خودشـان و 
هم کالسـی هـايشان 
فعال هستند، مهارت ها 
و ويـژگـی هـای الزم 
برای تبديـل شدن به 
يادگيرندگـانی منعطف 
و خودانگيخته را کسب 

می کنند
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دکتر يداهللا سعيدنيا 

كليدواژه ها: رقابت، انگيزه، نياز.

يكـي از مهم تريـن دغدغه هاي مـا معلمان، 
مديـران مـدارس و اولياي دانش آمـوزان ايجاد 
رقابت بين دانش آموزان است. زيرا فكر مي كنيم 
كه اين امر مي تواند تالش و تكاپوي علمي را بين 
دانش آمـوزان زياد كند. در نوشـتة زير، اين نگاه 

بررسي و نقد شده است. 
در ايـن شـماره کـه آخريـن شـمارة سـال 
ـ قبل از شـمارة پايانی اسـت  تحصيلي ۸۹-۹۰ 
ـ ،  کـه به جمع بنـدی اختصاص داده خواهد شـد 
مي كوشـيم آخرين نکاتی را کـه در اصول جاری 
آموزش و پرورش سنتی وجود دارد و در شمارة اول 

ذکر شد، نقد كنيم.
يکی از اصول پررنگ در شيوة سنتي آموزش، استفاده 
ــام ما رقابت نه تنها به عنوان  ــت. اکنون در نظ از رقابت اس
مؤثرترين انگيزه برای آموختن شناخته می شود، بلکه مدارس 
نام آورتر، با وسعت بخشيدن و نهادينه کردن رقابت، بر ديگر 

ــدارس امتياز می يابند. رقابت به ابزار معلم برای کنترل و  م
هدايت بچه ها تبديل شده است. والدين بسياري نيز مدرسة 
ــه به زعم آن ها  ــان را ناکارامد می دانند، زيرا مدرس فرزندش

نتوانسته است در بچه ها رقابت ايجاد کند.
ــت؟  ــت آورده اس ــگاه را به دس ــت اين جاي ــرا رقاب چ
ديک(۲۰۰۱) می گويد، تقريبًا زيربنای همة رفتارهای انسان 
تالش برای ارضای يکی از نيازهايش است. براساس نظرية 
مازلـو(۱۹۷۱) می توان دريافت که رقابت به دليل ارتباط با 
ــده است.  کدام نياز، به انگيزه(به معنای کلی آن) تبديل ش
ــاس ارزشمندی و  ــان به احس احتماًال موضوع به نياز انس
محترم بودن مربوط مي شود. مدارس برای دادن اين احساس 
ــا را در درس و نمرات  ــه بچه ها، مالک جلوتر بودن آن ه ب
می گذارند و از هر طريق ممکن بر آتش اين معرکه می دمند. 

متأسفانه آن ها اين محرک را قوی و کارامد يافته اند.
از آن جا که اساس ايجاد تغيير در نگاه سنتی، محرک ها 
هستند، استفاده از آن در اين نظام مباح، الزم و مورد تأکيد 

دکتر يداهللا سعيدنيا

نقد روش های جاری آموزشی در مدارس 
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ــؤال اين است که آيا جلوتر از ديگران بودن و  است. اما س
ــت که احساس ارزشمندی و  برتر بودن، به واقع رفتاری اس
محترم بودن را ايجاد می کند يا اين ارتباط به طور مصنوعی 
و با دخالت ديگران ايجاد می شود؟ از آن جا که بحث در اين 
خصوص بسيار جدی است، پرداختن بيشتر به موضوع، خالی 

از فايده نخواهد بود.
ــان داد که رقابت واقعًا ارضاکنندة حس  اگر بتوان نش
ارزشمندی است  ـ  همان گونه که خوردن با سير شدن تناسب 
ذاتی دارد ـ در نگاه جديد به انسان هم رقابت مباح می شود. 
ــط محيط و با پاداش دادن بيرونی  ولی اگر اين ارتباط توس
به رقابت و برنده شدن ايجاد می شود، استفاده از آن در نگاه 
ــد طبيعی انسان ها محسوب مي شود و  جديد، دخالت در رش
دارای عوارض جانبی منفی خواهد بود. مازلو(۱۹۷۱) ارضای 
نيازهای اساسی را صرفًا به رفتارهايی که تناسب طبيعی و 
ــذار می کند و تأکيد دارد که  ــی با رفع آن نياز دارند، واگ ذات
ارتباط دادن رفتارهای نامتناسب با رفع نياز به آن، واقعًا نياز 
را رفع نمی کند و لذا به دليل باقی ماندن نياز در فرد، عوارض 

روانی برای او ايجاد می کند.
ــمندی در انسان ها ابتدا  واضح است که احساس ارزش
ــتگی دارد(زيرا بعد  به نحوة واکنش ديگران به رفتار فرد بس
ــاس درونی می شود. يعنی از واکنش خود  از مدتی اين احس
فرد به رفتار خودش ايجاد می شود). بنابراين، در اين نقطه از 
ــد، واکنش های مناسب ديگران برای رشد طبيعی  مسير رش
کودکان اساسی است(مازلو، ۱۹۷۰). هر رفتار همراه با تالش 
برای موفقيت، هر رفتار خالقانه، هر رفتار مبتنی بر ارزش های 
انسانی، و بسياری از ديگر رفتارها، می تواند واکنش تأييد، توجه 
و تحسين ديگران را برانگيزد و به نظر می رسد که همة اين 
واکنش ها با ارضاي نياز به حس ارزشمندی فرد تناسب دارد.

ــد که گاهی کودکان به طور طبيعی  نمی توان منکر ش
ــت که  ــان می دهند. همين عالقه اس ــه رقابت عالقه نش ب
ــی و  ــاالن، آن ها را به ميدان های رقابت ورزش در بزرگ س
اقتصادی و غيره می کشاند. اين عالقه نيز می تواند به دليل 
کسب حس ارزشمندی از برتر بودن از ديگران باشد. در اين 
صورت، رقابت برای برخی، رفتار متناسبی برای کسب حس 
ارزشمندی خواهد شد. نکتة کليدی شايد اين باشد که بسياری 
از اوقات، خود فرد اين راه را برای کسب احساس ارزشمندی 
ــن ارتباط را برقرار و فرد را در  برنمی گزيند، ولی ديگران اي

اين مسير ناخواسته قرار می دهند. اين «ديگران» برای وادار 
کردن فرد برای شرکت در اين رقابت، راه های ديگر کسب 
ــاس ارزشمندی را می بندند. مثًال به رفتارهای مثبت،  احس
سازنده و ارزشمند ديگر فرد توجه نمی کنند و تنها جلوتربودن 
ــران را مالک توجه به فرد قرار مي دهند. در واقع، در  از ديگ
عمل برتری و بردن در رقابت، غالبًا کارکردی بيش از دادن 
ــاز فرد را به محبت،  ــمندی پيدا می کند. غالبًا ني حس ارزش
ــر بردن در رقابت های  ــق، و حتی ايمنی روانی، مبتنی ب تعل
ــه قرار می دهند. در حالي كه واضح است، ارتباط اين  مدرس

نيازها با رفتار بردن در رقابت کامًال نامتناسب است.
ــد که هرگاه فردی  حاصل اين بحث می تواند اين باش
رقابت را با خواست خود برگزيند و بخواهد با بردن در رقابت 
با ديگران، احساس ارزشمندی كسب کند، رقابت به جايگاه 
خود بازگشته است. اين نوع رقابت، رفتاری طبيعی و متناسب 
با رفع نياز است. به همين دليل، عوارض روانی ندارد. فردی 
که به خواست خود در رقابت ورزشی شرکت می کند، حتی اگر 
برنده نشود، احساس حقارت نمی کند. بسياری از ورزشکاران، 
اساسًا در برخی رقابت ها می دانند که اول نيستند، ولی گاهی 
ــابقه، به آن ها حس ارزشمند بودن را داده  راه يافتن به مس
است يا بهبود رکورد شخص، به آن ها حس کفايت می دهد. 
ــکار در ميدان رقابت، رقابتی شخصی را با جمعی  هر ورزش
دنبال می کند که الزامًا همان افراِد حاضر در ميدان نيستند. 
مثًال يك تيم دسته دوم، در مسابقه با يك تيم دست اول، از 
شکست يک بر صفر با افتخار ياد می کند. رمز اين موضوع، 
ــت. اگر هر کس آزاد باشد  در انتخابی بودن اين رقابت هاس
ــرای او در هر صورت  ــد، آن رقابت ب ــه رقابتی را برگزين ك
می تواند عامل رشد باشد. اما اگر اين رقابت اجباری و تنها 
ــی انسان باشد، حداقل  ــت آوردن نيازهای اساس راه به  دس
برای غيربرنده ها شکننده و عوارضی مانند احساس کهتری، 

ناتوانی، بی کفايتی و درماندگی خواهد داشت.
ــا اين تحليل، دليلی که معموًال برای آوردن رقابت به  ب
مدارس می آورند، وجاهت خود را از دست می دهد. می گويند: 
«با تمرين رقابت در مدرسه، کودکان را برای رقابت در جامعه 
آماده می کنيم». اما همان گونه که در تحليل باال مشخص 
ــرکت در آن ها  ــه کودکان را به ش ــود، رقابت هايی ک می ش
وامي داريم، برای اکثر آن ها احساس ناتوانی و درماندگی به 
ارمغان می آورد. اين رقابت های غير انتخاب شده، حتی برای 

رقابت هايی که کودکان 
را به شـرکت در آن ها 
وا مي داريم، برای اکثر 
آن ها احساس ناتوانی 
و درماندگی به ارمغان 

می آورد

متأسـفانه رقابـت به 
ابزار معلم براي كنترل 
و هدايت تبديل شـده 

است
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برنده ها هم می تواند عوارضی داشته باشد. از آن جا که آن ها 
ــته اين رفتار را برای ارضاي حس ارزشمندی انجام  ناخواس
می دهند، در زندگی واقعی همواره به دنبال پشت سر گذاشتن 
ديگران برای کسب احترام هستند و با شکست های احتمالی 

بعدی، دچار سرخوردگی و احساس ناکامی می شوند.
اگر بتوان رقابت را ـ  از جنسی که مدارس ايجاد می کنندـ  
عمدتًا در طبقة رقابت های مصنوعی و ناخواسته برای کودکان 
جا داد، قطعًا می توان آن را جزو انگيزه های بيرونی برشمرد. 
جنگ بين روان شناسان در مورد انگيزه های بيرونی و درونی 
ــتارها به انسان  ــابقة زيادی دارد. در نگاهی که اين نوش س
دنبال می کنند، تأکيد روی انگيزه های درونی است. تحقيقات 
بسياری در مورد تأثير و تأثر انگيزه های بيرونی و درونی روی 
ــان و رفتار وی انجام شده است كه نتايج آن ها بر تأثير  انس
تخريبِی به  کار بردن انگيزه های بيرونی بر انسان و کم رنگ 
ــد دارند(نگاه کنيد به امابيل،  کردن انگيزه های درونی تأکي
۱۹۹۳). البته كم نيستند روان شناسانی که هنوز به ضرورت 
ــتفاده از انگيزه های بيرونی تأکيد دارند(برای مثال نگاه  اس

کنيد به ريس، ۲۰۰۵).
ــتارها، رقابت های  به هر حال، با انتخاب نگاه اين نوش
مدرسه ای عمدتًا از نوع انگيزه های بيرونی محسوب مي شود  
ــبي ندارند.  ــازند، تناس ــت برآورده س و با نيازی که قرار اس
ــی که از نگاه جديد به انسان پيروی کنند،  بنابراين، مدارس

کارهايی مانند زير را نبايد/ بايد انجام دهند:
ــدی و آن ها را  ــاس معدل رتبه بن � نبايد بچه ها را براس

اعالم کنند.
� نبايد به نفرات برتر درسی در صبحگاه جايزه دهند.

� نبايد اسامی نفرات برتر را به ديوار بزنند.
ــابقات درسی و علمی همگانی بگذارند و به  � نبايد مس

نفرات برتر جايزه بدهند.
ــی و  ــه اردو، برنامة امتيازی درس ــد برای بردن ب � نباي

فوق برنامه درست کنند و نفرات برتر را ببرند.
� نبايد فقط کارهای برتر هنری كالس هنر را به ديوار 

بزنند.
� نبايد فقط به برترين قاريان ـ در مسابقة همگانی قرآن ـ 

جايزه بدهند.
� نبايد نمرات بچه ها را به ترتيب از خوب به بد يا برعکس 

در کالس بخوانند.

� نبايد ارزش يابی ۱ تا ۲۰ را که از نظر آماری هم اختالف 
معناداری بين بيشتر آن ها نيست، در مدارس جاری کنند.

ــی بچه ها به آن ها احترام  ــاس سطح درس � نبايد براس
بگذارند.

ــاس سطح نمرة بچه ها در مورد شخصيت  � نبايد براس
آن ها قضاوت کنند.

ــی بدون هيچ پاداش  ــابقه های گروه � بايد فضای مس
بيرونی را ايجاد کنند.

ــرکت بچه ها را در رقابت های بيرونی،  � بايد امکان ش
براساس خواست و انتخاب خودشان فراهم کنند.

� بايد امکان فعاليت های متعدد علمی، ورزشی و هنری را 
بدون رقابت برای سليقه هاي متفاوت ايجاد کنند.

� بايد همه در مدرسه مورد احترام باشند و درس نخواندن 
ــه ارتباطی با  ــود ک ــخصی تلقی ش و معدل پايين، امری ش

شخصيت فرد ندارد.
� بايد امکان ارائة کارهای فردی و گروهی بچه ها را در 
حوزه های گوناگون مورد عالقة آن ها، بدون رتبه بندی و ايجاد 

رقابت، در قالب نمايشگاه و سمينار و غيره فراهم کنند.
ــوارد فوق به صورت  ــرفتة دنيا، م در اغلب مدارس پيش
امری بديهی و جاری در آمده است. در بازديد از اين مدارس، 
ــد جوايز، اعالم نفرات برتر، نظام امتيازی،  هيچ اثری از کم
رقابت های فردی، و فضای برتری طلبی و قضاوت براساس 
وضعيت درسی ديده نمي شود. اگرچه نمی توان ادعا کرد که 
اساسًا رقابت در کار نيست، اما به جرئت می توان گفت، فضای 
ــتة فرهنگی جاری بين معلمان و  حاکم و فرض های نانوش
مسئوالن مدارس و حتی دانش آموزان، فضای رقابتی نيست.
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آيا جلوتر از ديگران بودن 
و برتـر بـودن، بـه واقـع 
رفتاری است که احساس 
ارزشمندی و محترم بودن 
را ايجـاد می کنـد يا اين 
ارتباط به طـور مصنوعی 
و با دخالت ديگران ايجاد 

می شود

نبايد مسـابقات درسی و 
علمی همگانی بگذارند و به 

نفرات برتر جايزه بدهند
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حسين افصح

دو هفته پيش، دوشنبه روزی بود که اول صبح وقتی نشستم 
ــای ميز صبحانه، اولين چيزی که نظرم را جلب کرد، چرت زدن  پ
ــرم کيوان بود. ياد بعضی از اهل دود افتادم که دقيقه ای يک  پس
 بار خم و راست می شوند، و چشمانشان بی هدف در کاسه می چرخد. 
هر روز موقع برگشتن از کار، سرکوچه، توفيق زيارت بعضی از اين 

اصحاب دود نصيبم می شود.
گفتم: «خسته ای بابا، خوب نخوابيدی.»

ــما به چند ساعت خواب  ــتگی دارد به اين که ش گفت: «بس
بگوييد خوب!»

گفتم: «مثل ديپلمات ها جواب می دهی. ديشب می خواستم 
ــودی يا نور باال خوابت  ــنه. بيدار ب بخوابم، ديدم چراغ اتاقت روش

برده بود؟»
از سر دردمندی و رنجيدگی نگاهم کرد و گفت: «تا صبح بيدار 
بودم. مسئله های هندسه ام مونده بود. دو سه بار خوابم گرفت. اما در 

حد يک ربع بيست دقيقه.»
ــرکالس؟  گفتم: «اونوقت با اين حال و روز می خوای بری س

ببينم اصًال يک بچة دوم دبيرستان مگه چه قدر تکليف داره؟»
گفت: «شما معلمی بابا، شما بگو. خوبه که رياضی هم درس 

می دهي. شما بگو.»
گفتم: «ديرت نشه بابا.»

وقتی پسرم رفت، همسرم گفت: «می ترسم مريض بشه. چه 
خبره آخه اين همه تکليف؟ پريروز هم داشت هندسه می نوشت. مگه 

چند ساعت در هفته بايد مسئلة هندسه حل کرد؟»
گفتم: «خوب يک زنگ بزن مدرسه يا برو پيش مشاورشون 

ببين چی می گه. شايد کيوان مشکل داره.»
گفت: «چه مشکلی مثًال؟»

گفتم: «شايد تو هندسه يا مثًال تو درس های ديگه، مشکل داره 
و همة وقتشو گذاشته روی اين درس.» 

صحبت ما ديگر ادامه پيدا نکرد و من هم پی نگرفتم. اما در 
اين دو هفته ديدم که هر شب چراغ اتاق پسرم تا ديروقت روشن 
است و هر صبح سر ميز صبحانه خسته و کسل نوکی به نان و پنير 
می زند و می رود، تا اين که امروز صبح، بعد از بيرون رفتنش، پاپی 
همسرم شدم و گفتم: «چی شد پس عيال؟ قرار بود پی گيری کنی 

مشکل اين پسر را. اين که بدتر شده.»

ــا چيزی بهم  ــون، ام ــرم گفت: «رفتم پيش مشاورش همس
نگفت.»

گفتم: «يعنی چی؟ باالخره مشکل نبايد حل بشه؟»
گفت: «خب ديگه.»

گفتم: «خب ديگه چی؟ شما کامل مشکل را برايش توضيح 
دادی؟»

گفت: «من کامل توضيح دادم، ولی فايده ای نداشت. اول کار 
يک فهرست بلند باال آورد جلوی من و شروع کرد به بررسی نمرات 
ــرده يا در فالن درس خوب نمره  ــوان که فالن جا کم کاری ک کي
نگرفته يا در امتحانات ميان ترم کمتر از حد انتظار ظاهر شده و از 
اين چيزا. يادش رفته بود که اين فهرست را دفعة قبل عينًا نشان 
داده و همين حرف ها را عينًا زده. تازه يکی نيست بگه مرد مؤمن، 
ــه برای نمره نيامده ام. من  ــه که قبًال به من داده ايد، من ک کارنام
ــت. راحت نيست. از درس خوندن  ــر خسته اس اومدم بگم اين پس

لذت نمی بره.»
ــت داره. من خودم معلم  گفتم: «کيوان رياضی رو خيلی دوس

رياضی ام.»
ــکل ما همين شما هستيد. پسر جناب عالی  گفت: «خب مش
درس رياضی رو دوست داشت، ولی قبًال. االن داره حالش از هرچی 

درسه بهم می خوره.»
گفتم: «خب به مشاورش همينارو می گفتی!»

ــودش رو زد به اون راه. يه  ــت: «گفتم، اما گوش نکرد. خ گف
ــما نمی فهمی، ما می فهميم. آخر سر هم  جوری رفتار کرد يعنی ش

غيرمستقيم گفت  كه ناراحتيد، پسرتون رو برداريد ببريد.»
ــاره، می خوای ببر  ــد؟ مگه بازار تره ب ــم: «يعنی چی ببري گفت

می خوای نبر. صحبت يه آدمه.»
ــان رو ديدم. آقای    گفت: «بيرون که می آمدم، معلم فيزيکش
هاشـمی تبار. گفتم شما رو به خدا آقای هاشمی. چه خبر شده؟ 

 هفته پيش، دوشن
ميز صبحانه، اولين
ککيوان بود. ياد بع
و راست می شوند،

ک  موقع برگشتن از
ب دود نصيبم می ش
فتم: «خسته ای بابا

ــما به چند ساعت خواب  ــتگی دارد به اين که ش فت: «بس
خوب!»

نگفت.»
مشکلنبايدحلبشه؟» باالخره «يعنیچی؟ گفتم:

حسين افصح

نبه روزی بود که اول صبح وقتی نشستم 
ن چيزی که نظرم را جلب کرد، چرت زدن 
عضی از اهل دود افتادم که دقيقه ای يک 
 و چشمانشان بی هدف در کاسه می چرخد. 
 کار، سرکوچه، توفيق زيارت بعضی از اين 

شود.
ا، خوب نخوابيدی.»

ا ا ا ک ا ا
ــا چيزی بهم ــون، ام ــرم گفت: «رفتم پيش مشاورش همس

گ
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چرا اين قد به بچه های مردم فشار می آريد؟ يه حرف هايی زد. زياد 
ــه  ــزی نگفت، ولی از صحبت هاش معلوم بود که برنامة مدرس چي
ــتر فشار بيارند.  ــه اينه که به بچه ها بيش تغيير کرده. برنامة مدرس
ــابقات علمی منطقه که هميشه اول می شدن،  مثل اين که تو مس
اين دفعه اول نشده ان. مديرشون ناراحت شده. رييس مجتمعشون 
زنگ زده يه چيزايی گفته، بهشون برخورده. افتادن تو کری خونی 
با مدرسة کمالی. فشار ميارن که اول بشن... ببينم ناصر، شما هم تو 

مدرسه اتون با بچه های مردم اين طوري رفتار  می کنين؟»
من که حواسم درست جمع نبود گفتم: «کدوم کار؟»

گفت: «اين که سوار بچه های مردم بشيد، شالقشون بزنيد تا 
تندتر بدوند تا اول بشيد؟»

گفتم: «ما؟ نه. ما اين کارو نمی کنيم.»
ــکوت برقرار شد تا همسرم دوباره به حرف آمد و  دقيقه ای س
گفت: «ناصر بيا کيوان رو از اين مدرسه برش داريم. خوب نيست 

براش.»
گفتم: «خانم با هزار زحمت بردمش تو اون دبيرستان. از همة 
سابقة معلمی ام مايه گذاشتم. ببرمش کجا؟ به کنکورش فکر کردی؟ 

فردا کدوم دانشگاه قبول می شه؟ کدوم رشته؟...»
حرفم را ديگر ادامه ندادم. همسرم داشت برای خودش چايی 
می ريخت و من ديدم که قطرة اشکی در ليوان چايش چکيد. ديگر 
حرفی برای گفتن نمانده بود. مثل هميشه که وقتی کم می آوردم، 
سريع از خانه می آمدم بيرون، اين بار هم کيفم را برداشتم و زير لب 

خدانگه داری گفتم و زدم بيرون.
ــاس ضعف می کردم. تمام مدت توی مترو با خودم فکر  احس
می کردم، گند زدی قهرمان. هميشه افتخارت اين بوده که پيش هيچ 
مسئلة رياضی کم نياورده ای. هر چی پيشت آورده اند، حلش کرده ای. 
پيش دانش آموز و همکار سرت را بلند گرفته ای که هميشه بر هر 
ــئله ای پيروز شده ای و حاال... حاال همان مسائل رياضی دارند  مس

شکستت می دهند. اما نه روی کاغذ، روی صفحة زندگی.
وقتی رسيدم مدرسه، بچه ها داشتند به صف می رفتند سرکالس. 
ــه. با خودم گفتم: «و ما  رديف به رديف، صف به صف، مثل هميش

هنوز دوره می کنيم شب را و روز را، هنوز را...»
غرق در شعر و داستان خودم بودم که آقای محمودی، معاون 

آموزشی مدرسه، سالمی کرد و صبح بخيری گفت.
ــالم از بنده است آقای محمودی، ببخشيد حواسم  گفتم: «س

نبود.»
گفت: «خيلی تو فکر بوديد آقای باقری. خيره ان شا ءاهللا»

گفتم: «بله ذهنم مشغول بود. حالتون چه طوره؟»
ــل از اين که  ــر اجازه بدهيد، قب ــکر، الحمدهللا. اگ گفت: «ش
ــرکالس برويد، نکته ای را بگويم. دير هم شده و بچه ها منتظر  س
ــتند، زياد وقتتان را نگيرم. شما حتمًا در جريان آزمونی که دو  هس
هفته پيش بين مدارس راهنمايی منطقه برگزار شد، هستيد. نتايجش 
سه روز پيش آمد. شما را من نديدم که بگويم. متأسفانه نتيجه اش 
ــد، کًال بچه ها آن  ــما بد باش ــی خوب نبود. نه که در درس ش خيل

 طوری که می خواستيم، نبودند. تنبل شده اند. من به بقية همکاران 
هم گفتم، لطفًا از بچه ها بيشتر کار بکشيد. تکليف بيشتری بدهيد. 
ــتر پی گيری کنيد... به ناله های اين ها هم توجه نکنيد. بچه ها  بيش
هميشه از زيادی تکليف می نالند. به حرف اين ها باشد، بايد مدرسه 
را بکنيم پارک شادی. شما تکليف زياد بدهيد. به کار بکشيدشان، اگر 
ننوشتند، بيندازيدشان بيرون. ما خودمان می دانيم چه کار کنيم. پدر 
و مادرشان را می آوريم مدرسه. تعهد می گيريم ازشان. شما سخت 
بگيريد، بقيه اش با ما... اين برای ما خوب نيست که مدرسة ما دوم 

بشود. راستش از مجتمع هم زنگ زده اند...»
ــدم.  ــای محمودی را خيلی متوجه نش ــة صحبت های آق بقي
گيج ومنگ رفتم سرکالس. کسی برپا گفت. کيوان به احترام معلم 

بلند شد. کيوان با اشارة معلم نشست. کيوان کيفش را باز کرد. 
کيوان مرا نگاه می کند. کيوان منتظر چه بود؟

چرا اين قد به بچه های مردم فشار می آريد؟ يه حرف هايی زد. زياد 
ــه  ــزی نگفت، ولی از صحبت هاش معلوم بود که برنامة مدرس چي
ــتر فشار بيارند.  ــه اينه که به بچه ها بيش تغيير کرده. برنامة مدرس
ــابقات علمی منطقه که هميشه اول می شدن،  مثل اين که تو مس
اين دفعه اول نشده ان. مديرشون ناراحت شده. رييس مجتمعشون 
زنگ زده يه چيزايی گفته، بهشون برخورده. افتادن تو کری خونی 
با مدرسة کمالی. فشار ميارن که اول بشن... ببينم ناصر، شما هم تو 

مدرسه اتون با بچه های مردم اين طوري رفتار  می کنين؟»
من که حواسم درست جمع نبود گفتم: «کدوم کار؟»

گفت: «اين که سوار بچه های مردم بشيد، شالقشون بزنيد تا 
تندتر بدوند تا اول بشيد؟»

گفتم: «ما؟ نه. ما اين کارو نمی کنيم.»
ــکوت برقرار شد تا همسرم دوباره به حرف آمد و  دقيقه ای س
گفت: «ناصر بيا کيوان رو از اين مدرسه برش داريم. خوب نيست 

براش.»
گفتم: «خانم با هزار زحمت بردمش تو اون دبيرستان. از همة 
سابقة معلمی ام مايه گذاشتم. ببرمش کجا؟ به کنکورش فکر کردی؟ 

فردا کدوم دانشگاه قبول می شه؟ کدوم رشته؟...»
حرفم را ديگر ادامه ندادم. همسرم داشت برای خودش چايی 
می ريخت و من ديدم که قطرة اشکی در ليوان چايش چکيد. ديگر 
حرفی برای گفتن نمانده بود. مثل هميشه که وقتی کم می آوردم، 
سريع از خانه می آمدم بيرون، اين بار هم کيفم را برداشتم و زير لب 

خدانگه داری گفتم و زدم بيرون.
ــاس ضعف می کردم. تمام مدت توی مترو با خودم فکر  احس
می کردم، گند زدی قهرمان. هميشه افتخارت اين بوده که پيش هيچ 
مسئلة رياضی کم نياورده ای. هر چی پيشت آورده اند، حلش کرده ای. 
پيش دانش آموز و همکار سرت را بلند گرفته ای که هميشه بر هر 
ــئله ای پيروز شده ای و حاال... حاال همان مسائل رياضی دارند  مس

شکستت می دهند. اما نه روی کاغذ، روی صفحة زندگی.
وقتی رسيدم مدرسه، بچه ها داشتند به صف می رفتند سرکالس. 
ــه. با خودم گفتم: «و ما  رديف به رديف، صف به صف، مثل هميش

هنوز دوره می کنيم شب را و روز را، هنوز را...»
مغرق در شعر و داستان خودم بودم که آقای محمودی، معاون 

آموزشی مدرسه، سالمی کرد و صبح بخيری گفت.
ــالم از بنده است آقای محمودی، ببخشيد حواسم  گفتم: «س

نبود.»
ااءاهللا» بگفت: «خيلی تو فکر بوديد آقای باقری. خيره ان شا

گفتم: «بله ذهنم مشغول بود. حالتون چه طوره؟»
ــل از اين که  ــر اجازه بدهيد، قب ــکر، الحمدهللا. اگ گفت: «ش
ــرکالس برويد، نکته ای را بگويم. دير هم شده و بچه ها منتظر  س
ــتند، زياد وقتتان را نگيرم. شما حتمًا در جريان آزمونی که دو  هس
هفته پيش بين مدارس راهنمايی منطقه برگزار شد، هستيد. نتايجش 
سه روز پيش آمد. شما را من نديدم که بگويم. متأسفانه نتيجه اش 
ــد، کًال بچه ها آن  ــما بد باش ــی خوب نبود. نه که در درس ش خيل

 طوری که می خواستيم، نبودند. تنبل شده اند. من به بقية همکاران
هم گفتم، لطفًا از بچه ها بيشتر کار بکشيد. تکليف بيشتری بدهيد.
ــتر پی گيری کنيد... به ناله های اين ها هم توجه نکنيد. بچه ها بيش
هميشه از زيادی تکليف می نالند. به حرف اين ها باشد، بايد مدرسه
را بکنيم پارک شادی. شما تکليف زياد بدهيد. به کار بکشيدشان، اگر
ننوشتند، بيندازيدشان بيرون. ما خودمان می دانيم چه کار کنيم. پدر
و مادرشان را می آوريم مدرسه. تعهد می گيريم ازشان. شما سخت
بگيريد، بقيه اش با ما... اين برای ما خوب نيست که مدرسة ما دوم

بشود. راستش از مجتمع هم زنگ زده اند...»
ــدم. ــای محمودی را خيلی متوجه نش ــة صحبت های آق بقي
گيج ومنگ رفتم سرکالس. کسی برپا گفت. کيوان به احترام معلم

بلند شد. کيوان با اشارة معلم نشست. کيوان کيفش را باز کرد.
کيوان مرا نگاه می کند. کيوان منتظر چه بود؟
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محمد دشتی

بسياری از مردم گمان می کنند، موزه ها 
مکان های آرام و ساکتی هستند که اشيای 

قديمی و تاريخی در زير پوششی از گردوغبار 
در آن جا به نمايش گذاشته شده اند و مسئوالن 

بزرگ سال در موزه ها افرادی جدی هستند که 
مهمانان خود را به سکوت دعوت می کنند و 

از آن ها می خواهند که بدون ايجاد سروصدا و 
دست زدن به اشيای موزه، از آن مکان بازديد 

کنند. ما در اين گزارش در نظر داريم اين نگاه و 
تصور را نسبت به موزه  عوض کنيم.

نگاهی به موزة هنرهای اسالمی مالزی و 
کاربردهای آموزشی آن

موزة  هنرهاي اسالمي مالزي، همکاری بسيار نزديکی 
با وزارت آموزش و پرورش مالزی دارد و مسئوالن آن تالش 
کرده اند فضايی جذاب، پرتحرک، غنی و دوست داشتنی را 

برای دانش آموزان فراهم کنند.
ــياری  در واقع در اين موزه دانش آموزان می توانند بس
از درس های خود را مرور کنند. کارشناسان موزه نيز که در 
حرفه و شغل خود بسيار خبره هستند و آموزش های الزم را 
ــرای همراهی و کمک به دانش آموزان ديده اند، به کمک  ب
ــاد و  معلمان می آيند و آن ها را در ارائة برنامه اي مفرح، ش

مؤثر برای يادگيری بيشتر ياری می کنند.

 از آن جايی که براساس سياست های آموزشی مالزی، 
هنر زمينة تمام دروس تلقی می شود، در واقع موزة هنری و 
بسياری از موزه ها، بخشی از کالس درس محسوب مي شوند 
ــن وزارت آموزش و پرورش  و با هماهنگی صورت گرفته بي
ــئوالن موزه ها، فضاهايی مناسب، جذاب و شورآفرين  و مس

برای دانش آموزان فراهم شده است. 

 معرفی
اين موزه در سال ۱۹۹۸م به عنوان بزرگ ترين موزه در 
جنوب شرقي آسيا، در زميني به مساحت سي هزار مترمربع، در 
اطراف باغ مركزي كواالالمپور تأسيس شد. موزة هنرهاي 
ــتاني مربوط به  ــالمي مالزي بيش از هفت هزار اثر باس اس
ــت. هم چنين،  ــاي داده اس ــود ج ــالمي را در خ دوران اس
ــالمي دارد و اشياي  ــتثنايي از آثار هنر اس كتاب خانه اي اس
هنري بي نظيري شامل هنرهاي دستي، جواهرات، لباس ها و 

ديگر لوازم را شامل مي شود.

بخش هاي هنري
é معماري 

ــه اي جامع،  ــالمي، در مجموع ــوزة هنرهاي اس در م
ــجد الحرام،  ــالمي مانند مس ــي از آثار معماري اس مدل  هاي
ــيخ لطف اهللا، در مقياس  ــجد قبا و مسجد ش تاج محل، مس
واقعي ساخته شده  و عظمت مكان هاي مقدس اسالمي را 

به بهترين شكل به نمايش گذاشته اند.
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é قرآن و دست نوشته 
ــرآن، تكه هايي از قديمي ترين  در بخش گالري هاي ق
ــخة قرآن قرار دارد كه روي پوست گوساله نوشته شده  نس
ــت و با بهره گيري از خط زيباي كوفي، رنگ هاي به كار  اس

رفته در آن به آب طال آغشته شده اند.
é هنر هند

با حضور و ورود بابر، بنيان گذار امپراتوري مغول، تاريخ 
هنر اسالمي در هند وارد درخشان ترين دوران خود شد. آن ها 
دستاوردهاي هنري زيادي را در معماري بر جاي گذاردند و 
آثار ماندگاري خلق كردند. بخش زيادی از آثار آن دوره، در 

موزه به نمايش گذاشته شده است.
é هنر چين

ــالمي در چين هم هويت مخصوص به خود را  هنر اس
دارد. اغلب آثار باقي مانده با بهره گيري از روش هاي چيني، 
ــالمي خود را به نمايش مي گذارند. خوش نويسي  هويت اس
متون اسالمي با تركيب هنر چيني، آثار بي بديلي را به وجود 

آورده است.
é جهان مالزيايي

مجمع الجزاير مااليي به عنوان شرقي ترين مرز اسالم، 
از ۵۰۰ سال پيش پذيراي دين مبين اسالم بوده است. ورود 
ــاهزاده اي مالزيايي،  بازرگاني از مرز ماالكا و ازدواج او با ش
تاريخ و مبدأ ورود اسالم به مالزي تلقي مي شود. نسخه  هاي 
ــوجاتي كه غالبًا تركيب و هندسة خاص  خطي قرآني ، منس
ــالمي خود را دارند و بهره گيري از چوب و فلز و ساختن  اس
ــري خاص، از  ــا تركيب هن ــر به فرد ب ــاي منحص خنجره

سنت هاي ديرباز جهان مالزيايي است.
é منسوجات

ــله هاي حاكمان اسالمي، منسوجاتي  بسياري از سلس
خاص را توليد كرده اند كه با بهره گيری از هنرهاي اسالمي 
مانند گل و بوته هاي طراحي شده در كشمير توليد شده است. 
اين منسوجات نشانگر موقعيت هنرهای اسالمي بوده و در 

زمان خود از مرغوب ترين مواد اوليه تهيه شده است.

é سكه
سكه هاي اسالمي در سراسر جهان هويت خاص خود را 
دارند. سكه هاي به جا مانده از دوران قديم، هنر طراحي و ساخت 
خاص كشورهاي اسالمي را در انواع سكه به نمايش مي گذارد.

é كتاب خانة موزه
كتاب خانة موزه به عنوان مركزي پژوهشي و هنري، در 
ــالمي  خدمت مطالعات مربوط به هنر، تمدن و فرهنگ اس
ــر جهان است. سازمان دهي و حفظ منابع مربوط  در سرتاس
ــالمي، از اهداف اين  ــر و معماري اس ــه ميراث ادبي، هن ب
كتاب خانه است. در حال حاضر بيش از ده هزار عنوان شامل 
ــي، هنري، كاتالوگ، كتاب، عكس و تصوير و  مجالت علم
ــر را دربارة تاريخ  ــخ خطي، مجموعه اي نفيس و بي نظي نس

تمدن، فرهنگ و هنر اسالمي، در خود جاي داده اند.
é بخش ويژة كودكان و نوجوانان

ــالمي مالزي، محلي براي اكتشاف و  موزة هنرهاي اس
ــالم است و كتاب خانة  يادگيري كودكان در مورد تاريخ اس
ــف  ــفر در تاريخ و كش آن نيز مكاني هيجان انگيز براي س
ــق <جهان جادويي  ــت. دانش آموزان از طري ناشناخته هاس

خواندن> با گذشتة پرافتخار خود آشنا مي شوند.
منبع

1. http://www.iamm.org.my    
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كليدواژه ها: جرم، شكايت، حقوق.
ــوم از قانون اساسي  ــماره هاي پيشين، فصل س در ش
ــه در آن از حقوق مربوط به امنيت  ــالمي را ك جمهوري اس
ــخن به  ــهروندي س فردي و تضمين حقوق و آزادي هاي ش
ميان آمده بود، بازخواني كرديم و نمونه اي از عناوين مجرمانه 
را در قانون برشمرديم. از  آن جا كه «تأمين حقوق همه جانبة 
افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه 
و تساوي عموم در برابر قانون۱»، از وظايف دولت جمهوري 
اسالمي ايران است، در اين شماره از چگونگي «شكايت» 
و «اعالم جرم» به عنوان گام هاي آغازين براي احقاق حق 

سخن خواهيم گفت.
ــي كيفري، جهات قانوني براي  در قوانين آيين دادرس

شروع تحقيقات و رسيدگي چنين آمده است۲:
الف) شكايت شاكي.

ب) اعالم و ِاخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه 
از قولشان اطمينان حاصل شود.

ــهود در صورتي كه قاضي، ناظر وقوع آن  ج) جرائم مش
باشد.

د) اظهار و اقرار متهم.
ــاس، شروع به تحقيقات مقدماتي، بر مبناي  بر اين اس
ــكايت و اعالم جرم خواهد بود. پيش از طرح اين بحث،  ش

الزم است از تفاوت هاي شكايت و اعالم جرم سخن بگوييم: 
ــده  «خبر از وقوع جرم، چنان چه خبردهنده از آن متضرر ش
ــد، شكايت و در غير اين  صورت اعالم جرم ناميده  باش

مي شود.»
شكايت، براي شروع به تحقيقات كافي است و براساس 
قانون، نه مستنطق مي تواند در اين مورد استنكاف ورزد، نه 

مدعي العموم.
ــكايت براي شروع به رسيدگي كافي است، قاضي  «ش

دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد.۳»
ناگفته نماند كه هر اعالم جرمي براي شروع تحقيقات 
ــروع به  ــرم وقتي مي تواند براي ش ــت. اعالم ج كافي نيس
ــد كه اعالم كنندة آن مدعي  ــاس باش تحقيقات پايه و اس
شهادت عيني وقوع جرم باشد و جرم مربوط به نظم عمومي 

باشد۴.
ــه هويت  ــي را ك ــا و نامه هاي ــن رو، گزارش ه از همي
ــت،  ــخص نيس ــندگان آن ها مش گزارش دهندگان و نويس
ــيدگي قرار داد، مگر آن كه  ــروع به رس نمي توان مبناي ش
ــه موجب اخالل در نظم  ــت بر وقوع امر مهمي كند ك دالل

عمومي است...۵
ــه اي كه قانون گذار به صراحت براي احقاق حق و  نكت
برقراري عدالت قضايي به خوبي به آن توجه كرده، اين است 
ــروع به رسيدگي كافي است» و آن  ــكايت براي ش كه: «ش
بدان معناست كه مراجع انتظامي، قضات يا دادستان ها، به 
محض اين كه شكايتي را دريافت كردند، مكلف به رسيدگي 
ــتند و حق امتناع ندارند. قانون گفته است كه ضابطين  هس
ــب و روز، مكلف به  قوة قضاييه و قضات، در تمام اوقات ش

پذيرش شكايت هستند.

پی نوشت
۱. بند چهارم، اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

۲. مادة ۶۵ قانون آيين دادرسي كيفري.

۳. مادة ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري.

۴. مادة ۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري.

۵. مادة ۶۷ قانون آيين دادرسي كيفري.

دکتر محمدعلي شاماني

آشنايي با حقوق
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ابراز نارضايتي دانش آموزان نسبت به نمره هايي 
كـه از آزمون ها كسـب  مي كنند، امـري رايج و تجربة 
مشـترك بيشتر معلمان اسـت. غالبًا دانش آموزان به 
دليل برآورده نشدن انتظارات خود در امتحان و با هدف 
گرفتن نمرة بيشتر، به معلمان خود اعتراض مي كنند. 
اين موضوع از مخاطره آميزترين بخش هاي مديريت 
كالسي است. برخورد صحيح با دانش آموزان معترض 
و بعضـًا عصباني، نيازمند حفـظ آرامش و به كارگيري 
روش هاي خردمندانه است؛ حال آن كه هيچ كس دوست 
ندارد اختياراتش محدود شود و شيوة ارزيابي اش مورد 

مؤاخذه قرار بگيرد.
 در ادامـه، راهنمايي هايـي برای مواجهـه با اين 

موضوع ارائه خواهد شد:
� ريزنمـرات را بـه طـور واضـح و دقيـق در اختيـار 

دانش آموزان قرار دهيد
ــي از بهترين راه هاي مقابله با اعتراض دانش آموزانـ  به  يك
عبارت ديگر براي جلوگيري از آن ـ داشتن نظام دقيق نمره دهي 
ــده باشند. روي  ــت كه جزييات در آن به روشني مشخص ش اس
ــرح دهيدكه در هر سؤال، از  برگه هاي امتحاني، به طور واضح ش
ــت. بهتر است نمرة در  ــته شده اس دانش آموزان چه چيزي خواس
ــده براي هر سؤال را نيز مقابل آن درج کنيد. هنگام  نظرگرفته ش
ــر نمره را توضيح دهيد. به  تصحيح برگه هاي امتحاني، علت كس
اين ترتيب، هنگامي كه يكي از دانش آموزان به نمرة خود اعتراض 
ــا ذكر جزييات او را  ــتند و ب مي كند، قادر خواهيد بود به طور مس

متقاعد كنيد. 
� به  دانش آموزان معترض كمك كنيد آرامش خود را 

حفظ كنند
هيچ گاه به هنگام عصبانيت و ناراحتي يكي از دانش آموزان، 
ــما را با  دربارة نمره با او  بحث نكنيد. از او بخواهيد توضيحات ش
دقت بخواند و در صورتي كه باز هم متقاعد نشد، بيرون از كالس 

با شما صحبت كند. 
� اعتمادبه نفس خود را حفظ كنيد

هنگامي كه با اعتراض دربارة نمره مواجه مي شويد، اين احتمال 
را در نظر بگيريد كه خطايي از جانب شما رخ داده و شايد الزم باشد 
ــته باشيد، ممكن  نمرة دانش آموز را تغيير دهيد. ضمنًا به خاطر داش
است حق با شما باشد و هيچ اشتباهي در كار نباشد. هيچ گاه در مقابل 
اعتراض دانش آموزان، از خود نقطه ضعف نشان ندهيد. اگر يكي از 
دانش آموزان تصوركند شما را مرعوب كرده است، بارها از اين موضوع 
به نفع خود بهره خواهد برد. در چنين مواردي، مي توانيد به دانش آموز 
معترض بگوييد: «بسيار خب، من حرف هاي تو را شنيدم. متأسفم كه 
اين موضوع تا اين اندازه تو را  ناراحت كرده است. برگه ات را به من 

بده تا نگاه ديگری به آن بيندازم. فردا آن را به تو برمي گردانم.» 
اعتراض ها زماني آزاردهنده مي شوند كه دانش آموزان براي 
ــعي  كنند با بحث هاي بي اساس نمرة  گرفتن نمره پافشاري  و س
نهايي خود را افزايش دهند. در اين گونه موارد، با قاطعيت رفتاركنيد 
و به آن ها اجازه ندهيد رفتار نامناسبي از خود بروز دهند. مي توانيد با 

صراحت از آن ها بخواهيد كه ديگر دربارة موضوع نمره بحث نكنند. 
بقية دانش آموزان هم وقتي ببينند شما مطمئن هستيد اشتباهي رخ 

نداده است، اين شيوه را امتحان نخواهند كرد.  
� دربارة نحوة موفقيت دانش آموز معترض در امتحان 

بعدي با او صحبت كنيد 
ــي از دانش آموزان را به بحث دربارة  اگر بتوانيد اعتراض يك
اين موضوع هدايت  كنيد كه چگونه مي تواند براي امتحان بعدي 
نمرة بيشتري كسب كند، شرايطي بحراني را به موقعيتي سودمند 
تغيير داده ايد. به خاطر داشته باشيد، بعضي از دانش آموزان ظاهرًا 
نسبت به نمره شان اعتراض مي كنند، اما در واقع مي خواهند علت 
عدم موفقيت خود را بدانند. در كنار دانش آموز مورد نظر بنشينيد و 
بگوييد: «مي دانم كه از نمره ات راضي نيستي. من هم از تو بيشتر 
ــار دارم و مي خواهم به تو كمك كنم كه دليل نياوردن امتياز  انتظ
الزم را بفهمي و با جبران كردن آن بتواني در امتحان بعدي موفق 

وزانـ  به
نمره دهي
شند. روي
 سؤال، از
ت نمرة در
د. هنگام
 دهيد. به
 اعتراض
يات او را

ش خود را

ش آموزان،
ــما را با ش
ز كالس

ال منبع ناحت
ااين مقاله نوشتة نااومي راكلرگالدن 
با عـنوان «اعتراض هاي دانش آموزان 
نسبت به نمره: نكاتي دربارة چگونگي 
مواجهه با دانش آموزان عصباني كه به 
نمرة خود اعتراض دارند» و برگرفته 

از پايگاه اينترنتی:
 www.suite101.com 

ــی كه در نگارش  اين پايگاه اينترنت
مقالة «تلفن همراه در مدرسه: موهبت 
ــده   ــتفاده ش يا معضل» نيز از آن اس
بود، شامل مقاالت آموزشي فراواني 

است.

بشوي.» در مقابل اعتراض دانش آموز، حالت تدافعي به خود نگيريد 
و با صميميت، تالش بيشتر و گرفتن نمرة باالتر در آزمون بعدي را 

از او بخواهيد.  
� از مقايسه كردن نمره هاي دانش آموزان اجتناب كنيد

ــا نمرة بقية  ــرة خود را ب ــازه ندهيد نم ــه دانش آموزان اج ب
ــه كنند، زيرا اين كار باعث بي اعتمادي  هم كالس هايشان مقايس

می شود و فضاي دوستانة كالس را از بين مي برد. 
مقابله با اعتراض دانش آموزان نسبت به نمرة  امتحاني شان، 
براي هر معلمي ناخوشايند است. اما اجازه ندهيد اين موضوع شما 
ــر قراردهد. با دقت به هر اعتراضي گوش دهيد و اين  را تحت تأثي
آمادگي را داشته باشيد كه اگر خطايي در نمره دادن رخ داده باشد، 
ــه از عدم وجود خطا  ــالح كنيد. با وجود اين، هنگامي ك آن را اص
مطمئن شديد، قاطع باشيد و اجازه ندهيد دانش آموزان با تحت فشار 

قرار دادن شما نظر خود را تحميل كنند. 

ترجمه: معصومه خيرآبادي
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يگوبال
گروه

سپيده شهيدي

� آيا الزم است هر دانش آموز يک وبالگ داشته 
باشد؟

نه! برای اين که وبالگ فعال باقی بماند، بايد دائمًا به  روز شود؛ 
يعنی حداقل هفته ای دو تا سه پست در آن گذاشته شود. وبالگ هايی 
که به طور منظم به روز نمی شوند، تعداد زيادی از خوانندگان خود 
را از دست می دهند و وجود خوانندگانی که به صورت مرتب مطالب 
وبالگ را تعقيب می کنند، برای فعاليت و بقاي آن بسيار مهم است. 
بسياری از دانش آموزان ممکن است در رقابت با سايرين، برای فعال 
نگه داشتن وبالگ خود، هفته ای دو تا سه پست در آن قرار دهند. 
از طرف ديگر، براي معلم هم نظارت بر حدود بيش از ۶۰مطلب در 

هفته، کاری بسيار سخت و زمان بر است.
 بنابراين، يک راه مناسب، استفاده از وبالگ کالسی است تا 
ــته باشند.  همة دانش آموزان امکان قرار دادن مطلب در آن را داش
بعضی سرويس هاي ارائه دهندة وبالگ، به کاربران امکان مي دهند 
كه وبالگ گروهی داشته باشند. به اين معنا که پس از ايجاد وبالگ 
توسط معلم، از طريق رايانامه، براي دانش آموزان دعوت نامه ای به 
ــتاده مي شود و هر فرد مي تواند با  منظور عضويت در وبالگ فرس
ــه و رمزعبور خود وارد وبالگ شود و مطالبش را در آن قرار  شناس
ــکان را دارد که مطالب  ــد. معلم به عنوان مدير وبالگ اين ام ده
ــاير اعضا چنين امکانی را  را ويرايش يا حذف کند، در حالي که س

ندارند.
� آيا استفاده از وبالگ بيشتر به منظور پرورش 

مهارت های نوشتاری دانش آموزان است؟ 
ــاد تعامل ميان  ــی برای ايج ــالگ در حقيقت محيط نه! وب
ــتاری  ــت که در آن از مهارت های نوش دانش آموزان و معلمان اس

ــود، ولی تنها به آن محدود نمي شود. عالوه  ــتفادة زيادی مي ش اس
ــتاق خواندن  ــر ايجاد مطالب در وبالگ، بايد دانش آموزان را مش ب
مطالب وبالگ های ديگر هم کرد. از اين رو مي توان نشاني تعدادی 
ــوزی را در زمينه های متنوع  ــی يا دانش آم ــای آموزش از وبالگ ه
جمع آوری کرد و در اختيار دانش آموزان قرار داد تا مطالب آن ها را 

دنبال کنند. اين کار مي تواند با سه هدف اصلی انجام شود:
ــوة کار ديگران را مي بينند و آن را با کار  ۱. دانش آموزان نح
ــيوه مي تواند در بهبود عملکرد آن ها  خود مقايسه مي کنند. اين ش

مؤثر باشد.
۲. بچه ها مي توانند در وبالگ های يکديگر موضوعات تازه ای را 
پيدا کنند که به آن ها عالقه مندند، ولی تاکنون به آن ها نپرداخته اند.

۳. دانش آموزان با نويسندگان مطالب وبالگ های ديگر ارتباط 
ــود نيز به نوعی  ــد و از اين طريق برای وبالگ خ ــرار مي کنن برق

مخاطب جذب مي کنند.
ــود و آن  ــی اهداف باال يک هدف اصلی دنبال مي ش در تمام

برقراري ارتباط و تعامل ميان دانش آموزان مناطق گوناگون است.
� آيا نظراتی (comment) که برای پست ها 

گذاشته مي شوند، مهم و قابل بررسي اند؟
ــمت مهمی از وبالگ های کالسی را تشکيل  بله. نظرات قس
مي دهند. در حقيقت همين بخش است که باعث مي شود وبالگ از 
مکانی صرفًا برای ارائة اطالعات، به  اتاق بحث تبديل شود. آن چه 
ــود، آموزش نحوة نظر گذاشتن در وبالگ  بايد به آن توجه ويژه ش
است. نظر گذاشتن به دانش آموزان فرصت مي دهد تا شيوة تعامل و 
گفت وگو با يکديگر را تمرين کنند. از آن جا که مهارت گفت وگو از 
ابزارهای ضروری برای برقراری ارتباط مؤثر در جامعه است، قسمت 
نظرات وبالگ مي تواند مکان مناسبی برای پرداختن به آن باشد. 
يکی از مزايای اين شيوة گفت وگو اين است که دانش آموز مي تواند 
به اندازة کافی فکر کند و سپس نظر خود را بنويسد. به اين ترتيب 
ــتاب زده، بدون تفکر و ناسنجيده  او مي آموزد که از ارائة نظرات ش
ــزد. هم چنين، دانش آموز بايد ياد بگيرد که نظرات خود را به  بپرهي
شيوه ای محترمانه بيان کند و نيز ظرفيت پذيرش انتقادهای مطرح 

شده را داشته باشد و به آن ها محترمانه پاسخ دهد.
ــده در  به عالوه، گاه نظراتی که در ارتباط با موضوع مطرح ش
وبالگ گذاشته مي شوند، بيانگر آن است که دانش آموزان مطلبی 
ــده يا اشتباه برداشت کرده اند. هم چنين، گاهی  را خوب متوجه نش
ــؤاالت يا مطالب جديدی توسط  براساس موضوع مطرح شده، س
ــود که خود مي تواند به عنوان موضوع  دانش آموزان پرسيده مي ش

جديد مطرح شود.
موضوع ديگر آن است که بايد به دانش آموزان آموزش داد تا حتمًا 
به نظراتی که برای مطالب آن ها گذاشته مي شود،  پاسخ دهند. با پاسخ 
دادن مستقيم به خوانندگان، دانش آموز توجه خود به مخاطب را نشان 
ــود مخاطب دوباره برای بازديد از وبالگ  مي دهد و اين باعث مي ش
مراجعه کند. به عالوه، اين گونه پرسش و پاسخ ها، فرصت خوبی برای 
به چالش کشيده شدن دانش آموزان است. هم چنين، در هر بار پرسش 
و پاسخ، دانش آموز مجبور است دانسته های خود را مرور کند و اين خود 

باعث ماندگاری بيشتِر مطالب در ذهن او خواهد شد.  

سپيدهش شهيدي
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توي يكي از مناطق آموزش وپرورش شهري، مدرسه اي وجود 
ــت كه از همة مدرسه هاي دنيا بي نظم تر بود. بچه هاي آن به  داش
ــهره شده بودند و هيچ كس حاضر نبود ناظم آن مدرسه  بي ادبي ش
بشود. اين مدرسه معلم هم نداشت. تا اين كه باالخره يك مرد پيدا 

شد و گفت: «اين مدرسه هم قسمت ماست.»
ــه هم  ــد؛ حتي خود مرد؛ بچه هاي مدرس ــه تعجب كردن هم

همين طور.
مرد حرف زده بود و داشت به قولش عمل مي كرد. اما كسي 
متوجه موفقيت او نمي شد. انگاري آمده بود تا به بي نظمي بچه ها 

دامن بزند:
هر موقع كه دوست داريد، زنگ را بزنيد و بياييد بيرون؛

هر موقع خواستيد بياييد و هر موقع خواستيد نياييد مدرسه؛
هر موقع دلتان خواست با خودتان مهمان به مدرسه بياوريد؛

هر موقع دلتان خواست به مدرسة دوستانتان برويد؛
هر موقع دلتان خواست بازي كنيد؛

هر موقع دلتان خواست درس بخوانيد؛
و هزاران هر موقع و هر جاي ديگر كه به بچه ها وعده داده بود.

ديگر كسي پروندة بچه ها را زير بغلشان نمي داد. ديگر آقا ناظم 
بچه ها را كتك نمي زد و هزاران اگر و مگر ديگر در كار نبود. تنها 
ــرطي كه بچه ها مي توانستند در اين مدرسه بمانند، اين بود كه  ش
توي مسابقة بزرگ با مدارس ديگر برنده شوند. اين تنها شرطي بود 
كه اگر بچه ها آن را رعايت مي كردند، حق داشتند در اين مدرسه 

آزاد بمانند. 
ماه ها به اين منوال گذشت.کسی نبود که از او بپرسند شرايط 
ــت، دربارة چيست و هزار و يک سؤال ديگر. بچه ها  مسابقه چيس
ــت، آماده مي شدند. فقط  ــابقه اي كه نمي دانستند چيس براي مس
مي دانستند رقباي قدرتمندي دارند و داور كل، به هيچ ترفندي گول 
آن ها را نمي خورد. پس بايد بدون هيچ تعارفي براي مسابقه آماده 
مي شدند. از آن جا كه بچه ها نمي دانستند مسابقة چه چيزي را بايد 
بدهند و كسي هم به آن ها نمي گفت كه آن مسابقه چيست، مجبور 
ــد از آن ها امتحان گرفت،  ــدند توي همة رشته هايي كه مي ش ش

تمرين كنند .
يكي از بچه هاي قلدر مدرسه گفت:«هركس كاري بلده، دستا 

باال!»
دست ها باال رفت و بچه ها يكي  يكي مسئول كار شدند. هر 
كه بهتر بلد بود، سرپرست گروه مي شد. اين گروه ها كم كم بزرگ 
و بزرگ تر شدند تا آن كه هر كدام يك اتاق الزم داشتند. اسم هر 
اتاق، كارگاه مسابقه... نام گرفت. با آن كه در روزهاي آغاز ورود آقا 
ناظم، عمًال كالسي در مدرسه وجود نداشت، اما خود بچه ها براي 
آن كه تمرينات مسابقه را انجام دهند، ناخواسته جايي درست كرده 

بودند عين كالس.
با آن كه همة بچه ها مي دانستند هر موقع بخواهند مي توانند 
ــي هر موقع هر كاري  بيايند و بروند و بازي كنند و... اما ديگر كس
دلش  مي خواست نمي كرد. نظم توي بندبند سلول هاي آن ها شكل 
گرفته بود. نه تنها هركس خودش منظم شده بود، بلكه اگر احيانًا 
ــي از زير كار در مي رفت و منظم كار نمي كرد، مورد عتاب و  كس

خطاب بقيه قرار مي گرفت.

ــابقه فرا رسيد. بچه هاي مدرسه آماده بودند. اما هنوز  روز مس
نمي دانستند بايد با چه كسي و كجا مسابقه بدهند. 

سرپرست هاي كارگاه ها با هم به اتاقك متروكه اي رفتند كه 
زماني نامش دفتر بود. دنبال آقا ناظم گشتند. كسي آن جا نبود. آقا 
ناظم مدت ها بود كه به شهر ديگري سفر كرده بود. يك يادداشت 

روي ميز بود با اين مضمون:
؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟  ؟؟؟؟؟ ؟  ؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟ . ؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟  ؟؟  ؟؟؟؟ 
؟؟  ؟؟؟

؟؟؟ ؟؟؟؟
شاگردان زرنگ كارگاه ها، نامة آقا ناظم را خواندند و فهميدند. 

عده اي هم كه كودن بودند، زماني طول كشيد تا بفهمند .

كتايون رجبي راد
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تا به حال اردو رفته ای؟ مگر می شـود نرفته 
باشی؟ خوب فکر کن، روزهايی را که دانش آموز 
بـودی به يـاد بيـاور! اردوهـای مدرسـه برای 
خـودش حال و هوايی دارد. اگـر اردوي زيارتی 
باشـد که ديگر هيچ! بچه ها دوست دارند کاری 

کننـد، گوشـه ای از كار را بگيرنـد و اردو را پيش 
ببرند. دلشان می خواهد مسئوليتی داشته باشند و 
خودشـان همديگر را اداره کنند.پشت همة اين ها 
تجربه هايی است که با هيچ کالس و درس و کتابی 

به دست نمی آيد و حاال اردوي كربال!
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حاال فکرش را بکن اردوی زيارت کربال بروي، آن هم 
براي بار اول. تنها باشی. اسير هم باشی و ديگر هيچ. خيلی 
می چسبد. احساس می کنی ته دلت خالی شده. بی رنگ شدی. 
انگار هيچ چيز نداری. اصًال هيچ کس نيستی. بی خيال دنيا 
ــبی و سينه ات را  ــتی ضريح را می چس و آدم هايش. دو دس
می چسبانی به پنجره اش. حرف نمی زنی. می گذاری خودش 
بگويد فقط. همان يک زيارت اسارت اين طور مزه می کند. 

تازه قطع نامه تصويب شده بود، ديگر کسی دل و دماغ 
هيچ چيز را نداشت که عراقی ها خبرمان کردند: «می خواهيم 

ببريمتان کربال».
سكوت بي روح اردوگاه شكسته شده بود. انگار همه بلند شده 
بودند كه بدوند و كاري بكنند. به سرعت گروه های کاری تشکيل 
شد؛ همه سازمان دهی شده و مرتب. يک گروه، نوار رنگي دور پتوها 
را جدا می کرد، می شست و بسته بندی می کرد که پارچة تبركي 
شوند. يک گروه مسئول پيدا کردن پيراهن هاي پاره شد که از آن ها 
جانماز بدوزند. يک گروه نخ هاي زيرپيراهني ها را می کشيدند و آماده 
می کردند براي دوختن گيوه و كاله. خياط خانه وصله پينه هاي هر 
روزش را تعطيل كرده بود و فقط جانماز مي دوخت. چند روز بيشتر 
ــت زرد  نمانده بود. همه بايد لباس هاي تميز و اتو كردة يك دس
با كتاني مي  پوشيدند. هركس نداشت، از بقيه مي گرفت. هر شب 

مسئوالن گزارش می دادند. بايد با عزت می رفتيم زيارت.
بچه ها را گروه بندی کرديم. هر گروه بيست وپنج نفری، 
يك مسئول انتظامات و يک مترجم داشت كه رابط بچه ها 
و عراقي ها بودند. كارها شروع شد. ارشدها و روحانی ها هر 
ــان می کردند که  ــب برای بچه ها سخن رانی و توجيه ش ش
ــتفادة تبليغاتی شود و بنابراين  ممکن است از اين سفر اس

همه بايد هماهنگ و مراقب باشند.
بچه هاي آشپزخانه براي تو راه بچه ها ساندويچ درست 
كردند. گوشت سرخ كرده و گوجه فرنگي را الي نان پيچيدند، 
ــئول هر گروه. از درمانگاه قرص و داروي  ــت مس دادند دس
ضداسهال و ضداستفراغ گرفتيم، و وسايل دوخت ودوز براي 
گل دوزي دور جانمازها را از خياط خانه. و بطري آب و حوله 

كه بچه ها در قطار بتوانند نشسته هم وضو بگيرند. 
هفت ونيم هشت شب راه افتاديم. هر ۲۵ نفر با مسئولشان 
ــش هفت سال، بيرون  ــوار يك اتوبوس شدند. بعد از ش س
ــت ديوارهاي بلند و سنگي موصل را مي  ديديم.  اردوگاه پش
كوچه مي  ديديم، خيابان مي ديديم. آدم هايي به جز خودمان، 
بدون لباس زرد و بدون شمارة بزرگ اسارت پشت سينه. خم 
ــده بوديم روي پنجره، دست ها را دور صورتمان چسبانده  ش

بوديم به شيشه. زور مي  زديم كه ببينيم. چشم هامان ضعيف 
شده بود. به سختي منظره را تشخيص مي داديم، سال ها بود 

فاصله هاي دور را نديده بوديم.
بعد سوار قطار اتوبوسي شديم. تجربة جديدي بود؛ قطار، 
سفر، زيارت. چيزهايی که بيش از ده سال بود نديده بوديم. 
ــرده بوديم. با همة  ــفر برنامه ريزی ک برای لحظه لحظة س

اين ها يك جور سردرگمي  و ناباوري تو دل همه بود.
ــم. به هركس يك نايلون  ــام ميزها را باز كردي وقت ش
كوچك داديم كه بيندازد روي ميزش. به هر كس چند قاشق 
برنج و قيمه، نصف پرتقال، نصف يك خرما، كمي  نان و دوغ 
ــيد. قاشق هامان را در آورديم و همه با هم شروع كرديم.   رس
ــرو كرده بودند.  ــيك ترين هتل، بهترين غذا را س انگار در ش
سربازها با حسرت به اين همه آرامش و صفا نگاه مي  كردند؛ 
حتی چندتايي شان با چشم هاي خيس. يكي از سربازها رفت 
ــت تا دلمه از تو ظرف بيرون  ــت. هش و با يك ظرف برگش
ــت روي نايلون. مسئول گروه تشكر كرد. گفت:  آورد، گذاش

«خودمان غذا داريم».
سرباز اصرار كرد. رد احسان خوب نبود. دلمه ها هشت 
ــت سال بود كه هيچ  ــت وپنج نفر. هفت هش تا بود و ما بيس
كداممان دلمه نديده بوديم. يادمان رفته بود چه مزه اي است. 
بيست وپنج تكه شان کردند. سرباز دوباره برگشت و ديد چه طور 
به هركس يك بند انگشت رسيده است. خجالت كشيد: «واّال 
من نمي دونستم. اين رو فقط به خودت دادم. نداشتيم براي 

همه بيارم، كم بود. واّال عيبه، بِد، خجالت مي كشم».
ـ ما هرچي داريم با هم مي خوريم. تو اردوگاه هم همين 
طوري زندگي مي  كنيم. همه چي كمه، خيلي كم، ولي مال 

همه است.
ــيديم بغداد، دوباره سوار اتوبوس ها   چند ساعت بعد رس
شديم و راه افتاديم سمت كربال. دم دم هاي طلوع آفتاب بود. 
خيابان ها از باران شب قبل خيس بود و آسمان صاف و تميز.

خيلی طول نکشيد. انتهاي خيابانی، اتوبوس داخل يك 
پيچ شد. يك آن گنبد طاليي و بزرگ با پرچم سرخش كه 
زير باران تاب مي خورد، جلوي حدقة چشمانمان بيرون زد. 
از همان جلو، تك تك بلند شديم روي پا. يكهو انگار سكوت 
ــيون شد، فرياد  ــت. گريه هاي آرام ش با همه چيزش شكس
ــد، كم كم صحن هم ديده مي شد. حس مي  كردي قلبت  ش
مي  خواهد خودش را پرت كند بيرون. نمي داني چه مي كني، 
گريه مي كني؟ داد مي زني؟ ساكتي؟ نگاه مي كني؟ يك جمله 

مي گويي: «آقا، كاروان اسرا اومده زيارت!»
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ــی، منطق و اصول  ــی مانند روان شناس بود و عالوه بر آن، دروس
ــد. برای اين که محصالن سال  آموزش و پرورش نيز تدريس می ش
ــه، در ضمن تحصيل، با فن تعليم و تربيت نيز آشنا  آخر اين مدرس
ــدارس ابتدايی را به دارالمعلمين  ــوند، وزارت معارف يکی از م ش
ــتادان  مرکزی ضميمه کرد و محصالن دارالمعلمين، زير نظر اس
خود در آن مدرسه تدريس می کردند. دارالمعليمن مرکزی تا سال 
ـ.ق داير بود و فارغ التحصيالن آن در تهران و  ـ.ش/۱۳۴۷ه ۱۳۰۷ه

شهرستان ها در مدارس به تدريس مشغول مي شدند. 
هم زمان با تأسيس دارالمعلمين مرکزی که در آن معلمان مرد 
تربيت می شدند، مرکز ديگری به نام دارالمعلمات، به منظور تربيت 
معلمان زن برای تدريس در مدارس دخترانه که در حال رشد فزاينده 
ــد. در دارالمعلمات که دورة آن پس از تعليمات  بودند، تأسيس ش
ابتدايی چهار سال بود، سه سال دروس متوسطه تدريس می شد و 
شاگردان در سال چهارم، عالوه بر فراگرفتن اصول تعليم، به منظور 
تمرين فن تدريس، در کالس های ابتدايی ضميمة دارالمعلمات به 

تدريس می پرداختند. 

 دارالمعلمين عالی
ــتان ها، دارالمعلمين  ــال ۱۳۰۸ برای تربيت دبير دبيرس در س
مرکزی به دارالمعلمين عالی تبديل شد. دارالمعلمين عالی مشتمل 
بر دو بخش ادبی و علمی بود. بخش ادبی شامل رشته های فلسفه، 
ادبيات، تاريخ و جغرافيا و بخش علمی نيز شامل رشته های طبيعی، 
رياضی، فيزيک و شيمی بود. طول تحصيل در دارالمعلمين عالی 
سه سال تعيين شده بود.چون در آن زمان هنوز استاد برای دروس 
ــطح عالی در تهران کمياب بود، ناچار چند معلم از  متفاوت در س
ــتخدام کردند و در نخستين  ــه برای تدريس برخی مواد اس فرانس
ــال افتتاح دارالمعلمين، پنج تن از آنان به تدريج مشغول شدند.  س
ــمت متوسطه از قسمت عالی مجزا شد. در سال ۱۳۱۲  کم کم قس
نام دارالمعلمين عالی به دانش سرای عالی تغيير کرد و در آغاز سال 

تحصيلی ۱۳۱۵-۱۳۱۴ بانوان نيز به دانش سرای عالی راه يافتند.

دانش سرای عالی
برنامة دانش سرای عالی ابتدا به صورت شهادت نامه تدريس 
می شد. به اين معنی که دانشجويان در ابتدای سال تحصيلی دو يا 

کليدواژه هـا: آموزش و پرورش، دارالمعلمين و دارالمعلمات، 
دانش سرا، تربيت معلم.

با توسعه و افزايش مدارس جديد، ضرورت ايجاد 
مراکزی به منظور تربيت معلمان مورد نياز کشور مطرح 

شد و مورد توجه قرار گرفت.

دارالمعلمين و دارالمعلمات (مرکزی)
ــتين  ـ.ق دولت برای نخس ــ ـ.ش/۱۳۳۶ه ــال ۱۲۹۷ه در س
ــت و تأمين معلمان  ــرای تربي ــن مرکزی> را ب ــار <دارالمعلمي ب
ــيس کرد. محل دارالمعلمين که  ــطه تأس مدارس ابتدايی و متوس
رياست آن را ميرزاابوالحسـن خان  فروغـی و نظامت آن را 
ميرزااسـماعيل خان مـرآت بر عهده داشتند، ابتدا در خيابان 
ــپس در عمارت <شرکت فرهنگ> واقع در تخت زمرد  نادری و س
ــعبة ابتدايی و عالی داشت. برنامة  بود. دارالمعلمين مرکزی دو ش
تحصيلی دارالمعلمين مرکزی مطابق برنامة تحصيلی دورة متوسطه 
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� تهية مواد و مصالح درسی؛
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سه موضوع از برنامة کلی رشتة خود را انتخاب می کردند و موظف 
ــاله  ــال آن ها را تمام کنند و به عالوه يک رس بودند که تا پايان س
ــند. اگر در درس و رساله  ــتادان خود بنويس نيز با اطالع و نظر اس
پذيرفته می شدند، می توانستند برای سال دوم شهادت نامة ديگری 
انتخاب کنند. به عالوه در سال سوم می بايد رساله ای هم در يکی 
از موضوعات علوم تربيتی بنويسند. دانشجويان برای فراگرفتن فن 
ــرای عالی تدريس می کردند.  تدريس، در مدارس ضميمة دانش س

دانش سرای عالی از سال ۱۳۱۰ مدرک ليسانس اعطا کرد.

دانش سرای مقدماتی
در اسفند ۱۳۱۲ قانون تربيت معلم به تصويب مجلس شورای 
ــيد و مقرر شد طی پنج سال، ۲۵ دانش سرای مقدماتی در  ملی رس
ــراها در سال ۱۳۴۳ منحل  ــور داير شود. اين دانش س سراسر کش

شدند.

دانش سرای راهنمايی تحصيلی
اساس نامة تأسيس دانش سراهای راهنمايی تحصيلی در سال 
۱۳۴۹ به تصويب <شورای عالی آموزش و پرورش> رسيد تا نيروهای 
ــی تحصيلی را آموزش دهند.  ــرای تدريس در دورة راهنماي الزم ب
ــطه از طريق آزمون ورودی به اين مراکز راه  دارندگان ديپلم متوس
ــاله، به عنوان دبير دورة  می يافتند و پس از گذراندن  دوره ای دو س

راهنمايی در رشته های گوناگون تدريس می کردند.

تشکيل سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی
ــال ۱۳۴۳ دانش سراهای مقدماتی منحل  پس از اين که در س
شدند، دانش سرای عالی نيز منحل شد  و به جای آن سازمان <تربيت 
ــد. اين مرکز از سه مؤسسة  ــيس ش معلم و تحقيقات تربيتی> تأس
ــت دبير>، <تربيت مدير> و <راهنمای تعليمات و تحقيقات و  <تربي
مطالعات تربيتی> تشکيل شده بود. در سال ۱۳۴۶ بار ديگر سازمان 
ــرای عالی تغيير نام داد و با چهار مؤسسه به کار  مذکور به دانش س
ــة تربيت مدير و راهنمای  ــة تربيت دبير، مؤسس ادامه داد: مؤسس

تعليماتی، مؤسسة تدريس رياضی، مؤسسة تحقيقات تربيتی.
در سال ۱۳۵۶ مسئوليت ادارة دانش سرای عالی به وزارت علوم 

محّول شد.

دانشگاه تربيت معلم
ــورای گسترش وزارت علوم و  ــال ۱۳۵۳ با تصويب <ش در س
آموزش عالی>، دانش سرای عالی به دانشگاه تربيت معلم تبديل شد 
و ادارة آن به صورت هيئت امنايی درآمد. اين دانشگاه که دوره های 
آموزشی ليسانس، فوق ليسانس و دکترا را ارائه می کرد، اهداف زير را 

در دستور کار قرار داده بود:
� تربيت معلم برای تمامی دانش سراهای مقدماتی، راهنمايی و 

عالی؛
� تربيت مديران و کارشناسان امور آموزشی؛

� تربيت دبيران رشته های گوناگون امور آموزشی؛
� تربيت متخصصان راهنمايی و مشاوره؛ 

ساختمان سابق دانشگاه تربيت معلم در تهران
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مربيان تربيت بدني مدارس بايد از ميان افراد 
متخصص و آموزش ديده انتخاب شوند. 

به! اكبر آقا! كالس دوم ورزش دارن، مربي هم 
ندارن. بي زحمت ببرشون تو حياط، چند تا لگد 

به اين توپ بزنن، بلكه آروم بشن.

در ابتداي كالس تربيت بدني، دانش  آموزان بايد با انجام حركات 
نرمشي و كششي بدن خود را آماده كنند.

خب بچه ها! به خاطر اين كه مربي ورزش نداريم 
و درس رياضي تون عقب مونده، از ورزش خبري 
نيست. توي كالس مي مونيم و رياضي تمرين 

مي كنيم.

۲۴ شمارة 7 فروردين90
دورة 16
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مهدي رضاييان

ــوادث ناگوار، محل  ــور پيش گيري از ح به منظ
ــوزان بايد محيطي كامًال امن و  ورزش دانش آم

عاري از هرگونه موقعيت حادثه ساز باشد.

ــاي  ــال، ورزش ه ــر از فوتب غي
ديگري هم در دنيا وجود دارد كه 
مي توان دانش آموزان را با آن ها 

آشنا كرد.

يكي از وظايف مربي تربيت 
ــتعدادها  اس كشف  بدني، 
ــير  و هدايت آن ها در مس

صحيح است.

نه! اين يكي هم به درد 
"رضازاده" شدن نمي خوره.

شمارة 7 فروردين۲۵90
دورة 16
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احمد عربلو

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در يادداشت هاي 
روزانة خود راجع به بي سوادي و بي اطالعي او مي نويسد:

ــت  ــار، عضدالملـك صحب ــب ۱۲۹۸: در نه «۶ رج
انداخت كه سفير عثماني تعريف از شاه مي كرده است، خانة 
ميرزاسـعيدخان(مؤتمن الملك، وزير امورخارجه). شاه 
فرمودند كه استعجاب كرده بوده است! امين السلطنه كه سبب 
ترقي او زشتي صورت و خرافت سيرت است، شخص بي سواد 
ــت؛ جز خندة قاعده، معلومات ديگري ندارد و  و بي فهمي اس
سالي سي هزار تومان مداخل دارد، دو سه بار پرسيد: استعجاب 

چه معني دارد؟
ــت كه  ــه تنگ آمدم و گفتم: حيواني اس ــره من ب باالخ

چهارگوش و سه چشم دارد. خيلي خفيف شد.»
ــي با  ــبت خويش ــوادي، به مناس و البته چنين آدم بي س
ــاغلي چون جامه داري خاص و تداركات  امين السلطان، مش

عسكرّيه را نيز اشغال كرده بود كه بسيار پردرآمد بود.

اگزوزهاي خراب!
در زماني كه بوذرجمهري۲ تازه فرمانده لشگر يكم شده 
بود، ارتش چند ارابة زره پوش از آلمان خريداري و وارد كشور 

كرد.
با رسيدن زره پوش ها، رضاشاه به فرماندهان ارشد دستور 
ــا با ابزار و آالت واحدهاي مكانيزه، مانند زره پوش هاي  داد ت
ــنايي حاصل كنند. به همين خاطر  ــده، آش تازه خريداري ش
كريـم آقاخان بوذرجمهري، يك روز تماِم وقت خود را 
ــنايي با قطعات زره پوش ها كرد. افسر  ــيدن و آش صرف پرس

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه
باز هم بي سوادي!

در عصر قاجاريه حتي بي سوادترين و بي مايه ترين افراد 
مي توانستند به بهانة داشتن نسبت با صدراعظم و يا وزيران 
ــي از اين افراد  ــند. يك ــاهزادگان، به مقامات مهم برس و ش
ــاه و مظفرالدين شاه به مقام هاي  كه در عصر ناصرالدين ش
ــلطنتي» و «تداركات قشون»  مهمي نظير «ادارة بيوتات س
ــيد، حاج محمدعلي خـان امين السـلطنه بود. وي  رس
ــوهرخواهر امين السـلطان(اتابك) بود و بعد داماد  ابتدا ش
ــد. دختر اتابك را هم به عقد ازدواج پسر  مظفرالدين شاه ش
ــخص مردي  ــش خازن الدوله درآورد. اين ش ــزرگ خوي ب
بي سواد و عاّمي بود. آقاي مهدي بامداد در كتاب شرح حال 

رجال ايران مي نويسد:
ــوادي و عامي بودن او، يكي از اشخاصي  «در باب بي س
كه با وي محشور بود، به نگارنده نقل كرد و مي گفت كه حاج 
ــلطنه به  قدري عوام و ُاّمي بود كه غالب الفاظ را به  امين الس
ــال ۱۳۰۵ قمري  غلط ادا مي كرد: از آن جمله مي گفت: در س
(۱۲۶۶ خورشيدي) كه در تهران ترامواي اسبي ايجاد شده بود، 
يكي از روزها كه  [در خانه] روضه خواني داشت، به روضه خوان 

گفت: امروز خوب است براي من روضة ترامواي بخواني.
ــوان از اين حرف او خيلي تعجب كرد و متحير  روضه خ
ــت و پيش خود  ــه روضة ترامواي چه روضه اي اس گرديد ك
ــم به  تازگي  ــت براي ترامواي ه ــور كرد كه ممكن اس تص
ــت كرده باشند و او  ــد و يا درس ــت شده باش روضه اي درس
مسبوق نيست. بعد معلوم گرديد مقصود وي از روضة ترامواي، 
روضة طرماح بن عـدي از اصحاب اميرالمؤمنين علي و 

حسين بن علي عليهمااسالم است.۱»

حمد عربلواحمد عربلواحمدعربلو
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مربوطه مرتبًا توضيح مي داد كه: اين فرمان است. اين شاسي، 
اين موتور، و اين ساسات است. اين دلكو و اين هم «اگزوز» 

است...
ــت و به  عبارت «اگزوز» در ذهن بوذرجمهري نقش بس
يادش ماند. در آن ايام هر هفته يكي دو بار مانور لشگر انجام 
ــاه با وليعهدش (محمدرضا) مي آمد و  ــد و غالبًا هم ش مي ش
تمرين را كه به اصطالح انگليسي «اگزرسايس» گفته مي شد، 
ــا مي كرد. در يكي از روزها وقتي افسر مربوطه گزارش  تماش
داد كه هنگ سوم لشگر يكم براي «اگزرسايس» رفته است، 
بوذرجمهري با سابقة قبلي كه از كلمة «اگزوز» داشت، به فكر 
فرو رفت، ولي چيزي نگفت. زيرا مبهوت بود چه طور اين كلمه 
اين جور در جاهاي متفاوت به كار مي رود و غافل از اختالف 

تلفظ آن ها بود.
ــران  بدين جهت، روز بعد كه باز تمرين برقرار و كلية س
ــگر و وزير جنگ و رييس اركان حرب هم در محل مانور  لش
ــف از كار درآمد  ــر بودند، به محض آن كه تمرين ضعي حاض
ــربازان ابراز ناراحتي  و حاضران از مانور بد و خراب كاري س
كردند، بوذرجمهري كه بسيار ناراحت شده بود، فورًا افسران 
را خواست. در حضور جمع آن ها، چند قدم عقب و جلو رفت و 
گفت: «شما پدرسوخته ها امروز آبروي مرا برديد. آخر اين چه 
وضع كار است؟ مخصوصًا در روزي كه بايد بهتر عمل كنيد. 
«اگزوزتان» خراب است و انسان شرم دارد به آن نگاه كند!»

سرلشگر مستهلك شده!
ــكر كريم آقاخان بوذرجمهري به علت بي سوادي  سرلش
هميشه سعي داشت لغات مشكل و جديد را كه مي شنيد، به 
ــپارد و براي اظهار فضل، در موقع خود، آن را براي  خاطر بس
ــران بازگو كند. از قضا روزي موسـيو مگرويچ خان  ديگ
ــاب داري شهرداري تهران) ضمن تقديم صورت  (رييس حس
حساب سال گذشته، گفته بود:  «قربان! براي حفظ آبروي خوِد 
ــده، بايد كاري كرد تا حساب بدهكاري هاي  بلديه هم كه ش

بلديه هر چه زودتر مستهلك شود...»
ــتهلك» را به خاطر سپرد و از  بوذرجمهري عبارت «مس
آن پس در پي فرصتي بود تا به مناسبتي رؤساي شهرداري را 

احضار و دانستن اين لغت را به رخ آن ها بكشد!
اتفاقًا در همان تاريخ از سوي رضاشاه پهلوي احضار 
ــد. شاه از وضع شهر و ساختمان هاي خراب و خيابا ن هاي  ش
كثيف اظهار نارضايتي كرد. بوذرجمهري پس از مراجعت از 
ــاي دواير را جمع كرد و  ــهرداري رفت، رؤس دربار فورًا به ش

نارضايتي رضاشاه را به اطالع آن ها رساند. در اين حين يادش 
آمد كه واژة مستهلك را بايد به هر نحوي شده به كار ببندد(!) 
اين بود كه در ادامة سخنان خود گفت: «من از شما توقع دارم 
كاري كنيد كه شهر تهران وضع آبرومندي پيدا كند و اين بار 
كه حضور اعال حضرت همايوني شرفياب شدم، تهران به طور 
كلي مستهلك شده باشد تا آبروي ما جلوي خودي و بيگانه 

نريزد!»

پي نوشت
۱. مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، ج ۲، ص ۴۱۶.

۲. بوذرجمهري(كريم آقاخان) در دورة سلطنت رضاخان، مدت ها فرماندة لشگر اول 
و مدتي هم شهردار تهران بود. او سواد نداشت و بالهت از سرورويش مي باريد. 
ــوادي، عامل آن بود، حكايت هاي عجيبي  از اتفاقات بامزه اي كه او در اثر بي س

نقل شده است.
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دكتر احمد مختاريان

پزشك و دبير منطقة ۲ تهران بهداشت مدرسه

بخوريم يا نوش جان كنيم
ــوران نظر كنيم،  ــان و ديگر جان ــاختمان بدن انس وقتي به س
درمي يابيم كه يكي از گسترده ترين و بزرگ ترين دستگاه ها در بدن 
آن ها دستگاه گوارش است. اين دستگاه در حالت كلي از چند بخش 
اصلي تشكيل شده است: دهان، لولة گوارشي و غدد گوارشي. دستگاه 
گوارشي در انسان به طور مشخص مركب از دهان، دندان ها، زبان، 
مري، معده، رودة باريك، رودة فراخ و غدد گوارشي بزاقي، لوزالمعده، 
ــت. وظيفه هاي اصلي اين  ــدد درون ريز اس ــة صفرا و غ كبد، كيس

دستگاه عبارت اند از: ۱. هضم غذا و ۲. جذب غذا.
زماني اين دو وظيفه به خوبي برآورده خواهند شد كه دو عامل 
وجود داشته باشد. يكي اين كه اجزاي دستگاه گوارش سالم باشند و 
بتوانند وظيفة خود را به  درستي انجام دهند و دوم اين كه آن چه وارد 
آن مي شود، از ويژگي هاي قابل قبول يك مادة غذايي بهره مند باشد. 
ــت اين دستگاه در شماره هاي پيشين بررسي شد.  سالمت و بهداش

بحث ما در اين نوشتار ويژگي هاي مادة غذايي مناسب است.
ــاده اي كه مي توان براي غذا ارائه كرد، چنين  تعريف بسيار س
است: «هر مادة شيميايي كه از طريق دستگاه گوارش وارد بدن شود 
ــاختماني برطرف  و بتواند نيازهاي بدن را در زمينة انرژي و مواد س

كند، غذا ناميده مي شود.»
ــد، غذا  ــد اين دو كاركرد باش ــيميايي كه فاق پس هر مادة ش
محسوب نمي شود. براي مثال، سم ها، داروها و واكسن ها غذا نيستند، 
ــاختماني بدن نقشي بر عهده ندارند.  زيرا در تأمين انرژي و مواد س
ــاختماني، تركيباتي هستند كه در ساختمان اجزاي  منظور از مواد س
ــفر كه در ساختمان كروموزوم ها ديده  بدن وارد مي شوند، مانند فس
مي شود و يا آمينواسيدها كه در ساختمان ماهيچه ها حضور دارند. به 

اين ترتيب، مواد غذايي به چند گروه تقسيم مي شوند:
ــوادي كه فقط تأمين انرژي را به عهده دارند؛ مانند برخي  ۱. م

قندها و چربي ها
۲. موادي كه فقط تأمين مواد ساختماني بدن را عهده دار هستند؛ 

مانند پروتئين ها، ويتامين ها و مواد معدني
۳. موادي كه هم در توليد انرژي و هم در تأمين مواد ساختماني 

بدن دخالت دارند؛ مانند برخي چربي ها (كلسترول)

ــمندان مواد غذايي را به پنج دسته  به همين دليل، بعضي دانش
تقسيم مي كنند:

۱. قندها = كربوهيدرات ها= هيدروكربن ها
۲. چربي ها= ليپيدها= روغن ها

۳. پروتئين ها
۴. ويتامين ها 
۵. مواد معدني

ــط از كربن، هيدروژن و  ــتند كه غالباًً فق � قندهـا: تركيباتي هس
ــيرين است. مهم ترين قندها  ــيژن ساخته شده اند. مزة آن ها ش اكس
شكر(ساكارز)، قندهاي موجود در ميوه ها(فروكتوز)، قند شير(الكتوز) 
ــته(قند موجود در برنج و سيب زميني) هستند. ارزش غذايي  و نشاس
قندها در توليد انرژي سريع آن هاست. هر گرم قند، تقريبًا چهار كالري 

انرژي توليد مي كند. معموًال قندها ارزش ساختماني ندارند.
� چربي ها: تركيباتي هستند كه مانند قندها فقط از كربن، هيدروژن 
ــيرين نيستند.  ــده اند، ولي برخالف قندها ش ــيژن ساخته ش و اكس
مهم ترين چربي ها كلسترول و تري گليسريدها هستند. چربي ها به دو 
دسته با منشأ حيواني و گياهي تقسيم مي شوند. ارزش غذايي آن ها 
ــت. معموًال هر گرم چربي، حدود ۹  ــتر در زمينة توليد انرژي اس بيش
كالري انرژي توليد مي كند. البته چربي هايي مانند كلسترول، ارزش 
ــاختماني دارند و حضور و ميزان كافي آن ها در بدن براي تثبيت  س
ــتحكام و انعطاف پذيري ديوارة سلولي و رگ ها ضروري است.  و اس
ــترول، باعث تغييرات زيان آور در ديوارة  هرگونه تغيير در مقدار كلس

سلولي و رگ ها مي شود.
ــتند كه از كربن، اكسيژن، هيدروژن  � پروتئين ها: تركيباتي هس
ــده اند. پروتئين ها به دو دسته با منشأ حيواني  ــاخته ش و نيتروژن س
ــتر جنبة  ــوند. ارزش غذايي پروتئين ها بيش ــيم مي ش و گياهي تقس

ساختماني است و در توليد انرژي سهم جدي ندارند.
� ويتامين هـا: تركيباتي هستند با ساختمان هاي گوناگون كه به 
مقدار كم مورد نياز بدن هستند و غالباًً در تنظيم فعاليت هاي سلولي 
نقش دارند. ويتامين ها به دو دستة محلول در آب (ب ـ  ث) و محلول 
ــوند. ارزش توليد انرژي  ــيم مي ش ــي (آ ـ د ـ اي ـ كا) تقس در چرب
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آن ها نزديك به صفر است. پس خوردن آن ها قدرت فرد را افزايش 
نمي دهد.

ــاختمان آن ها كربن  ــتند كه در س � مواد معدني: تركيباتي هس
ــت و غالباًً  ــود ندارد. اين مواد نيز به مقدار كم مورد نياز بدن اس وج
در ساختمان سلول هاي بدن و تنظيم فعاليت هاي سلولي نقش هاي 
جدي دارند. مهم ترين آن ها سديم، پتاسيم، كلر، آهن، كلسيم، منيزيم، 
ــتند. اين مواد ارزش انرژي زايي ندارند(مغز فسفر  ــفر و روي هس فس

نمي سوزاند، بلكه قند را به انرژي تبديل مي كند).
با توجه به اين توضيحات درمي يابيم كه غذاي مناسب و كامل، 
ــتي از تركيبات پنج گانة باال را داشته  ــت كه نسبت درس غذايي اس

باشد.
تغذية كامل، مناسب و صحيح، تغذيه اي است كه بتواند انرژي و 
مواد ساختماني را متناسب با سن، جنس و نوع فعاليت هاي بدني فرد 
تأمين كند. هركس كه از تغذية فوق بهره مند نباشد دچار «سو ءتغذيه» 
ــت. متأسفانه در جامعة كنوني بشري، اكثر قريب به اتفاق مردم،  اس
دچار اين بال و مصيبت سالمتي سوز هستند. چاقي و الغري مفرط، از 
موارد سو ءتغذيه محسوب مي شوند. بهترين راه حل براي برطرف كردن 

معضل سو ءتغذيه، رعايت دو نكته است:
۱. افزايش آگاهي مردم دربارة انواع مواد غذايي.
۲. ايجاد تغييرات بنيادين در شيوه هاي تغذيه اي.

ــت مطالبي كه در ادامة اين نوشتار مي آيد، بتواند همة  اميد اس
ما را در رهايي از «سو ءتغذيه» ياري كند. اجراي دو نكتة ذكر شده، 
نيازمند همت، پشتكار و هم چنين ارادة استوار و از همه مهم تر جسارت 
و روشن بيني و نترسيدن و دليري است. نبود اين پنج عامل باعث شده 
است تا تقريبًا همة انسان ها از تغذية سالم، صحيح و كامل برخوردار 
نباشند. به هر روي، آن چه كه فعًال وظيفة نويسندة مقاله است، فقط 
ــت كه دانش آموزان بايد در مدرسه و منزل در  ذكر پاره اي نكات اس

زمينة تغذيه رعايت كنند.
ــد. هر چند ديگران چنين  ــاًً صبحانه اي كامل ميل كني ۱. حتم
ــند. بهترين زمان صرف صبحانه، حدود ساعت ۶ بامداد است.  نباش
صبحانة كامل حداقل حاوي ۱۰ تا ۱۵ لقمة متوسط و شامل مقداري 
نان، كره، عسل يا مربا، پنير، گردو، شير و مقدار كمي چاي است. بهتر 
ــت هر يك روز در ميان، يك عدد تخم مرغ (آب پز يا نيمرو) به  اس

صبحانه اضافه شود. تا حدامكان از شكر استفاده نكنيد.
۲. حتماًً از ميان وعده هاي سبك و پرانرژي استفاده كنيد. بهترين 
زمان حدود ساعت ۹ تا ۱۰ صبح است. در ميان وعده، بهتر است فقط 
از تركيبات داراي هيدروكربن ها مانند خرما، كشمش، انجير خشك، 
آجيل هاي بو نداده (خام) و يك عدد ميوة فصل استفاده كنيد. هرگز 
ــه، از بيسكويت، چيپس، پفك، شكالت،  و هيچ گاه به ويژه در مدرس

آبنبات، ذرت بوداده (پاپ كورن) و امثال آن ها استفاده نكنيد. 
ــبك و حتماًً متنوع ميل كنيد. بهترين زمان حدود  ۳. ناهار را س
ساعت ۱۳ تا ۱۴ است. مادران گرامي توجه داشته باشند كه غذاهاي 
ــنتي ايران عزيز را تهيه ببينند. مادران هنرمند حداقل طي  متنوع س
ــعي كنيد مقدار  ــدت دو هفته (۱۵ روز) غذاي تكراري نمي پزند. س م
ــت را به حداقل ممكن  ــاندويچ، برنج و گوش ــرف ماكاروني، س مص
ــانيد. از مصرف ماهي در دفعات غافل نباشيد. توصيه مي شود با  برس

مواد زير براي هميشه قهر كنيد: سس، كالباس، سوسيس، غذاهاي 
ــوكا و...). در مقابل رابطه اي  ــابه (ك ــي، كيك خامه اي و نوش پرچرب
ــبزيجات (تازه و خشك شده) و به ويژه  ــت، دوغ، س صميمي با ماس
كشك برقراركنيد. حتماًً پس از صرف ناهار و شام، مقداري ميوه به 
عنوان دسر بعد از غذا ميل كنيد. در مورد ميوه ها سعي كنيد حتمًا ميوة 
همان فصل را بخوريد، نه ميوة خارج از فصل را. تا حد امكان ميوه ها 

را پس از شستن با پوست بخوريد(خجالت نكشيد). 
ــبيه ناهار ميل كنيد. خيال نكنيد كه شام خيلي  ــام را ش ۴. ش
ــبك غذاي مناسبي است. بهترين زمان صرف شام حدود ساعت  س

۱۹ تا ۲۰ است.
ــيار كمي ميوه يا  ــب، قبل از خواب، مقدار بس ۵. در انتهاي ش

شير بخوريد.
چند نكته

ــعي كنيد حتمًا مقداري خرما يا  � هنگام درس خواندن در منزل، س

كشمش كنار خود داشته باشيد.
ــتفاده از ليموترش و ديگر ترشي ها در هضم و جذب غذا تأثير  � اس

فراوان دارد.
ــت چند دقيقه به صورت  ــس از هر وعده غذاي اصلي، بهتر اس � پ

درازكش استراحت كنيد.
� از پرخوري بپرهيزيد.

� از ريزه خواري بپرهيزيد.
� از درهم و برهم خوردن بپرهيزيد.

� غذا را كامًال و حداقل يك دقيقه بجويد.

� لقمه ها را كوچك برداريد.
� از خوردن سوپ و آش غافل نباشيد، اما حجم آن كم باشد.

ــتر مسير خانه تا مدرسه و مدرسه تا خانه را پياده  � تاحدامكان بيش
طي كنيد.

ــت بالفاصله بعد از ناهار يا شام چاي ننوشيد، زيرا مانع  � بهتر اس
جذب عناصر فلزي به ويژه آهن مي شود.

ــه مراتب بهتر از  ــات و تركيبات گياهي، ب ــاي داراي حبوب � غذاه

غذاهاي گوشتي هستند.
� اگر كنجد و يا روغن آن را در رژيم غذايي خود وارد كنيد، از فوايد 

آن بهره مند خواهيد شد.

تغذية كامل، مناسـب 
و صحيـح، تغذيـه اي 
است كه بتواند انرژي 
و مـواد سـاختماني را 
متناسب با سن، جنس 
فعاليت هـاي  نـوع  و 

بدني فرد تأمين كند
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گفت و گو: فاطمه رضايي

در كوهپايه هاي شهر شيراز او را با دانش آموزانش 
ديديـم. در جاده اي خاكي و زميني كه قرار اسـت تا 
چند سال آينده خيابان و آپارتمان شود. اما براي او و 
بچه هايي كه در آن زمين مشغول فوتبال بودند، فرقي 
نمي كرد. آن ها نه به يك خانه و شهر، كه به ساختن 
دنيايي فكر مي كردند كه «آرمان شـهر» انسان هاي 
بـزرگ در طول قرن ها بوده اسـت. تصور سـاختن 
دنيايي كه در آن انسان ها به هم اعتماد كامل دارند، 
همديگـر را بـا نام هاي نيكو صدا مي زننـد، و در هر 
قدمي كه برمي دارند و هر كالمي كه بر لب مي آورند، 

رضايت خدا و شادي خلق او را در نظر دارند، براي ما 
غريب يا شايد غيرممكن است، اما آن ها يك نمونة 
كوچكش را ساخته اند و اميدوارانه به آينده اي چنين 
فكر مي كنند. اين افقي اسـت كـه آيات قرآن پيش 
روي آنان گشـوده است. آقاي «بيژن مرادي»، مدير 
مدرسـة راهنمايي غيردولتي شهيد چمران، خود در 

اين باره مي گويد:
از حدود سي سال پيش كه معلم مدرسه شدم، در ذهنم بود 
ــت و به اين فكر مي كردم  كه آيات قرآن براي عمل كردن اس
كه تالش كنم حداقل ده آيه را به عمل درآورم. ده سال قبل كه 
ــت خالي مجوز تأسيس مدرسه را گرفتم، به دنبال عملي  با دس
ــريف «قولوا  كردن آين آرزو بودم. اول از هر كار، طبق آية ش
للناس حسني» از سورة بقره كه مردم را به زيبا سخن گفتن 
دعوت مي كند، نوجوانان مدرسه را با نام هاي نيكو صدا كرده ام: 
ــار امام زمان (عج) و يار امام  ــت من، رفيق من، مرد من، ي دوس
ــرت ابراهيم (ع) را يار  ــين (ع). خداوند با آن عظمت، حض حس
خودش(خليل اهللا) صدا مي زند. از مِن مدير چيزي كم نمي شود 

كه دانش آموز مدرسه را دوست خودم خطاب كنم.
در آغـاز مـاه محرم بوديم. طبل و سـنج بچه ها 
كنـار زمين فوتبالشـان بود. آن ها كـه هر يك هفته 
در ميان برنامة رفتن به اسـتخر، باغ، جاهاي ديدني 
شـيراز و... را دارند، امروز بيرون آمده اند تا در هواي 
باز نوحه خواني و سـينه زني كنند؛ شايد براي اين كه 
مزاحم همسـايه هاي مدرسـه نشـوند. بعد دور هم 
آش نـذري بخورند و آخر سـر هم با بازي و تفريح، 
خسـتگي پانـزده روز درس خوانـدن را از تن به در 
كنند. شنيده بوديم كه مدرسة آقاي مرادي به شكل 
ويژه اي توسط خود بچه ها اداره مي شود. پس در اين 

مورد از ايشان سؤال كرديم.

گفت و گو: فاطمه رض

نظ ا ا خل شا ا خ ضا

يك دانه نور
يك خرمن آفتاب

گفت و گو با بيژن مرادي، مدير مدرسة استان شيراز
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آقاي مرادي، آيا مسئوليت هاي مدرسه بين بچه ها 
تقسيم شده است و هر كدام وظيفه اي معين 

دارند؟
نه. همه در همة كارها سهيم هستند. «النظافئ من االيمان» 
ــت و شعار مدرسة ماست؛  ــتورالعمل هاي اولية اسالم اس از دس
ــه نداريم. همه موظف اند  ــرايدار يا باباي مدرس طوري كه ما س
كالس و مدرسه را تميز نگاه دارند. كالس ها موكت شده است 
ــود را درمي آورند. اگر چند وقت يك بار  و بچه ها كفش هاي خ
مدرسه به گردگيري و جارو نياز داشته باشد، از بين بچه ها افرادي 
داوطلب مي شوند و كار را انجام مي دهند. بعد از گذشت ده سال، 
يك ميز يا صندلي پيدا نمي كني كه روي آن خطي كشيده شده 
باشد. بچه ها هر كدام مسئول كار خود و نيز امور مدرسه هستند. 
تلفن زنگ مي زند، از دانش آموز مي خواهم جواب دهد. كسي به 
مدرسه مراجعه مي كند، از يكي از بچه ها مي خواهم كه مؤدبانه 
ــالم دهد و سؤال كند با چه كسي كار دارند. من و همكارانم  س
راهنما و مشاور هستيم و كار سازمان دهي و كنترل را بر عهده 

داريم.
ــه فروشنده ندارد. قيمت اجناس مشخص  فروشگاه مدرس
ــده است. هر كس مراجعه مي كند، جنس خود را برمي دارد و  ش
ــال ها، يك مورد خطاي عمدي از  پولش را مي گذارد. در اين س

آن ها نديده ام.
آقاي مرادي، صميميت محيط شما مي تواند به 
خاطر تعداد كم دانش آموزانتان باشد؟ اين كه 

شما مي توانيد هر صبح با بچه ها دوستانه دست 
بدهيد و احوال پرسي كنيد، يا آن ها را از روي 

كفش هايشان حضوروغياب كنيد، آيا به اين علت 
نيست كه تعداد آن ها كمتر از شصت نفر است؟

ــتيم و بعد از آن ۳۰۰ نفر.  ــك زماني ۱۲۰ دانش آموز داش ي
صاحب مكان قبلي امتياز گرفت و خودش مستقل شد. دو سال 
پيش، بعد از مراجعة بسيار به استانداري و تقاضاي جا و زمين، 
در نهايت باغچة كوچكي را اجاره كردم و سه كانكس شش در 
ــال يك كالس اول و دو  چهار مخصوص كالس خريدم و امس
كالس دوم دارم. روش كار ما در اين چندين سال، با تغيير تعداد 
ــت. بچه هاي ده سال پيش من  دانش آموزان، عوض نشده اس
امروز سال دوم دانشگاه هستند. از اكثر آن ها خبر دارم. نشاني و 
شمارة تلفنشان را دارم و گاه به خانه هاشان مي روم. سالي يك 
 بار آن ها را با دانش آموزان مدرسه در باغي و مكاني دور هم جمع 

مي كنم تا از خاطراتشان براي بچه ها بگويند.
بچه ها وقتي از اين دنياي كوچك و زيبا به دنياي 
واقعي كه كامًال متفاوت است پا مي گذارند، دچار 
مشكل نمي شوند؟ اين مدينة فاضله با دنياي بيرون 

خيلي متفاوت و بلكه در تناقض نيست؟

ــتاد دانشگاه كه براي ديدن  پيش از اين در جواب چند اس
مدرسه آمده بودند و همين نظر را داشتند، گفتم: فعًال همين از 
ــت من بر مي آيد. اگر همين را هم كنار و دست روي دست  دس
بگذارم، چگونه بايد جوابگوي كاري باشم كه مي توانستم و انجام 
ــعي مي كنم تا آن جا كه در حد فهم بچه هاست تفاوت  ندادم. س
دنياي بيرون را به آن ها يادآوري كنم. تالشم اين است كه بتوانم 
آن ها را تا شكل گيري كامل شخصيتشان تا دبيرستان، همراهي 

كنم.
تا پايان دبيرستان هم كه آن ها را همراهي كنيد، 
باز وارد محيط اجتماع مي شوند. يك نفر با اين 

تعاليم، ميان مردمي كه آموخته هاي او را ندارند، 
چه مي تواند بكند؟

ــود. صبر و حوصله و  من معتقدم با يك گل هم بهار مي ش
استقامت مي خواهد. دقيقًا آ ن جا كه فكر مي كني به شب سيه و 
نااميدي رسيده اي، صبح سفيد طلوع مي كند. يك بار بچه ها را به 
حوزة علميه بردم. روحانيون با فاصله نشسته و در حال امتحان 
دادن بودند. چند نفر هم در جلسه مراقب بودند. بچه ها با تعجب 
ــته اند و مراقب دارند؟ مگر  پرسيدند، چرا اين ها با فاصله نشس
روحاني نيستند؟ دانش آموزان من هميشه كنار هم نشسته اند و 
ــال، فقط يك نفر تقلب كرد  امتحان داده اند. در طول اين ده س
كه آن هم كار و حرفش درسي براي من بود. هميشه مي گفتم 
تقلب، ضايع كردن حق ديگران و نابودي آيندة خود است. تقلب 
ــدم و چيزي نگفتم. فرداي آن روز آمد و گفت:  دانش آموز را دي
اگر چيزي بگويم، مرا كتك نمي زنيد؟! گفتم: هيچ وقت كسي را 
كتك نزده ام. گفت: به من دست دهيد و قول دهيد كه عصباني 
ــويد. چون براي شما و زن و بچه تان بد است! از من  هم نمي ش
ــوم، چون نگران زن و فرزند من بود!  بيعت گرفت عصباني نش
ادامه داد: من تقلب كرده ام. ديشب به كارم فكر كردم و پشيمانم. 
ــا مي گويم و بعد از اين  ــر به من صفر ندهيد، به همة بچه ه اگ

مدرسه مي روم.
بچه ها روزي يك ساعت در مدرسه مي خوابند. اين استراحت 
و خواب نيست، در حالي كه دراز كشيده اند، من جريانات مربوط به 
عالم ديگر را به آن ها يادآوري مي كنم. از پل صراط و حق الناس 
ــم و نور اميدي و يك دانش آموز  مي گويم... تا توان داشته باش

باشد، ادامه مي دهم.
در كنار اين تعاليم، والدين آن ها نيز آموزش 
مي بينند تا بچه ها كمتر دچار دوگانگي محيط 

شوند؟
ــن مي دهم. از  ــال كتابي براي مطالعه به والدي ابتداي س
آن جايي كه تدريس بعضي درس ها مثل ديني و تربيتي با خودم 
ــؤال هايي كه به بچه ها مي دهم تا به خانه ببرند،  ــت، زير س اس
ــي براي والدين نيز مي نويسم. جاي پاسخ آن را هم در  پرسش

را  مدرسـه  نوجوانـان 
بـا نام هـاي نيكـو صدا 
كـرده ام: دوسـت مـن، 
رفيق من، مـرد من، يار 
امـام زمان (عـج) و يار 

امام حسين (ع)

بعد از گذشـت ده سال، 
يك ميز يـا صندلي پيدا 
آن  روي  كـه  نمي كنـي 
خطي كشيده شده باشد

با بچه ها بايد زيبا سخن 
گفت. حتي به كار بردن 
لفظ معمول «شـيطان» 
بـراي بچه هـا درسـت 

نيست

آقاي مرادي، آيا مسئوليت هاي مدرسه بين بچه ها
تقسيم شده است و هر كدام وظيفه اي معين

دارند؟
نه. همه در همة كارها سهيم هستند. «النظافئ من االيمان»
ــت و شعار مدرسة ماست؛ ــتورالعمل هاي اولية اسالم اس از دس
ــه نداريم. همه موظف اند ــرايدار يا باباي مدرس طوري كه ما س
كالس و مدرسه را تميز نگاه دارند. كالس ها موكت شده است
ــود را درمي آورند. اگر چند وقت يك بار و بچه ها كفش هاي خ
مدرسه به گردگيري و جارو نياز داشته باشد، از بين بچه ها افرادي
داوطلب مي شوند و كار را انجام مي دهند. بعد از گذشت ده سال،
يك ميز يا صندلي پيدا نمي كني كه روي آن خطي كشيده شده
باشد. بچه ها هر كدام مسئول كار خود و نيز امور مدرسه هستند.
تلفن زنگ مي زند، از دانش آموز مي خواهم جواب دهد. كسي به
مدرسه مراجعه مي كند، از يكي از بچه ها مي خواهم كه مؤدبانه
ــالم دهد و سؤال كند با چه كسي كار دارند. من و همكارانم س
راهنما و مشاور هستيم و كار سازمان دهي و كنترل را بر عهده

داريم.
ــه فروشنده ندارد. قيمت اجناس مشخص فروشگاه مدرس
ــده است. هر كس مراجعه مي كند، جنس خود را برمي دارد و ش
ــال ها، يك مورد خطاي عمدي از پولش را مي گذارد. در اين س

آن ها نديده ام.
آقاي مرادي، صميميت محيط شما مي تواند به
خاطر تعداد كم دانش آموزانتان باشد؟ اين كه

شما مي توانيد هر صبح با بچه ها دوستانه دست
بدهيد و احوال پرسي كنيد، يا آن ها را از روي

كفش هايشان حضوروغياب كنيد، آيا به اين علت 
نيست كه تعداد آن ها كمتر از شصت نفر است؟

ــتيم و بعد از آن۳۰۰ نفر. ــك زماني ۱۲۰ دانش آموز داش ي
صاحب مكان قبلي امتياز گرفت و خودش مستقل شد. دو سال
پيش، بعد از مراجعة بسيار به استانداري و تقاضاي جا و زمين،
در نهايت باغچة كوچكي را اجاره كردم و سه كانكس شش در
ــال يك كالس اول و دو چهار مخصوص كالس خريدم و امس
كالس دوم دارم. روش كار ما در اين چندين سال، با تغيير تعداد
ــت. بچه هاي ده سال پيش من دانش آموزان، عوض نشده اس
امروز سال دوم دانشگاه هستند. از اكثر آن ها خبر دارم. نشاني و
شمارة تلفنشان را دارم و گاه به خانه هاشان مي روم. سالي يك
 بار آن ها را با دانش آموزان مدرسه در باغي و مكاني دور هم جمع

مي كنم تا از خاطراتشان براي بچه ها بگويند.
بچه ها وقتي از اين دنياي كوچك و زيبا به دنياي
واقعي كه كامًال متفاوت است پا مي گذارند، دچار 
مشكل نمي شوند؟ اين مدينة فاضله با دنياي بيرون 

خيلي متفاوت و بلكه در تناقض نيست؟
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يك دست و قوي كار مي كنند. ما معدل ۱۴ هم داريم و گفته ايم 
ــه نمرة بيخود به دانش آموز نمي دهيم، چرا كه  كه در اين مدرس
ظلم در حق جامعه و خود او محسوب مي شود. هنگام پذيرش، 
حدود يك ساعت شرايط مدرسه را براي والدين توضيح مي دهيم. 
اتفاقًا دنبال خانواده هايي هستيم كه هنگام مراجعه، از ظاهرشان 
ــت كه خيلي مذهبي نيستند. اگر بتوانم ذهن اين افراد را  پيداس
يك درصد هم به موضوع دين معطوف كنم، شايد توانسته باشم 

قدمي بزرگ بردارم. نود و نه درصد از دين ما جاذبه است.
وقتي خانواده ها خيلي مذهبي نباشند، دانش آموز 
دچار تناقض بين محيط خانه و مدرسه نمي شود و 

آزار نمي بيند؟
ــتر روي  ــرايط داريم كه بيش ــي را با اين ش ــه، بچه هاي ن
خانواده هايشان تأثيرگذار بوده اند. يكي از والدين تعريف مي كرد 
ــب يلدا، در منزل يكي از اقوام مهمان بودند. جمعيت در  در ش
كنار پذيرايي و صحبت و خنده، به تماشاي ماهواره هم مشغول 
بودند كه فرزندشان مقابل صفحة بزرگ تلويزيون مي ايستد و با 
ــمان زيباي شما نيست  مهرباني و لبخند مي گويد: حيف از چش
ــه اين صحنه ها را مي بينيد؟ همين حرف تعدادي را از جلوي  ك

تلويزيون بلند مي كند.
ــته ام اگر خواستند چيزي را به بزرگ ترها  از بچه ها خواس
بگويند كه نمي توانند و ممكن است به آن ها گفته شود بچه اي، 

نمي داني و... بگويند: مرادي اين را گفته.
با بچه ها بايد زيبا سخن گفت. حتي به كار بردن لفظ معمول 
«شيطان» براي بچه ها درست نيست. شيطان رانده شدة درگاه 
خداست و انسان خليفة خدا! بچه ها را از خدا نمي توان دور كرد.
غير از جنبه هاي مذهبي، اخالقي و تربيتي بچه ها 
و در كنار رفتارهاي زيبايي مثل هم ياري و اعتماد 

متقابل و امثال آن، چه فعاليت هاي علمي و 
آموزشي ديگري داريد؟

ساعت آموزشي ما از هفت صبح تا پنج بعدازظهر است. به 
همين نسبت، ساعات درسي مان نيز بيشتر است. مثًال به جاي پنج 
ساعت رياضي، در هفته نه ساعت رياضي داريم و يا علوم به جاي 
ــاعت ارائه مي شود. اين ها درس هايي  چهار ساعت در هفت س
ــت كه به آن ها علوم پايه مي گويند. به نظر من، ورزش هم  اس
ــت. تالش داريم همة درس ها به شكل شايسته و الزم  پايه اس

آموزش داده شوند.
كم كم به ماشين رسـيده  بوديم و بايد با بچه ها 
خداحافظي مي كرديم. به آقاي مرادي غبطه مي خوردم 
كه چه زيبا در دل بچه ها نشسته است و به تبع آن در 
دل خدا. شـگرد معلمي را از انبيا آموخته و كالم خدا 
را در زمين مسـتعد دل بچه ها كاشته تا بهترين ثمر 

را برداشت كند.

كتاب تعيين مي كنم كه با مراجعه به فالن صفحه از اين كتاب، 
به جواب مي رسيد. صفحاتي را تعيين مي كنم كه سؤال برانگيز 
باشد و پدر و مادرها عالقه مند شوند يكي دو صفحة ديگر را با آن 
نگاه كنند. تا آخر سال، ده مرتبه، ده سؤال از والدين مي پرسم و 

به اين ترتيب قسمت هاي مهم كتاب خوانده مي شود.
آيا بچه ها هنگام ثبت نام، از نظر درسي يا مذهبي 

بودن خانواده ها گزينش مي شوند؟
ــاِل معدل، آزمون و  ــر، بعضي مدارس بچه ها را از غرب  خي
وضعيت مالي و ميزان هم ياري والدين و... مي گذرانند. بچه هاي 
ــكل دار را هم كنار مي گذارند و با دانش آموزان  بيش فعال و مش
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مهدی مرّوجی

مطالعة طرح  ارزش يابي برنامة درسي جديد فارسي سوم راهنمايي، 
ــمي آغاز، و گزارش نهايي آن در ۲۹  ــفند سال۸۸ به طور رس از اول اس
شهريور۸۹  به مركز اسناد دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي سازمان 
ــد .در مدت نزديك به هشت  ــي ارائه ش پژوهش و برنامه ريزي آموزش
ــي كه بنده و همكارانم در تالش براي تهية گزارش نهايي بوديم،  ماه
ــترين فراواني را در داده هاي پاسخ دهندگان يعني  «مفهومی» كه بيش
صاحب نظران، معلمان، مشاهده گران، دانش آموزان و اولياي آن ها و از 
همه مهم تر سفارش دهندگان اين طرح داشت، مفهوم «عجله» بود. برای 

نمونه، به اين گزاره ها توجه كنيم: 
ــت ارائه شود، در غير اين صورت براي  ـ گزارش بايد تا ارديبهش

پردازش با مشكل مواجه خواهيم شد.
ـ هر چه زودتر گزارش  را ارائه كنيد تا برای چاپ به موقع، مشكلي 

ايجاد نشود. 
ــيار كمي براي چاپ و انتشار آن داريم. بنابراين بايد  ـ فرصت بس

گزارش نهايي هر چه سريع تر داده شود.
ـ زمان براي ارائة مطالب بسيار كم است و ما ناچاريم آن ها را به 

سرعت انتقال دهيم.
بنده و همكارانم اين گزاره ها را از عزيزاني كه به نوعي اين طرح و 

گزارش نهايي به آن ها گره خورده بود، مي شنيديم. 
ــرعت  ــيدم، چرا بايد اين همه از س بنده همواره با خود مي انديش

استقبال شود؟ و چرا چنين آگاهانه كيفيت را فداي «سرعت» كنيم؟  
بايد عرض كنم، متأسفانه امروز «سرعت» فقط يك واژه يا مفهوم 
ــي نيست، بلكه يك «عالمت اختصاري» براي روش و  بدون بار ارزش
ــيوه هاي زندگي است كه بسياري از اختالالت مثل: سطحي نگري،  ش
ــتدالل، فشار، شتاب زدگي، بي صبري و در نتيجه  تحليل هاي بدون اس
ــت. به  ــدن كمّيت بركيفّيت را با خود وارد زندگي ما كرده اس غالب ش
طوري  كه مي توان گفت، اين پديده يكي از موانع مهم رشد و شكوفايي 

در آموزش وپرورش كشور به حساب مي آيد.
ــكار «عجله» اين ويروس ضدتفكر و عاقبت بيني در   رخنة ناآش
برنامه هاي درسي، موجب شده است كه نه تنها فراگيرندگان نتوانند دربارة 
چرايی و چگونگی آن چه كه ياد مي گيرند، فكر كنند، بلكه معلمان محترم  
هم (با توجه به مشاهداتم وگزارش هاي مشاهده گران در شش استانـ  
ــه علت ناكافي بودن فرصت ـ و به داليلي ديگر مثًال زياد بودن حجم  ب
محتوا كه به كم بودن زمان كمك مي كنند) نتوانند آن چه را كه بايد ياد 
بدهند، ياد دهند. اين معضل آموزشي و پرورشي را نه تنها در مشاهدات، 
ــه در نظرخواهي از صاحب نظران، معلمان، مديران، دانش آموزان و  بلك

اولياي دانش آموزان تحت پوشش برنامه، دريافت کردم.
افزون بر آن ها، در مشاهداتمان، بعضي از دانش آموزان را نامطمئن 
به خود و قابليت هايشان، عصبي وگاهي مضطرب يافتيم. اين آسيب ها 

مي تواند تا حدودي ناشي از انتظارات برنامة درسي باشد كه موجب شده 
بود آنان بدون داشتن وقت كافي براي انجام تكاليف، به سؤاالت پاسخ 
گويند. و يا در اثر نبودن فرصت براي خلوت كردن با خود، نتوانسته بودند 

به استعداد ها و توانايي هاي خود پي ببرند.
 متأسفانه اين شتابزدگي به نوعي در معلمان تحت پوشش طرح نيز 
احساس مي شد. بدين معنا هم چنان كه اشاره شد، كافي نبودن زمان و 
شتاب براي عقب نماندن از اجراي برنامه ها طبق آيين نامه هاـ  بدون در 
نظر گرفتن موقعيت هاي جغرافيايي ـ آنان را سخت نگران كرده بود كه 
نكند در موقع مقرر نتوانند برنامه هاي درسي را آن طور كه آيين نامه ها 
خواسته اند، اجرا کنند. به همين جهت، وقتي به طور صميمي پاي صحبت 
ــتي، همه اش سخن از نبود فرصت بود و يا كاهش حجم  آن هامي نشس

محتوا و يا اين كه كارها بايد به سرعت انجام گيرند.
«عجله» افزون بر مدرسه، خانواده را هم درنورديده است. زيرا فقر 
زمان را در پرسش نامه هاي والدين دانش آموزان تحت پوشش اين طرح 

نيز به طور ملموس دريافت کردم .
ــت كه ما در حالي زير فشارهاي ناشي از  ــگفتي اين جاس جاي ش
«عجله» دست و پا مي زنيم كه آموزه هاي ديني مان، به طور مكرر ما را 
به تفكر، تأمل و تدّبر در انجام كارها توصيه مي كنند. بايد توجه كرد، تفكر 
ــت و از سوي ديگر، به  و تأمل، از طرفي برخالف «عجله» زمان بر اس
فرمايش امام علي(ع) مبدأ بصيرت و كليد هدايت آدمي است و توليد 

علم را در پي خواهد داشت. 
ــان، عملي كه در آن تفكر و تدبر نباشد، ارزشي ندارد  به زعم ايش
و خيري در آن نيست. تفكر است كه علم فرد را به فهم تبديل مي كند. 
ــتعدادهاي انساني را در پي  ــد، تكامل و شكوفايي اس تأمل و تدبر، رش
دارد و غفلت از آن ها موجب از دست دادن سرمايه  مي شود. بنابراين، با 
اين سرعت محوري نبايد توقع داشت كه دانش آموختگان ما در مسائل 
ــئول  ــان هايي فكور و مس روزمرة زندگي فردي و اجتماعي، چون انس

تصميم بگيرند و عمل كنند! 
ــتقل و مسئوالنه، ژرف نگر  اگر خواهان فراگيرندگاني با تفكر مس
با تواضع علمي، منظم، مفتخر به ديدگاه هاي فردي خود، انعطاف پذير 
ــتيم، اگر خواهان تعديل بسياري از  و در يك كالم مؤمن و متعهد هس
مشكالت جامعه چون اضطراب، فشارهاي روحي و فقر زمان هستيم، اگر 
در اين برهه از زمان خواهان جامعه اي در خور اسالم ناب محمدي(ص) 
ــا و آموزش همراه با تفكر  ــتيم، بايد مهلت دهي به تكوين ايده ه هس
ــت، يكي از رويكردهاي آموزش و  را كه بنيان آموزش وپرورش موّلد اس
برنامه ريزي درسي قرار دهيم و به عنصر هويت ساز تفكر ارج بگذاريم. 

بنابراين بايد «جنون سرعت» را با تفكر و تدبر مديريت كنيم.
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محمدمهدي ناصري
از نويسندگان كتاب هاي تعليمات اجتماعي دورة راهنمايي

ــي دورة راهنمايي آخرين بار  ــي تعليمات اجتماع برنامة درس
ــاس نتايج تحقيقات به عمل آمده، نظرها و  ــال ۱۳۸۶ براس در س
پيشنهاد هاي صاحب نظران، دبيران، گروه هاي آموزشي، اوليا و دانش 
آموزان مورد بازبيني و اصالح قرار گرفته است. بر مبناي تغييراتي 
كه در اين برنامه به وجود آمد، كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي 
اين دوره نيز به تدريج اصالح و سازمان دهي مجدد شد و وارد چرخة 
آموزشي گرديد. طراحان اين برنامه سعي داشته اند دانش آموزان از 
طريق آشنايي و كاربرد مهارت هاي اجتماعي و كسب نگرش هاي 
الزم در اين زمينه، بعضي از مفاهيم را نيز بشناسند و بتوانند آن ها 
ــناخت بهتر موضوعات و مسائل اجتماعي پيرامون خود به  را در ش

كار گيرند.
براي رسيدن به اين اهداف ، آگاهي از ويژگي ها و اهداف برنامة 
درسي تعليمات اجتماعي، روش هاي متفاوت يادگيري، ارزش يابي 
ــري آن ها در فرايند  ــه و نيز توانايي به كارگي ــورد نظر اين برنام م
ياددهي ـ يادگيري، امري الزم و اجتناب ناپذير است. در اين نوشتار به 
مهم ترين ويژگي هاي برنامة درسي تعليمات اجتماعي دورة راهنمايي 
اشاره مي شود. آگاهي از اين ويژگي ها و موقعيت هاي طراحي شده 
در كتاب درسي و طريقة مواجهه با آن ها در فرايند آموزش، مي تواند 

در تحقق اهداف برنامه بسيار مؤثر واقع شود.

۱.تكيه بر رويكرد يادگيري مشاركتي
ــود  براي اين كه آموزش به تغيير رفتار دانش آموزان منجر ش
ــوق دهد،  ــي مورد نظر برنامه س و آن ها را در جهت اهداف آموزش
در سازمان دهي محتواي كتاب هاي تعليمات اجتماعي سعي شده 
است كه دانش آموزان در كسب مفهوم، مهارت و نگرش مشاركت 
داشته باشند. بر اين اساس، در كتاب هاي درسي تعليمات اجتماعي 
ــوزان را به تعامل و  ــه دانش آم ــده اند ك موقعيت هايي طراحي ش
ــاركت وا مي دارند. سهيم شدن دانش آموزان در فرايند آموزش،  مش
ــازد. محتواي درس ها روي  ــكان اين تغيير رفتار را فراهم مي س ام
درگيري مستقيم دانش آموزان در كسب تجارب يادگيري تأكيد دارد 

و آنان را به مشاركت و تعامل فعال فرا مي خواند.
در سازمان دهي محتوا و تجربيات يادگيري سعي شده است كه 
از انباشت همة اطالعات در كتاب درسي اجتناب شود و زمينه براي 
ــق، ابتكار و خالقيت دانش آموزان مهيا و از تكية بيش از حد  تحقي
بر حافظه خودداري شود. از راه هاي متفاوت، فرصت جست و جوگري 
براي دانش آموزان ايجاد شده است تا با كشف هدف، شادي رواني و 

عالقه به ادامة كار در آن ها به وجود آيد. به همين منظور فعاليت هاي 
ــام اين فعاليت ها به صورت  ــي در هر درس وجود دارد. انج متنوع
ــة الزم را براي برقراري ارتباط با ديگران،  گروهي، فرصت و زمين
تعامل با آن ها و در نتيجه كسب مهارت ها و نگرش هاي اجتماعي، 
عالوه بر اهداف شناختي برنامه، فراهم مي آورد. كسب اين مهارت ها 
و نگرش ها در موفقيت  آتي دانش آموزان در زندگي اجتماعي نقش 

اساسي دارد.
تشخيص و به كارگيري مهارت هاي اجتماعي، نظير ارتباط با 
ديگران، احترام، همكاري، همدلي، گوش كردن به حرف ديگران، 
رعايت نوبت، ابراز عقيده، دفاع از نظر خود با مدرك و دليل، مشورت، 
ايفاي نقش مؤثر در گروه، تحمل آراي ديگران، انتقادپذيري، انتقاد از 
عقايد نه افراد، تشويق ديگران، قدرداني از ديگران با داشتن نگرش 
ــبت به انجام كارها به صورت گروهي، از خودگذشتگي،  مثبت نس
رعايت قوانين و مقررات و... از ضروريات زندگي اجتماعي به حساب 
ــر نيست.  مي آيند و فراگيري آن ها، جز از راه تعامل اجتماعي ميس
ــاركتي فرصت و موقعيت هاي  از آن جا كه روش هاي يادگيري مش
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مناسبي را براي تعامل دانش آموزان فراهم مي آورد، نقش مؤثري در 
فراگيري اين مهارت ها و نگرش ها ايفا مي كند.

در اين نوع يادگيري، مدت زماني كه فرد متوجه موضوع است، 
افزايش پيدا مي كند. دانش آموزان ياد مي گيرند كه نه تنها نظر خود 
ــتدل بيان كنند، بلكه با نظرات مخالف نظر خود نيز برخورد  را مس
ــته باشند. نتيجة چنين برخوردي به وارسي، تعديل و  معقوالنه داش
ــود. هم چنين مي آموزند كه با توجه به  اصالح  نظر فرد منجر مي ش
افكار و عقايد ديگران دربارة موضوع، آن را به صورت عميق تر و از 
زواياي مختلف درك كنند. دانش آموزان به سبب تعامل با يكديگر 
در فعاليت هاي گروهي طراحي شده، با موضوع و مسئلة مورد نظر 
ــطوح باالتر يادگيري(فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل و...) درگير  در س
مي شوند. كار با ديگران و كسب موفقيت گروهي، موجب باال رفتن 
حس اعتمادبه نفس در افراد مي شود. هنگامي كه فرد احساس كند 
ــاركت او در انجام فعاليت ها احتياج دارند، به نوعي  ديگران به مش

احساس عزت نفس مي كند.
فعاليت هايي كه در كتاب هاي تعليمات اجتماعي عهده دار چنين 

نقشي هستند، عبارت اند از:
الف) در ضمن هر درس، فعاليت هايي با عناوين متفاوت مانند 
ــد» و... آمده اند.  ــو كنيد»، «نمونه بياوريد»، «دليل بياوري «گفت و گ
انجام اين فعاليت ها با نظارت و هدايت دبيران و مشاركت و تعامل 

دانش آموزان ميسر مي شود.
ــوزان مي خواهد كه  ــد» از دانش آم ب) بخش «خالصه كني
ــي هر درس را خالصه كنند.  در خارج كالس، نكات مهم و اساس
ــة بعد، با نظارت و هدايت دبير محترم و مشاركت  ــپس در جلس س
ــكل فعاليت  گروهي با يكديگر  دانش آموزان، اين خالصه ها در ش

مقايسه و اصالح شوند.
ــب سؤال هايي گنجانده  ج) در متن هر درس، در جاهاي مناس
ــن كنجكاوي  ــؤال ها، برانگيخت ــرح اين س ــده اند. هدف از ط ش
دانش  آموزان و فعال كردن و مشاركت آن ها در يادگيري مفاهيم و 

مهارت ها و رسيدن به هدف هاي مورد انتظار است.
ــده اند  ــؤال مطرح ش د) عناوين اصلي هر درس به صورت س
اين سؤال ها زمينة مناسبي را براي فعاليت و مشاركت دانش آموزان 
ــي از بعضي درس ها، به انتخاب  ايجاد مي كند. ضمنًا عنوان بخش
ــود. اين فعاليت نيز بهتر است به صورت  دانش آموزان تعيين مي ش

گروهي و با مشاركت همة آنان انجام  پذيرد.
هـ) در انتخاب تصويرها و عكس ها به قابليت آن ها در آموزش 
ــاركت دانش آموزان در  مفاهيم، القاي ارزش ها و نيز فعاليت و مش
يادگيري توجه شده است. توضيحات و سؤال هايي كه زير تصويرها 
درج شده اند، زمينه اي براي فعال كردن و مشاركت دانش آموزان در 

فرايند ياددهي ـ يادگيري به شمار مي روند.
و) براي بخش «بپرسيد و پاسخ دهيد»، الزم است دانش آموزان 
به صورت فردي خارج از كالس و بعد از مطالعة مجدد مطالب، چند 
ــي دربارة آن مطرح كنند و خود به اين سؤاالت پاسخ  سؤال اساس
ــة بعد، با نظارت و هدايت معلم و مشاركت  ــپس در جلس دهند. س
دانش آموزان اين سؤاالت بررسي و اصالح  شوند. اهداف هر فصل 
ــت دانش آموزان ياري  ــم را در كار هداي ــر درس مي تواند معل و ه
دهد. هر يك از فعاليت هاي ياد شده بايد در ارزش يابي مستمر اين 
ــاركت دانش آموزان در  درس مورد توجه قرار گيرد، زيرا ميزان مش

ــاي گروهي، يكي از مالك هاي اين نوع از ارزش يابي به  فعاليت ه
حساب مي آيد.

با توجه به تأكيد برنامه و كتاب بر مشاركت دانش آموزان در فرايند 
ــتفاده از روش هاي آموزشي كه بر فعال كردن  ياددهي ـ يادگيري، اس
دانش آموزان و مشاركت دادن آن ها در اين فرايند مبتني است، الزم 
به نظر مي رسد.  به عبارت ديگر، انجام فعاليت هاي كتاب بايد محور 

همة فعاليت هاي آموزشي در كالس تعليمات اجتماعي قرار گيرد.

۲. تكيه بر رويكرد پرورش خالقيت
ــت، تأكيد بر  ــترك اس ــه كه در تعاريف «خالقيت» مش آن چ
«نوبودن» عمل خالقانه است. خالقيت قابليتي است كه به درجات 
متفاوت در همة افراد وجود دارد و وظيفة ما شكوفا ساختن آن است. 
ــش و تمرين، پشتكار،  اما ميزان آن به عوامل متعددي نظير كوش
ــتگي دارد. براي  روش تفكر، يادگيري مهارت هاي مورد نياز و... بس
پرورش اين استعداد، در كتاب هاي تعليمات اجتماعي به نكاتي از اين 

دست توجه شده است:
ــام كار خالقانه به  ــا كه دانش آموزان براي انج الف) از آن ج
انگيزه نياز دارند، در كتاب هاي تعليمات اجتماعي سعي شده است، 
ــائل و مثال ها با عالقه ها و نيازهاي دانش آموزان  موضوعات، مس
هماهنگ باشد. توجه به عالقه هاي يادگيرنده سبب برانگيختن ميل 
و رغبت دروني وي مي شود. او موضوع و مسئلة طرح شده را مسئلة 

خود مي يابد و با آن فعاالنه برخورد  مي كند.
ــام كار خالقانه از  ــوزش مهارت هاي مورد نياز در انج ب) آم
ــت. دانش آموزان مي توانند با  ــل مؤثر در پرورش خالقيت اس عوام
ــب كنند؛ مهارت هايي چون  انجام فعاليت ها، اين مهارت ها را كس
مشاهدة دقيق، طرح سؤاالت مهم، اظهارنظر، طبقه بندي موضوعات، 

تحقيق و بررسي، حل مسئله و...
ــرا در انجام فعاليت ها از عوامل مؤثر در  ج) پرورش تفكرواگ
ــل در كتاب هاي تعليمات  ــت. به همين دلي ــرورش خالقيت اس پ
اجتماعي، فعاليت ها و سؤال هايي طراحي شده اند كه ممكن است 
پاسخ هاي متفاوتي داشته باشند. براي مثال مي توان به فعاليت هايي 
ــود دارند، تعيين عناوين  ــه در متن درس با عناوين متفاوت وج ك
ــخ به عناوين اصلي  فرعي براي بعضي از درس ها، تالش در پاس
هر درس كه به صورت سؤالي مطرح شده اند، تصميم گيري دربارة 
ــم و غيرمهم در بخش «خالصه كنيد» (كه  مفاهيم و مطالب مه
از انواع فعاليت هاي خودابرازگرانه به حساب مي آيد) و نيز تكميل 
ــاي كتاب وجود دارند،  ــي كه در پايان بعضي از فصل ه نمودارهاي

اشاره كرد.

۳. تكيه بر يادگيري فعال
اگر يادگيري را تغييرات نسبتًا پايدار در رفتار انسان تلقي كنيم، 
ــود. در  ــن تغييرات جز از طريق فعاليت يادگيرنده حاصل نمي ش اي
آموزش از طريق فعاليت يادگيرنده، تفكر نقش اساسي دارد. آن چه 
كه فرد مي خواهد بشناسد يا بياموزد، بايد به صورت مسئله درآيد. در 
اين روش، فرد به تحليل موقعيت مي پردازد تا مسئلة مورد بحث يا 
موضوع مورد شناسايي را مشخص كند. در عين حال، تركيب عناصر 
يك موقعيت يا درك ارتباط مسئلة مورد بحث با مسائل ديگر نيز جزو 

فعاليت هاي اساسي در كل جريان يادگيري محسوب مي شود.
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وقتي شناخت يا يادگيري از طريق طرح مسئله صورت گيرد، 
ــئله برمي آيد. او مجبور است عناصر يا  ــخيص مس فرد درصدد تش
اجزاي مسئله را مشخص سازد، رابطة آن ها را با هم درك كند، نحوة 
برخورد با اين گونه مسائل را ضمن استفاده از تجربيات خود در نظر 
گيرد و آن گاه براي حل مسئله اقدام كند. او بايد تجربيات شخصي 
ــازمان دهد و از تجربيات ديگران استفاده  در ارتباط با مسئله را س
كند. سپس آن ها را در طرحي منطقي قرار دهد و از اين طريق سعي 
در ارائة راه حل يا نظريه اي كه او را در شناخت موضوع ياري دهد، 

داشته باشد.
ــين تكرار  در آموزش مبتني بر فعاليت يادگيرنده، فهم جانش
ــود. بدين ترتيب، نه تنها فرد موضوع مورد مطالعه را درك  مي ش
ــارة آن قضاوت  ــي آن مي پردازد و درب ــه به ارزياب ــد، بلك مي  كن
ــه تأثيري در  ــيد كه همكاري چ ــر از او بپرس ــد. مثًال اگ مي كن
ــرفت كارگروهي دارد، با دليل مي تواند شرح دهد. در درس  پيش
تعليمات اجتماعي، ايجاد رشد اجتماعي و آماده كردن فرد براي 
ــي است. با توجه به اين كه مسائل  زندگي اجتماعي، هدف اساس
جامعه و آن چه كه فرد با آن ها روبه رو خواهد شد، قابل پيش بيني 
نيستند و ممكن است او با مشكالت عديده اي مواجه شود، بايد 
ــد آموخته هاي خود را در  ــوزش ببينند كه بتوانن افراد طوري آم
ــيدن به  ــاي گوناگون زندگي به كار گيرند. الزمة رس موقعيت ه
ــركت  ــت كه افراد در جريان آموزش فعاالنه ش اين مهم آن اس
داشته باشند و ضمن تقويت توانايي تفكر، بعضي از مهارت هاي 
اجتماعي را در عمل و تجربه كسب كنند. در كتاب هاي تعلميات 
ــاوت امكان و فرصت  ــي از جهات متف ــي دورة راهنماي اجتماع
ــت زماني اين  ــت. بديهي اس ــده اس فعاليت يادگيرنده فراهم ش
فعاليت ها موجب تحقق يادگيري مؤثر خواهند شد كه با هدايت 
و نظارت دبير عالم و عامل به اين امور، به نحوي مطلوب انجام 
ــتفاده از روش هاي فعال تدريس،  گيرند و با پي گيري كافي و اس

دانش آموزان به فعاليت منظم وادار شوند.

۴. توجه به رويكرد محيط هاي اجتماعي توسعه يابنده
ــت كه  ــعه يابنده اين اس ــور از محيط هاي اجتماعي توس منظ
محيط هاي اجتماعي مورد نظر در برنامة درسي تعليمات اجتماعي به 
تدريج از يك پايه تا پاية ديگر وسعت پيدا مي كند. از اين رو، مجموعة 
محتوا مانند حلقه هاي يك زنجير به يكديگر اتصال پيدا مي كنند و 
يادگيري را آسان مي سازند. بدين ترتيب در كتاب تعليمات اجتماعي 
ــود و پس از آن، «گروه»  پاية اول، رابطة فرد با خانواده مطرح مي ش
ــواع متفاوت آن مورد بحث قرار مي گيرد. چنان چه دانش آموز در  و ان
خانواده به نقش (مجموعة حقوق و وظايف) و جايگاه خود پي ببرد، 
در شناخت نقش و جايگاه خود در گروه هاي اجتماعي ديگر موفقيت 
بيشتري كسب مي كند. در واقع، فرد الگوي ارتباطي را كه در خانواده 
كسب مي كند، به تدريج به محيط هاي اجتماعي بزرگ تري تسري 

خواهد داد.
ــاب تعليمات اجتماعي پاية دوم، ارتباط دانش آموز به  در كت
ــمي، سازمان ها و مؤسسات  ــهروند، گروه هاي رس عنوان يك ش
ــكيل مي دهد. تعليمات اجتماعي  گوناگون، اساس محتوا را تش
ـ اجتماعي  پاية سوم، نهادهاي سياسي و حقوق و وظايف سياسي 
فرد را در جامعه در بر مي گيرد. دانش آموز در پايان دورة راهنمايي 

ــمي در فعاليت هاي  ــت كه مي تواند به طور رس در مرحله اي اس
ــركت كند. براساس اين رويكرد، در تنظيم محتوا، به  سياسي ش
ــجام مفاهيم، ارزش ها و  اصول تكرار، فزايندگي و وحدت و انس

مهارت ها توجه شده است. 
ــناخت ها و ارزش ها در هر  مطابق اصل اول، توانايي ها، ش
يك از پايه هاي راهنمايي تكرار مي شوند. براي مثال، همكاري، 
ــتند كه در  ــم و رعايت حقوق ديگران، از جمله مواردي هس نظ
ــه  ــه گانة مهارت ها، دانش ها و نگرش ها در هر س حيطه هاي س
ــه گانه با  ــده اند. مطابق اصل دوم، تكرار عناصر س پايه تكرار ش
ــت. براي  ــعة تدريجي در اين پايه ها همراه اس پيچيدگي و توس
مثال، همكاري بعد از خانواده در محيط هاي اجتماعي فراتر نظير 
گروه هاي اجتماعي، سازمان ها و باالخره در جامعه مطرح مي شود. 
ــه گانه در سه پاية راهنمايي از  مطابق اصل سوم، هدف هاي س
انسجام دروني برخوردار و همه در يك جهت و بر يك محور قرار 
دارند. هر هدف مربوط به حيطة مهارت ها، با هدف  هاي شناختي 
و نگرشي مربوط به آن، تقويت مي شود. اصوًال اين سه حيطه با 

يكديگر معنا پيدا مي كنند و مقدمة يكديگرند.

۵. تأكيد بر فعاليت هاي ذهني در كنار فعاليت هاي 
علمي

 در جريان تعامل ذهني، مفاهيم جديد با مفاهيم قبلي تركيب 
ــوند. در اين فرايند بايد توجه داشت كه دانش آموز به مفاهيم  مي ش
جديد به عنوان محصول و مولود ذهن خود بنگرد، نه چيزي تحميلي 
و بيگانه از سوي معلم. براي وقوع چنين رابطه اي بايد وي در شناخت 
مفاهيم، فعاليت ذهني داشته باشد. در كتاب هاي تعليمات اجتماعي 
با تكيه بر روش هاي متفاوت، فرصت و امكان چنين فعاليتي براي 
ــت. هدف از طراحي عناوين درس ها  دانش آموزان فراهم آمده اس
به صورت سؤالي، تحريك كنجكاوي دانش آموزان براي يادگيري 
ــي مورد انتظار بوده است.  ــيدن به هدف هاي آموزش مفاهيم و رس
ــن دانش آموزان موظف اند در پايان هر درس بعد از مطالعة  هم چني
ــؤال مهم دربارة آن طرح كنند و بكوشند كه خود  دقيق آن، چند س
به اين سؤاالت پاسخ دهند. تعيين عنوان بخشي از بعضي درس ها 
ــش «خالصه كنيد» در پايان هر  ــط دانش آموزان و انجام بخ توس

درس نيز همين مهم را دنبال مي كند.
ــي دارد،  گرچه فعاليت ذهني در يادگيري مؤثر نقش اساس
ــا آن بايد زمينه و امكان  ــت. همراه ب ولي به تنهايي كافي نيس
فعاليت عملي را نيز در ارتباط با موضوع يادگيري فراهم ساخت. 
براي مثال، اگر بخواهيم مفهوم «گروه» را آموزش بدهيم، ضمن 
ايجاد امكان براي فعاليت  هاي ذهني دانش آموزان، مي توانيم از 
آن ها بخواهيم به طور گروهي مسئله اي را بررسي و مطالعه كنند 
ــه كالس ارائه دهند. با اين  ــة آن را به صورت گزارش ب و نتيج
ــروه در الگوي يادگيري  ــل، دانش آموزان نه تنها به مفهوم گ عم
ــت كارگروهي نيز واقف  ــد، بلكه به اهمي ــاركتي پي مي برن مش
ــوند. هم چنين، مهارت هايي مانند ايجاد ارتباط و همكاري  مي ش
ــب مي كنند.  با ديگران، پيروي از هنجارهاي گروهي و... را كس
در فعاليت هاي عملي سعي شده است كه ارتباط آن ها با مفاهيم 
مورد نظر حفظ شود و كنار هر فعاليت ذهني، يك فعاليت عملي 

متناسب با آن نيز پيش بيني شده است.

بـر  مبتنـي  آمـوزش  در 
فعالـيت يادگـيرنده، فهم 

جانشين تكرار مي شود

ارتباط با ديگـران نوعي 
مهـارت اجتماعي اسـت 
و بايـد در اثـر تمريـن و 
مـشـاركـت در كـارهـاي 

گروهي حاصل شود
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۶. تأكيد بر ارتباط فعاليت دانش آموز با خانواده
در صورتي كه برنامة درسي بتواند با خانوادة دانش آموز ارتباط 
برقرار كند، آثار مثبتي به دنبال خواهد داشت. زيرا اوًال، دانش آموز به 
خانوادة خود عالقه مند است و ارتباط با آن ها براي انجام بعضي از 
فعاليت هاي يادگيري باعث ايجاد انگيزه و در نتيجه يادگيري مؤثرتر 
خواهد شد، ثانيًا، دانش آموز به علت سهولت ارتباط با اعضاي خانواده 
ــاط مداوم با آن ها، بهتر مي تواند به كمك تعامل با آن ها، به  و ارتب
ــائل اجتماعي خود بپردازد. با تكيه بر اين اصل، در بخش  حل مس
«فعاليت هاي خارج از كالس» در پايان هر درس، ارتباط با خانواده 
بيش از قسمت هاي ديگر كتاب مورد توجه است. دانش  آموز موظف 
است براي انجام بعضي از اين فعاليت ها با والدين خود صحبت كند، 

از تجارب آن ها استفاده كند، با آن ها مشورت كند و...

۷. ارتباط با زندگي روزمره و محيط اجتماعي
آموزش و تربيت اجتماعي بايد با زندگي دانش  آموز عجين شود. 
ــي نبايد به طور خشك و بي ارتباط با واقعيات  محتواي كتاب درس
ــد. دانش آموز بايد احساس كند  پيرامون و زندگي اجتماعي او باش
ــائل زندگي او طرح  ــي آشنايي است كه در آن مس كه كتاب درس
ــائل نيز كاربرد الزم را دارد و مي توان  مي شوند و در برخورد با مس
به آن تكيه كرد. در كتاب هاي تعلميات اجتماعي به اين اصل مهم 
ــت. براي مثال، محيط خانوادگي، محيط مأنوس و  ــده اس توجه ش
عيني دانش آموز است. او عضوي از خانواده است، با پدر، مادر، برادر 
و خواهر تعامل مداوم دارد، موقعيت ها و مشكالت خانواده را درك 
ــاهده مي كند. بنابراين  مي كند و رفتار اعضاي خانوادة خود را مش
مفاهيم و ارزش هاي اجتماعي در ارتباط با خانواده، مي تواند فضاي 
قابل لمس تري را براي دانش آموز به وجود آمورد. وقتي از همكاري 
در خانواده صحبت مي شود، براي او قابل درك است و همكاري و 

عدم همكاري را به خوبي تشخيص مي دهد.
گروه هاي دوستي و گروه هايي كه درمدرسه يا در محل زندگي 
نوجوان تشكيل مي شوند نيز براي او گروه هايي آشنا هستند. وقتي 
كه از مشورت، نظم، تحمل سختي ها و مشكالت و... در اين گروه ها 
صحبت مي شود، در واقع از زندگي روزمره و محيط هاي اجتماعي 
ــخن مي گوييم. يا اگر از فعاليت هاي گروهي مثل  پيرامون وي س
ــتفاده مي شود،  فوتبال يا كوه نوردي به عنوان نمونه در درس ها اس
ــت كه اين فعاليت هاي گروهي، از انواع فعاليت هاي  براي آن اس
ــنين نوجواني هستند. مي توان از طريق  هيجاني و مورد عالقة س
آن ها، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را به دانش آموزان آموزش داد 

و جامعه پذيري آن ها را آسان كرد.

۸. تأكيد بر ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و كسب 
نگرش  هاي ضروري

ــات اجتماعي اين  ــي تعلمي ــي از ويژگي هاي برنامة درس يك
ــت كه دانش آموزان از طريق محتواي آن، نسبت به ارزش ها و  اس
هنجارهاي اجتماعي گرايش مثبت پيدا كنند و جامعه  پذير شوند. ما 
از طريق جامعه پذير كردن افراد، آن ها را آماده مي سازيم تا بتوانند در 
جامعة حال و آينده زندگي كنند و نقش ها و وظايف خود را بشناسند و 

به آن ها عمل كنند. در فرايند جامعه پذيري سه محور وجود دارد:

الف) دانستن وظايف و حقوق هر نقش؛
ــات و تمايالت متناسب با آن  ب) يادگيري نگرش ها، احساس

نقش؛
ج) تمرين و كسب مهارت در آن نقش.

ــت فرد از يك مهارت اجتماعي آگاهي  داشته باشد  ممكن اس
و به آن نيز عالقه مند باشد، ولي در عمل توانايي بروز آن را نداشته 
ــت  ــد. براي مثال، «كارگروهي» را در نظر بگيريد. ممكن اس باش
ــرط اول را داشته باشد، ولي در عمل نتواند به عنوان  نوجوان دو ش
يك عضو مؤثر در گروه ايفاي نقش كند و توانايي الزم را در ايجاد 

تعامل و ارتباط با ديگران نداشته باشد.
ارتباط با ديگران يك مهارت اجتماعي است و بايد در اثر تمرين 
و مشاركت در كارهاي گروهي حاصل شود. مقوله هاي دانستني ها و 
مهارت ها به صورت دو مقولة مستقل و جدا از هم نيستند. مهارت ها 
خود ابزاري براي آموختن هستند و جدا كردن آن ها در بسياري موارد 
امكان پذير نيست. هم چنين، پرورش نگرش مثبت نسبت به ارزش ها 
و هنجارها، مانند همكاري، نظم، پشتكار، انعطاف پذيري، مشورت، 
رعايت حقوق ديگران، وظيفه شناسي، مقاومت در برابر مشكالت، 
از خودگذشتگي، قبول اشتباهات و اقدام در جهت رفع آن ها، و... از 

ملزومات تعليمات اجتماعي هستند.
در برنامة تعليمات اجتماعي، گرچه بر آموزش مفاهيم اجتماعي 
ــود، ليكن سعي شده است كه  به عنوان يكي از اركان توجه مي ش
ــاوت، جنبه هاي عاطفي و مهارتي  ــا فراهم كردن زمينه هاي متف ب
ــورد تأكيد قرار گيرند. فعاليت هاي كتاب، فرصت و زمينة الزم را  م
براي تعامل با ديگران، تمرين و كسب مهارت هاي اجتماعي فراهم 
ــب مهارت نيز در ايجاد نگرش تأثير  مي آورد. آگاهي، تمرين و كس
ــورت گروهي، دانش آموز را  ــت. انجام فعاليت ها به ص خواهند داش
ياري مي كند، تا توانايي ، مهارت ها و نگرش هاي اجتماعي گوناگون 
(نظير برقراري ارتباط، رعايت نوبت، ابراز عقيده، انتقادپذيري، تشويق 
ــرام، همكاري، تحمل آراي  ــران، انتقاد از عقايد نه افراد، احت ديگ
ديگران، ايفاي نقش مؤثر در گروه، مسئوليت پذيري، مشاركت، گوش  

دادن، همدلي و...) را كسب كند.

خالقـيـت قابليتي است كه 
به درجات متفاوت در همة 
افراد وجود دارد و وظيفة ما 

شكوفا ساختن آن است
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محمدرضا حشمتی

آن قـدر جـذاب  و زيباسـت كه چشـم ها را خيره 
مي كند! شـيراز را مي گويم! معماري آثار به جا مانده از 
سده هاي قبلش، از مردماني مي گويد كه به سنت هاي 
خود پاي بند بوده اند؛ همان سـنتي كه ما به تعدادي از 
آن هـا وفادار نمانديـم، اما از فرزندانمـان توقع داريم 
آن هـا را احيا كنند. سال هاسـت براي رسـيدن به اين 
هدف براي آن ها برنامه  ريزي مي كنيم. طرح مشاركت 
در تأليـف كتاب هـاي درسـي حرفه و فن، يكـي از اين 
برنامه هاست. قرار است مهارت هاي زندگي، به شيوة 
سنتي در ابعاد كشوري و جهاني آن آموزش داده شود. 
اقليم، فرهنگ بومي، استعداد و نيازهاي حرفه اي استان 
و آن چه كه بايد دانش آموز اصفهاني، شيرازي، مشهدي 
و... دربـارة مردم و حرفه هاي اسـتانش بداند، از ديگر 
مؤلفه هاي تأليف مجموعه كتاب هاي حرفه و فن است. 
اين طرح در دو اسـتان كشـور، شـيراز و مازندران، به 
صورت آزمايشي اجرا شده است. پس به شيراز رفتيم 
تا در يك نشست دوستانه با مؤلفان طرح، از روند كار 
بپرسيم و با تجربه هاي ايشان آشنا شويم. قبل از آن، 
در كارگاه «آموزش انضمامي» كه آقاي سعيد سبحاني 

به همت انجمن علمي معلمان حرفه و فن استان فارس 
تشكيل داده بودند، شركت كرديم.  گفت و گويي صميمي 
با دانش آموزان و معلمان يكي از مدرسه هايي كه كتاب 
اسـتاني حرفه و فن به صورت آزمايشي در آن تدريس 
مي شـود، از ديگر برنامه هاي بازديد يـك روزة ما بود. 
آقاي بحرالعلومي مجري طرح ارزش يابي طرح نيز در 
يك نشسـت علمي از نتايج پژوهش هاي انجام شده 
در طـول تدريس كتاب هاي جديد برايمـان گفت. اما 
آن چه كه در ادامه ارائه مي شـود، نشست مؤلفان طرح 
اسـت كه با حضور آقايان مجيـد بذرافكن، مدير گروه 
راهنمايی تحصيلی اسـتان فارس؛ محمدمهدی دباغ، 
کارشناس آموزش راهنمايی استان فارس؛ محمدجواد 
زارعی، کارشناس مسئول گروه آموزشی استان فار س؛ 
عادل اقرا، مؤلف کتاب حرفه وفن؛ منصور کريمی نسب، 
مؤلـف کتـاب حرفه وفن و خانم ها: نوشـين جـاودان، 
هماهنگ کنندة طرح تأليف کتاب های اسـتان فارس و 

سارا فرزان، مؤلف کتاب حرفه وفن، تشكيل شد.
از سـال ۸۲ كـه روش اجراي طرح اعالم شـد تا 
سـال ۸۶ كه كتاب هاي سـال اول توليد شـد، دوره اي 
چهار سـاله طي شده اسـت. طوالني شدن اين مسير 
تا سال ۸۹ هم سؤالي است كه ذهن را به خود مشغول 
مي كند. اما اولين موضوعي كه مطرح شد، اهداف طرح 

بود. خانم جاودان در اين باره گفت:
«رنگ و بوي فرهنگ و مسائل زيست محيطي استان بايد در 
ــد. در كنار آن، نيازهاي شغلي كه  كتاب هاي حرفه وفن ديده مي ش
ــتان هستند نيز در كتاب ها لحاظ شده است. مثًال يكي از  ويژة اس
عناوين مهم، طرح موضوع گردشگري است كه در اين زمينه، هر 

استان اقتضائات خودش را دارد.»
آقاي دباغ، ديدگاه كلي مؤلفان را اين گونه تبيين 

كرد:
ــر از كالس درس در نظر گرفتيم.  ــط يادگيري را فرات «محي
ــاي خانواده، جامعه و تا حدودي هم ابعاد جهاني زندگي در  مؤلفه ه
ــدند. مي خواستيم  مراحل طراحي و تأليف مطالب به كار گرفته ش
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به همت انجمن علمي معلمان
تشكيل داده بودند، شركت كر

با دانش آموزان و معلمان يكي
اسـتاني حرفه و فن به صورت
مي شـود، از ديگر برنامه هاي

طرح مجري بحرالعلومي آقاي

عكاس: علي رضا عباسي

مروري بر تجربة طرح مشاركت در تأليف كتاب هاي درسي حرفه و فن
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مطالبي را در كتاب درسي عنوان كنيم كه در زندگي كاربرد داشته 
باشند و پشت درهاي مدرسه نمانند.

اعتراض هاي هميشگي معلمان اين بود كه محتواي كتاب هاي 
حرفه وفن سنگين است و با سطح يادگيري و نياز دانش آموزان هر 
استان تناسب ندارد. سال ۸۲ شيوه نامه اعالم شد و بعد از برگزاري 
جلسات متعدد با حضور صاحب نظران و كارشناسان، بعد از گذشت 
چهار سال، كتاب سال اول در سال ۸۶ توليد و در سال ۸۸ به صورت 
آزمايشي در چهار منطقة استان، «فسا، خفر، پاسارگاد و ناحية سه» 

اجرا شد. كتاب سال دوم نيز سال گذشته تدوين شد.»
در ادامه آقاي دباغ اعضاي تيم استاني را اين گونه 

معرفي كرد:
ــتار علمي و دو  ــناس، ويراس «دو صاحب نظر تربيتي، روان ش
كارشناس موضوعي. از صاحب نظران ارزش يابي تحصيلي و روش 
ــت ضمن آموزش تيم، ناظر طرح نيز  ــده اس تدريس نيز دعوت ش
باشند. عالوه بر آن، در هر واحد با يك كارشناس مجرب همكاري 

شده است. قابل ذكر است كه اغلب افراد گروه، معلم هستند.»
ايشـان يكي از ضعف هاي طرح را عدم تفويض كامل 
سـمت ها و اختصاص به موقع و صددرصدي اعتبارات 
معرفي كرد. در ادامه، آقاي بذرافكن با طرح اين موضوع 
كه يكي از مهم ترين نكات اين طرح بزرگ، شـناخت 

ويژگي  و ظرفيت هاي مخاطب و استان است، گفت:
«هدف از آشنايي دانش آموزان با حرفه و فن، فقط گرفتن نمرة 
قبولي نيست، بلكه آشنايي با روش هاي درست زندگي در محل و 
ــت. چه خوب است حتي مسئوالن  منطقة خود، از اصول اوليه اس
استان، تأليف اين كتاب را به منطقه و شهرهاي خود واگذار كنند 
ــائل زيست محيطي  ــتان با توجه به فرهنگ بومي و مس تا هر اس
خود، كتاب را تأليف كنند. در چنين موقعيتي، دانش آموزان مي آموزند 
ــكالت منطقه و شهر خود را حل كنند. وقتي كتاب  كه چگونه مش
ــتان باشد، دانش آموز و معلم، نسبت به آن تعلق  حرفه وفن ويژة اس
ــي آن ها براي پربارتر  خاطر پيدا مي كنند و مي دانند كه نقد و بررس
شدن محتواي كتاب، خيلي سريع تر از قبل مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. اين يعني توجه و احترام به ويژگي هاي مخاطب و نيازهاي او. 
اگر اين طرح دربارة ساير كتاب ها هم اجرا شود، محتواي كتاب هاي 
درسي با توجه به شرايط دانش آموزان هر استان، هم كاربردي تر و 

هم سريع تر اصالح و به روز مي شود.»
در هر سـه كتـاب حرفه وفـن دورة راهنمايـي، ارتباط 
عمودي حفظ شـده است. در ارتباط افقي، سرفصل ها 
از طرف دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي مشخص 
شـده اند. خانم جاودان چند توضيح كوتاه در اين باره 

ارائه كرد:
«حتي چارچوب ها هم از قبل تعيين شده بود و ما نمي توانستيم 
تغيير اساسي ايجاد كنيم. مثًال در بخش دام پروري فقط توانستيم 
پرورش كبك را مطرح كنيم يا در قسمت تحقيق از بچه ها خواستيم 
ــد صنعت موجود در منطقة زندگي خود  دربارة صنعت چوب يا چن
تحقيق كنند. در قسمت برق نيز دو نيروگاه سيكل تركيبي و نيروگاه 
خورشيدي استان را معرفي كرديم و از دانش آموزان خواستيم تحقيق 
كنند در استان چند نيروگاه ديگر وجود دارد و سوخت آن ها چيست. 

ــتان فارس برترين توليدكنندة گندم است. در بخش كشاورزي  اس
ــاره كرديم و در كنار آن پرورش  ــتان اش كتاب، به اين ويژگي اس
ــد. اي كاش اين فرصت فراهم  ــاي آپارتماني هم مطرح ش گل ه
مي شد كه برخي از بخش ها را حذف مي كرديم تا بتوانيم بيشتر و 
بهتر به برخي از موضوعات از جمله دانش فناوري بپردازيم. آموزش 
ــت و جو در اينترنت، استفاده از خدمات عابر بانك،  روش هاي جس

فروشگاه هاي مجازي و... به نظر ضروري مي آيند.»
آقـاي بذرافكـن نيز با تأكيد بر ايـن موضوع كه برخي 
مطالب كتاب ضروري نيستند و مي توان با حذف آن ها 
با توجه به نياز استان، مطالب كاربردتري را مطرح كرد، 

گفت: 
ــنا  ــت دانش آموز با مراحل توليد زيتون آش «اين منطقي نيس
ــود، در حالي كه در استانش زيتون كشت نمي شود و او نمي داند  ش
مهم ترين محصوالت كشاورزي شهرش كدام اند و چگونه مي توان 

ميزان توليد آن ها را افزايش داد.»
آقاي بذرافكن پيشنهاد دادند قوانين دست و پا گير را 
كم كنيم تا توانايي هاي بالقوة معلمان، بالفعل شود.آقاي 
اقرا به رعايت نشدن اصل عدالت و قطبي برخوردكردن 

مسئوالن اشاره كرد و افزود: 
«متأسفانه تهران فقط خودش را مي بيند! در حالي كه معلمان 
ــهر و منطقة خودشان را  ــتاني توانايي و وجهة اجتماعي ش هر اس

دارند.»
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آقاي كريمي نسب يكي از مؤلفان بخش الكترونيك، از 
فرايند تأليف اين بخش گفت: 

«هر مطلبي كه مي نوشتم، به معلم هاي حرفه و فن مي دادم تا 
دربارة آن نظر دهند. براي اين كه بتوانم از كلمات قابل فهم براي 
دانش آموزان استفاده كنم، كتاب هاي دورة ابتدايي و كتاب هاي علوم 
و ادبيات دورة راهنمايي را مطالعه مي كردم. به تمام پيش نيازهاي 
تأليف مطالب قابل فهم توجه داشتم. اين پتانسيل در تمام معلمان 
ــتان بود، ولي در فرايند رفت و برگشت مطالب تأليفي به دفتر،  اس
اشكاالتي مطرح شد كه در نهايت، كار نه باب ميل ما بود نه مورد 

توجه وزارت خانه.
شايد اشكال كار در تعريف موازين بود. براي مثال، كار عملي 
كه در كتاب كشوري حرفه و فن سال سوم طرح شده بود، با معلومات 

رنـگ و بـوي فرهنگ و 
مسـائل زيست محيطي 
استان بايد در كتاب هاي 
مي شد.  ديده  حرفه وفن 
نيازهـاي  آن،  كنـار  در 
شـغلي كه ويژة اسـتان 
هسـتند نيـز در كتاب ها 

لحاظ شده است
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دانشجوي ترم چهارم مهندسي الكترونيك تناسب داشت. حتي اگر 
پيش نيازها هم مطالعه مي شد، باز هم مطالب سنگيني بود و معلم ها 
نمي توانستند اين بخش را به دانش آموزان خود بياموزند. از طرف 
ديگر، مؤلفان هر بخش حاضر نبودند از حجم مطالب مربوط به خود 
كم كنند. مطالب سنگين و دشوار شده است. معلم حرفه وفن بايد چند 
تخصص داشته باشد تا بتواند تدريس كند و اين غير ممكن است. 
ان  شا  ءاهللا كتاب معلم حرفه وفن توليد و مورد بهره برداري ايشان قرار 
خواهد گرفت. يك نكتة ديگر كه گفتنش ضروري است اشكاالت 
موجود در چارچوب هايي بود كه از سوي دفتر تأليف، تعريف شده بود. 
از يك طرف، از مؤلفان مي خواستند با توجه به فرهنگ بومي استان 

بنويسند و از طرف ديگر چارچوب ها اشكال محتوايي داشت.»
خانم جاودان نيز يكي از اشكاالت را طوالني بودن مدت 

بررسي مطالب عنوان كرد:
«زماني كه تمام مطالب به تهران فرستاده مي شود، دفتر تأليف 
ــخ مي دهد. اين دوره سه سال طول كشيد.  پنج شش ماه بعد پاس

نشست هايي با مؤلفان داشتيم، اما مطالب به روز نشدند.»
در ادامه، خانم فرزان يكي از نكات مثبت طرح را فرصت 

بروز توانايي هاي معلمان استان دانست و افزود:
ــتند و  ــت كه مؤلفان معلم هس ــي ديگر طرح اين اس «ويژگ
سطح يادگيري و توانايي هايي دانش آموزان را با توجه به شرايط و 
نيازهاي استان خود مي شناسند، اما اگر دفتر تأليف، فرايند چگونگي 
تأليف كتاب هاي درسي مانند صفحه آرايي را آموزش مي داد، بسيار 
مؤثرتر بود. در كتاب سال اول، طراح از استان بود. به همين خاطر، 
مشكالت كمتر بود. اما در تأليف كتاب سال دوم اين امكان وجود 

نداشت. به همين خاطر اشتباهاتي در كتاب ديده شده است.»

آقـاي زارعـي در بحثي كوتـاه بـه تمركززدايي نظام 
آموزش و پرورش پرداخت و از مسئوالن نظام خواست 
تأليف كتاب هاي ديگر را هم به مؤلفان توانمند استان ها 

واگذار كنند.
ــاي منطقه اي. ماي ملي  ــا يك ماي ملي داريم و يك م «م
ــت ها و چارچوب ها ابالغ و هدايت  ــوي مركز براساس سياس از س
ــود تا مسئوالن استان ها آن را تقويت كنند. هم زمان با آن،  مي ش
ــد كند. استان ها پتانسيل خوبي در اين  ماي منطقه اي هم بايد رش

زمينه دارند.»
خانم فرزان به يكي ديگر از تجربه ها اشاره كرد:

ــبت به برخي حرفه ها، دست و پا گير بود.  «ديدگاه جامعه نس
براي مثال، بخش پوشاك به پسران آموزش داده نمي شود، در حالي 
كه يك حرفه است و به عنوان صنعت مطرح مي شود. البته ما سعي 

كرديم در كتاب حرفه وفن استان اين نقص را برطرف كنيم.»
در طرح پيشـنهاد شـده اسـت مؤلفـان، دوازده نمرة 
ارزش يابي عملي و هشت نمرة ارزش يابي نظري ارائه 
كنند. اما به نظر مي رسد اين ارزش يابي صورت نگرفته 

است. خانم جاودان در اين باره مي گويد:
«اهداف آموزش و پرورش از كاربردي بودن مطالب آموزشي به 
سمت و سوي مطالب نظري مي رود. براي مثال، متصدي كارگاه را 

در مدارس حذف كرده اند.»
آقايان كريمي نسب و اقرا نيز به دو نقطه ضعف موجود 

در نظام فعلي اشاره كردند:
 «۱. كساني به عنوان مسئول كارگاه انتخاب مي شوند كه به 
داليل مختلف توانايي تدريس آن ها كم است؛ ۲. به علت محدوديت 
تعداد دبيران متخصص حرفه و فن، از دبيران رشته هاي ديگر براي 

تدريس دعوت مي شود.
ــي وزارت  ــتاي اهداف اصل ــه در راس ــت ك اين در حالي اس
ــت در آينده حداقل ۵۰ درصد از دانش آموزان  آموزش وپرورش، بناس
دورة راهنمايي به سمت فني وحرفه اي هدايت شوند، در حالي كه اكنون 
فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد از دانش آموزان به اين سمت هدايت مي شوند.» 

آقاي كريمي نسب مي گويد: 
ــن هدف بزرگ با حمايت دبيران حرفه وفن كه در  «تحقق اي
واقع هنرآموزان فني و حرفه اي هستند، عملي مي شود. متأسفانه هنوز 
فني وحرفه اي ناشناخته است. دبيران اين رشته مي توانند دانش آموزان 
را با مهارت هاي زندگي آشنا كنند. دانش آموزان رشته هاي نظري كه 
موفق نشده اند وارد دانشگاه شوند، مي گويند اگر اين رشته را انتخاب 

مي كردند، بهتر مي توانستند زندگي خود را تأمين كنند.»
در پايان نشسـت، مؤلفان محترم اسـتان فارس 
همگي بر ايـن موضوع اتفاق نظر داشـتند كه با وجود 
فراز و نشـيب هاي طرح، بهترين فرصت فراهم شد تا 
معلمان حرفه وفن با توانايي هايي كه داشتند، كتاب را با 
توجه به ويژگي هاي استان تأليف كنند. اين يك شروع 
بود كه مي تواند ادامه داشته باشد و استان  هاي ديگر از 

تجربه هاي آن استفاده كنند.

برخـي مطالـب كـتاب 
ضروري نـيـسـتـنـد و 
مي توان با حـذف آن ها 
با توجه به نياز اسـتان، 
مطالـب كاربردتـري را 

مطرح كرد
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استان فارس
انجمن علمي معلمان حرفه وفن استان فارس، اولين انجمن 
ــت كه معاونت  ــور اس ــر كش ــي در دورة راهنمايي در سراس علم
برنامه ريزي و منابع انساني وقت وزرات آموزش وپرورش، گواهي 

تأسيس آن را در مورخة ۸۲/۷/۲۹ صادر كرد.
اين گواهي تأسيس، بنا به درخواست چهار نفر از سرگروه هاي 
ــتان فارس آن زمان به نام هاي نوشين جاودان،  حرفه وفن اس
خليل نويگويي، زهره فرشچيان و محمد رجحاني صادر 

شد.
ــي،  ــاس نامة اين انجمن در ۴۰ صفحه با اهداف آموزش اس
ــداف يادگيري را در بر  ــردي و آن چه كه مي تواند اه علمي كارب
داشته باشد، تنظيم شده است و شرايط عضويت در انجمن، داشتن 
ــته هاي حرفه وفن، صنايع غذايي،  مدرك فوق ديپلم به باال در رش

كشاورزي و طراحي دوخت است.
ــط هيئت مديره تصويب  ــق عضويت در اين انجمن توس ح
ــال ۸۲ تا ۸۸ در استان فارس مشغول  مي شود. اين انجمن از س

فعاليت است.
ــوي ادارات  ــاي مادي و معن ــدون حمايت ه ــن انجمن ب اي
آموزش و پرورش و تنها با پشتوانة مادي و معنوي اعضاي خود اداره 
مي شود. تعداد اعضاي آن به طور ميانگين ۱۶۰-۱۲۰ نفر است و 
هر ساله عالوه بر بازديدهاي علمي درون استاني، يك بازديد برون 
ــتاني كه شامل بازديد از ذوب آهن اصفهان، نيروگاه هسته اي  اس
بوشهر، كارگاه هاي صنايع دستي جزيرة قشم و در سال ۸۹ بازديد 
از كارخانجات كشتي سازي و فراساحل بندرعباس، تشكيل كارگاه 
ــي، تهية گاه نامه (كه بيشتر توسط همكاران شهرستان ها  آموزش
ــت)، صدور تشويق نامه هاي سازماني براي اعضاي  تهيه شده اس
فعال، ارائة گواهي كارآموزي براي همكاران، تهية كارت شناسايي 

و فعاليت هاي ديگر در برنامة ساالنة انجمن گنجانده شده است.
اميد است كه توانسته باشيم قدمي هر چند كوچك، براي كمك 
ــته باشيم و در ساير استان ها  به عزيزان و دبيران حرفه وفن برداش
ــود تا بتوانيم به تشكيل (اتحادية  نيز چنين انجمن هايي ايجاد ش
انجمن هاي علمي معلمان حرفه و فن) اقدام كنيم و يادگيري و پويايي 
دبيران عزيز را استمرار بخشيم و به روز گردانيم و راهي براي ارتباط 

كارگاه «آموزش انضمامي» ۱۳۸۹/۹/۱۷مفيد بيشتر بين وزرات خانه و ساير استان ها به وجود آوريم.

نوشين جاودان
دبير انجمن

ه و فن
حرف

س 
ش در

موز
ه نامة آ

ويژ
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اصلي به نام «مشاركت» آن هم در مقولة مهمي مانند 
تأليف كتاب هاي درسـي، مي تواند به عنوان يك ضرورت 
هميشگي مطرح شود. استان مازندران يكي از سه استاني 
است كه طرح را به صورت آزمايشي در خصوص كتاب هاي 
درسي حرفه و فن، اجرا كرده است. در گفت وگويي كوتاه با 
سه تن از مؤلفان اين طرح، آقاي حسينعلي غالمي، خانم 
بهناز حاجيان نژاد و خانم فاطمه سيه چهره، اين موضوع از 

چند ُبعد بررسي شد. 

ابتدا از آقاي غالمي خواسـتيم اهداف طرح مشـاركت در 
توليد مواد آموزشي به ويژه برنامة درسي حرفه وفن را بيان 

كند.
«اهداف طرح را مي توان در سه عنوان مطرح كرد:

كاهش فاصلة طراحي برنامة درسي و اجرا از طريق تعديل نظام 
ــازي فعاليت هاي يادگيري براساس چارچوب برنامة  متمركز؛ بومي س
ــعة ظرفيت هاي توليد مواد آموزشي در سطح استان هاي  درسي؛ توس

كشور.»
مشاركت در توليد مواد آموزشي چه اثرات مثبتي در استان 

داشته است؟
در يك نگاه، هدف از توليد مادة درسي آموزش حرفه وفن استاني، 
ــت، به  نوعي كه  ــدن به قطب آموزش و يادگيري فعال اس نزديك ش

يادگيري، خود در توليد مفاهيم و ارزيابي از خود مشاركت داشته باشد.
ــي باشد، نسبت به  وقتي حوزة اجرا، خوِد طراح و برنامه ريز درس
استقرار طرح تعلق خاطر خواهد داشت و نوعي وابستگي بين مفاهيم 

توليدي و جغرافياي محلي ايجاد مي كند.
چه عواملي اجراي اين طرح را ضروري مي كند؟

تغيير تجربيات جهاني و نيازهاي جديد، رشد سريع علوم و فناوري، 
متناسب سازي محتوا با عالقه هاي دانش آموزان، ارتقاي مهارت هاي 
زندگي، توجه به مزيت هاي نسبي منطقه اي و ناحيه اي، ارائة روش هاي 
فعال تدريس از طريق مشاركت هاي گروهي دانش آموزان، تحقيق و 

ــاي محيطي و منطقه اي، ايجاد الفت بين محتوا و مفاهيم  پژوهش ه
درسي با اقتضائات و موقعيت هاي محلي و بومي، تمركز بر پتانسيل هاي 
ــتان، توجه به ارزش هاي ديني و ملي، پويايي و فعال سازي محتوا  اس
ــدي، و وادار كردن  ــا به كارگيري روش هاي تدريس تعاملي و فراين ب
دانش آموزان به تفكر و تعمق و پرورش خالقيت و خوداتكايي، توجه به 
تنوع فرهنگ ها و... همه عناصر و عواملي هستند كه ضرورت توليد مواد 

درسي توسط استان ها را آشكار مي سازند.
از مهم ترين دسـتاوردهاي طرح در استان شما چه بوده 

است؟
ـ ارتباط آموخته ها با واقعيت هاي ملموس محيطي.

ـ توسعة قدرت نقد دبيران به واسطة نزديكي با مؤلفان كتاب هاي 
تأليفي استان.

ـ ارتقا و مهارت اعتمادبه نفس در دبيران استان.
ـ تنوع فعاليت هاي عملي قابل اجرا با امكانات ساده در مدارس 

شهري و روستايي.
ـ طراحي فعاليت هاي موازي و ايجاد حق انتخاب براي معلمان 

و دانش آموزان.
ــوزان با محتواي توليدي،  ــاس قرابت و نزديكي دانش آم ـ احس

به واسطة استفاده از تصاوير و عكس هاي بومي و محلي.
از مشكالت اجرايي طرح هم برايمان مي گوييد؟

ــكالتي دارد كه اين چند  بله. اين طرح هم مانند هر طرحي مش
مورد را مي توان نام برد:

ـ كافي نبودن ميزان اعتبار تخصصي.
ـ نداشتن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري براي كيفيت بخشي 

توليد.
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ـ نامتجانس بودن روند ارزش يابي محتواي تأليفي با اجرا.
ـ ثابت بودن اهداف كلي درس؛ به نوعي كه قابليت انعطاف در 

عناوين اصلي را نداشته است.
ــوي معاونت برنامه ريزي نيروي انساني وزرات  ـ نبود مجوز از س

متبوع براي آموزش دبيران در خصوص كتاب هاي تأليفي جديد.
در ادامه، از خانم حاجيان خواستيم دربارة روند توليد محتوا 

صحبت كنند.
براساس راهنماي برنامة درسي، طرح از سال ۸۴ آغاز و سال ۸۹ 
به صورت آزمايشي اجرا شد. روند كار به اين صورت بود كه موضوعات 
و متني را كه متخصصان تهيه مي كردند، دبيران به صورت آزمايشي 
در مدارس اجرا مي كردند. ايشان پس از اصالح، كار را براي مسئوالن 
طرح در استان مي فرستادند. طرح پس از تأييد استان، براي بررسي در 
شوراي برنامه ريزي درسي حرفه و فن، به سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي و دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي ارسال مي شد تا پس 

از بررسي و اصالح مجدد به چاپ برسد.
در بخش تصويرگري، براي كاهش نواقص، كار بايد در مراحل 
ــت نبود ارتباط بين  ــد، اما به عل ــون و به دفعات بازبيني مي ش گوناگ
ــكالتي روبه رو  تصويرگران و مؤلفان در انتخاب و تهية تصوير، با مش
ــتان انجام  ــديم. بهتر بود ابتدا تا انتهاي كار تصويرگري در اس مي ش

مي گرفت.
به نظر شـما اين طرح براي اسـتان چه فوايدي داشـته 

است؟
مشخص شدن قابليت هاي استان و معرفي آن به دانش آموزان، 
شناسايي و معرفي مشكالت و محدوديت هاي موجود در منطقه و ارائة 
راه حل هاي منطقي، نو، كاربردي و ملموس براي رفع اين محدوديت ها، 

ـ مهارتي آموزش و پرورش استان. شناسايي توانايي علمي 
به نظر شما تا چه اندازه اهداف تحقق يافته اند؟

انتظاراتي از اين طرح مي رفت، از جمله بومي سازي در كل محتوا. 
به  جز برخي از واحدها كه بومي پذير نيست، تقريبًا در حد انتظارات دفتر 
ــده است. برخي مشكالت مانند  تأليف، توانايي هاي منطقه معرفي ش
مسئلة آب و نجات مصدومان ناشي از شنا و... وارد كتاب درسي استان 
شده است. براي تعدادي از مشكالت منطقه نيز راهكارهايي ارائه شد 
كه مورد توجه دانش آموزان قرار گرفت؛ مانند روش هاي حفظ جنگل، 

جمع آوري زبالة شهري و مديريت فاضالب.
از طرح استقبال شد؟

بله. با توجه به اين كه اهداف از سوي دفتر تأليف تعيين شده بود، 
همكاران منطقه انتظار تغيير اساسي در اهداف و بخش هاي گوناگون 
را داشتند. اما مطالب كتاب براي دانش آموزان ملموس تر شده بود، زيرا 
به قابليت هاي استان زندگي خودشان توجه داشت. حتي با تعدادي از 
ــكالت يا قابليت هايي كه در كتاب مطرح شده، برخورد  پديده ها، مش
داشته و آن ها را لمس كرده بودند. به همين خاطر، مي توانستند مطالب 

را به جاي معلم براي دوستانشان توضيح دهند.
خانم سيه چهره، يكي ديگر از مؤلفان، دربارة طرح اين گونه 

گفتند:
به نظر من اين طرح مزاياي زيادي براي استان داشته است كه 
ــتان به اهم آن اشاره فرمودند. بنده نيز نكاتي را خدمتتان عرض  دوس

مي كنم؛ از جمله:

۱. شناسايي نيازهاي هر منطقه؛
۲. آشنايي دانش آموزان با مشاغل موجود در هر منطقه و جلوگيري 

از مهاجرت؛
۳. استفاده از پتانسيل هاي موجود در هر منطقه.

اما هر طرحي به هر حال نقاط ضعف و كمبود هايي نيز دارد 
كه برخي از آن ها به شرح زير است:

ــت در معرفي نيازهاي  ــودن اهداف و ايجاد محدودي ۱. ثابت ب
منطقه

۲. طوالني بودن زمان اجراي طرح و كهنه شدن مفاهيم به دليل 
تشريفات اداري

۳. محدود شدن توليد به كتاب آموزش حرفه  وفن
۴. معرفي نشدن طرح از سوي رسانه هاي جمعي

۵. اختصاص نيافتن بودجه در ابتداي كار براي عكاسي، طراحي 
و...

هدف از توليد مادة درسي 
آموزش حرفه وفن استاني، 
نزديـك شـدن بـه قطب 
آمـوزش و يادگيري فعال 

است

بـرخي مشكالت مـانـنـد 
مـسـئـلـة آب و نـجـات 
مصدومان ناشي از شنا و... 
وارد كتاب درسـي استان 

شده است
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گفت و گو با علي زيني وند، معلم حرفه و فن استان ايالم

ــايد بارها  ــت دارم! با آن زندگي مي كنم!» ش «حرفه ام را خيلي دوس
اين جمالت را شنيده باشيد، اما مطمئن هستم تعداد دفعاتي كه اين 
ــبت به تعداد كساني كه آن ها را از نزديك  جمله ها را شنيده ايد، نس
مي شناسيد، عدد قابل توجهي نيست! آقاي علي زيني وند، يكي از 
معلم هاي نمونه است كه طي ۲۲ سال تجربه، كالس درس قسمت 
ــده است. روش هاي علمي و گاه ابتكاري اش  مهمي از زندگي او ش
سه بار او را به مقام اولي جشنوارة الگوهاي برتر تدريس (روش فعال 
نوين) استاني (لرستان و ايالم) و پنج بار به مقام اولي همين جشنواره 

در شهرستان رسانده است.
«نمي توانم»، «نمي شود»، «ابزار نيست» و «وقت نداريم»، در ادبيات 
ــتيم تا به خودمان  ــا او به گفت و گو نشس ــس او جايي ندارد! ب تدري
يادآوري كنيم كه اگر «حوصله»، «ابتكار»، «خالقيت» و «آرامش» 
را در فرايند تدريس لحاظ كنيم، ديگر بهانة خوبي براي دنبال نكردن 

اهداف آموزش و پرورش نخواهيم داشت.
� بـا توجه بـه اين که آمـوزش حرفه و فن بـه امکانات 
کارگاهی نياز دارد، اگر در مدرسـه ای اين امکانات وجود 

نداشته باشد، آموزش عملی چگونه انجام می گيرد؟
ــاغل آينده است و  � کتاب حرفه و فن راهنما و معرف حرفه ها و مش
ــنا مي سازد. اين درس  ــاغل گوناگون جامعه آش دانش آموزان را با مش
ــد از يادگيري هاي عملي دانش آموزان دورة راهنمايی  حدود ۶۰ درص
ــود و لذا بهره گيري از وسايل كمكي و كارگاهي يك  را شامل مي ش
ضرورت است. اما در بيشتر نقاط و واحدهای آموزشي کشور امکانات 
ــابه  کارگاهی وجود ندارد و بايد به فکر كاربرد روش هايی بود که مش
فعاليت های عملی هستند. به نظر من اين هشت واحد عملي را می توان 
بدون کارگاه هم به دانش آموزان تفهيم کرد. بنده تاكنون هنگام تدريس 

خازن، ديود و... در مبحث الکترونيک، به دو شيوه عمل کرده ام:
الف) چون کارگاهی وجود نداشت ، هر قطعة از كارافتاده اي، مثل 
دوربين، برد اسباب بازی يا برد راديو را كه پيدا مي كردم، با خودم به 
كالس درس مي بردم. ابتدا قطعات را جداجدا به همة گروه ها نشان 

می دادم و سپس بردهای خراب را تک تک به هر گروه مي دادم و از 
آن ها می خواستم، قطعاتی را که قبًال ديده اند، در اين برد پيدا کنند. 
اگر واقعًا پيدا نمی شد، سعی می کردم ماکتی از هر کدام را از فوم، گل 

يا مواد ديگر درست کنم و در اختيار آن ها قرار دهم . 
ــورت امکان، کليپ کوتاهی از اين قطعات را همراه  ب) در ص
ــمه استفاده  ــن در اختيار آن ها قرار دهم يا از خمير مجس با انيميش

می کردم.
در خصوص واحد فناوری و سيستم هم به کارگاه نيازي نيست. 
ــريح می کنيم، به صورت  ــايل موجود در کالس را تش همين که وس
ــد برد. در مورد واحد  ــتم و فناوری پي خواهن عملی به مفاهيم سيس
ــی، خود  ــد و پريز های موجود در فضای آموزش ــيم ها و کلي برق، س
ــد، با سيم های نازک  ــت و اگر هم موجود نباش کارگاه مجهزي اس
تلفن و يک المپ چراغ قوه وکليد معمولی و باتری، می توان مدارهاي 
ــش گروه پنج نفره را تا پايان کالس به کار  ــاخت و ش الكتريكي س

عملی واداشت.
در خصوص واحد مکانيک، بازديد از تعميرگاه ها، نمايش فيلم 
ــی دوچرخة بچه ها، دعوت از  ــتفاده از خودروی همکاران و حت و اس
ــان و... راهكارهاي خوبي  ــراه با امکاناتش ــان مربوطه هم کارشناس
ــاده می توان شغل و  ــتند. به هر حال با يک سرگرمی بسيار س هس
حرفه ای را به دانش آموز معرفی کرد. لمس کردن و دست رسی افراد 
به وسايل، قوة يادگيری عملی آن ها را تقويت می کند. به اين ترتيب، 
با فن و هنر آميخته به هم بهتر آشنا مي شوند و در آيندة نزديک، به 
انتخاب درستي در حرفه ها و مشاغل اقدام می کنند. اين کتاب قبل 
ــد، يك راهنماي نظري و عملی به يادماندنی و  از اين که کتاب باش

خاطره انگيز است و همکاران نبايد آن را فراموش کنند.
� خود شما در آموزش از چه شيوه ها و الگوهايي استفاده 

می كنيد؟ 
ــد، حرفه و فن کامًال نيازمند شيوه های  � همان طوری که گفته ش
ــت. در تدريس اين کتاب نبايد شيوه و الگوی سخن رانی  عملی اس
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ــت.  ــود، محتوای کتاب با فن و هنر و عمل آميخته اس ــتفاده ش اس
ــرگرم فعاليت باشد، تا  دانش آموز در کارگاه حرفه و فن، چنان بايد س
نداند چه موقع زنگ تفريح يا خانه زده شد. بنده اعتقادم اين  است که 
يادگيری بايد کامًال عملی باشد. من معموًال از <روش هاي تلفيقی> 
در تدريس استفاده مي كنم؛ روش هايی چون: بحث گروهی، آزمايش، 
ــم با استفاده از اين روش ها، دانش آموز  نمايش و واحد کار. مي كوش
ــد. با اين روش، آن چه را كه به  ــش خود برس راحت تر به جواب پرس
طور عملي ياد گرفته است، تا آخر عمر فراموش نمی كند. بنده گاهي 
بدون همراه داشتن وسايل کمکی تدريس مي كنم. مثًال براي تدريس 
درس اتصاالت دائم و موقت، گروه ها را به جان پايه های صندلی که 
ــتند می انداختم و به  جوش و پرچ خورده بودند و يا پيچ و مهره داش
شکل مسابقه از آن ها مي خواستم هر چه زودتر قطعات را از هم جدا 

کنند تا برنده شناخته شوند. 
� عالئق متنوع دانش آموزان چگونه در اين برنامه مورد 

توجه قرار مي گيرد تا زمينة رشد آن ها فراهم آيد؟
� به اعتقاد بنده، همان طور که در بدو ورود نونهاالن به دورة ابتدايی 
ــنجش تحصيلی قرار می دهيم، از دانش آموزان دورة  آنان را مورد س
ــی هم بايد همين آزمون را بگيريم. چون اين مرحله ابتدای  راهنماي
دورة نوجوانی است و در صورت تشخيص ميزان تبحر و تجربة خود، 
ــراغ انتخاب رشته و شغل  ــانی و با جديت به س آن ها در آينده به آس
می پردازند؛ چون قرار است با مشاغل و حرفه ها در کتاب حرفه وفن 
آشنا باشند و بايد مشخص شود چه کسی در چه گروهی از مشاغل 
می تواند فعاليت کند. بنده به مدت دو هفته از ابتدای سال تحصيلی 
ــی، ميزان مهارت افراد را در تصدی يک يا چند تجربه  اول راهنماي
ــغلی را در مورد شغل  ــنجم و در طول سال، افراد هر گروه ش می س

خودش بيشتر راهنمايی می کنم.
� آيا محتوای فعلی کتاب های درسـی پاسـخگوی نياز 

دانش آموزان هستند؟
� اين کتاب ها براساس نياز دانش آموزان در اين گروه سنی و اين 
دوره تهيه شده اند و تا حدودی رضايت بخش هستند. همة ملت هاي 
ــه به دنبال پيشرفت و دست رسی سريع به منابع علمی  جهان هميش
و مهارتی هستند و به سرعت از هم سبقت می گيرند. در کتاب های 
ــتر مبتني بر  ــی ما هم از مطالب جديد و تازه و به روز که بيش درس
مهارت آموزی است، استفاده شده است. ما هم نبايد از جوامع پيشرفته 
ــال پيش موضوع  ــعه يافته جا بمانيم. مثًال ۱۰ س ــورهای توس و کش
فناوری و سيستم و يا واحد الکترونيک در درس پاية دوم چاپ شد و 
االن براي درج مطالب جديد اين فاصلة ۱۰ سال بايد کمتر شود(مثًال 
۵سال يک بار). به عالوه، مي توان واحد الکترونيک را در پاية اول آورد 
تا دانش آموزان زودتر به اين مهارت مجهز شوند. حتی مي توان واحد 
ــوم را به كتاب پاية دوم آورد و يا موضوعات راهنمايی و  مکانيک س
رانندگی را به عنوان يک واحد در كتاب گنجاند. به هر حال، بايد علم 
و تجربة افراد را به روز کنيم و مانند کشورهای پيشرفته گام برداريم 
و جامعة خود را غنی سازيم. پيشنهاد می کنم بعضی آيات قرآن را که 
ارتباط تنگاتنگی با بعضی واحد ها دارند، در ابتدای واحد مربوطه درج 
ــورة حديد که در مضمون آهن  کنيم؛ مثل آية «انا انزالناالحديد» س
(فلزات) است، برای واحد کار با فلز. به اين ترتيب، نياز معنوی افراد 

هم برآورده و آرامش روحی نيز برقرار می شود.

� به نظر شما، محتوای فعلی کتاب های درسی پاسخ گوی 
عالقه هاي دانش آموزان هستند؟

ــتگي دارد و اين دو تا  ــليقه، به ميزان نيازمندی بس � عالقه و س
ــدی افراد منوط به وجود  ــدودي الزم و ملزوم اند. ميزان عالقه من ح
مشاغلي  است که در دست رس هستند و فرد، در جوار تحصيل علمی 
و عملی، نيازمند کسب مهارت در آن می شود. حال در کتاب حرفه وفن 
ــي  دانش آموزان را  ــه نيازهاي تخصص ــت ك مهارت هايی آمده اس
برطرف مي كند. دبير حرفه و فن بايد خود و فراگيرش را درگير فعاليت 
ــد، در  ــود. همان طور که گفته ش کند تا عالقه هاي او برانگيخته ش
اکثر نقاط کشور ما با کمبود کارگاه حرفه و فن مواجه هستيم و اکثرًا، 
آن هايی هم که کارگاه دارند يا ناقص و ناچيزند و يا کارگاه تخصصی 
نيستند و در واقع آزمايشگاه تخصصي علوم تجربی هستند. خانواده 
اولين جامعه اي است که فرد در آن احساس نياز مي کند و به دنبال 
ــب مهارت های مورد عالقة خود مي رود. هر عضو خانواده خود  کس
ــه است،  ــب مهارت در جامعة بزرگ تر که همان مدرس را براي کس
ــپس نياز  آماده مي كند. هدفش رفع نياز جامعة کوچک خانواده و س
جامعة بزرگ تری است که بعدها می خواهد در آن زندگی کند. کتاب 
حرفه و فن خوش بختانه با اعضای کوچک خانواده سروکله می زند تا 
ــا ويرايش کند، و يا  ــود در خانواده را افزايش دهد ي ــات موج تجربي
تجربة جديدتری را به خانواده معرفی کند تا بلکه با مشورت خانواده، 
زمينه برای کسب مهارت و درامد توسط اعضاي خانواده مهيا شود. 
خانواده، از يك طرف نياز را به وجود مي آورد و از طرف ديگر، فرد را 
مستعد ورود به حيطه جامعة بزرگ تر می کند که بعدها قضيه برعكس 
مي شود و جامعة بزرگ تر به فرد نياز پيدا مي كند. اکنون در بعضی از 
واحدهای کتاب، مشاغل روستايی برای روستاييان و بعضی مشاغل 

شهری برای جامعة شهری ارائه مي شوند.
� نظر شـما دربارة ارزش يابي اين درس چيست؟ بهتر 
اسـت به شكل نظري باشـد يا عملي و يا تركيبي از هر 

دو؟
� دانش آموزان براي كسب علوم و تجارب، مي كوشند و معلم نقش 
ــخيص  ــا را دارد. در واقع ما براي دانش آموز، راه را از چاه تش راهنم
 مي دهيم. ما در کالس مطاالب و آموزه ها را درجه بندی و دسته بندی 
ــا بيان نظرات و يا  ــم و از اعضاي گروه ها می خواهيم كه ب می کني
توصيفات خود و يا انجام فعاليت، به اصل موضوع برسند. در مجموع، 
ــا هم به يادگيری و تکاپو  ــورت ب معلم و دانش آموزان از طريق مش
ــم مي پردازند. ما حتی خالصه کردن درس و نتيجه گيری و  در تعالي
ارزيابی پايانی را به خود دانش آموزان مي سپاريم؛ خواه مطالب نظری 
ــم هدايت کننده و  ــا ترکيبی از آن ها. پس معل ــد و ي و يا عملی باش
سکان دار علوم عملی و يا نظری است و اين دانش آموز است که بايد 

علوم را ياد بگيرد و در زندگی خود به کار گيرد.
ــوان امتحان و آزمون نبايد  ــاب حرفه وفن، چيزی به عن در کت
وجود داشته باشد. همين که فرد يا گروه به کمک هم يک عروسک 
با پوليش درست مي كنند و روال کار و نحوة تهيه و چگونگی درست 
ــش در اين مورد نيست و  ــدن آن  را می دانند، ديگر نيازی به پرس ش
ــيده اند. اما در اين يادگيری ها، فرد به تمرين  عمًال به جواب خود رس
ــود. کتاب و معلم  ــرار نياز دارد تا مهارت در وجود او ماندگار ش و تک
راهنمای او هستند و تمرين عملي يادگيری اش را عميق تر مي سازد.
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کتاب های کمک آموزشی
علوم اجتماعی و حرفه و فن

در ادامة معرفي كتاب هاي مناسب در دو شمارة قبل، اكنون 
ــد» و چگونگي تهية آن مي پردازيم.  به تعريف «كتاب نامة رش
كتاب نامة رشد، فهرستي ساالنه از كتاب هاي آموزشي مناسب و 
مرتبط با برنامة درسي است. تمامي اين كتاب ها از نظر پاي بندي 
به برنامة درسي، بررسي شده و با كسب حد نصاب الزم، به اين 
فهرست راه يافته اند. اطالعاتي كه در كتاب نامة رشد وجود دارد، 
عبارت است از: مشخصات ظاهري كتاب(عنوان، نام مؤلف، نام 
مترجم، ناشر، سال و محل نشر، تعداد صفحات، قطع، موضوع 
و پاية تحصيلي مرتبط)، كلمات كليدي و چكيده اي از محتواي 
كتاب. هم چنين، در پايان هر كتاب نامه، نمايه هايي براي خواننده 
فراهم آمده است كه دست رسي به كتاب ها را براساس عنوان 
ــي، پديدآورندگان آثار و كلمات  ــر، پاية تحصيل كتاب، نام ناش
كليدي كتاب ها ممكن مي سازد. حتي براي دست يابي آسان تر 
ــاني ناشران نيز در انتهاي  به ناشران كتاب هاي مناسب، نش
ــت. وجود نام و مشخصات هر كتاب در  هر كتاب نامه آمده اس
ــت كه كتاب مذكور از حداقل  كتاب نامة رشد بدين معني اس
ــي برخوردار است. از اين رو مي توان  ويژگي هاي كتاب آموزش
گفت، كتاب نامه هاي رشد مرجعي مطمئن براي تهية كتاب هاي 
آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي، خصوصًا براي تجهيز 

كتاب خانه هاي آموزشگاهي هستند.
ــد مي توانيد به نمايندگان  براي تهية كتاب نامه ها ي رش
مجالت رشد در منطقه يا استان مراجعه كنيد. هم چنين، نسخه ا ي 
ــد، در قالب «پي دي اف» در وبگاه طرح  از كتاب نامه هاي جدي
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي 

به نشاني: http://www.roshdmag.ir قرار مي گيرد.

ــت  ــما را به فهرس ــماره از مجله، توجه ش ــن ش در اي
ــي «علوم اجتماعی» و  ــتة درس ــب دو رش كتاب هاي  مناس
«حرفه و فن» جلب مي كنيم:                                                                                                                                        

علوم اجتماعي
۱. ابراهيم اصالني. نوجواني ۲: روان شناسي نوجواني براي 

نوجوانان. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۲. نيكول برايان بوپال. نوجوانان و حفظ محيط زيست. ترجمة 

منير شاخساري. فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
۳. ميشل لودوك. با گام هاي كوچك: شناخت شهر. ترجمة 

مهناز عسگري. آفرينگان. تهران ۱۳۸۸. 
۴. ژرار برتوليني. با گا م هاي كوچك: شناخت زباله و بازيافت. 

ترجمة مهناز عسگري. آفرينگان. تهران. ۱۳۸۸.
۵. رويا خويي. چراهاي شگفت انگيز: پوشاك ايراني. محراب 

قلم. تهران. ۱۳۸۷.
۶. ار پنتوس. شما و سياست (كتاب كمك درسي دبستان هاي 

كشور فرانسه). ترجمة كيان فروزش. دايره. تهران ۱۳۸۸.
ــمگين مي شويم: چه كنيم؟ ترجمة  ۷. اليزابت ورديك. خش

حسن نصيرنيا. قدياني. تهران. ۱۳۸۷.
ــترس مي شويم: چه كنيم؟. ترجمة  ۸. ترور رومين. دچار اس

حسن نصيرنيا. قدياني. تهران. ۱۳۸۷.

حرفه و فن
۱. محمدعلي عباسي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان.

مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.

طيبه الدوسی

در ادامة معرفي كتاب هاي مناسب در دو شمارة قبل، اكنون
ــد» و چگونگي تهية آن مي پردازيم. به تعريف «كتاب نامة رش
كتاب نامة رشد، فهرستي ساالنه از كتاب هاي آموزشي مناسب و
مرتبط با برنامة درسي است. تمامي اين كتاب ها از نظر پاي بندي
به برنامة درسي، بررسي شده و با كسب حد نصاب الزم، به اين
فهرست راه يافته اند. اطالعاتي كه در كتاب نامة رشد وجود دارد،
عبارت است از: مشخصات ظاهري كتاب(عنوان، نام مؤلف، نام
مترجم، ناشر، سال و محل نشر، تعداد صفحات، قطع، موضوع
و پاية تحصيلي مرتبط)، كلمات كليدي و چكيده اي از محتواي
كتاب. هم چنين، در پايان هر كتاب نامه، نمايه هايي براي خواننده
فراهم آمده است كه دست رسي به كتاب ها را براساس عنوان
ــي، پديدآورندگان آثار و كلمات ــر، پاية تحصيل كتاب، نام ناش
كليدي كتاب ها ممكن مي سازد. حتي براي دست يابي آسان تر
ــاني ناشران نيز در انتهاي به ناشران كتاب هاي مناسب، نش
ــت. وجود نام و مشخصات هر كتاب در هر كتاب نامه آمده اس
ــت كه كتاب مذكور از حداقل كتاب نامة رشد بدين معني اس
ــي برخوردار است. از اين رو مي توان ويژگي هاي كتاب آموزش
گفت، كتاب نامه هاي رشد مرجعي مطمئن براي تهية كتاب هاي
آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي، خصوصًا براي تجهيز

كتاب خانه هاي آموزشگاهي هستند.
ــد مي توانيد به نمايندگان براي تهية كتاب نامه ها ي رش
مجالت رشد در منطقه يا استان مراجعه كنيد. هم چنين، نسخه ا ي
ــد، در قالب «پي دي اف» در وبگاه طرح از كتاب نامه هاي جدي
سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دفتر انتشارات كمك آموزشي

http://www.roshdmag.ir قرار مي گيرد. rبه نشاني:

ــت ــما را به فهرس ــماره از مجله، توجه ش ــن ش در اي
ــي «علوم اجتماعی» و ــتة درس ــب دو رش كتاب هاي  مناس
«حرفه و فن» جلب مي كنيم:                                                                                                                                       

علوم اجتماعي
۲. ابراهيم اصالني. نوجواني ۲: روان شناسي نوجواني براي ۱

۸نوجوانان. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۲. نيكول برايان بوپال. نوجوانان و حفظ محيط زيست. ترجمة

۸منير شاخساري. فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
۳. ميشل لودوك. با گام هاي كوچك: شناخت شهر. ترجمة

۸مهناز عسگري. آفرينگان. تهران۱۳۸۸.
۴. ژرار برتوليني. با گا م هاي كوچك: شناخت زباله و بازيافت.

.۱۳۸۸ ۸ترجمة مهناز عسگري. آفرينگان. تهران.
۵. رويا خويي. چراهاي شگفت انگيز: پوشاك ايراني. محراب

.۱۳۸۷ ۷قلم. تهران.
۶. ار پنتوس. شما و سياست (كتاب كمك درسي دبستان هاي

.۱۳۸۸ ۸كشور فرانسه). ترجمة كيان فروزش. دايره. تهران
ــمگين مي شويم: چه كنيم؟ ترجمة ۷. اليزابت ورديك. خش

.۱۳۸۷ ۷حسن نصيرنيا. قدياني. تهران.
ــترس مي شويم: چه كنيم؟. ترجمة ۸. ترور رومين. دچار اس

.۱۳۸۷ ۷حسن نصيرنيا. قدياني. تهران.

حرفه و فن
۱. محمدعلي عباسي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان.

.۱۳۸۸ ۸مدرسه. تهران.

طيبه الدوسی
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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)

 e-kids ۲. سوده مقصودي. آموزش كودكان الكترونيكي
ــي ICDL (۲ جلد).  ــتاندارد جهان ــق با آخرين اس مطاب

داركوب. كرمان. ۱۳۸۸.
۳. شارون دالگليش. ارزش خاك. ترجمة شهرزاد فتوحي. 

شركت انتشارات فني ايران. تهران. ۱۳۸۸.
ــه بعدي  ــت پرداز. چگونه عكس س ۴. مجمدجواد پوس
ــودكان   ــرورش فكري ك ــون پ ــم. كان ــم و ببيني بگيري

و  نوجوانان. تهران. ۱۳۸۷.
۵. شاهين مالكي راد. چگونه مي توان مخترع شد. دانش 

زنجان. زنجان. ۱۳۸۸.
۶. رابين كرود. حمل  و  نقل (از مجموعة علم در قرن ۲۱). 

ترجمة مجيد عميق. افق. تهران. ۱۳۸۷.
ــران. داير  ئ المعارف اينترنتي.  ــيمون آدامز و... ديگ ۷. س
ترجمة منوچهر اكبرلو و... ديگران. محراب قلم. تهران. 

.۱۳۸۸
ــتان لوئيز بريل (از  ــر انگش ــارا اوكانر. دنيا در س ۸. بارب
مجموعة مشاهير جهان). ترجمة احمد قندهاري. مهاجر. 

تهران. ۱۳۸۸.
۹. هما ملك. فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان 
(ICT معلمان). انتشارات بين المللي گاج. تهران. ۱۳۸۸.

ــات ويژة  ــاوري اطالعات و ارتباط ــك. فن ۱۰. هما مل
نوجوانان سال اول/ دوم/ سوم راهنمايي. صفار، اشراقي.

تهران. ۱۳۸۸.
ــاب كار آموزش حرفه و فن  ۱۱. حميدرضا كاظم زاده. كت
پاية اول/ دوم/ سوم راهنمايي براساس آخرين تغييرات 

كتاب هاي درسی. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.

�

e-kids s. سوده مقصودي. آموزش كودكان الكترونيكي ۲
(۲ جلد).  ICDL ــي ــتاندارد جهان ــق با آخرين اس Lمطاب

۸داركوب. كرمان. ۱۳۸۸.
۳. شارون دالگليش. ارزش خاك. ترجمة شهرزاد فتوحي. 

.۱۳۸۸ ۸شركت انتشارات فني ايران. تهران.
ــه بعدي  ــت پرداز. چگونه عكس س ۴. مجمدجواد پوس
ــودكان   ــرورش فكري ك ــون پ ــم. كان ــم و ببيني بگيري

.۱۳۸۷ ۷و  نوجوانان. تهران.
۵. شاهين مالكي راد. چگونه مي توان مخترع شد. دانش 

۸زنجان. زنجان. ۱۳۸۸.
۶. رابين كرود. حمل  و  نقل (از مجموعة علم در قرن۲۱). 

۷ترجمة مجيد عميق. افق. تهران. ۱۳۸۷.
ــران. داير  ئ المعارف اينترنتي.  ــيمون آدامز و... ديگ ۷. س
ترجمة منوچهر اكبرلو و... ديگران. محراب قلم. تهران. 

.۱۳۸۸
ــتان لوئيز بريل (از  ــر انگش ــارا اوكانر. دنيا در س ۸. بارب
مجموعة مشاهير جهان). ترجمة احمد قندهاري. مهاجر. 

.۱۳۸۸ ۸تهران.
۹. هما ملك. فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان 
۸ معلمان). انتشارات بين المللي گاج. تهران. ۱۳۸۸. ICT)

ــات ويژة  ــاوري اطالعات و ارتباط ــك. فن ۱۰. هما مل
نوجوانان سال اول/ دوم/ سوم راهنمايي. صفار، اشراقي.

۸تهران. ۱۳۸۸.
ــاب كار آموزش حرفه و فن  ۱۱. حميدرضا كاظم زاده. كت
پاية اول/ دوم/ سوم راهنمايي براساس آخرين تغييرات 

۸كتاب هاي درسی. وراي دانش. تهران. ۱۳۸۸.

kid ك الك كا ك ش آ ق ۲



۴۸ شمارة 7 فروردين90
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:
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جشنوارة

عبدالحميد خزاعی
دبير جشنواره

ــتان>  ــتان <دشتس ــت آموزش وپرورش شهرس مديري
ــهر، از پنج سال گذشته تاکنون  با پيشنهاد و  استان بوش
ــنوارة سخن رانی  همکاری يکی از مدارس راهنمايی، <جش
به زبان انگليسی> را در سطح شهرستان برگزار می کند که 
دانش آموزان و عالقه مندان به زبان بين المللی انگليسی، از 
آن استقبال کرده اند. اجرای خوب اين جشنواره با کمک و 
راهنمايی دبيران محترم زبان انگليسی و مسئوالن منطقه ای 

ارزش  می يابد. 
چگونگی اجرا در شهرستان 

ــنواره انتخاب و با سرگروه زبان انگليسی  � ابتدا دبير جش
منطقه، هماهنگی های الزم انجام می شود. 

ــامی  ــت اس ــنواره، فهرس ــدارس بعد از فراخوان جش � م
ــتاد  ــب هر يک را به س ــخه ای از مطل ــوزان و نس دانش آم

جشنواره می فرستند. 
ــهمية  ــه ای، طبق س ــی رقابت مدرس ــدارس در نوع � م
ــه، دانش آموزان برتر را به ستاد  ــده برای هر مدرس اعالم ش

جشنوارة شهرستان اعالم و معرفی می کنند. 
ــتاد  ــده از مدارس به س ــداد دانش آموزان معرفی ش � تع
ــنواره، دو برابر تعداد برگزيدگان روز اجرای جشنواره  جش
است. اين روش باعث می شود تعداد بيشتری از دانش آموزان  

شهرستان درگير اين موضوع  باشند.
ــنواره، با  ــة فوق العاده قبل از اجرای جش � طی يک جلس
کمک سرگروه و دو تن از دبيران مجرب زبان انگليسی، از 
ــاس اجرايشان، افراد برتر به تعداد   بين دانش آموزان و براس

مورد نياز اجرای جشنواره انتخاب می شوند. 
ــوند و روز  ــنواره به مدارس معرفی می ش � منتخبان جش
اجرای جشنواره، در حضور مدعوين و مهمانان، سخن رانی 

می کنند و با هدايايی از آنان تقدير می شود.
پيشنهادها

ـ برای جذابيت و اجرای روان برنامه، جلسه را به کمک 
ــة <power point> رهبری  ــتفاده از برنام فناوری و با اس

کنيم . 
ـ در حرکتی نمادين، به همة شرکت کنندگان هديه  ای 

تقديم داريم. 
ــنواره و دبيران زبانی که دانش آموزان  ـ از فعاالن جش
ــی راه يافته اند، به طور کتبی تقدير به  آنان به مرحلة پايان

عمل آوريم.  

آ

 استانی
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