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حمدرضا حشمتیمحمدرضا حشمتی

ما معلمان هر وقت به آخر سال مي رسيم، رنگ و بوي ارزش يابي مي گيريم. اما وقتي به مباحث علمي دربارة ارزش يابي 
توجه مي كنيم، متوجه مي شويم كه شايد از اهداف اصلي آموزش وپرورش دور شده ايم. «روش هاي ارزش يابي ما زمينه ساز 
اضطراب، دلهره و تشويش براي دانش آموزان است. هرگاه فرزندان ما اراده مي كنند كه از حصار اين كابوس هاي وحشت 

فرار كنند، باز هم خود را در چنبرة آن گرفتار مي بينند و چاره اي جز دست و پنجه نرم كردن با آن نمي يابند.۱» 
ــت دانش آموز با نمرة هجده تا بيست رقم مي خورد و همان دانش آموز در درس ديگر با نمرة سيزده تا پانزده  سرنوش
شكست مي خورد. بديهي است كه ناقوس «مرگ علمي» دانش آموز از دوازده به پايين به صدا در مي آيد، اما اين كه آيا نمرة 
بيست قلة غرور را فتح مي كند يا اين كه چرا اين دانش آموز، با اخذ نمرة دوازده بايد به شكست محكوم شود و شريان حيات 

علمي او با عدد نه قطع  شود، سؤالي بي پاسخ است! آيا راه چاره اي وجود دارد كه در آن، به اين سؤال پاسخ داده شود؟
نگاه مجدد به ارزش يابي، بازنگري و باز تعريف آن و ايجاد ارزش يابي نوين، ضرورتي قطعي و يقيني است.

� يكي از مهم ترين معضالتي كه گرفتار آن هستيم، رقابتي شدن آموزش وپرورش است؛ به طوري كه دانش آموزان ـ اين فرزندان 
ـ از آغاز كودكي و ورود به مدرسه، با وجود دوستي و مشاركت با يكديگر، متأسفانه به  تدريج چنان رقيب هم مي شوند و  آينده ساز 
چنان انديشة فردگرايي بر جمع  گرايي مسلط مي  شود كه عمًال امكان مشاركت مؤثر معنادار در درون كالس ها و مدرسه ها از بين 
مي رود يا كاهش مي يابد. اين آفت به طور مستمر به جامعه تزريق و به صورت باور عمومي ظاهر مي شود؛ به گونه اي كه شريك 

بودن برخالف مشيت الهي پنداشته مي شود و هويت فردي بر هويت جمعي و كلي غلبه مي كند و ظاهر مي شود.
� نتيجه گرايي مفرط و توجه افراطي به نتيجه، سد و مانع بزرگي در برابر هرگونه تحول مناسب در آموزش وپرورش شده 
است. همة ما نگرش ابزاري و كّمي و بي توجهي به نگاه ارزش كيفي را به صورت فرهنگ رايج ترويج مي كنيم؛ به طوري 
كه نوعي كميت گرايي بر تمامي اركان اين سرزمين سايه افكنده است. اين امر آفت و مانعي بر هر نوع تغيير درست در 
تعليم وتربيت است. دانش آموزان با به  خطر افتادن بهداشت رواني شان، با اين باور كه چنين چيزي وظيفة آن هاست، دچار 
آسيب جدي مي شوند. به  تدريج از دنياي پرنشاط و لبريز از توان و استعداد نوجواني فاصله مي گيرند و به موجوداتي منفعل 
تبديل مي شوند كه محفوظاتي را در ذهن دارند. از سويي ديگر هم، مهارت هاي بنيادي زندگي و اعتمادبه نفس در آن ها به 

شدت رو به كاهش مي گذارد.
ــارت ديگر، تحول براي  ــت. به عب ــد، تغيير و تحـول در آموزش وپرورش تنها راه نجات اس ــه نظر مي رس ب
آموزش وپرورش، هم چون اكسيژن براي موجود زنده است و آموزش  و  پرورشي كه در آن تغيير و تحول نباشد، مثل كالبد 

مرده اي است كه دير يا زود به ديگر بخش هاي جامعه آسيب خواهد زد.
دوستان! اگر از تغيير و تحول در آموزش وپرورش باز بمانيم، تعليم وتربيت از بين مي رود. تصوير عوامانة گريز هميشگي 
از تغييرات، بايد از جامعة معلمان اين سرزمين رخت بربندد تا ما بتوانيم شاهد رشد فرزندانمان ـ دانش آموزان ـ در همة ابعاد 
و به صورت هماهنگ باشيم. همكاران محترم، بياييد به آرامي با تغيير نگرش ها، مهارت ها و رفتارها، زمينه ساز اين مهم 
باشيم. ان شا ء اهللا در سال تحصيلي آينده با مشاركت و همراهي شما خوبان، بيش از پيش به موضوع ارزش يابي توصيفي 

خواهيم پرداخت. منتظر نظرات و ديدگاه هاي ارزشمند شما هستيم.

پي نوشت
۱. نيلي احمدآبادي، احمد. مدرسة مطلوب. ارزش يابي توصيفي. انجمن تعليم وتربيت كانون مدارس اسالمي. قم. ۱۳۸۹.
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يكـي از بسـترهاي تمريـن 
اسـت  ايـن  مسـئله  حـل 
بـه دادن  كـه در مـدارس، 
اطالعات اكتفا نشود، بلكه به 
دانش آموزان اجازه داده شود 

كه خود مسئله را حل كنند

سعيده اكبري نظري

مهارت هاي معلميمهارت هاي معلمي

سعيده اكبري نظري چه کنم؟ اين اساسی ترين مسئلة زندگی انسان هاست.
همة ما از وقتی چشم باز می کنيم، خود را در جهانی پيچ در 
پيچ می يابيم که در کلی ترين جنبه های زندگی تا جزئی ترين آن ها، 

با «چه کنم» های متعددی مواجه می شويم.
ــر و در جوامع بشری، به مرور سّنت های  در تاريخ زندگی بش
ــکل گرفته اند. اين سنت ها پاسخ بسياری از اين «چه  فرهنگی ش
کنم»ها را می دهند و به طور طبيعی بسياری از مسائل ما از پيش 
حل شده اند. اما صرف نظر از اين که اگر کسی به صورت کورکورانه 
از سنت ها تبعيت کند، فاقد زندگی اصيل است، در زندگی امروزی 
با توجه به تغييرات سريعی که پيرامون ما شکل می گيرد، سنت های 
ما در حال از دست دادن تسلط خود هستند و در بسياری از مسائل 
جديد نيز هنوز سنتی حاکم نشده است. بنابراين، هر يک از ما در 
ــتيم که پاسخ آن ها را نمی توانيم با  زندگی با مسائلی مواجه هس
ــت آوريم و بايد به «مهارت حل مسئله»  ــنت به دس مراجعه به س

مجهز  باشيم.
اين مهارت نيز مانند ساير مهارت ها نيازمند تمرين است.يعنی 
برای حل مسائل مهم زندگی مان بايد از همان کودکی، با مسائل 
گوناگون مواجه شويم و با کمک راهنما، با روش حل مسئله، انواع 

راه حل ها و نتايج آشنا شويم.
يکی از بسترهای تمرين حل مسئله اين است که در مدارس، 
برای درس های تخصصی و عمومی، به دادن اطالعات اکتفا نشود، 

بلکه به دانش آموزان اجازه داده شود كه خود مسئله را حل كنند. 
ــدم به قدم پيش  ــت ق ــيدن به اين هدف، الزم اس برای رس

برويم:
ــان دهيم که می توانند  قـدم اول: به تمامی بچه ها اطمين

راه حلی برای هر مسئله پيدا کنند.
قـدم دوم: از آن ها بخواهيم با بررسی مسئله، قسمت هاي 
ــيم کنند.سپس مسائل را  ــمت های ساده تقس پيچيده تر را به قس

اولويت بندی کنند و نکات مبهم را مشخص سازند.
قدم سـوم: تمامی راه حل هايی را که به ذهنشان می رسد، 

بدون قضاوت در مورد درست يا غلط بودن آن، يادداشت كنند.
قدم چهارم: راه حل های مطرح شده را مقايسه و نتايج هر 

يک را بررسي كنند.
ــن راه را برای حل انتخاب  قـدم آخر: بهترين و کارامدتري

كنند و ارائه دهند. 
شايد در نگاه اول به نظر برسد که حل مسئله بيشتر به دروس 
ــت، اما امکان ارائة تمامی دروس به  رياضی يا تجربی مربوط اس

صورت مسئله وجود دارد. براي مثال در درسی مانند تاريخ، معلم 
می تواند وقايعی را که در طول زمان اتفاق افتاده است، به ترتيب، 
ــد، اما  به صورت قصه مطرح کند و در کالس تنها او متکلم باش
روش ديگر اين است که موقعيت و شرايط آن دوره را مطرح کند 
ــاه يا مردم آن دوره قرار  و از بچه ها بخواهد خود را به جای پادش
ــکل آن مقطع زمانی به  دهند و راه حل هايی را که برای حل مش
ــان می رسد مطرح  و در کنار آن، ديدگاه های يکديگر و در  ذهنش
نهايت اتفاقی را که در تاريخ افتاده است، بررسی و آسيب شناسی 
ــياری دروس ديگر مانند معارف، علوم اجتماعی، ادبيات  کنند. بس

ــبی برای تمرين اين  و... نيز فرصت مناس
مهارت است.

در واقع در کالس درس معلم بايد کنار 
دانش آموزان قرار گيرد، مسئله ای را پيش 
روی آن ها قرار دهد و اجازه دهد با بررسی 
ــند. در اين  راه های متفاوت، به نتيجه برس
ميان، نقش او تنها راهنمايی برای رسيدن 
ــاندن دانش آموز با  به مقصد است، نه رس
چشم های بسته به نقطة پايان؛ خطايی که 
اغلب ما مرتکب آن مي شويم و نتيجة آن 
تربيت نسلی شکننده خواهد بود؛ نسلی که 
وقتی در زندگی با مسئله ای روبه رو می شود، 
انتظار دارد کسی نقش کتاب حل مسائل را 
برايش ايفا کند و اگر آن کتاب را نيافت، به 
اين نتيجه می رسد که حتمًا راه حلی برای 
ــکل وجود ندارد و اين پايان راه و  اين مش

آغاز بدبختی است.
روش تدريس و ارائة مسائل توسط ما، 
می تواند پايه گذار سبک زندگی فرزندانمان 
در آينده باشد. پس تالش کنيم تا با مطالعه 
و يادگيری شيوه های کارامد در ارائة مطالب 
ــی، در کنار آموزش عناوين هر واحد  درس
ــتن را نيز در کالسمان  درسی، خوب زيس

تمرين کنيم.

عكس: رضا بهرامي
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مدرسة مثبت 
دکتر فريد براتي سده 

يكي از اهداف روان شناسـي مثبت گـرا، ايجاد 
محيط ها يا مؤسسات و نهادهاي مثبت است. مدرسه 
يكي از اين محيط هاي مهم يادگيري مثبت است. در 
اين دوره، كوشيديم طي سلسله مقاالتي، اصلي ترين 
نكات مرتبط با مدرسة مثبت را براي شما همكاران 
گرامي ارائه دهيم. در اين شـماره، آن چه را كه بيان 

شد، جمع بندي مي كنيم.

ــي مثبت گرا و  ــرد روان شناس ــر، رويك ــال هاي اخي در س
ــادكامي مطرح شده و به ويژه نظرية زندگي  مقوله هايي چون ش
كامل۱ سليگمن ارائه شده كه در آن بر چند جنبة زندگي كامل 
تأكيد مي شود. سليگمن (۲۰۰۲) مي گويد، خوش بختي يا همان 

زندگي كامل، شامل سه نوع زندگي است كه عبارت اند از: 
الف)  زندگي شاد و لذت بخش كه به هيجان هاي مثبت در 
گذشته، حال و آينده معطوف مي شود؛ ب) زندگي با اشتياق كه به 
توانمندي ها و فضيلت هاي آدمي مربوط است؛ ج) زندگي با معنا 
ــود.  كه در آن قصد و هدف و معنايي براي زندگي منظور مي ش
ــت كه وجود اين سه نوع زندگي، موجب  سـليگمن معتقد اس
ــادي و شادكامي و  ــنودي و رضايت از زندگي و ش افزايش خش
ــود. هدف  ــعادت و خوش بختي فرد مي ش ــبب س در نهايت س

كليدواژه ها: نعمت، داشته، شادي. 
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روان شناسي مثبت گرا سه حيطة اساسي است: ۱. هيجان هاي 
ــادي انسان؛ ۲. توانمندي هاي مثبت و فضليت هاي  مثبت و ش
انسان ها؛ ۳. نهادهاي مثبت از جمله خانواده، محل كار و مدرسه 

و محيط هاي آموزشي مثبت .
براي افزايش شادي و رضايت از زندگي، تدابير و فعاليت هايي 
ــده است كه مي توان با كاربرد آن ها سه نوع زندگي و  تدوين ش
ــه خوش بختي افراد و نهادهاي گوناگون را تأمين كرد.  در نتيج
ــت كه در دستور كار  ــت اين تدابير در مدارس، مدتي اس كاربس
روان شناسان قرار دارد و متخصصان براي ايجاد مدرسة مثبت 
ــي كه بار مثبت داشته و اميدآفرين و شادي افزا  و تدوين دروس
ــه اي  ــند، پروژه هايي را به كار برده اند؛ از جمله پروژة مدرس باش
در مدارس پنسيلوانيا كه توسط سليگمن و همكارانش (۲۰۰۹) 
ــد. هم چنين، آن ها يك پروژة مفصل نيز در مدرسه اي  انجام ش
در استراليا اجرا كرده اند. در پروژه هاي اجرا شده، متخصصان در 
كالس حاضر شدند و تمرين هاي مربوطه و از جمله تمرين سه 
ــه داشتة زندگي و شمارش داشته ها را به كار بردند.  نعمت يا س
هدف از اين تمرين، آن است كه توجه دانش آموزان با يادآوري و 
نوشتن سه داشته يا سه نعمتي كه در طي روز به آن رسيده اند، بر 
آن چه در زندگي دارند، معطوف شوند و نه به نداشته ها. بررسي ها 
نشان مي دهد، فكر كردن به نعمت ها و داشته ها، موجب افزايش 
سطح اميد، رضايت از زندگي و شادي مي شود[سليگمن، ۲۰۰۲؛ 
سليگمن و همكاران، ۲۰۰۹]. بررسي ها نشان داد كه در استراليا 
در مدرسه اي كه بستة تدوين شدة مربوطه به كار بسته شد، سطح 
رضايت از زندگي و شادماني دانش آموزان افزيش يافت[سليگمن 
ــر تمرين هاي مربوطه مي توان به  ــكاران، ۲۰۰۹]. از ديگ و هم
تمرين هاي اميد، نامة شكر، شناخت و استفاده از توانمندي هاي 

مثبت و فضيلت ها و... اشاره كرد.
ــه رويكرد اخير در  ــي در اين مقاالت، با توجه ب به طوركل
ــي، يعني روان شناسي مثبت گرا و با تأكيد بر يكي از  روان شناس

فكر كردن به نعمت ها 
و داشـته ها، موجـب 
افزايـش سطح امـيد، 
رضايـت از زنـدگي و 

شادي مي شود

حيطه هاي مورد نظر يعني مدرسة مثبت، به بررسي يك محيط 
ــي دانش آموزان و  ــي از ديد ذي نفعان اصلي، يعن مثبت آموزش
ــان مي دهد، در موارد  ــواهد موجود نش ــاره شد. ش معلمان، اش
زيادي بين نظر دانش آموزان با معلمان در اين كه مدرسة مثبت 
چگونه مدرسه اي است، توافق كلي وجود دارد. با اين همه، ديد 
دانش آموزان بيشتر از نگاه فردي و مبتني بر خواسته هاي فردي 
ــت، حال آن كه نظر معلمان عمدتًا براساس ضابطه مداري و  اس
ــپس داشتن فرصت  رعايت مقررات و ضوابط در درجة اول و س

رشد فردي است.
هم چنين، عالوه بر رعايت نظم و مقررات و اعمال ضوابط 
ــة شاد،  ــة مثبت، مفهوم مدرس به عنوان يك ركن عمدة مدرس
ــه گانة  ــاز، يا با تعميمي از مؤلفه هاي س اميدبخش و رضايت س
ــليگمن، مي توان مدرسه اي را مثبت خواند كه  زندگي خوب س
مدرسه اي شاد و لذت بخش، توانمندمحور و بامعنا (هدفمند) باشد. 
اين وجوه و تدابير و راهكارهاي مبتني بر آن ها، در حال حاضر 
ــورد مطالعه قرار دارند و اميد مي رود كه در آينده اي نه چندان  م
ــي مدارس در نقاط گوناگون جهان  دور، در سرفصل هاي درس

آورده شوند.

پي نوشت
1. full life
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ثمانه ايروانيثمانه ايرواني 

معماري اثربخش

آن چه گذشت
ــك معمار متخصص در  ــه دانش آموز، ي   تيم معماري با س
زمينة فضاهاي آموزشي  و مديران مجتمع آموزشي اعم از ابتدايي، 
راهنمايي و دبيرستان، تشكيل شد. قرار بود اين تيم به صورت كامًال 
تخصصي، مشكالت مربوط به حياط مدرسه را بررسي كند تا بتواند 
براي آن در بلند مدت، طراحي خوبي ارائه دهد و آن را در مدرسه به 
بهترين نحو اجرا كند. امروز نتيجة اين جلسه و آن چه را بحث شد، 

از زبان سرگروه دانش آموزان ادامه مي دهيم. 

ــاعت ۹:۳۰ بود. ما نيز اطالعاتي را كه  ــه روز يكشنبه س جلس
جمع آوري كرده بوديم، همراه خود آورديم. كمي از اين كه در جلسه 
حضور داشته باشم، رعب ووحشت داشتم، چرا كه تاكنون در مدرسه 
ــند و  ــه اي به اين حد جدي كه معماران و مديران حاضر باش جلس
ــته باشند، نداشتيم.  دانش آموزان نيز آزادانه حق صحبت كردن داش
البته هميشه در مدرسة ما برنامه هاي جمعي و گروهي بود، اما امروز 
احساس ديگري نسبت به جلسات ديگر و يا برنامه هاي ديگر داشتم. 
به هر حال، آقاي معمار نقشه هايي براي طراحي حياط ما كشيده بود 

و آن ها را روي اساليد به همه نشان داد. 
عكس: حسين بوسر
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ايشان مي گفت از اين به بعد هرگونه طراحي و اجراي  مسائل 
معماري مدرسه از سوي مديران، ممنوع است و توضيح داد كه اگر 
قرار باشد شما در اين حوزه بتوانيد نظر دهيد، پس بنده نيز اين اجازه را 
به خودم مي دهم كه در شيوة كالس داري شما دخالت كنم و راجع به 
روش تدريستان نظر دهم. البته مديران مدرسة ما اصال از اين نحوة 
ــاس كردم حرفش كامًال منطقي  برخورد لذت نبردند، ولي من احس
است. ايشان در عين حال كه كار طراحي توسط هر كسي را ممنوع 
كرده بود، با كارهاي هم شكل و هم تيپ نيز كامًال مخالف بود. مي گفت 
چرا سازمان نوسازي مدارس، براي تمام مدارس در تمام نقاط ايران كه 
اقليم هاي متفاوتي دارند، از يك طرح و يا حتي چند طرح خاص پيروي 
ــياري از مدارس روستايي، شبيه به مدارس  و آن را اجرا مي كند. بس
شهري هستند و اين نشان مي دهد كه معماران طراح و يا اجراكننده، به 
تفاوت هاي شهر با روستا واقف نيستند كه مدارس روستايي را به همان 
زشتي مدارس شهري مي سازند. ايشان مي گفت، متأسفانه سازمان 
نوسازي مدارس حتي به مدارس اجازه نمي دهد كه سنگ ديوارة راهرو 
و يا رنگ كالس هايشان را انتخاب كنند. به اين دليل كه رنگ هابايد 
از يك جاي خاص و از يك كارخانة خاص خريداري شود. اين طرز 
تفكر كامًال اشتباه است و ما را به سوي تمركزگرايي مي كشاند. كما 
اين كه معماري تمام ساختمان هاي ما به اين سمت كشيده شده است. 
بعد از اين صحبت ها، مديران خوش حال شدند و به آقاي معمار گفتند، 
پس شما نيز با ما موافق هستيد كه بايد تمركززدايي كنيم و بايد قادر 
باشيم در حوزة طراحي مدرسه، خودمان نظر دهيم و سنگ هاي زشت 

راهرو و يا كف آن را عوض كنيم و غيره... 
ــازي و مرمت  ــاي معمار گفت بله!  بنده به طور كلي با نوس آق
مدرسه ها موافق هستم. اما نه به دست شما مديران و همكارانتان!  
بلكه به دست افراد مجرب و نه به دست هر معمار يا مهندسي ، بلكه 
دقيقًا به دست آن كساني كه مسائل آموزشي و مدرسه اي را مي دانند 
و سال ها در زمينة مشكالت معماري تحقيق كرده اند و به راه حل هاي 
مناسب و با چشم اندازي براي مدارس فردا نيز رسيده باشند. اين طور 
ــد كه هر معمار يا مهندسي بتواند در حوزة آموزشي و معماري  نباش
ــه نظر دهد و كارش را طراحي و اجرا كند. اين بسيار اشتباه  مدرس
ــت. حال آن كه در بسياري از كشورهاي پيشرفتة دنيا، معماري  اس
ــه را به دسِت هر كسي نمي سپارند و دقيقًا به دست معماري  مدرس
مي سپارند كه سال ها با معلمان، مديران و بچه ها نشست و برخاست 
كرده است و روش هاي تدريس قديم و جديد و روش هاي تدريس 
كنوني را به خوبي مي داند و متوجه است كه معلم در محيط آموزشي 
ــه با دانش آموز خود تعامل مي كند و هر يك، از نظر معماري  چگون
چه نيازهايي دارد. طراحي مدرسه و يا بازسازي آن، كاري نيست كه 
حاصل يك فكر و يك انديشه باشد. اگر مدرسه اي طراحي را فقط 
وظيفة معمار بداند، بسيار به خطا رفته است. چرا كه طراحي فضاهاي 
مدرسه، كاري گروهي است و به تالش و كار فشرده، همراه با آگاهي 
از علوم روز دنيا و اشراف به مسائل معماري كشور و نيازهاي آموزشي 
ــت. در هر حال، من در اين جا آمده ام كه اين مسائل  آن محتاج اس

ــما روشن كنم. به همين دليل، در گروه كاري ام از شما  را براي ش
ــاگردان به عنوان طراحان كوچك  به عنوان مدير و معلمان و از ش
ــته باشند و مرا در كار طراحي  ــت كردم اين جا حضور داش درخواس
كمك كنند. اين بچه ها بهتر از هر كس ديگري به مسائل معماري 
مدرسه شان واقف هستند و ما « معماران» بايد خواسته هاي معماري 
را از اعمال و رفتار آنان در محيط هاي يادگيري كشف كنيم و آن را 
در طراحي هاي آينده و يا در مرمت و بازسازي مدرسه به كار بنديم. 

و اما كار طراحي حياط
� هميشه سعي كنيد حداقل شش ماه روي كار طراحي تأمل 

و آن را در بازه هاي مختلف اجرا كنيد. 
� خط كشي هاي مدرسه را پاك كنيد. و اگر نيروهاي آموزشي 
ــالن  ــا بچه ها صحبت كنند، مي توانند از س ــه مايل بودند ب مدرس

اجتماعات و يا سالن نمازخانه بهره بگيرند. 
� زمين هاي ورزشي را در قسمت هايي از حياط، با كف پوش 

مناسب تعمير و آسفالت آن را حذف كنيد.
ــان با  ــي از باغچة حياط را به بچه ها دهيد تا خودش � بخش

مديريت معلم علوم، گياهاني را بكارند و پرورش دهند. 
ــه را به  ــا و آبدارخانة مدرس ــويي ها، آب خوري ه �  آِب روش
مسير خاصي هدايت كنيد و به بچه ها آموزش دهيد با فناوري نانو، 
دستگاه هاي كوچك تصفيه درست كنند و از آن آب براي مصارف 

باغباني و يا ديگر كارها استفاده كنند. 
� سعي كنيد در طبقة اول، يك البي كوچك و مرتب مشرف 
به حياط طراحي شود تا والدين بتوانند در آن جا بنشينند و بچه هاي 
ــا كنند و اگر الزم بود،  ــي تماش خود را در حين فعاليت هاي آموزش

جلساتي را با مدير و معلمان داشته باشند.  
� نماي مدرسه را مرمت كنيد. شيشه هاي پنجرة كالس ها 
را از حالت مات درآوريد و اجازه دهيد بچه ها در نور آفتاب و مناظر 

طبيعي مدرسه غرق شوند. 
� ديوارهاي صخره اي كه بچه ها دوست دارند بسازيد تا از آن 

لذت ببرند. مسابقات فعالي نيز با آن ها برگزار كنيد. 
ــايه بان هاي زيبا طراحي كنيد تا جلوي  � براي پنجره ها س
آفتاب شديد را بگيريد. در ضمن از نور نيز به اندازة كافي بهره ببريد. 
� به عنوان معمار هميشه مي گويم، از ابتدا درست طراحي كنيد 
تا در سال هاي بعد نياز به مرمت نداشته باشيد. چه بسا طراحي هاي 
اشتباه و بدون فكر، باعث بروز مشكالت زيادي در مدرسه شود كه با 

چندين بار مرمت نيز برطرف نخواهد  شد. 
 وقتي آقاي معمار اين پيشنهادها را به عوامل آموزشي مدرسه 
مي دادند، من بسيار خوش حال بودم. باورم نمي شد كه به خاطر مرمت 
حياط، كلي مطلب راجع به نانوتكنولوژي،  تصفية آب، باغباني،  بهبود 
كارهاي گروهي،  ارتباط صميمي بيشتر والدين با مدرسه، آسايش 
بيشتر بچه ها در مدرسه  و از همه مهم تر شادابي مورد انتظار مديران 
در مدرسه، به دست آورم. خيلي دوست دارم فرايند اجراي كار مرمت 
حياط در تابستان سالي كه پيش رو داريم، بسيار زود شروع شود و من 

بتوانم از نزديك شاهد تغييرات بسيار مثبت آن باشم. 

طراحي فضاهاي مدرسه 
كاري گروهي اسـت و به 
تالش و كار فشرده، همراه 
با آگاهي از علوم روز دنيا و 
اشراف به مسائل معماري 
كشور و نيازهاي آموزشي 

آن محتاج است
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ليلي محمدحسين

آموزش و پرورش در جهانآموزش و پرورش در جهان

قرار بود در بخش آموزش وپرورش جهان، به سرفصل های زير بپردازيم:
ـ تعداد دانش آموزان در کالس درس و ارتباط آن با اثربخشی آموزش

ـ مديريت کالس درس  
ـ کارگروهی
ـ ارزش يابی

ـ تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش                   
ـ فعاليت های فوق برنامه

ولی به علت محدوديت فضايی که در اختيار داريم، قسمت کارگروهی دو بخش و قسمت ارزش يابی 
سه بخش شد. بنابراين مجبوريم بين تلفيق فناوری اطالعات در آموزش و فعاليت های فوق برنامه يکی را 
انتخاب کنيم. از آن جا که موضوع تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، دغدغة آموزش وپرورش 

قرن بيست ويکم  است، در اين شماره به آن می پردازيم.

ــتفاده از  فعال کردن دانش آموزان در يادگيری، يعنی اس
راهبردهايی که جذاب هستند. استفاده از فناوری اطالعات 
ــوان يکی از اين  ــی را می ت ــات در طراحی آموزش و ارتباط
راهبردهای جذاب دانست. دنيای نوجوانان از چهارديواری 

كليدواژه ها: فناوري، وبالگ، يادگيري.

ــان کنيم، وسيع تر و  ــی که سعی می کنيم محصورش کالس
منعطف تر است. ديگر کمتر نوجوانی است که با ابزاری چون 
mp3 player، دوربين های ديجيتال، لپ تاپ، و تلفن همراه 
ــد. نيازهای نوجوانان امروز، با نيازهای  سروکار نداشته باش
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نسل های گذشته بسيار متفاوت است. همة کشورها كوشيده اند 
برای پاسخ گويی به اين نياز نوجوانان، زيرساخت های الزم 
را در مدارس ايجاد کنند تا درهای کالس درس را به دنيای 

بيرون باز کنند.  
ــرکت در کالس های  ــور آرژانتين۱ با ش معلمی در کش
آموزشی، برای تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات درکالس 
ــش را بالفاصله در  ــود و آموخته هاي ــاده می ش ــش آم درس
ــرد. وی در مقاله ای۲ مراحل  ــی به کار می گي طراحی آموزش
کارش را توضيح می دهد. کارش را با مراجعه به اين پايگاه 

اينترنتي شروع می کند:
 http://studentfriends.edublogs.org 
ــت که  ــردن موقعيتی اس ــگاه فراهم  ک ــدف اين پاي ه
دانش آموزان و کالس های درس را در سطح دنيا به هم وصل 
ــاگردان کالس  درسش داوطلب می شوند  کند. اين معلم با ش
ــئوليت اين بالگ را به عهده بگيرند و  به مدت دو هفته، مس
موضوعات درسی  و فعاليت های کالسی شان را روی پايگاه قرار 
بدهند. دانش آموزان از اين که می توانند آن چه را در کالسشان 
اتفاق می افتد با هم ساالنشان در سطح دنيا در ميان بگذارند، 
بسيار هيجان زده می شوند. وقتی معلم می بيند که توجه و عالقة 
دانش آموزان جلب شده است، با حمايت مديريت و واحد فناوری 
مدرسه، به  طور منظم در طراحی آموزشی کالسش از فناوری 
اطالعات و ارتباطات استفاده مي کند. يک نمونه از کارهايی 
که دانش آموزان اين کالس در درس زبان و ادبيات انجام داده 
بودند، ايجاد «ويکی۳»  مخصوص دانش آموزان بود. اين ويکی 
با عنوان «ماجرای خود را انتخاب کنيد» کار می کرد و مراحل 
کارش اين گونه بود که گروه های چهارنفرة دانش آموزان با هم 
مقدمة داستاني را می نوشتند و بعد به گروه های دونفره تقسيم 
می شدند و داستان را ادامه می دادند. بند آخر داستان را هر عضو 
گروه به تنهايی می نوشت.  همة بخش های داستان روی پايگاه 

به هم متصل۴ می شدند. 
ــتر الکترونيکی دربارة  تجربة ديگر اين معلم، توليد پوس
قهرمانان تاريخی و اجتماعی بود. دانش آموزان می توانستند 
ــان دهند.  ــتر ها نش ــان را در طراحی اين گونه پوس خالقيتش
ــه هنرهای زبانی را با  ــن، نه تنها مهارت های مربوط ب بنابراي
ــتياق بيشتری انجام می دادند، بلکه مشتاق يادگيری ابزار  اش
توليد محتوای الکترونيکی شده و مايل بودند آموزش هنرهای 
زبانی و فناوری اطالعات به طور هم زمان در کالس رخ دهد. 
 همان طور که در تجربة اين معلم مشخص شده است، 
ــرای موفق اين گونه  ــه يکی از ملزومات اج حمايت مدرس
ــروع شود و در درجة  ــت. البته کار بايد از جايی ش طرح هاس
ــت که بايد آمادگی الزم را برای گشودن  اول اين معلم اس

ــب کند. تحقيقی در سنگاپور  در کالس درس به بيرون کس
ــتری برای تلفيق  ــان داد، معلمان جوان تر آمادگی بيش نش
فناوری در آموزش دارند. ميزان خطرپذيری و آشنايی نسل 
جوان معلمان با فناوری اطالعات و ارتباطات بيشتر است. 
بنابراين، آنان آمادگی استفاده از ابزار مربوطه را بيشتر دارند 
ــد از اين لحاظ برای معلمان با تجربه تر، به رهبر  و می توانن

آموزشی تبديل شوند.۵ 
در انگلستان، برای تعيين اثربخشی استفاده از فناوری 
ــده كه  اطالعات و ارتباطات در مدارس، تحقيقی۶ انجام ش
نشان می دهد، استفاده از اين نوع فناوری، به شخصی کردن 
يادگيری کمک می کند. معلمان می توانند با توجه به نيازهای 
ــف گوناگونی طراحی کنند و  يادگيری دانش آموزان، تکالي
ــاب برخوردارند. با توجه به  دانش آموزان نيز از امکان انتخ
ــد استفاده از فناوری  يافته های اين تحقيق، به نظر می رس
اطالعات و ارتباطات، راهی برای حل مشکالت کالس های 

چند پايه نيز باشد. 

پي نوشت
ــتی وتوسعة برنامة درسی  ۱. معلمی به نام آلياندرا کواگليا عضو انجمن سرپرس
(ASCD) که در پاية ششم مدرسة سينت آندرو اسکاتز در بوينس آيرس آرژانتين 

درس می دهد.
2. Quaglia Alejandra, Come and See Web 2.0’s Role on the Road to 
Teacher Leadership, www.ascd.org/ascdexpress
3. wiki
4. hyperlinked
5. Matthew Swift, Teaming Up to Lead Instruction,   in Educational 
Leadership , December 2010 | Volume 52 | Number 12, http://www.
ascd.org/publications/newsletters/education-update/dec10/vol52/
num12/Using-ICT-to-Enhance-Instructional-Leadership.aspx
6. publications.becta.org.uk/display.cfm?resID=2822

با استفاده از  فناوری 
اطالعات و ارتباطات، 
يادگيـري شـخصی 
شـده و مـعـلمــان 
می تواننـد با توجه به 
نيازهـای يادگـيـری 
دانش آموزان، تکاليف 
گونـاگونـی طراحـی 
کننـد و دانش آموزان 
نيز از امکان انتخاب 

برخوردارند
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نقد روش های جاری آموزش در مدارس 

دکتر يداهللا سعيدنيا

كليدواژه ها: نقد، آموزش، مدارس.

در سلسله مقاالتي كه به موضوع نقد روش هاي جاري آموزش در مدارس مربوط است، به اين نتيجه 
رسيديم كه بايد به يادگيري، يادگيرنده، ياددهنده و... نگاه جديدي داشته باشيم. در اين شماره با مرور 

مجدد آن چه تاكنون گفته شده است، دو نگاه(ديدگاه) در زمينة روش هاي آموزش را مقايسه مي كنيم.

در شمارة پايانی از اين مجموعة هشت قسمتی، مي كوشيم تصويری نسبتًا روشن از آن چه در هفت شمارة پيشين آمد، ارائه 
شود. هدف کلی مجموعه، نقد روش جاری آموزش در مدارس ايران با استفاده از يافته های جديد در حوزة آموزش بود. در واقع 
اين يافته ها چندان هم جديد نيست، ولی از آن جا که نظام آموزشی ما سال های بسياری است که از اين يافته ها تأثيری نگرفته، 
ــوند. می توان ادعا کرد که نظام آموزشی ما، از ايام بسيار دور دست نخورده است. در واقع  ــوب می ش هنوز برای ما جديد محس

هيچ يک از تغييرات نو به نو در نظام آموزشی ايران، از جنس هم سويی با يافته های جديد علمی و تغيير اصولی نبوده است.۱ 
زيربنای تفاوت اصول جاری و اصولی که در اين مجموعه تدوين شد، تفاوت نگاه به انسان بود. قبل از آوردن چکيدة اين 

دو مجموعه اصول، ضروری است دو نگاه مذکور به طور مختصر مقايسه شوند. (جدول ۱)
برای مقايسة اصول جاری در نظام موجود و نظام جای گزين پيشنهادی، اين دو مجموعه اصول، در جدول ۲ آمده است.

براساس اصولی که از نگاه جديد به دست آمد، می توان به توصيه هايی اجرايی در کالس رسيد. اين توصيه ها نيز که در 
شماره های قبل به آن ها اشاره شد، برای مرور و نگاهی جامع، در جدول ۳ آمده است. 

پي نوشت
1.www.loc.gov/rr/frd/:corntrystdies

جدول ۱. مقايسة نگاه سنتی و نگاه نوين به انسان
انسان در نگاه نوينانسان در نگاه سنتی (رفتارگراها)

انسان ساختة محيط و قابل تبديل به هر چه آموزشگران بخواهند، 
است.

انسان ساختة ارادة خويش است و نسبت به آن چه می کند و آن چه 
هست و می شود، مسئول است.

ــدی از محرک و  ــه و برآين ــاختة جامع ــان فاقد اختيار و س انس
انسان مختار است و قدرت تفکر و انتخاب دارد.پاسخ هاست.

ــکوفايی و شدِن آن چه بايد انسان استعداد ويژه اي ندارد. ــان  ذاتًا پاک  است و به دنبال ش انس
شود، مي رود.

انسان انگيزه های درونی برای رسيدن به کمال دارد.انسان انگيزة درونی ندارد.

انسان به طور فطری به دنبال کمال است.انسان مانند لوحي سفيد است.
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از  ارزيـاب  بهتريـن 
يادگيرنده  يادگيـری، 
است. ارزش يابی بايد 
توسـط خود شـاگرد 

صورت گيرد 
 

معلم بسيار مهم است، 
ولی نبايـد در آموزش 
نقش پررنگی داشـته 
باشد. در عوض، معلم 
نقش پررنگی در ايجاد 
زمينه بـرای يادگيری 

دارد

اصول آموزش در نگاه نواصول آموزش در نگاه سنتی

ــيم کرد تا  ــوزش ابتدا بايد هدف را به اجزاي کوچک تقس در آم
شاگرد بتواند به راحتی بياموزد.

جريان آموزش بايد توسط معلم مسّلط و توانا، با آرامش به شاگرد 
انتقال يابد.

موضوعات آموزشی می توانند به عنوان مسئله اي کلی به يادگيرنده 
ارائه شوند تا او براساس شيوة مناسب خويش آن را بياموزد.

معلم موفق می تواند در شاگرد احساس احترام به خود(معلم) ايجاد 
کند.                                                  

وقتی شاگرد معلم را دوست داشته باشد و او را الگوی خود بداند، 
درس را روان تر می آموزد.

بايد از الگودهی، الگوپذيرکردن و دنباله روکردن بچه ها پرهيز و در 
عوض آن ها را به انتخاب آزادانه و بر مبنای تشخيص خود و رها 

شدن از دنباله روِی احساسی تشويق كرد.

آزمون های تکوينی و عينی می تواند هم معلم را نسبت به آن چه 
آموخته شده است آگاه سازد و هم شاگرد را نسبت به ضعف های 

خود.

بهترين ارزياب از يادگيری، يادگيرنده است. ارزش يابی بايد توسط 
خود شاگرد صورت گيرد. 

 

ــاگرد، متضمن  آزمون های کوتاه و بازخورد دقيق و کمی آن به ش
ارزيابی روشی برای آموزش و بخشی از آموزش است.نيل به اهداف تعيين شده است.

ــی در قالب  ــی و طراحی روش آموزش تعيين دقيق اهداف آموزش
طرح درس های اجرايی، از مؤثرترين راهكارهای آموزشی است.

آموزش ها بايد تمرين تفکر را مهيا کند، نه آن که صرفًا دانش های 
آماده را به افراد بدهد.

ــت و منطبق با انتظار اگر بالفاصله و  تشويق عملکردهای درس
متناسب باشد، به تداوم عملکرد صحيح می انجامد.

تنظيم برنامة دقيقی برای تشويق که همة رفتارهای مورد انتظار را 
پوشش دهد، سبب توفيق برنامة آموزشی می شود.

هر بچه ای با توجه به نياز و شرايط شخصی خود ياد می گيرد. هر 
شاگرد بايد بتواند با روش، سرعت، و عالقة خود بياموزد.

ــت به تشويق او منجر  مهم ترين مالک توفيق معلم که بهتر اس
شود، رسيدن همة دانش آموزان به اهداف آموزشی تنظيم شده در 

زمان تعيين شده است.

کنترل دقيق فرآيند آموزش و کنترل محيط آموزش از نظر آرامش 
باعث اثربخشی بيشتر است.

ــهيل کنندة يادگيری است. مقام مسئول  ــاگرد و تس معلم ياور ش
آموزش کودکان نيست.

بهره گيری از بهترين و مؤثرترين محرک ها مانند رقابت و ايجاد 
ــاگرد را دارای احساس توانمندی برای رقابت کند،  فضايی که ش

باعث تالش شاگردان است.

تمرين برای توفيق در رقابت های مدرسه، شاگردان را برای رقابت 
در محيط واقعی اجتماع آماده می کند.

ــاگردان امکان  ــود که برای ش ــت بايد فقط وقتی ايجاد ش رقاب
ــد. ايجاد محيط رقابتی که همه بايد برای  انتخاب آزادانة آن باش

رفع نيازهای خود در رقابت شرکت کنند، نادرست است.

ــاگردان و مؤثرترين عامل  ــن مرجع ش ــم به عنوان مهم تري معل
موفقيت، مسئوليت بزرگی به عهده دارد.

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

جدول ۲. مقايسة اصول آموزش در نگاه سنتی و جاری، با اصول آموزشی برآمده از نگاه نو
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جدول ۳: نتايج عملی از اصول جديد آموزشی که قابليت کاربرد در کالس را دارند.
مدرسه براساس معدل بچه ها را انتخاب و به اردو نمي برد.معلم از درس نخواندن شاگرد عصبانی نمی شود، زيرا خود شاگرد مسئول است.

ــد، تحقير نمی شود، زيرا خودش مسئول پاسخ گويی در  کودکی که تکليف نمی نويس

مورد يادگيری خود است.
مدرسه اسامی نفرات برتر را به ديوار نمي زند.

معلم همواره دلسوزی می کند و از خودش و شاگرد می پرسد «چگونه می توانم کمکت 

کنم؟»
مدرسه مسابقات درسی و علمی همگانی نمي گذارد و به نفرات برتر جايزه نمي دهد.

موفقيت بچه ها با احساس محترم بودن در معلم متناظر نيست. بنابراين، موفق نشدن 

بچه ها، باعث پرخاش به آن ها نمی شود.
مدرسه فقط کارهای برتر هنری کالس هنر را به ديوار نمي زند.

شاگردان تاريخ را حفظ نمی کنند و به سؤاالتی مانند اين که فالن اتفاق کجا افتاد، 

جواب نمي دهند.
مدرسه فقط به برترين قاريانـ  در مسابقة همگانی قرآنـ  جايزه نمي دهد.

ــد بلندترين قلة اروپا  ــت بدانن ــاگردان تعريف فالت را از بر نمی کنند و الزم نيس ش

کدام است.
نمرات بچه ها را به ترتيب از خوب به بد يا برعکس، در کالس نمي خوانند.

ــت تعريف بانک را بدانند و در امتحان اجتماعی انواع بانک را  ــاگردان الزم نيس ش

نام ببرند.

ــت، در  ــا ۲۰ که از نظر آماری هم اختالف معناداری بين آن ها نيس ــی ۱ ت ارزش ياب

مدارس جاری نمي شود.

در مدارس براساس سطح درسی بچه ها به آن ها احترام نمي گذارند.شاگردان الزم نيست اثبات قضية فيثاغورس را در امتحان بنويسند.

در مدرسه براساس سطح نمرة بچه ها، در مورد شخصيت آن ها قضاوت نمي شود.شاگردان الزم نيست بتوانند انواع بيلچه را با رسم شکل توضيح دهند.

مدرسه فضای مسابقه های گروهی بدون هيچ پاداش بيرونی را ايجاد مي کند.شاگردان در مورد علت برخی پديده های مورد عالقة طبيعی بحث می کنند.

شاگردان در مورد راه های کاهش آالينده های محيطی تحقيق می کنند.
ــه امکان شرکت بچه ها را در رقابت های بيرونی، براساس خواست و انتخاب  مدرس

خودشان فراهم مي کند.

شاگردان در مورد نوع فرهنگ های جوامع نظر می دهند.
ــدون رقابت برای  ــی و هنری را ب ــکان فعاليت های متعدد علمی، ورزش ــه ام مدرس

سليقه هاي متفاوت ايجاد مي کند.

شاگردان در مورد قوانين فيزيک بحث می کنند و برای فهم آن ها دست به آزمايش 

می زنند.

ــتند و درس نخواندن و معدل پايين گرفتن، امری  ــه مورد احترام هس همه در مدرس

شخصی تلقی مي شود که به شخصيت فرد ربطي ندارد.

ــنهاد  ــام جامد روش هايی را پيش ــورد نحوة اندازه گيری حجم اجس ــاگردان در م ش

می دهند.

مدرسه امکان ارائة کارهای فردی و گروهی بچه ها را در حوزه های مورد عالقة آن ها، 

بدون رتبه بندی و ايجاد رقابت در قالب نمايشگاه و سمينار و غيره، فراهم مي کند.

آزمون های تستی برگزار نمی شود.معلم از وابسته کردن بچه ها به خود (از لحاظ عاطفي) مي پرهيزد.

معلم از ايجاد تصورات غيرواقعی از خود يا حتی ذکر برخی واقعيات که او را در ذهن 

بچه ها بيش از حد بزرگ می کند، خودداری مي کند.
آزمون های دانش محور انجام نمی شود.

ــويق و تنبيه او برای درس خواندن  ــخصی خود از بچه را عامل تش معلم رضايت ش

قرار نمي دهد.
آزمون های متمرکز تراکمی برای ارتقا به پاية باالتر انجام نمی شود.

معلم از دادن اطالعات بسيار جهت دار، مخصوصًا اگر بچه زياد به او عواطف نشان 

 دهد، خودداری مي کند.

ــال که به دادن نمرات صفر تا بيست می انجامد و در قالب  آزمون های معمول نيم س

کارنامه ارائه می شود، برگزار نمی شود.

مدرسه از محدود کردن بچه ها برای ايجاد ارتباط با معلمان و يا مربوط کردن بسياری 

از مسائل دانش آموز به يک معلم، مي پرهيزد.

دانش آموزان آن چه را می آموزند به صورت ppt، ساخت وساز، توضيح کتبی، نقاشی، 
نمودار، نمايش و غيره ارائه می دهند. 

مدرسه بچه ها را برای ارتباطات بيرون از مدرسه محدود نمي كند و از دادن احساس 

برتری زياد مدرسه بر افراد بيرون مي پرهيزد.

در برخی دروس مسائلي در قالب مسائل باز که بايد با جست وجو در منابع حل شوند، 
به آن ها ارائه می شود.

مدرسه بچه ها را براساس معدل رتبه بندی و رتبه ها را اعالم نمي کند.
در برخی دروس برای شناخت ميزان يادگيری دانش آموزان، به آن ها آزمون هايی داده 

می شود که نقش ديگری جز شناخت يادگيري ندارند.

مدرسه به نفرات برتر درسی در صبحگاه جايزه نمي دهد.

۱۲ شمارة 8 ارديبهشت90
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دكتر محمدعلي شاماني

آشنايي با حقوقآشنايي با حقوق

كليدواژه ها: حق، متهم، مجرم.
ــالمي ايران،  ــي جمهوري اس به تصريح قانون اساس
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و اين دادخواهي در زبان 
حقوقي، «اقامة دعوي» ناميده مي شود. «دعوي» كه جمع 
ــت، در اصطالح حقوق، درخواست قانوني و  آن دعاوي اس
رسمي حق كسي است از شخص يا طرف ديگر كه در يك 

دادگاه قضايي طرح و خواسته شده است. 
ــتند: مالي،  دعاوي گوناگوني در محاكم قابل طرح هس
ــد و مانند  ــري، اداري، الزام به تعه ــي، كيف ــي، مدن غيرمال

آن[جعفري لنگرودي، ۱۳۶۳].
به كسي كه نخست براي مطالبة حق خويش در دادگاه 
ــود. و  ــرح دعوي مي كند، خواهان يا مدعي گفته مي ش ط
ــود.  طرف ديگر دعوي، خوانده يا ُمّدعي عليه ناميده مي ش

اقامة دعوا با درخواست از مراجع قضايي آغاز مي شود.
خواهان (شـاكي) كسي است كه از يك بزه عمدي يا 
غيرعمدي آسيب ديده است و به مراجع قضايي شكايت مي كند 
و مشتاكي عنه كسي است كه شاكي از او به ارتكاب بزهي، 
به مراجع قضايي شكايت كرده است. شكايت هم اتهامي 
ــت كه پيش قاضي (عليه شخص معلوم يا ناشناخته اي)  اس

مطرح مي شود. 
يكي از اشتباهات رايج، همين مفهوم اتهام است كه گاه 
به غلط از آن سخن گفته مي شود. متهم كيست؟ متهم كسي 
است كه هنوز گناه يا بي گناهي و بزه او در دادسرا يا دادگاه 
ــده است. به تعبير ديگر،  و يا مراجع قضايي ديگر اثبات نش
مي توان گفت متهم «كسي است كه در مظان ارتكاب جرم 

قرار گرفته است.»

در دادرسي هاي جزائي، تمامي تشريفات و مقررات براي 
انساني است كه به حق يا ناحق در مظان ارتكاب جرم قرار 
ــت حيثيت، آبرو، آزادي، اموال، تماميت  گرفته و ممكن اس
ــمي و حتي حيات خود را از دست بدهد. بايد امكانات  جس
كافي در اختيار او باشد تا بتواند از خود دفاع كند و در صورت 

بي گناهي، از مجازات رهايي يابد.
ــم» و «مجرم» را  ــا مفهوم «مته ــياري به خط اما بس
ــان بيان مي كنند، حال آن كه همان طور كه بيان شد،  يكس
ــي است كه هنوز گناه يا بي گناهي او و بزه او در  متهم كس
دادسرا يا دادگاه و يا مراجع قضايي ديگر اثبات نشده است.

ــت كه از مرحلة اتهام  ــي اس حال آن كه «مجرم» كس
گذشته و گناهكار و مقصر تشخيص داده شده است[ساكت، 

.[۱۱۱-۱۱۴ :۱۳۷۱
از همين روست كه احدي را نمي توان به عنوان متهم 
ــار دليل كافي وجود  ــرد، مگر اين كه بر اين احض احضار ك
داشته باشد. احضار متهم بايد از طريق احضارنامه به عمل 
ــت شرايط متهم،  آيد.۱ از همين رو، قانون گذار با درك درس
ــب و بازجويي از متهم  ــياري به احضار، جل مواد قانوني بس

اختصاص داده است.۲

پي نوشت
ــي  ــول محاكمات جزائي و مادة ۱۱۲ قانون آيين  دادرس ــادة ۱۰۸ قانون اص ۱. م

كيفري.
۲. قانون آيين دادرسي كيفري، براي مطالعات تكميلي به كتاب آيين دادرسي كيفري 
(جلد پنجم)، تاليف دكتر محمود آخوندي نشر ميزان، چاپ اول ۱۳۸۲ مراجعه كنيد.

منابع
۱. جعفري لنگرودي، جعفر. ترمينولوژي حقوق. انتشارات گنج دانش. تهران. ۱۳۶۳.

ــين. ديباچه اي بر دانش حقوقي. نشر نخست. مشهد. چاپ  ۲. ساكت، محمدحس
اول. ۱۳۷۱.
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كتايون رجبي راد

گفت وگو تنها در كالم شكل نمي گيرد، بيشتر گفت وگوها در 
سكوت به قوام مي رسند.

ـ بليت ها را لطف كنيد.
مأمور قطار در حالي كه بليت ها را كنترل مي كرد، پرسيد: چند 
نفريد؟ گفتم شش نفر. با تعجب گفت: چهارتاي ديگه كجان؟ گفتم 
پيش دوستاشون توي كوپه هاي كناري. مأمور گفت: «خيلي خب، 

شمارش مي كنم.»

من مانده بودم و او. دخترك از پنجره بيرون را تماشا مي كرد. 
نمي دانم. شايد هم بيرون او را تماشا مي كرد. ساكت بي  هيچ حرفي. 
چنان خنثا مي نمود كه باورت نمي شد اين نگاه سرد و بي درخشش، 
ــن او باشد. نمي شد فهميد آيا با تو در حرفي كه  مال نوجواني به س
ــد فهميد االن  ــت يا مخالف. با هيچ چيز نمي ش مي زني موافق اس
اعتراض مي كند يا نه. آن قدر سكوت در نگاه او موج مي زد كه انگار 
وسط ِ وسِط درياست؛ سكوِن محض؛ نه موجي، نه شوقي، نه عتابي، 

نه خطابي و...
هنوز ساعتي از آغاز سفرمان نگذشته بود كه تقريبًا دوستانش 
غيب شده، سراغ كوپه هاي ديگر دوستانشان رفته و ته خوراكي هاي 

همديگر را در آورده بودند. او اما آرام و بي صدا نشسته بود.
يكي دو بار سعي كردم با او حال و احوال كنم و سر حرف را 
باز كنم كه ديدم جز جواب هاي كوتاه و مختصر نمي شود پاسخي از 
او گرفت. مزاحمش نشدم. گفتم شايد اگر راحتش بگذارم، خودش 

چيزي بگويد.
خير. تا پايان سفر خبري نشد. هيچ كاري نمي كرد. از اول تا 
انتهاي سفر، كنار پنجره جاي او بود. فقط براي وضو و نماز از جايش 

بلند شد. غذايش را هم سر جايش خورد.
بداخالق نبود. با كسي هم قهر نبود. مدلش اين بود. با اين خيال 
كه شايد با معلمش رودربايستي دارد، سعي كردم وقتي دوستانش 
برگشتند، او را با آن ها تنها بگذارم، شايد به اصطالح بچه ها يخش 
باز شود و دلش بخواهد سروصدايي بكند. اما نه تنها يخش باز نشد، 
ــاكت تر هم شد. فقط به حرف هاي بقيه گوش مي داد. وارد  بلكه س

نظراتشان هم نمي شد.
گذاشتم به حساب اين كه شايد حرفي براي گفتن ندارد. تا خود 
مشهد كه برويم و برگرديم، در پرهيجان ترين لحظات هم به زور چند 
كلمه اي از دهانش بيرون آمد. دخترك مرا به فكر واداشته بود: نكند 
نگراني هايي دارد كه خارج از تحمل اوست؟ نكند دغدغه هايي دارد 
كه دارد او را از پا درمي آورد و مال سن او نيست؟ و هزار فكر ديگر.

ــان صحبت كردم، به قول خودش به من  اما وقتي با مشاورش
اطمينان داد كه هيچ مشكل خانوادگي، اخالقي و درسي متوجه او 

نيست. بيشتر كنجكاو او شدم.
ــاكت ترين دانش آموز، سر كالس  فكرش را بكنيد، همين س
ــاير معلم ها،  ــت فرشـته. به تعبير س ــش كجا بود! كنار دس جاي

شلوغ ترين، اما از نظر من پرجنب وجوش ترين شاگرد كالس.
فرشته هم با تمام حاضرجوابي اش در كالس بود، فاطمه زهرا 

هم با تمام سكوتش. من هم.
فاطمه زهرا انگار عادتم داده بود كه اصًال نگاهش سر كالس 
مرا به سمت خود نكشاند. صدايي هم كه از او در نمي آمد. شده بود 
ــتم.  برايم مثل ديوار كه گاهي نگاهي به او مي انداختم و مي گذش
واقعًا حس مي كردم اين طوري راحت تر است. حس مي كردم وقتي 

نزديكش مي شوم، اذيت مي شود و بنابراين از او دوري مي كردم.
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يك روز كه بچه ها مي خواستند امتحان كتبي را به قول خودشان 
بپيچانند و من هم به ظاهر با آن ها كنار آمدم، شروع كردم به پرسش 
رگباري. اين نوع پرسش، به درد وقت هايي مي خورد كه دانش آموزان 
نتوانند فرصت پيدا كردن جواب را از ميان جزوه و دفتر و كتاب پيدا 

كنند: فرشته بگه...! مريم بگه...! هانيه بگه...! فائزه بگه...! ...
از همه درس پرسيدم. خيالم راحت شده بود كه تند و تند رسيدم 
از همه درس بپرسم. نفس راحتي كشيدم، پشت ميزم رفتم، نگاهي 
به فهرست اسامي بچه ها انداختم و گفتم: «خب از همه پرسيدم؟»

همه با هم يك بلة بلند باال گفتند. يك لحظه سكوت.
صداي ضعيفي آرام آرام بلند مي شد. فاطمه زهرا بود كه بعد از 
مدت ها، به دنياي سكوت تعرض كرده بود: «خانم شما هيچ وقت 

منو نمي بينيد!»
به ضعف صدا نمي آمد كه اعتراضي در آن نهفته باشد، اما با 
خاتمة جمله اش، انگار دنيا هوار شد روي سرم. مثل يك آبشار كه 
ناگهان يخ بسته باشد و در جا شروع به شكستن كرده باشد، افتادم 
ــوي صندلي ام. تكه يخي بودم كه بي صدا در كوره اي به حجم و  ت

گرماي فاطمه زهرا آب مي شدم.
ــه اين طرف و آن  ــيالب وار مرا با خود ب هجوم مكالمات، س

طرف مي كشاند:
ـ «انصاف نيست! من هميشه اونو ديده ام!

ـ تسليم نشي ها! مي گن عجب معلم بي عرضه اي!
ـ از اين فرصت، براي تمام تالشي كه كردي تا باهاش حرف 

بزني استفاده كن و بگو كه تقصير با خودشه!
ـ نكنه شل بشي جلوي يه بچة وقيح و گستاخ ها!

ـ رو بدي به اين بچه ها، سرت سوار مي شن!»
ــرف ديگر، با خودم منصفانه كه فكر كردم، حق را به او  از ط

دادم. واقعًا امروز از همه درس پرسيدم، اال او. اصًال او را نديدم.
ـ خب تقصير خودشه ديگه كه تو رو به نديدنش عادت داده. از 

بس نخواسته حرف بزنه، خب هيچ  كس نمي بيندش ديگه!
اصًال اين حرف ها قانعم نمي كرد. توي چند ثانيه اي كه از حرف 
فاطمه زهرا گذشته بود، اين همه حرف از ذهن من گذشتند. سكوت 
ــنگين كالس با رفع و رجوع بچه ها شكسته مي شد. آن ها سعي  س
ــون فكر مي كردند من ناراحت  ــتند او را مقصر جلوه دهند، چ داش
ــن از كاري كه كرده بود،  ــده ام و فاطمه زهرا هنوز آرام و مطمئ ش

دفترش را ورق مي زد.
ــم منتظر كه ببينند  من مانده بودم با چهل و چند جفت چش
ــتينش  آيا اين معلم هم مانند معلم هاي ديگر مي تواند از توي آس

جادوگري كند و يك جواب درآورد كه نه سيخ بسوزد نه كباب؟
خودم را از ميان ترافيك توجيهات روزمرگي ها به زحمت بيرون 
كشيدم و فقط و فقط به حرف آن دختر فكر كردم. به خودم گفتم: 

«آيا او در جاي حق ايستاده و حرف مي زند؟»
مسلمًا پاسخ مثبت بود. دلم نمي خواست حرفي بزنم كه توجيه 

رفتارم باشد:
ـ راست مي گي فاطمه زهرا! من اشتباه كردم. از همه پرسيدم 

اال تو. راست مي گي، من حتي تو رو نديدم.
بچه هاي كالس وقتي ديدند معلمشان توي چه هچلي افتاده 

است، خواستند جبران كنند: «نه خانم، اون عادت داره! هيچ معلمي 
ازش چيزي نمي پرسه. اصًال هيچ معلمي اونو نمي بينه!»

ــه بدتر اين بود كه بچه ها هم به نديدن او عادت كرده  از هم
بودند و به همين خاطر وقتي سؤال كردم از همه پرسيده ام يا نه، همه 

مطمئن و قاطع، بله گفته بودند.
ــه، خواهش مي كنم! و چنين بود كه نطقم باز شد و  بسه، بس

رفتم باالي منبر:
ــاي ديگه ندارم. من بايد ديدن رو ياد  ـ «من كاري به معلم ه
بگيرم. منم مثل شما ميام سر كالس. كالس حرمت داره. اگه ازش 
ياد نگرفته بري بيرون، سر خودت كاله رفته. من بايد ديدن فعال را 
تمرين كنم. بايد هم بهتون ياد بدم، هم ازتون ياد بگيرم. اين مي شه 
يادگيري پويا. اگه امروز من به اشتباهي كه مي دونم اشتباهه، اعتراف 
ــد راحت تر همون رو تكرار مي كنم. من از همين جا،  نكنم، دفعة بع
ــتباهم رو به من گوشزد كرد،  جلوي همه، از اين دختر خوبم كه اش

تشكر مي كنم. فاطمه زهرا امروز به من يك نكته ياد داد.»
ــكوت توأم با رضايتي كالس را فرا گرفته بود. اما سكوت،  س
ــت كه تا به حال ميان آن  ــكوت سنگيني بود. ساية بلندي داش س

بچه هاي پرشور نديده بودم.
ــم  ــه، مراس ــت، نمازخانة مدرس هفتة بعد، دوازدهم ارديبهش
ــدم. روي يكي از صندلي هاي  ــالن ش صبحگاه روز معلم، داخل س
نزديك به در ورودي نشستم، طوري كه معلم هاي پيش كسوت بروند 
و جلوتر بنشينند. خانم ناظم از من و دو سه تاي ديگر از همكاران 
ــوند.  ــود كه بقيه نيز وارد ش خواهش كرد جلوتر برويم تا راه باز ش

خالصه، در جايگاه دوم نسبت به سن قرار گرفتم.
يكي يكي معلم ها را صدا مي كردند و شاخه گلي به رسم هديه 
به آن ها مي دادند. قرار شده بود از زماني كه يك دبير بلند مي شود تا 
وقتي مي نشيند، او را تشويق كنند. البته بچه ها به قرارهاي خودشان 
بيشتر پاي بندند تا قرارهاي ما. قرار آن ها اين بود كه هر معلمي را 

بيشتر دوست دارند، بيشتر تشويقش كنند.
ــن بودم، سريع بلند شدم و  ــيد. چون نزديك س نوبت من رس
رفتم هديه ام را گرفتم و زود برگشتم تا تشويق زود خاتمه يابد. اما 
كف زدن بچه ها تمام نمي شد. خجالت كشيدم و با تكان دادن سر از 
آن ها تشكر كردم كه خانم مدير، خودش با خواندن نام دبير بعدي، 

تشويق دو دبير را به هم گره زد.
حس عجيبي داشتم. برعكس سال هاي قبل، احساس مي كردم 
اين هديه به من تعلق ندارد. بايد به معلمي تقديمش مي كردم كه 

نگاه مرا تصحيح كرده بود.
ــر كالس مي رفتند.  ــد. معلم ها يكي يكي س ــم تمام ش مراس
تصميمم را گرفتم. تا گل من پژمرده نشده بود، بايد آن  را به معلمم 

مي رساندم و او سر كالس ديگري بود.
در زدم، اجاره گرفتم، داخل شدم. بچه ها همه جلوي پايم بلند 

شدند. از آن ها خواهش كردم بنشينند.
ـ بچه ها، مي خواستم اين گل را به يك معلم خوب و مهربان و 

صبور تقديم كنم كه فكر مي كنم خيلي  خيلي ازش چيز ياد گرفتم.
ــه معلم عربي، دوخته  ــمت ديگر كالس، ب همة نگاه ها به س
ــا و محكم گفتم: «روزت مبارك  ــده بود كه من با صدايي رس ش

فاطمه زهرا!»
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ترجمه: معصومه خيرآبادي

كليدواژه ها: تقلب، دانش آموزان، يادگيري.

تقلب داليل متعددي دارد كه بعضي از آن ها به عمل 
و كردار ما معلمان مربوط مي شوند؛ يعني به نحوة نگرش 
به: دانش آموز، امتحان، نمـره، تعامل با دانش آموزان، 
طـرح درس و... در اين نوشـته كه حاصل پژوهشـي 
ميداني اسـت، صاحب نظران پس از آسيب شناسـي 
داليل تقلب كـردن دانش آمـوزان، روش هاي برخورد 

صحيح را ارائه داده اند. 

ترجمه: معصومه خيرآبادي

ترديدي وجود ندارد كه تقلب كردن بين دانش آموزان، متداول و 
رو به گسترش است. مطالعات نشان داده است، ۶۰ درصد نوجوانان 
حداقل يك بار در آزمون ها تقلب كرده و ۳۸درصد آن ها بيش از دو 
بار به اين امر مبادرت ورزيده اند. تحقيقات ديگري كه در اين زمينه  
انجام شده، حاكي از آن است كه آمار تقلب دانش آموزان، از ۵۰ سال 
ــته تا به امروز سير صعودي داشته است. تقلب كردن در بين  گذش
پسران شايع تر از دختران است. جالب تر اين كه دانش آموزان با انگيزه 
و شخصيت باالتر، تمايل بيشتري به تقلب كردن دارند. بنابراين به 
ــد، بين اين رفتار، با رشد اخالقي، رابطه اي وجود ندارد.  نظر مي رس
دانش آموزاني كه در گفتار تقلب را رفتاري غيرقابل قبول مي دانند، 
در عمل اين رفتار را از خود بروز مي دهند. نتايج يك نظرسنجي اين 
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گفته  را تأييد مي كند. ۹۳درصد از دانش آموزاني كه در اين نظرسنجي 
شركت كرده بودند، درستكاري و شخصيت خوب را صفات الزم براي 
انسان برشمرده اند. با وجود اين، دو سوم آن ها اظهار داشته اند كه افراد 
موفق بايد براي دست يابي به خواسته هاي خود، هر كاري را كه از 
دستشان برمي آيد، انجام دهند؛ هر چند ممكن است روش هايي كه 

آن ها به كار مي گيرند، در نظر بعضي از افراد تقلب تلقي شوند.
داليل متعددي براي تقلب كردن وجود دارد. دانش آموزان تقلب 
مي كنند، چون از شكست هراس دارند، فرصت كافي براي مطالعه 
ندارند يا قادر به مديريت مؤثر زمان خود براي مطالعه نيستند. گاهي 
ــوار است يا مطالب درسي را در زندگي و  فهم مطالب برايشان دش
آيندة خود بي اهميت و بدون كاربرد مي دانند. در نتيجه، به جاي صرف 
وقت براي مطالعه، به تقلب روي مي آورند. هم چنين ممكن است به 
خاطر انتظارات خانواده يا براي رقابت با دوستان و هم كالسي هاي 

ــي مي داند. به  ــا دانش آموزان هنگام ورود به مراحل جديد آموزش ب
اين ترتيب كه هنگام صحبت كردن با كودكان دبستاني، معلمان از 
شيوه هاي انعطاف پذيرتري استفاده مي كنند، حال آن كه هر چه قدر 
ــند به او القا كنند كه «از اين به  ــود، مي كوش كودك بزرگ تر مي ش
بعد، همه چيز جدي است و نمره اهميت دارد.» همين امر، با تقلب 
ــتقيم دارد. به عقيدة آندرمن، تقلب بيشتر در كالس هايي  رابطة مس
ــد كه اخذ نمرة باالتر را مالكي براي ارزيابي عملكرد  اتفاق مي افت
ــد. بر عكس، در موقعيت هايي كه هدف  دانش آموزان قرار مي دهن
دانش آموزان در آن ها «تسلط فردي۲» بر مطالب درسي و يادگيري 
كالسي تعريف شده باشد، ميزان بروز تقلب به ميزان قابل توجهي 
كاهش مي يابد. آزمون هايي كه بر نمره  تأكيد دارند، به ايجاد تشويش 
و اضطراب در معلمان و دانش آموزان منجر مي شوند و همين عامل 

زمينة تقلب را فراهم مي آورد.

ن
فه
آين

خود، تحت فشار قرار داشته باشند. اما مهم تر از همه اين است كه 
دانش آموزان اين رفتار را امري فراگير و نوعي توانايي براي كسب 
ــيبي  موفقيت مي دانند. آن ها معتقدند، تقلب كردن به هيچ  كس آس
نمي رساند و روشي بسيار سهل و آسان براي كسب نمرة باالتر است 
كه شاخصي براي موفقيت محسوب مي شود. بنابراين، الزم است اين 

توانايي را در خود ايجاد كنند تا در آينده موفق تر باشند.
ــط آندرمن۱ و  ــه بعد توس ــال ۲۰۰۴ ب ــه كه از س دو مطالع
ــت كه هنگام گذر از دورة  ــده، نشان داده اس همكارانش انجام ش
ــپس به دبيرستان، تمايل به تقلب  ــتان به دورة راهنمايي و س دبس
افزايش مي يابد. آندرمن علت اين پديده را تغيير نحوة گفتمان معلمان 

به اعتقاد آندرمن، اگر هدف از آموزش يادگيري باشد نه اخذ نمرة 
باال در آزمون، عملكرد دانش آموزان بهبود مي يابد، يادگيري سريع تر 
اتفاق مي افتد، مطالب درسي به مدت بيشتري در ذهن دانش آموزان 
ــد و در نهايت دانش آموزان  باقي مي ماند، تقلب كمتر اتفاق مي افت

آزمون ها را نيز با موفقيت بيشتري پشت سر مي گذارند.
تا زماني كه معلمان همواره دربارة «امتحان» صحبت مي كنند 
و به دانش آموزان القا مي كنند كه «بايد در آزمون نمره بياورند»، هدف 
يادگيري نيست بلكه موفقيت در آزمون است. بنابراين، تنها از طريق تغيير 
اهداف مي توان با تقلب برخورد ريشه اي كرد، نه برخوردهاي سطحي و 

زودگذر مانند تنبيه و محروم كردن دانش آموز متقلب از امتحان.

پي نوشت
1. Anderman
2. personal mastery
3.implusiveand academic cheating
4.Acheivement goals and academic 
cheating

منبع
آمار ذكر شده در اين مقاله، برگرفته از 

پايگاه اينترنتي
www.insidetheschool.com 

است. نظرات اريك آندرمن كه بيشتر 
ــناختي موضوع تقلب را  جنبة روان ش
ــي مي كنند، از پايگاه اينترنتي  بررس
 www.researchnews.osu.edu
ذكر شده است. آندرمن استاد دانشگاه 
اوهيو در رشتة سياست گذاري آموزشي 
است و مطالعات گسترده اي در زمينة 
ــت. از جمله  «تقلب» انجام داده اس
مقاالت وي با موضوع تقلب، مي توان 
ــب آكادميك۳»  ــزه  و تقل ــه «انگي ب
ــت يابي به  ــداف دس (۲۰۱۰) و «اه
موفقيت و تقلب آكادميك۴» (۲۰۰۸) 

اشاره كرد.
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سپيده شهيديگگوبال

صد مهمان
صد مهمان

در شـمارة پيش گفتيم، به   جای آن  که هر دانش  آموز برای خود يک وبالگ داشـته   باشد، بهتر است 
از وبالگ  های گروهی يا وبالگ کالسـی اسـتفاده شود. هدف اصلي اين نوع وبالگ  ها ايجاد تعامل ميان 
دانش  آموزان است. در کنار آن، مهارت  های نوشتاری نيز بهبود می  يابد. هم چنين، اهميت بررسی نظرات 
و نقش آن  ها در فعال بودن محيط وبالگ را نيز شرح داديم. در اين شماره به نکات ديگری در اين زمينه 

می پردازيم.

� آيا تأکيد بر اهميت کيفيت ساختار و محتوای نوشته  های وبالگ ضروری است؟
ــت و ارتباط و تعامل ميان دانش  آموزان در محيط  های  ــيار آسان اس ــار آن بس بله. از آن  جا که نگارش در و بالگ و انتش
مجازی معموًال به   صورت غيررسمی و مکالمات عاميانه و روزمره صورت   می  گيرد، بنابراين گاه رويکرد آن  ها به مقولة نوشتن 

يكيك
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ــهل  انگاری همراه  ــد وبالگ، با نوعی س در فضاهايی مانن
مي شود و نويسندگان به ساختار   آن چه می  نويسند، دقت کافی 
ندارند.در نتيجه، گاه مخاطب در هنگام خواندن مطلب دچار 
بدفهمی مي شود. معلم بايد همواره به دانش  آموزان يادآوری 
ــتن مطلب در وبالگ، حتمًا چند مرحله را   کند که برای نوش

طی کنند:
� نوشـتن همة حرف ها: دانش  آموز بايد همة آن  چه را 
ــه در ذهن دارد، به  صورت آزادانه و بدون رعايت هيچ نوع  ک

محدوديتی به   روی کاغذ بياورد.
� پيش  نويس کردن: تمام نوشته  های حاصل از مرحلة 

قبل را بازخوانی و موارد غيرضروری را از آن حذف کند.
ــب را دوباره بخواند، از صحت  � بازبينی: بايد همة مطال

آن  ها مطمئن شود و موارد اشتباه را تصحيح کند.
ــاختاری و دستوری متن بايد با  � ويرايش: اشکاالت س

دقت مشخص و اصالح شود.
بايد به دانش  آموزان تأکيد كرد که اعتبار نويسنده، تنها به 
کيفيت نوشته  های او بستگی دارد و آناني می توانند در فضای 
وبالگ موفقيت بيشتری داشته   باشند که ايده  های خود را به 

شيوه  ای اثرگذار برای خوانندگان ارائه دهند.

� چه می  توان کرد تا معلم زمان کمتری را 
صرف بازبينی و ويرايش وبالگ کند؟

ــتفاده از وبالگ در کالس درس را تازه  معلمانی که اس
شروع كرده اند، در ابتدا شوق و انگيزة فراوانی از خود نشان 
ــتر طرح درس  های خود را بر محوريت وجود  می  دهند؛ بيش
ــويق می  کنند تا  ــند و دانش  آموزان را تش ــالگ می  نويس وب
ــددی را در وبالگ قرار دهند. اما پس از مدتی،  مطالب متع
حجم انبوه مطالب به گونه  ای می  شود که کنترل و ويرايش 
آن  ها نيازمند صرف وقت بسيار زياد است و از آن  جا که معلم 
ــغوليت  های ديگری نيز دارد، کم  کم اين سؤال  معموًال مش
ــش می  آيد که آيا اختصاص اين   همه زمان برای  برايش پي
ــش را دارد؟ در حقيقت  آموزش از طريق وبالگ، واقعًا ارزش

تمام آن شور و شوق جای خود را به خستگی می  دهد.
ــک گرفتن از خود  ــری از اين اتفاق، کم ــارة جلوگي چ
ــه تا پنج  ــر کالس، می  توان س ــت. در ه ــوزان اس دانش  آم
دانش  آموز را که به مقولة وبالگ نويسی عالقة بيشتری دارند، 
انتخاب کرد و آن  ها را در زمينه  های مورد نياز مانند ويرايش 
متون، آموزش داد. اين دانش آموزان می  توانند تحت نظارت 

ــة کنترل و ويرايش  ــک مؤثری برای او در زمين معلم، کم
ــند و ديگر الزم نيست معلم وقت زيادي برای  مطالب باش

خواندن تک  تک مطالب صرف كند. 

� چگونه می  توان از تعداد بازديدکنندگان 
وبالگ مطمئن شد؟

ــر خوانندگانی که  ــات دانش  آموزان يا ديگ گاهی اوق
ــا مطلبی از خود  ــالگ را دنبال می  کنند، نظر ي مطالب وب
ــه   جای نمی  گذارند و بنابراين نمی  توان مطمئن بود تعداد  ب
افرادی که به وبالگ مراجعه می  کنند و مطالب را می  خوانند، 
دقيقًا چند نفر در روز است. به همين دليل، وجود نرم  افزاری 
که آمار بازديدکنندگان سايت را نشان دهد، برای معلم بسيار 
ضروری است. اين  گونه نرم  افزارها در بسياری از سايت  های 
ــرويس وبالگ موجود است و تنها بايد آن   را  ارائه  دهندة س

فعال کرد تا به ابزارهای موجود در وبالگ افزوده شود.
وجود خوانندگان متعدد و پی گير می  تواند مشوق خوبی 
ــي توسط معلم و دانش  آموزان  برای ادامة کار وبالگ نويس
ــيار  ــد؛ از اين  رو نصب اين  گونه نرم  افزارها می  تواند بس باش
کمک  کننده باشد. هم چنين از اين طريق می  توان فهميد که 
چه روزها يا برای کدام مطالب، تعداد بازديدکنندگان کمتر 
يا بيشتر بوده است و داليل احتمالی آن   را بررسی کرد. اين 
ــازی مطالب براساس سليقة  امر خود می  تواند برای غنی  س

مخاطب بسيار مفيد باشد.

در هـر کالس، می  تـوان 
سه تا پنج دانش  آموز را 
که به مقولة وبالگ نويسی 
عالقـة بيشـتری دارند، 
انتخاب کرد و آن  ها را در 
زمينه  های مورد نياز مانند 
ويرايـش متون، آموزش 

داد
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آموزش در دوران اسارت 

آموزش در دوران اسارت 
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همه چيز و همه جا يادگيری و آموزش بود. تمام اين ده سال را 
می گويم. تمام اين ده سال پشت ديوارهای بلند اردوگاه موصل عراق 
ياد گرفتيم و ياد داديم. حتی همان وقت که می خواستند آزادمان کنند و 
باورمان نمی شد، کالس ها را تعطيل نکرديم. فقط سه روز مانده بود به 
جمعه. هر چه مي خواستيم خودمان را گول بزنيم، باز هم ته دلمان انگار 
خالي مي شد. چيزي از قلبمان مي گذشت. باز هم جرئت نمي كرديم 
ــود، چي؟ به بچه ها  ــم. اگر باز هم دروغ ب ــا را تعطيل كني كالس ه
مي گفتيم اين سه روز را تحمل كنيد، ببينيم چه مي شود؟ كالس ها پا 
برجا بود ولي ناآرام و بي حوصله. انگار زنگ تفريح مي خواست بخورد، 
ولي نمي خورد. همه اين پا و آن پا مي کردند. سرها توي كتاب ها بود، 

ولي فكرها...
چهارشنبه صبح اول وقت، برايمان يك كاميون لباس و كفش 
نو آوردند. معلم ها سر كالس با شاگردها خداحافظي  كردند، حالليت 
 طلبيدند، كالس ها را تعطيل  كرديم. قرار بود كسي از اين زندگي ده 
ساله چيزي به دل نگيرد، هم شهري ها كنار هم جمع شدند، يادگاري 

به هم  دادند؛ عكس، قاب، گلدوزي، تسبيح، خداحافظي.
ــز را با نظم و  ــد برگرديم، بايد همه چي اين طوری که نمی ش
ــم آموزش باز هم  ــرجايش برمی گردانديم . باز ه ــازمان دهی س س
گروه های کاری تشکيل شدند و برنامة آموزشی. هر چه در بيت المال 
ــيم می شد.  ــربازهای نيازمند عراقی تقس بود، بايد بين بچه ها يا س
ــد. مترجم ها آموزش می ديدند که  کتاب ها هم سازمان دهی می ش
چه طور با صليب و خبرنگارها برخورد کنند. گروه سرود و تئاتر، آماده 

شدند برای ايران.
جمعه اولين گروه را با لباس هاي نو از اردوگاه  بردند. صبح همه 
ــم ها را بخوانند.  آن هايي كه  ــئوالن اس به صف منتظر بودند تا مس
اسمشان در فهرست بود، مي دانستند نوبتشان كي مي شود. هركس را 
كه مي خواندند، وسايلش را مي گرفت توي بغلش و مي دويد. تا او بلند 
مي شد، نفر پشتي هم پاشنة كفش كتاني نويش را مي كشيد، بند هايش 
را يك بار ديگر سفت مي كرد، ساكش را تو دستش جابه جا مي كرد و 

آماده مي شد كه بدود. روزخداحافظی بود. 

شنبه صبح سرگرد عراقي با يك گروه از صليب سرخ  آمد اردوگاه: 
«مترجم اردوگاه بيايد. پنج تا مترجم خبرة ديگر هم مي خواهيم.» 

ــاق فرمانده. گفت: «در  علي زردبانی با پنح نفر ديگر رفتند ات
ــختي جلو مي رود. مترجم ندارند.  اردوگاه هاي ديگر كار مبادله به س

بياييد كمك تا زودتر همه را راه بيندازيم.» 
بايد گروه هايی را برای آموزش بقية بچه ها سازمان دهی می کرديم. 
فهرست های اسامی را دسته بندی و مرتب می کرديم. علي اسم ها را 
پشت بلندگو مي خواند، مهم ترين كاري كه عراقي ها نمي توانستند 
بكنند، خواندن اسم ها به ايراني بود، نه عربي و نه انگليسي. نه صليب 
ــتباهي مي خواندند، بچه ها  ــده اش برمي آمد، نه عراقي ها. اش از عه

نمي فهميدند، بلند نمي شدند، كلي وقت تلف مي شد. 
ــامی  مرتب و گروه بندی شد. بچه ها از سردرگمي   فهرست اس
درآمدند. اسم ها را تندتند مي خواندند، بچه ها سوار اتوبوس ها مي شدند. 
اردوگاه خالي مي شد و سكوت، تنها چيزي بود كه از يك زندگي ده 

ساله باقي مي ماند.
بعدازظهر علي و مترجم هايش برگشتند اردوگاه خودشان و به 
تمام اتاق ها سر زدند و براي بچه ها توضيح داد چه چيزهايي مي توانند 

ببرند، چه كارهايي بايد بكنند، اول كجا مي روند، بعد چه مي شود.
كم كم اردوگاه خالي مي شد، مترجم ها ديگر نمي توانستند صبر 
كنند. خانواده هاشان منتظربودند. باز کالس های آموزشی. بچه هايی 
که هنوز نوبتشان نشده بود، آموزش می ديدند که چه طور با صليب و 
عراقی ها همکاری کنند و اسامی را بخوانند و کارها را راه بيندازند.  

از دور چادر هاي بزرگ و سياه معلوم بود. همه جمع شدند كنار 
هم. علي زردبانی بلندگو را گرفت: «به ترتيب شماره، به صف وارد مرز 

ايران مي شيم، سوار اتوبوس هاي ايراني مي شيم...» 
اشك بود چيزي كه تو صورت تك تك بچه ها مي شد  ديد.

سال بعد در ايران، بيشتر بچه ها در کنکور رتبه های خوبی گرفتند 
و راهی دانشگاه شدند. حتی آن هايی که ديپلم نداشتند، با يک امتحان 
نهايی ديپلم گرفتند و راهی دانشگاه شدند و حاال بيشترشان از مديران، 

مهندسان و پزشکان موفق  مملکت شده اند.

ات
ه ثب

س
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ديدن راهی برای کسب معلومات است. تماشای افراد در حين 
انجام کار، روشی مؤثر در جهت يادگيری در مدت زمان کوتاه راجع 
به مشاغل و رشته هاست. يادگيری از طريق مشاهده، هميشه مورد 
توجه روان شناسان بوده است. حسن شعبانی معتقد است، «نوعی 
ديگر از انواع يادگيری هايی که به شناخت و تجزيه و تحليل نياز دارد، 
يادگيری از طريق مشاهده، سرمشق گيری و تقليد است. بسياری از 
ــاهده و تقليد آموخته  دانش ها، مهارت ها و گرايش ها، از طريق مش

می شوند.۱»  
ــهولت فهم  ــن دکتر مظلومی دربارة اثر تصوير در س هم چني
می نويسد: «ثابت شده است که انسان با ديدن اشيا يا تصوير آن ها 
و به کاربردن حواس با هم، بهتر و آسان تر و زودتر می تواند آن ها را 
بشناسد و خواصشان را درک كند. آن چه بدين وسيله فرا می گيرد، در 

خاطر او بيشتر پايدار می ماند.۲»
 يکی از راهکارهای اساسی براي بهتر برگزار شدن هفتة مشاغل 
ــت يافتن به يکی از اهداف واالی آموزش وپرورش،  و هم چنين دس
ــازی جوانان و نوجوانان برای ورود به دنيای اشتغال،  يعنی آماده س
مشاهدة فيلم با هدف آشنايی با مشاغل و شناخت رشته های متوسطه 
ــت. در اين جا ذکر يک تجربه در هفتة مشاغل را  ــگاهی اس و دانش

ضروری می دانم.
ــاغل در مدرسه، عالوه بر مزيت ها، با مشکالتی نيز  هفتة مش
همراه بود. يکی از اين مشکالت عالقه نداشتن برخی از دانش آموزان 
به تماشای فيلم بعضی از رشته و شغل ها بود. همين باعث می شد که 
گاه با بی ميلی فيلم را تماشا کنند و در نتيجه به هدف اصلی تماشای 
فيلم دست نيابند. با توجه به اين مشکالت بر آن شدم تا ديدن فيلم ها 
را تخصصی کنم. بنابراين، زمان تماشای فيلم ها را طوری تنظيم کردم 
ــه هماهنگ باشد. اما از  که با وقت آزاد همة دانش آموزان در مدرس
قبل، برنامة تماشای فيلم را به مدت يک هفته و برای هر روز در هفتة 
مشاغل، در تابلوی مدرسه نصب كردم تا همه دقيقًا بدانند در کدام روز، 
فيلم کدام رشته ها و شغل ها به نمايش درمی آيد و خود تصميم بگيرند 
بينندة کدام فيلم باشند. ضمنًا هر روز، قبل از نمايش فيلم، با بلندگوی 

مدرسه نيز دانش آموزان عالقه مند را دعوت مي كردم. 
ــاغل طوری برگزار شد که در ارتباط با  بدين ترتيب، هفتة مش
مشاغل و رشته هاي گوناگون در گروه های مختلف و در زمان های 
ــود. در اين  ــمعی و بصری ارائه  ش معين، اطالعاتی به صورت س
ساعات، فقط دانش آموزان عالقه مند به رشته يا شغل مورد نظر در 
اتاق سمعی بصری مدرسه حضور داشتند. بنابراين، با عالقه فيلم ها 
ــؤال می پرسيدند و يا  ــی دی های شغلی را تماشا می كردند، س و س

يادداشت  برمي داشتند.
اين برنامه را در طول سال های خدمت در پست مشاور مدرسه 
انجام داده ام. می توان گفت که بازخورد خوبی گرفته ام و دانش آموزان 
و مدير مدرسه هم راضي بوده اند. در پايان الزم می دانم براي کامل تر 
شدن مبحث يادگيری از طريق ديدن که هدف رفتاری نمايش فيلم 
در هفتة مشاغل است، به گفتاری از دکتر مظلومی در باب مزيت اين 

روش(تماشای فيلم توسط يادگيرندگان)، اشاره کنم. 

مزايای آموزش در روية فيلم 
الف) جريان کاری در مدتی کوتاه نشان داده می شود؛

ب) تحوالت هر امر طبيعی يا علمی دقيقًا ارائه می شود.
ج) وضع رؤيت چنان طبيعی می شود که آدمی را خوشايند است 

و گويا خود در واقعه يا صحنه حضور دارد؛
د) خاطرة آموزش به مدت طوالني در ذهن می ماند؛

ه) يک چهارم زمانی که با کتاب يا معلم، برای آموزش صرف 
می شود، وقت الزم است؛

و) مدديار آموزش به اطفال کم هوش وکودن است.۳ 

پي نوشت
ــی(روش ها و فنون تدريس).  ــعبانی، حسن. مهارت های آموزشی و پرورش ۱. ش

سمت. تهران. ۱۳۷۱. ص ۵۸.
ــير تربيت اسالمی. آفاق. تهران. ۱۳۸۶. ص  ۲. مظلومی، رجبعلی. گامی در مس

.۱۸۱
۳. همان. ص ۱۸۰.

مريم زارعيان
دبير شهرستان جهرم
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تاريخ آموزش و پرورش در ايران

فاطمه محموديان

ــله مطالب «تاريخ آموزش و پرورش در ايران»  در سلس
ــالمي به معرفي  ــران اس ــتان و اي ــران باس در دو دورة اي
ــتان،  ــرورش ايران پرداختيم. در دورة ايران باس آموزش و پ
دانشگاه جندي شاپور يا گندی شاپور يكي از بارزترين ترين 
مراکز آموزش عالی در قبل از اسالم است که تا قرن سوم 
ــگاه در ميان  ــه فعاليت خود ادامه داد. اين دانش هجري ب
ــگاه هاي عالي موجود در مرزهاي تاريخي ايران و  آموزش
ــهرت و امتياز بيشتري برخوردار بوده  امپراتوري روم از ش

است.

ــران، دو گونة تعليم و تربيت در آن  ــالم به اي با ورود اس
ــاني كه به  واحد در ايران رواج يافت: يكي مخصوص كس
ــاني  دين نياكان خود باقي مانده بودند و نوع دوم براي كس

كه به اسالم گرويده بودند.
ــاجدي كه كم كم در  ــالمي نيز مس در دورة ايران اس
بعضي از شهرها برپا مي گشت، همانند مساجد تمام ممالك 
اسالمي، هم محل عبادت و پرستشگاه مسلمانان به شمار 
مي رفتند و هم به عنوان مركز علمي  ـ  آموزشي مورد استفاده 
قرار مي گرفتند. براي خواندن قرآن، به تدريج عده اي الفباي 
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ــال ۱۳۱۳، قانون تأسيس دانشگاه  کار به تأخير افتاد. در س
تهران به عنوان مرکزی که در برگيرندة همه يا اغلب مدارس 
عالی باشد، از تصويب مجلس شورای ملی گذشت. دانشگاه 
تهران بزرگ ترين نهاد آموزش عالی در ايران و قديمی ترين 

دانشگاه  ايران است که در سال ۱۳۱۳ تأسيس شد. 
ــكده هايي برای دانشگاه در نظر گرفته  هم چنين، دانش
ــد: علوم معقول و منقول(الهيات)، علوم طبيعی و رياضی،  ش
ادبيات، فلسفه و علوم تربيتی، طب، حقوق و علوم سياسی و 

اقتصادی، و فنی. 
ــاس روش كار مؤسسات آموزش  ــگاه براس اين دانش
عالی فرانسه الگوبرداری شد. حتی طراحان ساختمان های 
دانشگاه تهران، مهندسان فرانسوی بودند. دانشگاه تهران با 
ادغام دارالفنون، مدرسة علوم سياسی، مدرسة طب، مدرسة 
عالی فالحت و صنايع روستايی، مدرسة فالحت مظفر(اولين 
ــاورزی در ايران)، مدرسة صنايع و هنر(تأسيس  مدرسة کش
ــة عالی معماری، مدرسة عالی  توسط کمال الملک)، مدرس
ــكيل  ــد مرکز آموزش عالی ديگر تهران، تش حقوق، و چن
ــتادان ايرانی که از  ــگاه، عالوه بر اس ــد. مدرسان دانش ش
فارغ التحصيالن دانشکده های خارجی بودند، تعدادی نيز از 
فرانسه و آلمان به استخدام دانشگاه درآمدند. دانشگاه تهران 
ــيس در سال ۱۳۱۳ که از اجتماع مدارس عالی  پس از تأس
موجود به  وجود آمد، زير نظر وزير فرهنگ(آموزش وپرورش 
ــد و وزير فرهنگ رياست دانشگاه را هم  فعلی) اداره می ش
ــت، اما از سال ۱۳۲۲ ادارة دانشگاه  تهران از  به عهده داش
ــد. رييس دانشگاه به  وسيلة شورای  وزارت فرهنگ جدا ش
دانشگاه، از ميان رؤسای دانشکده ها انتخاب می شد. رؤسای 
دانشکده نيز به وسيلة شورای  دانشکده ها از ميان استادان 

هر دانشکده انتخاب می شدند.
ــگاه تهران، حدود يك هزار  ــيس دانش در ابتدای تأس
دانشجو در اين دانشگاه پذيرفته شدند که اصوًال از طبقات 
ــجويان مرفه تر هم چنان  ــد. ولی دانش ــاالی اجتماع بودن ب
ــتند. دانشجويان  ــور تمايل داش به تحصيل در خارج از کش
ــگاه از تمام نقاط کشور ايران می توانستند وارد شوند.  دانش
ــتانبول، هندوستان و اتحاد جماهير  به عالوه، از نجف، اس
شوروی هم دانشجوياني برای تحصيل، به دانشگاه تهران 

اعزام می شدند.
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عربي آموختند، ولي تعليم اصول دين شفاهي بود و در مساجد 
انجام مي يافت. توسعة كيفي و كّمي آموزش، مساجد را در 
شرايطي قرار داد كه ديگر جوابگوي نيازهاي آموزشي نبود؛ 
بنابراين مكان هاي آموزشي به تدريج از مدارس جدا شدند. 
اهميت بسياري كه دين اسالم براي علم و علم آموزي قائل 
است، عامل توسعه و رشد مراكز آموزش و مكتب خانه ها شد. 
براي ورود به مكتب، هيچ گونه محدوديت سني يا اجباري 

وجود نداشت.
پس از رشد و گسترش روزافزون اسالم، حكومت ها و 
فرقه هاي مذهبي، به تشكيل مدارس و مؤسسات آموزشي 
اقدام كردند. خواجه  نظام الملك  طوسـي، وزير مقتدر 
ــيس مدارس نظاميه در سراسر قلمروي  سلجوقيان، با تأس
ــترش مدارس در  ــالمي، تأثير بسزايي در توسعه و گس اس

جهان گذاشت. 
ــت و در  ــدارس، تربيت نظري و عملي رواج داش در م
خانقاه، تنها تربيت عملي. مواد تربيتي در خانقاه شامل مراحل 
مخصوصي از سلوك و تزكية نفس بود كه هر يك با شرايط 

خاص تربيتي، تحت نظر شيخ خانقاه انجام مي پذيرفت.
ــد و پويايي علوم و  ــي اسالمي، باعث رش نظام آموزش
ــد و دانشمندان و انديشمندان بزرگي را به  معارف ديني ش
جهان عرضه داشت. اما متأسفانه با حملة مغوالن و تيمور، 
ــياري از مراكز علمي و مدارس رو به ويراني گذاشتند.  بس
البته در عصر صفويان، با رونق يافتن مذهب تشيع، تعدادي 

مدارس مهم در شهرهاي بزرگ ايران تأسيس شد.
ــور و رقابت و  با روي كار آمدن حكومت قاجار در كش
منازعات گستردة برخي از قطب هاي استعماري اروپا بر سر 
تسلط بر ممالك ديگر، ايران به مثابه سرزميني با ويژگي هاي 
ــتعمارگر روس و  ــديدًا مورد توجه دولت هاي اس خاص، ش
ــس قرار گرفت. در دورة حكومت قاجار، دارالفنون، به  انگلي
ــط دولت و از خزانة  ــال ۱۲۶۸ توس همت اميركبير، در س
ــديه اولين كسي بود كه در ايران  عمومي به وجود آمد. رش

براي نابينايان مدرسه ساخت و آن ها را باسواد كرد.
ــرورت ايجاد  ــش مدارس جديد، ض ــعه و افزاي با توس
ــم مورد توجه قرار گرفت. به  مراكزي به منظور تربيت معل
همين دليل دارالمعلمين، دانش سرا و سپس دانشگاه تربيت 

معلم تأسيس شدند.

تأسيس دانشگاه تهران

در راستاي توسعة صنعتی و علمی و هماهنگ ساختن 
فعاليت های آموزش عالی کشور، دانشگاه تهران به عنوان 
ــی را در بر گيرد،  ــب مدارس عال ــزی که همه يا اغل مرک

تأسيس شد. 
فكر تأسيس دانشگاهی به سبک دانشگاه های اروپايي 
در سال ۱۳۰۷ مطرح شد، اما به دليل فراهم نبودن مقدمات، 
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شادي دانش آموزان پس از شنيدن خبر برگزاري يك اردوي علمي، تفريحي، ورزشي 
و... بسيار ديدني است.

قبل از اردو حتمًا برگه هاي 
رضايت نامه را به دست اوليا 

برسانيد.

براي جابه جايي دانش آموزان در اردو، 
از وسايل نقلية استاندارد و راننده هاي 

تأييد صالحيت شده استفاده كنيد.

اين جانب... ولي دانش آموز... رضايت مي دهم 

فرزندم در اردوي علمي، تفريحي، ورزشي و... 

شركت كند و در صورت بروز هرگونه حادثه، 

هيچ گونه ادعا و شكايتي ندارم. در ضمن، مبلغ 

۲۰۰۰۰۰۰ ريال بابت شركت در اين اردو پرداخت 

مي كنم.

ي، ورزشيورزشي ك اردوي علمي، تفريحي، ورزش

اين جانب... ولي دانش آموز... رضايت

تف فرزندم در اردوي علم
كن شركت

۲۴ شمارة 8 ارديبهشت90
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مهدي رضاييان
ي رضاييان

اردو بهترين فرصت براي آموزش مهارت هايي است 
كه در مدرسه، امكان انجام آن ها نبوده است. 

من مـامانمو 
ــب هاي اردو، مي خوام. ــت در ش ممكن اس

ــوزان براي  ــي از دانش آم بعض
ــدر و مادر خود دل تنگي كنند.  پ
ــما به  در اين گونه موقعيت ها، ش
ــوان مربي بايد نقش يكي از  عن
اوليا را براي آن ها بازي كنيد. 

هنگام بازي و استفاده از وسايل تفريحي، نكات ايمني را 
رعايت كنيد. 

كسي كه ورزش مي كنه، حتمًا بايد 
تغذية خوبي داشته باشه.

جليقة نجات يادتون رفت.

ــم بايد از  ــكان دانش آموزان ه محل اس
استانداردهاي الزم برخوردار باشد. 

معلممون راست مي گفت. 
هتلش پنج ستاره است. 
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 اينم همون هتل پنج ستاره اي 
كه قولشو بهتون داده بودم.
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ــب محو مي شد. فكر  ــياه ش آرام آرام نگاهم در پس پردة س
آزاردهنده اي خواب را از چشمانم گرفته بود. فكر اين كه فردا بايد 
دانش آموزانم را ترك كنم؛ همان دانش آموزاني كه ديگر جزئی از 

وجودم شده بودند.
ــه منتظر آمدن  ــدم. بي صبران ــواب بيدار ش ــح زود از خ صب
دانش آموزانم بودم. مدرسه هواي ديگري داشت. سكوت زيباترين 
ــده بود. هيچ كس نمي خنديد ديگر اسمي  نقش همة كالس ها ش
روي تختة كالس نوشته نمي شد. وارد كالس سوم راهنمايي شدم.

از آن جا كه گاه گاهي شعري مي سرودم، دفتر شعرم را باز كردم و 
شعر زير را براي دانش آموزان خواندم.

چون هاله اي در غبار يك روز طوفاني 
و چون غريق در كام اژدهاي آخرين خواهش 

و چون ستاره در طلوع يك روز خورشيدي 
از تو دور مي شوم 

ــز صداي گريه،  ــض كالس تركيد. همه جا ج ــه  ای بغ لحظ
صدايي شنيده نمي شد. حال و هواي كالس به من اجازه نداد شعر 

را كامل بخوانم. 
ــم. از دانش آموزي  ــا خود گفتم فضاي كالس را عوض كن ب
خواستم يكي از شعرهاي كتاب را از حفظ بخواند، اما او نيز شعرش 

را در پس پردة  اشك هايش گم كرد.
ــا صدايي گرفته گفت:  ــي از دانش آموزان ب به هر حال، يك
«آقا اجازه! شعرت را كامل نخواندي.» و من اين بار شعر ديگري 

برايشان خواندم: 
امشب از تنديس فاصله گذشتم 

تا انتهاي سكوت 
تنها تو را ديدم و بين من و تو 

يك لحظه فرياد 
فاصله بود

ــتن  ــما فقط يك خواس و به آن ها گفتم، فاصلة بين من و ش
است.

ــين آمادة حركت شده بود  نزديك ظهر بود. ديگر كم كم ماش
و دانش آموزان براي خداحافظي دور من حلقه زده بودند. هر كدام 
مي گفتند، ما بايد ديرتر خداحافظي كنيم. برايم هدايايي از صفا و 
صميميت روستا آورده بودند كه من نپذيرفتم. گفتند، آقا اين رسم 
روستاست و بايد هدايا را از ما قبول كني. چشمم به دنبال يكي از 

آن ها مي گشت كه نيامده بود.
ــمت ماشين حركت كرديم. دانش آموزان با صداي بلند  به س
گريه مي كردند و هر لحظه از هم دورتر مي شديم. براي سوار شدن، 
بايد از كوچه باغ ميان آبادي مي گذشتيم. چند نفر از دانش آموزان كه 
پايين آبادي بودند، مرا همراهي كردند. آبادي در پس گام هاي لرزانم 
محو مي شد كه ناگهان اصغر، همان دانش آموز غايب، جلوي راهم 
سبز شد و چند شاخه گلي را كه از باغ روستا چيده بود، به من هديه 
داد و گفت، آقا! من مادر ندارم. مي خواستم هديه اي برايتان بياورم، 
به همين خاطر براي خداحافظي نيامدم. با پذيرفتن شاخه هاي گل، 
او را در آغوش گرفتم و با صداي بلند بسيار گريستم. به او گفتم، 
اين بهترين هديه اي است كه در تمام زندگي ام گرفته ام. و هنوز بعد 

از هجده سال تدريس، رايحة آن گل ها را حس مي كنم.

حميدرضا شهسواري
سرگروه ادبيات فارسي راهنمايي، استان لرستان
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احمد عربلو
و انگليس ها رييس الوزراي حكومت مشروطه شد. فرمانفرما وزير 
داخله بود. بعد براي اين كه به كابينة عين الدوله يك رنگ ملي بدهند، 
بعضي از رجال خوش نام، مانند مرحوم حاج محتشم السلطنه، 
حكيم الملك و غيره را نيز در كابينه وارد كردند. اقتدارالدوله براي 
خداحافظي و كسب دستور دربارة نايب حسين و اوضاع كاشان، نزد 
عين الدوله مي رود. عين الدوله به او مي گويد: دولت نه پول دارد و نه 
قشون. اين چهار تا سرباز و قزاقي كه دم دِر ارگ ايستاده اند، آبروي 
ــباني فراهم كني كه اين چهار پنج نفر را هم با  دولت اند. مبادا اس
نداشتن پول مجبورًا براي جنگ با نايب حسين روانة كاشان كنيم 

كه اين مختصر آبرو هم بر باد مي رود.
ــي، با مرحوم  ــت، آقاي حكيم ــا وزير معارف وق ــن اثن در اي
محتشم السلطنه وارد مي شود و به رييس الوزرا مي گويد: چهارده ماه 

است معلمان دارالفنون و ساير اعضاي معارف حقوق نگرفته اند.
عين الدوله آن چه را كه براي اقتدارالدوله گفته بود، تكرار كرد 
و بعد با كمال اوقات تلخي فرياد زد: در اين صورت، معلمان سنگ 

بخورند، آجر بخورند؛ من چه كنم كه نان ندارند بخورند؟
وزير معارف از اين حرف هاي رييس الوزرا تدبيري به خاطرش 
ــت و گفت:  ــيد. نزد هسـنِس بلژيكـي، خزانه دار وقت رف رس
رييس الوزرا فرمودند از آن آجرها و گچ ها و آهك ها كه بابت ماليات 

از كوره پزها گرفته ايد، مقداري بابت حقوق به معارف بدهيد.
هسنس اين حرف را مي پذيرد و بعد از چهارده  ماه، مقداري آجر 
و آهك و گچ، بابت حقوق ميان اعضاي معارف  تقسيم مي كنند.۱»

پي نوشت
۱. اطالعات ماهانه. مهرماه ۱۳۳۶.

از عجايب سانسور!
ــت مجلة آينده،  مرحوم دكتر محمود افشـار مديريت وق
دربارة سانسور زمان رضاخان پهلوي مي نويسد: شنيده بودم كه 
مأمور كم سوادي را براي سانسور جرايد معين كرده بودند. بيچاره از 
بي سوادي يك مرتبه اين مصراع از شعر حافظ «رضا به داده بده وز 
جبين گره بگشا» را در روزنامه اي سانسور كرده بود، با اين اشتباه 
ــم خاص فرض كرده و ترسيده بود به مقامات  كه كلمة رضا را اس
عاليه(مانند خود شاه كه اسمش رضا بود) بر بخورد. لذا به حروف چين 
مطبعه دستور داده بود كه به جاي كلمة رضا، اسم حسن را بگذارد و 

در نتيجه شعر اين طور چاپ شده بود:
َحسن به داده بده وز جبين گره بگشا

كه بر من و تو در اختيار نگشوده است!

باز هم ُجحا!
ــظ گفت: نمي دانم اين  ــبي زن ُجحا پيش او رفت و با غي ش
ــود كه هر چه مي كنم، از گريه ساكت نمي شود و  بچه را چه مي ش
ــت. نمي دانم چه بكنم؟ اگر تو راه حلي به عقلت  مرا عاجز كرده اس
مي رسد، عمل كن! جحا گفت: عصباني نشو، اين كتاب را بگير و 
در مقابل بچه بخوان، خوابش مي برد. زنش داد و فرياد نمود كه: تو 
همه اش مسخرگي مي كني و مرا دست مي اندازي! جحا جواب داد: 
تو از من راه چاره خواستي و من هم گفتم! زنش گفت: اين كتاب 
چيست و خاصتيش چيست؟ جحا گفت: اين كتاِب مسئله است. من 
هر وقت شروع به خواندن آن كرده ام، شاگردان شروع به چرت زدن 

كرده و بعدًا هم به خواب عميق رفته اند!

حق الزحمه هاي آجري!
ــال ۱۳۳۳ه.ق حكم ران  «اقتدارالدولـه علي آبادي در س
كاشان شد. در آن موقع، نايب حسين(راهزن معروف) و پسرش 
ماشـاءاهللا خان نه تنها فرمان رواي كاشان بودند، بلكه هر چند 
ــت را با  ــت دروازة تهران مي آمدند، گاري پس روز يك  مرتبه تا پش
محتوياتش مي زدند و مي بردند؛ اگر گلة گوسفند و گاوي هم سر راه 

مي ديدند، از پيش مي راندند.
ــروطه خواهان را  ــتبدي كه مش عين الدوله صدراعظم مس
ــهر تبريز را بمباران نموده بود، با فشار روس ها  گلوله پيچ كرده و ش

احمد عربلو
فرمانفرما وزير فو انگليس ها رييس الوزراي حكومت مشروطه شد.
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دكتر احمد مختاريان

پزشك و دبير منطقة ۲ تهران بهداشت مدرسه

ظاهراً يكـي از اولين و ضروري ترين نيازهايي كه 
بشـر درك كرد و در راه آن قدم برداشـت، پوشـش، 
لباس و پوشاك بوده است. تاريخ براي بيان اين نياز، 
به گذشـته هاي بسـيار دور باز مي گردد. همان نياز به 
حفاظت از بدن در مقابل گزندهاي بيروني مانند سرما، 
گرما و...؛ البته فطرت گرايش به اخالق نيز انسـان را 
به پوشاندن بعضي از نقاط بدن متمايل كرده است. به 
مرور زمان، بشر كاركرد ديگري نيز براي لباس در نظر 
گرفت و آن عبارت از زيبايي، تجمل و جلوه گري است 

كه البته انتقادي بر آن وارد نيست. 
اكنون بشـر انواع لبـاس را با توجه بـه كاركرد و 
رعايت زيبايي آن طراحي مي كند. آن چه در اين نوشتار 
بـه آن پرداختـه مي شـود، تاريخچة لباس و مسـائل 
روان شـناختي آن نخواهد بود، بلكه مسائل بهداشتي 

آن به طور مختصر و خالصه تقديم مي شود. 

ــان را بپوشاند، لباس  ــت؟ هر آن چه كه بدن انس لباس چيس
ناميده مي شود. كاله، شال گردن، پيراهن، شلوار، دستكش، جوراب، 
لباس زير، لباس راحتي و حتي كفش نيز لباس و پوشاك محسوب 
ــوند. در زمينة بهداشت لباس، سه اصل بنيادين بايد مدنظر  مي ش

قرار گيرد:
۱. تناسب لباس با نوع فعاليت فرد

۲. تناسب لباس با فصل
۳. رنگ مناسب 

 

� تناسب لباس با نوع فعاليت
هر يك از افراد بشر در لحظات مختلف زندگي، فعاليت هاي 
ــي دهد. هر فعاليت لباس خود را مي طلبد. به  خاصي را انجام م
ــاغل لباس هاي گوناگون دارند؛ مانند لباس كار  همين دليل، مش
ــاني و... لباس  ــا، خلبان ها، جراحان، مأموران آتش نش مكانيك ه
ــب براي فعاليت هاي دانش آموزي، بايد ويژگي هايي داشته  مناس

باشد:
ـ اندازة آن مناسب باشد؛ نه گشاد و نه تنگ.

ـ در مقابل اصطكاك مقاومت كافي داشته باشد.
ـ پوشيدن و درآوردن آن آسان باشد.

ـ گوياي آن باشد كه استفاده كننده از آن دانش آموز است.
ـ شستن و نظافت آن آسان باشد.

ـ آلودگي را به سهولت نشان دهد(چرك تاب نباشد).
ــد. زيرا برخي  ــن تعداد درز و جيب برخوردار باش ـ ازكمتري
ــد و نمو  ــتي ميان درزها جاي مي گيرند و رش ــاي پوس از انگل ه

مي كنند.

� تناسب با فصل
ــتفاده از آن تناسب داشته باشد.   هر لباس بايد با فصل اس
ــائل بهداشتي جدي ترند و  مهم ترين فصل هايي كه در آن ها مس

بايد مورد توجه باشند، دو فصل تابستان و زمستان هستند.
مسائل فصل تابستان عبارت اند از:

ــعة فرابنفش(ماوراي بنفش U.V). اين اشعه  ۱. تابش اش
باعث بروز سرطان پوست مي شود. 

لبـاس خنـك عبارت 
اسـت از لباسـي كـه 
افزايش  مانـع  بتواند 
دماي ناشي از تابش 
خورشـيد شـود. تنها 
لباس هـايي مي توانند 
اين وظيفـه را انجام 
دهـنـد كـه بـتـوانند 
رطوبت حاصل از عرق 
را جـذب كننـد و بـه 
آرامي آن را از دسـت 

بدهند
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ــا افزايش دماي  ــعه ب ــعة مادون قرمز. اين اش ۲. تابش اش
پوست(سوختگي) و بدن(گرمازدگي)، باعث تعريق مي شود. 

لباس تابستان بايد بتواند اين دو مسئله را تحت پوشش قرار 
ــو ء تابش خورشيد شود. به همين دليل،  دهد و مانع از بروز آثار س

پوشش تابستانه بايد با رعايت نكات زير انتخاب شود:
� داراي رنگ روشن باشد، ولي براق نباشد تا بتواند حداكثر 

بازتابش را داشته باشد.
ــد. لباس هاي بسيار نازك و يا توري، هرگز  � نازك نباش
براي تابستان مناسب نيستند. زيرا مانع از برخورد اشعة فرابنفش 

و مادون قرمز با بدن نمي شوند.
� بدن را كامًال بپوشاند.

ــد. در غير اين  ــدن را به خوبي جذب كن ــد عرق ب � بتوان
ــي از تركيبات عرق(عرق سوز شدن)  صورت، سوختگي هاي ناش

خودنمايي خواهند كرد.
دو اشتباه بزرگ و ضد بهداشت

ــي است كه نازك  ـ برخي گمان مي كنند لباس خنك لباس
باشد و لباس هاي ضخيم يا غيرنازك لباس هاي گرم هستند، در 
حالي كه تعريف علمي لباس خنك عبارت است از لباسي كه بتواند 
مانع افزايش دماي ناشي از تابش خورشيد شود. تنها لباس هايي 
ــد كه بتوانند رطوبت حاصل  ــد اين وظيفه را انجام دهن مي توانن
ــت بدهند(تبخير  ــرق را جذب كنند و به آرامي آن را از دس از ع
ــي زمينه را براي خنك كردن بدن فراهم  آرام عرق). چنين لباس

مي كند(علم فيزيك عهده دار توضيح اين مطلب است). 
ــتان فصل پوشيدن لباس هاي  ـ برخي گمان مي كنند تابس
گشاد، يقه باز، آستين كوتاه و... است، در حالي كه اين گونه لباس ها 
فقط در صورتي مي توانند مورد استفاده قرار گيرند كه اوًال: تابش 
مستقيم آفتاب وجود نداشته باشد و ثانيًا: دماي محيط باال نباشد. 
ــيدن چنين لباس هايي باعث افزايش زمينة ابتال به سرطان  پوش

پوست و سوختگي هاي درجه هاي ۲ و ۳ مي شود.
مهم ترين مسئلة لباس در فصل زمستان، تأمين دماي بدن 
و حفظ آن و جلوگيري از نفوذ سرما به آن است. براي رسيدن به 
اين هدف، كافي است از لباس هاي با ضخامت و جنس مناسب 
ــتفاده شود. البته رنگ لباس نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ هر  اس
چند اگر جنس و ضخامت آن مناسب باشد، استفاده از رنگ هاي 

تيره الزامي نخواهد بود.

� رنگ مناسب 
رنگ هاي روشن بهتر از رنگ هاي تيره هستند. اما رنگ هاي 

سرد توصيه نمي شوند.
چند نكتة پاياني 

با توجه به اين كه غالبًا فعاليت هاي بدني دانش آموزان شديد 
ــت مادران و پدران و دانش آموزان اين نكات را  ــت، الزم اس اس

رعايت كنند:

ــيده شود. جنس  ــورت) حتمًا پوش ۱. لباس زير(زيرپيراهن، ش
زيرپوش بايد از نخ و كتان و رنگ آن ترجيحًا سفيد باشد.

ــرانه) نبايد از نوع  ــكل زيرپوش(چه دخترانه و چه پس ۲. ش
ركابي(حلقه آستين) باشد؛ مگر در موارد بسيار خاص. زيرا كاركرد 

الزم را نخواهد داشت.
ــورت هاي كوتاه(اسپليت) استفاده نشود، زيرا كاركرد  ۳. از ش

خود را نخواهد داشت.
۴. لباس هاي زير حتمًا يك روز در ميان تعويض شوند.

۵. خشك كردن لباس ها پس از شسته شدن بايد در معرض 
آفتاب و به مدت كافي صورت گيرد تا در حد قابل قبولي ضدعفوني 

شوند.
۶. درز لباس ها حتمًا اتوي داغ كشيده شود.

۷. هرگز از لباس زير ديگران به ويژه مايو استفاده نشود.
ــت در تابستان از كاله و ترجيحًا شكل لبه دار آن  ۸. بهتر اس

استفاده شود. كاله هاي حلقه اي و فاقد سقف مناسب نيستند .

عكس: زهرا قوش كرپي
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سمانه آزاد

جالل آل احمد در «مدير مدرسه» مي گويد: «...مي ديدم كه 
اين مردان آينده، در اين كالس ها و امتحان ها آن قدر خواهند ترسيد 
و مغزها و اعصابشان را آن قدر به وحشت خواهند انداخت كه وقتي 
ديپلمه بشوند يا ليسانسه، اصًال آدم نوع جديدي خواهند شد؛ آدمي 
انباشته از وحشت! انباني از ترس و دلهره... بايد مدير بود؛ يعني كنار 
گود ايستاد و به اين صف بندي هر روزه و هر ماهة معلم و شاگرد 
ــم دوخت تا دريافت كه يك ورقة ديپلم يا ليسانس يعني چه!  چش
يعني تصديق به اين كه صاحب اين ورقه، دوازده سال يا پانزده سال 
ــالي چهار بار يا ده بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت  تمام و س

محركش ترس است و ترس است و ترس!»
و اين مسئله اي است كه قطعًا بسياري از ما در دوران تحصيل 
تجربه اش كرده ايم. لحظاتي كه به قول مدير مدرسه، «خودمان را 
هم فراموش مي كرديم، تا چه رسد به محفوظاتمان!» اما در مجتمع 
ــتان قم، همه دست به دست هم داده اند تا  ــي توحيد در اس آموزش
ــان ديگر اين لحظات دلهره آور را تجربه نكنند و به  دانش آموزانش
قول حجت االسالم رضا فرهاديان مدير مجتمع، «روح و جسم 
دانش آموزان در معرض تهديد و لرزش نباشد.» البته اين به معني 
حذف امتحان نيست، بلكه نمره اي در كار نيست و جاي آن را نظر 
و توصيف دقيق معلم گرفته است؛ آن هم با خط خودش. چرا كه 
به نظر اين دست اندركاران، نمره به تنها انگيزة دانش آموزان تبديل 
ــطحي و طوطي وار و از بين رفتن  ــت كه به يادگيري س شده اس
ــي كه آن ها در پيش گرفته اند،  خالقيت در آن ها مي انجامد. روش
همان «ارزش يابي توصيفي» است كه مد ت هاست از تريبون هاي 
ــنيده مي شود و چند سالي است كه توحيدي ها  گوناگون نام آن ش
تصميم گرفته اند به جاي حرف زدن، عمل كنند كه به «عمل كار 

برآيد، به سخن داني نيست!»
گزارش پيش روي شما، حاصل گفت و گوي دو ساعتة مجلة 
رشد آموزش راهنمايي تحصيلي با مسئوالن و معلمان اين مجتمع 

آموزشي است.

ــال ۱۳۶۹ فعاليت خود را در  ــي توحيد از س مجموعة آموزش
ــت. آن چه اين مجمتع را از ساير مدارس  ــهر قم آغاز كرده  اس ش
مشابهش متمايز مي كند، روشي است كه براي ارزش يابي در پيش 
گرفته اند. معلمان اين جا با صرف انرژي و وقت بيشتر، به جاي ارائة 
ــي دانش آموز ارائه مي دهند.  نمره، توصيفي دقيق از وضعيت درس
ــالم رضا فرهاديان، مدير مجمتع آموزشي توحيد، دربارة  حجت الس
پي گيري اين روش مي گويد: «مجموعة توحيد با اين ديدگاه به وجود 
آمد كه احساس مي كرديم مدارس در برانگيختن و هدايت استعدادها 
و نيز نحوة برخورد و تربيت شخصيت دانش آموزان، پاسخگو نيستند. 
بنابراين، مطالعاتي را در زمينة نحوة تعامل با دانش آموزان و آموزش 
براساس تعليم وتربيت اسالمي انجام داديم. در اين حين و براساس 
ــتيم، به اين نتيجه  بازخوردهايي كه از معلمان و دانش آموزان داش
رسيديم كه امتحان و ارزش يابي به صورت سنتي، مانع بسيار بزرگي 
در مقابل رشد استعداد دانش آموزان و ُمِخّل يادگيري آن هاست. در 

خانم توكلي
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ــود همواره بچه ها تحت فشار باشند، چرا كه  واقع نمره باعث مي ش
خانواده ها همواره آن ها را با ديگران مقايسه مي كنند و توقع نمرات 
باال دارند، غافل از اين كه هركس تواني دارد و اين مقايسه ها انگيزه را 
از دانش آموز سلب مي كنند. ممكن است كسي كه از بيرون نگاه كند، 
ــت، ولي از  بگويد كه ارزش يابي يكي از اجزاي آموزش و پرورش اس
نظر من جزئي بوده كه به كل تبديل شده و همة اهداف تعليم و تربيت 
را تحت تأثير خود قرار داده است. حتي گزارش هايي كه وزارت خانه 
منتشر كرده نيز حاكي از آن است كه افراد ترك تحصيلي يا حتي 
آن هايي كه تحصيل مي كنند، انگيزه اي براي علم آموزي نداشته و 
ندارند. در واقع وقتي در كالسي چند نفر نمره هاي خوبي مي گيرند، 

بقيه احساس ضعف و ناتواني مي كنند.»
ــه گفت: «در حال حاضر هم ۱۰ نمره به امتحانات  او در ادام
ــم دانش آموز به خاطر نمره،  مستمر اختصاص يافته و روح و جس
مرتب در معرض تهديد و لرزش است. تصور عمومي بر اين است 
كه اين امتحانات گرفته مي شود تا بچه ها درس بخوانند، در حالي 
ــت باشد و باعث يادگيري  كه بايد انگيزة خواندن و يادگيري درس
عميق شود. بنابراين، اگر كمي نقش نمره كم رنگ شود و به جاي 
آن تعامالت و بازخوردهاي مثبت معلم و دانش آموز قرار گيرد، انگيزة 
بچه ها هم بيشتر خواهد شد. با اين تفاسير، اگر قرار است تحولي 
در نظام آموزش و پرورش صورت گيرد، بايد از نظام ارزش يابي شروع 
شود، چرا كه همة نظام آموزش وپرورش تحت الشعاع ارزش يابي قرار 
ــت و با وجود اين همه تغيير در كتاب هاي درسي، هنوز  گرفته اس

تحولي كه بايد، اتفاق نيفتاده است.»
نمره كافي نيست

همة اين ها باعث شده است مسئوالن مجتمع توحيد، روشي 
ديگر را پي بگيرند؛ چرا كه نمره نمي تواند گوياي همة ابعاد وجودي 
و استعدادهاي دانش آموزان باشد. حجت االسالم فرهاديان دربارة 
ــي توصيفي اين گونه حكايت مي كند:  به كارگيري روش ارزش ياب
ــه، مطالعات زيادي دربارة  «براي به كارگيري اين روش در مدرس
ــورهاي گوناگون انجام داديم و شيوه هاي  نحوة ارزش يابي در كش
ــتيم تا اين كه به ارزش يابي  گوناگوني را با معلمان در ميان گذاش
ــراد را با توجه به  ــن روش مي توانيم اف ــيديم. در اي ــي رس توصيف

توانايي هاي خودشان بسنجيم، نه در مقايسه با ديگران.»
مدير مجموعة توحيد دربارة آن چه در روش ارزش يابي لحاظ 
مي شود، گفت: «اين شيوة ارزش يابي سه شاخص اصلي دارد. يكي 
اميدواري است؛ به هر صورت، در ازاي تالش هر فرد، بايد به او اميد 
داد. ديگري بيان نقاط قوت و ضعف است. برخالف نظام سنتي كه 
بر بيان ضعف ها تكيه دارد، ما بر نقاط قوت بچه ها نيز تأكيد داريم. 
ــاخص بيان راه حل است كه معلم به صورت شفاهي و  سومين ش

كتبي به دانش آموز ارائه مي دهد و باعث هدايت او مي شود.
در واقع بازخوردهاي مثبتي كه معلم به دانش آموزان مي دهد، 
موجب ايجاد انگيزه مي شود؛ به اين ترتيب، بچه ها احساس مي كنند 

در قلب و ديدة معلم جايي دارند.»
ارزش يابي توصيفي= خودارزيابي دانش آموز

سكينه حسين نژاد، مدير مدرسة دخترانة راهنمايي مجتمع 
توحيد است. او دربارة نظامي كه در اين مجتمع پياده مي شود، گفت: 
ــم نمره نداريم. البته  ــا در برگه هاي امتحاني مان چيزي به اس «م

سؤاالت بارم بندي دارند و حتي بچه ها با توجه به ميزان نمره اي كه 
از هر سؤال گرفته اند، مي توانند متوجه نمرة خود بشوند، اما با روشي 

كه ما در پيش گرفته ايم، ديگر بچه ها به نمره توجهي ندارند.
ــره را مي بينند و بعد  ــره اي، دانش آموزان فقط نم در نظام نم
ديگر نگاهي به برگة خود نمي كنند تا بدانند نقطة ضعفشان چه بوده 
است. اما در ارزش يابي توصيفي، چون نمره اي در كار نيست، بچه ها 
تك تك سؤاالت را يك بار ديگر مرور مي كنند تا بدانند نقطة قوت 
و ضعفشان چه بوده است. در نتيجه به نوعي خودارزيابي مي رسند. 
ضمن اين كه با نكات مثبتي كه معلم مطرح مي كند، دانش آموزان 
ــتري در كنارش دارند. بنابراين،  ــاس صميميت و امنيت بيش احس
ــه معلم نقاط ضعف را بيان مي كند نيز با حس انتقادپذيري  وقتي ك
ــتري آن را مي پذيرند و تالش خود را بيشتر مي كنند. چنان چه  بيش
ما نمونه هايي داشتيم كه دانش آموز با معدل شانزده هفده وارد نظام 
ــده بود، اما با روحيه و انگيزه اي كه معلمان به او دادند، توانست  ش
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ــاند. در واقع در نظام  ــا معدل ۱۹، دورة راهنمايي را به اتمام برس ب
نمره دهي، نهايت تالش دانش آموزان در گرفتن نمرة ۲۰ است، اما 
در نظام ارزش يابي توصيفي، نهايتي مورد نظر نيست و هميشه مرحلة 

باالتري وجود دارد تا دانش آموز به تالش بيشتر تشويق شود.»
در واقع مي توان گفت، در مجتمع توحيد، آن چه كه كم رنگ 
شده، نمره است و با اين كه مسئوالن مدرسه، بنابر ضرورت هايي 
بايد نمره و كارنامه هايي با نمرة مشخص هر درس را ارائه كنند، اما 
در نگاه دانش آموزان، آن چه اهميت بيشتري دارد، كارنامة توصيفي 
ــكات قوت و ضعف هر  ــه در آن هر معلم، ن ــت. كارنامه اي ك اس
دانش آموز را بيان مي كند و ضمن آن، اميدواري هايي براي تالش 
بيشتر و راهكارهايي براي برطرف كردن نقاط ضعف ارائه مي دهد.

البته دست اندركاران مجموعة توحيد، تا به اين جا برسند، مراحل 
گوناگوني را سپري كرده اند. حسين نژاد در اين باره گفت: «در ابتداي 
به كارگيري ارزش يابي توصيفي، به جاي نمره از مالك هايي چون 

حجت االسالم فرهاديان
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ــاز به تالش» و يا «باالتر از حد انتظار»،  «عالي»، «خوب» و «ني
ــتفاده مي كرديم. اما  «در حد انتظار» و «پايين تر از حد انتظار» اس
ــديم، بچه ها به جاي آن كه نظر معلم را با دقت  در عمل متوجه ش
بخوانند، در پي اين هستند كه در چه تعداد از درس ها مرتبة «باالتر 
ــب كرده اند. بنابراين، دقيقًا همان  از حد انتظار» يا «عالي» را كس
مقايسه هايي كه در نظام نمره دهي وجود دارد، انجام مي شد. بنابراين 
تصميم گرفتيم روشمان را تغيير دهيم و معلمان توصيفات خود را 
با رعايت سه شاخصة «اميدبخشي»، «بيان نقاط قوت و ضعف» و 
«ارائة راهكار» تنظيم كنند تا بچه ها انگيزة بيشتري پيدا كنند. البته 
ــه مان هم كارنامة توصيفي داريم و هم نمره اي تا اگر  ما در مدرس

دانش آموزان خواستند به مدرسة ديگر بروند، به مشكل برنخورند.»
اين مدير در ادامه به نكتة جالبي اشاره كرد: «االن كه زمان 
امتحانات ترم اول است، معلمان پيش از آن كه امتحانات تمام شود، 
كارنامة توصيفي خود از دانش آموزان را كامل مي كنند. نمره ها هيچ 

ــت. براي مثال، در نظام نمره اي  ــته اس ارزش يابي نمره اي نتوانس
ــه اش از درس رياضي نمرة ۱۸ گرفته  اگر دانش آموزي در كارنام
باشد، معلوم نمي شود از كدام قسمت نمره نگرفته، اما در ارزش يابي 
توصيفي كامًال مشخص است كه دانش آموز در كدام قسمت مشكل 
دارد. كجا بايد انرژي بيشتري صرف كند و نقاط قوتش چيست. در 
واقع، ارزش يابي توصيفي دانش آموزان را به فراشناخت مي رساند.»

نمـره اي،  نظـام  در 
دانش آموزان فقط نمره 
را مي بينند و بعد ديگر 
نگاهـي به برگـة خود 
نمي كنند تا بدانند نقطة 
ضعفشـان چـه بـوده 
است. اما در ارزش يابي 
توصيفي، چون نمره اي 
در كار نيسـت، بچه ها 
تك تك سؤاالت را يك 
بار ديگر مرور مي كنند 
تـا بدانند نقطـة قوت 
و ضعفشـان چـه بوده 

است

تأثيري در گزارش توصيفي نخواهد داشت. هر چند هماهنگي بسيار 
نزديكي با نتيجة امتحان مشاهده مي شود، چرا كه معلم ها طي مدتي 
كه با دانش آموزان كاركرده اند، به تمام توانايي ها و نقاط ضعف آن ها 
ــده اند. در كارنامة توصيفي نيز تالش هاي آن ها طي سال  آگاه ش

تحصيلي مدنظر قرار مي گيرد، نه فقط امتحان پاياني.»
فاطمه توكلي، مربي پرورشي اين مجموعه در ادامه گفت: 
«من فكر مي كنم تفاوت ارزش يابي سنتي با توصيفي در همين است. 
در ارزش يابي سنتي ورقه حرف اول و آخر را مي زند. حتي در شيوة 
جديد كه ۱۰ نمره به امتحانات مستمر اختصاص داده شده است. چرا 
كه ممكن است دانش آموز سر امتحان تمركز نداشته باشد(خصوصًا 
اين موضوع براي دختران بيشتر پيش مي آيد) و نتواند امتحان را به 
خوبي پشت سر بگذارد. بر فرض اين كه دانش آموز نمرة مستمر را به 
طور كامل گرفته باشد، آيا نمرة ۱۰ لياقت دانش آموزي است كه سه 

ماه زحمت كشيده است؟ 
اما در ارزش يابي توصيفي اين گونه نيست و همة تالش هاي 
بچه ها از ابتداي سال تحصيلي در نظر گرفته مي شود؛ ضمن اين كه 
ارزش يابي توصيفي توانسته است به موضوعي پاسخ دهد كه نظام 

در اين كالس ها چه خبر است؟
معلمان، سربازان خط مقدم آموزشي هستند. بنابراين بهتر از هر 
كس ديگري مي توانند بگويند كه كالس هايي با روش ارزش يابي 
ــا دارند و در آن ها دقيقًا چه  توصيفي، چه تفاوتي با ديگر كالس ه
اتفاقي مي افتد. سعيد ه سـعيدي، معلم رياضي دورة راهنمايي 
ــا ارزش يابي  ــه اي ب ــت كه عالوه بر مجموعة توحيد، درمدرس اس
ــاس نمره نيز تدريس مي كند. گرچه او در ابتدا نمره را عاملي  براس
ــوزان و حذف آن را دليلي براي بي انگيزگي  براي مطالعة دانش آم
آن ها مي دانسته، اما به تدريج نظرش تغيير يافته است: «در ابتداي 
به كارگيري ارزش يابي توصيفي، فكر مي كردم اگر نمره كنار برود، 
شايد ديگر دانش آموزان انگيزه اي براي مطالعه نداشته باشند و نهايت 
تالش خود را به كار نگيرند. ولي حاال كه مدت هاست با هر دو روش 
ارزش يابي تدريس مي كنم، به اين نتيجه رسيده ام كه اگر ارزش يابي 
توصيفي با همة زمينه ها و جوانبش به كار گرفته شود، نظام بسيار 
ــت. منظور از زمينه ها اين است كه فرصت كافي باشد،  خوبي اس
ــند و با آگاهي از روش هاي فعال تدريس  معلم ها آموزش ديده باش
در كالس حاضر شوند، دانش آموزان ترجيحًا در يك سطح باشند و 
مهم تر از همه اين كه دانش آموزان از ابتداي تحصيل تا انتها، با همين 

روش آموزش بينند.»
ــا مي گذرد گفت:  ــه در اين كالس ه ــن معلم دربارة آن چ اي
ــود،  ــه در آن روش  ارزش يابي توصيفي پياده مي ش ــي ك «كالس
روش هاي تدريس فعال را نيز مي طلبد. يعني معلم عالوه بر اين كه 
مي خواهد اطالعاتي را در اختيار دانش آموز قرار دهد، بايد بستري 
ــيار  ــند. اين بس را فراهم كند كه خود دانش آموزان به مطلب برس
ارزشمند است؛ به خصوص براي خود بچه ها. اين كالس ها بسيار 

خانم سعيدي

خانم فيض
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با انرژي هستند و انرژي بيشتري هم از معلم مي گيرند، چرا كه همة 
بچه ها بنا به استعدادهايشان در مورد مطلب اظهارنظر مي كنند و 
معلم هم عالوه بر اين كه پيش زمينه اي را در ذهن دانش آموز ايجاد 
مي كند، بايد بر اوضاع كالس نيز نظارت داشته باشد. مثًال من در 
ــس درس رياضي، براي بچه ها پيش مطالعه تعيين كرده ام و  تدري
ــد ذهن آن ها تحريك شود و با عالقة بيشتري در  همين باعث ش

مباحثات كالس شركت داشته باشند.
معلم در اين كالس ها عالوه بر اين كه وقت و انرژي بيشتري 
صرف مي كند، بايد دانش آموزان را از لحاظ رفتاري نيز بشناسد. به 
اين منظور، من ارتباطم را با والدين بچه ها بيشتر كرده ام تا بتوانم 
ــم و هم اگر مشكل خاصي دارند،  هم شخصيت بچه ها را بشناس
ــوم. مثًال برخي دانش آموزان از رياضي مي ترسند، يا  از آن آگاه ش

از مخالفت تا موافقت
ــري مقاومت هايي صورت مي گيرد؛  ــوًال در برابر هر تغيي معم
ــره، براي والدين و  ــه پذيرش گزارش توصيفي به جاي نم چنان چ
خانواده ها مشكل بود. رضا فرهاديان در اين باره نيز گفت: «زماني 
ــتفاده  كه ما از ارزش يابي توصيفي به عنوان الگوي ارزش يابي اس
كرديم، همه از جمله اوليا و حتي خود دانش آموزان، به نمره عادت 
داشتند. بنابراين طبيعي بود كه در سال هاي نخست، با مشكالت 
زيادي روبه رو شويم. تا اين كه با جلسات متعدد، اوليا را توجيه كرديم 
ــان تحت فشار رواني و مقايسه با ديگران قرار  كه وقتي فرزندانش

مي گيرند، كمتر ياد مي گيرند.
ادارة آموزش و پرورش هم مرتبًا نامه مي فرستاد و مسئوالن و 

بازرسان از مدرسه بازيد مي كردند.
البته معلمان و مسئوالن مجتمع هم مخالفت هايي كردند، اما 
بعد با ديدن نتايج مثبت اين روش، متقاعد و عالقه مند شدند. حتي 
ــتند. به هرحال، آن ها هم پي بردند كه نمره  در اين  باره مقاله نوش
ــت و فقط برخي دانسته هاي  معيار تمام قدي براي ارزش يابي نيس

بعضي ها پاية ضعيفي دارند. اين مسائل در ارتباط با خانوادة بچه ها 
بهتر حل مي شوند.» 

ــة دخترانة مجموعة توحيد در دورة راهنمايي ۶۳ نفر  در مدرس
ــتند  تحصيل مي كنند. بنابراين قاعدتًا كالس ها كم جمعيت هس
ــتري را صرف كالس و  ــت و انرژي بيش ــان مي توانند وق و معلم
ــتر نيز  ــوزان كنند. اما آيا در كالس هايي با جمعيت بيش دانش آم
ــت)  ــه الزمه اش پويايي كالس درس اس ــي توصيفي(ك ارزش ياب
ــخگو خواهد بود؟ سعيده سعيدي، در جواب اين پرسش گفت:  پاس
«اگر دانش آموزان با همين نظام درس خوانده و به آن عادت كرده 
باشند، مشكلي پيش نمي آيد. به هر حال، در اين روش بچه ها پويا 
هستند، ضمن اين كه مي دانند اگر در كالس آزادي بيشتري هست و 
از قوانين خشك و رسمي خبري نيست، بايد از اين آزادي در خدمت 
ــتفاده كرد. اما بچه هايي كه با اين نظام آشنايي ندارند، از  درس اس
اين آزادي سو  ء استفاده مي كنند و براي برگرداندن فضاي كالس به 

حالت اوليه، وقت و انرژي زيادي بايد صرف شود.»

ــوزان را ارزيابي مي كند. در حالي كه در  دانش آم
ــبت به شاگردانش  ارزش يابي توصيفي، معلم نس
ــد و در نتيجه دربارة  ــناخت جامعي پيدا مي كن ش

عملكرد آن ها قضاوت بهتري خواهد داشت.»
رفاقت به جاري رقابت

شايد روش ارزش يابي توصيفي بايد راه زيادي 
را طي كند تا به تكامل برسد و گسترش يابد، اما تا 
همين حد هم باعث شده تا دانش آموزان مجتمع 
آموزشي توحيد آرامشي را در مدرسه تجربه كنند 
كه شايد ديگر هم ساالنشان تجربه نكرده باشند. 
ــين نژاد، در اين مدرسه رقابت  جاي  به قول حس
خود را به رفاقت داده است: «آرامشي كه بچه ها 
دارند، باعث شده ارتباطشان با يكديگر بهتر شود. 
ديگر از رقابت و گاه حسادتي كه در نظام نمره اي 
ــاي آن را كمك  ــت و ج وجود دارد، خبري نيس
ــي ها گرفته است. واقعًا رفاقت جاي  به هم كالس

رقابت را گرفته است.»
ارزش يابي با نقطة شروع تحول

ــة دو  ــالم رضا فرهاديان، جلس حجت االس
ــت اندركاران مجتمع آموزشي را  ــاعتي با دس س
ــاند: «واقعيت اين است  اين گونه به پايان مي رس

كه نحوة ارزش يابي مرسوم در نظام آموزش و پرورش، همة ابعاد و 
اهداف تعليم وتربيت را تحت شعاع خود قرار داده است.

ــيلة نمره ارزيابي  ــيدة امتحاناتي كه به وس ما با نظام پوس
ــوزان را هرز مي دهيم.  ــتعداد دانش آم ــخصيت و اس مي كند، ش
چنان چه كودكي ظرف دو سال زبان را مي آموزد، اما دانش آموز ما 
طي ۱۲ سال نمي تواند زبان انگليسي را بياموزد. بنابراين اگر قرار 
ــت تحولي در آموزش و پرورش ايجاد شود، بايد از ارزش يابي  اس
شروع شود و پس از آن شيوه هاي تدريس، نگاه معلم و كتاب هاي 

درسي تغيير كنند تا تحولي كه مدنظر است، انجام گيرد.» 

خانم حسين نژاد
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طاهره ابراهيمی
مديرداخلي رشد نوجوان

ــد، كالس را به محل چرا  ــر كالس نياين را به چرا ببرند و س
مي بردم تا دانش آموزم از درس عقب نيفتد.

ــد. وقتي به شهر آمدم، با كمك بچه ها  آن روزها تمام ش
در مدرسه آش مي پختم. آش مرگ بر آمريكا! هدفمان كمك 
به جبهه بود سال ۶۱ در آخر يك روز، ۳۰هزارتومان جمع شد. 
ــتاد جمع آوري كمك هاي  ــا افتخار پول را بردم و تحويل س ب
ــگ دادم. گفتم كمك دانش  آموزان  مردمي به جبهه هاي جن

مدرسة شهيد رجايي است.
بچه ها را به ديدار خانوادة شهدا مي بردم و بعد از تحت تأثير 

قرار گرفتنشان، برايشان درس فداكاري مي گفتم.
ــيد كه سرتان را  ــت. ببخش فكر كي كنم ديگر كافي  اس
ــتم تا بدانيد كه اگر امروز من مأمور  درد آوردم. اين ها را نوش
شده ام درددل عده اي از بچه ها را به گوش شما برسانم، صرفًا 
ــين نبوده ام. من از سختي هاي كار شما آگاهم و  پشت ميزنش
ــه اين افخار مي كنم. گرچه  ــما مي دانم و ب خودم را هم از ش
ــد  مي دانم تمام اين حرف ها را خودتان مي دانيد، يادمان باش
كه بچه ها بخصوص در دوران راهنمايي، دوست دارند كسي 
با آن ها صحبت كند. شكر خدا امروز كه به بركت خون شهدا 
رفاه نسبي بيشتري در جامعه حكم فرما شده، بهداشت فراگير 
ــمي كمتر در بچه ها ديده مي شود، بد  ــده و مشكالت جس ش
نيست ما معلمان كمي بيشتر به روح و روان بچه ها بينديشيم 

و در حد توان خودمان به آن ها كمك كنيم.
چندي قبل در مجالت رشد مسابقه اي برگزار شد تحت 
ــدادي از دانش  آموزان  ــودم». تع ــوان «اگر من جاي او ب عن
نوجوان، خود را جاي معلم خود گذاشته بودند و نامه فرستاده 
ــنيدن آن ها خالي از  بودند. حرف هاي جالبي زده بودند كه ش
لطف نيست. چون شايد اصًال معلم تصور نكند يك عبارت چند 
كلمه اي او، ممكن است روي بچه ها چه تأثيري بگذارد. همه 

طاهره ابراه
مديرداخلي رشد

ــد، كالس را ب ــر كالس نياين را به چرا ببرند و س
مي بردم تا دانش آموزم از درس عقب نيفتد.

ــد. وقتي به شهر آمدم، با كم آن روزها تمام ش
هدف كا! آ گ آش خت آش ه د د ــا اين كه نزديك به دو دهه  ــت! هنوز ب چه قدر زود گذش

ــته است، آن قدر خاطرة تلخ و شيرين دارم  از آن روزها گذش
كه تعريف كنم و اشك بريزم و لبخند بزنم! يادم نمي رود در 
سرماي زمستان همدان، با پاهايي تا زانو در برف فرو رفته و 
يخ زده، سر كالس درس روستا حاضر مي شديم. در آن مدرسة 
ــر شدن  ــتايي، آن قدر غم هاي بزرگ بود كه ِس كوچك روس
ــتا، ابتال  ــيوع كچلي در روس پاهايم را فراموش مي كردم. ش
به بيماري هاي انگلي، جلوگيري خانواده ها از درس خواندن 
بچه ها، نبود بخاري و هزار مسئلة ديگر. وظيفة من در آن جا 

درس دادن بود و الغير.
معلم عاشق است و معلمي عشق. من هم مثل شما خودم 
را زير بار مسئوليت مي ديدم. مسئوليتي بيش از يك تدريس 
ــاب كريم مي فرمايد:  ــي. خداوند رحيم در كت ــك و خال خش
«اليكلف اهللا نفسًا اال وسعها»: هيچ كس بيش از ظرفيتش 
ــتوانة كالم الهي، دستم را  تكليفي ندارد. پس من هم به پش
به زانو گرفتم و براي رفع مشكالت فرزندانم، از تمام ظرفيتم 
استفاده كردم. با اين كه خودم در خانواده اي كامًال متمّول در 
شهر رشد كرده بودم و تا به حال پايم به حمام عمومي نرسيده 
ــت  ــوزان دختر دم بختم را كه يكي  يكي پوس ــود، دانش آم ب
سرشان نمايان مي شد، به حمام مي بردم و صابون كچلي به 
سرشان ماليدم. از شهر داروهاي ضدانگل را مي گرفتم و به 
ــم را پرده زده بودم  خورد بچه ها مي دادم. نيمكت آخر كالس
و كرده بودم تخت تزريقات. روستاي محل خدمت من خانة 
بهداشت نداشت! روزهاي نزديك امتحانات، وقتي مي ديدم 
بعضي پدر و مادرها بچه هاشان را مجبور كرده اند گوسفندها 
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از سخت گيري گله داشتند، اما جز چند نفر، بقيه نتوانسته بودند 
منظورشان را برسانند.

ــهود  ــزي كه براي من معلم در ميان اين نامه ها مش چي
ــت. بچه ها بيش از آن كه به تدريس  بود. نكته اي ظريف داش
معلم و سخت گيري و نوع برخورد كار داشته باشند، به كسي 
ــن  نياز دارند كه با آن ها صحبت كند؛ بخصوص وقتي در س
ــند. چه دختر و چه پسر، در نامه ها يشان گفته  راهنمايي باش
ــويم، براي بچه ها صحبت مي كنيم كه  بودند كه اگر معلم ش
ــاني به آن ها  ــاني بايد افتخار كنند و چه كس مثًال به چه كس
ــاس حسادت مي كنند. متأسفانه در اين سال ها به دليل  احس
ــغلة فكري خانواده ها براي تأمين هزينه هاي زندگي و...  مش
ــادر وقتي ندارند كه با بچه ها صحبت كنند. هر چند  پدر و م
كه اين مسئله اولويت دارد و توجيه پذير نيست، اما به هر حال 
ــايد خيلي از خانواده ها روزانه  ــده است. ش زندگي اين طور ش
آن قدر كه معلم فرزندشان را مي بيند، نتوانند او را ببينند و با او 
هم صحبت شوند. با اين حساب، باز هم وظيفه اي به وظايف 
بي شمار معلمان افزوده مي شود. بچه ها دوست دارند تحسين 
شوند و مورد توجه قرار بگيرند. دختري گلستاني در نامة خود 
ــودم، هيچ وقت به بچه ها  ــود، اگر من جاي معلمم ب گفته ب
ــما را خوب تربيت نكرده اند. چون  نمي گفتم پدر و مادرتان ش
باعث مي شود دانش آموز نسبت به معلم حس تنفر پيدا كند. 
مي بينيد يك عبارت چند كلمه اي، ممكن است چه قدر براي 

دانش آموز در اين گران تمام شود!
ــد كه كشف استعداد، يكي از  ما معلمان بايد يادمان باش
ــايد به راحتي  ــت. چيزي كه در بعضي موارد ش وظايف ماس
بتوان به وجود آن پي برد. فرض كنيد اگر معلم رياضي ببيند 
ــر كالس نقاشي مي كشد، بايد چه كار كند؛  كه دانش  آموز س
آن هم دانش  آموزي كه از نظر درسي هم ضعيف است. بعد از 
سي سال تجربه، به اين نتيجه رسيده ام كه بهترين كار تنهايي 
ــت. اگر او استعداد نقاشي دارد،  صحبت كردن با محصل اس
بايد آن را پرورش داد. بايد او را قانع كرد درسش را بخواند تا 
بتواند به عالقة خودش كه همان نقاشي است، برسد. بعد هم 
جلوي بچه هاي ديگر از نقاشي هاي او تعريف كرد. امثال اين 
مورد، چيزي است كه بارها مشاهده كرده و اثرات مثبتش را 

هم ديده ام. هم درس و هم در استعداد كشف شده.
دختري به نام ارغوان از تهران گفته بود، اگر من معلم 
ــا خودكار قرمز  ــق را ب ــاد كنار دفتر مش بودم، آدمك هاي ش
ــت كه اين دختر در كنار  ــّلم اس غمگين نمي كردم. خب مس
ــيده و يك معلم هم با خودكار  ــقش نقاشي مي كش دفتر مش
ــط زده و احتماًال تنبيهي هم براي او در  ــز روي آن را خ قرم
نظر گرفته است. درست است كه كنار دفتر مشق جاي نقاشي 
كردن نيست، اما به نظرتان اثر كار معلم چيست. معلم دنبال 

ــت كه او را از اين كار منصرف كند، در حالي كه  اين بوده اس
اين دختر در نامه اي كه مي نويسد، اعالم مي كند كه اگر جاي 
معلم باشم، اين كار را نمي كنم. يعني موضوعي ظاهرًا كوچك، 
براي او به يك حس ناخوشايند قوي تبديل شده است و دقيقًا 

در جهت مخالف خواستة معلم رفته است.
معلم بايد خود را جاي دانش آموز بگذارد. معلم بايد بچگي 
ــال  ــود را به ياد بياورد. معلم بايد بداند وقتي بعد از يك س خ
برف باريده است و يا مي بارد، با كشيدن پردة كالس نمي تواند 
ــد. او مي تواند با نقل  ــواس بچه ها را به درس معطوف كن ح
ــازي خودش و اختصاص ده دقيقة  ــي دو خاطره از برف  ب يك
آخر وقت كالس براي رفتن به حياط، كالس را تحت كنترل 

خودش بياورد.
ــتم كه بعضي از اين نظرات را  به هر حال، وظيفة خودم دانس
به شما همكارانم منتقل كنم. شايد بهترين كار اين باشد كه 
خود شما عزيزان بخواهيد بچه ها نظرشان را برايتان بنويسند؛ 
آن چه را كه شايد خودتان متوجه نباشيد. مثًال آرام حرف زدن 
ــركالس، درس دادن زياد در يك نوبت و... به راحتي  معلم س
قابل حل هستند. يادتان باشد، معلم راهنمايي با معلم ابتدايي 
و متوسطه تفاوت دارد. معلم ابتدايي را دانش  آموز به مثابه مادر 
مي بيند و دانش آموز متوسطه با معلم رابطة نزديكي ندارد، اما 

معلم راهنمايي را دانش آموز دوست خود مي داند؛
البته اگر مرام دوستي را به جا  آورد.
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ــت كه او را از اين كار منصرف فف كند، در حالي كه اين بوده اس
ميمي كند كه اگر جاي اين دختر در نامه اي كه مي نويسد، اعالم م
وععي ظاهرًا كوچك، معلم باشم، اين كار را نمي كنم. يعني موضو
لل شده است و دقيقًا براي او به يك حس ناخوشايند قوي تبديل
در جهت مخالف خواستة معلم رفته است.

ررد. معلم بايد بچگي معلم بايد خود را جاي دانش آموز بگذار
ــود را به ياد بياورد. معلم بايد بداند وقتي ــال خ يي بعد از يك س
ددة كالس نمي تواند برف باريده است و يا مي بارد، با كشيدن پرد
ــد ــواس بچه ها را به درس معطوف كن .. او مي تواند با نقل ح
ــازي خودش و ــي دو خاطره از برف  ب  اختصاص ده دقيقة يك

الالس را تحت كنترل آخر وقت كالس براي رفتن به حياط، كال
خودش بياورد.

ــتم كه بعض ضيي از اين نظرات را به هر حال، وظيفة خودم دانس
نن كار اين باشد كه به شما همكارانم منتقل كنم. شايد بهترين
 را برايتان بنويسند؛ خود شما عزيزان بخواهيد بچه ها نظرشان
ممثًال آرام حرف زدن آن چه را كه شايد خودتان متوجه نباشيد. م
ــركالس، درس دادن زياد در يك  نوبت و... به راحتي معلم س
ايي با معلم ابتدايي قابل حل هستند. يادتان باشد، معلم راهنما

شش  آموز به مثابه مادر و متوسطه تفاوت دارد. معلم ابتدايي را دانش
ة نزديكي ندارد، اما 

يي داند؛
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جلسة شورای برنامه ريزی درسي تربيت بدنی، پس از مدت ها 
ــکيل شد. اين اولين جلسه ای  تعطيلی ، مجددًا در آبان ۱۳۸۹تش
بود که پس از استقالل گروه تربيت بدنی برگزار شد. حضور آقای 
مهندس هاشـمی، قائم مقام محترم وزارت آموزش و پرورش در 
ــت محترم  ــالمت، دکتر محمديان رياس امور تربيت بدنی و س
ــای جمالی فر  ــی و آق ــش و برنامه ريزی آموزش ــازمان پژوه س
قائم مقام محترم دفتر برنامه ريزی و تأليف کتب درسی در جلسه، 
نشان از اهميت برنامة درسي تربيت بدني مدارس دارد. در شروع 
جلسه، خانم دکتر سـنه، رييس شورا و کارشناس مسئول گروه 
ــی تربيت بدنی، اعضای شورا را كه همگی از متخصصان،  درس
کارشناسان و صاحب نظران مجرب و باسابقه در امر تربيت بدنی 
ــتند، معرفي کرد. حضور اين افراد در شورا،  آموزش وپرورش هس
از حرکتی قوی و تالشی مضاعف در امر غني سازي برنامه ريزی 

درسي تربيت بدنی حکايت می کند.
ــدم به حاضران، طی  ــپس آقای جمالی فر، ضمن خيرمق س
ــورا را بيان و از آن به عنوان  ــخنانی کوتاه، نقش و جايگاه ش س
رکن اساسی در بخش تربيت بدنی ياد کرد و جايگاه تربيت بدنی 

را در نظام تعليم وتربيت مهم ارزيابی کرد. ايشان با اشاره به وظيفة 
اصلی شورا در توليد محتوا و رسانه، بر توجه به بخش اجرا يعنی 

معلمان در مدارس تأکيد کرد. 
ــه، خانم دکتر سنه، ضمن تشکر و قدردانی از  در ادامة جلس
حضور آقايان مهندس هاشمی، دکتر محمديان و آقای جمالی فر 
در اولين جلسة شورا، اين امر را فرصتي مغتنم شمرد و آن را براي 
ــازي درس تربيت بدنی الزم دانست. هم چنين از زحمات  غني س
آقای سـراج زاده کارشناس مسئول سابق گروه، به خاطر تالش 
مجدانه اش در توليد اولين برنامة درسی تربيت بدنی تقديرکرد. از 
ــئول  آقای جمالی فر و به خصوص آقای مقدادی، به عنوان مس
ــی دفتر در احيای مجدد گروه  بخش تخصصی مهارتی و پرورش
ــکيل شوراي برنامه ريزي درسي تربيت  درسی تربيت بدنی و تش

بدني نيز تشکر ويژه کرد.
ــاره به اين که برنامة  ــمی، با اش ــپس آقای مهندس هاش س
درسی تربيت بدنی هميشه دغدغة آموزش وپرورش بوده و با اشاره 
ــی، حذف معلم تربيت بدنی از  ــی تربيت بدن به تاريخ برنامة درس
ــت. به  ــتباه دانس مدارس ابتدايی در بعد از انقالب را حرکتی اش

گزارش: طيبه ارشاد
دبير شورا

عكس: طيبه رحيمي
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ــتر اصلی تربيت بدنی و ورزش آيندة کشور، در اين  اعتقاد او بس
ــال جاری با  ــی رقم می خورد. به همين علت، در س دورة تحصيل
همت و تالش مسئوالن و حمايت  مقام عالی وزارت آقای دکتر 
حاجی بابايی، موضوع استخدام معلمان متخصص تربيت بدنی 
در دورة ابتدايی که از مهم ترين دغدغه ها و چالش های وزرات خانه 
بود، مرتفع شد و معلمان از اول مهرماه و با شروع سال تحصيلی 
به مدرسه و کالس درس تربيت بدنی راه پيدا کردند که اميدواريم 
ــتای تحقق اهداف تربيت بدنی در  ــيار خوبی در راس حرکت بس

مدرسه باشد. 
ــورا را با اهميت خواند و از آن به  هم چنين، ايشان نقش ش
عنوان تبيين کنندة نقشة راه درس تربيت بدنی ياد کرد و با اشاره 
به لزوم تغيير نگرش و فرهنگ جامعه نسبت به درس تربيت بدنی 
در مدارس، يادآور شد که برنامة جامع درس تربيت بدنی در تمام 
مقاطع با سرعت پی گيری شود. به عقيدة او، تغيير نگاه مسئوالن 
نسبت به درس تربيت بدنی نيز می تواند وضعيت اين درس را در 

مدارس به نحو بهتری متجلی سازد.
مهندس هاشمی به نقش و اهميت تربيت بدنی در مدارس 
ــاره کرد و يادآور شد ساعت درس  ــالمتی اش به عنوان ضامن س
ــد و به  ــه از غنای بااليی برخوردار باش تربيت بدنی بايد در مدرس
تمام نيازهای جامعه در اين زمينه نيز توجه کند. او با تأکيد بر لزوم 
وجود برنامه ای منسجم و کارامد در ساعت درس تربيت بدنی در 
تمام مقاطع، نيم نگاهی هم به ورزش مدارس داشت و گفت که 
حاصل تالش دانش آموزان را بايد در سطح بين المللی نيز شاهد 
باشيم تا در نتيجه، توجه ويژة مسئوالن به امر تربيت بدنی و ورزش 

دانش آموزی معطوف شود. 
آقای دکترمحمديان، ضمن تشکر از حضور مهندس هاشمی 
ــة شورا، حضور قائم مقام وزير در امر تربيت بدني در اين  در جلس
ــان از اهميت برنامة درسی تربيت بدنی در مدارس  ــورا را، نش ش
دانست و با بيان اين که شورای برنامه ريزی درسي از ارکان مهم 
سازمان است، مصوبات آن را قانونی شمرد و به عنوان بستر اصلی 

کار از آن ياد کرد. 
ايشان ضمن تأکيد به نيازهای جامعه و مدرسه به درس تربيت 
ــن درس را به عنوان يک دغدغه مطرح  ــی، توجه جدی به اي بدن
ــد، با تعامل بين بخش اجرا و بخش برنامه ريزی،  کرد و يادآور ش
ــکالت اين درس در مدارس کمتر خواهد شد. در ادامه نيز با  مش
اشاره به برنامة درسی ملی و اسناد باالدستی در وزات خانه، توجه 
ــد همه جانبة دانش آموزان در مدرسه را يادآور شد و تأکيد  به رش
ــيدن به اين  ــيلی که در تربيت بدنی وجود دارد، رس کرد، با پتانس
ــت رس نيست و چنان چه امر توسعة آن را مانند  هدف دور از دس
يک پيوستار تصور کنيم، تحقق هر مقدار از اين پيوستار در نيل به 

اهداف تربيت بدنی را مي توان موفقيت برنامه قلمداد کرد.
در ادامة جلسه خانم دكتر سنه، وظايف شورا را شرح داد و در 
مورد نحوة تشکيل شورا و دستورجلسات آتی، بياناتی را به سمع و 

نظر حاضران رساند.

 ربيت بدنی و ورزش آيندة کشور، در اين
ــال جاری با  خورد. به همين علت، در س
ر  و حمايت  مقام عالی وزارت آقای دکتر
  استخدام معلمان متخصص تربيت بدنی
 م ترين دغدغه ها و چالش های وزرات خانه
  از اول مهرماه و با شروع سال تحصيلی
  تربيت بدنی راه پيدا کردند که اميدواريم
ــتای تحقق اهداف تربيت بدنی در ر  راس

ــورا را با اهميت خواند و از آن به  ش ش
  راه درس تربيت بدنی ياد کرد و با اشاره
 هنگ جامعه نسبت به درس تربيت بدنی
  برنامة جامع درس تربيت بدنی در تمام
مسئوالن نگاه تغيير او، عقيدة به شود. ی

   آمادگي    آمادگي 
جسمانيجسماني

کتاب «پنج فاکتور آمادگي جسماني» اثر هارلي پاسترنک 
و اتان بولت با ترجمة زينت ابراهيمي و سيدامير اوليايي، 
با موضوع «آمادگي جسماني، تمرينات ورزشي و رژيم الغري» 

منتشر شده است.
ــتي،  ــاي غذايي برای تندرس ــا ارائة برنامه ه ــن اثر ب اي
ــياري از بانوان به آن  ــکلي متفاوت از آن چه امروزه بس به ش
مي پردازند، مي تواند منبعي براي تمام قشر هاي جامعه، به ويژه 
بانوان باشد. كتاب در سه فصل و ۱۱بخش تنظيم شده است؛ 
ــدن يا کسب آمادگي،  از جمله: پنج فاکتور متفاوت، حاضر ش
بيست وپنج دقيقه جلسة تمريني، کاهش چربي هاي زير جلدي 
ــتورالعمل غذايي پنج فاکتور. در پيشگفتار کتاب حاضر  و دس
دکتر «روگر کيلتون» استاد دانشگاه تندرستي و حرکت شناسي 
ــگاه يورک تورنتو کانادا، تأكيد كرده است: «برنامه هاي  دانش
ــنين و مطابق با  اين کتاب ابتکاري قابل اجرا براي همة س
سبک هاي گوناگون زندگي است و امکان تجربة مستقلی را 

براي شما فراهم مي کند.» 
ــارات  ــماني» را انتش ــاب «پنج فاکتور آمادگي جس کت
بامدادكتاب (۵-۶۶۴۸۱۲۴۳-۰۲۱) در شمارگان ۳۰۰۰نسخه، 

۱۷۶صفحه و بهاي ۴۰۰۰۰ ريال منتشر کرده است.



۳۸ شمارة 8 ارديبهشت90
۳۸۳۸دورة 16 909 اارديارديبهشتبهشت 8شمشمارةارة 88
6ددورةورة 1616

 تربيت بدني
ش درس

آموز
ژه نامة 

وي

تمرين های بدنی کودکان و نوجوانان
 ورزش يکی از عوامل رشد طبيعی انسان محسوب می شود. 
کودکانی که از انجام فعاليت های صحيح بدنی محروم هستند، به 
ــد مطلوبی ندارند. در مقابل، کودکان ورزشکار از رشد  طور قطع رش

مناسب و استخوان بندی قوی برخوردارند.
عقيده بر اين است که کودکان در حال رشد، نبايد برنامه های 
تمرينی سنگين انجام دهند. برای مثال، در برنامة تمرينی کودکان، 
ــود، اما دفعات تکرار حرکات  ــبک تر استفاده ش بايد از وزنه های س
ــود. هم چنين، می توان  افزايش يابد تا دامنة حرکتی عضو کامل ش
از تمرين های هم جنبش استفاده کرد، زيرا در آن ها مقاومت ايجاد 
ــت که کودک اعمال می کند. دربارة  ــده، با نيرويی متناسب اس ش
تأثيرات تمرين های طوالنی و شديد در کودکان، اطالعات دقيقی در 
دست نيست. کودکانی که کارايی قلبی و عروقی پايينی دارند، مانند 
ــاالن، نسبت به چنين برنامه هايی به شدت واکنش نشان  بزرگ س

می دهند.

مسائل روحی و روانی در ورزش کودکان و 
نوجوانان

تمرين ها و رقابت های سنگين و شديد باعث دلزدگی کودکان و 
نوجوانان از ورزش می شود. مربيان و والدين بايد بدانند، لذت شرکت 
ــابقه مهم است نه برنده شدن به هر قيمت. برخی از والدين  در مس
ــب نتايج خوب ورزشی، از نظر روانی به فرزندان خود به  برای کس
شدت فشار می آورند. اين فشارها باعث می شود کودکان و نوجوانان 
احساس کنند در زندانی به نام ورزش گرفتار شده اند و تنها راه رهايی 
از آن، بدون آن که والدين ناراحت شوند، اين است که آسيب ببينند و 
اين جاست که ممکن است ورزشکار عالئم آسيب ديدگی را به صورت 

کاذب يا شديدتر از آن چه که هست، نشان دهد.

اين سؤال هميشه مطرح بوده است که آيا انجام 
تمرين و مسابقات سنگين برای کودکان و نوجوانان 

مشکل ساز است يا خير؟ 
ــی کودکان بايد به دقت  ــی و اجرای فعاليت های ورزش طراح
انجام شود و مربيان کودکان و نوجوانان بايد از عوامل آسيب ديدگی، 
ــيوه های پيشگيری از آسيب ها و روش های صحيح ارائة تمرين  ش

اطالعات کاملی داشته باشند.

مطالعات نشان می دهد ورزش های سازمان نيافته (بدون نظارت 
و سرپرستی) برای افرادی که زير سن بلوغ هستند، بسيار خطرناک 
است. توصيه می شود فعاليت های ورزشی با نظارت فرد آگاه صورت 
ــل از ورود کودکان و نوجوانان به ورزش های رقابتی، بايد  گيرد. قب
معاينات کامل روی آن ها انجام شود. هم چنين آن ها بايد به شکل 
ــب بلوغ جسمانی، وزن، جثه و مهارت گروه بندی  صحيحی بر حس
ــوند. هم بازی بودن کودکانی که از نظر شرايط جسمانی تفاوت  ش
زيادی دارند، به خصوص در ورزش های پر برخورد، خطرناک خواهد 

بود.

سازمان بهداشت جهاني مي گويد...
براي آن  که در دورة ميان سالي و پيري افراد سالمي باشيد، بايد 
در دوران قبل از ميان سالي (كودكي، نوجواني و جواني) به طور منظم 

ورزش کنيد.
ــاي بدني، هفته اي  ــور از ورزش منظم، انجام فعاليت ه منظ
ــه روز، روزي ۱/۵ ساعت يا پنج روز در هفته، روزي نيم ساعت  س

است.

عباس اردستاني
مدرس مركز تربيت معلم شهيد چمران
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آخرين خانه تکانی هایآخرين خانه تکانی های

کتاب های علوم دوره های ابتدايی و راهنمايی را به خاطر 
می آوريـد؟ زنگ علـوم و معلم علوم را چه طـور؟ حتمًا همة 
آن چه که به ياد می آوريد، نکته هايی جالب و شنيدنی هستند. 
ما هم فقط با همين پيش فرض ذهنی ساده، با دكتر محمود 
امانی طهرانی به گفت و گو نشستيم تا از ايشان بپرسيم، از 
تأليف مجموعة جديد کتاب هاي علوم چه خبر؟! برای شروع 
گفت و گو، اولين کاری که بايد می کرديم، باز کردن جايی روی 
ميز کنفرانس دفتر ايشان برای گذاشتن دفترچة يادداشت 
کوچکمان بود! در چينش دسته های کوچک و بزرگ کتاب ها 
و برگه های يادداشتی که تنگ هم روی ميز بودند، نظم خاص 
ميز تحقيق ديده می شـد. پس فقط يک نفر می توانست آن 
را به شـکلی مرتب کند که بتوان دوباره به راحتی به حالت 
اول بازگرداند. از آقای امانی، محقق فرهيخته، خواسـتيم با 
مقدمه ای از فرايند تأليف کتاب های درسـی علوم، گفت و گو 

را آغاز کند.
برنامـة جديد آموزشـي علـوم در سـال ۱۳۷۳، از دورة 
ابتدايي شروع شد و تا سال ۱۳۸۲ به دورة راهنمايي رسيد. 
در واقـع ايـن برنامه تاكنون حدود ۱۶ سـال اسـت در دورة 

ابتدايي و ۸ سال در دورة راهنمايي تدريس مي شود. 

� محورهاي اصلي طرح قبلي چه بودند؟
� سه محور اصلي مبناي كار بودند:

اول، توجه به اهداف همه جانبة آموزش و پرورش در درس علوم. 
يعني توجه به بحث مهارت ها و نگرش ها در كنار آموزش كه به عنوان 
ابزار تحول اساسي در نظام آموزشي، در تمام كتاب هاي درسي به طور 
جدي مورد توجه قرار گرفت. اين در واقع يك دستورالعمل سراسري بود. 

«فعاليت» عنوان قسمتی از درس هاي علوم شد.
دوم، توجه به «يادگيري فعال» به معني توليد مفهوم توسط يادگيرنده. 

خوش بختانه اين الگو نيز به كتاب هاي درسي علوم محدود نشد.
ــوم: فراهم كردن زمينه هاي تلفيق يادگيري با زندگي روزمره.  س
ــه دنبال يافتن محتواهايي مي رفتيم كه ارتباط علوم را با  يعني بايد ب

زندگي به شكل درست نشان مي دادند.
� و امـروز كه به دنبال طراحي برنامة جديد درس علوم 
دوره هـاي ابتدايي و راهنمايي هسـتيد، محورهاي اصلي 

كدام اند؟
� اكنون مدتي است به اين مي انديشيم كه براي اجرايي شدن طرح 
ــاي كارامد طرح قبلي، بايد به دنبال  ــد، عالوه بر توجه به معياره جدي
كدام متغيرهاي اصلي باشيم و ديدگاهمان چه باشد تا به اهداف تعريف 
شده نزديك شويم. در اين فضاي جديد، با به كارگيري چند منبع، به 

کتاب علومکتاب علوم
گفت و گو: زهرا شعبانی

گفت و گو با دكتر محمود اماني طهراني
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دنبال اين هستيم كه نوعي بازنگري اصولي داشته باشيم. منابع ما از 
اين قرارند:

ـ فرهنگي و به  اول، اسناد باالدستي كه عمدتًا داراي رويكرد تربيتي 
دنبال تقويت بينش توحيدي هستند؛ از جمله سند ملي آموزش و پرورش 

و برنامة درسي ملي.
دوم، تمام پژوهش هايي كه در ۱۵ سال اخير صورت گرفته اند؛ از 

پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا تا پژوهش هاي ملي.
سوم، مباحث جديد و به روز كه در سطح بين المللي مطرح هستند 
و دغدغه هاي جهاني محسوب مي شوند؛ از جمله تقويت مهارت هاي 
ــتدالل كردن، تلفيق  علم آموزي و زبان آموزي و استفاده از ظرفيت  اس
متقابل اين دو، ترويج روش علم آموزي و مهارت هاي شهروندي و مانند 

اين ها.
چهارم، توجه به خواسته هاي حوزه هاي متفاوت كه در اين ۲۰ سال 
اخير به آن ها يا توجه نشده، يا مورد كم توجهي قرار گرفته است. ممكن 
است اين خواسته ها زماني مهم نبوده اند، اما االن مهم شده باشند. براي 
مثال، ديابت و عارضة چاقي حاصل از آن زماني چندان مهم نبود، اما 
همه مي دانيم اين موضوع در دو دهة آينده به شدت مسئله آفرين خواهد 

شد و اين امر مختص به ايران نيست.
در ايران نيز چند موضوع جديد پيش بيني شده از اين قرار است: 

فناوري نانو، مصرف بهينة انرژي ها و...

در فرايند كسب شايستگي، دانش آموزان ياد مي گيرند چگونه درس 
بخوانند و تشخيص دهند كه به چه زمينه هايي نياز دارند. معلم نيز 
ــتگي» مورد نظر  ــوزد كه چه كند تا دانش آموزش به «شايس مي آم

برسد.
ببينيد، اگر از راننده اي كه تخلف كرده است، بپرسيد قوانين را 
مي داند يا خير، قطعًا پاسخ خواهد داد: بله. او رانندگي صحيح را بلد 
است، اما تغيير رفتار نادرست برايش سخت است. همة سيگاري ها 
ــر خود و خانواده شان مي آورند، اما نمي توانند فقط  مي دانند چه بر س
با كسب دانش پزشكي و دانستن مضرات سيگار، رفتار خود را تغيير 
ــالم آمده است: «ان المؤمن ُيري  دهند. در روايتي از ائمه عليهم الس

يقينه في عمله.» يعني يقين مؤمن در عمل او ديده مي شود.
براي رسيدن به اين ويژگي بايد سازوكار پيچيده اي طراحي شود. 
در يك رابطة خطي نمي توان به نتيجة مطلوب رسيد. فقط مي توانم به 
اين نكته اشاره كنم كه بچه ها هر چه در موقعيت هاي واقعي يادگيري 

بيشتر قرار داده شوند، اين نوع رفتارها در آن ها بيشتر ديده مي شود.
� در آموزش درس علوم چه طور؟

� به اين نتيجه رسيده ايم كه به جاي پيشی گرفتن ساختار رشته اي، 
يعني پوشش دادن دروس علوم ابتدايي و راهنمايي با رشته هاي درسي 
فيزيك، شيمي و زيست شناسي، زمينه اي فراهم كنيم تا چند موضوع 
مهم و كليدي به صورت همه جانبه و عميق تفهيم شوند. البته يافتن 

مؤلفه هاي اساسي اين زمينه به نكته سنجي بسياري نياز دارد.
� يك نمونة فرضي را مطرح مي كنيد؟

ــكل حلزوني بازشونده را فرض كنيد که در مركز آن،  � بله. يك ش
انرژي قرار دارد. حول و حوش آن مي تواند اين موضوع ها باشد: منابع 
ــرژي(در خانه، صنعت و مراكز  ــكل هاي انرژي، كاربرد ان انرژي، ش

عمومي)، صرفه جويي و غيره.
در چنين مدلي كه موضوع اصلي مشخص است، فرصت يادگيري به 

صورت تلفيقي و حتي انعطاف پذير فراهم مي شود.
� نام اين طرح را چه گذاشته ايد؟

� اين طرح براساس اين اصل مهم پايه ريزي خواهد شد كه بچه ها 
با آموزش كدام يك از مدل هاي يادگيري، طعم يادگيري را مي چشند. 
عده اي معتقدند نام «آموزش زمينه محور» را انتخاب كنيم. گروهي از 
دوستان نيز نام «آموزش موضوعي» را مي پسندند. اين امكان وجود 

دارد كه يك نام گوياتر انتخاب شود.
� مزيت آن چيست؟

� دانش آموزان در چنين رويكردي مي توانند فرصت هاي يادگيري 
تلفيقي، عميق و همه جانبه را پيدا كنند و مرزهاي علوم فيزيك، شيمي 

و زيست را بردارند و آن ها را به هم پيوند دهند.
� برخي از مفاهيم عميق توحيدي كه در برنامة درسي 
ملي بر آن ها تأكيد شـده اسـت، چگونه در درس علوم 

لحاظ مي شوند؟
� براساس تمام ۱۱ حوزة يادگيري كه در برنامة درسي ملي پيش بيني 
شده اند، ماهيت دروس تغيير خواهد كرد. برخي از موضوعات فرارشته اي 
مانند تفكر، حكمت و مهارت هاي زندگي، حتي اگر به صورت تخصصي 
ــوند، الزم است در همة دروس مورد حمايت و تقويت  آموزش داده ش

قرار گيرند.
برخي از موضوعات مانند «تقويت بينش توحيدي»، بايد در كالس 
ــاق بيفتند و در تأليف كتاب با در نظر گرفتن تمام جوانب،  درس اتف

� كـدام يـك از منابع بيشـتر از بقيه مورد تأكيد شـما 
هستند؟

ــت بيشتر بر آن متمركز شويم و  � آن چه كه بنده معتقدم بهتر اس
ــد، به كارگيري برنامه اي است  محور اصلي تحول برنامة جديد باش
ــدن آن، دانش آموز مفهوم شايستگي كسب  كه در فرايند اجرايي ش
علم در زندگي را به طور عميق كسب كند. در اين راهبرد، اصطالح 
«شايستگي» بسيار مهم و فراتر از «دانايي و توانايي» است و جنبة 
نگرشي نيز همراه آن است. تنها كسي مي تواند شايستگي انجام كاري 

را كسب كند كه بتواند علم و عمل را با هم به كار گيرد.
� مثال می زنيد؟

� بله، براي مثال، پزشك شايسته كسي است كه عالوه بر كسب 
دانش، مهارت و تجربه، نگرش هايي دارد كه بيمار به او اعتماد مي كند. 
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مطرح شوند. از جمله استفادة هوشمندانه از واژگان داراي بار معنايي 
ــت. مثًال به جاي طبيعت در  ــاص، يكي از دقيق ترين راهكارهاس خ

جاهاي معين، بايد گفته شود: آفرينش يا خلقت.
� در طراحي محتواي درس علوم چگونه مي توان به اين 

هدف رسيد؟
� مي توانيم به سابقة هر موضوع درسي بپردازيم. براي نمونه، مي توان 
ــته عنوان كرد و  ــخ ايران را در تحول اين رش ــش فرهنگ و تاري نق
ــاند كه در علم امروزي  ــوز را به اين مرحله از خودباوري رس دانش  آم
سهمي دارد. يك نمونة ديگر اين است كه محدودة «علم» را مشخص 
كنيم و به دانش  آموز نشان دهيم كه چه انتظاراتي مي توانند از «علم» 

داشته باشند و پاسخ چه پرسش هايي خارج از قدرت «علم» است.
ــتش باال مي برد؛ در مقابل  تفكر افراطي، «علم» را تا حد پرس
ديدگاه هاي تفريطي آن را به هيچ مي گيرند. ذهن دانش آموز به تفكر 
ــيد كه  ــؤالي نخواهند پرس متعادل نياز دارد. در اين صورت از علم س

پاسخش را فلسفه بايد بدهد.
� به نظر شـما پيدا كردن مسـيري كه دانش آموز را به 

سوي اين دقت هدايت كند، مشكل نيست؟
� به اعتقاد بنده، به دو پيش نياز بايد توجه شود:

ــاي معلم در نظر گرفته  ــي و راهنم ۱. تمهيداتي كه در برنامة درس
مي شود؛

۲. تمهيداتي كه در كتاب درسي و رسانه هاي آموزشي نقششان پررنگ 
مي شود.

ــتيباني اين دو دسته از هم و ايجاد ارتباط  و مهم تر از همه، پش
منطقي بين   آن هاتوسط معلم است.

� بعـد از به كار بـردن اين مدل يادگيـري چه اتفاقي 
خواهد افتاد؟

� وقتي در كالس سؤالي چالشي در مورد يك موضوع علمي مطرح 
مي شود، دانش  آموز وارد گفت و گويي جهت دار خواهد شد. مثًال دربارة 
موضوع «ظروف يك بار مصرف» مي توان اين پرسش را مطرح كرد 
كه: «اگرچه اين ظروف كار را راحت كرده اند، اما با ضررهاي آن ها چه 
بايد كرد؟» اين نوع بررسي هاي همه جانبه، دانش آموز را نقاد خواهد 
كرد و اين اتفاق مباركي است كه ما به دنبال آن هستيم. چنين امري 
مستلزم پي گيري دقيق و مدبرانة معلم است تا موضوع «علم نافع» را 
كه مورد تأكيد تمام اديان الهي است، در كنار كتاب درسي به دانش آموز 

تفهيم كند.
� در حـال حاضر توليد برنامة درسـي در چه مرحله اي 

است؟
� تا سال ۹۰ برنامة درسي دوره های ابتدايی و راهنمايي آماده خواهند 
شد، اما زمان اجراي آن بر مبناي سياست هاي نظام آموزش و پرورش 

مشخص خواهد شد.
� اعضاي شوراي برنامه ريزي چه كساني هستند؟

� شورا از سه گروه تشكيل شده است: معلم هاي با تجربه، متخصصان 
موضوعي و متخصصان تعليم و تربيت.

� فعاليت هاي شورا، پژوهشی است؟
ــي، صرفًا يك فعاليت  ــي مل ــت توليد علم در برنامة درس � فعالي
ــي نيست و مي توان گفت از جنس مديريت است. شناخت،  پژوهش
ــازمان دهي، برنامه ريزي، اجرا و ارزش يابي، از جمله فازهاي  س

مديريت مذكور است.

ــد، استفاده  ــناخت، از چهار مرجعي كه معرفي ش در مرحلة ش
مي كنيم. مرحلة بعدي، برنامه ريزي است كه نتيجة نهايي آن توليد 
برنامة درسي است. سازوكار برنامة درسي طبق تصميم گيري هاي 
ــوراي برنامه ريزي درسي معين مي شود. اگر فرايند انتخاب شورا  ش
صحيح باشد، تصميم گيري ها از مشروعيت الزم برخوردار خواهند 
شد. برنامة درسي توليد شده، براي بررسي و تأييد نهايي به دو نهاد 
ــوراي هماهنگي علمي سازمان و ديگري شوراي  مي رود: يكي ش
عالي آموزش وپرورش. آن چه كه در نهايت تأييد مي شود، محور توليد 

محتواي بستة آموزشي قرار خواهد گرفت.
مرحلة بعدي «ارزش يابي» است كه به منظور اعتباربخشي مواد 
آموزشي در طول سال آموزشي صورت مي گيرد. بدين ترتيب در واقع 
در مورد هر يك از بخش هاي فعاليت هاي مديريتي، پژوهش انجام 

مي شود.
� با توجه به اين كه جداول محتوايي هر پايه با در نظر 
گرفتن اهداف و رويكردها مشـخص مي شوند، چگونه 
موضوع «تناسـب مطالب با مخاطـب» در تمام مراحل 

كنترل مي شود؟
ــي، بازخوردها گرفته مي شوند و  � در مرحلة پس از اجراي آزمايش
در مرحلة بعد، به كمك معلم ها و گروه تأليف، تمام طرح روي كاغذ 
پياده مي شود. شأن حضور معلم در اين فرايند آن است كه محتوا را 
ــن دانش آموز تطابق دهد. مثًال ببيند،  با قدرت يادگيري، جنس و س
چه واژه اي براي چه گروه سني مناسب است. در تمام مراحل تأليف 

اين سازوكار تعريف شده است.
ولي واقعيت اين است كه با دغدغه اي كه مطرح کرديد، به اين 
ــخ داده نمي شود و راه حل ديگري مي طلبد. ويژگي هاي  راهكار پاس
ــتاها متفاوت است. حاال  ــهرها و روس دانش آموز اول ابتدايي در ش
ــه دانش آموزان يك كالس هم  ــن نكته را هم در نظر بگيريد ك اي
ــي با عنوان  ويژگي  هاي متفاوتي دارند. هم چنين يك طرح پژوهش
«واژگان پايه» انجام شده است كه از نتايج آن استفاده مي شود. اين 
طرح فقط در مورد واژه ها بود و چه بسيارند متغيرهايي كه بايد بررسي 

شوند و از نتايج آن ها نيز استفاده شود.
نكتة مهم تر اين است كه بين آن چه كه مي آموزيم. با آن چه 
كه دانش آموز دريافت مي كند، فاصله زياد است. در برنامة درسي 
ــايي هايي وجود دارد كه اين ها واقعيِت  نهايي (كسب شده) نارس
ــتند. در واقع، دروندادهاي متعددي هستند كه  برونداد نظام هس
ــم برونداد طبق  ــر مي گذارند. اگر بخواهي ــر برونداد نهايي تأثي ب
پيش بيني و با توجه به درونداد متعدد حاصل شود، فرايند اصلي را 
بايد كنترل كنيم و اين حاصل نمي شود مگر با حضور معلم هايي 

كه شايستگي و توانمندي  الزم را داشته باشند.
ــت ديگر «مدرسه»  ــايد توجه كرده باشيد كه سال هاس ش
ــت. وقتي جاي  نداريم و آن چه برايمان مانده، تنها «كالس» اس
فعاليت هاي گروهي مانند سرود، نمايش، بازي، ورزش، نقاشي و 
جشنواره هاي متعدد در مدرسه خالي باشد، نام آن به «آموزشگاه» 
تقليل مي يابد. همة برنامه ها تكراري شده اند و هيچ اتفاق جديدي 
ــه نمي افتد. البته گرافيك و محتواي كتاب هاي درسي  در مدرس
ــي باشيم تا از  ــت، اما بايد به فكر حركتي اساس ــده اس خوب ش
ــكل  ــه، دانش آموز، كتاب و معلم به بهترين ش توان بالقوة مدرس

استفاده شود.
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اكرم احمدي
دبير استان آذربايجان غربي

تجربه يکی از بهترين معلمان است. تجربه های 
ناموفق ما(معلمان) می تواند عاملی باشد برای بررسی 
چگونگی رسـيدن بـه موفقيت. تجربة زيـر نمونه ای 

است برای اصالح يك روش.

هدف
ــوم،  ــوزان از درس و كالس عل ــة دانش آم ــرس و واهم ت
ــوزان بدترين  ــاس كنم در نظر دانش آم ــده بود تا احس باعث ش
ــنگين و طفره رفتن  ــگاه هستم. تحمل نگاه هاي س دبير آموزش

ــه ارزش يابي درس علوم  ــا براي خودداري از جواب دادن ب آن ه
ــخت بود. گاهي احساس  ــيار س به بهانه هاي متفاوت، برايم بس
ــبب به وجود آمدن  مي كردم جدي گرفتن كالس از طرف من، س
ــده است، چون گاهي با اين انتقاد  اين نگرش در دانش آموزان ش
ــدم. هر چند هميشه  ــخت گيري هستم، مواجه مي ش كه معلم س
ــيدم به تفاوت هاي فردي و حتي به تفاوت هاي فرهنگي  مي كوش
و خانوادگي دانش آموزان توجه كنم. هميشه خود را متكلم وحدة 
كالس مي ديدم. براي اين كه دانش آموزان به يادگيري حداكثر و 
مطلوب دست يابند، درس را بيش از اندازه توضيح و شرح مي دادم 
و اين امر مرا بسيار خسته و كالفه مي كرد تا جايي كه به فكر حل 
مشكل برآمدم. بنابراين، بهتر آن ديدم كه از خود دانش آموزان در 
ــت؟ از آن ها  اين باره نظرخواهي كنم تا بدانم علت اين امر چيس
خواستم تا انتقادات و پيشنهادات خود را در مورد تدريس علوم و 

نحوة كالس داري علوم، بيان كنند.

نظرات دانش آموزان
ــاد بگيريم نه اين كه در  ــم درس را در كالس ي ـ مي خواهي

خانه حفظ كنيم.
ـ مي خواهيم هر چه را مي خوانيم يادمان بماند و زود فراموش 

نكنيم.
ــه در درس علوم نمره ي دل خواه خود را  ـ مي خواهيم هميش

كسب كنيم.
ـ مي خواهيم آن چه را كه ياد گرفته ايم، بتوانيم استفاده كنيم 

و در زندگي به دردمان بخورد.
ـ مي خواهيم تدريس درس علوم به گونه اي باشد كه احساس 

خستگي نكنيم.
ـ مي خواهيم در كالس، شما فقط گوينده و ما فقط شنونده 

نباشيم.

راهكار
ــراوان در امر تدريس،  ــعي و تالش ف پس از آن، با وجود س
ــودم. در  ــته هاي آنان ب ــراي برآوردن خواس ــه دنبال راه حلي ب ب
ــنوارة الگوهاي برتر تدريس شركت كردم و  همين زمان، در جش
ــفند ۸۲ در  ــتاني راه يافتم. در اين مرحله كه در اس به مرحلة اس
شهرستان سلماس برگزار شد، طي سه روز فعاليت هاي كارگاهي و 

تدريس  مي خواهيم 
علـوم بـه گونـه اي 
باشـد كه احسـاس 

خستگي نكنيم
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كالس هاي توجيهي، ضمن آشنايي با روش هاي فعال تدريس، با 
چگونگي اجراي اين روش ها و هم چنين راهكارهايي براي داشتن 
كالسی با نشاط و فعال آشنا شدم. اين برنامة سه روزه، نگرش مرا 
نسبت به تدريس و كالس و دانش آموزان چنان تغيير داد كه بعد 
از آن تصميم گرفتم نحوة كالس داري خود را تغيير دهم و از اين 

روش ها براي تدريس علوم در سطح راهنمايي استفاده كنم.
بنابراين، با انگيزه و نگرش جديد وارد مدرسه و كالس شدم 
ــكان، براي تدريس علوم از روش هاي  و تصميم گرفتم تا حد ام
ــتفاده از  ــاي اول را با اس ــم. يكي از درس ه ــتفاده كن نوين اس
روش هاي فعال تدريس كردم. در اين تدريس، از روش هاي شبكة 
بازيابي، بحث گروهي، آزمايش گروهي و تدريس اعضا به  صورت 
تلفيقي استفاده كردم و آزمايش ها را به  صورت گروهي با همكاري 
دانش آموزان انجام داديم. در اين روش ها، دانش آموزان با مسائل 
ــط خود آن ها  ــدند و جمع بندي درس هم توس درس درگير مي ش
انجام مي گيرد. فعاليت هاي خارج از كالس هم به  صورتي طراحي 
ــد كه دانش آموزان را به تفكر، جست و جو، كاوش و تحقيق در  ش

طبيعت و زندگي روزمره وامي داشت.
ــدگان را غيرفعال و  ــاي تدريس معلم محور، يادگيرن روش ه
صامت مي كند و تنها آن ها را براي موقعيت هاي آشنا و پيش بيني 
شده آماده مي سازد. در حالي كه به نظر مي رسد، اگر در موقعيت هاي 
ــند و عمًال در مسير  ــئوليت پذير باش يادگيري،  فراگيرندگان، مس
مسائل اصلي درس و كالس وارد شوند، مي توانند در شرايط متغير 
جامعه و محيط كار مشاركت فعال داشته باشند. تفاوت اساسي بين 
ــت كه در روش سطحي يادگيري،  اين دو نوع يادگيري در آن اس
فراگيرنده آن چه را كه قرار است ياد بگيرد، در اين حالت نامربوط 
به واقعيت هاي زندگي حفظ مي كند. در واقع، وظيفة يادگيرنده اين 
است كه محتواي درسي را حفظ كند و در زمان خاصي مثًال زمان 
ــد. ولي در روش عميق يادگيري، فراگيرنده  امتحان، باز پس ده
ــت كه آن چه را ياد مي گيرد، مفهوم سازي كند و در  در تالش اس
ــت ايده ها و مفاهيم يك محتوا را دريابد، و تجزيه  و تحليل  حقيق
ــله فعاليت هاي خاصي مثل تفكر و  ــد. اين مهم، او را با سلس كن
جست و جو و يافتن ارتباط بين اجزا با كل، و بررسي ايده ها درگير 
مي سازد. اگر مطالب بدون ارتباط با يكديگر و به صورت اجزايي 
بي معني و به منظور موفقيت در امتحان به دانش آموز ارائه شود تا 
حفظ طوطي وار در آن ها تسهيل شود، يادگيري امري مكانيكي، 
بي هدف و حتي تنبيه كننده مي شود. به عبارت ديگر، يادگيري براي 
ــتدالل درست، نظم داشتن، اخالقي شدن، همدلي  فكركردن، اس
ــي با ديگران، مسائل زندگي را عاقالنه حل كردن،  و هم  احساس
خود مدار نبودن، سعة صدر پيدا كردن و فرهيخته شدن، فراموش 

مي شود.

ش هاي فعال تدريس، با 
هكارهايي براي داشتن 
مة سه روزه، نگرش مرا 
 چنان تغيير داد كه بعد 
د را تغيير دهم و از اين 

ايي استفاده كنم.
 مدرسه و كالس شدم 
س علوم از روش هاي 
ــتفاده از  ي اول را با اس
س، از روش هاي شبكة 
دريس اعضا به  صورت 
رت گروهي با همكاري 
 دانش آموزان با مسائل 
ــط خود آن ها  هم توس

ا ط ت ه ه

راحت الحلقوم هاي 

راحت الحلقوم هاي 

لذت بخش
لذت بخش

 فاطمه عابدي

 علوم شهرستان قائم شهر
دبير

ــالت هاي عظيم  ــه مي دانيم، يكي از رس همان طور ك
تعليم وتربيت هر كشوري،  پرورش عنصر تفكر در دانش آموزان 
ــت. انجام فعاليت ها و آزمايش هاي ساده در درس علوم،  اس
ــن هدف را محقق كرده و به جاي آن كه ذهن دانش آموز  اي
انباني از اطالعات گردد، با تحريك حس كنجكاوي، پويايي 
و نشاط را براي او به ارمغان مي آورد و خستگي و بي حالي را 
از فضاي كالس مي زدايد. من در مبحث «سوختن»، درس 
علوم پاية دوم راهنمايي،  براي ايجاد انگيزه، با روش بارش 
ــي ترغيب  مغزي، دانش آموزان را به يادگيري مفاهيم درس
كردم. با فعاليتي كه شرح مي دهم، از آن ها خواستم در مورد 

اين واقعه بينديشند و نتيجه اي عملي از آن حاصل كنند.
نام فعاليت: آسانسور آب

هدف: بررسي نظرية الوازيه در سوختن
مواد الزم: يك عدد شمع، يك عدد بشقاب ته گود، كبريت، 

مقداري آب و يك ليوان بلند

منابع
ــا. اميركبير. تهران.  ــتن. ترجمة مجيد رهنم ــور، ادگار. آموختن براي زيس ۱. ف

.۱۳۵۶
۲. قاسمي پويا،  اقبال. راهنماي معلم پژوهنده. اشاره. تهران. ۱۳۸۲.

ــت نكتة مؤثر در تدريس خالق. ماه نامة تربيت. ش ۶.  ــمي، فرشيد. بيس ۳. قاس
اسفند ۱۳۸۲.

۴. ابراهيم زاده، احمد. ماه نامة آموزشي تربيتي پيوند. ش ۲۹۳. اسفند ماه ۱۳۸۲.

شرح
ابتدا شمع را كف بشقاب مي چسبانيم و مقداري آب در 
بشقاب مي ريزيم تا قسمت فرو رفتة بشقاب پر شود. سپس 
شمع را روشن مي كنيم. وقتي شمع شروع به سوختن كرد، به 
آرامي ليوان را وارونه روي شمع قرار مي دهيم؛ طوري كه به 
شمع نخورد. بعد از گذشت زمان كوتاهي، مالحظه مي شود 

كه آب در ليوان باال مي آيد.
نتيجه

شمع براي سوختن، اكسيژن هواي زير ليوان را مصرف 
ــود و  ــواي زير ليوان كمتر مي ش ــد. بنابراين حجم ه مي كن
ــوان، آب در ليوان باال  ــدن فضاي خالي در زير لي با ايجادش

مي رود.
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فاطمه خرقانيان

روزهاي مدرسه از خاطرم مي گذرد... درس رياضي: زنگ تمركز؛ 
ــش؛ درس انشا: زنگ رقابت در نوشتن؛  درس اجتماعي: زنگ پرس
ــاعت ورزش: زنگ بازي؛ درس جغرافي: تلخ، تلخ و تلخ تر! بيست  س
بار تكرار مي كردم، صادرات اين استان پنج محصول، واردات فالن 
ــا، دو رود آن جا... لحظة  ــتان ۱۲ محصول، يك كارخانه در اين ج اس
امتحان كه مي رسيد، يازدهمين انار بود يا بادام؟! كارخانة ذوب آهن در 

يزد بود يا اصفهان؟!
وارد اتاق كه شد، او را نشناختم. بسيار جوان بود؛ ۲۵ ساله با ۴ 
سال سابقة كار. شنيده بودم كالس هاي جغرافي آزاده درخشان، 
در مدارسي نظير منظومةخرد و فرزانگان تهران، مهيج و پرنشاط است. 
اين داده ها با چنان پيشينة ذهني از زنگ جغرافي، باورپذير نمي نمود. 
اما اندك اندك مهرباني ژرفي كه از امتداد نگاهش به جان مخاطب 
ــودي محبت را به ذهن متبادر  ــت و حالوت كالمي كه مل مي نشس
ــوق داد كه رسيدن به «احسن الحال»  ــاخت، مرا بدين سو س مي س

ممكن خواهد شد، اگر «بر تغيير حال»، «اراده» شود.
با كنجكاوي پرسيدم:

خانم درخشان! چه شد كه جغرافيا شيرين شد؟
ــيرين بود، فقط من توانستم شيريني اش را  به نظرم جغرافي ش

ببينم  .
قطعًا نحوة آموزش شما در چشاندن طعم شيريني 

درس به دانش آموز، نقش داشته است. از شيوة طرح 
درس نويسي تان بگوييد.

ــه طور قطع در نظر  ــي، چند بخش را ب ما در طرح درس نويس
مي گيريم. يكي اهداف كالن را مشخص مي كنيم كه به طور كلي 
دانش آموز در پايان سال به چه اهدافي مي خواهد برسد. اين اهداف 
نبايد خيلي بزرگ باشد كه غيرقابل دست يابي شود. در عين حال، يك 
ــه تعيين مي كنيم. براي اهداف  مجموعه اهداف خرد براي هر جلس
ــي، روش و شيوة  ــترك داريم: محتواي آموزش خرد چند بخش مش
ــه  ارزش يابي. در بخش محتوا، موردي كه به طور كلي براي هر س
درس علوم اجتماعي به كار مي آيد، اين است كه بايد به مفاهيم اصلي 
بپردازيم. يعني معلم كل كتاب را بررسي كند. مفاهيم و عناوين هم سو 
را بيابد، يكجا آموزش دهد و به آموزش مصداق ها نپردازد. چون نه تنها 
آموزش مصداق باعث مي شود دانش آموز از مفاهيم كلي باز بماند، بلكه 

شايد نتواند انتظاري را كه ما در نهايت داريم، برآورده سازد.
ممكن است در اين باره مثالي بزنيد؟

مثًال دربارة آموزش آب و هوا. اگر در هر جلسه بگوييم آب و هواي 
ــت، دانش آموز وضعيت  ــرق و غرب چگونه اس ــمال، جنوب، ش ش

آب و هوايي را به طور موقت ياد مي گيرد.

روش صحيح آموزش چيست؟
ما مي توانيم مفهوم كلي آب و هوا و عوامل تأثيرگذار بر آن را يك 
 بار آموزش دهيم (آموزش مفهوم كلي) پس از آن، الزم است دبير از 
دانش آموز بخواهد كه مصاديق را بيابد و تحليل كند. وقتي او معيار 
تحليل را درك كرد، مي تواند هر آب و هوايي را در هر نقطه از دنيا كه 

بخواهيم، به تنهايي تشريح كند.
پس در كالس شما دانش آموزان در فرايند يادگيري 

سهيم هستند و شما متكلم وحده نيستيد، درست 
است؟!

بله، متكلم وحده شدن، آفت كالس است.
از چه شيوه ها و ابزاري براي فعال كردن 

دانش آموزان در فرايند يادگيري بهره مي گيريد؟
از روش هاي متعددي مي توان بهره گرفت. روش  گفت وگوي 
دو نفره بين معلم و دانش آموز كه تا حدي مرسوم است. روش ارائة 
پروژه هاي دانش آموزي كه بايد با نظارت دقيق معلم همراه باشد تا 
دانش آموز ياد بگيرد از منابع كتاب خانه اي استفاده كند. اگر قرار است 
powerpoint ارائه دهد، از معلم رايانه كمك بگيرد تا طبق اصول 
 microsoft ، googleearth ارائه شود. از نرم افزارهاي آموزشي

مي توان بهره گرفت...
شما در كالس درس از تمام اين ابزارها استفاده 

مي كنيد؟
بله، تمام اين موارد استفاده مي شود.

در كالس اينترنت داريد؟ امكان نمايش فيلم و 
پاورپوينت فراهم است؟

ــدن به اينترنت و استفاده از  ــه امكان وصل ش بله ما در مدرس
googleearth را داريم. هم چنين، از فيلم هاي سينمايي و مستند 
و يا عكس هاي هوايي با وسايلي مثل estereo scop هم استفاده 
مي كنيم. اين ها، كارهاي جذابي است كه دانش آموز مي تواند به  واسطة 
آن با موضوعات سخت ارتباط برقرار كند. مثًال براي جغرافياي سوم 
راهنمايي، بازديد از مركز آسمان  نماي تهران و موزة برادران اميدوار، 

راهگشاست.
چه حجمي از كالس هاي درسي شما به استفاده از 

اين روش ها اختصاص مي يابد؟
تمام كالس هاي آموزشي ما، حتمًا از يكي از اين روش ها بهره 
مي گيرد. من خاطرم نيست كالسي داشته باشم كه در آن متكلم وحده 

باشم و دانش آموز شنونده باشد.
نمايش چه فيلم هايي را در كالس به معلمان 

پيشنهاد مي كنيد؟ لطفًا چند فيلم خوب را نام ببريد. 
«برادران اميدوار» «هفت سال در تبت»، «باراكا» (كه بايد از 
نسخة سانسور شده استفاده شود) و «هوم». در بخش روستانشيني 

بحث قانـون در كتاب 
علـوم اجتماعـي را از 
طريق بازي هفت سنگ 
آمـوزش مـي دهـيـم. 
هفت سنگ مـي اندازيم 
و به بچه هـا مي گـوييم 

بازي كنيد
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جغرافيايي سوم از مستند «grass» (علف) استفاده شود. مجموعة 
«planet earth» به فهم جغرافياي طبيعي خيلي كمك مي كند. 

نرم  افزار Ncard بسيار جامع است و بخش زيادي از جغرافياي دوم 
را پوشش مي دهد. در بخش دين يا جغرافياي انساني، فيلم «مارتين 

لوتر» كمك مي  كند.
ـ يادگيري  يكي از مسائل مهم در فرايند ياددهي 

اين است كه معلم در كالس راهبر باشد و 
دانش آموز خودش در يادگيري نقش بازي كند.

شما چه طور چنين فضايي را ايجاد مي كنيد؟
من بچه ها را گروه بندي مي كنم. گروه هاي كوچك سه چهارنفره. 
بعد از آن ها مي خواهم با توجه به اصولي كه آموخته اند، مصاديق را 
تحليل كنند و در گروه، اطالعاتشان را در اختيار يكديگر قرار دهند. با 
اين روش، از دوستانشان ياد مي گيرند. بعد موضوع را عمومي مطرح 
مي كنيم. مثًال از گروه يا فردي كه قرار بود آب و هواي شمال اروپا را 
ــان را با دليل در كالس طرح كند و  پيدا كند، مي خواهم اطالعاتش
ــان به اصالح نياز داشت آن ها را اصالح مي كنم. راه  اگر گفته هايش
ــت و من حتي در ارزش يابي هم از  ديگري كه خيلي موفق بوده اس
آن استفاده مي كنم، برگزاري مسابقه است. من در كالس جغرافيا، از 
بچه ها مي خواهم هر دانش آموز يك اطلس جغرافيايي داشته باشد. بعد 
اسم يك شهر را مي گويم و از آن ها مي خواهم تمام اطالعات مرتبط 

با آن شهر را بيان كنند.
ــش گياهي، جغرافياي انساني يا آب و هوا را  ما گاه درس پوش
داده ايم. از آن ها مي خواهم بسته به موقعيت جغرافيايي، ويژگي هاي 

آن شهر را در اين موضوعات تشريح كنند.
اين مسابقه زمان دارد. يعني دانش آموز بايد، به  سرعت شهر را در 
اطلس بيابد و مهم است كه توان يادآوري بااليي داشته باشد. هر گروه 
كه سريع تر پاسخ دهد، يك امتياز مي گيرد تا دلگرم شود. من خيلي 
اوقات ديده ام بچه ها وقتي مسابقة اطلس دارند، شب قبل مي روند به 
اطلس مراجعه مي كنند تا جاي شهرها و كشورها در ذهنشان بماند و 

سرعت عملشان افزايش يابد.

بازي هاي خالق
بازي هاي خالق نيز يكي از شيوه هاي نويِن 

فعال ساختن دانش آموز در كالس است. آيا شما از 
اين روش هم استفاده مي كنيد؟

ــه، ما بحث قانون در كتاب علوم اجتماعي را از طريق بازي  بل
ــنگ مي اندازيم و به بچه ها  هفت سنگ آموزش مي دهيم. هفت س
مي گوييم بازي كنيد. در اين شرايط، دعوا و هرج و مرج مي شود و بين 
سرگروه ها مشكل به  وجود مي آيد. در اين شرايط، مي فهمند كه بايد 
با هم كنار بيايند. بعد براي آغاز مسابقه يك مجموعه قانون براي 
خود تعيين مي كنند. سپس براي نحوة بازي كردن قانون مي گذارند و 
مي خواهند كه رهبر داشته باشند. اگر از قانون تخطي كنند، به سرعت 
ــيوه، چرايي وجود قانون و  ــوند و جريمه دارند. با اين ش حذف مي ش

مزاياي آن را به خوبي در مي يابند.
ــه بچه ها روزنامه و  ــه در كتاب اجتماعي دوم، ب در بحث بيم
تخم مرغ مي دهيم. مي گوييم با روزنامه و آب سازه بسازيد. تخم مرغ را 
از فاصله هاي متفاوت پرت كنيد، طوري كه نشكنند. منتها اگر سازه و 
يا تخم مرغي بيمه داشت، مي شود كه بيمه اش را ارائه دهد و روزنامه 

و يا تخم مرغ جديد بگيرد و به مرحلة بعد برود. در واقع مي خواهيم اين 
مفهوم را منتقل كنيم كه بيمه چيست و وقتي تخم مرغ بيمه مي شود، 
خيال افراد راحت است. اگر پايان كار هم كسي از بيمه اش استفاده 

نكرده باشد، جايزه مي گيرد.

ارزش يابي
آيا در ارزش يابي هاي كالسي از چنين روش هايي 

استفاده مي كنيد؟ يعني شكستن قالب رايج و 
فعال كردن قوة تحليل دانش آموزان؟

ــش  من در ارزش يابي به بچه ها مي گويم، عوامل مؤثر بر پوش
گياهي يا آب و هوا را ياد گرفته ايد. حاال مثًال نيجريه، با توجه به موقعيت 
جغرافيايي اش، چه پوشش گياهي دارد؟! من هيچ وقت در كالس ياد 
نداده ام كه پوشش گياهي نيجريه چه طور است، ولي براساس داه هاي 
ــاب و داده هايي كه كامل كرده ايم، دانش آموز خود مي تواند آن را  كت

تحليل كند.
آيا شيوة پرسش و پاسخ، تنها راه ارزش يابي 

دانش آموز است؟ آيا راهي هست كه دانش آموز 
خود اطالعات را به دست آورد و خود تحليل  گر 

باشد؟ آيا روشي غير از پرسش و پاسخ براي ارزش يابي 
داشته ايد؟

ــت به موارد گفته شده در كالس بسنده  در ارزش يابي الزم نيس
شود. كاري كه ما در كالس انجام مي دهيم، در واقع هم آموزش و هم 
ارزش يابي به  صورت هم زمان است. بحث نقشه كشي است. من در 
نقشه كشي، دانش آموزان را گروه بندي مي كنم و مقداري خوراكي در 
اختيارشان قرار مي دهم. بعد مي خواهم هر گروه خوراكي ها را در جايي 
از مدرسه پنهان كند. بعد بايد نقشه اي بكشند و در اختيار گروه مقابل 
قرار دهند و نقشه اي هم از گروه مقابل دريافت كنند. در اين شيوه، هم 

شدن،  وحده  متكلم 
آفت كالس است

نقشه كشيدن را مي آموزند 
ــه خواني را  ــم نقش و ه
ــد. در اين  ــاد مي گيرن ي
سؤال  دانش آموز  مسير، 
مي پرسد و كم كم آموزش 
مي بيند. آن  جا ارزش يابي 
ــود. يعني اگر  هم مي ش
نقشه كشي ايرادي داشته 
ــروه مقابل  ــد كه گ باش
نتواند به خوراكي ها دست 
ــروه كم  ــد، امتياز گ بياب
مي شود. براي ارزش يابي 
راه ديگري هم وجود دارد 

و آن كندوكاو جغرافيايي از طريق ذهني است. يك مجموعه سؤاالت 
چالش  برانگيز و خيالي مطرح مي كنيم كه شايد وجود خارجي نداشته 
باشد. بعد از دانش آموز مي خواهيم تحليل كند. وقتي دانش آموز تأثيرات 
كوه ها را بر شرايط آب و هوايي جغرافيايي انساني يك منطقه فهميد، 
ــه حذف شود، در تهران چه  ــيم اگر البرز از نقش به طور مثال مي پرس

اتفاقي مي افتد؟
آيا تصويري از جغرافياي دل دانش آموزانتان داريد؟

فقط مطمئنم كه خيلي پهناور است...



۴۶ شمارة 8 ارديبهشت90
دورة 16

کتاب های کمک آموزشی

طيبه الدوسیطيبه الدوسی

 تربيت بدني، علوم تجربي و جغرافيا تربيت بدني، علوم تجربي و جغرافيا

در ادامة شماره هاي پيشين كه كتاب نامة رشد و ويژگي هاي 
ــي، هم فكري و  ــال اميدواريم با همدل ــي كرديم، ح آن را معرف
ــرورش، در آينده اي  ــران و وزارت آموزش وپ همكاري ميان ناش
ــور  ــاهد ارتقاي كيفيت توليد در عرصة نشركش نه چندان دور، ش
ــطح  ــي و تربيتي در س ــدن مصرف كتاب هاي آموزش و بهينه ش
دانش آموزان مدارس كشور باشيم تا در نتيجه، اين گونه كتاب ها 
در فرايند ياددهيـ  يادگيري جايگاه اصلي خود را بيابند. شناسايي 
ــي، گامي به سوي توسعة محيط  و طبقه بندي كتاب هاي آموزش
ــت. مجريان  ــد ياددهي ـ يادگيري اس ــي و تقويت فراين آموزش
طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي، براي شناسايي و معرفي 
كتاب هاي مناسب به معلمان، دانش آموزان و اولياي آن ها، نيازمند 
همكاري و پشتيباني گستردة ناشران و ساير پديدآورندگان هستند. 
بنابراين، از همة ناشران و پديدآورندگان كتاب هاي آموزشي دعوت 
مي شود، كتاب هاي چاپ اول ساالنة خود را در دوره هاي متفاوت 
تحصيلي، به دبيرخانة طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي واقع 
در تهران، خيابان ايرانشهرشمالي، ساختمان شمارة چهار وزارت 
ــارات كمك آموزشي، دبيرخانة طرح  آموزش وپرورش، دفتر انتش

سامان بخشي كتاب هاي آموزشي، ارسال كنند.
    در اين شماره از مجله، توجه شما را به چند كتاب  مناسب  
ــه رشتة درسي «تربيت بدني»، «علوم تجربي» و «جغرافيا»  از س

جلب مي كنيم:

تربيت بدنی
ــمانی به زبان  ۱. ابوالفضل گودرزی، رويا رجبی نژاد. آمادگی جس

ساده. بامدادکتاب. تهران. ۱۳۸۷.
۲. مارتين اسپنسر. مينی بسکتبال. ترجمة محمد پورمقدم. نوشته. 

اصفهان. ۱۳۸۷.

علوم تجربي
۱. رزاليند ميست. مجموعه كتاب هاي نگاهي به آسمان شب: آيا 
ــيد به پايان خواهد رسيد؟/ آيا در ساير سيارات حيات  عمر خورش

وجود دارد؟/.... ترجمة مجيد عميق. مهاجر. تهران. ۱۳۸۸.

ــرژي در آينده: انرژي  ــه كتاب هاي ان ــت راوم. مجموع ۲. اليزاب
ــتي/.... ترجمة حسن  ــوخت هاي زيس ــوخت هاي فسيلي و س س

ساالري. انتشارات مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۳. موكل سگل و ديگران. گنجينة آشنايي با علوم براي نوجوانان: 
ــكي،  ــيته، نور و ليزر، پزش ــنايي با كامپيوتر، فيزيك ، الكتريس آش
بدن انسان، شيمي، خورشيدگرفتگي. ترجمة پريسا همايون روز و 

ديگران. ذكر. كتاب هاي قاصدك. تهران. ۱۳۸۸.
ــن ساالري. كتاب كار علوم  ــيني و حس ۴. عال ء نوري، احمد حس

تجربي اول راهنمايي. مدرسه. تهران. ۱۳۸۷. 
ــاعت هاي آفتابي. ترجمة مريم موسوي. كانون  ۵. دني ساووا. س

پرورش فكري كودكان و نوجوانان. تهران. ۱۳۸۷.
ــناك: اختراعات  ــك آرنولد. مجموعه كتاب هاي علوم ترس ۶. ني
شيطاني/ آزمايش هاي انفجاري/ خودآزمايي هاي علوم ترسناك/ 
ــهور/  ــابي مش ــده/ آزمايش هاي حس ــاي مورموركنن آزمايش ه
ــگفت انگيز/ آزمايش هاي شلم شوربا با مواد  آزمايش هاي مغز ش
خوراكي/ آزمايش هاي جورواجور با اعضاي بدن/ ريزودرشت علوم 
ترسناك. ترجمة محمود مزيناني. پيدايش. تهران. ۱۳۸۷و ۱۳۸۸.

۷. جين گرين. دايرئ المعارف بدن انسان براي كودكان و نوجوانان. 
ترجمة پريسا همايون روز. پنجره. تهران. ۱۳۸۸.

۸. راينركوته و پترا دايمر. مجموعه كتاب هاي چرا و چگونه: سيارة 
ــات/ وال ها و دلفين(اجداد،  ــن: پيدايش، تغييرات، منابع و حي زمي
ــاختمان بدن و حفاظت از آن ها). ترجمة مجيد عميق. قدياني،  س

كتاب هاي بنفشه. تهران. ۱۳۸۷و ۱۳۸۸.
ــگفت انگيز:  نيروي جاذبه/ نيروي  ۹. كريس اكسالد. نيروهاي ش
اصطكاك و مقاومت/ .... ترجمة مجيد عميق. نيكراد. تهران. ۱۳۸۸.

ــندگان. حيات وحش ايران: مهره داران. طاليي.  ۱۰. جمعي از نويس
تهران. ۱۳۸۸.

۱۱. هيزل ريچاردسون. بهتر بدانيم: شكافتن اتم/ شبيه سازي گوسفند/ 
ساختن موشك. ترجمة كيان فروزش. دايره. تهران. ۱۳۸۸.

ــز و پيتر ملت.  ــك چالون ــان گراهام، ج ــس، ج ــارا آنگلي ۱۲. س
ــيته و آهن ربا/ نيرو و حركت/ صدا و  فعاليت هاي علمي: الكتريس

نور/ مواد. ترجمة پريسا همايون روز. رسالت قلم. تهران. ۱۳۸۷.
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماهنامه و به صورت ماهنامه و 88 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند  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)

�

۱۳. اندريو ياماس. پيدايش آب وهوا/ پيدايش فصل ها/.... ترجمة 
رضا ناظميان. پنجره. تهران. ۱۳۸۸.

ــوا. با گام هاي كوچك: شناخت انرژي/ شناخت  ۱۴. ميشل فرانس
آتش فشان ها/ .... ترجمة مهناز عسگري. آفرينگان. تهران. ۱۳۸۸.

ــران. كتاب هاي دانش پايه: فناوري نانو.  ۱۵. عابد بدريان و ديگ
مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.

۱۶. راب بودن. منابع انرژي (۸): انرژي در دنياي فردا. ترجمة رضا 
كريمي. قدياني، كتاب هاي بنفشه. تهران. ۱۳۸۸.

۱۷. غالمرضا صفري. كارنماي علمي، كاربردي آزمايشگاه درس 
ــوع دانش. تهران.  ــي(دورة راهنمايي تحصيلي). طل ــوم تجرب عل

.۱۳۸۸
ــگ دانش نوجوان:  ــري جنگينز و ديگران. مجموعة فرهن ۱۸. ت
ــاوري، فرهنگ  ــي، فرهنگ فن ــگ رياض ــگ علوم، فرهن فرهن

جغرافيايي. ترجمة امير صالحي طالقاني. مدرسه. تهران. ۱۳۸۸.
۱۹. رابين كرود. علم در قرن ۲۱(مجموعة ۸ جلدي). ترجمة مجيد 

عميق. افق. تهران. ۱۳۸۷.
۲۰. عال ء نوري. گنجينة يادگيري علوم اول/ دوم/ سوم راهنمايي. 

مبتكران، پيشروان. تهران. ۱۳۸۷و ۱۳۸۸.

جغرافيا
۱. بخش تحقيقات و مطالعات جغرافيايي مؤسسة سحاب. اطلس 
عمومي ايران و جهان. مؤسسة جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب. 

تهران. ۱۳۸۷.
ــران: چهارمحال بختياري.  ــتت دارم اي ــده خداجو. دوس ۲. فروزن
ــي ، دفتر انتشارات كمك  ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش س

آموزشي. تهران. ۱۳۸۸. 
ــوروش اميري نيا و مهدي چوبينه. گنجينة يادگيري جغرافي  ۳. ك

اول/ دوم/ سوم راهنمايي. مبتكران، پيشروان. تهران. ۱۳۸۸. 



۴۸ شمارة 8 ارديبهشت90
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:

�

ــي كشور،  مسئوالن  امروز در فضاي فرهنگي، آموزش
آموزش و پرورش در تكاپوي مهيا كردن «سند برنامة درسي 
ملي جمهوري اسالمي ايران» هستند. شما دوستان همراه 
ــند اطالع داريد؟ فكر مي كنيد  چه قدر از چگونگي اين س
نقشة راه آيندة برنامة درسي ملي چگونه طراحي شده است؟ 
چه بايسته ها و انتظاراتي از معلمان بايد وجود داشته باشد؟ 

استلزامات و اقتضائات پياده شدن اين سند چيست؟ و...
ــبي به اين  ــخ مناس ــد اگر بتوانيم پاس به نظر مي رس
سؤاالت بدهيم، مقدمات تحول ايجاد شده است. با چنين 
ــئوليت  نگاهي مي توان گفت كه همكاران عزيز، بايد مس
جديد و مهمي را به عهده بگيريم. زيرا در چشم انداز برنامة 
درسي ملي آمده است: ما مي  خواهيم «زمينة تربيت نسلي 
ــاور، دانا و بصير و  ــل و خالق، مؤمن و خودب متفكر، عاق
متخلق و خودساخته، تالشگر و سالم، خوديادگيرنده، مفتخر 
ــا در توليد علم و فناوري، و وفادار به  به ايراني بودن، توان

ارزش هاي اسالمي، ملي و انقالبي را فراهم سازيم.»
در شرايطي كه همكاران طرح توليد برنامة درسي ملي 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، با مشاركت  در س
ــتاني،  ــتادي كميته هاي اس ــاي صف و س ــال حوزه ه فع
كميته هاي تخصصي متعدد، انجام مطالعات نظري، تطبيقي 
و پژوهش هاي متعدد، نشست هاي منطقه  اي، سراسري و 
همايش هاي متعدد، نگاشت سوم اين طرح را در ارديبهشت 
ــر كرده اند، سؤال اساسي ما از شما  ماه ۱۳۸۹ منتش
معلمان محترم و فكور اين است كه براي تحقق 
چنين چشم اندازي، از كجا شروع كنيم و چگونه 
عمل كنيم؟ منتظر پاسخ هاي شما دل سوزان فرهنگ و 

آموزش ايران اسالمي عزيز هستيم.


