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دوستان سالم!
اولين بهار تعليم وتربيت دهة 90 بر شما خوبان و همراهان مبارك.

ــي تحت عنوان «كالس  ــماره، به بحث دربارة چگونگي ارزش يابي پرداختيم و گزارش ــته در آخرين ش ــال گذش س
آرامش بخش» تقديم شما خوبان كرديم. در سال تحصيلي 91-90 در نظر داريم به سراغ دانش آموزان اين مدرسه برويم و 
نقطه نظرات آن ها را در زمينة آثار اين نوع ارزش يابي بشنويم. ارزش يابي در همة  دوران ها وجود داشته است. با رجوع به تاريخ 
اسالم و مطالعة سيرة اهل بيت(ع)، شاهد انواع ارزش يابي هستيم كه براي نمونه، به مناسب شهادت امام جعفرصادق(ع) 

نمونه اي را از ايشان يادآوري مي كنيم. 
روزي امام صادق(ع) از يكي از شاگردان خود پرسيد: «از من چه آموخته اي؟»

عر ض كرد: «هشت مسئله از شما آموخته ام».
امام فرمود: «آن ها را برايم بازگو».

عرض كرد: «اول اين كه ديدم هر محبوبي دوست خود را به هنگام مرگ رها مي كند، از اين رو همت خود را صرف چيزي 
كردم كه مرا در تنهايي رها نكند، بلكه انيس تنهايي ام باشد و آن كار نيك است.»

امام فرمود: «به خدا قسم چه نيك آموخته اي...!»1
ــت كه يك گام به جلو برداريم. در سرگذشت ابوسعيد ابوالخير به نكتة مهم و نغزي  ــال جديد، برنامه اين اس در س
برمي خوريم: شيخ ابوسعيد به توس رسيد. مردم از او خواستند مجلسي برپا كند و سخن گويد، شيخ اجابت كرد. در خانقاِه 
ــتند. چون شيخ بر تخت شد و قاريان قرآن خواندند، مردم هم چنان مي آمدند،  ــتاد تخت بنهادند و مردم آمدند و نشس اس
چندان كه كسي را جاي نشستن نماند. فردي برخاست و گفت: «خدايش بيامرزد هركس را كه به هر جاي نشسته است، 

برخيزد و يك گام فراتر آيد.»
شيخ گفت: «درود خدا بر محمد و آل او» و دست بر شانة وي فرود آورد و افزود: «هر چه ما خواستيم بگوييم كه ديگران 
نيز گفته اند، او بگفت. راستي كه خدايش بيامرزد هر آن كس را كه از آن جا كه هست، يك گام فراتر رود.» چون اين كالم 

بگفت، از تخت فرود آمد و آن روز بيش از اين نگفت.2

گر تو باشي راست، ور باشي تو كژ
پيش تر مي غـژ، بدو، واپـس مغژ 

                                                مولوي

منابع
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2. آريان پور، اميرحسين. پژوهش. انتشارات اميركبير. تهران. 1358.



درضا اسدى يونسى
دكتر محم

مرضيه سپاهى

تدريس اثربخش
ــدت  ــه نوجوانان مى تواند به ش ــروزه تدريس ب ام
ــد. چه بسيار اتفاق  مأيوس كننده و توأم با نااميدى باش
ــاورى درمى يابند،  ــال ناب ــد كه معلمان در كم مى افت
شوروشوق آن ها در آموزش مطلبى مفيد به نوجوانان، 
ــان نيز  ــوق الزم را در دانش آموزانش نمى تواند شوروش
ــا مقاومتى  ــرايطى، معلمان ب ــزد. در چنين ش برانگي
سرد و لجوجانه، فقدان انگيزه، كم توجهى، بى عالقگى 
توصيف ناپذير و غالباً خصومتى آشكار، روبه رو مى شوند.

وقتى چنين جوى ايجاد مى شود، به نظر مى رسد 
هيچ شيوه اى كارايى ندارد. حتى نصيحت هاى معمول 
هم چون: «به نفع خودتان است»، «اگر فقط حواستان 
را جمع كنيد و دل بدهيد، استعدادهاى زيادى داريد» 
اثرى ندارند. هنگامى كه نوجوانان ظاهراً بدون دليل از 

فراگيرى آن چه معلمان مى خواهند با ايثار و نوع دوستى 
ــد، مى توان گفت  ــاع مى ورزن ــا بياموزند، امتن به آن ه
معلمى هر چيزى را جز شورونشاط در بر مى گيرد. در 
حقيقت اين موضوع مى تواند تجربه اى اسف بار باشد كه 
به احساس عدم لياقت، نااميدى، بدخلقى و در بسيارى 

موارد رنجش عميق از دانش آموز بى انگيزه و قدرنشناس 
منجر شود.

ــى كه  واقعاً چه تفاوت هايى بين روش هاى تدريس
اثربخش هستند، با آن ها كه شكست مى خورند، وجود 
دارد؟ راز و رمز معلمان اثربخش چيست؟ عوامل زيادى 

حسين بوسر
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ــس تأثير مى گذارند.  ــش معلم در تدري بر نتيجة كوش
ــا عنوان «كليدهاى اثربخش  ما در مجموعه مقاالتى ب
تدريس»، مي كوشيم به صورت كاربردى به اين عوامل 

بپردازيم.
يكى از عوامل مؤثر بر رفتار، احساس ها و هيجانات 
ــت. بنابراين، يكى از  افراد، نگرش ها و باورهاى آن هاس
عوامل زيربنايى و مهم در شغل معلمى، باورهاى معلمان 
ــت.  ــارة خود، دانش آموزان، يادگيرى و تدريس اس درب
ــان دربارة دانش آموزان  در اين مقاله، به باورهاى معلم

مى پردازيم.

نگرش ها و باورهاى معلم
ــت كالس درس، موضوع و  ــم به ماهي نگرش معل
محتواي درس و ماهيت دانش آموزان، بر چگونگي رفتار 
او تأثير دارد. بعضي از معلمان كالس درس را سازماني 
ــمي و غيرقابل انعطاف تلقي مي كنند. قوانين بايد  رس
ــد. معلمان با  ــود و مطالب انتقال ياب ــق رعايت ش دقي
نگرش كالسيك، بر موضوع هاي درس تأكيد مي كنند. 
ــازمان  ــان كالس درس را س ــي معلم ــل، برخ در مقاب
اجتماعي قابل انعطافي در نظر مي گيرند و براي رسيدن 
به اهداف، با دانش آموزان رابطه هاي دوستانه و صميمانه 
برقرار مي كنند. چنين معلماني، با نگرش روابط انساني،  

بيشتر بر رشد دانش آموز تأكيد دارند. 
ــا، برخى از مهم ترين باورهاى غيرمنطقى  در اين ج
معلمان نسبت به دانش آموزان را در قالب پرسش نامه اى 
تهيه كرده ايم. معلمان مى توانند با تكميل و نمره گذارى 
ــوص ارزيابى كنند. اين باورها  ــود را در اين خص آن، خ
ــفتگى  ــريع و حتى آش ــد باعث برانگيختن س مى توانن
معلمان در برابر رفتارهاى دانش آموزان و در نتيجه بروز 
ــب در معلمان شوند. شايان ذكر است،  واكنش نامناس
ــدنى» نيستند؛ با نسبى بودن  باورهاى غيرمنطقى، «ش
ــودن رويدادهاى  ــبى ب ــان و نس و محدوديت هاى انس
زندگى، سازگار نيستند و سرانجام باعث آشفتگى و بروز 

رفتارهاى نامتعادل مى شوند.
ــوند كه معلمان  ــبب مى ش باورهاى غيرمنطقى س
ــت يا اشتباهات دانش آموزان  در برابر رفتارهاى نادرس
ــفته و عصبانى شوند  ــرعت آش در انجام تكاليف، به س
ــيب زا  ــت و آس ــى آن، واكنش هايى غالباً نادرس و در پ
ــان دهند؛ مثل تذكر مداوم، گرفتن قول هاى مكرر  نش
از دانش آموز، سرزنش كردن دانش آموز و به رخ كشيدن 

ــت او، تحقيركردن دانش آموز  ديگر عملكردهاى نادرس
ــان، پندواندرز مداوم و ايراد  به ويژه در حضور هم كالس
سخن رانى هاى اخالقى، تهديدهاى كالمى، تأكيد بيش 
ــب زدن  ــه عنوان ابزار كنترلى، برچس ــد بر نمره ب از ح
ــه رفتارهاى  ــوز و بى محلى كردن. اين گون ــه دانش آم ب
ــار و عملكرد تحصيلى  ــم، نه تنها باعث اصالح رفت معل
ــاس ارزشمندى  ــود، بلكه به احس دانش آموزان نمى ش
ــديداً لطمه مي زند و بدين ترتيب،  و عزت نفس آن ها ش
ــتى از قابليت ها و توانايى هاى  دانش آموزان درك نادرس
خود خواهند داشت. اين تصور منفى از خود، زمينة بروز 

مشكالت بعدى را در ايشان فراهم مى كند.
نقطة مقابل باورهاى غيرمنطقى، باورهاى منطقى 
ــاى غيرمنطقى به  ــر باوره ــه تغيي ــت. هر چند ك اس
ــت، ولى با بازبينى افكار و  باورهاى منطقى آسان نيس
برداشت هايمان نسبت به رفتار دانش آموزان و با تمرين و 
تكرار، مى توانيم بر اين مهم فائق آييم. بپذيريم و اين طور 
فكر كنيم كه طبيعى است دانش آموزان گاهى رفتارهاى 
ــا آن ها مخالفت كنند،  ــؤال ببرند يا ب معلمان را زير س
گاهى اشتباه يا در انجام تكاليف كوتاهى كنند و گاهى 
حوصلة درس و مشق را نداشته باشند. طبيعى است كه 
دانش آموزان بيشتر از رفتارهاى معلمان اثر مى پذيرند تا 
گفتار آن ها. دانش آموزان حق دارند خواسته ها، انتظارات 
ــت كه  ــود را بيان كنند و طبيعى اس ــاي خ و عالقه ه
دانش آموزان در برخى موارد، مايل باشند با تجربه كردن 
بياموزند. توجه به اين نكته الزم است كه «نپذيرفتن»، 
به معنى «تأييد» نيست و «طبيعى بودن» و «پذيرش» 

نيز به معنى «درست بودن و صحه گذاشتن» نيست.
ــت كه به پاسخ  نحوة نمره گذارى به اين صورت اس
ــًال مخالفم نمرة 1، مخالفم نمرة 2، موافقم نمرة 3،  كام
و كامًال موافقم نمرة 4 داده مى شود. سپس نمرات همة 
سؤال ها با هم جمع مى شود. حداقل و حداكثر نمره به 
ترتيب برابر با 15 و 60 است. نمرة باال به معناى اعتقاد  
بيشتر به باورهاى غيرمنطقى دربارة دانش آموزان است. 
ــان دربارة  ــش نامة باورهاى غيرمنطقى معلم پرس

دانش آموزان، در صفحة 5 آمده است.
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نمرهكامالً موافقمموافقممخالفمكامالً مخالفمگويه/ عبارترديف
دانش آموزان هرگز نبايد رفتارهاى معلم را مورد سؤال 1

قراردهند يا با او مخالفت كنند.

دانش آموزان بايد مطابق انتظارهاى معلم رفتار كنند. در 2
غير اين صورت، معلم حق دارد از آن ها خشمگين شود. 

اگر دانش آموزى رفتار نادرستى دارد، اين نشانة شرارت 3
اوست و بايد به شدت با او برخورد شود.

دانش آموزان نبايد رفتار معلمان را الگو قرار دهند، بلكه 4
بايد بدون توجه به رفتارهاى معلمان، به نصيحت هاى آن ها 

عمل كنند.

تمجيدكردن از رفتار درست يا تشكر از عملكردهاى درست 5
دانش آموزان، موجب «پررو» شدن آن ها مى شود.

تنها زمانى بايد به دانش آموزان توجه كنيم كه مطابق ميل 6
ما رفتار مى كنند. 

دانش آموزان هرگز نبايد اشتباه عمل كنند، آن ها هميشه 7
بايد تكليف هايشان را درست انجام دهند. در غير اين 

صورت، بايد تنبيه شوند.  

اگر دانش آموزى تكليف هايش را درست انجام ندهد يا رفتار 8
مناسبى نداشته باشد، بهترين روش آن است كه معلم به او 

بى محلى كند. 

براى اين كه دانش آموزان درست عمل كنند، بايد معلمان 9
مرتب به آن ها تذكر دهند. 

اگر دانش آموزى در انجام تكاليف يا حل مشكالتش با 10
مشكل روبه رو شود، معلم بايد«راه حل» را در اختيار او قرار 

دهد. 

مقايسه كردن دانش آموزان با يكديگر و ايجاد رقابت بين 11
آن ها، بهترين روش براى افزايش انگيزة پيشرفت در 

آن هاست. 

ارائة تكاليف زياد، تهديدكردن و ترساندن دانش آموزان، 12
تالش آن ها را براى يادگيرى افزايش مى دهد. 

«تخريب» شخصيت دانش آموز خاطى در حضور هم ساالن 13
باعث اصالح رفتار او مى شود.

براى كنترل بهتر كالس، بايد همواره با دانش آموزان خيلى 14
جدى و خشك برخورد كنيم. 

عقل و خرد معلمان بيش از دانش آموزان است. 15

جمع امتياز (نمرة كل)
 

پرسش نامة باورهاى غيرمنطقى معلمان دربارة دانش آموزان
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ثمانه ايرواني 

سـال گذشـته دربارة معماري مدرسـه و تأثيـر آن بر 
يادگيري دانش آمـوزان و ويژگي هاي «مـدارس اثربخش» 
مطالبي مطرح شد. در اين دوره سعي داريم به نقش معلمان 
در چگونگي معماري، چيدمان كالس و تأثير آن بر يادگيري، 
با شما «معلمان خالق» به گفت و گو بنشينيم. هم چنان منتظر 

ديدگاه هاي شما هستيم.

معلمان معمار 
روزگاري بنايم بر اين بود كه اين نوشته را براي همة معلمان اين 
مرزوبوم بنويسم، اما بعد از مدتي نظرم عوض شد و تصميم گرفتم اين 
نوشته را براي مخاطب خاصي بنويسم. اين مخاطب خاص معلمان و 
مديراني هستند كه هنوز حوصلة شنيدن و فرصتي براي تصميم گيري 

دارند. براي معلمان خالق مي  نويسم؛  براي معلمان توانمند و شاد. 
اين معلمان خاص، برخاسته از همين عباراتي است كه مجله  ها و 
كتاب  هاي جديدتان  به من ياد داده اند: «مدير شاد، معلم توانمند، 
مدرسة شاد،  كالس شاد». آيا مي شود با معلمان خاص كالس  هاي 
شاد داشت؟  و اصوالً معلمان و مديران توانمند قادرند فضاي شاد 
ايجاد كنند؟ آيا فضاهاي مدارس كنوني را مي  توان معماري توانمند 

و شاد قلمداد كرد؟  

معلمان خالق و شاد
ــن،  همان معلمان و  ــد كه مخاطِب م ُخب، پس معلوم ش
مديراني هستند كه ذهنشان با خالقيت همراه است. واقعاً مخاطبم 
ايشان هستند و اگر اين گونه شخصيتي را در خود نمي بينيد،  بقية 
مقاله را نخوانيد. بهتر بگويم، مقاله نمي نويسم،  آن چه مي نويسم 
به قول فرنگي ها  «اِِسي»  است نه « آرتيكل». پاورقي و پي نوشت 
و ِگراف و... ندارد. شايد دو يا سه تا عكس بگذارم تا بتوانم منظورم 
را به همان مخاطب خاص كه مدير و معلم توانا و خالق مدرسه 

است، برسانم. 
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شما، بله من با شما معلم خالق هستم،  مي خواهم يك روز 
كاري را با شما در كالستان بگذرانم. پس مرا همراهي كنيد و اجازه 
ــما وارد كالستان شوم. نباشيد مانند آن معلماني كه  دهيد با ش
وقتي وارد كالس مي شوند، دوست ندارند هيچ كس كالس، روش 

تدريس وعملكردشان با بچه ها را نگاه كند. 
ــود با صحنه اى  ــي وارد كالس مي  ش ــالق ما وقت معلم خ
ــتطيل شكل بي روح كه  ــگي روبه  رو است؛ يك اتاق مس هميش
نيمكت هايي به طور منظم و رديفي در آن چيده شده اند و بچه ها 
را شرطي كرده  اند تا وقتى من و شما وارد كالس مي شويم، از جاي 
خود برخيزند و دوباره بنشينند! نيمكِت معلم را نيز همه مي دانند 
كجاست؟  گوشه اي از كالس، نزديك تخته سياه يا سفيد، و سمِت 

باالي كالس. 
ــايلش را روي همان نيمكت مي  گذارد و  معلم خالق ما وس
سعي مي  كند با تمام قوا و انرژي بچه ها را شاد نگه دارد؛ احوال پرسي 
ــان فرا  ــي مى  كند، بچه ها را مي خنداند و به جنب وجوشش گرم
مي خواند، اما هميشه گوشه هاي ذهنش از يك موضوع ناراحت 
است: چرا قادر نيست به احواالت تمام بچه ها مسلّط باشد؟  چرا 
ــد راحت به انتهاي كالس برود؛  آن جا كه بچه ها معموالً  نمي توان
شيطنت مي كنند و گاهي هم ناراحت هستند؟ چرا نمي تواند در 
اين فضا شريك باشد؟ چون معماري و چيدمان كالس اين اجازه را 
به او نمي دهد. اين نيمكت هاي رديفي و يك شكل به او اجازة اين 

همه تحرك و جابه  جايي را نمي  دهند. 
راه عبوري باريك  يا حتى خيلي باريكى وجود دارد و معلم 
مجبور است مدام از همان راه از ابتدا به انتها و برعكس در كالس 
حركت كند. از زمان  هاى قديم همين گونه بوده است. حتي زماني 
كه خودش دانش آموزِ يكي از همين مدارس بود، دوست داشت 

معلمش بتواند دور نيمكت او بچرخد. 
ــد فضاي كالس را تغيير دهد. پس  معلم خالق ما مي كوش
بچه ها را ترغيب مي كند كارگروهي انجام دهند. اين كار مستلزم 
ميز كاري بزرگ  تر و فضايى بازتر است. به بچه ها پيشنهاد مي  دهد 
وسايلشان را از ميزها جمع و آرايش جديدتري براي كالس ايجاد 

كنند. 
ــي پرهيجان تر،  برخي  ــد و برخ ــي از بچه ها تنبل  ترن برخ
بي حوصله اند و برخي وسواسى.  كالس پر از هياهو مي  شود و همه 
براي تغيير چيدمان كالس مي كوشند. دانش آموزان نيمكت ها را 
جابه جا مي كنند و ميزهاي آن را به هم مي چسبانند تا ميزهاي 
بزرگ تري درست كنند، اما كالس بسيار نامرتب و شلوغ مي شود. 
با وجود اين، مي توان در آن با زحمت كارگروهي انجام داد.  اين  بار 
معلم همان راه عبور باريك قبلِي خود را نيز از دست داده است و 

نمي تواند به خوبي بين بچه ها راه برود و خود را به آن  ها برساند. 
ــة كالس نشسته ام و نظاره گر تمام اتفاقات  من نيز آن گوش
ــت دارد معلم محوري را  ــتم؛ كالسي كه دوس كالِس خالق هس
كم كند و در ايجاد محيطي پويا و خالق براي كارگروهي بكوشد؛ 

كالسي كه سعي دارد دانش آموزمحوري را به حداكثر برساند. 
هم اكنون كارگروهي تمام شده و چيزي حدود نيم ساعت از 
زمان كالس درس از دست رفته است. معلم كاري را كه مي توانست 
در عرض ده دقيقه انجام دهد، با پِرِت زماني بسياري انجام داده و 
بچه ها كمي گيج شده اند كه كارگروهِي به اين سادگي، چرا اين 
همه وقت مي گيرد. اما معلم خالق ما به خوبي درك مي كند كه 
بيشتر وقت اين كارگروهي، صرف جابه جا كردن نيمكت ها و بهتر 

كردن شرايط كالس درس شده است. لحظه  اى آرزو مي كند كاش 
كالس هميشه به اين صورت چيده مي شد و چيدمان نيمكت ها 

سريع تغيير مى كرد. 
دوباره معلم نياز دارد با تمام بچه ها سخن بگويد، پس مجبور 
ــت روش سميناري را در كالِس درس پياده كند و به بچه ها  اس
بگويد كه نيمكت  هاي خود را به صورت نيم دايره  اي بزرگ بچينند. 
ــوند و دوباره كالس پر از  ــا دوباره از جاي خود بلند مي ش بچه ه
همهمه،  سروصدا و آشوب مي شود. اين كارها شايد جذاب باشد، 
اما معلم خالق ما به خوبي مي داند كه اين روش ها در دراز مدت 
كارايى ندارد و بچه ها از اين همه جابه جا كردن خسته مي شوند. 
در اين  زمان است كه آرزو مي كند، كاش فضاي بزرگ تري براي 
كالس در اختيار داشت! يعني كاش دو كالس كنار هم، با هم ادغام 
مي شدند و فضاي بزرگ تري را براي دو معلم ايجاد مي كردند. در 
ــي از آن مي توان روش سميناري را ايجاد كرد و در بخش  بخش
ديگر روش گروهي. در  بخشي از آن بچه ها مي توانستند كار انفرادي 
انجام دهند و در بخشي ديگر كارگروهي... واي چه آرزويى!... آن 
موقع بود كه دو يا سه معلم مي توانستند در فضايي بزرگ تر با هم 

كار كنند؛ آن جا خالقيت به اوج خود مي رسيد. 
تمام اين ها از ذهن معلم خالق ما مي گذرد و باز هم مانند 
ــي كه بال ندارد، با همين كالِس تنگ و پُر از نيمكت خود  كس
مي سازد و با تمام توان مي كوشد بچه ها را شاد نگه دارد. در حالى كه 
اين كار توان بسيار زيادي از او مي گيرد، اما او به خوبى مي داند كه 

بخشي از اين توان را بايد معماري مدرسه يدك بكشد، نه معلم. 

معلم و چند هوش
معلم خالِق ما انواع هوش هاي گاردنر را در ذهن خود مرور 
مي كند. به بچه  هايي كه هوش بدني دارند، نگاهي مي اندازد؛ آن ها 
ديگر از نشستن در نيمكت ها خسته شده اند. مدام تكان مي خورند 
ــت دارند راه بروند، اما آرايش كالس اين اجازه را به آن ها  و دوس
نمي دهد. معلم از اين كه نمي تواند اين خواسته و نياز سادة آن ها 
ــده است و او از پنج  ــت. زماِن كالس تمام ش را برآورد، كالفه اس
ــت، انجام دهد، فقط دو كار را انجام  كاري كه دوست داشته اس
داده است. به ديگر كودكان با انواع هوش غالب مي نگرد و به تمام 
ــت و نمي تواند در كالِس درِس با آرايِش  مطالبي كه خوانده اس
رديفي عمل كند، مى انديشد. دل سرد و خسته مي شود و دوباره با 
خودش مي گويد، اگر كالِس درس اين گونه آرايشي داشته باشد، 
پس من به عنوان معلم كجا و چه طور از خالقيتم استفاده كنم؟  اگر 
كالِس درس اين شكلي است، پس جايگاه انواع روش هاي تدريس 
كجاست؟  اگر نيمكت هاِي كالس درس براي هميشه رديفي چيده 
شده باشد و هميشه تخته اي در جلوي كالس، پس انواع هوش 
بچه ها ره به كجا مي برد؟  من از انتهاي كالس بلند مي شوم و اين 
را از او مي پرسم: «اگر شما از اين آرايِش نيمكت ها و اين معماري 
راضي نيستيد، پس چرا خواسته هاي خود را بيان نمي كنيد؟  اگر 
كالس درس بعد از گذشت صد سال، هنوز به اين شكل طراحي 
و ساخته مي شود، پس معناي معماري مدارس نوين چيست؟  آيا 
ارزش معلم محوري بيش از ديگر روش هاي تدريس است؟ و اگر 
كالس درس اين گونه باشد، پس مقولة يادگيري دربارة چيست؟»  
 بسيار منتظر نظرات شما خوانندگان هستيم. نوشته  هايتان 

رابه نشاني رايانامة مجله براي ما بنويسيد.
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معلم خالق ما مي كـوشد فضاي 
كالس را تغيير دهد. بـچه ها را 
ترغيـب مي كنـد كارگروهي 

انجام دهند



پروين داعي پور

معلمى، روياى شغلى اكثر كودكان، 
آرزوى  و  دبسـتانى ها  رايـج  بـازى 
تعدادى از فارغ التحصيالن، از مشاغل 
شريف، محترم و دوست داشتنى است 
كه حتى آن را شـغل انبيا خوانده اند. 
اما چه كسـى گفته اسـت اين شغل 

دل نشين، شغلى آسان است؟

دغدغه هاى معلمان
ــم رياضى مى گفت: « در حال  يك معل
ــئلة من اين است  حاضر بزرگ ترين مس
كه چگونه شاگردانم را آرام كنم. آشفتگى 
رفتارى، بى توجهى و كم دقتى در يادگيرى 
را چه كنم؟ وقتى كالسى به تعداد 35 نفر 
ــه به درس در  ــاد تمركز و توج دارى، ايج
ــختى مى شود. وقتى  دانش آموزان كار س
ــى مي كنند،  ــوش نمى دهند و بى نظم گ
ــد، اين  ــن فكرى كه به ذهنم مى رس اولي
است كه چرا درس برايشان به اندازة كافى 
جالب نيست. دومين موضوعى كه مشغولم 

مى كند، اين است كه بچه هاى آشنا را از 
هم جدا بنشانم و مقدارى چشم غره بروم 
ــايد باالخره با تهديد  و غرولند كنم تا ش
به ظاهر آرام  شوند، اما چه ياد مى گيرند، 
ــان  اين را بايد از ورقه هاى امتحان هايش

خواند...»
ــال  ــى مى گفت: «امس ــم علوم معل
ــال تدريس من در دورة  شانزدهمين س
ــن را از پا  ــت. چيزى كه م راهنمايى اس
ــدازد، حجم زياد ورقه هاى امتحانى  مى ان
ــت كه انگار هيچ  وقت تمامى ندارند.  اس
سؤال هاى تستى يا پاسخ هاى كوتاه كارى 
ــخ هاى تشريحى و گاهى  ندارد، اما پاس
ــا مى دهم، واقعاً  پروژه هايى كه به بچه ه
بارى سنگين است. هر صبح جمعه سه 
ــم را مى گيرند. دلم  ــاعت وقت تا چهار س
خوش است يك روز بدون زنگ مدرسه 
دارم. مى توانيد حدس بزنيد خانه و بچه 
ــان و كارهاى عقب  و انتظارهاى اطرافي
افتاده، با حجم زيادى از ورقه  هاى تصحيح 
نشده يعنى چه! از راه هايى مثل تصحيح 
توسط خود بچه ها يا همديگر هم استفاده 
مى كنم، ولى هميشه ورقه هايى مفصل با 

خط هاى گوناگون دارم...»
ــرى مى گفت: «بزرگ ترين  معلم ديگ
ــغلى براى من ايجاد انگيزه  اضطراب ش
ــت  ــراى يادگيرى در دانش آموزانى اس ب
ــد يا به هر علتى آن را از  كه انگيزه ندارن
دست داده اند. خيلى از بچه ها هنوز دربارة 
ــه باور عميقى  ــت درس خواندن ب اهمي
نرسيده اند و فقط چون از آن ها خواسته  

ــده است، به مدرسه مى آيند. چهار ماه  ش
از سال تحصيلى گذشته است، هنوز دارم 
ــم به آن ها بفهمانم كه مطلب را  مي كوش
ــار مى گويم و ديگر تكرار نمى كنم.  يك ب
ــار مى گويم صفحة 53 كتاب  مثالً يك ب
ــنيدند انتظار دارم به  را باز كنيد، اگر نش
ــن و تقاضاى تكرار از  جاى زل زدن به م
من، به بغل دستى شان نگاه كنند. باورتان 
نمى شود هنوز موفق نشده ام، البته تسليم 

نمى شوم.»
ــود،  ــام مى ش ــى تم ــى روز درس وقت
آميخته اى از احساسات وجود معلم را در 
بر مى گيرد. بستگى به روزى كه پشت سر 
نهاده، احساس رضايت و كفايت از آن چه 
ــتگى و ناكامى از آن چه  انجام داده يا خس
ــت، مى تواند او را به عرش يا  نتوانسته اس

به فرش ببرد.  

كليد معلمى
ــس و  ــت آوردن اعتمادبه نف ــه دس ب
تقويت مهارت هاى تدريس، براى معلمان 
موضوعى همگانى است كه نه تنها دغدغة 
معلمان تازه كار است، بلكه معلمان مجرب 
ــد. موضوع هاى جديد  ــا آن درگيرن هم ب
مى تواند صالحيت، كفايت و توانايى يك 
كهنه كار را نيز به چالش بكشد؛ مخصوصاً 
ــد.  اگر نيازمند تغيير در روال تدريس باش
به ياد بياوريد وقتى به عنوان معلم با كار 
ــده ايد، چند  و موضوع جديدي روبه رو ش
ــيده ايد: «از عهده اش  ــار از خودتان پرس ب
برمى آيم؟»، «آيا مى توانم خوب انجامش 
دهم؟» و بعد از كمى تجربه ممكن است 
فكر كرده باشيد «چه طور مى توانم بهترش 

كنم؟»
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به نظر مى رسد  بين اعتمادبه نفس و 
ــى ارتباط تنگاتنگى  مهارت هاى آموزش
وجود دارد. كار كردن روى هر جنبه، باعث 
تقويت جنبة ديگر مى شود. هر چه مهارت 
ــتر، اعتمادبه نفس بيشتر  آموزشى بيش
مى شود و برعكس. آندرهيل1 (1986) 
پيشرفت معلمى را پروسه اى مى داند كه 
در آن، فرد به بهترين معلمى كه مى تواند، 
 (1992) راسـنر2  ــود.  مى ش ــل  تبدي
ــت،  مى گويد، معلمى فقط تدريس نيس
ــف مهارت هاى  ــت زبان، كش بلكه تقوي
ــتن رفتار جرئت مندانه و  ــاوره، داش مش
ــبه،  قاطعانه، اعتمادبه نفس زياد، محاس
مراقبه، تحمل و مسئوليت پذيرى زياد و 

تقريباً همه چيز است!
ــان در  ــراى معلم ــس ب اعتماد به نف
ــار مؤلفة «علم و دانش، مهارت هاى  چه
ــرش» باز  ــى ، خودآگاهى و نگ آموزش

تعريف مى شود.  
علم و دانش: معلم همواره نيازمند 
ــت. از هر  ــة علمى خود اس تقويت بني
ــن نكته هاى  ــراى يافت ــى بايد ب فرصت
ــر و جلوتر از  ــتفاده كند و فرات ــازه اس ت
كتاب هاى درسى، مطلب ها را جست وجو 
ــد. به روزكردن اطالعات با منبع هاى  كن
ــته ها و  ــى، مباحثه با هم رش غيردرس
ــران، از وظايف  ــتفاده از تجربة ديگ اس
ــت. در كنار مباحث  اولية هر معلمى اس
علمى انتظار مى رود معلم بيش از پيش 
ــنا  با تئورى هاى آموزش و يادگيرى آش
ــود. با چنين زمينه اى، به راه حل ها و  ش
ــت  ــس پوياترى دس ــاي تدري روش ه

مى يابد. 
ــناخت  ــاى مهم، ش ــر نكته ه از ديگ
ــت كه در زير مجموعة  دانش آموزان اس
ــاگردان را  ــت. بايد تا مى تواند ش علم اس
بشناسد. هنر فرصت دادن به دانش آموز 
براى ابراز وجود و صحبت كردن، هنرى 
گران بها براى معلم است تا دريابد با چه 
مواردي روبه روست. فراموش نشود كه هر 
ــكالت فردى و  دانش آموز دنيايى از مش
خانوادگى را با خود مى آورد. مشكل هايى 
ــى ندارند، اما  كه ربطى به محيط آموزش
ــازند.  ــدت متأثر س مى توانند آن را به ش
معلم خوب، با شناخت مشكالت فردى 
ــاگردانش، حداقل مى تواند از سرايت  ش
ــران جلوگيرى  ــاره اى از آن ها به ديگ پ
كند. خالصه در يك كالم، هر قدر معلم 

ــتر بشناسد، موفق تر  ــاگردانش را بيش ش
است.

مهارت هاى آموزشـي: از ديگر امور 
ــت توانايى  ــى معلمى، تقوي جارى زندگ
ــى و  ارائة دانش و علم در قالب هاى آموزش
تدريس است. اين مهم به دست نمى آيد، 
ــافى و متهورانه به  ــى اكتش مگر با نگرش
تدريس كه روش ها و فعاليت هاى گوناگون 
آموزشى را بارها تمرين كند تا از اثربخشى 
ــان دانش آموزان  ــت آن  ها در مي و جذابي
مطمئن شود و نهايتاً به كار برد. استفاده 
ــالق مى تواند  ــاى ابتكارى و خ از روش ه
فضاى كالس را شيرين و دل چسب كند و 
انگيزه هاى تحصيلى دانش آموزان را افزايش 

دهد.
ــن در روش هاى تدريس،  مهارت يافت
ــبت به نقطه هاى قوت  به آگاهى فرد نس
و ضعف خود بسيار وابسته است. در واقع 
ــت كه مؤلفة بعدى  همان خودآگاهى اس

است. 
افزايش  ــا  ب ــان  معلم خودآگاهـى: 
ــد  ــطح باالترى از رش ــى، به س خودآگاه
مى رسند. خودآگاهى يعنى اين كه دريابند 
ــتند؟ تصويرشان نزد  چگونه معلمى هس
ــان چگونه است؟ بيشتر به  دانش آموزانش
ــده اند؟ در نقش  ــناخته ش چه صفاتى ش
معلمى، كدام جنبه از تجربه ها و كاراكترها 
ــدا مى كنند؟ چه نقطه هاى قوتى  بروز پي
دارند كه بايد بيشتر بر آن ها تكيه كنند؟ 
ــد كه بايد در  ــه نقطه هاى ضعفى دارن چ
رفع آن ها بكوشند؟ خودآگاهى از راه هاى 

گوناگونى قابل افزايش است:
 معلمان مى توانند آموزش خود را به 
طور صوتى يا تصويرى ضبط كنند. سپس 
آن را دوباره مشاهده كنند و با تحليل آن 
ــتر  به نقطه هاى ضعف و قوت خود بيش

پى ببرند.
ــوت از يك  ــد با دع ــا مى توانن  آن ه
همكار، از او درخواست كنند كالسشان را 

ارزيابى كند و بازخورد دهد.
 مشاهدة آموزش ديگر معلمان بسيار 
ــت. اين روش كمك مى كند  آموزنده اس
ــون تدريس را با هم  ــا روش هاى گوناگ ت
ــه كنند يا با الهامى كه از ديگران  مقايس
ــاى آن ها را  ــد، بعضى از روش ه مى گيرن
تمرين و اجرا كنند. مهم تر از همه، آن ها 
را آگاه مي سازد كه چگونه معلمى هستند 

يا نيستند.

ــوزان بهترين منبع  ــود دانش آم  خ
براى ارزيابى كار و شناخت معلم هستند. 
جمع آورى منظم نظرهاى دانش آموزان، به 
معلم فرصت بزرگى مى دهد تا خود را در 

آينة شاگردانش بشناسد. 
ــت كردن غافل شد.   نبايد از يادداش
تجربه ها، برداشت ها و احساس هاى خود را 
در دفترچه اى بنويسيد. مرور آن ها كمك 
ــناخت  مى كند از خود به عنوان معلم ش
ــا نكته هاى  ــدا كنيد و چه بس بهترى پي
ارزنده اى ثبت كنيد كه فرد را در تدريس و 

ادارة كالس يارى دهد.
نگرش: در نهايت، رشد معلم به رشد 
ــى مثبت نسبت به  ــتن نگرش و نگه  داش
ــود به عنوان  ــى و خ فعاليت هاى آموزش
معلم بسيار وابسته است. معلم بايد برنامة 
درسى خود را منظم كند، به دنبال تقويت 
ــد، هر روز  بيشتر مبانى علمى خود باش
ــد و به خود و  بر مهارت هاى خود بيفزاي
ــاگردانش احترام بگذارد. از  همكاران و ش
ناكامى ها و عدم موفقيت ها تجربه به دست 

آورد و از آن ها نترسد.
ــكالت  هم چنين، نبايد اجازه دهد مش
ــر بگذارد  ــخصى اش روى كارش تأثي ش
ــش جديدي روبه رو  يا هنگامى كه با چال
ــود؛ حتى اگر در ابتدا  مى شود، نااميد ش
قابل حل به نظر نرسد. بايد از تدريس خود 
لذت ببرد و وقتى به هدف آموزشى خود 
دست يافت، خود را تشويق كند و به خود 

استراحتى درخور و شايسته هديه دهد.
اين نكته ها گفته شد و صدها نكته كه 
معلمان مى دانند و اين جا گفته نشد! همة 
ــت در  اين روش ها ابزارهايى مطمئن اس
دست معلم، براى فائق آمدن او بر آموزش 
ــى را جذاب تر و  و تعليم. اما آن چه كالس
معلمى را محبوب تر مى سازد، فقط اين ها 
نيست، بلكه «درون ماية خود معلم» است؛ 
ــت و  ــخصى اس خصوصيتى كه كامالً ش
عملكرد او را منحصر به فرد مى كند. اشتياق 
و محبت و انرژى درونى كه به او قوت ادامه 
و استقامت مى دهد، راه حل هاى متفاوت 
ــد و فضايى در  ــش باز مى كن جلوى روي
ــازد كه گاه مى تواند زندگى  كالس مى س
ــش را دگرگون كند.  و آيندة دانش آموزان
اين جاست كه معلمى نه ديگر فن كه هنر 

است.
ــت آوردن  ــالى ديگر و به دس آغاز س

تجربة بيشتر، بر شما مبارك باد.
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هنر فرصت دادن به دانش آموز 
بـراى ابـراز وجـود و صحبت 
كردن، هنـرى گران بهـا براى 
معلم اسـت تـا دريابـد با چه 

مواردي روبه روست



تربيت فطرى و اسالمى در گفت و گو با
حجت االسالم و المسلمين 
دكتر محي الدين محمديان
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

به تصريح آيات قرآن كريم و احاديث، تربيت الهى و 
فطرى در نهاد انسان وجود دارد. تربيت اسالمى، اما 
جريانى است كه در آن عوامل چندى حضور دارند. 
از اين ديدگاه خود تربيت، مربى و آن كه تحت اين 
ـ مهم اسـت  ـ يعنى انسـان  تربيت قرار مى گيرد 
و نياز به بررسـى و شـناخت دارد. بنابراين و براى 
روشن شدن برخى نكات، به گفت و گويى كه در اين 
زمينه با دكتر محمديان، رياسـت محترم سازمان 
پژوهش و برنامه ريزى آموزشـى انجام شده است، 

توجه فرماييد. 

 تربيت چيست و چرا اسالم به آن اهتمام دارد؟
 تربيت و مقولة اساسي پرورش انسان، از مباحثي است 
ــران را در حوزه ها و زمان هاي  كه عمدة توجه صاحب نظ

گوناگون به خود معطوف كرده است.
براي بشر امروز شايد اين واژه چالشي ترين و مهم ترين 
واژه باشد. در حوزة مباحث ديني هم تربيت از مهم ترين 
ــمار  ــث و از دغدغه هاي اصلي و البته مقدس به ش مباح
ــت انبيا و اولياي الهي  ــاً يكي از اهداف بعث مي رود. اساس
ــت. در قرآن آمده است كه آرزوي  تربيت انسان بوده اس
ــت كه از خداوند درخواست و  بزرگي از جانب متقين اس
طلب مي كنند تا به آن ها فرزندان شايسته اي عنايت كند و 
آن ها را در تربيت فرزندان مدد كند تا فرزندان آنان بتوانند 

براي پرهيزگاران پيشوا باشند.
ــخن مي گويد،  ــالت انبيا س ــم وقتي از رس قرآن كري
مي فرمايد: «ما پيامبران به ويژه پيامبر اسالم را برگزيديم 
ــي را تالوت كنند، نفوس آن ها را  ــا براي مردم آيات اله ت
تزكيه كنند و به آن ها كتاب و حكمت بياموزند و به جاي 
ضاللت آشكاري كه در آن زندگي مي كردند، تمدن پاكيزه 

و جديدي را جاي گزين كنند.»
ــؤال قابل توجه اين است كه «تربيت چيست؟»  س
وقتي مي گوييم انبيا آمده اند انسان را تربيت كنند يا اين كه 
پدران ما عهده دار تربيت فرزندانشان هستند، پس نظام 
ــان در آن انجام وظيفه  تعليم وتربيت كه مربيان و معلم
ــان را تربيت كنند، چه بايد  ــد و مي خواهند انس مي كنن

بكند؟!
ــالمي، انسان سرشت و فطرتي خدادادي  در نگاه اس
ــت قرار داده شده  دارد كه فجور و تقواي او در اين سرش
است. خداوند متعال به انسان الهام كرده است كه چگونه 

به بيان امام خمينى (ره)
فطرت ها  همة  انسان  در 

جمع است
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تربيت فطرى و اسالمى در گفتو
حجت االسالم و المس
دكتر محي الدين محم
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آمو



بتواند تقوا را در خود تربيت كند و فجور را از وجود خود 
بزدايد. اين كار فقط بر اثر تربيت اتفاق مي افتد. انسان ها به 
لحاظ اين الهام باطني، شايد بتوانند مسير سعادتمندي 
خود را بيابند يا راه گريز از فجور را نيز بشناسند، اما يقيناً 
در زندگي دنيايي با موانعي مواجه  مي شوند كه رشد آن ها 

را محدود يا دچار مشكل مي كند.
ــد زمينه هاي تقوا،  از طرف ديگر، براي تقويت يا رش
در وجود آن ها به روش ها، مدل ها و الگوها هم نياز دارند. 
خداي متعال از سر لطف، در درجة اول انبيا را براي اين كار 
مأمور كرده است. در كنار اين الهام باطني كه در تعبير امام 
ــده،  كاظم(ع) به عنوان حجت باطني (عقل) از آن ياد ش
حجت ظاهري يعني انبيا هم مأموريت دارند، كمك كنند.

ــازي  ــاالً بايد عرض كنم، تربيت يعني زمينه س اجم
رشد و شكوفايي استعداد هاي باطني انسان كه من از آن 
ــه «فطرت الهي» تعبير مي كنم. وقتي مربي مي خواهد  ب
انساني را تربيت كند، بايد  موانع را برطرف كند و زمينه ها 
را فراهم و مساعد كند تا انسان بتواند استعداد هاي باطني 
ــت يافتن به مرتبه اي از  ــرت الهي) خود را براي دس (فط
حيات طيبه (تقرب به خدا) شكوفا كند. يعني انساني باشد 
كه با فطرت توحيدي زاده شده است و با معرفت توحيدي 
ــوي او، تعالي و ارتقا پيدا كند. البته اين رشد و  هم به س
شكوفايي مي تواند رشد گل خانه اي باشد يا نوعي رشد و 

شكوفايي كه انسان در آن فعال است.
 از نگاه اسالم نقش و جايگاه متربى در جريان 

تربيت چگونه است؟
 در انديشه و آموزه هاي تربيتي اسالمي، توصيه شده 
ــت كه مربي، نقش فعال متربي را هم در نظر بگيرد.  اس
يعني مربيان، متربيان خود را تنها ظرفي ندانند كه آن را 
از معلومات پر كنند يا با عصا آن ها را راه ببرند، بلكه آن ها 

را راه مي اندازند تا با اتكا به خودشان، راه را ادامه دهند.
تربيت اسالمي، متربي را نسبت به موقعيت خودش 
ــناختن موقعيت خود،  ــنا و به او كمك مي كند با ش آش
موقعيت مطلوب تر را هم شناسايي كند؛ به تعبيري خود را 
از وضعيت آخر به وضعيت مطلوب منتقل كند. اين انتقال 
به وضعيت مطلوب، نيازمند راه و روش هايي است كه در 
آموزه هاي ديني به آن ها توجه شده است. در اين جا بحث 

«خود مديريتي» و «خود راهبري» مطرح مي شود.
ــوري تربيت  ــل را ط ــان يا يك نس برخي فرزندانش
مي كنند كه آن چنان كه خواست آن هاست، ايفاي نقش 
كنند. اما اگر اين دسته از متربيان در شرايط جديدي قرار 
گيرند، نمي توانند واقعيت يا موقعيت آخر را شناسايي كنند 
و دچار مشكل مي شوند. پس تربيت يعني رشد و شكوفايي 
فطرت انساني براساس مدل و الگوي ديني براي دست يابي 
به خود راهبري كه از موقعيتي به موقعيت برتر و متعالي 

تغيير مي كند.

 متحول كردن انسان ها شايد اساسي ترين نكته اي 
است كه در باب تربيت بايد به آن توجه كرد. اسالم 

مي خواهد چه انساني را تربيت كند؟ 
ــان است و تربيت روي انسان   يقيناً بحث تربيت، انس
محقق مي شود. نگاه ما به انسان مي تواند موضوع و جهت 
تربيت را دگرگون كند. زماني تعريف از انسان، موجودي 
ــت دو پا، مستوي القامه كه راه مي رود. گاهي انسان از  اس
حيث ارزش افزوده اي كه روي مواد و منابع ايجاد مي كند، 
تعريف مي شود يا از حيث منطقي انسان را حيوان ناطق 
ــدام از اين ها وجه مميزي را براي  تعريف مي كنند. هر ك
ــان پيش بيني و به آن پيشنهاد مي كنند كه رشد و  انس
شكوفايي او را طلب مي كند. اما آيا انساِن اسالم هم يك 
جمله اي است كه ما انسان را با يك جمله تربيت كنيم؟

ــتاد ما آقاي جعفري را. گاهي  خدا رحمت كند اس
ــوخي مي كردند و مي گفتند بعضي ها، انسان را نوعي  ش
تربيت مي كنند كه مي شود در يك قوطي كبريت جايش 
ــرده و در هم  ــان فش داد. در حالي كه در نگاه ديني، انس
پيچيدة يك جهان بزرگ است. تعبير امام علي(ع) اين 
است. تو گمان مي كني همين جسم هستي كه ابعادي از 
حجم را داري؟ نه! يك عالم در تو پيچيده است. به بيان 

امام خميني(ره) «در انسان همة فطرت ها جمع است.»
شهاب الدين سهروردي (شيخ اشراق) تعبيري دارد 
كه مي گويد: انسان قابل تعريف نيست. چرا؟ چون تعريف 
محدود به حد است. چرا انسان قابل تعريف نيست؟ چون 
ــدن» مكرر است. هر لحظه چيز ديگري مي شود  در «ش
(هر آن بت عيار به رنگ دگر آيد). آيا مي توان از اين انسان 

عكس و تصويري برداشت و گفت انسان همين است؟
انسان جانشين خداست و حيوان نيست كه با حيوانات 
ديگر سنجيده و مقايسه شود و نسخة «حيوان ناطق» به 
ميان آيد. انسان خلق شده است تا مسجود مالئك باشد. 

حيوان مسجود مالئك نيست.
دومين نكته اي كه در آيات قرآن دربارة ويژگي انسان 
ــت. انسان همة  ــت، ظرفيت باالي علمي اوس مطرح اس
اسماي الهي را مي تواند ياد بگيرد و حتي مي تواند داليل 
آن ها را هم بيان كند. در سورة بقره آمده است كه وقتي 
اسما بر مالئك عرضه مي شوند و سپس از آن ها خواسته 
مي شود داللت هاي اسما را بيان كنند، مي گويند: خدايا 
ما جز آن چه به ما آموختي، چيز ديگري بلد نيستيم. اما 
آدم(ع) به مالئكه خبر مي دهد كه آن اسما چه هستند 
و بر چه چيزي داللت مي كنند. آن جا خداوند مي فرمايد، 

«ديديد من چيزي را مي دانم كه شما نمي دانيد؟!».
ويژگي سوم انسان كرامت ذاتي اوست. خداوند متعال 
انسان را كريم خلق كرده و از كرامت خودش بر او ارزاني 

كرده است.

در انديشه و آموزه هاي 
تربيتي اسالمي، توصيه 
شـده اسـت كه مربي، 
نقش فعال متربي را هم 

در نظر بگيرد
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نكتة ديگر نفخة الهي است كه در انسان اتفاق افتاده 
است. در انسان روح الهي دميده شده است. همة آفرينش 
مخلوق خداوند متعال هستند، اما انسان در خلقت خود 
يك ويژگي دارد كه ديگر مخلوقات ندارند!؛ «نََفخُت فيه 
ــة رحماني در او اتفاق افتاده  من روحي». چون اين نفخ

است، مسجود و مخدوم فرشته ها مي شود.
ــان در عالم پيش از دنيا (ذر)  نكتة ديگر اين كه انس
ــت. حاال اگر  ــبت به ربوبيت حق تعالي اقرار كرده اس نس
مجموعة اين ويژگي ها و از طرفي برخي خصوصيات انسان 
ــه لحاظ فضايل و رذايل اخالقي در كنار هم بگذاريد،  را ب
مي شود انسان. حاال ما تربيت كدام انسان را مي خواهيم؟ 
اين انسان را با اين ويژگي ها! تا به مرتبه اي برسد كه بتواند 
ــكوفا كند و از موانع  ــل اخالقي را در وجود خود ش فضاي
ــماني شود، از  ــود. اگر مي خواهد آس اخالقي خود دور ش

جاذبه هاي زميني كنار بگيرد.
 در ايـن رهگذر جايـگاه و كاركرد مربى چگونه 

است؟
 اين جا نقش و كاركرد مربي و تربيت اين است كه اوالً 
بتواند اين شكوفايي را سرعت ببخشد. مسير اين شكوفايي 
ــيم كند و شكوفايي با دقت اتفاق  را به طور صحيح ترس
بيفتد. براي مثال هستة يك ميوه مانند سيب را در نظر 
ــيب قابليت ميوه شدن را دارد. ممكن  بگيريد. هستة س
است هسته در زميني بيفتد و محيط هم به گونه اي باشد 
ــد و به  ــر خاك قرار گيرد، آب و آفتاب به آن برس كه زي
درخت تبديل شود، اما آيا روينده اي كه به صورت خودرو 
مي رويد، به همان سرعت و صحتي مي رويد كه باغبان از 
ــان خودرويي را داريم،  آن مراقبت مي كند؟ بله ما درخت
ــاخه اش كج، ميوه اش تلخ و آفت زده مي شود. نقش  اما ش
باغبان اين است كه زمينه را براي روييدن، فراهم و مساعد 
ــت  زدن مراقبت كند. تربيت نيز همين  ــيب و آف و از آس
است. در انسان اين قوه وجود دارد كه رشد پيدا كند و به 
فعليت برسد، اما نه به آن صحت و دقتي كه اگر تحت نظر 

مربي باشد، مي شود. 
ــي دارند و اولين مربيان انسان نيز  فلذا مربيان نقش
والدين او هستند. در روايت نبوي آمده است: «پدر و مادر 
ــان را يا بر فطرت توحيدي اش مراقبت  ــتند كه انس هس
مي كنند، يا او را از اين فطرت منحرف مي كنند.» به همين 
ــت كه در اسالم، قرآن و روايات اسالمي تأكيد  جهت اس
بسيار جدي به والدين شده كه از فرزندانشان مراقبت كنند 
ــت. امام علي(ع)  و حتي از وظايف جدي آن ها همين اس
ــئول  مي فرمايند، چند چيز بر پدر به عنوان رييس و مس
مستقيم تربيت فرزند، واجب است: او را تربيت نيكو كند، 
ــايل ازدواج  نام نيك بر او بگذارد، به او قرآن بياموزد و وس

او را فراهم كند.

 منظور از مراقبت چيست؟
ــوند، مراقبت هاي   براي اين كه بچه ها خوب تربيت ش
ــديدي در خانواده ها بايد انجام شود. من اين جمله را  ش
ــت در تربيت فرزندان عوامل  ــت اس عرض كنم كه درس
متعددي دخالت دارند، اما در عين حال بايد بدانيم كه با 
آرزوكردن هم، بچه ها تربيت نمي شوند. فرزندان ما آن گونه 
ــا اراده و آرزو مي كنيم، به بار نمي آيند. بچه هاي ما  كه م
آن گونه كه ما زندگي مي كنيم، شكل مي گيرند و تربيت 

مي شوند. اين نشان دهندة نقش الگويي پدر و مادر است.
امام علي(ع) تربيت يافتة دامن پيامبر(ص) است. شايد 
بتوان اين ادعا را كرد كه پيامبر(ص) فرزند ذكوري نداشت 
كه نحوة تربيت ايشان را در فرزند ذكور ببينيم. حضرت 
فاطمةزهرا(س) هست كه نمونه و اسوة همة زنان عالم 
است و براي بشريت الگوست. از پسران پيامبر كسي نمانده 
است كه ما تربيت پيامبر را در او منعكس يافته ببينيم. 
ــب(ع) از كودكي در دامن پيامبر(ص)  اما علي  بن  ابيطال
تربيت شده است و به نوعي تربيت پيامبر در وجود حضرت 
ــت. پس علي(ع) با آن عظمت ها كه  علي(ع) متجلي اس
ــرمايه هاي فطري  ــت: اول س دارد، محصول دو چيز اس
خدادادي كه در وجود آن عزيز منطوي بود و دوم بالندگي 
و شكوفايي آن بذرهاي عالي تا متعالي ترين درجات ممكن 

كه به دست باكفايت رسول خدا محقق شد.
 چگونگي اين تربيت را به اختصار بيان بفرماييد.

ــت و واليت امام علي(ع)، اجازه   فارغ از جايگاه عصم
دهيد از اين منظر نگاه كنيم. وقتي پيامبر(ص) فرزندان 
ابوطالب را ميان برادران و عموها تقسيم مي كند تا آن ها 
را سرپرستي كنند، علي(ع) را براي خود انتخاب مي كند. 
شايد اين بهانه و فرصتي براي پيامبر بوده كه اسوة انسانيت 
و جانشين خود را كه نمونة كامل انسان و داراي باالترين 

ظرفيت بوده است، خود تربيت كند.
ــد، پيامبر مرا  ــان مي فرماي اميرالمؤمنين(ع) خودش
اين گونه تربيت كرد: از غذايي كه خودش مي خورد به من 
مي داد، مرا به سينة خود مي چسباند و من بوي وجود او 
ــتر خود مي خواباند، من از او  را حس مي كردم، مرا در بس
سؤال مي پرسيدم و اگر من سكوت مي كردم، پيامبر مرا به 
نطق وامي داشت. اين يعني امام علي(ع) را تربيت مي كرد.

امام علي(ع) مي فرمايند: «من پايم را جاي پاي پيامبر 
مي گذاشتم. من همه جا دنبال پيامبر مي رفتم.»

ــوه است. در تربيت اجتماعي نيز  اين نقش الگو و اس
ــت. لذا مي بينيم وقتي قرآن مي خواهد جامعة  همين اس
ــوه بودن دو شخصيت  ايماني را تربيت كند، موضوع اس
ــي حضرت ابراهيم(ع)  ــال الهي را ارائه مي دهد. يك متع
ــان و ديگري پيامبر(ص) كه مي فرمايد،  و همراهان ايش
پيامبر اسوة حسنه براي شماست. يعني مي توانيد در همة 

جنبه هاي حيات و زندگي تان مانند او باشيد.

در نـگاه دينـي، انسـان 
فشـرده و در هم پيچيدة 
يك جهان بزرگ اسـت. 
تعبير امام علـي(ع) اين 
است. تـو گمان مـي كني 
همين جسـم هستي كه 
ابعادي از حجـم را داري؟ 
نه! يك عالم در تو پيچيده 

است

در نـگاه دينـي، انسـان 
فشـرده و در هم پيچيدة 
يك جهان بزرگ اسـت. 
تعبير امام علـي(ع) اين 
است. تـو گمان مـي كني 
همين جسـم هستي كه 
ابعادي از حجـم را داري؟ 
نه! يك عالم در تو پيچيده 

است
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ــتي هايي كه داريم، شايد در  ــياري از كاس امروز بس
ــد. ما مي توانيم در  ــة ارائة الگو و تعارض الگوها باش عرص
ــانه اي خود ببينيم كه الگوسازي مان چگونه  جريان رس
ــل جوانمان به عنوان الگو  ــت. چه كساني را براي نس اس
معرفي مي كنيم؟ حتي در حوزة اقتصاد به چه كسي موفق 
مي گوييم؟ كسي كه به نظام سرمايه داري و تحصيل ثروت 
ــت يا كسي كه در نظام معيشتي  از هر طريق معتقد اس
خود حالل و حرام را رعايت مي كند؟ در عرصة سياست 

چه كساني را الگو معرفي كنيم؟!
اين ها مباحثي جدي هستند. اگر بخواهيم براساس 
ــالمي تعليم وتربيت به يكي از نقاط قابل توجه  نظرية اس
ــت كه در اين صورت  ــم، بحث الگوها و اسوه هاس بپردازي
تربيت مي تواند راحت تر و سالم تر اتفاق بيفتد. يعني يكي از 
موانع تربيت، نداشتن الگو يا الگوهاي متعارض و ناشايست 
است. با ارائة الگو مي توانيم جهت و مسير را براي تربيت 

اسالمي فراهم كنيم.
 گاهي مطرح مي شود كه نظريه هاي تربيتي اسالم 
براي دورة ما و دورة مدرن كامالً و به تنهايي جوابگو 

نيست!؟
 واقعيت امر اين است كه ما نسبت به معرفي الگوهاي 
تربيتي اسالم و نيز نظرية اسالمي تعليم وتربيت، هم قصور 
ــگاه اسالم و  كرديم و هم تقصير. بايد عذر تقصير به پيش
قرآن ببريم كه مباني تربيتي خودمان را در نظام رسمي 
تعليم وتربيت از قرآن نگرفتيم. شايد اين جمله از من يك 
اعتراف عليه خود باشد؛ به عنوان كسي كه دو دهه و نيم 
در آموزش وپرورش كشور خدمت مي كند. اما احساسم اين 
است كه يكي از مهجوريت هاي قرآن در نظام تعليم وتربيت 
ما نه تنها آگاهي كامل نداشتن فارغ التحصيالن ما از مفاهيم 
ــت، بلكه مباني برنامه ريزي آموزشي،  و معاني قرآني اس
درسي و تربيتي ما از قرآن و اسالم گرفته نشده است. ما 
االن از نظريه هاي ديگران بيشتر از نظريه هاي پيشوايان 
ــتفاده مي كنيم. اگر بپرسيد  دين يا آموزه هاي قرآني اس
مكتب روان شناسِي رفتارگرا چيست، همه نظرات هيوم، 
جان الك، پياژه و دوركيم را مي شناسند اما در عرصة 
ــمي ما، يك برنامة درسي كه براساس  تعليم وتربيت رس

نظرية تربيتي اسالم مدون شده باشد، وجود ندارد.
يكي از منابع دقيق و اصيل نظرية اسالمي تربيت و 
حتي روش هاي تربيتي، نامة 31 نهج البالغه است كه امام 
علي(ع) خطاب به امام حسن(ع) نوشته اند. در اين نامه، 
هم مباني و اصول تربيت را بيان كرده اند و هم اسلوب ها و 
روش ها را. حتي حوزه هاي يادگيري در اين نامه بيان شده 
است كه چه چيزهايي الزم است به فرزندانمان بياموزيم. 
حوزة ادبيات، تاريخ، حكمت، جامعه شناسي و اعتقادات، 

همگي در اين جا هستند.

اين را نه به عنوان كسي كه در كسوت روحاني هستم، 
بلكه در كسوت كسي كه حداقل 25 سال از عمرم را در 
حوزة تعليم وتربيت گذرانده ام، مي گويم كه اسالم در حوزة 
تعليم وتربيت نظريه دارد، سبك دارد و اين نظريه بايد در 
ــود، در حالي كه ما بعد از  حوزة تعليم وتربيت ما عملي ش
انقالب اسالمي، آموزش وپرورش خودمان را رنگ اسالمي 
زده ايم، اما هنوز جوهر اسالمي در آن نفوذ نكرده است. به 
همين جهت است كه در آموزش وپرورش نيازمند نوعي 
تحول بنيادين مبتني بر نظرية اسالمي تعليم وتربيت و 
فرهنگ ايراني هستيم. البته تعليم وتربيت تنها منحصر به 
تعليم وتربيت رسمي آموزش وپرورش نيست. تعليم وتربيت 
ــانه اي و خانوادگي ما نيز بايد بر همين اساس شكل  رس

بگيرد.
اسالم در حوزة تعليم وتربيت 
نظريـه دارد، سـبك دارد و 
ايـن نظريـه بايـد در حوزة 
تعليم وتربيت ما عملي شود 
در حالي كـه ما بعد از انقالب 
آموزش وپـرورش  اسـالمي، 
خودمـان را رنـگ اسـالمي 
زده ايـم، امـا هنـوز جوهـر 
اسـالمي در آن نفـوذ نكرده 

است

اسالم در حوزة تعليم وتربيت
نظريـه دارد، سـبك دارد و
ايـن نظريـه بايـد در حوزة
تعليم وتربيت ما عملي شود
در حالي كـه ما بعد از انقالب
آموزش وپـرورش اسـالمي، 
خودمـان را رنـگ اسـالمي
زده ايـم، امـا هنـوز جوهـر
اسـالمي در آن نفـوذ نكرده

است

 تربيت از نظر اسـالم از چـه دوره و زماني آغاز 
مي شود؟

 يكي از مواردي كه امام عصر(ع) نيز بر آن تأكيد دارند، 
شتاب و شروع تربيت از آغاز كودكي است. البته تربيت در 
اسالم از قبل والدت اتفاق مي افتد. توصيه اي در آموزه هاي 
ديني داريم كه امام صادق(ع) فرموده اند: «در كنار مادران 
باردار قرآن بخوانيد». امروزه نيز صاحب نظران مي گويند 
انسان در دورة جنيني نيز مي آموزد. حضرت امير(ع) نيز 
ــت. فلذا هفت  مي فرمايند دورة كودكي، دورة آموزش اس
ــال نخست را دورة سيادت فرزندان نام مي نهد كه پدر  س
ــال بعد را  ــادر بايد پا به پاي فرزند راه بروند. هفت س و م
سن تعليم مي داند. يعني اين كه فرزند بايد تحت تعليم 

قرار گيرد.
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توصيف طرح مشاركت دانش آموزان در 
حفظ نظم و بهينه سازي مصرف انرژي 

حـال و هـواي مدرسـه بوي تازگي داشـت. 
مانند نفسـي تازه و عميق آن قدر مرا سـر شوق 
آورد كـه حيفم آمد حاشـيه اي بر توصيف مدير 
خوب و خالق مدرسه ننويسم. بچه هاي مدرسه، 
مديران كوچكي هستند كه با اجراي برنامه هايي 
كه به كمك معلم ها طراحي كرده اند، مهارت هاي 
زندگـي را تمرين مي كنند. مـن تحصيل در اين 
مدرسـه را يك «فرصت ويژه» مي نامم؛ فرصتي 
بـراي آزمون و خطاي همة آن چه بايد در زندگي 

مديريت شود.

توصيف طرح مشاركت دانش آموزان در 
حفظ نظم و بهينه سازي مصرف انرژي 

سال تحصيلي 79-78 بود. به دنبال تحولي كوچك 
ــوروحالي به فضاي مدرسه بدهد. از  بوديم كه بتواند ش
ــاط تر از قبل به  يكنواختي بيرون بياييم تا بچه ها بانش
ــه بيايند. در يك جمله، مي خواستيم در مدرسه  مدرس
زندگي كنيم. «مشورت» با اعضاي شورا و دانش آموزان 

اولين قدم بود.

كالس هاي موضوعي
ــي از آن ها  ــد. يك ــي گرفته ش ــاي جالب تصميم ه
ــود. از  ــي و تخصصي ب ــاي عموم ــازي كالس ه جداس
كالس هاي رياضي و علوم شروع كرديم. هزينه ها برآورد 
شد. همكاري آموزش و پرورش هم قابل تقدير بود. براي 
ــت  خوش ذوقي  ــي كالس ها، گرافيس طراحي و نقاش

فرستادند.
ــال، ديگر دانش آموزان براي هر درس وارد  از آن س
ــش به صورت  ــوند كه ديوارهاي ــژة آن مي ش كالس وي
ــليقة خودشان طراحي و نقاشي شده  موضوعي و به س
ــي هر درس، در كمدي  ــايل كمك آموزش ــت. وس اس
ــت  ــود و ديگر نياز نيس در خود كالس نگه داري مي ش مشاركت با دانش آموزان در 

مديريت مدرسـه، آن هم از 
نوع دوستانـه اش، مي تواند 
اعتمـاد بـه  نفـس آن ها را 

تقويت كند

اختر مخبري
 مدير مدرسة دخترانة معاد، ناحية 5ـ  مشهد مقدس
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ــه به كالس  ــا را از دفتر مدرس ــده يا معلم آن ه نماين
ــد. در اين جا، عالوه بر  ــد و بعد از كالس بازگردانن ببرن
ديوار كالس ها، ديوارهاي مدرسه هم طراحي و نقاشي 
ــده اند؛ تصويرهايي از طبيعت و مطالب آموزشي كه  ش
ــد وقت يك بار، با توجه به برنامه ريزي هاي انجام  هرچن

شده، تغيير مي كنند.

دانش آموز  ان مدير
ــاركت با دانش آموزان در مديريت مدرسه، آن  مش
ــد اعتمادبه نفس آن ها  ــتانه اش، مي توان هم از نوع دوس
ــطة آن  را تقويت كند. ما طرحي اجرا كرديم تا به واس
استعداد هاي بالقوه شناخته و شكوفا شود. آن چه دست 
ــد، مدرسه اي پر شورونشاط است كه  آخر نصيبمان ش
ــكل، از  ــط بچه ها كنترل و به بهترين ش نظم آن توس

انرژي ها استفاده مي شود.
ــه را  ــير صف ها در حياط مدرس ــروع، مس براي ش
ــماره گذاري كرديم. هر دانش آموزي كه  خط كشي و ش
ــيند كه با  ــود، روي نيمكتي مي نش وارد كالس مي ش
ــت. همة دانش آموزان براساس  شمارة صف او يكي اس
شمارة رديف خود و روزهاي ماه، نمايندة روز مي شوند. 
ــم دفتر كالس، در  ــراي مثال، زهره احمدي نفر پنج ب
ــدة روز در كنار  ــت. نماين ــم آبان نمايندة روز اس پنج

نمايندة دائم كالس فعاليت مي كند.

هميار معلمان
چند نمونه از شرح وظايف او از اين قرار است:

ــوزان  ــل از ورود دانش آم ــازي كالس قب ـ آماده س
(كنترل نور، دما، نظافت، ابزار كمك آموزشي و...)

ـ نوشتن حديث روي تختة كالس و خواندن آن در 
ابتداي هر ساعت درسي

ــا او. بعد از  ــر و همياري ب ــتن در كنار دبي ـ نشس
ــس نيز اولين نفري  خواهد بود كه درس جديد را  تدري

مرور و از دانش آموزان سؤال مي كند.
ــة گزارش كار روزانه به نمايندة دائم و تحويل  ـ ارائ

كارت نمايندة روز به دانش آموز بعدي.
ــط «ناظر»  چگونگي عملكرد نمايندگان روز توس
ــود. در پايان هر  ــرل و در دفتري ويژه ثبت مي ش كنت
ــاه، از نمايندگان روز برتر و نيز بهترين كالس، تقدير  م
ــل كرده اند، كارت  ــود و آن هايي كه ضعيف  عم مي ش
اخطار دريافت مي كنند. كسب لوح كالس برتر، مقامي 
ــت كه هر كالس مي كوشد با هم فكري و رقابت آن  اس

را حفظ كند.
در تكميل طرح و تحقق هدف «مديريت با محوريت 
ــه از  ــه ادارة امور مدرس ــوز»، ماهي يك مرتب دانش آم

مديريت تا خدمت گزاري، به نمايندگان برتر روز محول 
مي شود. يكي از مهم ترين ويژگي هاي طرح اين است كه 
دانش آموز توانايي هاي خودش را به آزمون مي گذارد و 
در واقع حضور فعالش را ثابت مي كند. بي شك در آينده، 
وقتى عهده دار مسئوليت هاي سنگين شود، اين تجربه 
به كمك او خواهد آمد. مدرسه براي او فضاي آزمون و 

خطاي ايمني را فراهم مي كند.

جهاد اقتصادى
ــي ديگر از نتايج خوب اين طرح، صرفه جويي و  يك
مصرف بهينة انرژي هاست. نمايندة روز با كنترل دما و 
نور كالس، بازوبسته كردن به موقع پنجره ها و نگه داري 
ــك بچه ها انجام  ــي كه با كم ــايل كمك  آموزش از وس
مي شود، هزينه ها را پايين مي آورد. اولياي دانش آموزان 
ــال تحصيلي 1379، بعد از اجراي اين  مي گويند از س
طرح، فرزندانشان مصرف انرژي در خانه را هم مديريت 

مي كنند.
طرح «مشاركت دانش آموزان در مدرسه» در اين چند 
ساله آن قدر خوب جا افتاده است كه اگر روزي قرار باشد 
گروهي از آموزش و پرورش يكي از شهرستان ها از مدرسه 
بازديد كنند، كافي است اين موضوع به اطالع دانش آموزان 
ــاعت، دبيران از ميان دانش آموزان  ــد. ظرف نيم س برس
ــد تا كنترل نظم و  ــب، گروهي را انتخاب مي كنن داوطل
ــا به دانش آموزان  ــه را در اختيار بگيرند. م نظافت مدرس

مى آموزيم انضباط كسب كردنى است نه كسر كردنى.

دى
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عوامل كارامدى معلم

هيچ وقت نمى خواستم معلم شوم. مادرم معلم بود؛ 
از آن معلم  هاى قوى. در اوايل نوجوانى، به مدرسه اى كه 
در آن تدريس مى كرد، رفتم. برايم سال مالل انگيزى بود. 
من شاگرد تازه  وارد كالسمان بودم. تازه به اين شهر آمده 
بوديم. براى كالس ششم قدم خيلى دراز بود. اين مدرسه 

با مدرسة قبلى ام فرق هاى زيادى داشت و من نمى توانستم 
خودم را با آن وفق دهم. خيلى هم خجالتى بودم. معلم ها 
ــوب درس مى دادند. اما هر از  ــاى خوبى بودند و خ آدم ه
ــاره ام به مادرم  ــا چيز هايى درب ــد گاه، يكى از معلم ه چن
مى گفت و پند و اندرز ها در سر ميز شام پى گيرى مى شد. 
متنفر بودم از اين كه مراقبم بودند و در باره ام صحبت 
ــه اى عهد كرده بودم تحت  مى كردند. به طور كينه ورزان
ــگاه از درس هاى  ــوم. در دانش ــرايطى معلم نش هيچ ش
«تعليم وتربيت» نمره هاى خوبى نگرفتم. بعد از دانشگاه، 
ــغول بودم، اما  با اين كه مدتى به متركردن خيابان ها مش
به معلمى فكر نمى كردم تا اين كه يك روز احساس كردم 
صبح ها در خانه ماندن كسل كننده است. موقع ناهار صفحة 
نيازمندى هاى روزنامه را ورق مى زدم. ديدم در شهركى كه 
يك ساعت از محل ما فاصله داشت و من چيزى درباره اش 

نشنيده بودم، معلم نياز دارند. 
بعدازظهر رفتم دنبالش و از دوشنبة بعد شروع كردم 
به تدريس. وارد كالس كه شدم، واقعاً نمى دانستم چه كار 
كنم. موضوع را خيلى دست كم گرفته بودم. مى خواستم تا 
ــال را در آن مدرسة كوچك بگذرانم و سر فرصت  آخر س

يك شغل«واقعى» پيدا كنم. 
ــال از آن زمان مى گذرد و من در تمام  حاال چهل س
اين مدت، به كارى غير از معلمى تمايل نداشته ام. هر طور 
بود، در شغلم پيشرفت كردمـ  همان طوركه شروع كرده 
بودمـ  اما همه چيز بر حسب اتفاق پيش رفت نه از روى 

برنامه اي حساب شده. 
حاال تدريس را شغل مناسبى براى خودم مى دانم. كار 
من ايجاد رضايت  در شاگردان است و غالباً به خاطر اين 
كارم احساس غرور مى كنم. از تجربه هاى موفق و نا موفق 
خودم چيز هاى زيادى دربارة تدريس خوب و با كيفيت ياد 
گرفته ام. همين طور از تماشاى معلم هايى كه عالى تدريس 
مى كرده اند، خيلى الهام  گرفته ام. در اين جا از تمام عواملى 

با مدرسة قبلى ام فرق هاى زيادى داشت و من نمى
خودم را با آنوفقدهم. خيلىهم خجالتىبودم
ــوب درس مى دادند. ــاى خوبى بودند و خ آدم ه
ــاره ام ــا چيز هايى درب معلم ه ــد گاه، يكى از چن
ومى گفت و پند و اندرز ها در سر ميز شام پى گيرى ى
در باره ام بودند و اينكه مراقبم بودم از متنفرر
ــه اى عهد كرده بود مى كردند. به طور كينه ورزان
در ــگاه از ــوم. در دانش نش ــراايطى معلم هيچ ش
د «تعليم وتربيبيت» نمره هاى خوبى نگرفتم. بعد از
ــغول خيابان ها مش با اين كه مددتى به متركردن
ا ا ك ك ا تا ك ن فكك ل
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ــكل مى دهند، چند نكته را كه به  كه تدريس مؤثر را ش
نظرم اساسى ترند، ياد آور شده ام.

جايگاه مناسب خود را بيابيد
ــت كه بتواند  هر معلم تازه  كارى به دنبال جايى اس
ــف كند. در سه سال  اول، به عنوان  بى محابا تالش و كش
ــال در محيط متفاوتى درس  ــته، هر س معلمي ناخواس
مى دادم و در هر كدام مطالب فراوانى مي آموختم. دو تا از 
اين مدرسه ها محيط مسمومى داشتند؛ اما سومى خوب 
ــتم. اگر اوايل  ــيمان نيس بود. از تدريس در هيچ كدام پش
ــه مى ماندم، هرگز  خدمتم مدتي طوالنى در يك مدرس

معلم خوبى نمى شدم. 
ــه در آن درس دادم، كامًال  ــه اى ك چهارمين مدرس
دل خواه من و نسبتاً كوچك بود. در مدرسه هاى بزرگ تر 
گم مى شدم و به چشم نمى آمدم. وقتى تدريس در آن جا 
ــروع كردم، مسئوالن مدرسه برنامة آموزشى ساده و  را ش
انتظارات كمى داشتند. از اين نظر نيز برايم مناسب بود. 
در مدرسه اي خيلى پيشرفته، ممكن بود احساس ناكامى 
كنم. مدير ناحيه غالباً از ايده هاى جديد استقبال مى كرد. 

به اين ترتيب، جاى مناسبى براى تدريس خالق بود. 
ــة آموزش وپرورش،  ــال ها، آن منطقه، ناحي طى س
ــه و خود من، به طور هماهنگ رشد مى كرديم و  مدرس
ــديم. اين باعث شد در طول بيست سال،  متحول مى ش
هميشه با موقعيت هاي تازه و چالش بر انگيز مواجه باشم. 
ــوار بود و خيلى دلم مى خواست در  ترك آن جا برايم دش
جايى كه موجب رشد من شده بود، به تدريس ادامه دهم.

ــد،  ــا وقتى مدير ناحيه به طور تصادفى عوض ش ام
فرصتى پيش آمد تا به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه، 
ــگاه حتى فكر هم  ــوم. به كار در دانش ــغول كار ش مش
نمى كردم. اما وقتى ديدم مدير جديد ناحيه ديد مثبتى 
نسبت به من ندارد و ماندِن بيشتر مى تواند به جاى رشد، 

موجب فرسايشم شود، پيشنهاد دانشگاه را قبول كردم.
در آن زمان نمى توانستم افكارم را جمع  وجور كنم. اما 
حاال به اين نتيجه رسيده ام: «جايى كه تدريس مى كنيم، 
ــكل مى دهد. اگر با ما مثل انسان و مثل  ماهيت ما را ش
معلم رفتار نكنند، فرسوده مى شويم. در تدريس و زندگى 
اگر رشد نكنيم، باخته ايم. بنابر اين، مدرسه، ناحيه و شهرى 
ــرايط مطلوب را براى  ــه در آن درس مى دهيم، بايد ش ك

ارتقاى شغلى و شخصيتى ما داشته باشد.

معلمى را يك دعوت فرض كنيد
ــب درامد الزم است و همة  ــتن شغل براى كس داش
ــاغل سالم محترم اند. اما شغلى كه ما را فرامى خواند،  مش

چيز ديگرى است.

ــى دارد تا بيش از  ــغلى ما را به تحرك وام چنين ش
آن چه تصور مى كرده ايم، باشيم و قابليت هايى از خود بروز 
دهيم كه از آن ها غافل بوده ايم. حس فرا خوانده شدن ما را 
برمى انگيزد كه افراد را با شكيبايى و به نحوى عميق تحت 

تأثير قرار دهيم.
ــختى در بيمارستان  ــتار كه كار س روزى از دو پرس
ــن داده اند؟  ــن كارى ت ــيدم چرا به چني ــتند، پرس داش
ــتم بيشترين احساس  اولى گفت: «چون اين جا كه هس
ــر زندگى را دارم». و دومى جواب داد: «چون مى توانم  س
ــه آدم هاى رنجور اميد بدهم و وقتى غير از اميد چيزى  ب

برايشان نمانده، با آنان هم دلى  كنم.»
 خيلى جالب بود كه هيچ كدام به كار هاى درمانى كه 
ــاره اى نكردند.  انجام مى دادند يا وظايف روزمرة خود، اش
ظاهراً اين ها اساس موفقيت شغلى آن ها بود. اما براى اين 
دو نفر، دانش و مهارت شغلى، اصل نبود، بلكه وسيله اى 

بود در خدمت هدفى بزرگ تر. 
معلم هاى بزرگ مثل آن پرستار ها هستند. احساس 
مى كنند فرا خوانده شده اند تا جان كودكان را به معرفت 
پيوند دهند. درك مى كنند كه مرّوج ِخرد جمعى بشرى 
هستند؛ خردى كه در قالب نظام تعليم وتربيت به كودكان 
القا مى شود تا از زندگى خود بهرة بيشترى ببرند. به مفاهيم 
و فر اگيرندگان آن ها نگاهى احترام آميز دارند و استعدادها 
را شكوفا مى كنند. هم چنين با تدريس پويا و ثمر بخش 

خود، شأن درس و شاگرد را باال مى برند.

بدانيد كه نمى دانيد
ــتغنا نمى شوند.  معلمان خوب هرگز دچار توهم اس
ــتند كه  ــراغ دارم، آن هايى هس بهترين معلمانى كه س
ــترند. هيچ وقت بر  ــال يادگيرى بيش ــه به دنب متواضعان
ــوب هر روز در پى  طبِل«دانايى» نمى كوبند. معلمان خ
آن  هستند كه قابليت خود را براى كاوش در عمق وجود 
ــان را گسترش  ــاگردان ارتقا و ديد گاه هاى آموزشى ش ش
ــاگردان را غنى تر  ــد. مى دانند كه هر چه زندگى ش دهن
كنند، بر غناى خودشان نيز افزوده مى شود. اين معلمان 
هميشه فرصت هاى پيشرفت حرفه اى را رصد مى كنند. 
همواره دربارة تعليم وتربيت مطالعه مى كنند. وقتى ناحيه يا 
مدرسه نياز هاى آموزشى آن ها را برآورده نسازد، خودشان 
ــت  به  كار مى شوند و مهارت حرفه اى خود را افزايش  دس
ــال قبل كه كارگاه آموزشِى چند روزه اي  مى دهند. دو س
برپا كرده بودم، آقايى مسن در كالس نظرم را جلب كرد. 
سؤال هايش جالب بود و نشان مى داد ايده هاى زيادى در 
سر دارد. زنگ  تفريح براى سؤال ديگرى نزد من آمد. بين 
ــاره كرد كه پس از چهل سال تدريس در  صحبت ها اش
مدرسه، به  زودى بازنشسته خواهد شد. اولين واكنش من 
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اگـر اوايل خدمتـم مدتي 
طوالنـى در يـك مدرسـه 
مى ماندم، هرگز معلم خوبى 

نمى شدم

پير مرد گفت: با خودم عهد  
كرده ام تا وقتى معلم هستم، 
هـر روز نكتة جديـدي ياد 

بگيرم



اين بود كه: چرا در آستانة بازنشستگى، در يك دورة ضمِن 
 خدمت نسبتاً دشوار شركت كرده است.

پير مرد كه از سؤال من تعجب كرده بود، گفت: «آه، 
من با خودم عهد كرده ام تا وقتى معلم هستم، هر روز نكتة 
جديدي ياد بگيرم. چهل سال به اين عهد وفادار بوده ام و 
تا روزى كه براى آخرين بار درِ كالس را پشت سرم ببندم 
هم وفادار خواهم ماند.» سپس كمى مكث كرد و ادامه داد: 
«در غير اين صورت چه طور مى توانستم نياز هاى شاگردانم 

را برآورده كنم؟»

خودتان را با كيفيت عجين كنيد 
رسيدن به كيفيت مناسب در معلمى، فوت و فن هايى 
ــتاندارد هاى حرفه اى بااليى  ــا همكارانى كه از اس دارد. ب
برخوردارند، روابط دوستانة خود را گسترش دهيد. چنين 
مدرسانى تقريباً در هر مدرسه اى يافت مى شوند و هم دلى 
ــما  ــا مى تواند تأثير زيادى در ارتقاى حرفه اى ش با آن ه
داشته باشد. وقتى ساعت هايى را با همكارانى مى گذرانيم 
كه مرتب به ساعتشان نگاه مى كنند يا بهانه هاى زيادى 
دارند كه هر چيِز برهم زنندة وضع موجود را نفى مى كند، 
به احتمال زياد انگيزه هايمان نه تنها تقويت نخواهد شد، 

بلكه فروكش خواهد كرد. 
ــتم  ــم را مديون همكارانى هس ــس خوب ــن تدري م
ــطح باالى كيفيت را به من  ــت يابى به س كه راه هاى دس
ــِن من بوده اند؛ به ويژه   آموختند. همة آن ها تقريباً هم س
خانم گاردنر2 كه در شروِع ناخواستة معلمى ام، در كالس 
بغلى من درس مى داد. او سال هاى پايانى خدمتش را طى 
ــرد و تمام كار هايش را به بهترين نحوممكن انجام  مى ك
مى داد. به سؤال هاى پيش  پا افتادة من جواب هاى مؤثرى 
ــرد و راه هايى  ــويقم مى ك مى داد. وقتى نا اميد بودم، تش

پيشنهاد مى كرد كه انجام آن ها از من ساخته بود. 
ــازه  وارد اما  ــابقه، از همكاران ت به عنوان معلمي باس
ــه يك، هم چون جورج مورفـى3 نيز نكات زيادى  درج
ــار از انرژى  ياد گرفتم. معلم هايى مانند جورج كه سرش
ــى بودند، از روش هايى بهره مى بردند كه  فوق العادة جوان
ــورج  روش تحقيق  ــت. براى مثال، ج برايم تازگى داش
ــه دانش آموزان  ــتقيم و مؤثر ب ــى را به طور غيرمس علم
زيست شناسى دبيرستان ياد مى داد. به اين ترتيب كه با 
كمك دانش آموزان سال قبل، يك سايت باستان شناسِى 
ساختگى ايجاد كرده و فسيل هايى را در آن جا دفن كرده 
بود. او از دانش آموزان سال جديد مى خواست سايت ايجاد 
ــالى ها را حفارى و براساس چيز هايى  ــده توسط پارس ش
كه پيدا مى كنند، فرضيه سازى كنند. سپس براى آن كه 
مطلب را خوب درك كنند، تشويقشان مى كرد آن ها نيز 
وبگاهي باستان شناسى براى دانش آموزان سال بعد ايجاد 

ــروژه، دانش آموزان با ترديد ها و ابهامات  كنند. طى اين پ
علمى دست و پنجه نرم مى كردند، دنبال راه حل مى گشتند، 

فرضيه مى ساختند، نتايج را مى آزمودند و...
پس بهتر است دوستى هاى شغلى شما از نوعى باشد 

كه كارايى تان را افزايش دهد نه آن كه بكاهد.

انرژى خود را تأمين كنيد
ــش هاى بشرى،  ــت كه در تمام كوش ترديدى نيس
ــخت كوش ترند. مالكوم گالدِول4(2008)  موفق تر ها س
در كتابى با عنوان «پيشتازان»، زندگى افراد ساختار شكن 
ــه تا فناورى  ــيقى گرفت در زمينه هاى گوناگون، از موس
ــى مي كند و توضيح مى دهد كه اين ها موفقيت  را بررس
ــتر مديون پشتكار خود هستند تا نبوغشان.  خود را بيش
اين مطلب در مورد تدريِس خوب نيز كامالً صادق است. 
خيلى  از معلم ها ممكن است بگويند «مگر ما كم تالش 
مى كنيم؟» اما آن چه سخت كوشان ناموفق را از معلم هاى 
ــه روش كار موفق ها  ــت ك موفق  متمايز مى كند، اين اس
«احياكننده» است؛ آن ها ازآن چه انجام مى دهند، انرژى 
مى گيرند و به حالتى دست مى يابند كه ميهالى5(1990) 
ــت از احساس  ــيدايى» مي نامد و آن عبارت اس آن را«ش
ــخص با كارش پيوند عميق  رضايت بااليى كه در آن، ش
برقرار مى كند و كار برايش حكم پاداش را مي يابد. تدريس 
براى اين افراد منبع تأمين انرژى است و نه عامل تحليل 

رفتِن آن.
ــم، بيرون از كالس،  بيشتر معلم هايى كه مى شناس
عالقه هايى دارند كه قدرت تدريس آن ها را احيا مى كند؛ 
عالقه هايي كه نه تنها به عنوان منبع تغذية تدريِس آن ها 
عمل مى كند، بلكه عامل روشن بينى شان مى شود. معلمى 
را به ياد دارم كه مى گفت: «عالقه اش به كوه نوردى، نكاتى 
را دربارة خودش و ماهيت تدريس برايش آشكار كرد كه 

در هيچ جاى ديگر نمى توانست درك كند». 
يادمان باشد كه هيچ دستور العمل حاضر و آماده اى 
ــدن به معلم كامالً موفق وجود ندارد. اما  براى تبديل ش
تدريس عالى مانند تمام كوشش هاى متعالى بشر، در اقدام 
ــت خويش، اهداف بلند،  مؤثر ما براى يافتن جايگاه درس
سخت كوشى و پشتكار ريشه دارد. خبر خوب اين كه تمام 

اين  ها در دست رس ماست.

پى نوشت
1. Carol Ann Tomlinson
2. Gardner
3. George Murphy
4. Malcolm Gladwell
5. Mihalyi Csikszentmihalyi
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در تدريس و زندگى اگر 
رشد نكنيم، باخته ايم



زندگي كردن مثل دوچرخه سواري است. آدم نمي افتد، 
مگر اين كه دست از ركاب زدن بردارد.

ــبيه  اوايل خداوند را فقط يك ناظر مي ديدم؛ چيزي ش
قاضي دادگاه كه همة عيب و ايرادهايم را ثبت مى كند تا بعداً 

تك تك آن ها را به  رخم بكشد.
به اين ترتيب، خداوند مي خواست به من بفهماند كه من 
اليق بهشت رفتن هستم يا سزاوار جهنم. او هميشه حضور 

داشت، ولي نه مثل يك خدا، كه مثل مأموران دولتي.
ولي بعدها اين قدرت متعال را بهتر شناختم و آن موقعي 
بود كه حس كردم زندگي كردن مثل دوچرخه سواري است؛ 

آن هم دوچرخه سواري در جاده اي ناهموار!
اما خوبى اش به اين بود كه خدا با من همراه بود و پشت 
ــن ركاب مي زدم و او  ــي زد. آن روزها كه م ــر من ركاب م س
كمكم مي كرد، تقريباً راه را مي دانستم، اما ركاب زدن دائمي، 
ــه  ــلم مي كرد، چون هميش در جاده اي قابل پيش بيني، كس

كوتاه ترين فاصله ها را پيدا مي كردم.
يادم نمي آيد كي بود كه به من گفت جاهايمان را عوض 
ــم، ولي هرچه بود، از آن موقع به بعد، اوضاع ديگر مثل  كني
ــت سر او ركاب  ــابق نبود. خدا با من همراه بود و من پش س
ــم. حاال ديگر زندگي كردن در كنار يك قدرت مطلق،  مي زن
ــت. او مسيرهاي دل پذير و ميان برهاي  هيجان عجيبي داش
اصلي را در كوه ها و لبة پرتگاه ها مي شناخت و از اين گذشته، 
ــرا در جاده هاي  ــرعت براند. او م ــت با حداكثر س مى توانس
ــكوه به پيش  ــيار زيبا و باش خطرناك و صعب العبور، اما بس
مي برد، و من غرق سعادت مي شدم. گاهي نگران مي شدم و 
مي پرسيدم، «داري منو كجا مي بري؟» او مي خنديد و جوابم 
ــه او اعتماد  ــس مي كردم دارم كم كم ب ــي داد و من ح را نم

مي كنم.
ــالت بارم را فراموش كردم و وارد  به سرعت زندگي كس
دنيايي پر از ماجراهاي رنگارنگ شدم. هنگامي كه مي  گفتم 
ــتم را مي گرفت. او مرا  ــم» برمي گشت و دس «دارم مي ترس
ــرد كه هدايايي را به من مي دادند كه  به آدم هايي معرفي ك
ــق، پذيرش، شفا و  ــتم؛ هدايايي چون عش به آن ها نياز داش
ــادماني. آن ها به من توشة سفر مي دادند تا بتوانم به راهم  ش

ادامه بدهم؛ سفر ما؛ سفر من و خدا.
و ما باز رفتيم و رفتيم...

اف آ ا ا خ ــد. خداوند گفت: ل ــده بودن وقتي هديه ها خيلي زياد ش
«همه شان را ببخش. بار زيادي هستند. خيلي سنگين اند!»

ــا را به مردمي  ــن كار را كردم و همة هداي ــن همي و م
ــر راهمان قرار مي گرفتند، دادم و متوجه شدم كه در  كه س
بخشيدن است كه دريافت مي كنم. حاال ديگر بارمان سبك 
شده است. او همة رمز و رازهاي دوچرخه سواري را بلد است.

او مي داند چه طور از پيچ هاي خطرناك بگذرد، از جاهاي 
ــيده از صخره با دوچرخه بپرد و اگر الزم شد،  مرتفع و پوش

پرواز كند...
ــم هايم را ببندم و در عجيب ترين  من ياد گرفته ام چش
جاها، فقط شبيه به او ركاب بزنم. اين طوري وقتي چشم هايم 

باز هستند، از مناظر اطراف لذت مي برم و وقتي چشم هايم را 
مي بندم، نسيم خنكي صورتم را نوازش مي دهد.

هر وقت در زندگي احساس مي كنم كه ديگر نمي توانم 
ادامه بدهم، او لبخند مي زند و فقط مي گويد:

«ركاب بزن...»
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اين حرف بي جايي نيست اگر كسي بگويد كه جعفر رباني
«هر معلمي بايد نويسنده باشد». حداقل اين است 
كه معلمان بايد دست كم از عهدة نوشتن مطلبي به 
صورت بيان تجربه، مطالعه، گزارش و... در حوزة كار 
خود برآيند؛ خواه معلـم رياضي، يا علوم، ادبيات، 

شيمي، معارف و... 
هر هفته تعداد نسـبتاً زيادي نامه و نوشته به 
دفترهاي مجالت رشد مي رسد كه بخشي از آن ها 
را «مقاله» ها تشكيل مي دهند و نويسندگان آن ها 
هم به حق انتظار دارند نوشته شان در مجله چاپ 
شود. اما بسياري از اين مقاله ها در مرحلة بررسي 
كارشناسـانه مقبـول واقع نمي شـوند و به داليل 
گوناگون از چاپ مي مانند. يكي از اين داليل، ضعف 
نوشتاري است. يعني نوشـته يا مقاله در حدي از 
پختگي و كمال نيست كه بتوان آن را در مجله اي 
قرار داد كه هزاران مخاطِب عمدتاً فرهيخته، يعني 
معلم، دارد. بر اين اساس، شوراي برنامه ريزي مجله 
تصميم دارد در سال جاري مجموعه نوشتارهايي را 
با عنوان «دعوت به نوشـتن»، در مجله چاپ كند. 
اين نوشتارها عمدتاً جنبة علمي و كاربردي خواهد 

داشـت. در پايان هر شـماره نيز يك يا دو موضوع 
ـ بهتر بگوييم  مطـرح مى شـود و از خواننـدگان 
ـ خواهيم خواست نوشته هاي خود را  نويسندگان 
دربارة آن براي مجله ارسال كنند. در پايان سال به 
تعدادي از بهترين نوشـته ها هدايايي داده خواهد 

شد. رشد


خاطره، تجربه، مشاهده و...
شادروان نادر وزين پور (1375-1305) كه با تأليف 
ــز چند جلد كتاب ديگر،  ــي نگارش و ني كتاب هاي درس
خدمت شاياني به امر «نوشتن» كرد، معتقد بود كه قبل از 

اقدام به نوشتن، بايد سه گام اساسي برداشت:
ـ عزم درست و ارادة استوار براي آموزش و پي گيري 

كار تا كسب مهارت،
ـ اعتماد به نفس و اجتناب از بيم و هراس بيهوده كه 

يادگار دورة تحصيل در مدرسه است،
ــب براي مطالعه و نوشتن و  ـ تخصيص اوقاتي مناس

تهية وسايل كار.
ــه  با فرض اين كه همة خوانندگان اين مجموعه، س
گام مورد نظر را برداشته اند، مي گوييم: مخاطب ما در اين 
نوشتارها در درجة اول «معلماِن نويسنده» اند؛ هم چنين 
ــوان، روزنامه خوان، مجله خوان و به طور  معلمان كتاب خ
كلي معلماني كه دغدغة علم و فرهنگ دارند و به اصطالح 
ــان» بدون كتاب و قلم و نوشتن و كتاب خانه و  «اموراتش
اين مقوالت نمي گذرد. پس براي اين مخاطبان، ضرورتي 
به بيان مقدمات نويسندگي نيست، چون خودشان اين 
مقدمات را مي دانند و اگر هم ندانند، مي دانند كه چگونه 
به آن ها دست رسي پيدا كنند. فرض ما اين است كه شما 
«دانش» نوشتن را داريد، اما در «توانش» يا همان مهارت 
مشكل داريد، چرا كه تن به نوشتن نمي دهيد و گام اول را 
برنمي داريد تا گام دوم به دنبالش بيايد. ما در اين مجموعه 
سعي خواهيم كرد تنها حول چند موضوع مطالبي را به 
شما همكاران تقديم كنيم: خاطرات، تجربيات، مشاهدات/ 
توصيف و گزارش/ مقاله/ كتاب  خواندن، معرفي كتاب و 
نقد كتاب. اميد است اين نوشته ها به شما كمك كند تا گام 

اول را هر چه زودتر برداريد.
ساده ترين نوِع نوشتن، نوشتن خاطرات، مشاهدات و 
تجربه هاست؛ يعني نوشتن آن چه كه مي گوييم و ديگران 
مي شنوند! چرا؟ زيرا بيان آن ساده است و به واژگان مشكل 
و عبارت پردازي و تحليل و استدالل نياز ندارد؛ شنوندگان 
(خوانندگان) عالقه دارند آن را بشنوند (يا بخوانند)، زمينه 
و سوژة آن هر لحظه در دست رس است و در هر لحظه و 
هر جا مي توان آن ها را بيان كرد يا نوشت؛ و لذا خالق تر 
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ــنگين و رسمي خواهد بود. به گمان ما  از نوشته هاي س
معلمان، اگر توجه كنند، هر روز با جلوة تازه اي از حيات و 
حركت در دانش آموزان خود رو به رو مي شوند، از اين جهت 
ــياري از مشاغل، امكان بيشتري  نسبت به صاحبان بس
ــتن خاطرات و تجربه هايشان دارند. نگارنده در  براي نوش
سال هاي دهة اول خدمت معلمي خود، روزي با خواندن 
خاطرات روزانة يكي از دولت مردان معاصر، ناگهان تصميم 
گرفتم هم چون او، خاطرات روزانة خود را بنويسم. پس از 
همان روز دفتر و قلمي برداشتم و كار را آغاز كردم و آن را 
جدي گرفتم و ادامه دادم. حاصل آن كار اكنون به بيش از 
20 دفتر رسيده است كه بازخواني آن  ها از شيريني خاصي 
برخوردار است. در اين جا چهار مورد از آن خاطرات را بيان 
مي كنم و در پايان دست طلب به سوي شما دراز مي كنم:

سه شنبه 1368/10/19
ــغله اي بود. مي توانم به جرئت بگويم  امروز روز پرمش
كه ما، يعنى مجموعة مديريت كه خودم نيز يكى از آن ها 
ــتان انجام  ــتم، كار تربيتِي با راندمان در اين هنرس هس
ــه ديروز چاقو درآورده  نمي دهيم. مثالً امروز دو نفر را ك
بودند، اخراج كرديم. كل هنرجويان دوم برق را به خاطر 
تعطيل كردن دسته جمعي كالس، از درس محروم كرديم. 
ــيان را به خاطر غيبت زياد به مدرسه راه  ادوين سركيس
ــيمي را بعد از توبيخ و  ــه نفر هنرجوي اول ش نداديم. س
تهديد شفاهي به كالس فرستاديم... خالصه كار ما در اين 
مركِز به اصطالح آموزشي، اين گونه مي گذرد. نمي دانم كار 
تربيتي مي كنيم يا كار ديگري. آيا به دور خود مي چرخيم؟ 
ــت كه پدر و مادرهايي آمده و  البته مكرر پيش آمده اس
ــان كه هنرجوي ما هستند، از ما تشكر  از زبان بچه هايش
ــته كه شماها  ــال گذش مي كنند و اظهار مي دارند كه س
نبوديد، اين جا خيلي نابسامان بود، ولي امسال خوب است.
اما نبايد دل خوش كنيم و از آب هاي زيركاه غافل شويم.

يكشنبه 1368/12/20
در مجلة نشر دانش، شمارة پنجم سال نهم، مطلبي 
خواندم جالب!: مأموران آگاهي دزدان يك گنجينة نفيس 
و عتيقه و كتب قديمي را دستگير كرده و اموال را بازپس 
گرفته  و به صاحب آن پس داده اند. گنجينه متعلق بوده 
است به دكتر حسين ثقفي اعزاز فرزند دكتر خليل خان 
ــك مخصوص مظفرالدين شاه. نكتة  اعلم الدوله، پزش
ــيار با  جالب در اين خبر اين كه: در اين مجموعه، آثار بس
ــردي وجود دارد از جمله: متن اصلي  ارزش و منحصربه ف
استعفاي لويي سوم، پادشاه فرانسه، و يك نسخة خطي 

ديوان موالنا (مثنوي) به قلم فرزندش بهاء الدين ولد.
شنبه 70/2/14

ــناختم. امروز با  احمد آرام را از دورة نوجواني مي ش
ــدم كه ديدم اعالم  دوچرخه از كنار پل خواجو رد مي ش

ــتاد احمد آرام براي دبيران علوم اجتماعي و  كرده اند اس
ديني در سالن هالل احمر در ساعت 4 سخن راني مي كند. 
تصميم گرفتم بروم و به سخن راني او گوش كنم و رفتم. 
پيرمردي با محاسن سفيد و اندكي خميده، عصازنان وارد 
ــد. با چهره اي كه تواضع مسلماني از آن مي تراويد... از  ش
مجموع جلسة امروز چند نكته بيشتر جلب توجه مرا كرد: 
ــا مي توانيم هر چه بخواهيم  ــعر م آرام گفت در زمينة ش
بگوييم و هر روز ديواني بر ديوان شاعران اضافه كنيم، اما 
كتاب علمي نوشتن قاعده دارد... و بعد رفت داخل بحث 
ترجمه و لغت شناسي و برابرگذاري براي كلمات خارجي 
و... در ادامه مطالبي راجع به «معلم خوب» گفت، و جالب 
ــال ها  ــاگردش محمد مهريار را كه پس از س اين كه ش
ــتادي دانشگاه، اكنون بازنشسته شده، هنوز  معلمي و اس
ــت. چون گفت: امروز خوش حال شدم كه [در  به ياد داش
اصفهان] شاگرد قديم خود را ديدم، و البته چون او اسمش 
را از محمد نجفي به مهريار تغيير داده بود، اول نشناختم، 
ولي چون فهميدم همان محمد نجفي است، يادم آمد كه 
اين ها دو تا شاگرد به نام محمد نجفي بودند در يك كالس.

شنبه 83/7/18
ــال روز تولد خودم  به حساب شناس نامه ام، امروز س
است. 50 سال گذشت. نيم قرن. و از فردا نيمة دوم قرن، 
ــاند، آغاز مي شود: 18  قرني كه آن را به پايان نخواهم رس
ــي در شناس نامه ام ثبت است، اگرچه  مهر 1333 شمس
چند ماهي زودتر از اين تاريخ متولد شده ام. اين را مادرم 
مي گويد. به هر حال گذشت. من به نبودن معموالً بيشتر 
فكر مي كنم تا به بودن. و البته اين غيرمستقيم خود ناشي 
ــت كه به بودن دارم. كم كم دارم مي فهمم  از توجهي اس
اين كه در كودكي و بعد از آن همواره در دعاها مي خوانيم 
كه: خدايا تو را شكر مي كنيم كه ما را آفريدي، چه معناى 
عميقى دارد. بودن و نفس كشيدن، البته همراه با وقوف 
ــدا به بنده اش  ــت كه خ به بودن، عظيم ترين نعمتي اس
داده است. ولي غالباً ماها بدان توجه نداريم. دوستم آقاي 
غفاريان روزي از قول شادروان احمد بيرشك مي گفت: 
نگوييد فالني در «قيد حيات» است، حيات قيد نيست، 
ــت (الدنيا مزرعه  بلكه اصل وجود ما در همين حيات اس

االخره!).
با اين شعر حافظ امروز را به پايان برسانم:

بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي 
فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيست



حاال شـما معلمان عزيز: با توجه به آن چه در باال 
ــيد و بفرستيد؛ خاطره، تجربه،  خوانديد، براي ما بنويس
ــاهده... و هر نوشته اي كه از ذهنتان مي تراود و با قلم  مش

روي صفحه جاري مي گردد.
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صدف مرواريدى 
طراح جشنوارة الگوهاى برتر تدريس معلم يار در مدرسة راهنمايى دخترانة معاد، ناحية 5ـ  مشهد مقدس

نقطة شروع فقط ايده اي كوچك و ساده بود؛ مانند 
ــتعد  ــى كه به زمين گرم و مس ــن قطره هاى باران اولي
مى خورند و زندگى را به جريان مى اندازند. هر چه بود، 
ــه و خالقيت بچه ها بود كه از  ــوق مدير مدرس شوروش
ــاده، طرحي علمى پژوهشى ساختند؛  اين پيشنهاد س
طرحى كه براى بچه ها تمرين معلمى بود و براى معلم ها 
آشنايى با شيوه هاى جديد تدريس از نگاه دانش آموزان.

سال تحصيلى 87-86 گاهى دانش آموزان عالقه مند 
اين مدرسه، در نقش معلم يار، به تدريس، پرسش و حل 
تمرين مى پرداختند. نتيجه هاى خوب به كارگيرى اين 
شيوه باعث شد پيشنهاد برگزارى جشنواره مطرح شود. 

ــد از  ــنواره، چند هدف تعريف ش در طراحى اولية جش
جمله:

ــت اعتمادبه نفس در  ــراى تقوي ــاد فرصتى ب * ايج
ــني كه دانش آموز مى خواهد ثابت كند من  دوره اى س

هستم، پس مى توانم.
* ايجاد انگيزه براى دانش آموزان مستعد به منظور 

عالقه مند شدن به شغل معلمى. 
ــون و خطاى  ــردن موقعيت براى آزم ــم ك * فراه
تمرين معلمى تا با مسئوليت هاى اين حرفه آشنا شوند.
* كمك به شكوفا شدن استعدادها و بروز خالقيت.
ــة  تجرب ــار  كن در  ــم كارى  ه ــس  ح ــت  تقوي  *

مسئوليت پذيرى.
* ايجاد تنوع در برنامه هاى كالسى.

ــراي تدريس در  ــاى برتر ب ــايى معلم ياره * شناس
كالس هاى تقويتى.

مالك هاى ارزيابى هم در دو دسته تدوين شدند:
1. فعاليت هاى مقدماتى (مهارت هاى شروع ارتباط 
با دانش آموزان، چيدمان كالس، ارزش يابى تشخيصى).

ــلط به موضوع  ــى يادگيرى (تس ــد يادده 2. فراين
ــيوة بيان و  ــده، ش ــس، اعتبار مطلب هاى ارائه ش تدري
حركت هاى مطلوب، استفاده از وسايل كمك آموزشى، 

هـوشـيارى  با  بـچـه هـا 
معلم هايشان را به اين باور 
مى رساندند كه ديگر وقت 
آن شده است تا در انتخاب 
روش تدريـس، به شـرايط 
سـني، جنـس و موقعيت 
اجـتـمـاعى و فـرهـنگى 
دانش آموزانشان توجه ويژه 

نشان دهند

هدف چند نواره، جش اولية طراح در
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ــكيل گروه و مشاركت آن ها  هدايت دانش آموزان به تش
ــى،  ــس، نوآورى، مديريت و كنترل نظم كالس در تدري

تعيين تكليف).
مرحلة اول در نيمة دوم اسفند ماه بين دانش آموزان 
داوطلب در رشتة زبان  انگليسى برگزار شد. بچه ها طبق 
ــد، تدريس كردند.گروه  ــى كه ارائه كرده بودن طرح هاي
داورى كه دبيران زبان و سه دانش آموز بودند، به داورى 
ــه دانش آموز، قدرت تفهيم معلم يار را از  ــتند. س نشس
ــنواره،  نگاه دانش آموز ارزيابى مى كردند. در اولين جش
10 معلم يار برتر در رشتة زبان انگليسى برگزيده شدند. 
مرحلة دوم در فروردين ماه و بعد از آن طرح جشنواره 

در دو رشتة علوم و رياضى نوشته و اجرا شد. 
ــس  ــيوه هاى تدري ــد، ش ــى نباش ــايد باوركردن ش
ــوخ را عمًال  ــا همة روش هاى قديمى و منس معلم ياره
ــؤال مى برد! بچه ها با هوشيارى معلم هايشان را  زير س
ــده است  ــاندند كه ديگر وقت آن ش به اين باور مى رس
ــني، جنس  ــرايط س تا در انتخاب روش تدريس، به ش
ــان توجه  و موقعيت اجتماعى و فرهنگى دانش آموزانش

ويژه نشان دهند.
ــدن  ــناخته نش ــايد ش ــه خاطر كم لطفى و ش «ب
فرصت هاى ويژه از سوى مسئوالن، جشنواره سال به سال 
ــد، اما ما آن را در مدرسة خودمان  كم رنگ تر برگزار ش
دائمى كرديم و با كمك دانش آموزان، ضوابطى طراحى 
ــى را در قالب آيين نامه اي  ــام مالك هاى ارزش ياب و تم

كوچك تنظيم كرديم.»
اين طرح، تمرين معلمى و آشنايى با فعاليت هاى او 
در محيط آزمون و خطاى واقعى است. يكى از ابتكارها، 

تلفيق درس هايي از جمله زبان و علوم است.
ــنواره در قالب اين  ــرح جش ــم با ارائة ط اميدواري
ــت كوتاه، فرصتى براي آشنايي با فعاليت هاى  يادداش
ــه هايمان كه گاهى فراتر از اصول تعريف  جانبى مدرس

شده هستند، فراهم كرده باشيم.
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به كوشش: محمد شاكر، 
                     مهدي رضاييان

كليد موفقيت آموزشي، لذت بردن دانش آموزان از يادگيري است.
بازي جدول كلمه هاي چهارحرفي

چهار كلمه در چهار رديف افقي و چهار كلمه در چهار رديف عمودي
 قرار مي دهيم (كلمه هاي معنادار در زبان ما).

به كوشش: محمد شاكر،
  مهدي رضاييان
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بازي زنجير كلمات
اين بازي در موضوعات گوناگون و به روش هاي فردي و گروهي قابل اجراست.

مثال: موضوع: نام حيوانات، روش گروهي
نحوة اجرا: در مدت زماني مشخص، مثالً 200 ثانيه، نام حيوانات را به ترتيبي روي 
حلقه ها مي نويسيم كه آخرين حرف كلمة قبلي، اولين حرف كلمة بعدي باشد. برنده، 

گروهي است كه در زمان تعيين شده، بيشترين تعداد  كلمه را نوشته باشد.

پيش  زمينة ارتباط آموزشي، ارتباط عاطفي است.

ي غيررسمي آموزش 
ي از مؤثرترين روش ها

يك

سرگرمي و بازي» است.
هيم علمي، شيوة «

مفا



بازي ارتباط كلمه ها (آرايش خورشيدي)
روش فردي: در زمان مشخص، هر فرد مي تواند با انتخاب كلمة مورد عالقه و پيدا كردن كلمه هاي مرتبط با آن، مجموعه اي كلمه را بنويسد.

برندة بازي كسي است كه بيشترين كلمه هاي مرتبط با هم را نوشته باشد.
روش گروهي: كلمة مورد نظر اكثريت كالس و همة پيشنهادها را مي نويسيم. هر چه تعداد كلمات بازي زيادتر و ارتباط ها خالقانه تر باشد، نتيجة بهتري گرفته ايم.

ت ما در فكركردن 
دهندة  چگونگي قدر

اي فرهنگي، شكل 
عنوان يكي از ابزاره

زبان  به 

و يادگيري است.
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روش فردي: در
برندة بازي كسي
روش گروهي: كل

بازي نردبان كلمه ها
تنها مي توانيم با تعويض يك حرف كلمة اول، كلمة معنادار 

جديدي بسازيم تا در نهايت به كلمة مورد نظر برسيم.

 شاخص هوش زباني كالمي در نظرية هوش هاي چندگانه، كلمه است.
 كلمه هايي بنويسيد كه از تركيب حروف و عدد 

درست شده باشند.

 برقراري ارتباط است.
ن ابزار اصلي براي

زبا



بنابر بر اعتقاد بسـياري از كارشناسـان تعليم و تربيت كه از تحقيقات به دسـت مي آيد، ديگر دوران تغيير نظام 
آموزشي از باال به پايين به سر آمده است، بايد از مدرسه شروع كرد و اصالحات و برنامه هاي بهبود كيفيت را با 
توجه و تأكيد جدي بر معلم و توسـعة توانمندي هاي حرفه اي معلمان شـروع كرد. بر اين اساس، پيرو هماهنگي 
انجام شـده بين دفتر انتشارات كمك آموزشي و مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني، مقرر شده است كه 
مجلة رشد آموزش راهنمايي تحصيلي، محتواي آموزشي دورة آموزش غيرحضوري را در شماره هاى 1 تا 5 (مهر، 
آبان، آذر و دى) با عنوان «فرهنگ تفاهم در مدرسـه با كد 91301255» و سرفصل هاى تعريف تفاهم و ضرورت 
و اهميت آن در مدرسه، راه هاي برقراري تفاهم در مدرسه، گوش كردن فعال، زبان تفاهم و لحن و بيان، مهارت 
بيان صادقانه، طرح مسائل و بحث دربارة آن ها، اصول رسيدن به هم دلي از طريق درك معاني پنهاني در هر پيام، 
جسـت و جوي زمينه هاي مشـترك، احترام متقابل، آموختن مهارت «نه» گفتن و «حقوق نوجوان و جوان با كد 
91301253» و سـرفصل هاى تعريـف نوجوان، جوان و حقوق نوجوان و جوان، حقـوق نوجوان و جوان از ديدگاه 
اسالم، حقوق نوجوان و جوان در قانون اساسي و قوانين مدني ايران، حقوق نوجوانان و جوانان در قانون برنامه هاي 
توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سابقة تاريخي توجه ملي وبين المللي به حقوق نوجوانان و جوانان، اقدامات 
حمايتي در مورد نوجوانان و جوانان، سازمان ها و نهادهاي ملي و بين المللي مربوط به نوجوانان و جوانان را ارائه كند. 
اميدواريم شـما همكاران محترم، پس از مطالعة مطالب ارائه شده، ديدگاه هاي كارشناسانة خود را به دفتر مجله 

اعالم كنيد.
مى

هرا
ضا  ب

المر
غ
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موضوع حقوق كودك و نوجوان از جمله موضوع هاي 
ــت كه در حال حاضر مورد  جدي و بحث برانگيزي اس
توجه گروه هاي گوناگون اجتماعي، حقوقي و علمي قرار 
ــه از بُعد علمي و كاربردي، بحث هاي  دارد. به طوري ك
ــبت به  ــادي پيرامون آن صورت مي گيرد و افراد نس زي
شناخت و رابطه اي كه با اين موضوع برقرار مي كنند، نظر 
ــك، تالش اين افراد در پرداختن به آن،  مي دهند. بي ش
پيدا كردن راه حل هايي براي دست يابي به زندگي بهتر 
است تا در ساية آن كودكان، نوجوانان و جوانان بتوانند از 
امنيت و آسايش بيشتري برخوردار شوند. از سوي ديگر، 
ــن دقيق راه حل ها در قالب قانون و حقوق مي تواند  تبيي
به شناخت بهتر جامعه، نهادهاي اجتماعي و خانواده ها 
منجر شود كه به نوبة خود الزامات عملي براي آن  ها به 

بار خواهد آورد.
ــيده ايم نگاهي اجمالي به  ــتار كوش ما در اين نوش

مبحث حقوق كودك، نوجوان و جوان داشته باشيم.
ــوان، از جمله  ــودك، نوجوان و ج ــث حقوق ك بح
ــه آن نيازمند توجه به  ــت كه پرداختن ب موضوعاتي اس

 فيروزه فالح  مهسا رضوى  بهاره خليل زاده

كد: 91301253
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ــت كه به حوزة روان شناسي رشد  موضوع مهم تري اس
ــناختي  ــردد. زيرا بين مفهوم حقوقي و روان ش بازمي گ
ــوان نوعي تداخل وجود دارد كه در برخي  جوان و نوج
ــي هايي را ايجاد مي كند. بنابراين، پيش  موارد، هم پوش
ــت جنبه هاي  ــي آن، بهتر اس ــه بحث حقوق از ورود ب

روان شناختي موضوع روشن شود.
الزم به ذكر است كه مطالب پيش رو در چهار بخش 

تنظيم شده اند:
روان شناسي رشد

از ديدگاه روان شناسان و كارشناسان تعليم وتربيت، 
ــي رشد» عبارت است از: علمي كه جريان  «روان شناس
تحول ها و تغييرهاي جسمي، ذهني، عاطفي و عملكرد 
اجتماعي فرد را در طول عمر، از نظر بسته شدن نطفه تا 
هنگام مرگ مطالعه مي كند[سيف و ديگران، 1380: 3].

ــد به تمام مراحل زندگي انسان  ــي رش روان شناس
مربوط مي شود، ولي بيشترين توجه آن به دورة كودكي 
و نوجواني و هدف آن يافتن الگويي طبيعي براي زندگي 
ــت تا از طريق آن بتوان وظيفه ها  كودك و نوجوان اس
ــه و خانواده را  ــده به جامع ــئوليت هاي محول ش و مس

بازشناسي كرد.
روان شناسان معتقدند، الگوي طبيعي رشد كودكان 
و نوجوانان در مراحل گوناگون سني از اصول و قانون هاي 
ــخصي پيروي مي كند و با وجود تفاوت هاي فردي،  مش
نوعي اشتراك در آن ديده مي شود. اصول مشتركي كه 
ــد قرار گرفته است،  مورد توجه همة صاحب نظران رش

عبارت اند از:
1. رشد، جرياني مرحله اي و پيوسته است. 

ــر، به  ــا پايان عم ــكيل نطفه ت ــرد از تش ــد ف رش
ــخصي تقسيم مي شود كه هر يك  مراحل معين و مش
ــد در  ــي دارند. مراحل رش ــا و ويژگي هاي خصوصيت ه
ــي به صورت پي درپي پديدار  جنبه هاي گوناگون زندگ

مي شود.
ــداوم مرحله به  ــون، جريان م ــد از نظر اريكس رش
مرحلة تحول هاي زيستي، رواني و اجتماعي است[دبس، 

.[8 :1353
2. رشد الگوهاي قابل پيش بيني دارد.

 روان شناسان مي گويند، جريان رشد از الگو و طرح 
ــل از تولد، توالي و  ــد قب معيني پيروي مي كند. در رش
ترتيب زيستي معيني وجود دارد كه در آن صفت هاي 
معيني در فاصله هاي ثابتي ظاهر مي شود. در رشد بعد از 

تولد نيز اين الگوي منظم زيستي آشكار است.
3. تفاوت هاي فردي در رشد مطرح است.

ــد براي همة كودكان و نوجوانان  اگرچه الگوي رش
يكسان است و مي تواند الگويي عمومي براي آن ها باشد، 

اما هر كودكي براي خود الگوي ويژه اي دارد. اين الگوي 
مشخص براساس تركيب دو عامل «وراثت» و «محيط» 

به وجود مي آيد.
4. رشد ابعاد گوناگون و فرايندي پيچيده دارد.
ــد، مطالعة مجموعه اي از تحول ها و تغييرهاي  رش
جسمي و رواني در فرد است و بايد به اين دو بعد اساسي 

رشد (جسماني و رواني) با هم توجه كرد.
براي مثال در هنگام بلوغ، نوجوان از نظر جنسي و 
جسمي با تحول و تغييرهاي گسترده اي روبه رو مي شود 
كه در عين حال، تحول هاي گسترده اي از جنبة رواني 
ــي و اخالقي) را به  ــناختي، عاطفي، ذهني، اجتماع (ش

دنبال دارد.
ــت.  ــاد برايند فرد با محيط اس ــك از اين ابع هر ي
ــت، عالوه بر «وراثت» كه در  ــان داده اس مطالعه ها نش
ــده اي دارد،  ــتعدادهاي ذهني فرد نقش تعيين كنن اس
ــرايط تربيتي و محيطي، در رشد  مجموعه عامل ها و ش
ــخصيتي افراد  ــي، عاطفي، اخالقي، اجتماعي و ش ذهن

نقش بسزايي دارند[همان، ص 19].
5. رشد دوره هاي حساس دارد.

ــد به صورت پيوسته و  اگرچه تمام مرحله هاي رش
پي درپي اتفاق مي افتد، ولي اين مرحله ها از جهت هاي 
گوناگون با يكديگر متفاوت اند و حساسيت هاي گوناگوني 
دارند. وقتي دوران كودكي به پايان مي رسد، با مرحله اي 
ــتيم كه به  ــد ناگهاني دورة نوجواني روبه رو هس از رش
معناي آغاز مرحله اي جديد است كه اقتضائات اجتماعي 
و محيطي گوناگوني را طلب مي كند[همان، ص 20]. به 
طوري كه در دوران اخير، ژان ژاك روسو نويسندة كتاب 
ــد نوجواني را «تولد ثانوي» ناميده  «اميل»، دوران رش

است[محسني، ص 2].
ــد، مي توان نتيجه  ــا مروري بر آن چه كه گفته ش ب
گرفت كه شرايط محيطي و عامل هاي زيستي بر هريك 
ــزايي دارند و  ــد و رفتار آدمي تأثير بس از جنبه هاي رش
ــوق كودك و  ــه مقوله اي به نام حق ــاً پرداختن ب اساس
ــوان، به اين موضوع بازمي گردد كه آحاد جامعه در  نوج
فراهم كردن شرايط سالم زيستي كودك و نوجوان چه 
وظيفه اي دارند و چگونه مي توان اين احساس مسئوليت 

را در قالب قوانين و مقررات الزم به اجرا تدوين كرد.
ــت به  قبل از پرداختن به مفاهيم حقوقي، الزم اس
ــد و  ــرايط مؤثر بر رش عامل هاي محيطي، به عنوان ش

تربيت كودك و نوجوان، اشاره اي داشته باشيم.

محيط و فرايند رشد
ــر دو عامل  ــان به تأثي ــتر گفتيم، روان شناس پيش
ــد  ــت» و «محيط» در به وجود آوردن فرايند رش «وراث



28 شمارة 1 مهر90
دورة  17

ــا تأثيرگذاري  ــد، مي توانيم ب ــد و معتقدن ــه دارن توج
عامل هاي محيطي بر رشد در برخي از مقاطع، موجب 
بهبود و افزايش رشد شويم و مسيرش را تغيير دهيم؛ 
ــا مي توان به موفقيت  ــي با طراحي برخي برنامه ه يعن
بيشتر كودكان و نوجوانان كمك كرد[كاپالن، 1381: 
115]. آن ها عامل هاي محيطي را با اصطالحاتي مانند 
ــرايط زندگي و  ــابي»، يادگيري و ش عامل هاي «اكتس
عوامل وراثتي را با اصطالحاتي مانند عامل هاي طبيعي، 

ژنتيكي يا زيستي مشخص كرده اند.
ــد را به  ــي مؤثر بر رش ــي محيط عامل هاي اساس
ــيم مي كنند: 1. تفاوت هاي فرهنگي؛  ــه دسته تقس س
ــي؛ 3. تفاوت هاي  ــاي اقتصادي ـ اجتماع 2. تفاوت ه

خانوادگي[سيف و ديگران، 1380: 5].
ــيوه و راه  1. تفاوت هاي فرهنگي: از آن جا كه ش
ــم زندگي كردن در جامعه هاي گوناگون متفاوت  و رس
است و خانواده ها با معيارهاي سنتي و ارزشي گوناگون 
ــد، مي توان گفت كه  ــود را تربيت مي كنن فرزندان خ
ــرورش كودكان و نوجوانان تا حد زيادي به  چگونگي پ

شرايطي وابسته است كه در آن قرار دارند.
2. تفاوت هاي اجتماعيـ  اقتصادي: صرف نظر 
ــودكان تحت تأثير  ــترك هر جامعه، ك از فرهنگ مش
تفاوت هاي طبقاتي اجتماعيـ  اقتصادي قرار مي گيرند. 
ــغل اعضاي  بنابراين، ميزان درامد، تحصيالت و نوع ش
خانواده و ساير ويژگي هاي طبقاتي اجتماعيـ  اقتصادي 
شرايطي را ايجاد مي كند كه امكان رسيدگي بهداشتيـ  
تغذيه اي، آموزشي و امكانات رفاهي گوناگون را به وجود 
مي آورد و اين موضوع به طور غيرمستقيم بر فرايند رشد 

كودك و نوجوان مؤثر است.
3. تفاوت هاي خانوادگي: تفاوت هاي خانوادگي 
ــد كودك و  ــري را بر رش ــر و عميق ت ــاي پايدارت اثره
نوجوان مي گذارد. زيرا مسئوليت آماده سازي و پرورش 
ــت.  ــا براي زندگي در جامعه، بر عهدة خانواده اس آن ه
ــالوه بر آموزش، تأمين  ــاي مهم خانواده ع از كاركرده
مسكن، تغذية مناسب و ايجاد فضاي عاطفي براي ادامة 

زندگي رواني است.
تحقيق ها نشان مي دهند، بسياري از اختالل هاي 
رفتاريـ  عاطفي و عقب ماندگي هاي ذهني، صرف نظر از 
وراثت، نتيجة نبود محبت و ارتباط صميمي بين اعضاي 

خانواده است.
ــن بدون عاطفه، به همراه تنبيه هاي  محيط خش
غيرقابل توجيه و بدرفتاري، مخرب هاي غيرقابل انكار 

روح و روان فرزندان است.

ــرايط خاص هر خانواده از جمله  از سوي ديگر، ش
ــف فرهنگي و  ــي از بي كاري، فقر، ضع ــارهاي ناش فش
ــتقيم بر شكل گيري  ــكالت خانوادگي به طور مس مش

شخصيت كودكان و نوجوانان تأثير مي گذارد.
حاصل پژوهش هايي كه در خصوص نقش خانواده 
ــكل گيري شخصيت كودكان و نوجوانان به دست  بر ش
رسيده است نشان مي دهد، كودكاني كه توسط والدين 
خويش طرد مي شوند، در خانواده هاي پر اختالف بزرگ 
مي شوند يا خيلي به آن ها رسيدگي نمي شود، در معرض 

خطر بزه كار شدن هستند[كاپالن، 1381: 876].
اما بيش از پرداختن به حقوق نوجوان و جوان الزم 
ــت مروري بر تعريف هاي كودك، نوجوان و جوان با  اس

رويكرد روان شناختي داشته باشيم.

تعريف كودك 
در روان   شناسى رشد، براساس نظريه هاى گوناگون، 
چهار مرحله تا پيش از آغاز نوجوانى مشخص شده  است 
ــود و  ــروع مى ش كه از پيش از تولد يا دورة جنينى ش
ــالگى ادامه مى يابد[سيف و  ــن يازده يا دوازده س تا س

ديگران، 1380: 179].
1. قبل از تولد؛ 2. تولد تا دو سالگي؛ 3. سه تا هفت 

سالگي؛ 4. هفت تا يازده سالگي. 
قبل از تولد

ــد، عامل هاي گوناگوني دوران رشد  به نظر مي رس
ــد را تحت تأثير قرار مي دهند كه مهم ترين  قبل از تول

آن ها عامل هاي وراثتي و محيطي هستند.
ــد  ــث عامل هاي محيطي كه بر فرايند رش در بح
ــن مادر،  ــت، مي توان از س كودك قبل از تولد مؤثر اس
تغذيه و بهداشت، عاطفه ها و هيجان هاي او نام برد كه 
به طور مستقيم بر محيط جنيني تأثير دارد و پرورش 

كودك را جهت مي دهد.
تولد تا دو سالگي

در مرحلة بعدي، عامل هاي حياتي اهميت مي يابند. 
بدن نوزاد براي زنده  ماندن و حفظ تعادل محيط داخلي، 
ــت، چون نمي تواند از خود مراقبت  نيازمند ديگران اس
ــت كه  ــيژن از مواردي اس كند. نياز به غذا، آب و اكس
ــدن كمك مي كند. در عين  به تعادل محيط داخلي ب
حال مي توان گفت، ابعاد رشد جسمي، ذهني، عاطفي 
ــتند. براي تحقق  و اخالقي كودك از يكديگر جدا نيس
ــاد،  هر يك از موارد فوق، عالوه بر وراثت، به محيط ش
امن، عاطفي و سرشار از دوستي و آزادي براي يادگيري 

مهارت ها نياز است.
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ــاالن به خصوص مادر، الزم است  بنابراين، بزرگ س
ــد و حمايت فراهم سازند تا  ــب را براي رش محيط مناس
ــب را به دست آورد. از جملة اين  نوزاد توانايي هاي مناس
ــه در ارتباط با مادر و  ــت ك مهارت ها، مهارت گويايي اس
ديگران رشد خواهد كرد. از موارد ديگري كه بر مهارت 
آموزش كودك در اين مرحله تأثيرگذار خواهد بود، 

«بازي» است.
سه تا هفت سالگي

ــي و تأثيري كه  ــن مرحله، تجربه هاي محيط در اي
ــت و  محيط بر كودك مي گذارد، بيش از مرحلة قبل اس
مسير رشد او را تعيين مي كند. رشد حركتي، شناختي 
(ذهني)، عاطفي، گويايي (زبان و تفكر) و رشد اجتماعي و 

استقالل، از شاخص هاي اين بخش است.
بازي نيز هم چنان در اين مرحله از رشد كودك نقش 
ــزايي دارد. نكتة پر اهميت در بحث حقوق كودك و  بس
نوجوان اين است كه اصول كنوانسيون حقوق كودك، به 
گونه اي جدي با نيازهاي روان شناختي كودكان متناسب 
است؛ به طوري كه سه اصل «رشد»، «بقا» و «حمايت» 
ــاره دارد كه  ــيون، به شرايطي اش ــده در كنوانس درج ش

كودكان براي ادامة رشد سالم نيازمند آن هستند.
هفت تا يازده سالگي

ــوان دورة كودكي  ــن دوره، با عن ــان از اي روان شناس
ــن دوره، با تحول ها و  ــام مي برند. ابتدا و انتهاي اي دوم ن
ــت كه بر شخصيت كودك و  شرايط جديدي همراه اس
سازگاري هاي اجتماعي اش اثر مي گذارد[همان، ص234].

ــا حدي ويژگي هاي دورة  مي توان گفت، اين دوره ت
نوجواني را به همراه دارد. «مهم ترين مرحله هاي رشد در 

اين دوره عبارت اند از:
1. يادگيري مهارت هاي جسماني الزم براي بازي هاي 

عمومي
ــد در كودك به عنوان  ــالم و مفي 2. ايجاد نگرش س

انسان زنده و در حال رشد
3. يادگيري چگونه رفتار كردن با هم ساالن

4. شروع رشد نقش هاي مناسب جنسي و اجتماعي 
مردانه و زنانه

ــتن و  ــري مهارت هاي اصلي خواندن، نوش 5. يادگي
حساب كردن

6. رشد مفاهيم الزم براي زندگي عادي و روزمره
7. رشد وجدان، اخالق و معيارهاي ارزشي

ــا و نهادهاي  ــه گروه ه ــبت ب ــد نگرش ها نس 8. رش
اجتماعي

9. رسيدن به استقالل شخصي[همان، ص 236].
در اين دوره، نه تنها والدين هم چنان نقش مهمي

ــاير  ــاالن، معلمان و س ــا مي كنند، بلكه هم س ايف
ــد كودك سهمي  نهادهاي اجتماعي نيز در زمينة رش
مهم بر عهده دارند. بنابراين، در اين مرحله نيز مي توان 
ــي «حمايت و  ــيون يعن ــه اصول مورد تأكيد كنوانس ب

مشاركت» اشاره كرد.
ــان  ــالمي نش ــوي ديگر، نگاهي به تعاليم اس از س
ــرايط  ــيم بندي از دوران كودكي، با ش ــد، تقس مي ده
روان شناختي كودكان و نوجوانان متناسب است كه در 

شمارة بعد به آن پرداخته خواهد شد.

تاريخچة مطالعه دربارة كودكان
ــدف از مطالعة   ــوزة تعليم وتربيت ه ــروزه در ح ام
ــودك، حمايت او و فراهم آوردن امكانات  ويژگى هاى ك
براى رشد همه  جانبه و شكوفا كردن تمام ظرفيت هاى 
ــت؛ ديدگاهى كه در گذشته كمتر وجود  ــانى اوس انس

داشته  است.
  در دوران باستان، بسيار اتفاق مى افتاد كه كودكان 
را به دليل هاي متفاوت از بين مى بردند. از قربانى كردن 
كودكان در پيشگاه خدايان يا در بعضى مواقع كشتن در 
بين رومى ها كه شيوه ا ى معمولي براى كنترل جمعيت 
ــمار مى آمد تا فروش آن ها كه در بين چينى ها و  به ش
ــوم بود، رفتارهايى بود كه نسبت به آن ها  عرب ها مرس

انجام مي دادند[همان، ص 4 و 3].

با آغاز عصر جديد (رنسانس) در زندگى كودكان نيز 
ــم   گيرى به وجود آمد؛ به طورى كه زندگى  تحول چش
كودكان بهبود يافت و همراه با آن، نوعى رويكرد علمى 
نسبت به دوران كودكى شكل گرفت. در رويكرد جديد، 
ــب براى رشد و تربيت كودكان و توجه به  محيط مناس
توانايى هاى آن ها مورد توجه قرار گرفت و روان   شناسان 
ــى كودكان و  ــيدند الگويى طبيعى را براى زندگ كوش
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نوجوانان پيدا كنند تا از اين طريق بدانند چه وظيفه ها و 
مسئوليت هايى بر عهدة ماست.

نكتة حائز اهميت اين است كه تا اواخر قرن بيستم، 
اين رويكرد بيشتر جنبة  تربيتى داشته  است و در اواخر 
قرن بيستم به مقوله اي  حقوقى و تربيتى تبديل مى شود 
ــودكان و نوجوانان، نه صرفاً بر مبناى  ــت حال ك و رعاي
ــة اخالقىـ  تربيتى، بلكه يك الزام حقوقى تلقى  توصي
مى شود، قوانين در زمينه هاى گوناگون وضع مي گردد 
ــت عنوان حقوق كودك و نوجوان مطرح  و مبحثى تح

مى شود كه در آينده به آن مى پردازيم.

نوجوان با رويكرد روان   شناختى
از بررسى فرهنگ هاى شناخته  شده چنين برمى آيد 
كه دوران نوجوانى، يعنى انتقال شخص از مرحلة كودكى 
ــد و تكامل اجتماعى و  ــالى، كه با رش به دورة بزرگ   س
عاطفى همراه باشد. بعضى از روان شناسان، دورة نوجوانى 
را «طوفان و فشاري روانى يا تولدي ثانوى» مى نامند و 
معتقدند وقتى نوجوان را مى شناسيم كه بدانيم دوران 

كودكى او چگونه بوده است.
دوران نوجوانى، معموالً از 12 يا 13 سالگى تا پايان 
18 يا 20 سالگى ادامه دارد و در دختران زودتر از پسران 
آغاز مى شود. پايان نوجوانى برحسب شرايط فرهنگىـ  

محيطى، براى همه يكسان نيست.

نوجوانى در فرهنگ و بستر
نوجوانى، به حالت يا جريانى از رشد اطالق مى گردد. 
ــه اى از زندگى كه از بلوغ آغاز  از نظر حقوقى، به مرحل

مي شود و به كمال خاتمه مى يابد، نوجوانى مى   گويند.

تعريف نوجوانى در دايره المعارف بريتانيكا
ــن كودكى و  ــوان دوره اى بي ــى غالباً به عن نوجوان
ــود. گرچه بعضى از مؤلفان  ــالى تعريف مى ش بزرگ س
ــى و دورة  تغييرهاي  ــوغ جنس ــاوى بل نوجوانى را مس
ــيدگى در  فيزيكى مي دانند كه اوج آن در تكامل و رس
ــت، ولى غالباً نوجوانى با مفاهيم روانى و  توليدمثل اس
اجتماعى تعريف مى شود. مثالً شروع آن با بلوغ جنسى 

و خاتمة  مبهم و نامشخص آن با بزرگ   سالى است.
در بحث بلوغ روانى گفته مى شود، نوعى پختگى 
روحى است كه به انسان قدرت تشخيص مسائل و تمييز 
مصلحت زندگى را مى بخشد[شرفي، 1379: 26 و 25].

ــوردارى از بلوغ روانى،  ــورت، فرد با برخ در اين ص
ــئوليت هاى اجتماعى، پذيرفتن شغل و... و  توانايي مس
ايفاى نقش هاى محوله و در همين حال قدرت مواجهه 
و رويارويى با مشكالت پيچيدة زندگى را خواهد داشت.

ــتى و  بنابراين مى توان گفت، نوجوانى ماهيت زيس
اجتماعىـ  فرهنگى دارد و رشد و تكامل نوجوان و جوان 
از عوامل طبيعى، تجربه هاي دوران كودكى، گرايش هاى 
والدين و نقش گروه همگنان و انتظارهاى جامعه متأثر 

مى شود.

ويژگي هاي نوجواني
ــي از زندگي تلقي  ــة مهم ــي را مرحل دورة نوجوان
مي كنند كه با ويژگي هايي از ساير دوران زندگي متمايز 

مي شود. اين خصوصيت ها عبارت اند از:
ــمار مي رود. همراه  ــي دوره اي مهم به ش 1. نوجوان
ــريع با تحول هاي  ــاي فيزيكي مهم و س بودن تحول ه
پرشتاب ذهنيـ  روحي، از ويژگي هاي اين دوره است كه 

آن را پر اهميت مي سازد.
2. نوجواني دورة تغيير است. تغيير در نگرش و رفتار 
ــرعت بيشتري انجام مي شود. تغيير در احساس ها،  با س
ــد و تا حدي بي ثباتي  ــا، ظهور عالقه هاي جدي عاطفه ه

رفتاري و روحي از شاخص هاي اين مرحله است.
ــت. عبور از  ــال (برزخي) اس ــي دورة انتق 3. نوجوان
خردسالي و كودكي به دورة بزرگ سالي با بحران همراه 
ــت  ــت. طي اين انتقال وضع و جايگاه فرد مبهم اس اس
ــود. نوجوان نه  ــرگرداني در نقش ايجاد مي ش و نوعي س

كودك است، نه بزرگ سال.
ــكل آفرينى است. تمايل براى  4. نوجواني سن مش
ــتقالل و آزادي از ويژگي هاي اين دوره  دست يابي به اس
است. نوجوان تالش مي كند كه مشكالتش را به تنهايي 
ــي الزم در اين زمينه،  ــل كند. اما به دليل عدم تواناي ح

دچار مشكالتي مي شود.
5. نوجواني، زمان جست وجوي هويت است. هويتي 
را كه نوجوان درصدد است تا به طور روشن با آن روبه رو 
ــي را بايد در  ــت كه او كيست و چه نقش ــود، اين اس ش
جامعه ايفا كند؟ آيا او كودك است يا بزرگ سال[همان، 

ص 44].
6. نوجواني سن هراس است. بسياري از روان شناسان 
ــرادي نامرتب اند، قابل اعتماد  ــد كه نوجوانان اف معتقدن
نيستند و استعداد ويرانگري و رفتاري ضداجتماعي دارند. 
لذا از والدين مي خواهند در برخورد با آن ها دقت فراواني 

به خرج دهند.
ــت. نوجواني سن  7. نوجواني زمان آرمان گرايي اس
آرزوهاي غيرواقعي و گسترش عاطفه هاست؛ به طوري 
ــاور مي كند. با  ــت دارد، ب ــه را دوس ــوان آن چ كه نوج
گسترش تجربه هاي اجتماعي و شخصي و افزايش قدرت 
ــكل ها  ــد مي يابند و به مش تفكر عقالني، نوجوانان رش

واقع بينانه تر مي نگرند.

امـام عـلـي (ع) : قـلـب 
نوجوان، در حقيقت چونان 
زمينـي باير اسـت كه هر 
چـه در آن افكنده شـود، 

مي پذيرد
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ــايان ذكر است كه اين آرمان گرايي، به نوعي به  ش
احساس سبك باري، بي خيالى و شاد بودن گره مي خورد.

ــت. نوجوانان  ــتانة بزرگ سالي اس 8. نوجواني آس
همان طور كه به سن قانوني مي رسند، مي كوشند مثل 
بزرگ ساالن باشند و رفتارشان بر اين موضوع متمركز 
مي شود تا بتوانند با بزرگ ساالن معاشرت كنند[همان، 
ص 46]. نگاهي بر ويژگي ذكر شده در مورد نوجوانان، 
ــان مي دهد كه مدافع هاي حقوق كودك و نوجوان  نش
ــا جنبه هاي  ــي تأكيد كرده اند ت ــر زمينه هاي حقوق ب
ــش دهند. براي مثال، از اين كه  ــناختي را پوش روان ش
كنوانسيون حقوق كودك بر اصل حمايت و مشاركت 
تأكيد مي كند، مي توان نتيجه گرفت كه حقوق نوجوان 
و جوان در ارتباط با اين ويژگي ها قابل بحث و بررسي 

است.

جوان
بسيارى از روان شناسان در تعريف دورة جوانى آن را 
ادامة  نوجوانى از سن 20 تا 27 سالگى مى دانند و بعضى 
ديگر معتقدند كه سن بزرگ   سالى از 20 سالگى شروع 
مى شود. و افراد وارد مرحلة بزرگ   سالى كه مى شوند، به 
كشف نقش هايى از قبيل شغل، رابطه هاى صميمى، نوع 

دوستان و سبك زندگى دست مى زنند.
ــت، جوانان درصدد هستند  اريكسون معتقد اس
ــتن، مراقبت و  ــت داش ظرفيت هاي خود را براي دوس
توجه به ديگران گسترده و عميق سازند. با وجود بحران 
ــد با  ــت به وجود آمده در نوجواني، جوان مي كوش هوي
هوشياري آزادگرايانه اي، هويت جديدي را شكل دهد 

كه به او قدرت انتخاب و تصميم گيري بدهد.
ــي و صميميت،  ــه نزديك ــيدن ب در خصوص رس
اريكسون معتقد است كه رسيدن به نزديكي و صميميت 
(برايند صميميت واقعي)، فقط هنگامي امكان  مي پذيرد 
ــس منطقي و صحيحى از  ــه قبل از آن بينش يا ح ك
هويت مستقر شده باشد. فقط كسي كه در مورد هويت 
ــان دارد، مي تواند در  ــت و اطمين ــاس امني خود احس
رابطه اي دوسويه خواسته اش را با عالقه هايش هم راستا 
ــريفي، 1380، 247 و 246]. پس انسان سالم  كند[ش

كسي است كه مي تواند به ديگران عشق بورزد. 
ــت، ازدواج موفق  ــت هوي ــد تثبي ــة فراين در ادام
ــر برايش امكان  ــوي ديگ ــود؛ و از س امكان پذير مي ش
ــود؛ از جمله انتخاب  ــر فراهم مي ش ــاي ديگ انتخاب ه
شغل، پذيرش هنجارهاي اجتماعي كه با وجود رنج آور 
بودنش، سرانجام به نوعي انسجام فرد منجر مي شود كه 
امكان درك روش هاي جديد را در زمينه هاي گوناگون 

به او مي دهد.

در مرحلة جواني، فرد تالش مي كند ضمن داشتن 
ــاص، راه خود را در زندگي بيابد. او در  جاه طلبي هاي خ
ــغل مي كند  اين مرحله قبل از هر چيز خود را وقف ش
ــوي ديگر  ــراي خود بيابد. از س ــي ب ــالش دارد جاي و ت
مي خواهد به انتخاب هاي خود مشروعيت دهد و آن ها را 
به ديگران بقبوالند. در عين حال، به گونه اي خاص خود 

را متفاوت از ديگران مي بيند.
ــودك، نوجوان و  آن چه در خصوص ويژگي هاي ك
جوان مطرح شد، صرف نظر از تفاوت هاي جزئي در نگاه 
روان شناسان، واقعيتي جدي را پيش روي ما قرار مي دهد 
و آن اين است كه نيازهاي هر دوره، حقوق و تكليف هايي 
را بر دوش خانواده، جامعه و نهادهاي اجتماعي مي گذارد 
ــت،  كه عمل به آن ها، نه تنها صرفاً ضرورتي اخالقي اس

بلكه تعهد و الزامي قانوني است.
ــي، در عرصة ملي و بين المللي  لذا نهادهاي حقوق
براي ايجاد جامعه اي سالم كه نيازمند تربيت افراد سالم 
ــا را در قالب قانون  ــت، تالش كرده اند اين ضرورت ه اس
ــن تالش ها، صدور  ــرا طراحي كنند. حاصل اي الزم االج
ــيون هاي جهاني است كه با توافق  اعالميه ها و كنوانس
ــري و تعهد دولت ها به آرمان هاي فوق اتفاق  جامعة بش
افتاده است؛ چنان چه دولت ها در سطح ملي مي كوشند 
در چارچوب حقوق مدني و اجراي برنامه ها، به اقتضاي 
نيازهاي خود، شرايط مناسب را فراهم سازند، جمهوري 
ــورهاي پذيرندة  ــتن به كش ــالمي ايران نيز با پيوس اس
ــالش دارد در چارچوب  ــيون هاي بين المللي، ت كنوانس
برنامه هاي «توسعه و سند چشم انداز 20ساله» و قوانين 
ــت يابي به چهار اصل «رشد»، «بقا»،  مدني، زمينة دس

«حمايت» و «مشاركت» را فراهم سازد.
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راحله پورآذر

مطالعات جديد آموزش وپرورش، روى موضوع تفاهم 
ــات دربارة  ــتر مطالع ــه تمركز دارد، البته بيش در مدرس
دوره هاى دبستان و راهنمايى انجام گرفته است، ولى در 
ــى مصداق دارد. تفاهم و  مورد تمامى محيط هاى آموزش
فهميدن پديده اى است كه وقتى در محيط مدرسه ايجاد 
 شود، روى عملكرد تك تك افراد مدرسه اعم از دانش آموز 
ــذارد. لغت تفاهم به معناى درك  و كاركنان تأثير مى گ
ــه خود، ديگرى و  ــبت ب متقابل و پيدا كردن معرفت نس

ــه به تجربه هاى زندگى  ــت. تفاهم در مدرس محيط اس
ــى كه بعد از مدتى،  درون گروهى برمى گردد؛ به احساس
عضو گروه بودن را در فرد تداعى مى         كند؛ احساسى مبهم 
كه با ورود به محيط از پيش چيده شده اى مثل مدرسه، 
در فرد ايجاد مى شود و براى هر كسى كه در آن باشد، مثل 
ــِر صف اولين صبحگاه در مدرسة  حس متفاوت بودن س

جديد، واقعى و زنده است.
 افراد و گروه ها براى درك و فهميدن محيط، به راهى 
ــا را به رفتارهاى عادى  ــن نياز دارند؛ راهى كه آن ه روش

(قانونمند) و مورد توافق هدايت كند.
ــه اى به روابط بين اعضا، بينش و زبان  تفاهم مدرس
آن ها برمى گردد. تمامى اين موارد از زمانى كه اعضاى گروه 
دور هم جمع مى شوند، به طور طبيعى اتفاق مى         افتد. وارد 
شدن يك دوست جديد در گروه دوستانة قديمى، وقتى 
اتفاق مى افتد كه دانش آموز جديد بتواند الگوهاى ارتباطى 
بين اعضاى گروه را درك، تقريباً شبيه ديگر اعضاى گروه 

فكر و از كلمات رايج بين آن ها استفاده كند.
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پيامبراكـرم(ص): پـروردگـارم، 
همان گونـه كـه مـرا بـه انجام 
واجبات فرمـان داده، بـه مدارا 
كردن بـا مردم نيز فرمـان داده 

است

راحله پورآذر

فرهنگ تفاهم در مدرسه



در مدرسه با قرار گرفتن دانش آموزان و افراد مدرسه 
كنار يكديگر، گروه شكل مى گيرد. دانش آموزان هر سال 
ــه پاية باالتر مى روند و با معلمان و دانش آموزان جديد،  ب
ــكيل گروه مى دهند. تفاهم در اين گروه وقتى ايجاد  تش
مى شود كه اعضاى گروه به ارزش هاى مشتركى برسند، 
راه هاى فكر كردن خود را با هم به اشتراك بگذارند و به 
رفتارهاى پذيرفته شده در گروه وفادار و پاى بند بمانند. 
در اين صورت، تفاهم دوطرفه به وجود مى آيد و زندگى 
ــتن روزهاى مدرسه،  ــيرين مى شود. با گذش آسان و ش
لحظات مهم و سرنوشت سازى براى گروه پيش مى آيد؛ 
لحظاتى كه قول و قرارهاى (تعهدات يا قانون         هاى) درون 
گروه معنا پيدا مى كند؛ مانند لحظة تصويب برنامة امتحانى 
بين دانش آموزان و دبيران، يا لحظة تصميم گيرى در مورد 
ــت كه تفاهم در گروه زنده  مكان اردو در اين لحظات اس

مى شود، و جان مى گيرد و حيات خود را آغاز مى كند.
ــات به تفاهم نياز  ــراى بقا و ادامة حي ــر گروهى ب ه
ــرى نمى گذرد كه گروه و به دنبال  دارد. بدون تفاهم دي
ــت، از بين مى رود و در  آن قدرتى كه در گروه نهفته اس
نهايت افراد به صورت جدا از هم زندگى را ادامه مى دهند. 
فرهنگ تفاهم در مدرسه كمك مى كند تا دانش آموزان 
عملكرد تحصيلى بهترى داشته باشند. در واقع فرهنگ 
ــراى دانش آموزان  ــير حركت تا موفقيت را ب تفاهم مس
روشن مى كند و با عالئمى كه در مسير مى گذارد، درست 
ــوى هدف  مثل عالئم راهنمايى و رانندگى، آن ها را به س
هدايت مى كند. همان         طور كه عالئم راهنمايى و رانندگى 
ــيرى را انتخاب، با چه  ــان مى دهد چه مس به راننده نش
سرعتى حركت و كجا توقف و كجا احتياط كند، فرهنگ 
تفاهم افراد را آموزش مى دهد  چه         طور به موفقيت برسند. 
ــه با مدرسة ديگر متفاوت  اين فرهنگ در هر مدرس
است، زيرا ارزش ها و باورهاى افراد در هر مدرسه متفاوت 
است. ولى فرهنگ تفاهم وقتى قوى مى شود كه اجزاى 
ــند و به روشنى بيان شوند.  فرهنگ پويا و منسجم باش
وقتى افراد جديدى وارد فرهنگ مدرسه مى شوندـ  زمانى 
شبيه ابتداى سال تحصيلىـ  فرهنگ مدرسه دچار تحول 
و تغيير مى شود و وقتى دوباره به ثبات مى رسد كه بين 

ــر ايجاد و ارزش هاى آن         ها تقريباً  دانش آموزان اتفاق نظ
يكسان شود. البته در رسيدن به ثبات دوباره، معلمان و 
دانش آموزان قديمى كه با فرهنگ مدرسه بيشتر آشنايى 

دارند، نقش مهمى بازى مى كنند.
 فرهنگ تفاهم قوى در مدرسه ويژگى هاى منحصر 
ــمبل ها،  به فردى دارد. اهداف گروه را دنبال مى كند، س
نشانه ها و محصوالت خاص خود را دارد و مى تواند روى 
ــراِد خود چنان تأثير بگذارد كه همة افراد به تفاهم         ها  اف
ــه در پروژه هاى  ــد بمانند. آن         چ ــگ خود پاى بن و فرهن
دانش آموزى توليد و ارائه مى شود، مانند عملكرد و رفتار 
دانش آموزان در جشنواره هاى دانش آموزى، فضاى بسيار 

ــه را به وضوح  ــت كه در آن فرهنگ مدرس ــبى اس مناس
مى توان ديد.

نقش مدير در ايجاد و حفظ فرهنگ تفاهم بسيار پررنگ 
و اساسى است. مدير مدرسه با رفتار خود و برنامه هايى كه  
ــه هدايت و اجرا مى كند، فرهنگ تفاهم را بين  در مدرس
ــد. اين  دانش آموزان رواج مى دهد و به آن عمق مى بخش
برنامه ها به طور هم         زمان مأموريت و هدف         هاى مدرسه را 
دنبال مى كنند. وقتى موفقيت تحصيلى جزو هدف هاى 
ــه و  ــد، بين فرهنگ تفاهم در مدرس ــه باش اولية مدرس
ــود.  ــاى دانش آموزان رابطة معنادارى ايجاد مى ش نمره         ه
يعنى كسب رتبه هاى علمِى باال جزو فرهنگ دانش آموزان 
مى شود و آن         ها در عرصه هاى علمى مى كوشند تا مدرسه 
ــود. هر اندازه دورنماى اعضاى مدرسه به هم  خوش نام ش
ــتر باشد، تفاهم  نزديك تر و توافق نظر روى ارزش ها بيش

بهترى حاصل مى شود.
در نهايت، وجود فرهنگ تفاهم در مدرسه، مدرسه را 

به محيطى زنده و پويا تبديل مى كند. 
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بياني كه باشد به حجت قوي
ز نابخردي باشد ار نشنوي
ُدري را كه او تاج تارك بود
زدن بر زمين نامبارك بود

ُهنر نيست روي از هنر تافتن
شقايق دريدن خشن بافتن
خردمند را چون ُمدارا كني

ُهنرهاي خويش آشكارا كني
نظامي   

امام رضا(ع) در پاسـخ به اين سؤال 
كه: عقل چيست؟ فرمود: جام اندوه 
را جرعه جرعه نوشيدن، با دشمنان 
مسـامحه كردن و با دوستان مدارا 

نمودن



 گلناز فم تفرشى

حال و هواى مدرسه
فرهنگ مدرسه عبارتى كلى است براى مفروضات، ارزش ها 
ــم و  و هنجارهاى نهفته اى كه خود را در نمادها، روال ها، مراس
ــيوه هاى آموزشى و پرورشى مدرسه نشان مى دهد. عبارت  ش
«سيستم فرهنگى»، به  طور ضمنى بر اين داللت مى كند كه 
سه سطح فرهنگى يعنى مفروضات، ارزش ها و هنجارها با هم 
ارتباط درونى دارند. يعنى مفروضات پايه اى اعضاى مدرسه به 
ــان مرتبط است و اين ها به نوبة خود با   ارزش ها و هنجارهايش
نمادهاى درون مدرسه و روال ها و مراسم موجود پيوند دارند. 

جنبه هاى فرهنگ مدرسه
ــه اين گونه تعيين كرد:  ــه جنبة فرهنگ را مى توان ب س
محتوا، همگنى و قوت يا قدرت [كيلمن، ساكسون و سرپا،  

19861؛ مازلوسكى، 19932].

محتواى فرهنگ به معناى مفروضات پايه اى، هنجارها 
ــت كه اعضاى مدرسه در آن سهيم هستند.  و ارزش هايى اس
مثالً اگر فرهنگى را «مشاركتى» بناميم، منظور اين است كه 
هنجارهاى تصميم گيرى مشاركتى بر امور مدرسه حاكم است. 

يا فرهنگ «موفقيت مدار» به اين معناست كه ارزش اصلى نهان 
ــى و پرورشى مدرسه، كسب موفقيت  در فعاليت هاى آموزش

تحصيلى است.
همگنى فرهنگ به ميزان سهيم بودن كاركنان آموزشى 
ــا و ارزش ها و  ــه اى، هنجاره ــن مفروضات پاي ــه در اي مدرس
هم چنين مصنوعات فرهنگى اشاره دارد. فرهنگ در صورتى 
همگن است كه تقريباً همة كاركنان به مفروضات، هنجارها 
و ارزش هاى يكسانى استناد كنند و اگر كاركنان از مفروضات، 
ــيار متفاوتى پيروى كنند، آن گاه از  ارزش ها و هنجارهاى بس

عبارت ناهمگنى فرهنگى استفاده مى شود.
سومين جنبة فرهنگ به قوت (قدرت) مفروضات پايه اى، 
ارزش ها و هنجارهاى رفتارى مربوط است. به تعبير ديگر، قوت 
فرهنگى به ميزانى اشاره دارد كه اعمال معلمان به  طور واقعى 
تحت تأثير مفروضات، ارزش ها و هنجارهاى مشترك مدرسه 
قرار دارد. اين تأكيد بر تأثير ارزش ها و هنجارها بر رفتار واقعى، 
ــت. قوت  ــدة مفاهيم همگنى و قوت اس ــى متمايزكنن ويژگ
ــرل اجتماعى بر مطابقت با ارزش ها  فرهنگى بنابراين به كنت
ــت. برعكس، وقتى فرهنگ  ــه مربوط اس و هنجارهاى مدرس
ــازمانى ضعيف است، جهت گيرى و موافقت كمترى دربارة  س
رفتارهاى «نادرست» وجود دارد. فرهنگ هاى ضعيف اعضاى 
مدرسه را وادار نمى كنند كه به شيوة خاصى رفتار كنند، بلكه 
فقط براى رفتار آنان بدون هيچ تأكيد خاصى، راهنمايى هايى 

ارائه مى دهند.
ــتر در ارتباط با عملكرد  ــازمانى مدرسه  بيش فرهنگ س
ــه، خود را آشكار مى سازد. موفقيت تحصيلى  اثربخش مدرس
ــانه هاى عملكرد اثربخش مدرسه به  دانش آموزان يكى از نش
ــمار مى رود. براى تقويت موفقيت تحصيلى دانش  آموزان،  ش
ــه  ــند كه به فرهنگ مدرس مديران بايد رهبرانى نمادين باش
حساس هستند. تحقيق دربارة مدارس اثربخش، چندين عامل 
ــخص كرده است كه به آسانى  تقويت كنندة اثربخشى را مش
مى توان آن ها را برحسب فرهنگ سازمانى مدرسه تفسير كرد. 
ارزش هاى مربوط به عملكرد و ثمربخشى، به تعيين انتظارات 
سطح باال براى موفقيت تحصيلى و نظارت مرتب بر پيشرفت  مى
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پيامبـر اكرم(ص): حسـن 
خلـق، رشـتة دوسـتي را 

استوار مي كند

تشكيل فرهنگ تفاهم در مدرسه



دانش آموزان منجر مى شود. جو منظم مدرسه از طرف ديگر به 
اهميت ثبات، استمرار و پايدارى اشاره دارد. تأكيد بر قوانين، از 
وقفه در فرايندهاى مدرسه جلوگيرى مى كند و از اين طريق 
پيش نيازهاى الزم براى ايجاد محيط يادگيرى منظم را فراهم 

مى سازد.
هاپكينز و همكاران (1994)3  تأكيد مى كنند، فرهنگ 
مدرسه بر فعاليت هاى مشترك و گروهى كه شرايط بهترى براى 
برقرارى ارتباط و حل مسئله  ايجاد مى كند، تأثيرگذار است. در 
فرهنگى كه همكارى و تشريك مساعى ارزشمند است، معلمان 
در تبادل ايده ها فعال خواهند بود و بدين ترتيب، ترويج شرايط 
ــه تقويت مى كنند و در  ــش را بين اعضاى ديگر مدرس اثربخ
ــائل به همكارانشان كمك مى كنند. فرهنگ  مدرسه  حل مس
هم چنين ممكن است تحول و تالش  براى بهبود عملكرد را نيز 
تقويت كند. فرهنگى كه در آن بهبود مستمر ارزش دارد، بيشتر 

به اجراى تحوالت روى مى آورد. 
مأموريت مدرسه و فرهنگ آن

ــود اصلى از  ــا به عبارت ديگر، مقص ــه ي مأموريت مدرس
كارهايى كه كاركنان مدرسه انجام مى دهند، از نكات كليدى 
فرهنگ مدرسه است. مأموريت به شكلى نامحسوس الهام بخش 
معلمان  براى تدريس، مديران براى رهبرى و دانش آموزان براى 
يادگيرى است. مأموريت، به آن چه مدرسه اميدوار است به انجام 
برساند، فكر مى كند و به آن شكل مى دهد. مهم ترين عامل اين 
ــت كه افراد باورى مشترك داشته باشند. تحقيقات نشان  اس
ــترك در مأموريت، قدرت عظيمى در  مى دهند كه حس مش
پيش بردن تصميم گيرى ها، انگيزش ابداعات، تحكيم تعهدات 
ــدن  و پر انرژى كردن همكارى ها دارد. تالش واقعى در نائل ش
ــه، غالباً به تقرير مأموريت يا چشم انداز منجر  به هدف مدرس
مى شود. متأسفانه در بيشتر موارد، اسناد مربوط به مأموريت و 
چشم  انداز مدرسه، از زندگى روزمرة آن پنهان مى مانند. در واقع، 
بيشتر اين اسناد ناشناخته و مجهول باقى مى مانند. در صورتى 
كه براى عملكرد اثربخش، كاركنان بايد بتوانند با رسالت مدرسه 
ارتباط عاطفى برقرار كنند. اهدافى معتبر و قوى خواهند بود كه 

روى مغزها و دل هاى كاركنان اثر بگذارند. 
ــدارس فقط در جهت ارتقاى  ــت كه اگر م بايد توجه داش
نمرة دانش آموزان بكوشند، به احتمال زياد به مقاصد عميق تر 
دست نخواهند يافت. ضمن اين كه مأموريت يا هدف مدرسه اى، 
مسيرها، ارزش ها، باورها، مفروضات و هنجارهاى بزرگ را هدايت 
مى كند و غالباً باعث تشكيل فرهنگ به روز مدرسه اى مى شود. 
ــذارى بر ديدگاه  اولياى  ــدرت اين باورها و ارزش ها در تأثيرگ ق
مدرسه دربارة ظرفيت دانش آموزان و كاركنانش (تغييرپذيرند يا 
تغييرناپذير) است. اگر كاركنان باور داشته باشند كه دانش آموزان 
ــتند، آن ها را با برچسب هايى مانند كم هوش،  تغييرپذير هس
تيزهوش، بى تفاوت و تنبل از هم جدا نمى سازند و تالش هايشان 
را در جهتى متمركز مى كنند كه همة دانش آموزان بتوانند در 

باالترين حد توان خويش عمل كنند.
هنجارهاى حاكم بر محيط، باعث تحكيم مفروضات، باورها 
و ارزش ها مى شوند. در واقع، هنجارها قانون هاى ناگفتة حاكم 
بر رفتار هستند. هنجارها هم مثبت هستند و هم منفى. وظيفة 
ــى مديران و معلمان اين است كه هنجارها را شناسايى  اساس

ــد، منفى ها را تغيير دهند و به  كنند، مثبت ها را تقويت كنن
ــر، نمونه هايى از هنجارهاى  مثبت تبديل كنند.در جدول زي

مثبت و منفى ارائه شده اند:

نقش رهبران آموزشى (مديران) در تشكيل فرهنگ 
مدرسه

ــى، مى توانند با هشيارى  مديران يا همان رهبران آموزش
ــان از  و ارتباط متقابل، دائم با كاركنان، دانش آموزان و اوليايش
هنجارهاى مثبت و باورها و ارزش هايى كه در مأموريت مدرسه 
آمده است، مراقبت كنند. بايد مراقب بود تا فرهنگ هاى مسموم 

بر مدرسه حاكم نشود. 
ويژگى هاى فرهنگ هاى مسموم

 اين نوع فرهنگ ها همان عناصر فرهنگ هاى مثبت مانند 
ــم را دارند، فقط با اين تفاوت  ــنن، روال ها و مراس ارزش ها، س
ــت.  ــه اثر اين ها به جاى مثبت بودن و ارتقا دادن، منفى اس ك
ــكايت، غرغركردن، اكراه و بى ميلى، عدم اعتماد و  شكوه و ش
انتقام جويى، از جمله نشانگرهاى چنين فرهنگى است. احساس 
ــرد و ارتباط عاطفى آن ها  ــدى انرژى را از معلمان مى گي ناامي
ــموم به  با دانش آموزان را از بين مى برد. اين فرهنگ هاى مس
سختى تغيير مى كنند، چون افراد در ترويج منفى گرايى با هم 

متحد مى شوند.
چگونه فرهنگ هاى مسموم به وجود مى آيند؟

ــترش اين نوع فرهنگ ها  وجود  راه هاى زيادى براى گس
دارد. ممكن است از رفتارهاى غيراصولى مدير يا ركود و سستى 
ــن نيازهاى واقعى كاركنان و دانش آموزان مبتنى  وى در تأمي
ــى باشد. گاهى افراد كليدى مدرسه را  بر باورها و ارزش ها ناش
ترك مى كنند و گاهى اوقات اصالحات از باال به پايين، فرهنگ 
جارى را تضعيف مى كند. مثالً مدير جديد به دليل درك نكردن 
فرهنگ موجود، به اعتقادات و سنت هايى كه عميقاً در مدرسه 
ــه دارند، بى احترامى مى كند. بدين ترتيب، نوعى فرهنگ  ريش
منفى ايجاد مى كند. مثال هاى ديگرى از علل رشد منفى گرايى 

از قرار زير است: 
ــامل كنترل  ــى: ش ــاى فرهنگ ــتن عرف ه ـ زيرپاگذاش
دستورجلسه توسط مدير، اجتناب از بحث و انتقاد در جلسات. 

ـ حذف موقعيت هايى كه اعتماد ايجاد مى كند.
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مثال هايى از هنجارهاى مثبتمثال هايى از هنجارهاى منفى
به مردم با احترام اعتماد كردنبا مدير مخالفت كردن

تمايل به مسئوليت داشتندر جاى خود نماندن و آشفتگى ايجاد كردن
سعى كردن بر آغاز تغيير براى بهبود عملكرداطالعات را از ديگران پنهان كردن
مشاركت در حل مشكالت احتمالىبا همكاران نامناسب رفتار كردن

خود را به دروغ مشغول كردن و گرفتار كارى نشان 
دادن

به مشاركت گذاشتن اطالعات مفيد و ايده هاى نو

تشويق كردن آن هايى كه ايده هاى جديد پيشنهاد به افراد نوآور و مبتكر خنديدن و استهزا كردن
مى كنند

يافتن راه هايى براى توسعة دانسته هاى افرادفقط در پى رفع نيازهاى شخصى بودن

مشايخ  از  يكي  پيش 
گلـه كردم كـه فالن 
در حق من به فسـاد 
اسـت،  داده  گواهـي 
صالحـش  بـه  گفتـا 

خجل كن
گلستان سعدي



ـ پايان دادن به مراسم با ارزش براى كاركنان: مثالً در يك 
مدرسه، مدير دستگاه كپى را از دفتر دبيران بيرون مى برد و به 
طور غيرعمدى، به مراسم صبحانه خوردن همراه با كپى گرفتن 

و گفت وگو پايان مى دهد.
ــق نبودن در مواجهه با اعضاى منفى كادر: به مرور  ـ موف

زمان، زمام امور را اين افراد به دست مى گيرند.
براى تغيير شكل دادن فرهنگ هاى مسموم به فرهنگ هاى 
مثبت، رهبران آموزشى بايد سعى كنند به افراد فرصت دهند 
تا در يك جمع عمومى، نظرات خود را بيان كنند، به مطالب 
آن ها گوش دهند و براى ظهور احساسات مثبت، صبور باشند. 
ــته  هم چنين، بايد تمركز بر انتخاب و حفظ كادر مثبت داش
ــند. كاركنانى را بيابند كه دانش آموزان را باور داشته باشد  باش
و آن ها را تشويق كنند تا رهبران غيررسمى فرهنگ بشوند. در 
ضمن، صحبت صادقانه و مستقيم با كادرى كه تأثير منفى بر 
فرهنگ دارند، باعث مى شود آن ها بفهمند اعمالشان چه تأثير 
شديدى بر جو عمومى مدرسه دارد. گاهى براى پايان دادن به 

اعمالشان، بايد به آن ها آموزش داد.
ــموم، چالش برانگيز  تغيير شكل دادن فرهنگ هاى مس
است، ولى در طى زمان، مدير (رهبر آموزشى) مى تواند عناصر 

فرهنگ مثبت را ايجاد و تقويت كند.  
هشت نقش اساسى رهبران مدارس كه باعث قدرت 

بخشيدن به فرهنگ مثبت مى شود، عبارت اند از:
ــه هستند.  ــه در حكم مورخان مدرس  رهبران مدرس
ــاد حس نااميدى  ــه، به ايج ــت در هر مدرس تاريخچة شكس
ــاس را درك مى كنند و با  ــد. مديران مؤثر اين احس مى انجام
ــدن در آينده  تحليل دقيق موقعيت كاركنان را براى موفق ش

آماده مى كنند.
 رهبران مدارس، انسان شناس هستند: آن ها سنت ها، 

ارزش ها و باورهاى جارى را تجزيه و تحليل مى كنند. 
 رهبران مدرسه به روياها توجه مى كنند: رهبران مدرسه 
از دانش گذشته و فرهنگ جارى استفاده مى كنند تا تصويرى 
از مدرسة ايده آل ترسيم كنند؛ رويايى كه مدرسه مى تواند آن را 
محقق كند. رهبران مؤثر اين كار را  از راه گوش دادن به روياهايى 

كه از قلب و مغز كاركنانشان نشئت مى گيرد، انجام مى دهند.
ــتند: رهبران مدرسه با طرز   رهبران مدرسه الگو هس
ــان، ارزش ها را آشكار  ــيدن، رفتار، دقت و اعمالش لباس پوش
ــام مى دهند، هر چيزى  ــازند. هر كارى كه رهبران انج مى س
كه نسبت به آن توجه نشان مى دهند، هر چيزى كه از آن به 
هيجان مى آيند، يا هر چه كه از آن خوششان مى آيد، همگى در 
حكم پيام هاى قدرتمند براى كاركنان و دانش آموزان هستند. 
رهبران اساساً معلمان فرهنگ هستند. «بازديد روزانة» مدير 
از مدرسه، براى يافتن مشكالت احتمالى خيلى اهميت دارد، 
ولى مهم تر اين است كه دانش آموزان و كادر مدرسه مى بينند 
كه مدير به آن ها، معلمان، كالس هاى درس و فرايند يادگيرى 

اهميت مى دهد و توجه دارد.  
 رهبران مدرسه هم چون كوزه گران هستند: همان طور 
كه كوزه گر، به ِگل شكل مى دهد، مدير مدرسه هم به سنت ها، 
مراسم، جشن ها و نمادهاى مدرسه شكل مى دهد. مدير مدرسه 
ــان ها، تصاوير و مراسم خاص، به ايده هاى  از روى كلمات، نش

افراد پى مى برد. مديران مى توانند مشوق روال هايى باشند كه 
ايده آل هاى مهم را ترويج مى كنند. 

 رهبران آموزشى شاعرند: مديران مى توانند از زبان هاى 
ــال ارزش هاى مهم استفاده كنند (از زبان  متعددى براى ارس
يادداشت تا زبان شعارى)؛ زبانى كه برانگيزندةاحساسات مختلف 

باشد.
ــى هم چون بازيگران اند: هر مدرسه اى   رهبران آموزش
«نمايش نامة اجتماعى» خود را بازى مى كند. به جاى سركوب 
و مهار اين نمايش نامه ها، رهبران مى توانند از آن براى تصريح 
و جهت دادن مجدد مدرسه استفاده كنند. مثالً وقتى اتفاقى 
ــوب) به جاى  ــد (فوت يك معلم محب ــه رخ مى ده در مدرس
ناديده گرفتن تعطيلى مدرسه، مدير مى تواند برنامه ريزى كند 
كه كميته اى موقت از معلمان، كاركنان و دانش آموزان مدرسه 
ــاتى كه در زير ظاهر  ــوند. اگر احساس براى آن رويداد آماده ش
سطحى مدرسه وجود دارد، ناديده گرفته شود يا به آن اهميت 

داده نشود، زمينه براى رشد فرهنگ مسموم ايجاد مى شود.
 رهبران مدرسه درمان  گر هستند: رهبران مدرسه بايد 
ــازگارى ها اشراف داشته  ــى از فقدان ها و ناس بر زخم هاى ناش
باشند. مدرسه ها بايد شروع و پايان كار مدرسه را جشن بگيرند 
ــتفاده از اين فرصت ها، بر ارزش هاى اساسى و  و مديران با اس
ــند. در زمان ورود  فرهنگ مدرسه تأكيدى مجدد داشته باش
اعضاى جديد يا رفتن اعضاى قديمى نيز، مى توان اين مراسم 

را اجرا كرد.
ــران) براى تقويت  ــى مدارس (مدي البته رهبران آموزش
فرهنگ مثبت در مدرسه، بايد موارد زير را در نظر داشته باشند:

ـ برنامه ها بايد بازنگرى و اصالح شوند.
ـ تغييرات مداوم كارها را خراب مى كند.

ــت جدى، ولى تفريح هم در آن الزم  ـ آموزش كارى اس
است.

ـ نمرات معيارهاى حقيقى در نتايج آموزشى هستند، ولى 
از آن ها به عنوان يكى و تنها يكى از معيارهاى متفاوت و متعدد 

ارزش يابى استفاده نشود.
ـ شتابزده تصميم گيرى نشود. قبل از اطمينان، دست به 

كارى نزنند.
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 معلم روشنايى
 نويسنده: هلن الميرا ويت                                                                                            

 ترجمه: محمدعلى قربانى
 ناشر: انتشارات مدرسه

(تلفن: 021-88800324-9)
 چاپ اول، 1389

 قيمت: 15000 ريال
همة ما موفقيت هاى زندگى خود را مديون معلم هاى 
فداكارى هستيم كه بى هيچ چشم داشتى، وقت خود را 
ــخص  صرف راهنمايى و آموزش ما كرده اند. گاه اين ش
ــت است و گاه يكى  يكى از اعضاى خانواده يا يك دوس
ــك اگر كمى بينديشيم، نام  ــه. بى ش از معلمان مدرس
ــير زندگى ما را تغيير داده است، به ياد  معلمى كه مس
مى آوريم. شايد نام هلن كلر را شنيده باشيد؛ دخترى كه 
از نعمت ديدن، شنيدن و سخن گفتن محروم بود. ولى 
زحمت هاى بى دريغ معلم جوانى او را با دنياى انسان ها 
و كتاب آشنا و وارد جمع نويسندگان كرد. اين معلم كه 
كمتر از او ياد شده است، آنا مانسفيليد سوليوان بود 

كه خود تا شانزده سالگى نابينا بود.
ــرح مختصرى از  ــنايى»، ش ــاب «معلم روش     كت
ــوزى هاى آنا سوليوان است كه جوانى  تالش ها و دل س
ــالمتى خود را فداى آموزش دادن به هلن كرد. در  و س

بخشى از اين كتاب، از زبان هلن مى خوانيم:
ــى در اولين  ــد اگر هر كس « ... چه قدر خوب مى ش
روزهاى بلوغ، چند روزى نابينا و ناشنوا مى شد. تاريكى 
او را نسبت به نعمت بينايى قدرشناس مى كرد و سكوت 
ــد تا از شنيدن صداها لذت  بى پايان ماية عبرت او مى ش

ببرد.
   گاهى مِن نابينا دوستان خود را امتحان كرده ام تا 
كشف كنم به راستى چه مى بينند. چند روز پيش، يكى از 
آن ها بعد از گردشي طوالنى در جنگل به ديدنم آمده بود. 
خواستم كمى از آن چه در جنگل ديده بود، برايم تعريف 

كند، جواب داد: چيز خاصى نبود.
   البته من به شنيدن اين جور جواب ها عادت دارم، 
وگرنه ممكن بود از شنيدنش شگفت زده شوم. از مدت ها 

پيش به اين باور رسيده بودم كه افراد بينا كمتر مى بينند. 
در دلم گفتم، چگونه ممكن است ساعت ها در جنگل قدم 
بزند و هيچ چيز خاص و باارزشى نبيند؟ مِن نابينا با لمس 
ــردن مى توانم صدها نكتة جالب براى گفتن بيابم. من  ك
ــتياق بر  ــارن ظريف يك برگ را حس مى كنم و با اش تق
ــت نرم درختان كرك دار صنوبر دست مى كشم. در  پوس
ــاخه هاى درختان را در جست وجوى  بهاران اميدوارانه ش
ــانة بيدار شدن طبيعت از خواب  يك جوانه، كه اولين نش
زمستانى است، لمس مى كنم. من گل برگ هاى مخملى 
و لطيف يك گل را حس مى كنم. چين هاى آن را كشف 
مى كنم و هر لحظه يكى از معجزه هاى طبيعت براى من 

آشكار مى شود...»

لم روشنايى
اويت هلنالم هند
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سپيده شهيدى

در دورة قبل در مجلة رشـد آموزش راهنمايي 
تحصيلي، به معرفى وبالگ و كاربردهاى گوناگون آن 
به عنوان يكى از امكانات مناسب فناورى  رايانه اى 
و اينترنت براى استفاده در كالس درس پرداختيم. 
درسال تحصيلى جديد، مطالبي  را دربارة بازى هاى 
رايانه اى و كاربرد آن ها در امر آموزش شرح خواهيم 

داد. 

ــروز قابل انكار  ــر ام ــگاه فناورى در زندگى بش جاي
ــال تا  ــت. اين روزها تك تك ما از كودك و بزرگ س نيس
افراد سال خورده، دائم در حال تجربة  اين واقعيت هستيم 
كه زندگى بدون بسيارى از فناورى ها، كارى دشوار و در 
ــت. امروزه هر فرد، به فراخور  برخى موارد غيرممكن اس
ــرد بعضى از  ــت كه با كارك ــود، نيازمند آن اس حال خ
ــنا باشد. اين آشنايى ممكن  فناورى ها، در حد لزوم، آش
ــتگاه بازى ويديويى براى  ــت شامل طرز كار يك دس اس
كودك، روش استفاده از يك نرم افزار خاص رايانه اي براى 
ــجو، طرز كار منوى ديجيتال ماشين لباس شويى  دانش
براى خانمى خانه دار يا استفاده از دستگاه خودپرداز بانك 

هنگام دريافت مستمرى براى فردي مسن باشد.

ــا در دوره اى از زندگى خود به ناگاه  برخى از معلم ه
ــته يا  ــده اند و خواس با برخى از زواياى فناورى  مواجه ش
ــته خود را با آن وفق داده و به دنبال يادگيرى و  ناخواس
كسب دانش و مهارت مرتبط با آن رفته اند. اين در حالى 
است كه بسيارى از دانش آموزان از ابتداى تولد، در اطراف 
خود محصوالت فناورى را ديده  و از آن ها استفاده كرده اند. 
تلويزيون، رايانه، گوشى همراه و... همه و همه مثال هاى 
ــاده اى از اين دست اند. از اين روست كه بيشتِر بچه ها  س
ــالف اغلب بزرگ ترها، نه تنها فناورى  را امرى جداى  برخ
ــان تصور نمى كنند، بلكه وجود آن  را از  از خود يا دنيايش
بديهيات دانسته و شايد زندگى منهاى فناورى،  برايشان 
ــد. در اين ميان، آن چه  ــال و دور از ذهن باش ــرى مح ام
ــازد،  مى تواند اهميت نقش اين فناورى ها را پررنگ تر س
ــرد آن ها در كالس درس و ارتباط تنگاتنگ آن ها با  كارب
ــل، اگر  ــت. ما به عنوان معلم هاى اين نس امر آموزش اس
بخواهيم كالس هايمان به آن چه كه در تصورها و دنياى 
دانش آموزان مى گذرد نزديك تر باشد، ناگزيريم فناورى  
ــه كالس درس بياوريم و آن  را با طرِح درس هايمان،  را ب

به گونه اى شايسته، عجين كنيم. 
 بازى هاى جدى

ــخن از بازى هاى رايانه اى به ميان  معموالً هرگاه س
ــرات منفى اين گونه  ــوى اث مى آيد، ذهن مخاطب به س
بازى ها بر جسم و روان دانش آموز معطوف مى شود. اين 
در حالى است كه تحقيق ها ثابت كرده اند، اثرات سوءِ اين 
ــط در صورتى بروز مى كند كه فرد بدون  نوع بازى ها فق
ــد.  ــغول باش رعايت محدوديت هاى زمانى به آن ها مش
ــرايط كنترل شده (زمان  اگر بازى هاى رايانه اى تحت ش
محدود، فضاى مناسب، رعايت اعتدال در انجام بازى هاى 
ــوند، مى توانند فعاليت هايى سالم و  آن الين و...) انجام ش
اثربخش براى دانش آموزان محسوب شوند. در سال هاى 
اخير، حركت تازه اى به  نام «بازى هاى جدى»1 آغاز شده 
 است كه هدف آن استفاده از فناورى هاى جديِد بازى هاى 

رايانه اى براي تعليم وتربيت نسل امروز است. مى
هرا

ضا  ب
المر

غ
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ى رايانه اى در كالس
استفاده از بازى ها



فوايد بازى هاى رايانه اى
ــتفاده از بازى هاى رايانه اى در بهبود مهارت هاى  اس
ــه بعدى، مهارت هاى حركتى و نيز  ــناختى، درك س ش
ــرفت مهارت هاى ICT در دانش آموزان، بسيار مؤثر  پيش
ــوزش موارد زير  ــا مى توان براى آم ــت. از اين بازى ه اس
ــت و ايجاد مثال هاى عملى از  به منظور افزايش خالقي
مفاهيم و قوانينى كه تجسم آن ها در دنياى واقعى سخت 

است، استفاده كرد:
 فهِم دانش

 حفظ كردن و به  خاطر آوردن مطالب
 درك بعضى از اصول و قوانين (مثل قانون رابطة 

بين علت و معلول) 
 حل مشكل هاى پيچيده

هم چنين، وجود اين بازى ها در اجراى آزمايش هايى 
ــگاه براى  ــا در آزمايش ــراى آن ه ــت اج ــه ممكن اس ك
ــل كار با بعضى مواد  ــد (مث دانش آموزان خطرناك باش

شيميايى)، بسيار مفيد است.
بيشتر بازى هاى رايانه اى بر اين پيش فرض استوارند 
كه بازيكن، به يادگيرى، از بر كردن، مشاركت با ديگران، 
ــت آوردن اطالعات براى ادامة  بازى  جست وجو و به  دس
ــاز دارد. يادگيرى در همان زمان بازى اتفاق مى افتد و  ني
يكى از فايده هاى مهم بازى هاى رايانه اى اين است كه به 
بازيكن اجازة يادگيرى در محيط چالش برانگيز را مى دهد. 
ــتباه كند و آن قدر كاري را  او در اين محيط مى تواند اش
ــرار كند تا آن  را ياد بگيرد. اين بازى ها هم چنين فضا  تك
را براى مشاركت ميان دانش آموزان آماده مى كنند؛ زيرا 
آن ها به هنگام بازى، اطالعاتشان را با يكديگر به اشتراك 
مى گذارند و مطالب را از يكديگر مى آموزند. در بازى هايى 
كه چند بازيكن در آن شركت دارند، مى توان با گروه بندى 
بچه ها، عالوه بر مشاركت، نوعى فضاى رقابت مطلوب و 

سالم را هم فراهم كرد. 
ــن بازى ها، مى توان بعضى اثرهاى  از طريق انجام اي
ــا ايجاد كرد كه  ــت را نيز در بچه ه ــى و روانى مثب روح
ــا براى  ــازى آن ه ــس و توانمندس ــش اعتمادبه  نف افزاي
ــى، از آن جمله اند.  ــاى اجتماع ــاركت در فعاليت ه مش
هم چنين، اگر بازى در فضايي سالم و كنترل شده انجام 
شود، مى تواند روى هيجان ها و احساس هاى دانش آموزان 
نيز اثرهاى مثبتى داشته  باشد. احساس هايى كه در طول 
ــت از لذت و هم دلى تا  ــوند، ممكن اس بازى ايجاد مى ش
ــد. اين  عصبانيت، نااميدى يا غرور و پيروزى، متغير باش
توالى احساس ها، بازيكن را كامالً در بازى غرق مى كند. 
مطالعات نشان داده اند، احساس ، نقش مهمى در فرايند 
به  خاطرسپارى مطالب دارد؛ به  ويژه اگر جهت گيرى آن 
در راستاى مطالبى باشد كه قرار است فرد ياد بگيرد. از 
آن جا كه بازى هاى رايانه اى، احساس هاى گوناگونى را در 

فرد به  وجود مى آورند، به ياد آوردن مطالب آموخته شده 
از طريق آن ها، به گونه اى بسيار زنده و به كمك فرايندي 
ــن، از طريق ايجاد  ــناختى صورت مى گيرد. هم چني ش
ــدن در بازى، اطمينان از  رضايتمندى به هنگام برنده ش
ــريع از  ــرى بعضى مهارت ها و دريافت بازخورد س يادگي
عملكرد، در دانش آموز حس اعتمادبه نفس ايجاد مى شود.

بازى هاى رايانه اى و فرايند شناختى
در ميان نظريه هاى آموزشى گوناگون، براى اطمينان 
ــاى گوناگونى را مى توان  ــول يادگيرى، رويكرده از حص
اعمال كرد. بيشتر نظريه هاى آموزشى در يكى از اين سه 

دسته قرارمى گيرند:
 رفتارگرايانه

 شناخت گرايانه
 ساختارگرايانه

 در رويكرد رفتارگرايانه، اشخاص، خود به  طور مستقيم 
نقشى در فعاليت هاى يادگيرى ندارند، بلكه تنها ملزم به 
پاسخ دادن به محرك اند. در نظريات شناخت گرايانه، افراد 
ــدن و  ــش) دارند كه براى به روز ش ــه اي  درونى (دان نقش
تكميل آن، به اتفاق هاى خارجى نياز است. در اين نظريه ها، 
ــناختى تأكيد زيادى مى شود و  بر اهميت فرايندهاى ش
ــيارى از نظريه هاى معروف آموزشى در اين گروه قرار  بس
مى گيرند. در نظريه هاى ساختارگرايانه، يادگيرى از طريق 
تعامل فرد با محيط و گروه هم ساالنش اتفاق مى افتد. در 
اين روش، دانش آموز با سعى و خطا عمل مى كند و هر بار 
ــته اش را بررسى و دانش خود را  تجربه هاى حال و گذش

تصحيح و به روز مى كند. 
بازى هاى رايانه اى معموالً شامل ميزان باالى تعامل، 
تالش براى رسيدن به هدف هاى خاص، احساس چالش 
مداوم و حس سرگرم شدن هستند؛ مجموع اين مفهوم         ها 

مى تواند فضاى يادگيرى موفقي را تشكيل دهد. 
ــه  ــوان گفت، بازى هاى رايانه اى، هر س تقريباً مى ت
رويكرد آموزشى شناختى، رفتارى و ساختارى را در خود 
نشان مى دهند. در اين بازى ها دانش آموز مى تواند نظريه ها 
و فرضيه هاى جديد بسازد، آن ها را آزمايش كند و بر اين 
ــد. بازى هاى  ــود را مجدداً بازبينى كن ــاس، دانش خ اس
جديد كه از فناورى سه بُعدى بهترى برخوردارند، محيط 
شبيه سازى شده اى را فراهم مى آورند كه بازيكن مى تواند 
در فضايى بسيار نزديك به واقعيت، با آن به تعامل بپردازد.

در شماره هاى بعد، انواع بازى هاى رايانه اى و كاربرد 
آن ها را در كالس درس و نيز چگونگى اجراى طرح درس 

به كمك اين نوع بازى ها را معرفي و شرح خواهيم داد.

پي نوشت
1. Serious Games

منبع
Digital games in schools; Dr. Patrick Felicia, Department of Computer 
Science, Waterford Institute of Technology, Ireland; June 2009

ايـجـاد  طـريـق  از 
هنگام  به  رضايتمندى 
برنده شـدن در بازى، 
يادگيرى  از  اطمينـان 
و  مهارت هـا  بعضـى 
بـازخـورد  دريـافـت 
عملكـرد،  از  سـريع 
حـس  دانش آمـوز  در 
اعتمادبه نفـس ايجـاد 

مى شود

يكى از فايده هاى مهم 
اين  رايانه اى  بازى هاى 
اسـت كه بـه بازيكن 
در  يادگيـرى  اجـازة 
محيـط چالش برانگيز 
را مى دهـد. او در ايـن 
محيط مى تواند اشتباه 
كنـد و آن قدر كاري را 
تكرار كند تا آن  را ياد 

بگيرد
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ترجمه: معصومه خيرآبادي

سنين نوجواني حساسيت هاي ويژه اي دارد. تغييرات 
جسمي و روحي مخصوص اين دوره، زمينه ساز رفتارهاي 
ــا كه افزون بر  ــت. از آن ج ــگرانه در نوجوانان اس پرخاش
حضور چندين نوجوان در يك محيط، اضطراب ناشي از 
يادگيري مطالب درسي يا حضور در امتحان نيز ممكن 
ــت اين گونه رفتارها را در كالس  درس تشديد كند،  اس
الزم است معلمان دورة راهنمايي تحصيلي، همواره براي 
رويارويي با چنين رفتارهايي، آمادگي كافي داشته باشند. 

ــات  تصوركنيد دانش آموزى به ناگاه كنترل احساس
ــت دهد و از شدت خشم در كالس فرياد  خود را از دس
بزند يا با هم كالسي هاي خود به نزاع و زد و خورد بپردازد. 
ــوء رفتارهايي،  ــورد با چنين س ــك نحوة برخ بدون ش
دشوارتر از هنگامي خواهد بود كه آن دانش آموز تكاليف 
خود را انجام نداده يا به درس توجه كافي نداشته باشد.  
ــيوة مديريت شما بيش از هر عامل  بدون ترديد، ش
ديگري تعيين كنندة تكرار يا عدم تكرار چنين رفتارهايي 

 مديريت رفتارهاى پرخاشگرانة نوجوانان
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است. شما بايد به اندازه اي آمادگي داشته باشيد كه هنگام 
بروز چنين مواردي، بتوانيد ضمن كنترل موقعيت ايجاد 
ــاير دانش آموزان به حداقل  ــده، تأثير سوء آن را بر س ش
ــانيد و احتمال تكرار مجدد را از بين ببريد. معموالً  برس
در چنين مواردي، عجله كردن و اقدامات تالفي جويانه، 
نه تنها مشكل را برطرف نمي كند، بلكه ممكن است آن 
را تشديدكند و زمينة تكرار مجدد را فراهم آورد. آن چه 
در ادامه مي آيد، برخي بايدها و نبايدهايي است كه الزم 
ــت هنگام بروز رفتارهاي پرخاشگرانه، به آن ها توجه  اس

شود:

 برخوردهاي تشديدكننده 
ــگري: ترديدي وجود ندارد  ـ عجله كردن در پرسش
كه دانش آموز پرخاشگر بايد به دليل رفتار نامناسب خود 
ــد، اما نه بالفاصله بعد از بروز آن رفتار. به  پاسخگو باش
ــديد موقعيت ايجاد شده، بهتر  منظور جلوگيري از تش
است اجازه دهيد مدتي از بروز پرخاشگري بگذرد. سپس 

از دانش آموز دربارة علت آن توضيح بخواهيد. 
ـ عصباني شدن: عصبانيت در مقابله با پرخاشگري، 
مانند برافروختن شعلة آتش در كنار مواد منفجره است. 
هيچ گاه فرياد نزنيد، سرزنش نكنيد و قدرت و اختيارات 
ــي مورد  خود را روي دانش آموزاني كه به لحاظ احساس

اتهام قرارگرفته اند، اعمال نكنيد.
ـ لمس كردن: براي معلمان امري عادي است كه به 
منظور آرام كردن دانش آموزان، دست خود را روي شانة 
آن ها قرار دهند. اما از آن جا كه ممكن است از دانش آموز 
پرخاشگر رفتار غيرمنتظره  اى سربزند، بهتر است فاصلة 

خود را با او حفظ كنيد. 
ـ صحبت كردن: دانش آموز عصباني آمادگي گفت وگو 
را ندارد. بنابراين توصيه مي شود در زمان پرخاشگري و 

حتي ساعتي پس از آن، او را به حال خود بگذاريد.
  

 برخوردهاي بازدارنده 
ـ حفظ آرامش: كنترل احساسات اولين گامي است 
ــلط پيدا  ــه از طريق آن مي توانيد بر هر موقعيتي تس ك

كنيد. بنابراين، آرامش خود را از دست ندهيد. 
ــه اي از كالس به  ــردن: با قاطعيت در گوش ـ نگاه ك
 گونه اي كه بتوانيد همة دانش آموزان را تحت نظر داشته 
ــيد، بايستيد و به دانش آموز پرخاشگر نگاه كنيد، به  باش
طوري كه بقية دانش آموزان مطمئن شوند ادارة كالس 

در دست شماست. 
ـ آرام نگه داشتن ساير دانش آموزان: سعي كنيد بقية 
دانش آموزان را آرام نگه داريد، به  طوري  كه با دانش آموز 

عصباني وارد مشاجره يا همراه نشوند. 
ــكوت كردن: در ابتدا سعي كنيد چيزي نگوييد  ـ س
ــوز عصباني رفتار  ــد. اگر دانش آم ــام ندهي و كاري انج

پرخاشگرانة خود را متوقف كرد، فعاليتي را كه مشغول 
ــد و اجازه بدهيد دانش آموز  انجام آن بوديد، ادامه دهي

پرخاشگر آرامش خود را بازيابد.
ـ استفاده از كالم آرامش بخش: گاهي ممكن است 
سكوت راه  چاره نباشد و الزم باشد از كالم آرامش بخش 
ــتفاده كنيد. مثالً مي توانيد بگوييد: «خودت را اذيت  اس
ــداً دربارة اين  ــده اي... بع ــن... مي دانم كه ناراحت ش نك
موضوع با هم صحبت مي كنيم...» يا از كلمات و جمالت 

ديگري استفاده كنيد كه تأثير مثبت داشته باشند. 
ــه دانش آموز عصباني  ــر ماندن: تا زماني ك ـ منتظ
آرامش خود را به  دست نياورده است، با او صحبت نكنيد. 
صحبت كردن دربارة موضوع را به هنگامي موكول كنيد 
ــتيد آمادگي شنيدن حرف هاي شما را  كه مطمئن هس

دارد.  
ـ تشخيص علت عصبانيت: به محض اين كه آرامش 
ــي هاي دانش آموز  ــتان و هم كالس ــد، از دوس برقرار ش
پرخاشگر دربارة ماجرا پرس وجو كنيد و علت عصبانيت 
او را دريابيد. با شناسايي آن چه باعث پرخاشگري شده 

است، مي توانيد از بروز مجدد آن جلوگيري كنيد.
ـ اطالع رساني به والدين: در صورتي كه پرخاشگري 
ــت  ــود، بهتر اس ــوزان از حالت عادي خارج ش دانش آم
مراتب را به والدين آن ها اطالع دهيد و براي حل مشكل 
از آن ها چاره جويي كنيد. وظيفة  شما اطالع رساني كامل 
ــت كه روي داده است. پس در انجام  دربارة حقايقي اس
ــواه والدين در انجام وظايف خود  آن كوتاهي نكنيد؛ خ

مسئوليت پذير باشند، خواه نه. 
ــبت به وظايفي كه در  ـ توجيه كردن دانش آموز نس
ــه دانش آموز آرامش  ــده دارد: پس از اين ك كالس برعه
خود را بازيافت (معموالً پس از يك يا دو ساعت)، دربارة 
مسئوليت هاي او در كالس درس و نحوة برخورد مناسب 

در كالس با او صحبت كنيد. 
ـ حفظ جايگاه خود: تنها در صورت درگيري فيزيكي 
دانش آموزان با يكديگر، مدير مدرسه را وارد ماجرا كنيد، 
ــا معاونان، باعث  ــورت، مداخلة مدير ي ــر اين ص در غي
ــما مى شود و بر مديريت كالسي تان  تضعيف جايگاه ش

تأثير منفي مي گذارد.

منبع
ــگر و عصباني در كالس   مقالة فوق با عنوان «چگونه با دانش آموز پرخاش
درس  برخورد كنيم؟» نوشتة مايكل لينسين (Michael Linsin) در هشت 
 www.smartclassroommanagement.com ــايت مي2010 و برگرفته از س
است. در سال گذشته نيز مطلبي با عنوان «پرحرفي در كالس» را از همين 

نويسنده خوانده ايد. 
ــايت www.teachingtoday.com، مقاالت مفيدي در  ــن در س هم چني
زمينة شيوة مديريت كالسي و حل مسئله يافت مي شود كه برخي از آن ها 
ــتند. از جمله: مقاله هاى «مديريت  مختص دورة راهنمايي تحصيلي هس
ــازي براي دانش آموزان  كالس هاي دورة راهنمايي تحصيلي»  و «آزمون س

دورة راهنمايي تحصيلي».  

عجله كردن و اقدامات 
تالفي جويانـه، نه تنها 
برطـرف  را  مشـكل 
ممكن  بلكه  نمي كند، 
است آن را تشديدكند 
و زمينة تكرار مجدد را 

فراهم آورد
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است. شما بايد به اندازه اي آمادگي داشته باشيد كه هنگام 
بروز چنين مواردي، بتوانيد ضمن كنترل موقعيت ايجاد 
ــاير دانش آموزان به حداقل  ــده، تأثير سوء آن را بر س ش
ــانيد و احتمال تكرار مجدد را از بين ببريد. معموالً  برس
در چنين مواردي، عجله كردن و اقدامات تالفي جويانه، 
نه تنها مشكل را برطرف نمي كند، بلكه ممكن است آن 
را تشديدكند و زمينة تكرار مجدد را فراهم آورد. آن چه 
در ادامه مي آيد، برخي بايدها و نبايدهايي است كه الزم 
ــت هنگام بروز رفتارهاي پرخاشگرانه، به آن ها توجه  اس

شود:

ــگري: ترديدي وجود ندارد  ـ عجله كردن در پرسش
كه دانش آموز پرخاشگر بايد به دليل رفتار نامناسب خود 
ــد، اما نه بالفاصله بعد از بروز آن رفتار. به  پاسخگو باش
ــديد موقعيت ايجاد شده، بهتر  منظور جلوگيري از تش
است اجازه دهيد مدتي از بروز پرخاشگري بگذرد. سپس 

از دانش آموز دربارة علت آن توضيح بخواهيد. 
ـ عصباني شدن: عصبانيت در مقابله با پرخاشگري، 
مانند برافروختن شعلة آتش در كنار مواد منفجره است. 
هيچ گاه فرياد نزنيد، سرزنش نكنيد و قدرت و اختيارات 
ــي مورد  خود را روي دانش آموزاني كه به لحاظ احساس

اتهام قرارگرفته اند، اعمال نكنيد.
ـ لمس كردن: براي معلمان امري عادي است كه به 
منظور آرام كردن دانش آموزان، دست خود را روي شانة 
آن ها قرار دهند. اما از آن جا كه ممكن است از دانش آموز 
پرخاشگر رفتار غيرمنتظره  اى سربزند، بهتر است فاصلة 

خود را با او حفظ كنيد. 
ـ صحبت كردن: دانش آموز عصباني آمادگي گفت وگو 

را ندارد. بنابراين توصيه مي شود در زمان پرخاشگري
حتي ساعتي پس از آن، او را به حال خود بگذ

  

ـ حفظ آرامش: كن
ــه از طريق آ ك

كنيد. ب

پرخاشگرانة خود را متوقف كرد، فعاليتي را كه مشغول 
ــد و اجازه بدهيد دانش آموز  انجام آن بوديد، ادامه دهي

پرخاشگر آرامش خود را بازيابد.
ـ استفاده از كالم آرامش بخش: گاهي ممكن است 
سكوت راه  چاره نباشد و الزم باشد از كالم آرامش بخش 
ــتفاده كنيد. مثالً مي توانيد بگوييد: «خودت را اذيت  اس
ــداً دربارة اين  ــده اي... بع ــن... مي دانم كه ناراحت ش نك
موضوع با هم صحبت مي كنيم...» يا از كلمات و جمالت 

ديگري استفاده كنيد كه تأثير مثبت داشته باشند. 
ــه دانش آموز عصباني  ــر ماندن: تا زماني ك ـ منتظ
آرامش خود را به  دست نياورده است، با او صحبت نكنيد. 
صحبت كردن دربارة موضوع را به هنگامي موكول كنيد 
ــتيد آمادگي شنيدن حرف هاي شما را  كه مطمئن هس

دارد.  
ـ تشخيص علت عصبانيت: به محض اين كه آرامش 
ــي هاي دانش آموز  ــتان و هم كالس ــد، از دوس برقرار ش
پرخاشگر دربارة ماجرا پرس وجو كنيد و علت عصبانيت 
او را دريابيد. با شناسايي آن چه باعث پرخاشگري شده 

است، مي توانيد از بروز مجدد آن جلوگيري كنيد.
ـ اطالع رساني به والدين: در صورتي كه پرخاشگري

ا ــود، بهتر ــوزان از حالت عادي خارج ش دانش آم
مراتب را به والدين آن ها اطالع دهيد و براي

از آن ها چاره جويي كنيد. وظيفة  شما ا
د ــت كه روي دربارة حقايقي اس

ــواه آن كوتاهي نكنيد؛ خ
مسئوليت پذير باشند

ـ توجيه ك
كالس

ش: كنترل احساسات
طريق آن مي توانيد بر ه

كنيد. بنابراين، آرامش خو
ــردن: ب ـ نگاه ك

 گونه اي كه بتوا
ــيد، باش

طو

گو 
اشگري و 

خود بگذاريد.

 باشن
وجيه كر

كالس برع
خود

اس

برخوردهاي تشديدكننده

دهبرخوردهاي بازدارنده
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پرويز آزادي 
كارشناس گروه ديني تعليم وتربيت ديني

ــاي ديني اول  ــي 90-89 كتاب ه ــال تحصيل در س
راهنمايي با عنوان «فرهنگ اسالمي و تعليمات ديني»، 
به كتاب هاي «پيام هاي آسمان» تغيير يافت. اين تغيير، 
ــي از آن ها  ــت كه يك ــرات ديگري نيز در پي داش تغيي
ــت. شيوه نامة ارزش يابي  ــيوة ارزش يابي اين درس اس ش
ــمان» هم زمان با تصويب راهنماي  درس «پيام هاي آس
ــوراي  ــي تعليم وتربيت ديني، به تصويب ش برنامة درس
ــيوه نامه  ــيد. بخش نامةاين ش عالي آموزش و پرورش رس
ــتان ها ابالغ  ــخ 1389/12/24 به تمامي اس ــز در تاري ني
ــد. تماس هاي معلمان و مسئوالن گروه هاي آموزشي  ش
ــيوه نامه، نشانگر ابهامي بود  با گروه ديني پيرامون اين ش
ــيوه نامه براي آنان ايجاد شده بود. در اين مقاله  كه از ش
مي كوشيم مباني نظري اين شيوه نامه را به خوبي تبيين 

كنيم تا ابهامات احتمالي تا حدودي مرتفع شود.

ارتباط اهداف و ارزش يابي
ــت يابي به  ــي تعليم وتربيت ديني، «دس هدف نهاي
بينشي صحيح و عقالني از دين (صراط مستقيم)، ايمان 

مــســـتــمــر،  ارزش يـابــي 
اطالعات مستند و معتبري 
به معلــم مي دهد تــا بتواند 
براساس آن ها مرحلة بعدي 
تدريس خود را طراحي كند

ــتورات ديني»  و باور قلبي بدان و عمل به وظايف و دس
ــي دارد. «همة  ــت. اين هدف نهايي درجات متفاوت اس
ــا ابزارهاي زندگي اند و تعليم وتريبت ديني خود  درس ه
ــمار  ــي در ش ــت». اكنون درس ديني، درس زندگي اس
ــت و از برنامه ريزي مشابهي تبعيت  درس هاي ديگر اس
ــي شبيه  ــي خاصي دارد، با روش ــاعت درس مي كند. س
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ــود و مانند آن ها امتحان  درس هاي ديگر تدريس مي ش
ــون دارد و همان طور كه درس هاي ديگر قبولي و  و آزم
ــت دانش آموزي از درس ديني  مردودي دارد، ممكن اس
هم مردود شود، گرچه فردي عامل به دين و نمازخوان، 

روزه گير، راستگو و درست كار باشد.
ــم تعليم وتربيت ديني برنامة زندگي  وقتي مي گويي
ــت كه اگر كسي دين را برگزيد و به  است، بدين معناس
ــت و ماهيت  ــن دل داد، زندگي ديني را برگزيده اس دي
ــيده است. نظام  زندگي خود را صبغة ديني و الهي بخش
فعلي آموزش وپرورش كه درس ديني را در تلقي مخاطب 
ــل كرده، اين  ــرض درس هاي ديگر تبدي به درس هم ع
ــت كه دانش آموز ميان درس ديني  نتيجه را رقم زده اس
و دين داري خود رابطه اي نبيند و چه بسا نمره اي كم در 
ــرامد افراد كالس  درس ديني بگيرد، اما در دين داري س
باشد يا برعكس، نمره اي عالي بگيرد، اما در رفتار ديني از 

ديگران عقب تر باشد.
آسيب ديگر، به رابطة ميان ابعاد دين داري برمي گردد. 
معرفت به معارف ديني و صراط مستقيم، الزمة ايمان و 
ــت و به ميزاني كه اين معرفت به شخص  عمل صالح اس
متعلم نشاط علمي و معرفتي ببخشد، ايمان وي را كامل 
ــرايطي  ــب اين معرفت در ش و قوي مي كند. اما اگر كس
نامطلوب و از سر بي ميلي و بي رغبتي انجام پذيرد، نه تنها 
ــل و تقويت ايمان نمي انجامد، بلكه به معرفتي  به تكمي
ــان ديني را هم  ــود و ايم ــت منجر مي ش ناپايدار و سس
ــاس مي كند  ــرا كه دانش آموز احس ضعيف مي كند؛ چ
ــد بدان منظور بخواند كه  ــي را باي مثالً درس خداشناس
نمرة بيست بگيرد تا معدلش افزايش پيدا كند. در واقع 
ــاس مي كند كه عامل بيروني او  به طور ناخوداگاه احس
ــاند، نه انگيزه اي دروني.  را به سوي خداشناسي مي كش
همين موضوع، نوعي بي ميلي ناخوداگاه نسبت به درس 
ــبب  ــاد مي كند. اين بي ميلي و بي رغبتي س در وي ايج
مي شود دانش  آموزان درس ديني را بخوانند و نمره هاي 
مناسب بگيرند، اما كمتر به تحكيم پيوند قلبي برسند. 
عالوه بر اين، چون آن علقة قلبي ميان فرد و آموخته ها 
ــود، خود اين دانش ها نيز ناپايدار و زودگذر  برقرار نمي ش
ــرف مدت كوتاهي  ــد و عموم آموخته ها در ظ مي گردن
فراموش مي شوند و دانش آموز احساس مي كند چيزي از 

آن آموخته ها را در اختيار ندارد.

حوزه هاي ارزش يابي
ــت كه در  ــي از فرايند يادگيري اس ارزش يابي بخش
مراحل گوناگون آن حضور دارد و به اهداف يادگيري توجه 

مى كند و همان گونه كه ميزان تحقق اهداف را مي سنجد، 
به تحقق آن ها نيز كمك مي كند؛ يعني دانش آموز را به 
فعاليت هايي سوق مي دهد كه او را در رسيدن به اهداف 
ــه هدف را دنبال  ياري مي كنند. تعليم وتربيت ديني س
ــه هدف  ــد كه دانش آموزان به اين س مي كند و مي كوش
ــناختي عقالني از مباني و معارف و  ــت يابند: 1. ش دس
وظايف ديني؛ 2. ايمان به آن مباني و معارف و وظايف؛ 3. 
عمل به وظايف و مسئوليت ها. فعاليت هاي يادگيري كه 
در برنامة درسي پيش بيني مي شود و در صحنة آموزش 
ــي از اين اهداف يا هر  ــاري مي گردد، براي تقويت يك ج
ــه، فعاليت هايي كه به  ــه هدف است. در ميان اين س س
ــت، نمي تواند در  هدف رفتاري و عمل صالح مربوط اس
دايرة ارزش يابي قرار گيرد. اما اين به معني ناديده گرفتن 
اين قبيل فعاليت ها در محيط آموزشي نيست. مشاركت 
دانش آموزان در برگزاري نماز جماعت، فعاليت هاي خيريه 
ــدادي، دعوت ديگران به خوبي  ها و منع از بدي ها و  و ام
ساير فعاليت هاي شخصي و اجتماعي ديني، مي تواند در 
ــود و دانش آموزان به انجام  ــي پيش بيني ش برنامة درس
اختياري آن ها دعوت شوند. ارزش يابي در تعليم وتربيت 

ديني بايد در حوزة فعاليت هاي زير انجام پذيرد:
الف) ارزش يابي از فعاليت هاي رشددهندة تفكر و 

تعقل
ــل بايد به نحوي  ــوزة تفكر و تعق ــي در ح ارزش ياب
باشد كه بتواند تعادلي ميان اين سطوح ايجاد كند. بايد 
متناسب با سن رشد و موضوع خاص مطرح شده، برخي 
ــود و برخي از سطوح در  ــطوح، اولويت داده ش از اين س
مرتبة بعدي قرار گيرند. به طور مثال، خداشناسي، احكام 
ــه موضوع ديني  ــت كاري س نماز و روزه، صداقت و درس
هستند كه با سطوح متفاوتي از مهارت هاي تفكر درگيرند. 
ــطوح در مراحل يادگيري و  ــخيص و انتخاب اين س تش
تعيين فعاليت هاي مناسب با هر يك و تمركز ارزش يابي 
بر آن ها بسيار حائز اهميت است. بر اين مبنا، بايد گفت 
كه انواع گوناگون ارزش يابي، به ميزاني كه در يادگيري اين 
مهارت ها مدد مي رسانند، بايد به كار گرفته شوند. برخي 
از فعاليت ها و مهارت هاي قابل سنجش در قلمرو شناخت 
ــطوح متفاوت آن مربوط مي شوند، بر اين  عقلي كه به س
شرح اند: درك رابطة عنوان با مطلب، رابطة اجزاي مطلب 
ــات دربارة يك  ــم و با كل مطلب، جمع آوري اطالع با ه
ــن  مطلب، برقراري رابطه ميان آن اطالعات، تعريف روش
ــتدالل دربارة يك مجهول، بيان  يك مفهوم، توانايي اس
مشاهدات، مقايسة دو مفهوم يا دو عمل و ذكر تفاوت ها 
و شباهت ها، بيان داستان، نتيجه گيري از داستان و يك  
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مشــاركت دانش آمــوزان در 
برگــزاري نمــاز جماعــت، 
و  خـيـريــه  فـعـالـيـت هــاي 
امــدادي، دعــوت ديگران به 
خوبي  هــا و منــع از بدي ها و 
ســاير فعاليت هاي شــخصي 
و اجتماعــي ديني، مي تواند 
در برنامة درســي پيش بيني 
شود و دانش آموزان به انجام 
اختياري آن ها دعوت شوند



واقعه، اعالم نظر دربارة عوامل داستان و واقعه، درك رابطه 
ميان چند آيه پيرامون مفهومى واحد، پاسخ گويي به سؤال 
جديد، تطبيق خود و محيط زندگي بر آموزه هاي ديني 
ــان خاطرات، ذكر تجربه ها،  و ارزيابي خود و محيط، بي
ــخ به سؤاالت  تحقيق پيرامون يك موضوع، توانايي پاس
ديگران، بيان نمونه ها و مصاديق، بيان واجبات و محّرمات 
آموخته شده، توانايي تطبيق با مصداق هاي خارجي، ذكر 
ــتدالل،  فوايد و نتايج عقيده يا عمل، بيان يا تكميل اس
توصيف يك شخصيت، محيط، طبيعت و عمل، تفسير 
يك عمل، يك بيان، يك شعر و تفكيك ميان دو مفهوم 

يا صفت يا عمل با ذكر مالك تفكيك.
ب) ارزش  يابي از فعاليت هاي تقويت كنندة ايمان و 

احساس ديني
با توجه به اين كه تفكر عقلي و تعميق آن، ايمان و 
احساس ديني را تقويت مي كند، همة فعاليت هاي قبل، 
به تناسب ارتباط آن ها با سطوح باالتر تفكر و تعقل، در 
تقويت ايمان مؤثرند. عالوه بر اين، برخي از فعاليت ها نيز 
رابطة بيشتري با تعلقات قلبي و عاطفي دارند. تشويق 
ــوز به اين فعاليت ها، هم به تقويت بعد قلبي و  دانش آم
ــانگر پيوند قلبي و عاطفي  عاطفي مي انجامد و هم نش
اوست. برخي از اين فعاليت ها عبارت اند از: بيان همدلي 
ــخصيت منفي  ــخصيت مثبت و اظهار دوري از ش با ش
داستان، نوشتن يا بيان عالقه هاي دروني در قالب هايي 
مانند دعا و شعر و نامه، مشاركت در گفت و گوها، انجام 
منظم فعاليت هاي پيش بيني شده، خلق يك اثر هنري 
مانند نقاشي، كاردستي، طرح، نمايش، قطعة ادبي، شعر 
و مناجات، زيبايي و نظم دفتر كار، سبقت و پيش دستي 
در پذيرش فعاليت ها، موضع گيري و ابراز موضع مطلوب 

بعد از ذكر يك واقعه يا داستان.

انواع ارزش  يابي در تعليم وتربيت ديني
الف) ارزش يابي مستمر

با توجه به نوع فعاليت هاي قابل سنجش و اندازه گيري 
كه در قسمت قبل بيان شد، ارزش يابي متناسب با اين 
ــت عمدة اين  ــت. خصل ــتمر اس درس، ارزش يابي مس
ارزش يابي در پويايي و گستردگي آن است و از معلم انتظار 
اقداماتي فراتر از آزمون هاي مرسوم دارد تا تصويري كلي 
ــخصيت دانش آموز ارائه دهد. از نتايج اين  از تماميت ش
نوع سنجش و ارزش يابي براي رشد و ارتقاي دانش  آموز 
استفاده مي شود و مهم تر از همه اين كه از هر دانش آموز 
ــود او دارد. اين  ــد و بالندگي را در حد توان خ توقع رش
ارزش يابي به معلم اطالعات مستند و معتبري مي دهد تا 

بتواند براساس آن ها مرحلة بعدي تدريس خود را طراحي 
كند. اين نوع سنجش، براي هر دانش آموز، قابليت رشد 
ــر دانش آموز  ــت و براي آموزش ه ــرفت قائل اس و پيش
برنامة خاصي را طراحي مي كند. در اين رويكرد، فرايند 
ارزش يابي با فرايند آموزش در هم تنيده، جاري و مستمر 
است. از نتايج به دست آمده، براي مقايسه يا نمره دادن 
به دانش آموزان استفاده نمي شود، بلكه تفاوت هاي فردي 
دانش آموزان را مي پذيرد و به قابليت رشد هر يك اعتقاد 
دارد. در فرايند اين روش از ارزش يابي، دانش آموزان نقش 
اساسي دارند، چون در مركز يادگيري قرار دارند و نقش 
ــي را در پرورش يا اصالح هر آموخته ايفا مي كنند.  اصل
ــهيم  ــتر در فرايند آموزش س هر چه دانش آموزان بيش
شوند، بهتر و بيشتر مي توانند آموخته هاي خود را در ابعاد 
مختلف گسترش دهند يا بهبود بخشند. به عبارت ديگر، 

شيوة آموختن را بهتر ياد مي گيرند.
اين نوع ارزش يابي مي تواند به شكل هاي گوناگوني 
انجام شود. دانش آموز براساس اطالعاتي كه از روش هاي 
ــاهدة رفتار و  ــود، مانند مش متفاوت جمع آوري مي ش
ــي، يا  عملكرد دانش آموز در هنگام فعاليت هاي كالس
ــخ به پرسش هاي كتبي يا شفاهي،  ارائة گزارش، يا پاس
ــود، اما همواره به خاطر داشته باشيم  ارزش يابي مي ش
ــتمر، رشد دهنده و پويا  كه آن چه هر ارزش يابي را مس
ــت. ارزش يابي  ــيوة استفاده از نتايج آن اس مي كند، ش

مستمر ويژگي هايي دارد؛ از جمله:
1. جزئي از فرايند آموزش است.

2. به فعاليت هايي منجر مي شود كه طراحي مراحل 
بعدي آموزش را امكان پذير مي سازد.

3. در تمام موضوعات درسي قابل اجراست.
ــهيم  4. دانش آموزان را در فرايند يادگيري خود س

مي سازد و توان خودارزيابي را در آنان تقويت مي كند.
5. معلم را قادر مي سازد به طور منظم دانش آموزان 
را در فعاليت هاي گوناگون زير نظر بگيرد و عواملي را كه 

مانع پيشرفت آنان است، شناسايي كند.
6. معلم را در فرايند تجربه اندوزي قرار مي دهد و به او 
كمك مي كند تا عالقه هاي دانش  آموزان را شناسايي كند.

ــواري آن ها) و  ــطح فعاليت ها (سادگي يا دش 7. س
مفاهيم را به درستي بسنجد.

8. معلم را قادر مي سازد تا از طريق ارزش يابي هاي 
ــت هايي كه برمي دارد، اطالعات كافي  متناوب و يادداش

براي ارزش يابي معتبر دانش  آموز جمع آوري كند.
9. دانش آموزان را در فعاليت هاي متفاوتي مي سنجد 
كه شرايط سنجش آن ها يكسان نيست. اما نبايد تصور 
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ــود اين امر، اعتبار قضاوت را خدشه دار مي كند. معلم  ش
ــدي فعاليت ها، خودش قضاوت نهايي را  بايد با درجه بن

انجام دهد و به تشخيص خود اعتماد كند.
ــتمر گفته  ــا توجه به آن چه دربارة ارز ش يابي مس ب
ــنجش، به چند  ــوزش از طريق اين س ــد، ارتقاي آم ش
ــت: 1. دادن بازخورد مؤثر به  ــي وابسته اس عامل اساس
ــر دانش آموزان در  ــر كردن مؤث ــوزان؛ 2. درگي دانش آم
فرايند يادگيري؛ 3. استفاده از نتايج سنجش در طراحي 
ــس؛ 4. درك و توجه به تأثير غيرقابل ترديدي كه  تدري
شيوة سنجش و ارزش يابي بر ايجاد عالقه و اعتمادبه نفس 
دانش آموزان دارد؛ 5. توانا كردن دانش آموزان در ارزيابي 

خود و تصميم گيري براي پيشرفت و ارتقا.
بنابراين، ارزش يابي مستمر بهترين روش ارزش يابي 
ــاي تحصيلي  ــد در دوره ه ــت كه باي ــن درس اس در اي
پايين تر، به عنوان تنها نوع ارزش يابي به كار گرفته شود و 
در دوره هاي باالتر در اولويت مطلق باشد و سهم اساسي 

نمره بدان تعلق گيرد.
ب) ارزش يابي پاياني

اين ارزش يابي معموالً به هدف نمره دادن، تصميم 
براي ارتقا به كالس باالتر، رتبه بندي يا اعطاي امتيازات 
ــز ارزش يابي پاياني به  ــن انجام مي گيرد. گاهي ني معي
معياري براي ارزيابي كار معلم تبديل مي شود. اين امر 
باعث مي شود معلمان عمدتاً به آزمون هاي پاياني بيش 
از حد توجه كنند و نسبت به نتايج آن حساس باشند 
ــيت را به دانش آموزان نيز منتقل كنند.  و اين حساس
ــاي معلم و دانش آموزان  در نتيجه، مجموعه فعاليت ه
تحت تأثير اين آزمون قرار مي گيرد و نقش ارزش يابي 
مستمر بسيار كم رنگ مي شود. اين امر موجب مي شود 
ــه را آموزش مي دهند،  ــا معلمان به جاي آن كه آن چ ت
ــت ارزش يابي  ــي كنند، آن چيزي را كه قرار اس ارزياب
ــوزش در خدمت  ــي آم ــد؛ يعن ــوزش دهن ــد، آم كنن

ارزش يابي قرار مي گيرد.
ــا ارزش يابي  ــن ارزش يابي ب ــاوت ديگري كه اي تف
ــت كه نمي تواند انواع  ــتمر دارد، محدوديت آن اس مس
ــش قرار دهد؛ لذا  ــي را تحت پوش فعاليت هاي آموزش
ــري در قلمروهاي  ــاي يادگي ــعة مهارت ه فرصت توس
ــد. هم اكنون،  ــلب مي كن ــي را از دانش آموز س آموزش
ــكل آزمون كتبي انجام  ارزش يابي پاياني معموالً به ش
مي گيرد و بيشتر بر اهداف شناختي، آن هم سطوح اولية 
ــود. حتي اگر طراح سؤال هاي  شناخت، متمركز مي ش
ــؤال هايي طراحي كند كه سطوح برتر  پاياني بتواند س
مهارت هاي شناختي، مانند توانايي استدالل، مقايسه، 

ــه علت محدود بودن  ــق و قضاوت را دربرگيرد، ب تطبي
ــؤال ها، به تدريج موقعيتي پيش مي آيد كه  اين گونه س
دانش آموزان پاسخ ها را حفظ مي كنند و كارايي اين گونه 
ــن، از آن جا كه  ــن مي برند. عالوه بر اي ــؤال ها را از بي س
دانش آموزان فعاليت هاي يادگيري خود را با نوع آزمون 
هماهنگ مي كنند، وقتي اين گونه ارزش يابي ها اهميت 
بيشتر پيدا مي كند، آنان مي كوشند فعاليت هاي داخل 
كالس را به سمت آمادگي براي آن آزمون سوق دهند و 
حتي اگر معلمي بخواهد فعاليت هاي ديگري را در دستور 
ــان دادن عدم عالقة خود، مانع  كار قرار دهد، آنان با نش
از اجراي آن فعاليت ها مي شوند و عمالً معلم را به سمت 
تدريسي مي كشانند كه با آزمون پاياني تناسب دارد؛ لذا، 
ــي تعليم وتربيت ديني، تقويت ايمان و  چون هدف اصل
ــت، توجه بيش از اندازه به آزمون  انگيزه براي عمل اس
پاياني بسيار زيان آور است و مانع توجه دانش آموزان به 
فعاليت هاي مستمر مي شود كه تقويت ايمان و تعميق 

شناخت عقلي را به دنبال دارند.
آفت بزرگ ديگري كه از توجه بيش از اندازه به آزمون 
پاياني، گريبان گير تعليم وتربيت ديني مي شود، تغيير مكان 
ــيله» با «هدف» است. اين اتفاق از آن جا سرچشمه  «وس
مي گيرد كه دانش آموزان ارزش يابي پاياني را وسيله اي براي 
ارتقاي تحصيلي، باال رفتن معدل و نظاير آن تلقي مي كنند؛ 
لذا به طور ناخوداگاه، به اين دليل درس ديني را مي خوانند 
و محتواي كتاب را حفظ مي كنند كه بتوانند آزمون را با 
موفقيت طي كنند و نمرة مناسبي براي ارتقاي تحصيلي 
به دست آورند. ممكن است خود دانش آموزان به اين امر 
ــؤال كه «چرا در آزمون  ــند و در پاسخ اين س واقف نباش
ــركت مي كنيد»، بگويند مي خواهيم ميزان يادگيري  ش
ــيوة درس خواندن آنان، توجه  خود را تعيين كنيم، اما ش
به جمالت خاصي از كتاب و مرور چند بارة متن و حفظ 
ــت كه آن ها خود را در خدمت  كردن عبارات گواه آن اس

آزمون قرار مي دهند نه آزمون را در خدمت خود.
ــد در  ــن فراين ــر اي ــق و جبران ناپذي ــيب عمي آس
ــه به ميزاني كه انگيزة  ــت ك تعليم وتربيت ديني اين اس
ــب نمرة پاياني قوي تر شود، رابطة واقعي با محتواي  كس
ــي كاهش مي يابد و به رابطة خشك و سرد تبديل  درس
ــود، ميل و رغبت به درس كم مي شود و در نتيجه  مي ش
ــد.  تأثيرات قلبي و رفتاري درس به حداقل خود مي رس
اين آسيب در ارزش يابي مستمر كمتر ظهور مي كند؛ زيرا 
ارزش يابي مستمر در خدمت ارتقاي يادگيري است و در 
همة مهارت هاي آموزشي كاربرد دارد، نه صرفاً در مهارت 

حفظ اطالعات و آموخته ها.

ميزانــي كــه انگيزة كســب 
نمــرة پايانــي قوي تر شــود، 
رابطــة واقعــي بــا محتواي 
درســي كاهش مي يابــد و به 
رابطة خشك و سرد تبديل 
مي شــود، ميــل و رغبت به 
درس كم مي شود و در نتيجه 
تأثيرات قلبي و رفتاري درس 

به حداقل خود مي رسد
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هادي كوشا
دبير حرفه و فن شهرستان تربت حيدريه

ــرورش، تالش براى  ــى نظام آموزش وپ  يكى از اهداف مهم و اساس
ــاندن دانش آموزان به رشد همه جانبة علمى و تربيتى است. در اين  رس
راستا، با توجه به تنوع مطالب و كاربردى بودن محتواى درس حرفه    وفن 
در زندگى فراگيرندگان، مى توان با تلفيق مفاهيم قرآنى و تربيتى در فرايند 
ـ يادگيرى اين درس، بر اثربخشى، جذابيت و نقش مؤثر آن در  ياددهى 

تربيت دانش آموزان افزود.


ــتم و ذهن خود را پيرامون آموزش مؤثر  پلك هايم را روي هم گذاش
ــؤاالت زيادي ذهنم را پر كرده بود. در  درس حرفه    وفن متمركز كردم. س
ـ يادگيري، معنويت را  روياهايم معلمي بودم كه در بحبوحة فرايند ياددهي 

با مفاهيم درسي درمي    آميخت و طرحي نو پديد مي    آورد.
و اما...

اينك چشم هايم را باز كردم و با توكل بر خداوند بزرگ، به روياهايم 
رنگ و بوي حقيقت بخشيدم.

ــة سال تحصيلي، همراه خود يك جلد قرآن كريم به  در اولين جلس
كالس بردم. دانش آموزان در ابتداي امر گمان كردند من دبير ديني، عربي 

يا قرآن هستم، يا كالس را اشتباه آمده ام. اجازه دادم در همين 
حالت كنجكاوي به سر برند. پس از حضورو غياب وقتي خودم 
را معرفي كردم، بر تعجبشان افزوده شد. با خودم گفتم: نقطة 

شروع اين جاست.  
ابتدا به معرفي انتظارات و شرح اهداف كتاب پرداختم، تا 
به اين نكته رسيدم: «درس حرفه    وفن، عرصه اى براى تالش، 
كارگروهى، همكارى، بروز خالقيت و كوشش در جهت كشف 
استعدادهاى علمى و عملى است.» در اين لحظه قرآن كريم را 
ــورة مباركة نجم «ليس لالنسان اّال ما سعى»  باز و آية 39 س
ــش او نيست) را براى  ــان بهره اي جز سعي و كوش (براي انس
دانش آموزان قرائت كردم و كوشيدم بين هدف ياد شده و اين 

آيه، ارتباط برقرار كنم.
لحظاتي بعد كالس فضايي معنوي به خود گرفته بود و 
من اميدوار بودم با ايجاد اين حالت دل نشين، دانش آموزان از 
همين ابتداي سال براى دست    يابى به اهداف درس حرفه    وفن 

عزم خود را جزم كنند.
ــي در دانش آموزان  ــه  عكس العمل مثبت چون آن جلس
مشاهده كردم، انگيزة بيشتري يافتم تا اين كار را توسعه بخشم 
و بين مفاهيم درسي حرفه    وفن و آيات قرآني، احاديث و روايات 
ائمة اطهار، پلي بسازم كه اين درس را در عين كاربردي بودن، 
به نوعي آسماني و روحاني سازد. در نتيجه، مطالعة كتاب    هاي 
ــروع كردم و با دقت در منابع غنى دينى، به ويژه  متعدد را ش
قرآن كريم و كتاب هاي گوناگون اسالمى و تربيتى، مصداق هاي 
قرآني و آيات و روايات مربوط به موضوعات مختلف را كتاب    هاي 
حرفه    وفن از واحد فناوري گرفته تا واحد كشاورزي، گردآوردم و 

به صورت مدون آماده كردم. 
ــه در حين فرايند  ــن صورت بود ك ــن به اي روش كار م
ياددهي ـ  يادگيري، به تناسب موضوع درس، به آيات قرآنى يا 
احاديث و روايات مرتبط با آن موضوع اشاره كنم. بيشتر اوقات، 
براي ايجاد فضاى معنوى بهتر، مصحف شريف قرآن يا منابع 
موردنظر را با خود به كالس مى    بردم و اكثراً دانش آموزان آيه يا 

حديث مورد نظر را قرائت مي كردند.
براي مثال، در بخشي از كتاب سال اول، وقتي در واحد 5، 
ــث در مورد وي ژگي هاي فلز آهن و كاربرد آن در زندگي به  بح
ميان آمد، موضوع را با قرائت آية 25 سورة مباركة حديد شروع 
كردم: «وَ أَنَْزلَْنا الَْحِديَد فِيِه بَأٌْس َشِديٌد وَ َمنافُِع لِلنَّاِس»: و آهن 
(و ديگر فلزات) را كه در آن سختي و نيز منافع بسيار براي مردم 

است، آفريديم.
به راستي فراگيرندگان از اين كه در قرآن نامي از اين فلز 
آمده است و سوره اي با اين نام وجود دارد و پروردگار از منافع 
آهن براي انسان سخن گفته است، هيجان زده و متعجب شدند.

يا وقتي در ابتداى درس زنبورعسل (واحد 8، صفحة 180، 
سال سوم) به فراگيرندگان گفتم، سوره    اى از قرآن به نام نحل 
(زنبورعسل) نام گذارى شده و آيات 68 و 69 كه مربوط به اين 
حشرة پرتالش است، توسط يكى از خودشان قرائت شد، شور و 
عالقة زيادى براى ادامة درس نشان دادند و با شگفتي از توجه 
ويژة پروردگار به اين حشرة  با ارزش، از نحوة زندگى و داليل 

اهميت زنبورعسل سؤال كردند.
ــوم، صفحة 56، دربارة تغذية  ــت سال س در واحد بهداش
كودك با شير مادر، به آية 233 سورة مباركة بقره «وَالَْوالَِداُت 

هنر تلفيق مفاهيم آموزشى و متون دينى 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانشــجويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

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

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

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

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگ سال و دانش آموزي تخصصي

يُْرِضْعَن أَْوالََدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن»: «و مادران [بايد] فرزندان خود 
را دو سال تمام شير دهند» اشاره كردم كه جامع و كامل بودن 
قرآن كريم و اين    كه حتي به اين نكات كوچك هم توجه داشته 

است، براي دانش آموزان جالب بود.
در سال دوم (بخش صنايع غذايي، صفحة 195) ، موضوع 
درس دربارة اهميت شير و تركيبات آن بود كه آن را با ماجراي 
ضربت خوردن اميرمؤمنان علي (ع) و توصية طبيب به استفاده 
ــير به عنوان تنها راه درمان زخم آن حضرت، شروع كردم  از ش
و اين    كه كودكان يتيم كوفه با ظرف هاى پر از شير، جلوى خانة 
حضرت صف كشيده بودند؛ چون شنيده بودند تنها شير مى    تواند 

مرهمى بر زخم عميق ايشان باشد.
 با ايجاد فضاي معنوي در كالس، ادامه دادم: در آن زمان، 
ــي كامل و حتي  ــير بود و به عنوان غذاي ــوت غالب مردم ش ق
شفابخش شناخته مي    شد؛ به طوري كه خود حضرت علي (ع) 
دربارة شير احاديث فراواني نقل فرموده اند؛ از جمله: «َحسُو اللََّبِن 
ِشفاء ِمن ُكلِّ داء إالَّ الَموَت: نوشيدن شير، شفايى براى هر درد 

است، مگر مرگ.» 
و پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «ليس يَْجزي مكان الطعام و 
الشراب إالّ اللّبن: تنها شير است كه مي تواند جاي آب و غذا را 

بگيرد.» 
به اين معني كه شير غذايي كامل محسوب مي شود. پس از 

بيان اين احاديث، تركيبات شير را معرفي كردم.
ــير،  ــنايي دانش آموزان با اهميت ش با ارائة اين نكات و آش
بسياري از آنان عنوان مي كردند تاكنون توجه زيادي به نوشيدن 
شير نداشتند و حال، رغبت بيشتري به خوردن آن پيدا كرده اند.

بايد بگويم، شنيدن اين نكات از زبان دانش آموزان، براي من 
بسيار دل گرم كننده و اميدبخش بود.

ــتفاده از كالم نوراني قرآن،  در مجموع مي توان گفت، اس
ــط  ـ يادگيري، آن هم توس احاديث و روايات در فرايند ياددهي 
ــايد دانش آموزان در اين باره، از او انتظار كمترى  دبيرى كه ش
دارند، براى خود آنان  نيز جالب بود. به گونه اى كه برخي عنوان 
مى    كردند، شنيدن اين نكات از دبير حرفه    وفن برايشان تازگي 
ــنيدن اين  ــتياق آنان را براى ش دارد و اين جانب به وضوح اش
ــاهده كردم و انگيزه ام  براى تداوم استفاده از  مفاهيم دينى مش

نكات تربيتى افزون شد.
بنابراين، اگر مى خواهيم به مفهوم واقعى تعليم وتربيت يا 
همان آموزش وپرورش دست يابيم، نبايد تنها بر مطالب علمى 
كتاب تكيه كنيم و از مفاهيم دينى و تربيتى مرتبط با آن غافل 
ــويم. در واقع نبايد فقط بر آموزش متكى باشيم و پرورش را  ش
رها كنيم و آن را وظيفة معدودى از دبيران خاص بدانيم، بلكه به 
فرمودة قرآن كريم و امام راحل (ره)، بايد همواره تزكيه بر تعليم 

مقدم باشد.
منابع 
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 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 96000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 60000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: .  . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:
                  

       امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست، از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
پست  با  اشتراك  شدة  تكميل  برگ  همراه  به  بانكي  فيش  اصل  ارسال   .2

سفارشي (كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

برگ اشتراك مجله هاي رشد

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

جهاد اقتصادي

  نوشين جاودان

ــتانى اعضاي  ــى برون اس ــن بازديد علم در چهارمي
انجمن علمى معلمان حرفه وفن استان فارس كه در تاريخ 
89/11/20 انجام شد، تعداد 50نفر از اعضاي اين انجمن، 
ــاحل ايران در بندرعباس  ــازى و فراس ازكارخانة كشتى س
ــد به عمل آوردند. اين كارخانه يكى از  (ISOICO) بازدي
ــت و اهداف آن عبارت اند  قطب هاى مهم صنعتى ايران اس
از: طراحى، ساخت و تعمير انواع كشتى مهندسى، خريد، 

ساخت و نصب انواع سازه هاى دريايى و... 
در اين سفر سه روزه، از مراكز صنايع دستى،گردشگرى 
و تجارى قشم نيز بازديد به عمل آمد و در مجموع سفرى 
پربار درجهت ارتقاي سطح علمى اعضاي انجمن محسوب  

شد. 
بازديدهاى علمى برون استانى سال هاى قبل، سفر به 
نيروگاه بوشهر، ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمة كرمان 
بوده است. اميد است انجمن هاى علمى معلمان حرفه وفن 
ــر كشور فعال شوند تا همكاران از كنار هم بودن  در سراس
ــير تكامل علمى و عملى را سريع تر طى  و هم انديشى، س

كنند. 
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