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ماه نامة آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى براى دبيران، دانشجويان و كارشناسان آموزش و پرورش
      106 شمارة قبلي اين نشريه با نام رشد آموزش راهنمايى تحصيلى منتشر شده است.
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ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار 
اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.

ــده بايد با متن اصلي هم خواني داشته  ـ مقاله هاي ترجمه ش
باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خالصه 

مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. 
ــان، بر يك روي كاغذ و با خط خوانا  ــه يك خط در مي ـ مقال

ــود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و  نوشته يا تايپ ش
روي سي دي يا از طريق پيام نگار مجله ارسال شوند.

ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد 
و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود.

ــكل ها و عكس ها در متن  ــرار دادن جدول ها، ش ــل ق ـ مح
مشخص شود.

ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار 
در چند سطر تنظيم شود.

ـ كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليدواژه ها) از متن استخراج شوند.
ــي در متن و  ــر اصلي، تيترهاي فرع ــه بايد داراي تيت ـ مقال

سوتيتر باشد.   
ــنده يا مترجم همراه يك قطعه  ـ معرفي نامة كوتاهي از نويس

عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.
ــيده  ــه در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رس ـ مجل

مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

ــئوالن  ــدرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مس ـ آراي من
مجله نيست.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشى
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گـفتـمـان تـحـول
ــال تحصيلى جديد (93-1392) تغيير ساختار آموزش وپرورش به ايستگاه دورة راهنمايى تحصيلى  ــروع س با ش
ــال در اين ايستگاه توقف دارد. به همين دليل، از اين  ــتن برنامه هاى جديد، سه س ــيد. قطار تغيير با به همراه داش رس
ــد آموزش متوسطه» تغيير مى يابد. اميدواريم با شروع ماه  ــد آموزش راهنمايى تحصيلى به «رش تاريخ نام مجلة رش
مهر، تغيير و تحول نيز باعث رشد بيشتر فرزندان ما باشد. براى همراهى با شما همكاران محترم، در برنامه هاى سال 
جارى تغييراتى داده ايم. مبناى برنامه ريزى در مجلة رشد آموزش متوسطه توجه جدى به سال هفتم (پاية اول دورة 

اول متوسطه) خواهد بود. 
نكتة مهم براى همراهى با تحول، شناخت ضرورت آن است. چرا كه بدون اين شناخت كارهاى ما گرفتار تقليد 

خواهد شد.
ــرفت در آموزش وپرورش به تحول و تغيير اساسى احتياج است. تاريخ آموزش وپرورش شاهد تغييرات  براى پيش
زيادى بوده است، اما به دليل اينكه اين تغييرات براساس فلسفه و برنامه هاى مشخصى طراحى نشده، عموماً كوتاه  مدت 
ـ   معلمان   ـ با تحول و تغيير نسبت  بوده و پس از چند سال از مسير اصلى منحرف شده است. شما همكاران محترم 
نزديكى داريد. زيرا طبيعت كار و فعاليت شما در جهت تغيير، پيشرفت و تحول آينده سازان اين كشور است. طبع معلمى 

ــته اند و هميشه به دنبال  ــت. معلمان به افق ها و آرمان هاى بلند دلبس طبع تحول آفرينى اس
پيدا كردن يا خلق فضايى هستند كه بتوانند آرمان هاى خود را محقق كنند.

ــاره دارد و تمام  ــود به آينده اش ــر و تحول در ذات خ تغيي
ــت اندركاران آموزش وپرورش براى تحول،  تالش دس

ــازى براى رسيدن به چشم انداز 1404  زمينه س
است.

ــاركت در  براى معلمان، مش
پيشرفت كشور، ريل گذارى 

ــت خود و  ــراى حرك ب
نسل حاضر و آينده 

است. 

يادداشت سردبير

محمدرضا حشمتي
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شايد بتوان گفت اين ويژگى منحصر به معلمان است. بنابراين، معلمان انگيزة بيشترى دارند كه هميشه در زمينه هاى 
تغيير، تحول و تعالى وارد عرصه شوند. زيرا هم ويژگى هاى الزم را دارند و هم انگيزة باال. اين دو كمك مى كنند كه 
معلمان در تغيير و تحول نقش برجسته اى داشته باشند. در واقع، معلمان مدافع حقوق نسل امروز و فردايند. آن ها در 

كار تربيت افرادى هستند كه فردا جامعه را مديريت خواهند كرد.
ــند تحول بنيادين آموزش وپرورش» يكى از مهم ترين برنامه هاى بلندمدت كشور براى پيشرفت است. اين  «س
ــند بر مبانى متقن اسالمى، همچنين اصول علمى استوار است و يكى از مهم ترين دستاوردهاى آموزش وپرورش  س
ــمار مى رود. حال آنچه مى تواند تغيير و تحول را در ساختار يك سازمان جارى و سارى  ــالمى به ش پس از انقالب اس
ــت. گفتمان سازى هم در مرحلة طراحى و هم در مرحلة اجرا بسيار الزم و ضرورى به نظر  ــازى» اس كند، «گفتمان س
مى رسد. شايد يكى از داليل موفق نبودن بعضى برنامه هاى كشور، به خصوص در مرحلة اجرا، نبودن گفتمان سازى 
است. گفتمان به معنى يك جريان فكرى  اجتماعى است. اگر اين جريان فكرى و علمى در حوزه هاى انديشة معلمان، 
در كالس هاى ضمن خدمت و در نشريات به خوبى عملى نشود، گفتمان نخواهد بود. پس ضرورى است اين جريان 
فكرى كه اساس و پايه هاى اعتقادى  ـ علمى دارد در جامعة آموزش وپرورش در سطح گسترده مطرح شود، موضوع 
بحث و بررسى معلمان قرار گيرد و در نشست هاى متعدد فرصت تبادل نظر و انتقال تجربه هاى انباشته به همكاران 
داده شود. ضرورى است گفتمان اسناد تحول بنيادين و برنامة درسى ملى به دل نگرانى فكرى مردم (ما معلمان) تبديل 

شود. در اين صورت است كه گفتمان شكل مى گيرد.
ــد راه اجراى بهتر برنامه ها را هموار كند. وقتى دربارة برنامه اى در حلقه ها و گروه ها و در جامعه ها  ــان مى توان گفتم
ــود و در معرض فكر عموم گذاشته مى شود. اقشار زيادى از  ــى مى شود، مسائل و مشكالت آن باز مى ش بحث و بررس
مردم، به خصوص معلمان، خودشان را در اين برنامه سهيم تلقى مى كنند و اين باعث مى شود كه اجراى برنامه، عالوه 
بر تضمين هاى قانونى كه ناشى از تصويب و ابالغ برنامه است، نوعى تضمين عمومى پيدا كند و مطالبه اى 
ــود كه برنامه راحت به اجرا درآيد و  ــكل بگيرد. اين امر باعث مى ش عمومى براى اجراى آن ش
ــود. انحراف احتمالى برنامه در فضاى فكرى جامعه زود مشخص شود،  منحرف نش
ــكارى و همراهى در اجراى  ــراى اجراى آن افزايش يابد و هم مطالبات ب

برنامه زياد شود.
ــطه در نظر داريم دربارة  در مجلة رشد آموزش متوس
ــتر  ــى ملى» بيش ــول و برنامة درس ــان تح «گفتم
بنويسيم. مثل هميشه منتظر ديدگاه هاى شما 
ــه اعتقاد  ــتيم، چرا ك ــن زمينه هس در اي
ــى مى تواند  ــم اين گفتمان زمان داري
ــته باشد  نقش آفرينى مثبت داش
ــة ما خوب  ــه از طرف هم ك
ــراى فهم  ــود و ب فهم ش
ــات  ــز جلس ــر ني بهت
ــى دربارة  هم انديش
واژه ها و مفاهيم 
بيش از پيش 
ــرورى  ض
است.  
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آقا! شما دبير چى هستيد؟
زندگى، شخصيت و انديشه هاى تربيتى 
شهيد سيدمحمد حسينى بهشتى

ناصر نادرى

در گذر
 زمـــان

شروع تحصيالت تولد
در مكتبخانه

شروع تحصيل در ورود به دبستان
دبيرستان

ورود به حوزة 
علمية صدر 

اصفهان

ورود به حوزة 
علمية قم

ورود به دانشكدة 
الهيات دانشگاه 

تهران

دريافت مدرك 
ليسانس، ورود به 
آموزش و پرورش 

و تدريس زبان 
انگليسى

13071311131313191321132513271330

سيدمحمد حسينى بهشتى در پاييز سال 1330، به عنوان دبير زبان انگليسى 
مشغول تدريس شد. روزى كه براى نخستين بار پا به حياط دبيرستان «حكيم نظامى» 
ــت، نفس عميقى كشيد و در حالى كه لباس روحانيت به تن داشت، به طرف  قم گذاش
دفتر مدير رفت. مدير مرد ميان سال و دنياديده اى بود. با ديدن روحانى، به پاخاست و به 

گرمى دستش را فشرد.
ـ بفرماييد!

ـ من بهشتى هستم؛ دبير زبان انگليسى.
و بعد برگة ابالغ خود را به مدير داد. مدير لبخندى زد و با تعجب گفت: «شما دبير 

زبان انگليسى هستيد!؟»
ـ بله.

ـ خيلى خوش آمديد!
بعد او را به همكارانش معرفى كرد. آن ها هم با تعجب به اين روحانى جوان نگاه 

كردند.
چيزى نگذشت كه زنگ كالس ها به صدا درآمد. دانش آموزان با عجله و همهمه 

به كالس ها رفتند. معلم ها نيز به دنبال آن ها وارد كالس ها شدند.
وقتى در كالس باز شد، دانش آموزان با يك روحانى جوان و بلند قد، با محاسن و 

ابروهاى مشكى روبه رو شدند.
به احترام او از جاى برخاستند و با تعجب به هم نگاه كردند.

ــيدمحمد سالم كرد و از بچه ها خواست سر جايشان بنشينند. خودش هم روى  س
صندلى معلم نشست و بعد سكوت سنگين كالس را شكست و آغاز سال تحصيلى را 

تبريك گفت.
ـ آقا اجازه! شما دبير دينى هستيد؟

بهشتى با تبسم گفت: «خير.»
ـ پس آقا حتماً دبير عربى هستيد.

ـ آقا! شما دبير چى هستيد؟
بهشتى از صندلى اش بلند شد و گفت: «من دبير زبان انگليسى ام.»

دهان دانش آموزان از تعجب باز شد و هاج و واج به هم نگاه كردند...

13071311131313191321

ـ بفرماييد!
ـ من بهشتى هستم؛ دبير زبان انگليسى.

و بعد برگة ابالغ خود را به مدير داد. مدير لبخندى زد و با تعجب گفت: «شما دبير 
زبان انگليسى هستيد!؟»

ـ بله.
ـ خيلى خوش آمديد!

بعد او را به همكارانش معرفى كرد. آن ها هم با تعجب به اين روحانى جوان نگاه 
كردند.

چيزى نگذشت كه زنگ كالس ها به صدا درآمد. دانش آموزان با عجله و همهمه 
به كالس ها رفتند. معلم ها نيز به دنبال آن ها وارد كالس ها شدند.

وقتى در كالس باز شد، دانش آموزان با يك روحانى جوان و بلند قد، با محاسن و 
ابروهاى مشكى روبه رو شدند.

به احترام او از جاى برخاستند و با تعجب به هم نگاه كردند.
ــيدمحمد سالم كرد و از بچه ها خواست سر جايشان بنشينند. خودش هم روى  س
صندلى معلم نشست و بعد سكوت سنگين كالس را شكست و آغاز سال تحصيلى را 

تبريك گفت.
ـ آقا اجازه! شما دبير دينى هستيد؟

بهشتى با تبسم گفت: «خير.»
ـ پس آقا حتماً دبير عربى هستيد.

ـ آقا! شما دبير چى هستيد؟
بهشتى از صندلى اش بلند شد و گفت: «من دبير زبان انگليسى ام.»

دهان دانش آموزان از تعجب باز شد و هاج و واج به هم نگاه كردند...

حكايت دلدادگي
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تأسيس دبيرستان 
دين و دانش

آغاز تحصيل در 
دورة دكترا

تأسيس مدرسة 
منتظريه در قم

دستگيرى توسط 
ساواك

سفر به آلمان براى 
ادارة مركز اسالمى 

هامبورگ

همكارى با بخش 
برنامه ريزى و 

تهية كتاب هاى 
تعليمات دينى 

آموزش  وپرورش

دستگيرى مجدد 
توسط ساواك

عضويت در مجلس 
خبرگان و تصدى 

رياست ديوان 
عالى كشور به 

فرمان امام خمينى 

شهادت در دفتر 
مركزى حزب 

جمهورى اسالمى

133313351339134313441350135713581360

شخصيت فرهنگى
آيت اهللا سيدمحمد حسينى بهشتى (1360-1307) در ذهن شما بيشتر يك روحانى 
ــت كه  ــت. اين در حالى اس ــت مدار و مؤثر در جريان هاى تاريخ معاصر ايران اس سياس
ـ اجتماعى، يك چهرة فرهنگى، انديشمند دينى و  بهشتى عالوه بر شخصيت سياسى 

داراى آثار متعدد در حوزة دين شناسى است.
با توجه به گرايش ها و تعلقات  آيت اهللا بهشتى، وى عالوه بر تجربة شيرين تدريس 
ــيس و شكل گيرى چند مدرسه نقش اساسى داشته  ــه هاى قم، در تأس در برخى مدرس

است.
جالب است در بين آثار قلمى شهيد بهشتى، مضمون هاى مرتبط به تعليم وتربيت و 
مباحث انسان شناسى سهم برجسته اى دارد؛ آثارى همچون: بهداشت و تنظيم خانواده، 

نقش آزادى در تربيت كودكان و موسيقى و تفريح در اسالم.
ــهيد دكتر باهنر و  ــالم ش ــال 1350 همراه با حجت االس ــت وى در س گفتنى اس
ــة كتاب هاى تعليمات دينى  ــالم دكتر غفورى با بخش برنامه ريزى و تهي حجت االس

آموزش وپرورش همكارى داشته است.
ــروع كردند و نقشه اى كشيدند كه بسيار ثمربخش بود.  آنان كار تأليف كتاب را ش
ــى آموزش وپرورش  ــوراى عال ــن بود كه كتاب ها را براى تأييد نهايى به ش معمول اي
مى دادند. آن ها براى اينكه كتاب ها به شوراى عالى نرسد، آن ها را زمانى براى چاپ ارائه 

دادند كه ديگر براى اظهارنظر ديگران فرصتى نبود.
ــت. چندى پس از چاپ كتاب ها،  ــد و در اختيار مدارس قرار گرف كتاب ها چاپ ش
ــهرهاى شمال، جوان ها به  ــيد مبنى بر اينكه در ش ــاواك رس گزارش هاى زيادى به س

مسجد مى روند و براى بچه ها و مردم چيزهايى را مى خوانند كه بسيار مهيج است.
وقتى از اين جوان ها پرسيده بودند كه اين چه كارى است مى كنيد، آن ها در پاسخ 

گفته بودند: «ما كارى نمى كنيم فقط متن كتاب هاى دينى را مى خوانيم.»
ــانى را مأمور بررسى كتاب هاى  ــاواك كارشناس به علت فراوانى اين گزارش ها، س
ــمت هاى زيادى از كتاب ها را خط كشيدند و اعالم كردند  دينى كرد. آن ها نيز زير قس
اين مطالب ضدملى و ضدميهنى هستند و بايد حذف شوند. اما دكتر بهشتى و يارانش 
تا آنجا كه مى توانستند مقاومت كردند و به كار خود ادامه دادند. آن ها سال هاى بعد هم 
ــال 1357 (پيروزى انقالب  ــاندند. اين روند تا س كتاب ها را با اندكى تفاوت به چاپ رس

اسالمى) ادامه يافت.

انديشه هاى تربيتى 
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 خالقيت و نوآورى
ــان براى خالقيت و دگرگون كردن محيط خود آفريده  از نظر اسالم، انس

ــالت را دارد كه قدرت افزايش پذير خالقيت فكرى و عملى  ــده است و اين رس ش
ــه كار اندازد و در محيط طبيعى و اجتماعى خويش، دگرگونى هاى الزم را  خود را ب
به وجود آورد و تازه هاى سودمند بيافريند تا براى زندگى بهتر و انسانى تر خود و ديگر 

انسان ها آماده تر شود و هرگز يكسره تسليم واقعيت هاى موجود نگردد.

 پوچ گرايى
عليرغم پيشرفت هاى مادى در قرون اخير، كمبود ايمان و معنويت موجب 

ــت. قرآن بر اين اصل تكيه دارد كه  ــتگى نسل حاضر شده اس پوچ گرايى و سرگش
ــش، در صورتى كه از  ــكوه و زيبايى و عيش و نوش زندگى با همة زرق و برق و ش
هدفى درخور انسان و از ايمان و معنويت خالى باشد، پوچ و بى محتواست و انسان 

دلبسته به آن زيانكار و تالش هايش بيهوده و بى حاصل.

 فراهم آورندة زمينه ها
نقش ما و شما نسبت به اين بچه ها بايد 

نقش كمك باشد، نقش فراهم آورندة زمينه هاى 
بيشتر براى رشد سريع تر و سالم تر و سرراست تر 
باشد، نه نقش استادكار قالب سازى كه مى خواهد 
اين استعداد نرم و لطيف كودك را در قالبى خشن 

بريزد و از او موجودي قالبى بسازد.

 كتاب داستان زياد بخوانند!
يكى از مشكالت زمان ما اين است كه آدم ها و انسان ها بيش از حد قالبى 

هستند. يكى از عوامل نجات دادن انسان هاى نسل بعد از قالبى شدن و فكر قالبى 
داشتن، اين است كه در بچگى كتاب زياد بخوانند؛ چون كتاب هاى داستان معموًال 
اين خاصيت را دارند كه در چارچوب واقعيات روز محصور نيستند. بنابراين به بچه ها 

امكان مى دهند كه مقدارى برتر از اين واقعيات محدود محيطى هم بينديشند.

 تفريح
ــوًال تفريح يكى از  اص

ــر است و  نيازهاى طبيعى بش
ــى و مكتبى  ــر نظام اجتماع ه
بايد براى ارضاى اين خواستة 

طبيعى فكرى كند.

 آرامش
آرامش خانواده رمز 
ــت  آرامش فرزندانى اس
ــادران  ــدران و م كه پ

فردايند.

 انسان شدنى است مستمر
در جهان بينى اسالم، انسان شدنى است مستمر 

ــى است خوداگاه، انتخابگر و خودساز. ما بر اين  و پويش
ــالم، انسان  چهار عنوان تأكيد داريم. در جهان بينى اس
ــتمر. همواره يك شدن  ــدنى است مس شدن است؛ ش
است، و پويش است، تالش است. پويشى است خوداگاه 
ــاز. در نهاد و نهانش  و انتخابگر، انتخاب كننده و خودس
كشش ها، خواسته ها و انگيزه هايى آفريده شده است كه 

او را به اين حركت و پويش خودساز وامى دارد.

 فرصت اظهارنظر  
به بچه فرصت اظهارنظر بدهيد! بگذاريد يك حرف پرت بزند. بگذاريد يك 

استدالل غلط بكند. يك نتيجة غلط هم بگيرد، و حتى تا آنجا كه خسارت شكننده 
ندارد، دنبال اين نتيجة غلط برود و خودش يك تجربه به دست بياورد. تجربه هاى 
تلخى كه اين بچه ها خودشان با اعمال حق اختيار به دست مى آورند، از يك كتاب 

نصيحت سعدى و فردوسى و لقمان باالتر است.

 عادت
ــائل دينى،  ــون مس ــى پيرام ــات علم در مطالع

ــادى، بايد  ــى حقوقى و اقتص ــى، اخالقى و حت اجتماع
ــد مورد توجه  ــون عاملى مؤثر و نيرومن «عادت» همچ
ــالم و  ــانى كه دربارة اس ــرد. مخصوصاً به كس ــرار گي ق
ــى و حتى آداب و  ــتورهاى فردى و اجتماع اهميت دس
رسوم عبادت و آيين خداپرستى و از اين باالتر، طرز بيان 
مسائل مابعدالطبيعه در اين دين مقدس مطالعه مى كنند، 
توجه به مسائل بغرنج و پيچيدة روانى، از جمله عادات را 

توصيه مى كنيم.

 آموزش جنسى
شما مى دانيد كه هميشه بچه مسلمان را با رسالة عمليه آشنا مى كردند؛ قبل از اينكه پسر دچار احتالم 

شود كه به شكلى از اشكال ممكن است جنب شود و وظيفه اش هم غسل كردن است. به دختر خانم ها هم 
قبل از اينكه به نه سالگى برسند و احتماًال خودشان با مسئلة عادت ماهانه روبه رو بشوند، سعى مى كردند به 
شكلى از اشكال بفهمانند كه اگر چنين چيزى ديدى، وحشت نكن! خيال نكن يك بيمارى دارى، بلكه اين 

يكى از نشانه هاى كمال آفرينش و خلقت زن است كه عادت ماهانه شود.
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به دانش آموزان بياموزيد 
يك موقعيت يكسان مى تواند

 احساسات متفاوتى در ما برانگيزد

هيجان هاى آشنا
سعيد بى نياز

كارشناس ارشد روان شناسى بالينى

برنامة آموزش «مهارت هاى زندگى» سال هاست كه در برنامة آموزشى دوره هاى گوناگون 
تحصيلى در كشورهاى توسعه يافته قرار گرفته است. مهارت هايى كه به دانش آموزان مى آموزد 
چگونه خودشان را بشناسند، چگونه با ديگران بهتر رابطه برقرار كنند، چطور بهتر فكر كنند و 
ــترس، اضطراب و افسردگى برآيند. معلمان دورة اول  چطور از پِس هيجان هاى منفى مثل اس
متوسطه، به عنوان كسانى كه در طول يك سال تحصيلى به طور مداوم با دانش آموزان مرتبط 
هستند، يكى از بهترين گروه هاى مرجع براى آموزش اين مهارت ها به دانش آموزان محسوب 
ــيوة آموزش مهارت شناخت هيجان ها  ــمارة سال تحصيلى جديد، «ش ــوند. در اولين ش مى ش
ــى  ــه دانش آموزان دورة راهنمايى» را برگزيده ايم. مهارتى كه هم بخش مهمى از خودشناس ب
ــوان پايه اى ترين مهارت زندگى را دربر مى گيرد و هم يكى از مهارت هاى چهارگانه براى  به عن
ـ  كه معموًال  ــت؛ نوعى از هوش كه برخالف «هوِش شناختى»  پرورش «هوش هيجانى» اس
ــناختى آن را مى سنجند  ـ هم آموختنى است و هم مى تواند  ــت هاى IQ يا هوش  بهر ش با تس

موفقيت شغلى، خانوادگى و اجتماعى دانش آموزان را در آينده پيش بينى كند.
برخالف توانايى هاى عقالنى مثل «استدالل» يا «حافظه»، تعريف هيجان خيلى مشكل 
ــات، عاطفه و هيجان وسط باشد، همة ما مى دانيم داريم از چه  ــت. البته وقتى پاى احساس اس
چيزى حرف مى زنيم اما نمى توانيم دقيقاً تعريفش كنيم. قدر مسلّم هيجان ها هم مانند انگيزه ها 
ما را به حركت وامى دارند. واژة التين هيجان با واژة التين حركت هم ريشه است. غير از اين، 

برخالف توانايى هاى عقلى كه تقريباً ثابت هستند، هيجان به اصطالح باال و پايين دارد. 
روان شناسان هيجان را به سه بخش انگيختگى فيزيولوژيك ( مثًال ضربان قلب)، تجربة 
ــتن روى هيجان مثًال عصبانيت) و مؤلفة رفتارى (  مثًال دلم مى خواست  ــيارانه ( نام گذاش هش

خفه اش كنم) تقسيم مى كنند و مى گويند همة هيجان ها اين سه بخش را دارند.

طرح درس
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جدول 1
وضعيت سر و بدنوضعيت صدا و كالموضعيت چشم ها و ابروهاوضعيت دهانهيجان

لبخند، شادى
لبخندى كه احتماًال 

دندان ها هم ديده 
مى شوند

تند حرف زدن، چين خوردن دور چشم ها
بلند حرف زدن، 

خنديدن

باال و پايين پريدن، كف 
زدن، تكيه دادن به عقب، باز 

كردن دست ها و رقصيدن 
(البته آن ور آب)

 اخم كردن، اندوه
پايين آمدن 
لب ها و فك

گريه كردن، 
پايين آمدن پلك ها، 

باال رفتن قسمت هاى 
درونى ابروها

كمى يواش تر حرف   زدن، 
هيجان كمتر، 

احتماًال نامفهوم حرف زدن، 
آه هاى قابل شنود برآوردن

پايين افتادن شانه ها، 
شل شدن ماهيچه ها، پايين 
آوردن سر، بى حركت   ماندن 

و نداشتن فعاليت

اخم كردن، خشم
به هم فشرده  شدن 

فك ها، 
بسته شدن دهان

خيره شدن، 
جمع كردن ابرو

كمى سريع تر حرف زدن، 
بسيار بلندتر حرف زدن، 

شكسته و بسته حرف زدن، 
قطع كردن صحبت ديگران

تكان خوردن سر، 
حالت هاى نشان دهندة حمله (مثل 
مشت هاى گره كرده، بزرگ   شدن 

سوراخ بينى، سرخ شدن 
صورت، سيخ شدن بدن)

خشك شدن دهان، ترس
لرزيدن لب ها،

به هم خوردن دندان ها

باز شدن زياد چشم ها، 
تند تند پلك زدن، 

گريه كردن

بسيار سريع تر و بسيار 
بلندتر حرف زدن، خشك 

يا غيرمنظم شدن صدا، 
نفس كشيدن نامرتب، جيغ زدن

خود را عقب كشيدن، در جاى 
خود خشك شدن، پيچ   و  تاب 

خوردن، عرق  كردن كف دست ها، 
خشك شدن ماهيچه ها

باز ماندن دهان، تعجب
اندكى باال آمدن 
گوشه هاى دهان

بسيار باز شدن زياد 
چشم ها، باالتر رفتن 
ابروها و از هم دورتر 

شدن آن ها

در جاى خود بى حركت 
شدن، سكوت كردن، 

بلند و باهيجان حرف زدن

دهان خود را با دست پوشاندن 
يا در جاى خود خشك شدن

گره خوردن لب باال، تنفر
ديده شدن زبان

پايين آمدن قسمت هاى 
درونى ابروها

بسيار يواش تر و آرام تر حرف   زدن، 
غرغر كردن، صداهاى گلويى 

درآوردن (مثل ايخ، اى)

سر به عقب برگرداندن يا 
به طرف عقب برگشتن، 

چين به دماغ انداختن

چند نوع هيجان داريم؟
پاى  ــى  وقت ــوًال  معم
ــط  ــيم بندى هيجان ها وس تقس
ــش  ــان از ش مى آيد، روان شناس
ــة  ــه در هم ــى ك ــان اصل هيج
ــا از نيويورك  ــاى دني فرهنگ ه
ــائو وجود  ــة بيس ــه تا گين گرفت
ــم،  ــد: ترس، خش دارد مى گوين
ــدوه و نفرت .  ــادى، ان تعجب، ش
ــه تظاهر  ــت ك ــب اينجاس جال
ــا در فرهنگ هاى  اين هيجان ه
گوناگون دنيا به يك شكل است.  
ــما كمك  ــدول 1 به ش ج
مى كند ريز ترين جزئيات ديدنى و 
شنيدنى يك هيجان را تشخيص 

دهيد:

هيجان هاى پيچيده
هيجان هاى پيچيده معموًال به شفافيت و شدت هيجان هاى اصلى 
نيستند، بلكه تركيبى تر و پيچيده تر از آن هستند كه بشود تنها به شش 
ــان با اضافه كردن دو طبقة  ــان كرد. بعضى از روان شناس طبقه تقسيمش
ــاى مركب را نيز مطرح كرده اند.  ــر به هيجان هاى اصلى، هيجان ه ديگ

شكل 1 طبقه بندى پالچيك از هيجان هاست:  

ــرش  ــرس و پذي ــى از ت ــكل 1) تركيب ــدى (ش ــن طبقه بن در اي
«سلطه پذيرى»، تركيبى از خوشى و پذيرش «عشق»، تر كيبى از خوشى 
ــگرى»،  ــار «خوش بينى»، تركيبى از عصبانيت و انتظار «پرخاش و انتظ
تركيبى از عصبانيت و نفرت «اهانت»، تركيبى از اندوه و نفرت «ندامت»، 
ــى از اندوه و تعجب «يأس» و تركيبى از تعجب و ترس «هيبت»  تركيب

مالحظه مى شود. 

شناخت هيجان هاي دانش آموز دورة اول متوسطه
ــى دارد آخرين  ــطه، يعنى وقت ــوز در اوايل دورة اول متوس دانش آم
ــود، از  ــى مى ش ــد و وارد دورة نوجوان ــى را مى گذران ــال هاى كودك س
ــما در اين دوره با  ــود. يعنى ش ــتر باخبر مى ش هيجان هاى خودش بيش
ــتيد كه پيش فرض هاى آموختن اين مهارت را  دانش آموزانى مواجه هس
در خود دارند. خودشان تا حدودى مى دانند كه واكنش هاى افراد به يك 
اتفاق يكسان با هم فرق دارند. اين مهارت به آن ها مى آموزد كه نه تنها 
رفتار آدم ها، بلكه هيجان هاى آن ها هم در مقابل يك اتفاق با هم فرق 
ــترى مى گذارند و با  ــد. در نتيجه، آن ها به تفاوت آدم ها احترام بيش دارن

احساسات و ظرافت بيشترى به واكنش ديگران پاسخ مى دهند.
شكل 1. طبقه بندى 
هيجان هاى پيچيده

8
آمــوزش

1392 شماره 1
آمــوزش



شيوة بازى
1. به هر دانش آموز پنج كارت سفيد بدهيد. به آن ها بگوييد الزم نيست اسمشان را روى كارت ها بنويسند. بخواهيد 
به پنج اتفاِق هفتة گذشته كه احساساتى را در آن ها برانگيخته است فكر كنند. براى مثال «يكى از دوستانم هفتة 
پيش بيمار و روانة بيمارستان شد، و اين مرا غمگين كرده است.» از دانش آموزان بخواهيد در يك روى كاغذ شرح 

اتفاق را بنويسند و روى ديگر آن احساسشان را در مورد آن.
2. كارت هاى پر شده را جمع كنيد و كاغذهاى رنگى و ورقة «احساسات متفاوت» را بين دانش آموزان پخش كنيد.
ــده) بخواهيد وظيفة «خواندن كارت ها» و «ثبت كردن مطالب روى تختة كالس» را  ــب (ثبت كنن 3. از دو داوطل

به عهده بگيرند.
4. خواننده بايد كارت ها را بُر بزند و يكى از آن ها را به طور تصادفى انتخاب كند. بعد از آن اتفاقى را كه روى كارت 
نوشته شده است بخواند و از بچه ها بپرسد اگر اين اتفاق براى آن ها بيفتد چه احساسى خواهند داشت؟ دانش آموز 

بايد يكى از كاغذ هاى رنگى اش را روى احساس مورد نظرش در ورقة «احساسات متفاوت» بگذارد.
5. ثبت كنندة روى تخته مى نويسد «يك» (يعنى وضعيت اول) و از پنج دانش آموز مى خواهد كه احساسات خودشان 

را بگويند. اين پنج احساس را زير عدد يك مى نويسد.
6. خواننده دوباره كارت ها را بر مى زند و اتفاق دوم را مى خواند. دانش آموزان بايد كارت دوم را روى ورقه بگذارند. 

ثبت كننده هم از پنج داوطلب ديگر مى خواهد احساسشان را بگويند و آن ها را زير عدد 2 روى تخته مى نويسد.
7. بعد از 12 كارت بازى را تمام كنيد.

8. از بچه ها بخواهيد كلمه هاى زير 1 را ببينند. از آن ها بپرسيد آيا همة آن ها مثل هم هستند؟ آيا فرق دارند؟ چرا؟
9. از بچه ها بپرسيد آيا تشخيص دادن احساسات سخت بود؟ در اين بخش مى توانيد اطالعاتى را كه در اين مقاله 

در مورد هيجان هاى ساده و پيچيده گفته شده است به بچه ها منتقل كنيد.
10. از بچه ها بپرسيد: «هر هيجانى چه نشانه هايى دارد؟»

ــان با ما فرق مى كند، بايد چطور  ــابه احساسش ــيد: «با آدم  هايى كه در مقابل يك اتفاق مش 11. از بچه ها بپرس
رفتار كنيم؟» 

جدول 2

افتخارخوش حالىهيجان زدگىعصبانيتحسادت

غمخشماحساس گناهشرمندگىافسردگى

هيجان زدگىعصبانيتافتخارغمتنهايى

خوش حالىهيجان زدگىعصبى شدنافسردگىحسادت

عصبى شدنترسعصبانيتشرمندگىاحساس گناه

بازى احساسات متفاوت
هدف از اين بازى آن است كه بچه ها متوجه شوند آدم ها مى توانند در يك وضعيت، هيجان هاى متفاوتى را 

تجربه كنند.

وسايل الزم
 پنج عدد كارت سفيد براى هر دانش آموز؛ مى توانيد براى هر دانش آموز يك كاغذ A4 دو رو سفيد را به 

پنج بخش تقسيم كنيد؛
 مداد؛

 12 قطعه كاغذ رنگى كوچك براى هر دانش آموز؛
 ورقة بازى احساسات متفاوت براى هر دانش آموز؛ براى تهية اين ورقه، روى يك برگ كاغذ جدول 2 را 

بكشيد و آن را به تعداد دانش آموزان كپى كنيد.

6. خواننده دوباره كارت ها را بر مى زند و اتفاق دوم را مى خواند. دانش آموزان بايد كارت دوم را روى ورقه بگذارند. 
ثبت كننده هم از پنج داوطلب ديگر مى خواهد احساسشان را بگويند و آن ها را زير عدد 

7. بعد از 
8. از بچه ها بخواهيد كلمه هاى زير 

9. از بچه ها بپرسيد آيا تشخيص دادن احساسات سخت بود؟ در اين بخش مى توانيد اطالعاتى را كه در اين مقاله 
در مورد هيجان هاى ساده و پيچيده گفته شده است به بچه ها منتقل كنيد.

10
11

9
آمــوزش

شماره 1  1392
آمــوزش



ــامل زبان گفتارى و زبان  ــتفاده مى كنند كه ش ــان ها براى برقرار ى ارتباط با يكديگر از زبان اس  انس
نوشتارى است. همة ما زبان گفتارى مادرى را در سال هاى نخست زندگى به طور طبيعى و ناخوداگاه، بدون 
ــى خاصى، مى آموزيم و اگر اندام هاى گويايى و شنوايى مان ناهنجارى و  نياز به گذراندن دوره هاى آموزش
نقصى نداشته باشند، مى توانيم مفاهيم و ايده هاى مورد نظر خود را در قالب كلمات و جمله هاى معنى دار 
ــكلى نداشته باشيم،  ــوى ديگر هم اگر در درك و دريافت ذهنى مش ــفاهى بيان كنيم. از س به صورت ش
مى توانيم منظور ديگران را، كه به زبان ما حرف مى زنند، به خوبى دريابيم. ناگفته پيداست كه آنچه هنگام 
ــوده اى از گفته هاى پراكنده بلكه مجموعه اى از قاعده ها يا اصول  ــرى زبان مادرى مى آموزيم، نه ت فراگي

زيربنايى توليد و درك ساختارهاى گفتارى است.
ـ  حتى نوع مادرى اش  ـ به تعليم نياز داريم و  ــتفاده از زبان نوشتارى  برعكس زبان گفتارى، براى اس
ــيم تا بتوانيم به كمك آن ها ذهنيات خود را در  حتماً ابتدا بايد اصول و قواعد زيربنايى اين زبان را بشناس

قالب كلمه ها و جمله ها بريزيم و روى كاغذ بياوريم.
ــيار ى از ما كه حتى دوره هاى دانشگاهى را هم گذرانده ايم، به راحتى قادر به نوشتن  در اين ميان، بس
نيستيم. نوشتن برايمان دشوار است يا در نوشته هايمان مرتكب اشتباهات و خطاهاى بسيارى مى شويم؛ 
اشتباهاتى ناشى از سهوها و لغزش هاى زبانى و خطاهايى برخاسته از كج فهمى يا بدفهمى بعضى نكات 
ــتن براى ما به اين  ــوارى عمل نوش يا دريافت نكردن آموزش صحيح در مورد آن ها. البته گاهى هم دش
دليل است كه به آن عادت نداريم. همچنين، از آنجا كه اين مهارت و توانايى را به تدريج در خود تقويت 
ـ   و  ــت به قلم شدن را نداريم، از اينكه ديگران نوشتة ما  نكرده ايم، اعتماد  به  نفس الزم براى دس و تربيت  
طبعاً خطاها و اشتباهات آن را  ـ نقد كنند مى ترسيم و به اين ترتيب، با وجود داشتن معلومات كافى و حتى 

ايده هاى خالق، نمى توانيم بنويسيم.
ــد آموزش متوسطه تدارك ديده شده است،  ــله نوشتار كه براى هشت شمارة مجلة رش در اين سلس
ــته (از جمله مقاله) و مبانى  ــتارى و قواعد و اصول آن، انواع نوش برآنيم كه با توضيح چارچوب زبان نوش
ــته هاى ما مى شوند، براى حل  ــكاالتى كه باعث ضعف نوش منطقى و ويژگى هاى آن ها، و نيز معرفى اش

مسئلة ترس از نوشتن و رفع مشكالت موجود بر سر راه نوشتن چاره جويى  كنيم.

همة ما براى اينكه بتوانيم مفاهيم و ايده هايى را 
كـه در ذهـن داريم به ديگران منتقـل كنيم، از زبان 
كمـك مى گيريـم. زبان به عنـوان كامل تريـن ابزار 
پيام رسـانى، مجموعه اى قاعده مند است كه انسان 
گونة گفتارى آن (زبان مادرى) را به صورت عملى در 
نخستين سال هاى زندگى به طور طبيعى و بى نياز از 
آموزش مستقيم فرا مى گيرد. گونة نوشتارى زبان را 
نيز بعدها با آموختن خط و نظام الفبايى ياد مى گيرد 
و پس از آن است كه مى تواند ذهنياتش را در قالب 
نوشـته يا متن روى كاغذ بيـاورد. در اين ميان، اگر 
او مهـارت نوشـتن را در خـود پـرورش ندهد و به 
نوشتن عادت نكند، ممكن است به ترس از نوشتن 

دچار شود. 

دربـــارة 
نــوشتن
افسانه حجتى طباطبايى

 دعوت به نوشتن
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زبان و دوگونة مهم آن
ــت شامل واژه ها و قواعد تركيب و تلفظ آن ها  زبان مجموعه اى اس
كه براى برقرارى ارتباط و بيان انديشه ها و عواطف انسانى به كار مى رود. 
ــانى  مطابق اين تعريف، مهم ترين وظيفة زبان برقرارى ارتباط و پيام رس
ــده است و  ــت. اين وظيفه از دورترين زمان ها به دوش زبان نهاده ش اس

هنوز هم مهم ترين كاركرد آن به حساب مى آيد.
ــه ركن  ــانى وجود س ــد بدانيم كه الزمة برقرارى هر ارتباط انس باي
اساسى و اوليه شامل پيام، فرستندة پيام و گيرندة آن است. منظور از پيام، 
ــت كه در جريان پيام رسانى از طرف فرستندة پيام به  ايده يا مفهومى اس
گيرندة آن منتقل مى شود و ناگفته پيداست كه حتماً بايد در قالبى صوتى 
ــتارى) قرار گيرد كه در واقع ابزار  ــفاهى/ گفتارى) يا تصويرى (نوش (ش
انتقال پيام است. فرستندة پيام كسى است كه با هر انگيزه و هدفى پيام 
را در قالب گفته (سخن) يا نوشته (متن) رمزگذارى مى كند و براى گيرندة 
پيام مى فرستد. گيرنده نيز پيام رمزگذارى شده را رمزگشايى مى كند و با 
ــتنده را درمى يابد. در واقع،  توجه به دانش زمينه اى كه دارد، منظور فرس
ــا، خط و نظام الفبايى،  ــتنده و گيرندة پيام با رمزهاى زبانى، واژه ه فرس

به طور يكسان آشنايى دارند و مى توانند منظور يكديگر را درك كنند.
ــته باشد. به اين  ــت در قالب گفته يا نوش گفتيم كه پيام ممكن اس
ــتارى  ــامل زبان گفتارى و زبان نوش ــار، زبان به دو بخش مجزا ش اعتب

تقسيم مى شود.
ــتندة پيام  ــان گفتارى، گوينده يا فرس ــك ارتباط مبتنى بر زب در ي
ــد از عناصرى چون مكث، تكيه، آهنگ، لحن، انواع تأكيد آوايى  مى توان
ــتفاده كند يا  ــن تر كردن پيام خود اس و نيز زبان بدن براى هر چه روش
ــى آن بيفزايد. در عين حال،  ــا بهره گيرى از اين عناصر بر تأثير عاطف ب

ــت و مى تواند در صورت لزوم،  ــترس شنونده يا گيرندة پيام اس او در دس
ــنونده كمك كند كه منظور او را بهتر  گفته هايش را توضيح دهد و به ش
دريابد. همچنين چون با مخاطب خود رابطه اى رودررو و بى واسطه دارد، 
ــخن  ــب با آن، به اختصار س مى تواند حاالت روحى او را دريابد و متناس

بگويد يا درازه گويى كند.
ــتارى، نويسنده يا فرستندة پيام در  اما در ارتباط مبتنى بر زبان نوش
دسترس خواننده (گيرندة پيام) نيست و نمى تواند در درك و دريافت پيام 
به او كمك كند يا حاالت روحى وى را دريابد. از اين رو، پيام يا متن بايد 
به گونه اى تأليف شود كه بتواند خود را به وضوح بيان كند و در عين حال، 
نه به درازه گويى مبتال باشد كه مخاطب را خسته كند و نه آنچنان كوتاه 
و موجز باشد كه مخاطب چيزى از آن نفهمد و منظور آن را درنيابد. پس 
نويسنده بايد در انتخاب كلمه ها و تعبيرات، ساختار جمله ها، زمينه سازى 
براى موضوع و محتوا و نيز كيفيت و كميت نوشته، وجود ارتباط منطقى 
ــا بهره گيرى صحيح از  ــيار دقيق عمل كند و ب ــان اجزاى آن و... بس مي
دستگاه الفبايى و نيز نشانه هاى سجاوندى، متنى روشن و بى ابهام را در 

اختيار خواننده قرار دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، زبان نوشتارى يكى از راه هاى برقرارى 
ــانى است، اما غالباً ترجيح مى دهيم به جاى آن از زبان  ارتباط و پيام رس
ــوردارى از توانايى  ــيار ى از ما با وجود برخ ــتفاده كنيم. بس گفتارى اس
خواندن و دانش نوشتن و گذراندن دوره هاى تحصيلى عالى حرف زدن 
را بر نوشتن ترجيح مى دهيم و از همين رو، باوجود انبوه معلومات و نيز 
داشتن اطالعات الزم دربارة نوشتن، نمى توانيم قلم به دست بگيريم و 
ــيم. يكى از داليل اين ناتوانى «ترس از  آنچه را در ذهن داريم، بنويس

نوشتن» است.
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ترس از نوشتن
ــراس در ميان افراد  ــيم. اين ه ــتن مى هراس ــيارى از ما از نوش بس
ــانى كه بنابر وظيفه  ــود. در نتيجه، كس تحصيل كرده فراوان ديده مى ش
ــاهدات و تجربيات خود چيزى  يا عالقه بايد با تكيه بر محفوظات، مش
ــند، تا آخرين لحظه ها اين كار را به تأخير مى اندازند، به بهانه هاى  بنويس
ــتن طفره مى روند و در نهايت، اگر هم مجبور به نوشتن  مختلف از نوش
ــر رفع تكليف و به گونه اى مى نويسند كه نوشته شان اصوًال  ــوند، از س ش
نمى تواند منعكس كنندة دانسته ها و ذهنيات آنان باشد. پس ممكن است 
نمرة خوبى نگيرند، نتوانند يك دوره يا مقطع تحصيلى را به پايان برسانند 

و حتى در محيط كار خود سرزنش شوند.
ــتن از جمله ترس هاى اجتماعى  ــده است كه ترس از نوش گفته ش
ــتن  ــراس از مورد قضاوت و انتقاد قرار گرفتن، نداش ــت و علل آن ه اس
خودباورى و اعتمادبه نفس، در نظر داشتن اهداف آرمانى و غيرواقع بينانه 

و كمال گرايى (تمايل به بى نقص بودن در هر كارى) است.
ــكل، در كوتاه  مدت بايد مجموعه اى از  براى حل تدريجى اين مش
راهكارهاى عملى را به خدمت گرفت و با اجراى آن ها تاحدودى با ترس 
ــتن مبارزه كرد. در عين حال، با دانش افزايى و باال بردن اطالعات  از نوش
ــته، شناخت عناصر و مؤلفه هاى آن ها و نيز تمرين  خود دربارة انواع نوش
نوشتن و به كارگرفتن اطالعات ياد شده در اين تمرين ها در درازمدت اين 

ترس را از بين برد.
ــما، براى مبارزه با ترس از نوشتن،  بعضى راهكارهاى عملى ما به ش

به شرح زيرند:
1. انتظار و توقع بسيار باال از خود را تا حدى معقول و منطقى كاهش دهيد.

2. هدف خود را تغيير دهيد؛ در اين خيال نباشيد كه مقاله، پايان نامه 
يا گزارش كارتان فوق العاده باشد، ديگران را به شدت تحت تأثير قرار دهد 
ــيار تازه يا كشفى فوق تصور باشد.  و حتماً حاوى يك مطلب علمى بس
گاهى بايد با واقع بينى هدف خود را تا حد نوشتن يك تكليف، پايان نامه 

يا مقالة تحقيقى متوسط و تحويل دادن آن در زمان مقرر اصالح كنيد.
3. موضوعى را كه در نظر داريد بنويسيد، به چند قسمت تقسيم كنيد 
و ساده ترين قسمت را اول بنويسيد. همين روند نوشتن از ساده به دشوار 

را ادامه دهيد تا همة بخش هاى نوشته تان كامل شود.
4. در مورد موضوع مورد نظر خود پرسش هايى را مطرح كنيد و خود، 
ــيد. با پس و پيش كردن اين پاسخ ها و بسط دادن  پاسخ آن ها را بنويس

آن ها مى توانيد مواد الزم براى تأليف مقاله، گزارش و... را آماده كنيد.
5. اگر تكليف نوشتنى عقب افتاده اى داريد يا مدت هاست تصميم داريد 
مقاله اى براى مجلة رشد آموزش متوسطه بنويسيد يا مدت زمان محدودى 
ــما وقت داده اند تا رساله، مقاله يا گزارش تحقيقى تان را كامل كنيد،  به ش
هر چه زودتر قلم برداريد و نوشتن را شروع كنيد. به تأخير انداختن اين كار 

انگيزة شما را از بين مى برد و كيفيت كارتان را كاهش مى دهد. 
6. هنگام نوشتن مقاله تان فكر كنيد كه داريد مطالب مورد نظر خود 
ــد، مى توانيد آن را بعداً به شكلى  را چرك نويس مى كنيد و اگر الزم باش

بهتر و كامل تر بنويسيد.
7. به زمان هايى كه تكليف نوشتنى خود را به خوبى نوشته و در موعد 

ـ  حتى در دوران كودكى و نوجوانى  ـ فكر كنيد. مقرر تحويل داده ايد 
8. براى مقاله، رساله يا گزارش خود به طور دقيق برنامه ريزى كنيد. 
ــيد و جاى همه چيز از جمله مقدمه،  ــناريويى مناسب براى آن بنويس س
ــد واژه هايى را  ــخص كنيد. حتى مى تواني ــب اصلى و نتيجه را مش مطل
ــتة خود به كار ببريد، روى يك صفحه كاغذ  كه دلتان مى خواهد در نوش

يادداشت كنيد و نگه  داريد. 
9. دربارة ترس خود از نوشتن با ديگران حرف بزنيد. بايد بدانيد كه 
ــن ترس از پس پردة ذهن و نمايش دادن آن به ديگران  خارج كردن اي
ــما كمك مى كند. در عين حال، شما را با  ــكل به ش در مبارزه با اين مش

تجربيات افراد ديگر در اين زمينه آشنا مى سازد.
ــد كه بسيارى از ما به اين دليل از نوشتن مى ترسيم  10. يادتان باش
كه نمى دانيم از كجا بايد شروع كنيم. گاهى هم مى ترسيم كه در نيمه راه 
نوشتن گم شويم و رشتة كالم را از دست بدهيم. براى اينكه بتوانيد اين 
ــت بى مقدمه قلم به دست بگيريد و  افكار منفى را كنار بگذاريد، بهتر اس
بنويسيد. از قضاوت ديگران دربارة نوشتة خود نترسيد و بدانيد كه در هر 
ـ   حتى نوشته هاى نويسندگان حرفه اى   ـ خطاها و اشتباهاتى  ــته اى  نوش
هست كه بسيارى از آن ها را با تكرار و تمرين مى توان رفع كرد. يادتان 

هم باشد كه فقط «امالى نانوشته است كه غلط ندارد!»
ــى شروع كنيد. اتفاقات  ــتن را با خاطره نويس 11. مى توانيد تمرين نوش
ــحال يا ناراحتتان كرده است، و آنچه دلتان مى خواهد به  روزمره، آنچه خوش
ديگران بگوييد اما نمى توانيد، موضوعات مناسبى براى تمرين نوشتن هستند. 
ــما از نظر دستورى، واژگانى و  ــت نوشته هاى اولية ش 12. الزم نيس
ــاختار منطقى كامًال صحيح باشند. مى توانيد در يك دورة زمانى  حتى س
ــت گرفتن و شروع به نوشتن  ــيد. آن قدر كه ديگر قلم به دس فقط بنويس
ــد. بعداً مى توانيد اين نوشته ها را با حوصله ويرايش  ــوار نباش برايتان دش

كنيد. يادتان باشد كه در اين دوره بايد بسيار هم بخوانيد.
ــاى تقويت مهارت  ــد كه يكى از مؤثرترين راه ه ــاً مى داني 13. حتم
نوشتن، خواندن بسيار است. با خواندن آثار استادان بزرگ زبان و ادبيات 
فارسى از جمله استادان عبدالحسين زرين كوب، مجتبى مينوى، سيدجعفر 
ــفيعى كدكنى، با نمونه هاى منّقح و قوى نثر  ــهيدى، و محمدرضا ش ش

فارسى آشنا مى شويد و سليقة زبانى خود را نيز به خوبى تربيت مى كنيد.
پس دست به كار شويد!

ــتر سخن  ــته و عناصر آن ها بيش ــمارة آينده، دربارة انواع نوش در ش
خواهيم گفت.

منابع
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دانشگاه ها (سمت). چاپ يازدهم. تهران. 1389.
2. ------ . آيين نگارش. مركز نشر دانشگاهى. چاپ اول. تهران. 1366.
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تهران. 1381.   
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چـند نـكتة 
نـگــارشى

دوستان عزيز
ـ  همان طور كه  ــما افزوده ايم و آن  ــماره بخشى را به مجلة ش  از اين ش
مى بينيد  ـ «چند نكتة نگارشى» است. با توجه به اينكه اغلب دوستان مايل اند 
ــكاالت نگارشى آن ها را برطرف  ــتادن مقاالت خود براى ما، اش پيش از فرس
كنند، از اين پس در هر شماره پنج اشكال نگارشى پربسامد يا معمول را كه از 
مقاله هاى شما استخراج كرده ايم، در قالب جمله هايى كه خود شما نوشته ايد، 
ــكال مورد نظر، شكل  ــنده مى آوريم و پس از توضيح اش بدون ذكر نام نويس
صحيح جمله ها را مى نويسيم. اميدواريم اين شيوه در رفع پاره اى اشتباهات و 
تصحيح خطاهاى نگارشى احتمالى شما دوستان عزيز مؤثر باشد. لطفاً نظرها 

و پيشنهادهاى خود را در اين زمينه براى ما بفرستيد.
به جمله هاى زير دقت كنيد:

1. اين بازى از سرگرم كنندگى بااليى برخوردار نيست.
2. حدود 450 قطعه اشياى ارزشمند در موزة جلفا وجود دارد.

3. فرايندهاى جارى به نيازهاى ارباب رجوع ها به خوبى پاسخ مى دهند.
4. اين جمله را از مرحوم عالمه يكى از نزديكان ما نقل مى كرد.

5. با عجله از جا برخواستم و به مدرسه رفتم.

ــه كار مى بريم. برخوردار صورت منفى (برخوردار نبودن) ندارد. از اين رو، در صورت نياز، به جاى نكتة اول: مصدر «برخوردار بودن» مثبت است و به لحاظ منطقى جملة اول  ــره بودن» يا «محروم بودن» را ب ـ اين بازى چندان سرگرم كننده نيست.بااليى برخوردار نيست» را با حذف زوايد مى توان به صورت زير نوشت:نكتة دوم: جمله درازه گويى يا حشو دارد. اين بازى از سرگرم  كنندگى نيست: محروم است. يا: بى بهره است.آن «بى به

جملة سـوم: ارباب رجوع به معناى «مراجعان» است و بهتر (يا 

اقتصادى تر) است به جاى اين تركيب، از كلمة مراجعان، كه مفهوم آن 

روشن تر هم هست، استفاده شود. در عين حال، در تركيب ارباب رجوع 

كلمة ارباب جمع «رب» است و بنابراين، تركيب ياد شده جمع است و 
نمى توان دوباره آن  را با «ها» جمع بست.

پس يا بايد تركيب «ارباب رجوع» بدون «ها» به كار رود يا كلمة 

ــت، به جاى «ارباب  ــن تر اس ــان» كه هم كوتاه تر و هم روش رجوع ها» بيايد. «مراجع
جملة چهـارم: در اين جمله عبارت «يكى از نزديكان ما» كه 
فاعل جمله است، در جاى درست خود قرار نگرفته و همين نكته باعث 
ــجام نداشتن جمله شده است. براى تصحيح آن،  درهم ريختگى و انس

عبارت «يكى از نزديكان ما» را به ابتداى جمله مى بريم:
يكى از نزديكان ما   اين جمله   را   از   مرحوم عالمه   نقل مى كرد.

فاعل/ گروه فاعلى   مفعول بى واسطه    مفعول باواسطه/ متمم   فعل

ــت كه در شكل قبلى جمله، «يكى از نزديكان ما»  ناگفته پيداس
ممكن است به اشتباه بدل «مرحوم عالمه» در نظر گرفته شود! 

ــتم» به معناى بلند شدم  ــوندى «برخاس جملة پنجم: فعل پيش

ــكل «برخواستم»؛ بنابراين،  ــت نه به ش به همين صورت صحيح اس

«برخواستم» در اين جمله غلط اماليى است و بايد تصحيح شود. 

جملة دوم: در اين جمله «450» عدد، «اشيا» معدود و «قطعه» 
ــت اين جمله، آوردن معدود به صورت  ــت. نكتة نادرس واحد معدود اس

جمع است. معدود هر چند تا كه باشد، به صورت مفرد مى آيد.
ده ها كتاب، هزاران پرنده، صدها دوربين عكاسى

بررسى اشكاالت نگارشى
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گفت و گو با دكتر علي اصغر فاني در مرداد ماه سـال جاري، در دانشـگاه تربيت مدرس و هنگامي 
انجام شـد كه ايشـان عضو هيئت علمي آن دانشـگاه بودند و هنوز از طرف رئيس جمهور محترم 
به عنوان سرپرسـت وزارت آموزش و پرورش منصوب نشده بودند. اكنون، با تبريك اين انتصاب به 
حضور دكتر فاني، اميدواريم با توجه به سـابقة طوالني مدت ايشـان در سـطوح مختلف وزارت، از 
رهگذر اين انتصاب، شـاهد دسـتاوردهاي خوبي براي آموزش و پـرورش، به ويژه براي معلمان، اين 

كليدهاي تحول، باشيم.
اضافه مي كنيم كه دكتر فاني تاكنون در سـمت هاي رياست آموزش و پرورش منطقة 16 تهران، 
معاون آموزش عمومي وزير، مديركل آموزش و پرورش كردسـتان در سال هاي دفاع مقدس، معاون 
فرهنگي بنياد شـهيد، معاون آموزش متوسـطه و... خدمات شاياني به دستگاه تعليم و تربيت كشور 
نمـوده به طوري كه پـاره اي از نوآوري هاي بنيادين از جمله پژوهش سـراهاي دانش آموزي، مدارس 

نمونه دولتي، مدارس شاهد و... از يادگارهاي اوست.
سؤاالت در دفتر مجله تهيه و گفت و گو با شركت آقايان محمدرضا حشمتي، سردبير و جعفر رباني، 
سـردبير پيشين مجلة رشد معلم، انجام شـد و موضوع آن تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش 

است. ضمن تشكر از آقاي دكتر فاني شما را به خواندن متن گفت و گو دعوت مي كنيم.   

سمانه آزاد

تـحـول در مـعـلـمـان
كليد تحول در آموزش وپرورش است

گفت و گو

در گفت و گو با دكتر علي اصغر فانى مطرح شد:
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با توجه به سرعت تحوالت در زمينه هاى گوناگون، معلمان 
بايد چه ويژگى هايى داشـته باشـند و چگونه خـود را با 

شرايط وفق دهند و به بهترين شكل نقش آفرينى كنند؟
ــايد بهتر باشد ابتدا  ــؤال ابعاد گوناگونى دارد. ش ــخ به اين س پاس
ــازمان هاى يادگيرنده اشاره كنم؛ يعنى سازمان هايى كه  به مبحث س
ــازى مى كنند و ياد مى گيرند. وقتى مدرسه  به طور مرتب خود را بازس
و آموزش و پرورش را سازمان هايي يادگيرنده تلقى كنيم، تعريفمان از 
آن ها متفاوت خواهد بود، به طورى كه معلم هر لحظه ياد مى گيرد و ياد 
مى دهد. آموزش و پرورش بايد فضايى را ايجاد كند كه اين اتفاق بيفتد. 
در همين راستا، چند سال گذشته و در جلسه اى، موضوع ايجاد مراكز 
ارزيابي حرفه اى معلمان را مطرح كردم. كاركرد اين مراكز نيازسنجى 
آموزشى براى شناخت نياز معلمان و توليد بسته هاى آموزشى در دوره ها 
و رشته هاى گوناگون براى رفع اين نيازهاست. در اين صورت، ديگر 
نيازى نيست معلمان سر كالس ضمن خدمت بنشينند؛ به خصوص كه 
پراكندگى مدارس و معلمان در سطح كشور، تشكيل اين كالس ها را 
ــايد در منطقه اى مانند تهران از اين نظر مشكلى  مشكل مى كند. ش
نداشته باشيم، اما در حال حاضر امكان تشكيل كالس براى معلمان 
روستاها و عشاير وجود ندارد. اين بسته ها مى توانند به صورت چاپى يا 
الكترونيكي در اختيار معلمان قرار گيرند تا به صورت خودخوان استفاده 
ــوند. مركز ارزيابي حرفه اى معلمان هم مى تواند براى اطمينان از  ش
ايجاد مهارت هاى الزم در آن ها، آزمون هايى را متناسب با ارزيابى آن 
حرفه و مهارت برگزار كند؛ يعني آزمون ها لزوماً كتبى نباشند. سپس 
گواهى الزم به معلمان داده شود. به اين ترتيب، معلمان خود را به روز 

مى كنند و آموزش وپرورش مى تواند به طور مرتب خود را ارتقا د هد. 
ــد امروزه دنيا نقش معلم را فراتر از نقش انساني  البته به نظر مى رس
ــده در كالس مى بيند. نقش معلم در كالس مانند نقش مربى  متكلم وح
فوتبال در مسابقه است كه خودش فوتبال بازى نمى كند، بلكه كنار زمين 
مى ايستد و بازى را هدايت مى كند. به نظر مى رسد معلمان بايد اين رويكرد 
ــت بپذيرند؛  ــه به جاى رويكرد معلم محورى كه در كالس مطرح اس را ك
ــرى دارد و علم با كمك دانش آموزان  ــردى كه معلم نقش هدايتگ رويك
ــط معلم به روش  ــود، نه طرح موضوع توس و با هدايت معلم توليد مي ش
ــش هاى هدايت شده كالس را به  ــى. اگر معلم بتواند با طرح پرس قياس
سمت رسيدن به علم ببرد، يادگيرى ارزشمندى است و به نظر مى رسد كه 

رويكرد آموزش و پرورش كشور بايد به اين سمت متمايل شود. 
شما به سه نكته اشاره كرديد. نگاه ما به آموزش و پرورش 
به عنوان سـازماني يادگيرنـده، تغيير نگاه معلم و مركز 
ارزيابـى حرفه اى معلمـان. آيا آموزش و پـرورش چنين 

نگاهى به خود دارد؟
ــواب دهند. اما اكنون  ــئوالن آموزش و پرورش ج اين را بايد مس
ــيده است كه بايد به تدريج خود را  آموزش و پرورش به اين نقطه رس

ــن رويكرد مى تواند تحولى در  ــازماني يادگيرنده تبديل كند. اي به س
آموزش و پرورش ايجاد كند. بانك جهانى سرماية هر كشور را به سه 
بخش انسانى، فيزيكى و طبيعى تقسيم كرده است. هر كشورى كه 
سهم سرماية انسانى آن بيشتر باشد به توسعه يافتگى نزديك تر است. 
بايد بپذيريم كه شرط توسعه يافتگى هر كشور نيروى انسانى تربيت شده 
است. مثًال در ژاپن سهم سرماية انسانى 80  درصد، سرماية فيزيكى 
18 درصد و سرماية طبيعى 2 درصد است. در حالى كه سهم سرماية 
انسانى ما 34 درصد است. اگر بخواهيم كشور به سمت توسعه يافتگى 
ــرماية انسانى مان است.  ــهم س پيش برود، مهم ترين كار افزايش س
ــاخت هاى سرماية انسانى  الزمة اين موضوع تربيت و تقويت زيرس
ــرد. دانش آموزى كه  ــرورش صورت مي پذي ــت كه در آموزش وپ اس
ــود، بيست سال بعد سرماية انسانى ما  امروز در كالس حاضر مى ش
خواهد بود. اگر بپذيريم كه آموزش و پرورش زيرساخت منابع انسانى 
ــد خيلى بيش از حاال  ــد، آن وقت توجه به آن باي ــكيل مى ده را تش
باشد. سهم آموزش وپرورش از جى ان پى (توليد ناخالص ملى) نسبت 
ــت و تا جايى كه من اطالع دارم  به ميانگين جهانى سهم كمى اس
ــى نزديك به 5 درصد  ــت. در حالى كه ميانگين جهان 5/ 3 درصد اس
ــور،  ــد، به عنوان يك اولويت جدى براى كش ــت. به نظر مى رس اس

ــهم آموزش وپرورش از  بايد هر سال به س
جى دى پى (توليد ناخالص داخلي) يك تا دو 
دهم درصد افزايش يابد تا در سال 1404 به 

ميانگين جهانى برسيم. 
ــه آموزش و پرورش  ــه ك با اين مقدم
ــورها را  ــرماية انسانى كش ــاخت س زيرس
ــاره  ــد به اين نكته اش ــن مى كند، باي تأمي

ــش ركن دارد:  كنم كه آموزش و پرورش ش
ــي،  ــى، مقررات و ضوابط آموزش ــت، محتواى آموزش ــم، مديري معل
فضاى آموزشى و تجهيزات، و بودجه. با نبود يا ضعف اين پنج ركن 
آموزش و پرورش تعطيل نمى شود، اما اگر معلم نباشد آموزش و پرورش 
تعطيل است. پس سهم سرماية انسانى اصل است. دانش آموز امروز 
ــاخت اين سرماية انسانى است و اين معلم است كه دانش آموز  زيرس
ــعه يافته كنيم،  ــور را توس ــت مى كند. يعنى اگر بخواهيم كش را تربي
ــه معلم، ما را از  ــه معلم توجه كنيم. بى توجهى امروز ب ــد امروز ب باي
توسعه يافتگى باز مى دارد. اولويت امروز آموزش و پرورش كشور نيروى 
انسانى آن يعنى معلم است، اما متأسفانه امروزه معلم هاى ما انگيزة 
پايين و مهارت حرفه اى پايين دارند. معلم ما پاسخگوى نياز دانش آموز 
امروز نيست. ما بايد اين دو نقيصه را مدنظر قرار دهيم و برنامه هاى 
ــور را بر مبناى رفع اين دو تجهيز كنيم. كمبود  آموزش و پرورش كش
انگيزه و مهارت حرفه اى معلمان بايد جبران شود، وگرنه هيچ اميدى 
براى آيندة آموزش و پرورش و در نتيجه آيندة كشور نمى توان داشت.

دانش آموز امروز زيرساخت 
اين سرماية انسانى است 
و اين معلم است كه 
دانش آموز را تربيت مى كند
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پيش نياز تحقق سند تحول 
بنيادين، تحول در نيروى 
انسانى آموزش و پرورش است

راه رسيدن به توسعه يافتگى 
در كشور از طريق تحول 
و ايجاد انگيزه و افزايش 
مهارت حرفه اى معلمان 
امكان پذير است

آموزش هـاى ضمن خدمـت نتوانسـته اند در ايـن زمينه 
پاسخگوى مناسبى باشند؟

برخى از آموزش هاى ضمن خدمت، بلند مدت هستند كه دريافت 
مدرك تحصيلى باالتر را در پي دارند. اثربخشى اين آموزش ها، به دليل 
ــرفصل ها، پايين است، اما معلمان انگيزة خوبى  اجبار در ارائة بعضي س
براى شركت در آن ها دارند چون مدرك تحصيلى شان ارتقا پيدا مى كند. 
ــاس نياز معلمان  ــت كوتاه مدت اگر براس ــا آموزش هاى ضمن خدم ام
طراحى شوند اثربخشى بااليى دارند. در حالي كه معلمان براى شركت 
ــن كالس ها انگيزه ندارند، چون فكر مى كنند در حقوق و مزاياى  در اي
ــن، بايد نقاط قوت آموزش هاى بلند مدت و  آن ها تأثيري ندارد. بنابراي

كوتاه مدت در هم تلفيق شود. 
تلفيق اين دو به آموزش هاى پودمانى منجر شد.

گواهى اين آموزش ها بايد در حقوق و مزايا تأثير بگذارد و اجزايى 
ــود. مثًال گذراندن چند صد ساعت دورة  از يك دورة تحصيلى تلقى ش
آموزشى براى يك معلم ليسانس به معادل مدرك فوق ليسانس تبديل 
شود. يعنى به عنوان دورة باالتر تلقى شود و نظام استخدامى كشور هم 
ــنجيده و آموزش ها را  آن را بپذيرد. از طرف ديگر، چون ما نيازها را س

خوب طراحى كرده ايم، اثربخشى خوبى هم خواهد داشت. 
ــار ركن  ــادة آموزش چه ــدل س هر م
ــه بايد خوب  ــت ك دارد. يك ركن محتواس
طراحى شود و براساس نيازسنجى آموزشى 
ــد. ركن ديگر اجراست. بايد ديد دوره را  باش
ــى و با چه روشى تدريس مى كند.  چه كس
ــوزش مى دهد  ــى كه اين دوره ها را آم كس
ــته باشد. يكى ديگر  بايد تجربة معلمي داش
از اركان روش آموزش است. ساده ترين روش 
آموزش همان روش سنتى1 است. در حالى كه آموزش برخى مهارت ها 
به معلم با اين روش مناسب نيست و روش هايى مانند كارگاه آموزشى 
يا فيلم يا ايفاى نقش مناسب هستند. چهارمين ركن، ارزيابى آموزش 
ــت كه نشان مى دهد چقدر به هدفمان نزديك شده ايم. معموًال در  اس
پايان آموزش هاى ضمن خدمت امتحان كتبى گرفته مى شود. امتحان 
كتبى چطور مى تواند نشان دهد كه ما به هدفمان رسيده ايم؟ هدف از 
آموزش هاى ضمن خدمت ايجاد رفتار در معلمان است كه ارزيابى آن با 

امتحان كتبى ممكن نيست.
بايد به اين نكته اشاره كنم كه تغيير رفتار دو نوع اختيارى و اجبارى 
دارد. تغيير رفتار اجبارى براساس ضابطه است كه خيلى اثربخش نيست. 
ــامل تغيير دانش، تغيير  ــار اختيارى هم چهار فاز دارد كه ش تغيير رفت
ــت. يعنى  نگرش، تغيير رفتار فردى و در نهايت تغيير رفتار گروهى اس
ــان بايد دانش، بينش و رفتار  ــراى ايجاد تغيير رفتار گروهى در معلم ب
ــان را اصالح كنيم، اما خيلى وقت ها ما در مرحلة تغيير دانش  فردى ش

ــويم. كالس هاى ضمن خدمت ما خيلى از اين اركان را  متوقف مى ش
ندارند، بنابراين اثربخش نيستند. 

شـما به دو ويژگى معلمان اشاره كرديد: انگيزه و مهارت 
حرفـه اى پايين. حـال كه ما در آسـتانة تحول هسـتيم، 
پيش بيني سـند تحول بنيادين براى رفع اين مشـكالت 

چيست؟ 
اشاراتى به اين موضوع داشته اما شايد پيش نياز تحقق سند تحول 
ــانى آموزش و پرورش است. كليد تحول  بنيادين، تحول در نيروى انس
ــانى است. كليد سند تحول و ارتقاى  ــازمان، تحول در منابع انس در س
آموزش و پرورش دست معلمان است. اولويت جدى آموزش و پرورش از 
حاال تا سال هاى آينده، «معلم» است. اگر بخواهيم در آموزش و پرورش 
ــود. از  ــود بايد همة انرژى دولت و نظام صرف معلم ش تحول ايجاد ش
ــت. وقتى  معلمى كه انگيزة كار ندارد نمى توان انتظار ايجاد تحول داش
معلم امروز پاسخگوى سؤال نوجوان و جوان دبيرستانى نيست، نمى توان 
ــت خروجى هاي آموزش و پرورش، ورودى هاى خوبى براى  انتظار داش
آموزش عالى و جامعه باشند. بنابراين تكرار مى كنم كه راه رسيدن به 
توسعه يافتگى در كشور از طريق تحول و ايجاد انگيزه و افزايش مهارت 

حرفه اى معلمان امكان پذير است. 
چطور مى توان انگيزه را در 

معلمان ايجاد كرد؟
ــت بحثى با عنوان  در مديري
ــغلى2 مطرح است.  تعلق خاطر ش
ــاله اي دكترا در اين باره داريم  رس
ــواردي را پيش بينى كرده  ــه م ك
ــوند،  ــر اعمال ش ــه اگ ــت ك اس

ــراد افزايش  ــر كـارى اف تعلق خاط
ــيديم،  ــش نامه ها به نتيجة خيلى خوبى رس مى يابد. بعد از تحليل پرس
ــتن تعلق كارى اين است كه رئيسان  از جمله اينكه يكى از داليل نداش
صالحيت ندارند و كارمندان اين را حس مى كنند. وقتى انسان مى داند 
كارمنِد يك فرد با كمال، با سواد، مدير و مدبر و با تجربه است، با آرامش 
ــش از او چند درجه پايين تر  ــاس كند رئيس كار مى كند، تا اينكه احس
ــت. بنابراين، در آموزش و پرورش و دستگاه هاى ديگر بايد مديران  اس
در همة رده ها نزد زيرمجموعة خود محبوبيت و مقبوليت داشته باشند. 
ــاس كنند مدير هم سواد، هم تقوا، و هم  ــه احس يعنى كاركنان مدرس
تجربه اش بيشتر است و هم مديريتش خوب است. اين موردي جدى 
در تعلق خاطر شغلى است. به بيان ديگر، مديريت يعنى انتصاب صحيح؛ 
يعنى هر كسى را بايد جاى خود گذاشت كه به گفتة امام  على  (ع) يكى 

از مصاديق عدل است.
در بحث انگيزه بايد چهار كار براى معلمان انجام دهيم و مشكالت 
ــكن معلمان، مصرف ، درمان و تأمين هزينة تحصيلي فرزندان را  مس
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خيلى از مهارت هاى زندگى 
بايد به رفتار تبديل شود كه 
به وسيلة كتاب امكان پذير 
نيست، بلكه از طريق 
الگوسازى امكان دارد كه باز 
هم از دست معلم برمى آيد

اگر بپذيريم كه 
آموزش و پرورش زيرساخت 
منابع انسانى را تشكيل 
مى دهد، آن وقت توجه به آن 
بايد خيلى بيش از حاال باشد

ــار كار را براى معلمان انجام دهيم، به افزايش  حل كنيم. اگر اين چه
ــزة آن ها كمك كرده ايم. مركز ارزيابى حرفه اى هم براى افزايش  انگي
ــم به اين مركز گره  ــت. اگر طرح رتبه بندى معلمان را ه مهارت هاس
بزنيم، در افزايش حقوق و انگيزة آن ها مؤثر خواهد بود. اگر محبوبيت و 

مقبوليت مديران را هم دنبال كنيم به چشم انداز 1404 مى رسيم. 
ما دانش آموزانمان را براى زندگى در آينده تربيت مى كنيم. 
با توجـه به تغييرات فناورانـه، آموزش و پرورش در توليد 
محتواى خود و تربيت نيروى انسانى براى پرورش بچه ها 

براى زندگى در آينده بايد به چه نكاتى توجه كند؟ 
يكى از اركان آموزش و پرورش تجهيزات است كه فناوري آموزشى 
هم در آن جاى مى گيرد. اما بدانيد كه همين االن آزمايشگاه و تجهيزات 
آزمايشگاهى كمى در مدارس نداريم كه استفاده نمى شوند. پس كليد 

اصلى در دست معلم است.
ــوى ديگر، حدود 92 تا 95 درصد از بودجة آموزش و پرورش  از س
حقوق معلمان است و با 5 درصد بقيه كارى نمى توان كرد؛ به خصوص 
ــطه بودم،  ــى نداريم. زمانى كه معاون متوس كه ما بودجة كيفيت بخش
ــى را گرفتيم كه خيلى مؤثر بود و طرح هايى مثل  بودجة كيفيت بخش
پژوهش سراهاى دانش آموزى، تجهيز مدارس الزم التوجه و... از همين 
بودجه اجرا شدند. به نظر مى رسد 
الزمة بحث امكانات و تجهيزات، 
ــهم  افزايش بودجه و افزايش س
ــى  ــرورش از جى دى پ آموزش و پ

است. 
ــؤال  حال اگر بخواهم به س
ــطح خرد جواب دهم،  شما در س
بايد به بحث مهارت هاى زندگى3 
اشاره كنم كه بايد بومى و آموزش آن از دوره هاى پايين تر شروع شود؛ 
ــايد براى  ــن اينكه نبايد اين موضوع را با كتاب آموزش دهيم. ش ضم
ــيم، اما كتاب  ــته باش آموزش مهارت هاى زندگى كتاب معلم نياز داش
دانش آموزى نه. خيلى از مهارت هاى زندگى بايد به رفتار تبديل شوند 
ــيلة كتاب امكان پذير نيست، بلكه از طريق الگوسازى امكان  كه به وس
دارد كه باز هم از دست معلم برمى آيد. اگر معلم در ميان دانش آموزان 
جايگاه مناسبى داشته باشد، همة رفتارهايش الگو خواهند بود. پس بايد 
براى دوره هاى تحصيلى هدف گذارى كنيم و براى مهارت هاى زندگى 
كتاب معلم هم بنويسيم. معلم بايد بداند هدف هر فعاليت چيست تا با 
انجام هر عملى بچه ها را تعليم دهد؛ تعليمى كه به تغيير رفتار بينجامد. 
مدتى است آموزش و پرورش دچار چرخش شده است. تا 
به حال روال اين بوده كه ما دانش آموزان را براى ورود به 
آموزش عالى آماده مى كرده ايم. اما االن نه فقط به سمت 
دانشگاه محورى بلكه به سمت زندگى محورى هم حركت 

مى كنيـم. معلـم بايد به چـه چيزهايى بپـردازد كه بتواند 
زندگى محور با دانش آموز كار كند؟ 

ــؤال جواب دهيم كه آيا به اين نقطه رسيده ايم  ابتدا بايد به اين س
ــى در جامعه تربيت كنيم يا نه؟ تا وقتى  ــه بايد بچه ها را براى زندگ ك
ــعادت دانش آموزان را در راهيابى به دانشگاه مى داند، هر چه  جامعه س
در اسناد بنويسيد، جامعه راه خود را مى رود. هدايت تحصيلى بر عالقه، 
استعداد و نياز جامعه استوار است كه در ايران بايد نظر والدين را هم به 
آن ها اضافه كرد. جامعه هنوز به اين موضوع نرسيده كه آموزش ها بايد 
زندگى محور باشند. اكنون همة جهت گيرى هاى معلمان و مدارس ما به 
ناچار به سمت قبولى بچه ها در كنكور بوده است. تا وقتى جامعه چنين 
چيزى مى خواهد، چاره اى جز دانشگاه  محورى نداريم. براى تغيير ديد و 
نگاه جامعه بايد فرهنگ سازى كرد كه به پروژه اي فرهنگى ـ اجتماعى 
ــى را در جامعه ايجاد كرديم،  ــازدارد. پس از آنكه زمينه هاى فرهنگ ني
آموزش و پرورش بايد مدارس و معلمانش را براى اين موضوع آماده كند. 
بـراى  را  جـدى  مسـائل  جديـد  رسـانه هاى  امـروزه 
آموزش و پـرورش ايجـاد كرده اند. در يك تقسـيم بندى 
از دنيـاى مجازى، عده اى بومى و عده اى مهاجر هسـتند. 
امـروز بومى هاى دنياى مجازى دانش آموزان اند و معلمان 

و حتى اوليا مهاجران هسـتند. يعني 
بچه هـا خيلـى بهتر از مـا مى توانند 
با رسـانه هاى جديـد كار كنند. اين 
بـدان معناسـت كـه مهاجـران كه 
زبـان و فرهنـگ و قوانيـن اين دنيا 
را نمى داننـد، بـه راهنمايانـى براى 
بومى ها تبديل شـده اند! شـايد اگر 

به همين منـوال پيش برويم، معلم از 
لحاظ معنوى جايگاه خود را از دست بدهد. 

ــخت افزارى  ــورها از جنبة س در مورد موضوع آى تى خيلى از كش
ــت خورده اند، در حالى كه ابتدا بايد معلم آموزش  ــده اند و شكس وارد ش
ــد از طرح موضوع  ــخت افزارها را وارد مدارس كرد. بع ــد و بعد س ببين
هوشمندسازى خيلى از مدارس تابلوى مدرسة هوشمند را بر سر در خود 
ــركت ها هم تجهيزات خود را فروختند.  زده اند. در اين ميان، برخى ش
من معتقد بودم ابتدا بايد در هر مدرسه يك كالس را هوشمند كرد تا 
ــش را در آن برگزار كند. در كنار اين  هر معلمى كه آمادگى دارد كالس
ــه بايد همة انرژى خود را صرف آموزش معلمان كند.  موضوع، مدرس
يعنى اول بايد معلم مهارت استفاده از سخت افزار را پيدا كند. بنابراين، 

راه تحول در آموزش و پرورش، تحول در نيروى انسانى آن است.

پي نوشت
1.Classroom
2.Engagement
3.Life Skills
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سمانه آزاد

ارديبهشت ماه امسال بود كه با خبر شديم گروهى از دست اندركاران ادارة كل آموزش و پرورش 
شهرسـتان هاى استان تهران (در اسالم شـهر) با حضور و همكارى گروه زبان و ادب فارسى 
دفتر تأليف كتاب هاى درسى دست به كار شده اند و براى اولين بار المپياد علمى خواندن ويژة 
دانش آموزان پاية سوم راهنمايى را برگزار كرده اند. براى اينكه بدانيم اين انديشه چگونه شكل 
گرفته و تا رسيدن به اجرا چه مراحلى را گذرانده است، با رضا خاتمى، مسئول دبيرخانة ادبيات 
شهرستان هاى استان تهران، به گفت وگو نشستيم؛ كسى كه نخستين بار فكر برگزارى چنين 

المپيادى را ارائه داد و تا آخرين مرحلة اجرا در كنار دانش آموزان شركت كننده حضور داشت.

نخستين المپياد علمى خواندن برگزار شد
المپيادى براى خواندن

 هدف از برگزارى المپياد علمى خواندن چه بود؟
ــطح  يك واقعيت غيرقابل انكار در آموزش و پرورش، ضعف س
سواد خواندن دانش آموزان ما در هر سه پايه است. مؤيد اين موضوع، 
ــنجش سواد خواندن) و تجربه هاى معلمان در  نتايج آزمون پرلز (س
ــت. بسيارى از معلمان معتقدند دانش آموزان  كالس هاى درس اس
ــتى ندارند. مثًال معلمان  ــه جمله را مى خوانند، اما از آن برداش گرچ
ــئله هاى رياضى  رياضى بارها عنوان كرده اند كه بچه ها صورت  مس
را نمى فهمند و به همين دليل نمى توانند آن ها را حل كنند. اما وقتى 
ــريح مى كنيم، به راحتى مى توانند جواب را  ــان تش مسئله را برايش
پيدا  كنند. همة اين ها ما را بر آن داشت تا باالخره از جايى شروع و 
ــتين المپياد علمى خواندن را در سه مرحله در شهرستان هاى  نخس

استان تهران برگزار كنيم. 
 گفتيد المپياد در سـه مرحله برگزار شد. دربارة اين 

سه مرحله توضيح دهيد؟ 
ــگاهى، منطقه اى  ــه مرحلة آموزش المپياد علمى خواندن در س

ــه در همة مدارس  ــگاهى ك ــد. مرحلة آموزش ــتانى برگزار ش و اس
راهنمايى شهرستان  هاى استان تهران برگزار شد، خود به دو بخش 
ــد. در بخش درك  ــيم مى ش ــفاهى تقس درك مطلب (كتبى) و ش
ــؤاالتى دربارة  ــب، دانش آموزان مطالبى را  مى خواندند و به س مطل
ــفاهى نيز متن هايى را به نظم  ــخ  مى  دادند. در قسمت ش متن پاس
ــدند.  ــاس فرم هاى داورى قضاوت مى  ش و نثر مى  خواندند و براس
دانش آموزانى كه امتياز كافى به دست مى آوردند، به مرحلة منطقه اى 
ــال گذشته و به همان شيوة  ــفندماه س راه مي يافتند. اين مرحله اس

مرحلة آموزشگاهى برگزار شد. 
اما مرحلة سوم و استانى كه با حضور 82 دانش آموز راه يافته به 
اين مرحله برگزار شد، با دو مرحلة قبلى تفاوت عمده اى داشت. در 
ــتاندارد پرلز استفاده كرديم. در واقع،  اين مرحله ما از آزمون هاى اس
ــش اول از اين  ــؤاالت آزمون پرلز بود. در بخ ــؤاالت، ترجمة س س
ــده بود در  ــى را كه از پيش ضبط ش ــوزان مطالب ــه، دانش آم مرحل
آزمايشگاه شنيدند و به سؤاالتى دربارة همان متن ، به صورت كتبى 

 گزارش
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پاسخ دادند. سپس بخش شفاهى برگزار شد كه طى آن مطالبى را 
به نظم و نثر خواندند و داوران دربارة آن ها قضاوت كردند.

 در بخش شفاهى از چه منابعى استفاده كرديد؟ آيا 
آن ها را در اختيار دانش آموزان قرار داده بوديد؟

ــخص كرده و در  ــم ، مطلع غزل ها را مش ــمت نظ بله. در قس
ــى از شاهنامه هم جزو منابع بود.  ــان گذاشته بوديم. بخش اختيارش
ــهراب سپهرى نيز بخش هايى را  از مجموعة «صداى پاى آب» س
ــان قرار داده بوديم. براى قسمت نثر، قسمتى از كتاب  در اختيارش
داستانى «خمره» اثر هوشنگ مرادى كرمانى، «باب سوم گلستان» 
سعدى و نيز بخش هايى از كتاب فارسى شان را انتخاب كرده بوديم. 

 داورى بر اساس چه مالك هايى صورت گرفت؟
ــخ نامه ها  ــخص بودند و پاس ــى جواب ها مش ــمت كتب در قس
ــفاهى 11 معيار  ــا در بخش ش ــدند. ام ــاس كليد تصحيح ش براس
ــا عملكرد  ــاس آن ه ــه داوران براس ــم ك ــخص كرده  بودي را مش
ــوزان را ارزيابى كردند. در اين بخش، مواردى مانند نحوه  دانش آم
ــروع و به  ــدن متن، تأثيرگذارى بر مخاطب، نحوة ش و لحن خوان
پايان بردن، بى غلط خواندن، خالقيت و نوآورى، توجه به موسيقى 
واژه ها و بهره گيرى از زبان بدن حين خواندن را به عنوان مالك و 

معيار در نظر گرفته  بوديم.
 سطح شركت كنندگان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

خوشبختانه دانش آموزانى كه به اين مرحله راه پيدا كردند، در 
سطح خوبى بودند. در ميانشان چند نفر واقعاً استثنا بودند و در سطح 

بسيار بااليى قرار داشتند. 
ــت كه در  ــة قابل توجه اين اس نكت
ميان شركت كنندگان، هم دانش آموزان 
ــتعداهاى  اس تيزهوشان،  ــه هاى  مدرس
ــدارس غيردولتى حضور  ــان و م درخش
ــوزان مدارس  ــم دانش آم ــتند و ه داش
ــيد،  عادى. برخالف آنچه به نظر مى رس
عملكرد دانش آموزان مدارس عادى در 
ــر از دانش آموزان  اين المپياد خيلى بهت
ــان بود.  ــتعدادهاى درخش ــدارس اس م
ــتعدادهايى  ــاهد اس ما در اين المپياد ش
ــم كه براى خود مان هم جالب بود.  بودي
دانش آموزانى به مرحلة سوم المپياد راه 
پيدا كردند كه به گفتة معلم و مديرشان، 
ــه بودند،  ــوزان ضعيف مدرس از دانش آم
ــتعداد خوبى در اين زمينه داشتند.  اما اس
ــت يكى از كاركردهاى اين  مى توان گف
المپياد كشف استعدادها هم بود. معلمان 

هم اذعان داشتند كه پس از برگزارى مراحل نخست المپياد نحوة 
خواندن دانش آموزان فرق كرده  است. 

 در اجراى المپياد با مشكل يا محدوديتى هم روبه رو 
بوديد؟

ــراه بود. البته همكارانمان در  ــكالت خاصى هم اين كار با مش
ــوند. مثًال براى  ــكالت مانع كارمان نش ــتان تالش كردند مش اس
ضبط  كردن بخش شنيدارى، يعنى مكالمه ها و متن هاى المپياد كه 
كار سختى بود، مشكالتى داشتيم. همچنين، ما ترجيح مى داديم كه 
بخش شنيدارى مرحله هاى اول و دوم هم مانند مرحلة سوم برگزار 
شود، اما به دليل اينكه بسيارى از مدارس آزمايشگاه زبان (البراتوار) 

ندارند، سؤاالت را به صورت كتبى در اختيارشان قرار داديم. 
 اگر المپياد گسـترش پيدا كنـد در دورة ابتدايى هم 

برگزار مى شود؟
ــرى پرلز در پاية چهارم ابتدايى و سوم  اتفاقاً آزمون هاى سراس
ــا دورة راهنمايى را  ــن دليل، م ــود. به همي راهنمايى برگزار مى ش
ــرگروه هاى دورة ابتدايى هم كه در روز برگزارى  انتخاب  كرديم. س
المپياد حضور داشتند، از آن استقبال كردند. اميدواريم برگزارى اين 
ــد تا المپياد را در آينده در دوره هاى  ــنگ بناى مناسبى باش دوره، س

تحصيلى ديگر هم برگزار كنيم. 
 نفرات برتر المپياد چگونه مشخص شدند؟

ــال نخستين سال برگزارى المپياد بود، معيارها  از آنجا كه امس
را به گونه اى تنظيم كرديم كه دانش آموزان بيشترى تشويق شوند. 

عكاس: اعظم الريجاني
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درس پژوهى؛
الگويى براى 

دكتر ابوالفضل بختيارىپرورش حرفه اى معلمان
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
كبرى مصدقى نيك
مدرس دانشگاه و پژوهشگر آموزش و پرورش منطقة 1 تهران

ــته كارگزاران  ــت كه در چند دهة گذش «درس پژوهى» موضوعي اس
ــى، به ويژه معلمان و دبيران بيش از پيش به آن توجه كرده اند. يكى  آموزش
از دغدغه هاى مربيان تربيتى، صاحب نظران، كارشناسان و سياست گذاران، 
ــت. تبديل مدرسه به سازمان يادگيرنده  بهبود فرايند ياددهى  ـ يادگيرى اس
و اينكه همه از هم و دبيران هم از همتايان خود ياد بگيرند، ايده و الگويى 
است كه در «درس پژوهى» قابل مشاهده است. در اين نوشتار درس پژوهى 
ــاركتى دبيران و روشى براى پرورش  ــيوه اى براى پژوهش مش به عنوان ش

حرفه اى معلمان و كارگزاران آموزشى مطرح مى شود. 
ــري كليد ورود  ــان مي دهد كه يادگي ــي نش آخرين يافته هاي پژوهش
ــد يادگيري از همديگر به صورت  ــت. در اين فراين به جامعة دانش محور اس
ــود و در عمل ظرفيت مدرسه براي گسترش  مشاركتي سازمان دهي مي ش
يادگيري سازماني (مدرسة يادگيرنده)، توليد دانش حرفه اي، شوق يادگيري 
ــدار افزايش مي يابد.  پاي ــترش ظرفيت تغيير خود ــه و گس و تغيير در مدرس
همچنين به اين ترتيب، بهسازي مداوم آموزش، بازانديشي عمل تدريس و 
بهبود يادگيري دانش آموز تحقق مي يابد. يكى از چالش هاى مهم نظام هاى 
آموزشى، افزايش كارايى و بهبود كيفيت عملكرد آن در فرايند توسعة منابع 
ــانى است. اما مهم تر از آن، وجود آموزگاران و دبيران باكيفيت باالست.  انس
موضوع ديگر نيز برانگيختن عالقة دانش آموزان به موضوع درسى با استفاده 

از فعاليت هاى جذاب است.
ما در تدريس دقيق مهارت هاى غنى سازى فرهنگ آموزش، احساس 
صالحيت بيشترى مى كنيم، زيرا آموخته هايمان را به كار بسته ايم. دستيابى 
به راهكارهاى غنى سازى فرهنگ آموزش و افزايش كارايى نظام آموزشى 

ــى، همراه با خالقيت و نوآورى،  با كمترين هزينه و حداكثر بازدهى آموزش
ــت گذاران نظام هاى آموزشى است. توجه  چالش پيش روى مديران و سياس
به ارتباط مدرسه و جامعه و برقرارى تعامل اثربخش ميان آموزش مدرسه اى 
ــى  با زندگى اجتماعى، مأموريت اصلى اغلب برنامه هاى اصالحات آموزش
ــى بيش از برنامه هاى درسى  ــورهاى جهان است. پژوهش هاى آموزش كش
ــازى  ــوزان توجه دارند و بر غنى س ــد تعامل او با دانش آم ــه معلم و فراين ب
ــه در حال  يادگيرى تأكيد مى كنند. در اين رويكرد، همه در كالس و مدرس
يادگيري از هم و حتي يادگيري از دانش آموزان هستند (ايدة ژاپني). الگوى 
ــازى يادگيرى در  درس پژوهى به عنوان الگويى مؤثر براى ترويج و غنى س
مدرسه در حال حاضر نظر بسيارى از انديشمندان جهاني را براى ايجاد تحول 
ــى الگوي ژاپنى پژوهش  ــت. درس پژوه در آموزش به خود جلب كرده اس
مشاركتى معلمان در مدرسه و كالس درس براى بهسازى مستمر آموزش، 
غنى سازى يادگيرى و پرورش حرفه اى معلمان است. اين روش، پژوهشى 
ــاركتى و مداوم كارگزاران  ــت كه بر چرخة يادگيرى گروهى، كيفى، مش اس

آموزشى استوار است.
ارزيابى داده هاى پژوهشى سركار آرانى در كشورهاى آمريكا، سنگاپور، 
ــان مى دهد كه درس پژوهى براى خلق  ــتان و ايران نش هنگ كنگ، انگلس

محيط شوق انگيز يادگيرى در مدرسه الگويى اثربخش است.
معلمان از طريق درس پژوهى ياد مى گيرند چگونه از يكديگر بياموزند 
ــى و تربيتى يكديگر سهيم شوند. آن ها بدين ترتيب  و در تجربه هاي آموزش
ــى خود، راه هاى بهترى براى  ــى در رفتارهاى آموزش مى توانند با بازانديش
ــد دانش حرفه  اى بپردازند. درس پژوه،  دادن و ياد گرفتن بيابند و به تولي ياد 

درس پژوهى؛
الگويى براى 

پرورش حرفه اى معلمان

 نوآوري
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ــئله، طرح نقشه، عمل،  ــاختن معلمان در فرايند تبيين مس با درگير س
ــاركتى حرفه اى را ارتقا  ــاهده، بازانديشى و بازنگرى، فرهنگ مش مش
ــايى، تبيين، طراحى آموزشى و  مى دهد. در اين الگو، معلمان در شناس
عمل، مشاركت فعال دارند و از هم ياد مى گيرند. مدرسة يادگيرنده در 

عمل تحقق مي يابد و معلمان هم شوق يادگيري پيدا مي كنند.
بسيارى از معلمان در اين فرايند فرصت مى يابند نوشته هاى خود 
ــاركتى در  ــى مش را دربارة آموزش و يادگيرى مرور كنند و با بازانديش
ــد. معلمان در اين فرايند  ــا، نمونه هاى حرفه اى تازه اى خلق كنن آن ه
ــان در حمايت از ترويج تفكر نظام مند و انتقادى  به همكارى با محقق
ــوند. مادامى كه توجه اصلى معلمان به فرايند ياددهى ـ  تشويق مى ش
ــترى به يادگيرى دانش آموزان در كالس  ــد، عالقة بيش يادگيرى باش
درس پيدا مى كنند. اين شيوه از پژوهش موجب ارتقاى آگاهى معلمان 
مى شود و آنان خود را يادگيرنده، محقق عملگرا و تصميم گيرندة راهبرد 
آموزش و توليدكنندة دانش حرفه اى در مدرسه مى دانند. معلم به عنوان 
كارگزار فكور به بازانديشى عمل تربيتى خود مى پردازد. در اين فرايند، 
ــوق انگيز، با بازانديشى و مسئوالنه به  معلمان همچنين در محيطى ش
ــازى فرهنگ مدرسه كمك مى كنند، ظرفيت خود را براى تبديل  بهس
از نقش آموزگار به يادگيرنده و رهبرى فرايند يادگيرى تغيير مى دهند، 
رهبرى آموزشى را براى تفكر نوآورانه، خالقانه و غنى سازى يادگيرى 
ــه به پرورش و  ــوان رهبران تحول در مدرس ــت مى كنند و به عن حماي

توسعة مهارت هايشان ادامه مى دهند.
ــوى حرفه اى با  ــترش ارزش هاى گفت وگ ــى به گس درس پژوه
ديگران، به رسميت شناختن انواع گرايش ها و تنوع قابليت هاى افراد، 
تأكيد بيشتر بر خودگردانى امور، خودپايدارى تغيير، خودبازانديشى عمل 
ــئوليت در برابر مدرسه  و خودآموزى و ترويج فرصت هاى اختيار و مس
ــيد،  ــدارس كمك مى كند. اگر مى خواهيد آموزش را بهبود بخش در م
ــت. بهبود در  ــراى چنين كارى، كالس درس اس ــن جا ب اثربخش تري

كالس درس در درجة اول اهميت قرار دارد.
دارد.  ــدت  م ــى  طوالن ــه اى  تاريخچ ــن  ژاپ در  ــى  درس پژوه
ــيدا در ژاپن بود كه به  ــى» عنوان پايان نامة دكتراى يوش «درس پژوه
ــى گروه هاى درس پژوهى در مدرسة ابتدايى (ستا) در هيروشيما  بررس
پرداخته است. به طور كلى، درس پژوهى شكل اوليه اى از رشد حرفه اى 
معلمان در ژاپن و هدف آن بهبود مستمر آموزش است تا دانش آموزان 
ــترى بياموزند. همچنين، تمركز اولية آن بر  بتوانند مطالب بهتر و بيش

نحوة «تفكر و يادگيرى» دانش آموزان است.
ــازى،  ــه انجام گرديد، بهس ــه درس پژوهى در كل مدرس زمانى ك
ــرفتي بدون وقفه در بيشتر كالس ها رخ مى دهد. تمام  نوسازي و پيش
ــود مى برند. فرايند  ــا و دانش يكديگر س ــه از ايده ه معلمان در مدرس
يادگيرى در سرتاسر تحقيقات و مباحث مربوط به يادگيرى كالس، در 

ايجاد حس توانايى بيشتر، به معلمان كمك مى كند.

مراحل اجراى درس پژوهى
1. تشخيص مسئله (بررسى موقعيت پژوهشى)

2. تعيين هدف (انتخاب موضوع، بررسى محتوا، تدقيق عنوان)
3. طراحى درس (برنامه ريزى، طراحى آموزشى)

ده  گام اساسى در فرايند درس پژوهى
1. تشكيل گروه، تقسيم كار و مسئوليت اعضاى گروه

2. تعيين هدف پژوهش
3. تعيين ماده و موضوع درس

4. تدوين طرح درس اوليه توسط اعضاى گروه
5. اجراى اولين تدريس: در اين مرحله سناريوى نوشته شده توسط يكى 
از اعضاى گروه درس پژوهى، به گروهى از دانش آموزان تدريس مى  شود. در 
ضمن تدريس، ساير اعضاى گروه و ناظران، از نكات مثبت و منفي تدريس، 

عكس العمل هاى دانش آموزان، سؤاالت آنان و... يادداشت برمى دارند. 
ــى اولين تدريس: در پايان تدريس،  6. گزارش نويسى و نقد و بررس
ــام و از نظرات  ــزارش در همان محل انج ــة تهية گ ــا حد امكان جلس ت
ــتفاده مي شود. در خاتمه مفسر نهايى  معلم مجرى و دانش آموزان نيز اس

جمع بندى را انجام مى دهد.
ــالح آن: در اين مرحله، گروه  ــرى مجدد طرح درس و اص 7. بازنگ
درس پژوهى چهار گام اساسى پيش رو دارد. جمع آورى و بازبينى اطالعات 
ــاهدات اعضاى گروه و ناظران، كار دانش آموزان،  ــت ها، مش مانند يادداش

فيلم تدريس و...
ــه تغيير نياز دارد  ــئول بايد كلية نكاتى را كه ب ــس از آن، فرد مس پ
ــته در طرح درس بگنجاند و به اطالع اعضا برساند تا در  به صورت برجس

نهايت طرح درس نهايى تدوين و آمادة اجراى مجدد شود.
8. اجراي دومين تدريس و تمركز بر تهية گزارش مجدد.

ــى دومين تدريس: در اين مرحله،  ــى و نقد و بررس 9. گزارش نويس
عالوه بر فرايند گزارش گيرى، تفاوت ميزان درك و يادگيرى دانش آموزان، 

دسترسى مطلوب به اهداف درس و اثربخشى آن ارزيابى مى شو د.
ــورد، بازتاب و پيامدهاى تدريس: مرحلة نهايى در  10. دريافت بازخ
فرايند درس پژوهى، تهية گزارشى از 9 گام قبلى است. اين جريان مى تواند 
ــازى كند و دانش حرفه اى كسب شده  ــده را مستندس ــواهد بررسى ش ش

توسط گروه را در عمل شرح دهد.
ــازي عمل كارگزاران آموزشي است كه بر  درس پژوهي الگوي بهس
ــاركتي و مداوم معلمان (دبيران) شامل  پژوهش، يادگيري گروهي و مش
ــي عمل و بازبيني يافته ها استوار است.  ــئله، طراحي، بازانديش تبيين مس
ــه را بررسي و پرسش هاي  ــيوه، معلمان مسائل آموزشي مدرس در اين ش
ــي در كالس درس را تبيين مي كنند. سپس طرح درسي را براي  پژوهش
ــاركتي در آموزش پيشنهاد مي كنند. آنگاه آن را اجرا و  انجام پژوهش مش
مشاهده مي كنند و سپس به ارزيابي و بازانديشي فرايند تدريس مي پردازند.
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على اصغر جعفريانمأمور ويژة دمپايى

مدرسة ما در يكى از غربى ترين مناطق تهران قرار دارد. شكل 
ــاختمان و داخل آن كمى با مدارس معمولى تفاوت  ــمايل س و ش
ــاختمان آن بيشتر به منزل مسكونى شبيه است تا به  دارد. مثًال س
مدرسه. واقعيت اين است كه اساساً اين ساختمان را براى سكونت 

بوده اند تا براى مدرسه. ساخته 
سرتاسر مدرسه به جز حياط و سرويس هاى بهداشتى پوشيده از 
موكت است. موكت را به داليل بهداشتى و استفادة بهينه از فضا در 
نظر گرفته اند. من در اين مدرسة كمى عجيب و غريب ناظم هستم. 
ــه ها هم داستان خودش را دارد. بايد  ناظم بودن در اين جور مدرس
بياييد و از نزديك ببينيد كه چه اندازه برقرار كردن نظم و انضباط 

در چنين مكان پرماجرايى دنگ   و  فنگ دارد.
ــك جفت دمپايى  ــوز براى خود ي ــة ما هر دانش آم در مدرس
ــة مخصوصى به نام خود دانش آموز قرار مى گيرد.  دارد كه در قفس
ــد، كفش ها را در  ــه مى آين ــا بچه ها وقتى از خانه به مدرس صبح ه
ــد و به كالس مى روند  ــه هاى مخصوص كفش قرار مى دهن قفس
ــه منزل بروند ديگر با آن ها كارى ندارند.  و تا زمانى كه بخواهند ب
ــند. كاركنان مدرسه،  آن ها در زنگ هاى تفريح هم دمپايى مى  پوش
ــتثنا نيستند و  دبيران و حتى اوليا نيز در اين باره از دانش آموزان مس

دمپايى مى پوشند.
ــرارى نظم در اين  ــده ايد كه برق خب، حتماً تا حاال متوجه ش
ــه آن قدرها هم كار آسانى نيست. كافى است نيمى از بچه ها  مدرس
بعد از زنگ تفريح دمپايى ها را در قفسة مخصوص قرار ندهند. آن 
وقت است كه كوهى از دمپايى جلوى راهروهاى ورودى ساختمان 
ــود كه تا ظهر هم وقت براى جفت كردن و قرار دادن  تلنبار مى ش

آن ها در قفسه ها كم است.
براى اينكه به اين معضل بزرگ برنخوريم، من فكر بكرى كرده ام 
و از بين دانش آموزان عالقه مند و با عرضه تعدادى را به عنوان مأمور 
ــى انتصاب كرده ام. الزم به ذكر  ــات دمپايى انتخاب يا به قول انتظام
ــت در اينجا نهايت سليقه ام را به كار گرفته و برگة انتظامات  تر و  اس
تميزى طراحى كرده و به دست بچه هاى انتظامات داده ام تا هركس 
ــه نگذاشت اسمش در برگة نامة اعمال!  دمپايى هاى خود را در قفس

ــال دانش آموز (دفترچة  ــد به پروندة اعم ــت و ضبط و بع ثب
ــرم، موقع دادن  ــود تا در پايان ت انضباطى) منتقل ش

ــيدگى شود تا ديگر  نمرة انضباط، به خدمتش رس
ــى خود را روى  ــوزى هوس نكند دمپاي دانش آم

زمين رها كند و دنبال يلّلى و تلّلى برود.
البته براى اينكه كار خوب و آبرومند پيش 
برود جلسه اى با عنوان جلسة توجيهى مأموران 

ــم ترتيب دادم و  ــش و ايثارگر دمپايى ه زحمتك

ــة به اين مهمى بدون پذيرايى  ــد تا جلس آب ميوه اى نيز رديف ش
ــد. اين پذيرايى كه خيلى هم مرسوم نبود به شكوه و  به پايان نرس
جايگاه جلسه افزود. در جلسه قرار بر اين شد كه به هر مأمور چهار 
ــود؛ به طورى كه هر برگه براى  برگه براى يك ماه تحويل داده ش

يك هفته در نظر گرفته شود.
ــرتان را درد نياورم، بعد از جلسه طرح به خوبى و خوشى در  س
ــه نيز در اولين صبحگاه  ــد. دانش آموزان مدرس طول هفته اجرا ش
ــدند. راستش از خودم تعريف  ــابى نسبت به موضوع توجيه ش حس
نباشد، طرح بدى از آب درنيامد و نظم و انضباط دمپايى هاى مدرسه 
نسبت به قبل خيلى ترقى كرد و مشكالت به حداقل ممكن رسيد. 
در پايان هفته برگه هاى كامل شده را از مأموران گرفتم و آن ها را 
ــى كردم. از خواندن برگة يكى از بچه ها خيلى يكه خوردم و  بررس
به فكر فرو رفتم. در آن برگه به نكتة ويژه و خيلى جالبى برخوردم. 
من مدت ها بود فكر مى كردم كه چرا هر چه از بچه ها مى خواهيم 
ــر نمرة  ــر و تهديد كس ــان با زبان خوش و بدون توپ و تش خودش
ــه قرار دهند عدة قابل توجهى گوش  انضباط دمپايى ها را در قفس

نمى كردند و حاال با ديدن آن برگه به جواب سؤالم نزديك شدم.
دانش آموز مأمور عزيز ما اسامى تعدادى از معاونان، معلمان و 
ــئوالن مدرسه را هم ثبت كرده بود و جلوى اسم بعضى ها هم  مس
ــى زده بود. يعنى اين  ــت به معناى تكرار بى نظم چند ضربدر درش
عزيزان در طول هفته چند بار فراموش كرده بودند كه دمپايى خود 
ــى جالب بود كه چقدر آن  ــه بگذارند. اين براى من خيل را در قفس
دانش آموز در كارش وظيفه شناس و دقيق بوده و به نحو احسن از 
ــئوليتش برآمده است. در دلم به او آفرين گفتم و تصميم  پس مس

گرفتم در اولين فرصت در صبحگاه، تشويقش كنم.
ــه بعد تصميم گرفتم هرگاه از دانش آموزان انجام   از آن روز ب
ــودم آن را انجام دهم و  ــم و انتظار دارم، اول خ كارى را مى خواه
ــته  ــنيدن داش ــم، آنگاه از دانش آموزان انتظار حرف ش مراقب باش
ــم. ما معلمان بايد خيلى حواسمان را جمع كنيم. بچه ها بيشتر  باش
به اعمالمان نگاه مى كنند و از آن مى آموزند تا كالممان. هيچ كدام 

از ما تافتة جدا بافته نيستيم.

 خاطره
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جشنوارة عصر خالق

ــريع علم و فناورى و نياز به انسانى  دگرگونى هاى س
ــرات غيرقابل پيش بينى و  ــر كه بايد خود را با تغيي متفك
شرايط پيچيدة آينده  سازگار كند، ما را به طراحى و اجراى 
ــى در كنار فعاليت هاى سنتى و  فعاليت هاى نوين آموزش
تعريف شده ملزم مى سازد تا در آن بتوان به صورت عملى 

و مؤثر به مقوله هاى مهارت و خالقيت پرداخت.
جشنوارة عصر خالق، پيشنهادى عملى براى كشف 
ــاوت، جذاب و  ــالق در فضايى متف ــر خ ــرورش تفك و پ
ــليقه، جنس، شخصيت و سن و  عمومى براى هر نوع س
ــال و متناسب با اهداف آموزش وپرورش است. شركت  س
ــب پرورش ذهن و  ــى عصر خالق موج در فرايند آموزش
ــود كه معموًال در فضاى  خالقيت شركت كنندگان مى ش
ــرد تفكر همگرا و  ــمى، به خاطر وجود رويك ــوزش رس آم
ــدان توجهى به آن  ــى به تفاوت هاى فردى، چن بى توجه
ــى جذاب و  ــر خالق تركيب ــود. فعاليت هاى عص نمى ش
ــت؛ به طورى كه بازى  ــگفت آور از آموزش و بازى اس ش
ــودكان با ايجاد  ــن روش آموزش به ك به عنوان مؤثرتري
ــود. اين  موقعيت هاى واقعى براى يادگيرى همراه مى ش
فعاليت ها مكمل برنامه هاى آموزشى مدرسه ها هستند و 
ــخ هاى از پيش تعيين شده ندارند. بر  غالباً راه حل ها و پاس
ــاس مى توانند تفكر واگرا را فعال كنند تا هر فرد  اين اس
براى هر مسئله راه ها و پاسخ هاى متعددى بيابد. بخشى از 
فعاليت هاى جشنوارة عصر خالق براى ايجاد ارتباط مؤثر 

با خانه، آموزش غيررسمى، طراحى شده اند.
براى آشنايى بيشتر با فرايند آموزشى جشنوارة عصر 
خالق، تفاوت آموزش هاى رسمى و غيررسمى و همچنين 

يادگيرى از طريق بازى در ادامه آمده است.

چگونه مى توان هم از آموختن به ديگرى 
و هم از آموختن از ديگرى لذت برد؟

آموزش غيررسمىآموزش رسمى

1. آموزش رسمى (مدرسه اى) غيرخالقانه است.
2. آموزش رسمى به خاطر محدوديت ها و چارچوب هاى 
ساختارى اش به دانش آموز كمتر اجازة ابراز وجود مى دهد.

3. مدرسه در برنامه هاى آموزشى اش تفاوت هاى فردى 
را كمتر به رسميت مى شناسد و به همة اركان آموزشى 
ــان نگاهى عام و  ــوزان، اوليا و معلم ــه دانش آم از جمل

تعريف شده دارد.
ــخصى دارد و معموًال  ــمى مرزهاى مش 4. آموزش رس

اصرارى براى بيرون رفتن از اين مرزها وجود ندارد.
ــى از طيف  ــوًال به بخش ــه اى معم ــوزش مدرس 5. آم
ـ  كالمى و  ــتر هوش هاى زبانى   هوش هاى ما كه بيش

رياضى منطقى است مى پردازد.
6. روش هاى آموزش هاى مدرسه اى مستقيم، عبوس و 

ارزيابى كننده است.
ــل و اجبار باعث  ــه اى تحمي 7. در آموزش هاى مدرس
ــدن ارتباط عاطفى بين ياددهنده و يادگيرنده  خراب ش
ــود و آموزش را كه در ذات خود بسيار لذت بخش  مى ش

است به فعاليتى كسالت آور تبديل مى كند.
ــاف  ندارد و  ــه اى انعط ــوزش مدرس ــاى آم 8. برنامه ه

آماده  نبودن يادگيرنده در آن مطرح نيست.
ــاني در فضاهاي آموزش رسمي  9. حضور عناصر انس
ــت، در حالي كه براي  ــه حضوري نسبي اس مثل مدرس

مناسبات آموزشي برتر نيازمند حضور واقعي هستيم.

1. آموزش غيررسمى آموزش در بطن زندگى است.
2. آموزش غيررسمى يادگيرى در موقعيت هاى واقعى 

و متنوع است.
ــا توجه جدى به  ــمى يادگيرى ب 3. در آموزش غيررس

آمادگى يادگيرنده شكل مى گيرد.
ــاس  ــى انتخاب براس ــمى نوع ــوزش غيررس 4. در آم
عالقه هاى فردى براى يادگرفتن به چشم مى خورد كه 

باعث لذت بردن فراگيرنده از روند يادگيرى مى شود.
ــي  ــده در وضعيت ــمى يادگيرن ــوزش غيررس 5. در آم
ــترين  يگانه، ممتاز و منحصر به  فرد قرار مى گيرد و بيش

اعتمادبه نفس را پيدا مى كند.
ــئول  ــده خود مس ــمى يادگيرن ــوزش غيررس 6. در آم

يادگيرى خود است.
ــمى با توجه به  ــد يادگيرى در آموزش غيررس 7. فراين
ــود و فراگيرنده  ــده تعريف مى ش ــاى يادگيرن ويژگى ه
ــاى يادگيرى  ــا و موضوع ه ــه مضمون ه ــبت ب را نس

ارجح  مى داند.
ــمى بر فلسفة لذت يادگيرى خالق  8. آموزش غيررس

مبتنى است.
ــمى  ــور يادگيرنده در فضاهاى آموزش غيررس 9. حض

واقعى و داوطلبانه است.

محمد شاكر
مهدى رضاييان
سعيد شادروانان

عصر خالق
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عصر خالق چيست؟

 عصر خالق يك المپياد بازى هاى آموزشى است.

 عصر خالق مجموعه اى است از كارگاه هاى حل مسئله و بازى هاى فكرى.

 عصر خالق شامل ايستگاه هايى با فعاليت هاى متفاوت و متنوع در همة شاخه ها و حوزه هاى آموزشى است.

 برنامه هاى عصر خالق، واگرا، ميان رشته اى و بازى محور و تفننى است.

 عصر خالق عصر پيروزى و تجربه است، نه پيروزى و شكست.

 وظيفة اصلى بازى هاى عصر خالق آموزش غيرمستقيم است.

 برنامه هاى عصر خالق مكمل برنامه هاى آموزشى مدرسه هاست.

 هدف نهايى عصر خالق ايجاد فرصت براى ابراز وجود براساس عالقه ها و مهارت هاى نهفتة دانش آموزان است.

 فعاليت هاى عصر خالق بر پاية تركيب تفكر، تحرك و تفنن استوار شده است.

 ارزيابى و بررسى عملكرد افراد در فرايند آموزشى عصر خالق موجب ايجاد خودآگاهى از توانمندى ها، عالقه ها و 

مهارت هاى افراد مي شود.

 بازى هاى فكرى تمرين هايى هستند كه مغز را براى تفكر سريع و هوشمند آماده مى كنند و مى توانند توانايى حل  در بازى يا مى بريم يا ياد مى گيريم. باختن وجود ندارد. يكى از نتايج بازى لذت بردن است و لذت بردن باعث موفقيت مى شود. در بازى شادى وجود دارد و ماندگارترين يادگيرى ها زمانى اتفاق مى افتند كه يادگيرنده شاد است. بعضى از مهم ترين ايده ها براى اولين بار با هدف بازى شكل گرفته اند. سرگرمى و بازى يكى از مؤثرترين روش هاى غيررسمِى آموزش مفاهيم علمى به فراگيرنده است. در فرايند تدريس خالق و طراحى فعاليت هاى آموزشى برتر، بازى يك اصل است. ميان خالقيت و بازى رابطة مستقيم وجود دارد.چند نكته دربارة يادگيرى از طريق بازى
ــود، تدابيرى كه براى دستيابى به موفقيت در انواع بازى مسئله و قدرت تصميم گيرى ما را افزايش دهند. ــرگرمى و تفريح تلقى نمى ش  بازى صرفاً امكانى براى س

 هدف هر بازى خالق بازسازى موقعيتى در زندگى واقعى است.به كار مى روند، در زندگى واقعى نيز قابل اجرا هستند. الق
ر خ

ص
ة ع

وار
شن

ج
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«چـگـالى» بهانه اى براى 

ايجاد اشتياق در يادگيرى
هيوا عليزاده 
دبير علوم منطقة 6 تهران

از اهداف اساسِى تدريس علوم تجربى اين است كه مهارت دانش آموز در ارتباط  دادن مفهوم مورد تدريس با پيرامون خود، تحليل و تفسير 
برخى پديده ها و نيز حس پرسشگرى او تقويت شود و او براى كشف پاسخ با اشتياق بكوشد.

ــت تا اين گونه مهارت هاى دانش آموز به چالش كشيده شود. با طرح درسى  ــتا كالس با موضوع «چگالى» فرصت خوبى اس در اين راس
مناسب مى توان از اين فرصت به خوبى استفاده كرد.

چگالى ازجمله كميت هايى است كه دانش آموز در درك آن با مشكل روبه رو مى شود. بسيارى از افراد تفاوت بين دو كميت چگالى و جرم 
را نمى دانند و معموًال چگالى را همان جرم مى پندارند. از اين رو، از پرسش هاى متداول دانش آموز از معلم در حين تدريس چگالى، اين است 

كه «آيا چگالى همان سبك و سنگينى است؟!»
بنابراين، با توجه به شناختمان از دانش آموزان خود طرح درس را بايد به نحوى تدوين كنيم كه در درك بهتر دانش آموز از مفهوم چگالى 

مؤثر باشد. در اينجا يك نمونه نحوة تدريس براى بيان مفهوم چگالى كه جزو مباحث علوم هفتم است، پيشنهاد مى شود.
در فرايند پيشنهادى ما روش هاى انجام آزمايش (واقعى و مجازى)، پرسش و پاسخ و پروژه به كار رفته اند. 

اهداف كلى در نظر گرفته شده براى دانش آموز عبارت اند از اينكه دانش آموز در پايان اين درس بتواند: 1.  مفهوم چگالى را درك كند؛ 
2.  برخى پديده هاى مربوط به شناورى را با استفاده از مفهوم چگالى توجيه كند؛ 3.  از درك مفهوم چگالى احساس لذت كند.

كالس با يك آزمايش جالب شروع مى شود و با بحث و گفت وگو دربارة آن ادامه مى يابد. به منظور ترغيب دانش آموز براى انجام پروژه 
ــپس براى وارد شدن به محاسبات، دانش آموزان  ــود. س ــناورى و معرفى چگالى مى ش پيش مى رود و از آنجا وارد توجيه برخى پديده هاى ش

آزمايشى را طراحى مى كنند و انجام مى دهند. بعد هم داده ها را ثبت مى كنند و با توجه به آن ها محاسبات الزم را انجام مى دهند.

طرح درس
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شرح
دو بشر هم اندازه با حجم آب مساوى كه در يكى از آن ها مقدارى نمك 
حل شده است، به همراه يك عدد تخم مرغ و استوانة مدرج و گلولة فلزى به 
ــرها محلول  كالس مى آوريم. به دانش آموزان نمى گوييم كه در يكى از بش

آب  نمك ريخته ايم. مى خواهيم خود آن ها اين موضوع را كشف كنند.
تخم مرغ را يك بار در آب خالى و يك بار در محلول آب  نمك مى اندازيم 
و از دانش آموزان مى خواهيم مشاهداتشان را يادداشت و سپس بيان كنند. از 
ــيم: چرا تخم مرغ در يك ظرف روى آب و در ديگرى در عمق  آنان مى پرس

آب قرار گرفت؟!  (يادآور مى شويم كه هر دو تخم مرغ سالم هستند).

ــف ذرات نمك در آب  ــاهدة دقيق تر و كش ــه دانش آموزان اجازة مش ب
ــيدن  ــت آن ها را به گونه اى هدايت كنيم كه براى پرس را مى دهيم. الزم اس

سؤاالتشان اعتماد به  نفس داشته باشند؛ سؤاالتى مثل:
1. نمك چه اثرى در آب دارد كه منجر به چنين نتيجه اى شده است؟

ــا مايعاتى مانند الكل و آبليمو  ــكر و فلفل ي 2. آيا با مواد ديگر مانند ش
همين نتيجه حاصل مى شود؟

3. مى توان كارى كرد كه تخم مرغ در وسط آب بماند؟ و...
طرح چنين پرسش هايى از طرف دانش آموزان براى شكل گيرى پروژه 
و كار گروهى بسيار مناسب است. براى همين از آن ها مى خواهيم در راستاى 
پيدا كردن پاسخ هاى خود دست به انجام آزمايش بزنند و هر گروه نتيجة كار 

خود را براى جلسة بعد ارائه كند.
با اين كار دانش آموز فرصت طراحى آزمايش پيدا مى كند. از اين پروژه ها 
ــمتى از كارهاى علمى دانش آموز در نمايشگاه مدرسه  مى توان به عنوان قس
بهره برد كه براى او تجربة بسيار خوبى است. به اين ترتيب، موضوع پروژة او 
برآمده از پرسش خود او يا هم كالسى هايش است و نه موضوعى كه معلم به 
او تكليف كرده است. يافتن پاسخ چنين پرسش هايى به دانش آموز اين حس 

را مى دهد كه فرد مؤثرى است و از يادگيرى لذت بيشترى مى برد.
به آزمايش برمى گرديم، تخم مرغ را خارج مى كنيم و گوى فلزى را يك 

بار در آب و بار ديگر در محلول آب  نمك مى اندازيم. اين بار مى پرسيم كه:
آيا تا به حال فكر كرده ايد كه كشتى به آن بزرگى كه در ساختمانش از 

فلزات استفاده شده است، چطور روى آب شناور مى ماند؟!
ــم به صورت گروهى دربارة اين  ــا به دانش آموزان اجازه مى دهي در اينج
ــش و پيدا كردن پاسخ آن بحث كنند و اشارات آن ها را ثبت مى كنيم؛  پرس
ــتى هاى غول پيكرى وجود دارند كه هواپيما مى تواند  اشاراتى همچون: كش
روى آن ها فرود آيد بدون اينكه كشتى غرق شود  (به ابعاد و سنگينى كشتى 

اشاره مى كنيم و تجربه هاى هنگام شنا را روى تخته ثبت مى كنيم).

ــا راهنمايى ها ى ما  ــش مى بريم كه ب ــه اى پي ــان كالس را به گون جري
ــتقيم منظور  ــوزان به مفهوم جديدى پى ببرند؛ نه اينكه به طور مس دانش آم
ما را درك كنند و لذت كشف در آن ها از بين برود. در همين راستا از آن ها 

مى پرسيم: سنگينى كشتى كدام كميت1 است؟
ــد، در همين جا  ــاره كردن ــر برخى از آن ها به جاى جرم به وزن اش اگ
ــت. هر جا با  به تصحيح مفهوم وزن مى پردازيم و اينكه با جرم متفاوت اس
كج فهمى مواجه شويم، بهتر است همان موقع با حوصله مشكل را حل كنيم.
ــتى و بزرگى آن يادآور چه  ــپس از دانش آموزان مى پرسيم: ابعاد كش س
ــت؟ فرصت مى دهيم آن ها به حجم اشاره كنند. بدين ترتيب، به  كميتى اس
ــوزان فرصت داده ايم مفاهيم جرم و حجم را بازبينى كنند. در اينجا  دانش آم
چگالى را به عنوان كميتى كه بين جرم و حجم ارتباط برقرار مى كند معرفى 
ــتقيم و  ــى با اين دو، به ترتيب، رابطة مس ــم و با گفتن اينكه چگال مى كني

معكوس دارد  (فرمول 1) مى رسيم: 

                                                 جرم
= چگالى                                                 حجم

اكنون به بحث دربارة دليل شناور ماندن كشتى روى آب مى پردازيم و 
ــتى آن را به گونه اى طراحى مى كنند كه  مى گوييم: «با وجود جرم زياد كش
وقتى جرم آن را بر حجمش تقسيم مى كنيم، از چگالى آب كمتر مى شود. به 

اين ترتيب كشتى روى آب مى ماند.»
ــال از دانش آموزان مى خواهيم پديده اى را كه در آزمايش تخم مرغ و  ح
آب مشاهده كردند تشخيص دهند تا به چگالى كمتر تخم مرغ نسبت به آب 

و نمك پى ببرند.
با توجه به اينكه در حال حاضر برخى سايت هاى آموزشى براى كمك 
به يادگيرى دانش آموزان راه اندازى شده اند، استفاده از آن ها در كالس با توجه 
ــه يا پيشنهاد استفاده از آن به دانش آموز در منزل، او را در  به امكانات مدرس
درك بهتر مطلب كمك مى كند، عالوه بر اينكه برخى دانش آموزان وقتى از 
ابزارهاى رايانه اى براى يادگيرى استفاده مى كنند نسبت به موضوع اشتياق 

بيشترى نشان مى دهند و براى فراگيرى آن وقت بيشتر مى گذارند.

حال براى اينكه موضوع چگالى را هر چه بيشتر به مفهومى قابل رؤيت و 
كاربردى در دنياى اطراف تبديل كنيم، اين پرسش را مطرح مى كنيم كه: چطور 

شكل 1.

فرمول 1.

شكل2. شناورى جسم جامد 
در مايع (وب سايت چيستا). 
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يك زيردريايى مى تواند هم به عمق آب برود و هم روى آب شناور بماند؟!
ــود را طرح كنند.  ــه دانش آموزان فرصت مى دهيم فرضيه هاى خ ب
ــت مى كنيم كه  ــث را طورى هداي ــث مى كنيم و بح ــارة آن ها بح درب
ــه تغيير جرم  ــپس بايد ب ــاره كنند. س ــوزان به تغيير چگالى اش دانش آم
ــه آن و در نتيجه تغيير چگالى  ــى از طريق ورود و خروج آب ب زيردرياي
آن نسبت به آب برسيم. از آنجا كه فرمول (1) نمايانگر يك كسر است، 
ــى جرم افزايش يابد، در  حالى كه حجم (همان ابعاد زيردريايى) ثابت  وقت
است، صورت كسر بزرگ تر مى شود. بنابراين چگالى آن افزايش مى يابد 

و به عمق فرو مى رود.
ــازى به  ــا دادن فرصت فرضيه س ــس، ب ــمت از تدري ــن قس در اي
ــه آيا مفهوم چگالى را درك  ــخيص دهيم ك دانش آموزان، مى توانيم تش
كرده اند يا نه. زيرا تنها وقتى آن ها فرصت بيان داشته باشند مى توانيم از 
آنچه فراگرفته اند آگاه شويم. همچنين، با اشاره و تأكيد بر كسرى بودن 
ــا را فراخوانى مى كنيم و يادآور  رابطة چگالى، آموخته هاى رياضى آن ه
ــان به كالس رياضى محدود نيست،  ــويم كه كاربرد آموخته هايش مى ش
ــوان براى توجيه پديده ها از  ــتند كه مى ت بلكه اين آموخته ها ابزارى هس
آن ها استفاده كرد. در نتيجه، در ارتباط برقرار كردن بين آموخته ها نيز به 

دانش آموز كمك كرده ايم.

ــد، در ابتدا  ــوزان تحقيقات خود را آوردن ــة بعد كه دانش آم در جلس
ــپاريم تا از آنچه تجربه كرده اند صحبت كنند و  كالس را به آن ها مى س

نتايج كار خود را به كالس ارائه دهند. 
سپس برنامة كالس را با اين پرسش ادامه مى دهيم:

سؤال: چطور مى توان چگالى يك گلولة فلزى را به دست آورد؟
به آن ها فرصت مى دهيم در ابتدا به شكل گروهى براى حل پرسش 
آزمايشى را طراحى كنند. منظور از طراحى آزمايش، اشاره به كميت هاى 

مورد نياز براى اندازه گيرى و نحوة اندازه گيرى آن هاست.
ــويم كه  ــرايطى مواجه ش ــت با ش ــا ممكن اس ــى گروه ه در برخ
ــكارى ندارند. در اين صورت بهتر  ــاس كنند هيچ راه دانش آموزان احس

ــتقيم هدايت كنيم تا به نتيجه برسند، زيرا  ــت آن ها را به طور غيرمس اس
ــيار مهمى در آموزش از  ــتقيم به آن ها بگوييم دادة بس اگر جواب را مس
دست مى رود و آن اينكه نمى توانيم دانش آموزمان را در جايگاهى كه قرار 
گرفته است بشناسيم و به مشكالت او پى ببريم. همين طور فرصت لذت 
ــئله را از او مى گيريم. بعد از اينكه طراحى  بردن از تالش براى حل مس
ــرازو و حجم آن را نيز با  ــيد، جرم گلوله را با ت ــا به نتيجه رس آزمايش ه
ــتوانة مدرج و آب (انداختن گلوله در آن و جابه جا شدن آب هم  حجم  اس
گلوله) اندازه مى گيريم. در اين راستا به واحدهاى اندازه گيرى حجم مانند 
سانتى متر مكعب (سى سى يا ميلى ليتر) و مترمكعب و ارتباط اين واحدها 
ــاره  ــتوانة مدرج اش با يكديگر و همچنين نحوة خواندن حجم آب در اس

مى كنيم.
ــتفاده از فرمول چگالى كه در جلسة  بعد از ثبت اندازه گيرى ها، با اس
ــبه مى پردازيم. همچنين توضيح  ــت آورده بوديم، به محاس پيش به دس
مى دهيم كه واحد چگالى از واحد كميت هاى جرم و حجم كه در فرمول 
آن وجود دارند به دست مى آيد تا دانش آموز واحد به كار رفته براى چگالى، 
يعنى گرم بر سانتى مترمكعب (gr/cm3) (10) يا كيلوگرم بر مترمكعب 

(kg/m3) را بهتر درك كند.  
ــدول چگالى مواد را در كتاب  ــپس از دانش آموزان مى خواهيم ج س
علوم خود مشاهده، مقايسه و پيش بينى كنند كه هر كدام از آن مواد در 
آب چه رفتارى نشان مى دهد؛ شناور مى شود يا در عمق آب فرو مى رود؟
ــت دانش آموزان از مفهوم چگالى، در يادگيرى مفاهيمى  درك درس
ــث گرما نقش مهمى بازى مى كند و  ــون جريان همرفتى در مباح همچ
ــازد پديده هاى مربوط به آن را بهتر تحليل كند.  دانش آموز را قادر مى س

بنابراين، توجه در نحوة تدريس اين مباحث اهميت بسزايى دارد.

نتيجه گيرى
بهتر است قبل از اينكه وارد محاسبات و واحدهاى اندازه گيرى مربوط 
به يك كميت شويم دانش آموز را با مفهوم آن كميت آشنا سازيم و او را 
در مسيرى قرار دهيم كه فرمول براى او به ابزاري براى توجيه پديده ها 
(نه يك موجوديت مجزا از مفهوم) تبديل شود. همچنين، از جمله اهداف 
مهمى كه در تدريس دنبال مى كنيم بايد كشف كج فهمى هاى دانش آموز 
ــد. همچنين بايد آن ها را  ــته و برطرف كردن آن ها باش از مفاهيم گذش
ــين خود براى رسيدن به  به گونه اى هدايت كنيم كه از آموخته هاى پيش
مفهوم مورد تدريس استفاده كنند، آن ها را به عنوان ضرورت براى تحليل 
ــف كنند و از اينكه مى توانند با مفهومى كه فراگرفته اند به  پديده ها كش
تحليل و تفسير پديده ها بپردازند لذت ببرند. اين نشاط است كه مى تواند 

دانش آموز را در ادامة فرايند يادگيرى ترغيب كند. 

پى نوشت
ــت و  1. در صورت لزوم دانش آموزان را با مفهوم كميت به عنوان چيزى كه قابل اندازه گيرى اس

واحدى به آن اختصاص دارد آشنا مى كنيم.

شكل3. ب) زيردريايى و شناورى 
(زير آب) (وب سايت چيستا).

شكل3. الف) زيردريايى 
و شناورى (روى آب) 
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پــروژة عـلمى 
مورچـه و گربـه 

آزاده فخرى
دبير شيمى منطقة شهر قدس

مدتى بود كه اعالن جشنوارة دانش آموزى خوارزمى را به در و ديوار 
مدرسه نصب كرده بودم، ولى تا زمانى كه حرف از نمرة تشويقى و امتياز 
ــى براى ثبت نام مراجعه نكرد. بعد هم كه بچه ها به اميد نمرة  نزدم، كس
بيسِت كالسى دور و برم را پر كردند، براى موضوع التماس دعا داشتند.

ــرار مى كردند كه من  ــتند و اص هيچ كدام موضوعى در ذهن نداش
فهرستى بلند باال براى موضوعات علمى پيشنهاد بدهم تا حضرات يكى 

را از ميان آن ها انتخاب كنند!
بعد از كلى حرف و حديث، ديدم چاره اى نيست! كار كار خودم است. 
ــاده اى را كه به  ــه و فقط براى مثال، موضوع س ــراى همين فى البداه ب
ذهنم رسيد روى تختة سبز كالس نوشتم. قيافه ها ديدنى بود. چند دقيقه 

سكوت! بعد انفجار اعتراض! 
ــان مى خواست من تعدادى موضوع «نظرى» يا  دخترها خيلى دلش
ــنهاد بدهم تا با مراجعه به كافى نت  به قول خودمان «كتابخانه اى» پيش
ــول كاغذ و صحافى ،  ــا حتى مقدار قابل توجهى  ـ پ ـ  ي ــرف اندكى  و ص

پــروژة عـلمى 

ــى  ــوى من بگذارند و نمرة كالس ــكيل و زيبا جل جزوه اى ش
تضمين شده شان را از من بگيرند.

ــتخراج  ــتم باد كرد: اس ــگ خورد و موضوع من روى دس زن
اسيد  فرميك يا جوهر مورچه از مورچه هاى تهران !

زنگ بعد ديدم خوشبختانه خبر موضوع كذايى ما به كالس هاى 
ــت. بچه هاى كالس بعدى بهتر با قضيه برخورد  ــيده اس ديگر هم رس
كردند. از جمله اينكه حسابى در مورد اسيد فرميك كنجكاو شده بودند. 
برايشان گفتم كه اين اسم از روى «فرميكا»ى التينى به معنى مورچه 
ــيد فرميك يا متانوئيك اسيد ، يك اسيد با  ــده است، چون اس گرفته ش
فرمولى ساده است كه اولين بار اواخر قرن هفده از تقطير مورچه هاى 
ــؤال پيچم كردند كه: «آيا  ــت آمده است. بچه ها كلى س مرده به دس

ــده اى هم در زمينة  ــيد را دارد؟» ع ــط مورچه اين اس فق
مورچه خورى! و طعم ترش مورچه به نقل خاطرات خود 
ــراى من و بقية بچه ها كه موضوع باورمان  پرداختند و ب

 خاطره
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نمى شد، قسم مى خوردند كه خاطره هاشان واقعى است و برادرهايشان 
آن ها را براى خوردن مورچه اغفال كرده بودند!

ــوزان ريز نقش من كه درس خوان بودند و خيلى هم  ــر از دانش آم دو نف
ــتند، آمدند و براى استخراج جوهر مورچه اسم  به نمرة تشويقى احتياج نداش
ــد كه عالوه بر مورچه، در فكر  ــتند. كمى صحبت كرديم و حتى قرار ش نوش
استخراج اسيد فرميك از گزنه و نيش زنبور هم باشند. براى طعمة جمع كردن 

مورچه به آن ها پيشنهاد دادم كه از تكه هاى گوشت يا دنبه استفاده كنند.
زنگ سوم هم به خوبى و خوشى در حال طى شدن بود، دانش آموزان 
ــن كالس از ماجراهاي دو زنگ قبلي درس عبرت گرفته بودند. آن ها  اي
ــويقي نزدند تا خودشان را به دردسر  ــنواره و نمرة تش هيچ حرفي از جش
ــوگاز» را تدريس  ــتم مبحث «بي ــات علمي دچار نكنند. من داش تحقيق
ــود: «بچه هاى عزيزم، اگر از كنار مرداب  مى كردم كه مفهوم جديدى ب

رد شده باشيد...»
ـ خانم ما رد نشده ايم!

ـ خانم مرداب كجا هست؟! بريم رد بشيم!
ــد اصًال! همين جوى هاى  ــم! من گفتم اگر! حاال ول كني ـ عزيزان

كثيف و بوگندوى خودمان... همين بو، بخشى از آن بيوگاز است.
ـ خانم محلة ما جوى آب نداره!

ـ خانم! كوچة ما داشت. شهردارى اومد روشو پوشوند.
ـ اين را بگذاريم كنار! تا به حال از كنار گربه مرده رد شده ايد؟

ــل «مرداب»و «جوى  ــيد كه مث ــى اين مثال به ذهنم رس و در حال
ــبختانه روح  ــتم! ولى خوش ــن يكى هم اميدى نداش ــالب»، به اي فاض
گربه هاى مردة شهر به كمكم آمدند! بعضى از بچه ها از كنار گربه مرده 
رد شده بودند! در آن لحظه به نظرم آمد كه بوى گربه مرده دل انگيز ترين 

بوى دنياست!
ـ بله بچه ها! اين بو مى تواند همان بيوگاز باشد. بيوگاز تشكيل شده 

است از گاز هاى متان و كربن دى اكسيد و...
ـ اجازه خانم! هر جانور مرده اى اين بو رو مى ده؟!

ـ  بله ، و گاز بعدى...
ـ خانم ، وقتى ما بميريم هم اين بو رو مى ديم؟!

ـ راستش، خب بله ديگه!
ــوم بود  ــياهش نگاهم مى كرد. معل ــت س ــم هاى درش با چش
نمى خواهد به راحتى اين موضوع را كنار بگذارد تا من نتوانم درسم 

را ادامه بدهم.
شدن  ـ بچه ها، گاز متان كه يكى از همين گازهاست موجب گرم 
كرة زمين مى شه. براى همين بهتره اونو بسوزونيم تا به كربن  دى  اكسيد 

تبديل بشه كه از اين نظر ضررش كمتره. 

ـ خانم! يعنى ما هم توى قبر گاز متان توليد مى كنيم؟
ـ بله خب! يه جورايى.

ـ مى شه گاز ما رو هم جمع كنند بسوزونند؟
ـ دخترم، آخه اين چه حرفيه مى زنى االن؟! يه كم فكر كن به چيزى 

كه مطرح مى كنى! خودت جواب بده! به نظرت مى شه ؟!
ـ خانم! ما داشتيم به يه محفظة محكم مثل آكواريوم فكر مى كرديم.

ـ آخه كى حاضر مى شه؟!
ـ نه خانم! براى آدم كه نه! براى گربه مرده! ما مى خوايم اين موضوع 

تحقيقمون باشه خانم!
ـ كه چكار كنى؟ گربة مرده را بگذارى توى آكواريوم، بيوگاز جمع كنى؟!

ـ بله! يه مكعب درست مى كنيم. دورشو چسب آكواريوم مى زنيم! براى 
مى كنيد؟ جمع كردن گاز هم يه كارى مى كنيم ديگه. شما ما رو كمك 

خواستم در جوابش بگويم نه! ولى چرا كه نه؟! خيلى هم خوب ! 
ــورد بيا با هم  ــًال درس بدم، زنگ كه خ ــه عزيزم! فع گفتم : «باش

طرحش رو بچينيم!»
ــك محفظة ايزولة  ــجاع ما ي ــد دختر ش ــگ هم خورد و قرار ش زن
ــود. براى تعبية شيلنگ  ــت كند كه داخلش هم ديده ش آكواريومى درس
و نحوة جمع آورى بيوگاز روى كاغذ هم چند طرح كشيديم. حاال مسئلة 
اصلى و اساسى پيدا كردن گربه مرده بود. قرار شد برود خانه و براى حل 

اين مشكل هم فكرى بكند.
ــة مذكور و  ــت تا دوباره به مدرس ــت و گذش هفتة كارى من گذش
ــور و موضوعات كذايى  ــيمى مذكور و دانش آموزان مذك كالس هاى ش

مذكور رسيديم.
صبح مدير آمد و با همه سالم و احوال پرسى كرد. روى صورت من 
ــن» شد و بعد كامًال توقف كرد! منتظر لبخندى بودم كه  اول «اسلوموش
در سريال ها در لحظات مشابه ديده بودم، ولى مدير مذكور! گفت : «شما 

تشريف بياريد دفتر من!»
من هم در همان لحظه تشريفم را بردم دفتر ايشان! 
ـ شما مى دونيد چه هفته ا ى به من و مدرسه گذشته؟!

ـ نه خبر ندارم، خيره ان شاءاهللا!
ــاءاهللا! مى دونيد ما در جايخِى يخچال  ــه ان ش ـ بله! خير هم مى ش

مدرسه چه داريم همين االن؟
ــراق قالب تهى كردم! خيلى بدتر از آن چيزى كه در فيلم ها و  بى اغ

سريال ها هست به جان خودم!
پرسيدم : «گربه مرده؟!»

ــير تا ماليم  ــد ، بعد قرمز و بعد به طيف هايى از س مدير اول كبود ش
نارنجى تغيير رنگ داد!
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ـ يعنى گربه مرده هم تو برنامة تحقيقاتى شما هست؟! نمى دونم! شايد 
تا به حال اون رو هم آورده باشند!

ــه بى معطلى من هم  ــت ك ــد و از دفتر رفت بيرون. واضح اس ــا ش  و پ
ــدم! رفتيم آبدارخانه و ايشان با حركتى بسيار نمايشى و  به دنبالش روانه ش
تأثير گذار ، در يخچال را باز كرد و بعد در كوچك جايخى را. يك بسته نايلون 

پيچ شده را برداشت و روى زمين و جلوى پاى من پرت كرد.
گفت : «چه احساسى داره؟»

گفتم : «ببخشيد، چى چه احساسى داره؟!»
ــما همين طورى اين بسته رو  به جاى جواب گفت : «مادر دانش آموز ش

جلوى پاى من پرت كرد!»
پرسيدم: «آخه چرا؟» 

ــكى را كنار زدم. زير آن  هم ، توده اى نايلون  ــدم و نايلون مش و خم ش
ــده بود.كمى كه دقت كردم، توانستم  ــده بود كه مثل سنگ سفت ش پيچ ش

حدسم را يقين ببخشم. تودة به هم فشردة جنازة مورچه هاى يخ زده!
با ناراحتى گفتم: آخه چرا؟

مدير خيلى حق به جانب گفت : «بله! واقعاً چرا؟!»
من ادامه دادم : «زحمت بچه هاى بيچاره رو هدر داده اند! مى دونيد جمع 

كردن اين همه مورچه چقدر زحمت داره؟ طفلكى دخترها».
مدير دلخور گفت : «خوب از كسى كه اين پيشنهاد ها رو به بچه ها مى ده 
ــته باشم! البته پدر يكى از دخترها هم شريك  انتظار ديگه اى هم نبايد داش
جرم شماست و بدون اطالع مادرها ، با دختر ها رفته اند بيابان و اين... اَه! پاشيد 
ــتة بعدى كه قراره بياد توى يخچال مدرسه يه گربة  لطفاً! و بگيد كه آيا بس

مرده خواهد بود؟!»
گفتم : «نه! نخواهد بود!»

 و همين طور به تودة يخ زدة مورچه ها نگاه مى كردم. بهتر بود با همين ها 
ــايد به نتيجة خوبى مى رسيديم. گفتم:  « با  تقطير تمرينى انجام مى داديم. ش

اجازه، من اين بسته را مى برم آزمايشگاه».
مدير ديگر عصبانى شد : «كه چه بشود؟!»

ـ كه تقطيرش كنيم براى استخراج «جوهر مورچه».
ـ شما اول بيا براى من توضيح بده قضية گربه مرده چى هست؟

معاون مدرسه رسيد و داخل بحث شد : «خانم، اجازه بديد ايشون بره سر 
كالس. من براتون توضيح مى دم».

ــتم خانم مدير ديگه از اين يكى باخبر  و رو به من كرد : من نمى خواس
بشه، ولى انگار خودت بدت نمى اومد!

من بستة مورچه هاى مقتول را مثل گنج زير بغلم زدم و رفتم سمت آزمايشگاه.
معاون پشت سرم داد زد : «شما كالس دارى االن!»

دلخور از رفتار بى مالحظة او، گفتم : «واقعاً؟ يادم نبود، ببخشيد. اين ها 
را بگذارم آزمايشگاه. چشم!»

پشت سرم در حال پچ پچ با مدير دور شدند. اميدوار نبودم ديگر چشمم 
به اين مورچه ها بيفتد، حدس مي زدم به محض اينكه من پايم را از آزمايشگاه 
بيرون بگذارم، سرايدار را مي فرستند جنازة مورچه هاي مقتول در راه علم را با 
كمال احترام به نزديك ترين جوي آب در خيابان منتقل و بلكه پرتاب كند!

وقتى وارد كالس شدم، فكر مى كردم ديگر همه چيز تمام شده است، 
ولى متأسفانه آنجا هم حرف هاى ناخوشايندى شنيدم. در هفتة گذشته، يكى 
ــده بود، از  از همكارانم، بعد از اينكه از دعواى مادر بچه ها با مدير باخبر ش
ــرده و به آن ها گفته بود كه واقعًا  ــؤال ك بچه ها دربارة طرح و برنامة من س
خانم شيمى شما براى همچين كارهاى بى ارزشى به شما قول نمرة بيست 

داده است؟!
ــان هم محترم  ــكارم دفاع كردم و گفتم كه نظر ايش ــع از هم آن موق
است و احتماًال متوجة جنبة علمى كار ما نشده اند، ولى در روزهاى آينده، با 
شنيدن اظهارنظرهاى نيش دار و پوزخند همكارانم، به اين نتيجه رسيدم كه 

خوش بينى و تفكر مثبت هم حد و اندازه اى دارد!
ــجاع من كارهايى انجام داده بود.  در مورد گربه مرده هم دانش آموز ش
در واقع بايد بگويم كه خيلى كار انجام داده بود. ساخت محفظة آكواريومى 
را كه قرار بود قبر گربة ما بشود، سفارش داده بود ، و چون گربه هاى تهران 
ــين بروند يا از گرسنگى و  ــت زير ماش خبر نمى دهند كه كى و كجا قرار اس
مريضى بميرند ، دخترك در خانه حرف از خريدن «گربة آزمايشگاهى» و بعد 

قتل او در راه علم زده بود!
ــبختانه دخترك مادر محترمى داشت كه به جاى اينكه صبر كند  خوش
و بعد جنازة گربه را جلوى پاى مدير پرت كند ، آمده بود پيش من تا با هم 
چاره اى بينديشيم! نتيجه اين شد كه من طى سخنان معقولى، به دانش آموز 
ــابه موش  ـ  مش ــگاهى  ــجاعم فهماندم كه ما چيزى به نام گربة آزمايش ش
آزمايشگاهى  ـ نداريم! و اگر بخواهد براى انجام اين آزمايش پافشارى كند، 
ما مجبور به انجام يك قتل درست و حسابى هستيم! و بعد با هم به مرور 
ــم و با تحريك عواطف  ــى از گربه هاى زيباى دور  و  برمان پرداختي خاطرات
دخترك ، ماجرا به خوبى و خوشى و بدون قتل و خونريزى خاتمه پيدا كرد.

اگر بعد از چند هفته ماجراى فاطمه ميم پيش نمى آمد ، داستان مورچه ها 
ــت مثل يك خاطرة بامزه، هر از چندگاهى لبخندى روى  و بيوگاز مى توانس

لب هاى من و دانش آموزان بنشاند، ولى...

ماجراى فاطمه ميم 
در شمارة آينده
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ضرورت توجه به ويژگي هاي رشدي دانش آموزان 
دورة متوسطه در تعيين سـاختار نظـام آمـوزشى

ويژگي هاي دانش آموزان دورة متوسطه

دكتر آمنه احمدى  

ــوغ  ــا دورة بل ــطه ب ــوزش در متوس آم
ــود. دورة بلوغ يا اوايل نوجواني،  همراه مي ش
ــي و عقالني  ــماني، عاطف ــد جس زمان رش
ــط نوجواني  ــت، در حالي كه اواس سريع اس
ــترى همراه است  ــازگاري و ثبات بيش با س
ــي  ــمت يكپارچگ ــدي به س ــرات رش و تغيي
ــرات دورة  ــخصيت حركت مي كند. تغيي ش
ــدي نوجوان  ــي و نيز ويژگي هاي رش نوجوان
ــي، تدريس و نيز  ــر تصميمات برنامة درس ب
ــت. بي توجهي به  ــاختار مدرسه مؤثر اس س
ــوان مي تواند اين دوره را براي  نياز هاي نوج
بسياري از افراد به دوره اى پر مخاطره تبديل 
كند، چرا كه فرد در نوجوانى براي اولين  بار 
ــت به اقدامات يا تصميماتي مي زند كه  دس

ــاي درازمدتي در زندگي او  مي تواند پيامد ه
داشته باشد.

آغاز نوجواني با تفكر دربارة واقعيت شروع 
ــود. نوجوان مى كوشد افكار را به  سوي  مي ش
احتماالت گسترش دهد. متمايز ترين ويژگي 
ــن دوره، معكوس بودن  ــوري در اي تفكر ص
جهت تفكر بين واقعيت و احتمال است. اين 
ــد ساختار هوش  ويژگى، نقطة عطفي در رش
ايجاد مي كند، زيرا به توازني ثابت و پايدار در 

تفكر نوجوان مى انجامد. 
عمليات صوري اين امكان را به نوجوان 
ــا رد فرضيه اش  ــد ي ــا براي تأيي ــد ت مي ده
ــا را جدا كند.  ــا را تركيب و متغير ه گزاره ه
ــب اشيا  او به هيچ  وجه به فكر كردن بر حس

ــاز ندارد، بلكه  ــا رويداد هاي غيرانتزاعي ني ي
ــد عمليات نماد ها را در ذهنش انجام  مي توان
ــه نوجوان توانايي  ــد. با وجود اين، اگرچ ده
تفكر انتزاعي را پيدا مي كند، اما مغز او هنوز 

به حد كمال رشد نكرده است. 
ــدوداً از  ــدن مغز ح ــي ش دورة تخصص
ــت. بخش هايي از آن  ــالگي اس 12 تا 18 س
ــتفاده قرار مي گيرند،  ــدت مورد اس كه به ش
ــد مي كنند و بخش هايي كه به كار گرفته  رش
ــوند. زماني كه مغز  ــوند حذف مي ش نمي ش
دانش آموزان تخصصي تر مي شود، برنامه هاي 
ــي بايد با تدارك ديدن طيف متنوعي  درس
ــرورش  ــكان پ ــري، ام ــاي يادگي از تجربه ه

قابليت هاي دانش آموزان را فراهم كند. 

دنياي نوجوان

33
آمــوزش

شماره 1  1392
آمــوزش



ــيدن به  ــان را در تحقق بخش ــد كه آن ده
ــد. دانش آموزان بايد  ــا ياري كن آن هدف ه
بتوانند با طيف متنوعي از بزرگ ساالني كه 
مي توانند با آن ها همانند سازي كنند، تعامل 
برقرار كنند. فعاليت هاي پيش بيني شده در 
ــي بايد بتوانند امكان كمك به  برنامة درس
ــركت در فعاليت هاي خدماتي  ديگران و ش
ــراي اين كار  ــوزان بدهند. ب ــه دانش آم را ب
مي توان از پروژه هاي محلي مانند همكاري 
با يك باشگاه سالمندان يا كمك كردن در 
يك مهدكودك يا مركز نگهداري از كودكان 

با نياز هاي ويژه استفاده كرد. 

پيشينة ساختار دورة متوسطه در نظام 
آموزشي ايران

ــران به اين دليل  كه  تعليم و  تربيت در اي
ــا مراتب عالي از طريق فراگيري علم و  ارتقا ت
ــر مي شد، و مي توانست براي افراد  دانش ميس
اعتبار اجتماعي به همراه داشته باشد، هميشه 

مورد توجه اقشار اجتماعي بوده است. 
ــال  ــيس دارالفنون در س 1. از زمان تأس

1228 تا سال 1335ه.ش
جهت گيري برنامه ها در دورة متوسطه در 
ــتر متوجه  ــة زماني 1228 تا 1335 بيش فاصل
گسترش آموزش هاي اين دوره در سطح كشور 
بود. در برنامه هاى درسى اين دوره تنوع رشته و 
شاخه هاي تحصيلي وجود نداشت، اما معلمان در 
انتخاب محتواي آموزشي آزادي عمل داشتند. 
ــن مقطع زماني، دورة تحصيلي خاصي با  در اي
ــت، اما دورة  عنوان دورة راهنمايي وجود نداش
ــش سالة آموزش متوسطه به دو دورة اول و  ش
دوم متوسطه تقسيم مي شد و آموزش هاي اين 
دوره جنبة تخصصي نداشتند. با تأسيس وزارت 
علوم، دورة متوسطه به دو دورة متوسطة اول و 
دوم تقسيم شد. دورة اول متوسطه سه سال بود 
ــتند  كه افراد در صورت گذراندن آن مي توانس

وارد دورة دوم متوسطه شوند.  
2. از سال 1335 تا سال 1357ه.ش

در طول اين دورة زماني، به دليل تحوالت 
ــان و تغيير  ــطح جه ــي  ـ صنعتي در س علم

برنامة درسي در دورة اول متوسطه
ــي  ــر برنامة درس ــة اخي ــد ده در چن
ــي كه در حال گذر از كودكى و  دانش آموزان
ورود به دورة نوجواني هستند بارها بررسي 
ــي ها  ــت. يكي از نتايج اين بررس ــده اس ش
ــردي متمايز براي  ــاز به محيطى با كارك ني
ــال را تأكيد كرده  ــني 10 تا 14 س گروه س
ــة متمايزي كه به دبستان يا  ــت؛ مدرس اس
ــتان شباهتى ندارد و در آن از محتوا  دبيرس
و روش هاي آموزشي مناسب براي اين گروه 
سني استفاده مي  شود. پايه گذاران آن، اين 
ــتان و دورة  ــال بين دبس دوره را دورة انتق
دوم متوسطه تعريف كرده اند؛ محيطي كه 
ــت، نه  مهم ترين چيز در آن يادگيرنده اس
ــب موفقيت براي  برنامه و بايد فرصت كس
تمامي دانش آموزان فراهم شود. هدف اين 
ــخصي و آموزشِي  دوره برآوردن نياز هاي ش
يادگيرندگاِن دوران بلوغ است. برنامة درسي 

اين دوره بايد به اين موارد توجه كند: 
 توجه به رشد فردِي دانش آموزان: 
ــاي كار گروهي،  تصريح ارزش ها، مهارت ه
ــي خانوادگي در  ــت و زندگ آموزش بهداش

زمان مقتضي، آموزش شغلي؛ 
ــي براي كاوش و   ايجاد فرصت هاي
توسعة مهارت هاي اصلي مورد نياز همگان؛

 توسعة الگو هاي يادگيري فردي؛
ــرورش توانايي هاي دانش آموزان    پ
در يافتن حقايق، سنجيدن شواهد، استنتاج، 

تعييِن ارزش ها و استقبال از حقايق جديد؛
ــات  ــاي مطالع ــاد فرصت ه ايج   
ــاط  ــوة ارتب ــراي درك نح ــته اي ب بين رش

حوزه هاي گوناگون دانش بشري. 
برنامة درسي اين دوره بايد فرصت هايي 
را براي دانش آموزان تدارك ببيند كه آن ها 
خود مسئوليت وضع معيار هاي رفتار صحيح 
ــت از آن را به صورت فردي و جمعي  و تبعي
بپذيرند. عالوه بر اين، برنامة درسي مي تواند 
ــد هدف هاي  ــوزان كمك كن ــه دانش آم ب
ــن،  ــد. همچني ــع كنن ــه اي وض واقع گرايان
مى تواند فرايند آموزش را به گونه اي سازمان 

ــي  ـ اقتصادي كشور و  جهت گيري هاي سياس
ــات در عرصه هاي  تأثير آن بر تمامي تصميم
ــازار كار به كارگران  ــون، از جمله نياز ب گوناگ
ــعة  نيمه ماهر براي كار در صنايع مونتاژ، توس
بخش بازرگاني و خدمات و نياز بيشتر به طبقة 
تكنوكرات در نظام اداري كشور، شاهد تغييرات  
ــي دوره هاى  ــمگيري در برنامه هاي درس چش
راهنمايي و متوسطه هستيم. مهم ترين تغيير، 
ــيس دورة راهنمايي تحصيلي در ساختار  تأس
نظام آموزشي ايران بود. اين دوره به تبعيت از 
نظام آموزشي آمريكا ، به عنوان يك دورة انتقال 
بين دوره هاى ابتدايي و دبيرستان تأسيس شد و 
هدف آن تأمين نياز هاي شخصي يادگيرندگان 

براي گذار از دورة نو جواني بود. 
در سال 1344 ادارة كل مطالعات و برنامه هاي 
وزارت آموزش و پرورش طرح جديد آموزش و پرورش 
را كه در شوراي آموزش و پرورش سال 1343 تهيه 
شده بود، با عنوان «طرح مقدماتي اصالح  و تصويب 
آموزش و پرورش كشور» منتشر كرد. در اين طرح، 
براي اولين بار دورة سه سالة راهنمايي تحصيلي، 
بعد از دورة پنج سالة ابتدايي، به عنوان مرحلة دوم 
ــد. هدف آن «افزايش  تعليمات عمومي مطرح ش
معلومات دانش آموزان براي بهتر زيستن در اجتماع، 
ــدن دانش آموزان با فرهنگ ملي، اصول  ــنا ش آش
علم، ادب و هنر، پرورش فضايل اخالقي و معنوي 
در آنان، خصوصاً تشخيص استعداد ها و تمايالت 
فردي، و راهنمايي آنان در مراحل بعدي تحصيالت 
براي ورود به رشته هاي نظري يا فنى  و  حرفه اي بر 
حسب احتياجات كشور، يا انتخاب حرفه و مشاغل 
مفيد و مولد بود. مدت اين دوره سه سال و شامل 

گروه سني 13-11 سال بود. 
ــوزان  ــن دوره دانش آم ــي اي ــس از ط  پ
ــالة متوسطه  ــتند در دورة چهار س مي توانس
ــه  ــطة نظري به دو مرحلة س (تعليمات متوس
ــد) در يكي از  ــاله و يك ساله تقسيم مي ش س
دو رشتة «نظري» و «فني   و   حرفه اي» ثبت نام 
كنند. دورة تحصيالت نظري چهار سال و دورة 
تحصيالت فني  و  حرفه  اي بر حسب حرفه هاى 
ــال پيش بيني  ــته هاي فني، دو تا چهار س رش
ــطة  ــده بود. انتقال از دورة تعليمات متوس ش
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نظري به دورة تعليمات متوسطة فني   و  حرفه اي 
طبق شرايط خاصي امكان پذير بود. 

3. از سال 1357 تا سال 1386ه.ش
ــالمي و از  ــروزي انقالب اس به دنبال پي
ــاختار  ــال 1358 و به دنبال تغيير س اوايل س
ــي و توجه عموم به مسائل فرهنگي، از  سياس
جمله آموزش و پرورش، صاحب نظران در گوشه 
ــترده اي را آغاز  ــات گس ــور مطالع و كنار كش
كردند. بخشي از اين مطالعات به «طرح تغيير 
ــرورش» مربوط بود.  ــام آموزش و پ بنيادي نظ
طرح تهيه شده طرح جامعي بود، اما متأسفانه 
به دليل شرايط بد اقتصادي ( دوران بازسازي با 
خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي، محاصرة 
اقتصادي، اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي، 
ارتقاى سطح آگاهي و اعتماد عمومي كه بر اثر 
ــان گروه هاي محروم  ــالب فرهنگي در مي انق
ــوان بودن  ــود و نيز ج ــده ب ــه ايجاد ش جامع
ــز منابع مالي و  ــت ايران)، امكان تجهي جمعي

انساني كافي براي اجراي آن فراهم نشد.
«طرح تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش» 
ــي را تحت  ــي دورة راهنماي ــاي درس برنامه ه
ــطه  ــر قرار نداد، اما از آنجا كه دورة متوس تأثي
ــاني نيمه ماهر و  منبع اصلي تربيت نيروي انس
ــمار مي رفت و اين موضوع در ميزان  ماهر به ش
موفقيت برنامه هاي توسعة اقتصادي  ـ اجتماعي 
ــراي طرح از دورة  ــت، لذا اج تأثير ويژه اي داش
ــطه آغاز شد و تغييرات نسبتاً وسيعي را  متوس

در اين دوره به دنبال داشت. 

سـاختار نظام آموزشى دورة متوسطه 
در سند تحول 

ــي  عال ــوراي  ش ــة  مصوب ــاس  براس
ــي انقالب  ــوراي عال ــرورش و ش آموزش و پ
فرهنگي، نظام جديد آموزش و پرورش شامل 
دو دورة شش سالة ابتدايي و متوسطه است 
كه دورة متوسطه خود به دو دورة سه ساله 
ــاختار 3+3+6). بايد  ــود ( س تقسيم مي ش
ــاختار فعلي، به دليل از  توجه داشت كه س
ــفة وجودي دورة راهنمايى  بين رفتن فلس
ــى، از بين  ــگاهي در نظام فعل و پيش دانش

ــًال به دوره اى  رفته، و هدايت تحصيلى عم
ــطه) موكول  ــاله (در آغاز دورة متوس يكس
ــده است. اين دورة يكساله زمان كوتاهى  ش
ــايى ظرفيت ها و هدايت آن در  براى شناس
ــاير مسئوالن آموزشى  اختيار معلمان و س
ــا تصميم گيرى ها و برنامه ها  قرار مى دهد ت
ــمت يكپارچگي  ــا هدايت صحيح به س را ب
ــخصيت متربيان جهت دهى كند. توجه  ش
ــد پيامد هاي  ــن مهم مي توان ــردن به اي نك
نامطلوبى را نه تنها براى دانش آموزان، بلكه 
ــانى، براى آيندة جامعه  به عنوان منابع انس
ــد. از اين رو، برنامه هاى  به دنبال داشته باش
درسى، روش هاى تربيتى و شرايط محيطى 
در طول اين سه سال بايد از انعطاف بااليى 
ــايى  ــند و بتوانند در شناس ــوردار باش برخ
توانايى ها و شناخت مسير آيندة زندگى به 

دانش آموزان كمك كنند. 

ساختار پيشـنهادى نظام آموزشى در 
سند تحول راهبردى 

ــر يك از  ــنهادى، ه ــاختار پيش در س
ــدى  ــت معرف وضعيت رش ــل تربي مراح
ــت كه  ــش و كم متفاوت و متمايزي اس بي
ــن دوره ها از يكديگر را معنى دار  تفكيك اي
ــده  ــازد. توجه به ويژگي هاي ذكر ش مى س
ــي، روش هاي  ــن برنامه هاي درس در تدوي
ــتيابي  ــطح دس ــيابي از س مديريت، ارزش
ــات دانش آموزان،  ــتگي ها و صف ــه شايس ب
سازمان دهي فضاي آموزشي و نوع خدمات 
ــوزان و نيز ارتباط و  ــده به دانش آم ارائه ش
مشاركت خانواده و نهاد هاي مدني متناسب 
ــه متفاوت خواهد  ــا ويژگي هاي هر مرحل ب
بود. رعايت نكردن اين اصل باعث مى شود 
ــه دوره هاى مختلف  دانش آموزان متعلق ب
ــد در يك دورة تحصيلى قرار گيرند و  رش
ــردرگمى براى برنامه ريزان و افت  ابهام و س

كارايى براى يادگيرندگان به وجود آيد. 

دورة متوسطه
ــتان قرار  ــتان در ادامة دورة دبس دورة دبيرس

ــاني كه اين دوره را با موفقيت  دارد و به كس
ــت  ــان دورة تربي ــة پاي ــد گواهي نام بگذرانن
ــد . دورة متوسطه بايد  عمومي اعطا خواهد ش
فرصت هاي تربيتي متنوعي را فراهم آورد كه 
از طريق آن امكان رشد ابعاد وجودي، انتخاب 
ــت يكپارچة  ــكل گيري هوي نظام معيار و ش
ــه تفاوت هاي فردي  ــوزان با توجه ب دانش آم
دانش آموزان وجود داشته باشد. دورة متوسطه 
شامل مرحله هاى سوم و چهارم تربيت است. 

اصول حاكم بر مرحلة سوم تربيت
ــا دورة نوجواني  ــت ب ــوم تربي مرحلة س
ــالگي تا پايان  ــت، آغاز 12 س اول مقارن اس
14 سالگي را دربرمي گيرد و شامل پايه هاي 
هفتم، هشتم و نهم است. اصول حاكم بر اين 

مرحله عبارت اند از:
ــويي ميان  ــود هماهنگي و همس * وج
ــهيم در جريان  ــاير نهاد هاي س خانواده و س
ــمي و عمومي، براي كمك به فرد  تربيت رس

در شناخت نظام معيار و التزام به آن؛ 
ــار در تربيت، با  ــه به عنصر اختي * توج
لحاظ كردن تفاوت هاي جنسيتي در پذيرش 
تكليف شرعي، به گونه اي كه متربي به تدريج 
ــة ميان حق و تكليف، اختيار و وظيفه و  رابط
مسئوليت پذيري در قبال رشد و تعالي خويش 

را درك كند؛
ــتعداد هاي فردي و امكان  * پرورش اس
ــون و به  كارگيري آن در  ــاي گوناگ انتخاب ه
ــايي هويت  ــاي فردي براي شناس موقعيت ه

ويژه؛
ــوزان در  ــي دانش آم ــه به تواناي * توج
ــش براي  ــازمان دهي دان ــاختار بندي و س س

رمز گشايي و كسب دانش سازمان يافته؛ 
* زمينه سازي براي شناخت عالقه هاى 
ــل و ابتكار  ــدرت تخي ــخصي و پرورش ق ش
ــري از آن براي حل  ــوزان و بهره گي دانش آم

مسائل واقعي و پيچيده؛
* توجه به توانايي دانش آموزان در ارزيابي 
فرايند هاي تفكر، يادگيري و بهره گيري از آن 

در شناخت و اصالح موقعيت. 
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بيشـــتر بدانيم 
تا بهتر اجرا كنيم

محمدرضا حشمتي

در سـال تحصيلـى جديد قطار تحـول بـه دورة راهنمايى سـابق و دورة اول 
متوسـطه رسيده اسـت و اكنون دانش آموزان پاية ششـم به جاى دورة راهنمايى 
وارد دورة اول متوسـطه مى شـوند. البته تغييـر اين دوره درسـت مانند برقراري 
پاية ششـم، دغدغه هايى را براى معلمان و مديران ايجاد كرده است. مجلة رشد 
آموزش متوسـطه با حضور در ميان چند تن از مديران مدارس اسـتان خراسـان 

رضوى كوشيده است دغدغه هاى آن ها را در اين زمينه منعكس كند.

گفت وگو با مديران مدارس استان خراسان رضوى

 ميزگرد

عكاس: عاليه اماني
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بيشـــتر بدانيم 
ضرورت آمادگى همه جانبه در برقرارى دورة جديدتا بهتر اجرا كنيم

ــروه آموزش  ــاى سـلطانى، رئيس گ ــه آق در ابتداى جلس
ــوى از برنامه ريزى  ــان رض ــت تحصيلى خراس ــى و هداي راهنماي
ــطه خبر داد و  ــتان براى ورود دانش آموزان به دورة اول متوس اس
ــانى جهت ورود  ــت: «ما پايش وضعيت فضا و آمار نيروى انس گف
ــطه را اداره به اداره بررسى  ــم به پاية اول متوس دانش آموزان شش
ــئوالن آموزش راهنمايى ادارات قرار داديم  كرديم و در اختيار مس
ــان مى دهد از لحاظ فضاى  ــت آزمايى كنند. بررسى ها نش تا راس
ــگاهى مشكلى نداريم. در كل استان، نيروى انسانى خواهر  آموزش
ــش يك پايه، باز  ــت ولى با وجود كاه ــته ها مازاد اس در اغلب رش
ــود داريم كه در  ــته ها كمب ــم در مورد نيروى مرد در اغلب رش ه
ــته حدود 20 هزار ساعت از نيروهاى غيرموظف كمك  سال گذش

گرفتيم».
ــتند،  يكى از موضوعاتى كه مديران مدارس با آن روبه رو هس
ــى پاية اول دورة اول متوسطه با سوم  ــاعات برنامة درس تفاوت س
راهنمايى است. سلطانى دربارة حل اين مسئله گفت: «اين موضوع 
ــال تحصيلى  ــطه براى س ــتقرار دورة اول متوس از چالش هاى اس
ــايد بتوان به ادارات و مديران  93-92 خواهد بود. فكر مى كنم ش
مدارس تفويض اختيار كرد، اما ممكن است با نابسامانى آموزشى 
ــنهادى استان اين است  ــويم. يكى از راهكارهايى پيش روبه رو ش
ــطه را در قالب فوق برنامه،  ــه ساعت تفاوت پاية اول متوس كه س
ــى، از محل نيروهاى مازاد در برخى  و كالس هاى تقويتى، جبران
ــواى پاية اول  ــه جديد بودن محت ــم. با توجه ب ــوارد تأمين كني م

متوسطه، كالس هاى فوق برنامه ضرورت بيشترى پيدا مى كند. 
ــبت به پاية جديد را  ــلطانى ايجاد آگاهى در خانواده ها نس س
ــت: «ما بايد از  ــاى آموزش و پرورش دانس ــن اولويت ه از مهم تري
ــطه  ــراى برقرارى دورة اول متوس ــت آمادگى الزم را ب همه  جه
ــكالت اوليا و دانش آموزان را به حداقل برسانيم.  پيدا كنيم تا مش
ــم تا اوليا و  ــة مدارس را تغيير دادي ــال، ما تابلوهاى كلي براي مث
ــارة پاية  ــانى درب ــوند. براى اطالع رس ــردرگم نش دانش آموزان س
ــام دانش آموزان  ــم كرده ايم كه به تم ــورى تنظي هفتم هم بروش
ــت كه  ــطه، اوليا و همكاران خواهيم داد. نگاه اين اس دورة متوس
دانش آموزان فرزندان خودمان هستند، پس بايد اين آمادگى را در 

مدارس خود ايجاد  كنيم».

مديران آگاه، پاسخ گويى مناسب به اوليا
براتى، نمايندة مديران ناحية 1 آموزش وپرورش مشهد، از ديگر 
حاضران اين جلسه بود. ايشان با اشاره به طرح تغيير دورة راهنمايى  
ــراه دارد. با اينكه  ــت: «هر تغيير و تحولى چالش هايى را به هم گف
ــد، اما همه چيز را نمى توان  ــات زيادى برگزار ش در ادارة كل جلس
ــاً مدارس راهنمايى  ــا برقرارى نظام جديد، قاعدت پيش بينى كرد. ب
ــذف خأليى را ايجاد مى كند.  ــوند. به عقيدة من اين ح حذف مى ش

چون دورة راهنمايى پل ارتباطى بين ابتدايى با متوسطه بود».
ــى از موضوعات مهم  ــدارس را يك ــه ظرفيت م ــه ب وى توج
ــطه دانست و گفت: «امسال پايه هاى اول  برقرارى دورة اول متوس
ــال آينده هم پايه هاى اول و دوم در مدارس ما درس  ــوم و س و س
مى خوانند. سال هاي بعدتر هم هر سه پايه. امسال با توجه به وجود 
ــال آينده مشكل تراكم  ــكلى ندارند، ولى دو س دو پايه مدارس مش
جمعيت خواهند داشت. از سوى ديگر، كاهش ساعات درسى به نفع 
دانش آموز و اوليا نيست. مى دانيد كه در حاشية شهرها والدين توانايى 
ــى به فرزندانشان كمك كنند و كاهش ساعات  ندارند از لحاظ درس

درسى به آن ها صدمه مى زند».
ــانى به مديران دربارة برنامة سال تحصيلى را  براتى اطالع رس
ــتر مديران دانست و افزود: «اميدواريم تمهيدات  باعث آمادگى بيش
الزم هر چه سريع تر انجام شود و مديران مدارس در جريان مسائل 
قرار گيرند تا اگر اوليا سؤالى داشتند جوابي قانع كننده ارائه شود؛ چرا 
ــى نگران و پر از سؤال اند. مديران  كه اوليا دربارة تغيير نظام آموزش
ــته باشند كه بتوانند از مدرسان خوب و شايسته اى  بايد آمادگى داش

استفاده كنند و در استان ها و نواحى مثمرثمر واقع شوند».

دوره هاى ضمن خدمت، ضرورت انكارناپذير
ــى از  برگزارى كالس هاى ضمن خدمت و ارائة كتاب هاى درس
ــب، از نكته هايى بود كه  ــته، به منظور بسترسازى مناس سال گذش
جوادى مدير يكي از مدارس ناحية 4 مشهد بر آن ها تأكيد داشت: 
ــت. چه خوب بود از سال قبل  «انجام تغييرات نيازمند مقدماتى اس
ــى را هم آماده و  ــاى ضمن خدمت برگزار و كتاب هاى درس دوره ه
ــا ايرادات آن  ــاب را مطالعه كند ت ــش مى كرديم. معلم بايد كت پخ
ــه زودتر در اختيار  ــال هفتم بايد هر چ ــود. كتاب هاى س برطرف ش

نعمتى: معموالً اولين قدم 
سخت ترين قدم است. 
ما بايد با تغيير بينش راه 
را هموار كنيم و طورى كار 
كنيم كه آيندگان به اين 

تغييرات افتخار كنند

     حسن چوبينه   سعيد سلطاني    تهمينه نعمتي
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چوبينه: هنوز براى ارزيابى 
پاية هفتم زود است، چون 
تا كارها عملياتى نشوند، 
نقاط قوت و ضعف آن ها 

مشخص نخواهد شد

سلطانى: دربارة دوره هاى 
ضمن خدمت از تجربة 
پاية ششم استفاده 
مى شود و مشكالتى 
كه در ضمن خدمت 
ششم ابتدايى براى 
ديرهنگام بودنش 
وجود  داشت، ديگر 

پيش  نمى آيد

معلمان و دبيران قرار گيرد. به اين ترتيب، 
ــترس مديران و اوليا  كاسته مى شود.  از اس
ــه  ــرة اوليايى كه به مدرس ــه از چه دغدغ
ــت؛ دغدغه هايى كه  مى آيند مشخص اس

بايد برطرف شوند». 
ــدة مديران تبادكان كه  رضايى، نماين
در مجتمعي آموزشى مشغول خدمت است، يكى 
ــادآورى ضعف هايى كه در  ــت بود. او با ي ــر از حاضران اين نشس ديگ
ــم ابتدايى وجود داشت گفت: «تبادكان بزرگ ترين  برقرارى پاية شش
منطقة روستايى كشور است كه با مشكالت و محدوديت هاى خاص 
در برپايى پاية ششم روبه رو بود. طورى كه معلم كم آورديم و معلمان 
ــدون اينكه بعضًا  ــم آوردند. ب ــطه و راهنمايى را به كالس شش متوس
كالس هاى ضمن خدمت را طى كرده باشند. البته اول مهرماه به مدت 
ــر  ــاه كالس ضمن خدمت برگزار كردند، اما در واقع معلمى س يك م
ــتند كه  كالس بود كه هيچ دوره اى نديده بود. اين ها ضعف هايى هس
پاية ششم ما داشت و به پاية اول متوسطه هم منتقل مى شود. اگر دوباره 
ــتيم كه كالس ضمن خدمت  ــد دبيرانى را به كالس ها بفرس قرار باش
ــان برگزار نشده است، با چالشى جدى روبه رو خواهيم بود. بايد  برايش
دوره اى هم براى مديران برگزار شود تا اگر دبيرى سؤالى داشت مدير 

بتواند پاسخگو باشد».
اين مدير دربارة تفاوت ساعات برنامة درسى نيز گفت: «برخى 
ــزرگ دو نوبته  يك نوبت را  ــم گرفتند در مدارس ب ــتان تصمي دوس
ــوم راهنمايى اختصاص  ــطه و نوبت دوم را به س به پاية اول متوس
ــود. البته مى توان اين سه ساعت تفاوت را  ــكل حل ش دهند تا مش
به عنوان ساعت جبرانى برگزار كرد، اما هزينة اين سه ساعت را براى 
ــد آموزش وپرورش بايد متقبل  دانش آموزانى كه توانايى مالى ندارن
شود. اگر الزم بود، كمكى هم از اوليا دريافت و از اول اعالم مي كنيم 

كه اين سه ساعت به صورت جبرانى برگزار مى شود».

هموار كردن راه با تغيير بينش
خانم نعمتى نمايندة مديران زن بود كه در اين ميزگرد شركت 
داشت. او مشورت خواهى از مديران در تغيير و تحوالت نظام آموزشى 
ــت و گفت: «كاش تصميم هايى  ــوع تا حدودي مغفول دانس را موض
ــود بيشتر با مشورت  ــوراى عالى گرفته مى ش كه در وزارت خانه يا ش
ــتان باشد تا مشكالت و راهكارها  يا توجيه نمايندة مديران در هر اس
مشخص شوند. در بخش نامه ها مى خوانيم مسئوليت با مدير است، اما 
از لحاظ قانونى و وجدانى هر كسى كه مسئول مى شود بايد اختياراتى 
هم داشته باشد. كاش پيشنهادها به استان ها برود و بهترين ها انتخاب 
ــوند. در مورد تغيير تابلوها هم اطالع رسانى بيشترى بايد صورت  ش
ــيما همكارى كند و پيامى تصويرى با توضيحى  گيرد. مثًال صدا وس

ــود تا اين توضيح ديدارى باشد. البته جا دارد اينجا از  كوتاه همراه ش
كتاب هاى جديدالتأليف دفاع كنم. مثًال در بخش تربيت بدنى كتاب 

به 20 نفر ارائه شده بود تا ايراداتش برطرف شود». 
اين مدير تأكيد كرد: «معموًال اولين قدم سخت ترين قدم است. 
ــورى كار كنيم كه  ــش راه را هموار كنيم و ط ــد با تغيير بين ــا باي م

آيندگان به اين تغييرات افتخار كنند».
خانم ميرى از ناحية 5 مشهد، مدير ديگرى بود كه سؤاالتى را 
ــت در كالس هاى  در اين ميزگرد مطرح كرد، از جمله: «آيا قرار اس
ــود؟ آيا  ضمن خدمت همكاران، از هر ناحيه يك همكار انتخاب ش
ــركت مى كند مى تواند تمام تجربه ها و  همكارى كه در آن دوره ش
اطالعاتى را كه كسب مى كند به بقيه انتقال دهد؟ اگر به طور مستقيم 

اين كالس ها براى همة همكاران برگزار مى شد، بهتر نبود»؟
ــاره كرد  ــن مدير به حجم باالى كتاب كار و فناورى هم اش اي
ــالوه بر اين، آيا همة  ــت. ع و گفت: «حجم اين كتاب خيلى باالس
مدارس تمام تجهيزات الزم براي تدريس اين كتاب را دارند؟ عالوه 
ــود.  بر اين، كتاب ها هم بايد زودتر به دانش آموز و همكاران داده ش
آيا بهتر نيست به جاى اينكه از ساعات درس ها كم كنيم، از حجم 

كتاب ها بكاهيم»؟

هنوز براى قضاوت زود است
ــابقة خدمت در  ــال س ــا 28 س ــران چوبينـه ب ــان مدي در مي
ــت و گفت:  آموزش و پرورش ارزيابى برقرارى پاية هفتم را زود دانس
«هنوز براى ارزيابى پاية هفتم زود است، چون تا كارها عملياتى نشوند، 
نقاط قوت و ضعف آن ها مشخص نخواهد شد. به  هر حال، كسانى كه 
تصميماتى گرفته اند، هم در مباحث تربيتى و هم در كارهاى آموزشى، 
فعاليت داشته اند. ولى درد دل هاى همكارانمان همه درست است. اول 
ــت كه تابستان برگزار  از همه بحث دورة ضمن خدمت پاية هفتم اس
ــان است اين دوره را  ــود. چرا در 9 ماهى كه معلم در خدمتش مى ش
برگزار نمى كنند؟ آيا معلمان را در شهريور ماه مى توان دور هم جمع 
ــت يا نه؟ همچنين، بسيارى  كرد و آيا اين دوره كاربردى خواهد داش
از مديران با پاية هفتم آشنا نيستند. گرچه سرفصل كتاب هاى هفتم 

آمده است، ولى توضيحاتش مشخص 
نشده است. ما پيش از اين و در دورة 
راهنمايى در بعضى از دروس كمبود 
ــتيم و در بعضى اصًال دبير  دبير داش
ــال در نظر  ــتيم. ح متخصص نداش
ــا بايد به چند پايه  بگيريد معلمان م

مجهز شوند». 
ــنى  ــب س ــن مدير به تناس اي
ــرد و گفت:  ــاره ك دانش آموزان اش
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براتى: در حاشية شهرها 
والدين توانايى ندارند 

از لحاظ درسى به 
فرزندانشان كمك كنند و 
كاهش ساعات درسى به 

آن ها صدمه مى زند

رضايى: اگر دوباره 
قرار باشد دبيرانى را 
به كالس ها بفرستيم 

كه كالس ضمن خدمت 
برايشان برگزار نشده 
است، با چالشى جدى 

روبه رو خواهيم بود

     مريم ميري    مهدى رضايي   محمدرضا خواجه جوادي    صفدرعلى براتي

ــوم راهنمايى برقرار  ــنى بين پايه هاي اول تا س ــب س «قبًال تناس
ــه مى آيند. از  بود. االن هفتمى ها با حال و هواى ابتدايى به مدرس
سوى ديگر، پاية سوم راهنمايى داريم، ولى دوم راهنمايى نداريم! 
و امكان دارد مشكالت تربيتى و اخالقى ايجاد شود. حتى ما فكر 
كرديم بهتر است زنگ تفريح هفتمى ها را جدا كنيم تا بچه ها با هم 
برخورد نداشته باشند. اما در نهايت تا زمانى كه اين كالس ها اجرا 
نشود، دبير به كالس نرود و فعاليتى انجام نشود، نمى شود ارزيابى 

دقيقى داشت». 

تجربه هاى گذشته، چراغ راه آينده
ــران براى برقرارى پاية هفتم  ــكالتى كه مدي پس از بيان مش
ــلطانى در مقام پاسخگويى برآمد و گفت:  ــتند، س با آن روبه رو هس
ــتفاده  ــم اس ــاى ضمن خدمت از تجربة پاية شش ــارة دوره ه «درب
ــم ابتدايى براي  ــكالتى كه در ضمن خدمت شش ــود و مش مى ش
ــت، اميدوارم ديگر پيش  نيايد. اما يك  بودنش وجود داش دير هنگام 
مشكل اساسى داريم: اقتضائات مالى دست وزارت آموزش وپرورش 
ــته است؛ گرچه  را در برگزارى اين كالس ها براى همة دبيران بس
ــر تعداد از دبيران كه دورة ضمن خدمت را  نگذراند، نقص  در كار ه
ايجاد مى شود. دربارة دبيران تخصصى هم درصد بااليى از مدارس 
ــتند كه در آن ها هم دبير تخصصى نداريم  ــتان دو پايه اى هس اس
ــتر برنامة هفتگى همكاران غالباً در رشتة تخصصى براى ما  و بس
ــت. به همين دليل، بايد هر دبيرى عالوه بر اينكه  امكان پذير نيس
ــى را كه در درس هاى ديگر بنا به اجبار  تخصص دارد، مهارت هاي
و اقتضا به او گفته مى شود هم داشته باشد. اين همان چند مهارتى 
ــدن است كه ما چند سالى مي شود طرح اجرايى آن را در استان  ش
ــم گرفت كه اين  ــتان را به كار خواهي ــم. البته تمام تالش اس داري
چالش ها در ضمن خدمت حل شود. دورة ضمن خدمت مديران هم 
ضرورت دارد كه البته به صورت مجازى براى 3480 نفر از مديران 
و معاونان آموزشى راهنمايى استان 

برگزار كرده ايم». 
ــردن درس كار  ــى ك موضوع
ــى  ــى از راهكارهاي ــاورى يك و فن
ــلطانى ارائه داد و گفت:  بود كه س

ــكل تجهيزات درس كار و فناورى، موضوعى كردن  «كليد حل مش
ــى به عنوان يك طرح  ــت. تأكيد ما بر كالس هاى موضوع آن اس
ــت، يعنى كالس كار و فناوى را در  ــى در آموزش اس كيفيت بخش
كارگاه حرفه وفن به صورت موضوعى برگزار كنيم؛ كارگاهى كه به 
دستگاه رايانه مجهز شده باشند. كار تجهيز مدارس روستايى را هم 

با كمك خّيران شروع كرده ايم».
به اعتقاد سلطانى، در نظام آموزشى جديد، دورة راهنمايى حذف 
ــده است و نبايد دغدغه اى در اين باره داشت: «در ساختار جديد  نش
ــده، همچنان كه دورة راهنمايى حذف  رويكرد راهنمايى حذف نش
ــده است. گرچه محتوا و منابع درسى تغيير كرده است، اما دورة  نش
راهنمايى حذف نشده، بلكه عنوان آن تغيير يافته و رويكرد راهنمايى 
و هدايت تحصيلى كه عمًال چند سالى از اين دوره منتقل شده بود 
ــت، بلكه محتوا  ــكافى اين ميان نيس به اصل خود بازمى گردد. ش
ــله وار به هم وصل مى شود. اتفاقاً دورة اول متوسطه  به صورت سلس
به اين خاطر آمده است تا شكافى را كه بين پنجم و اول راهنمايى 

احساس مى شد به لحاظ علمى و محتوايى و مهارتى رفع كند».
ــاس پژوهش هايى كه در استان انجام  ــلطانى افزود: «براس س
داديم، در چهار درس علوم تجربى، كار و فناورى، تفكر و پژوهش و 
رياضى چالش بيشترى داريم. براى اينكه اين چالش ها به دورة اول 
متوسطه منتقل نشود، طرحى را به عنوان طرح پيشگيرى مدرسان 
دورة اول متوسطه تدوين كرده ايم. براساس اين طرح، مدرسان پاية 
ششم ابتدايى كه چالش ها را خوب مى شناسند، براى مدرسان ميانى 
ــورى  ــطه كه در دورة ضمن خدمت كش ــتان در پاية اول متوس اس
ــكالت مى گويند. برگزارى اين  ــور مى يابند، از چالش ها و مش حض
دوره حول اين چهار درس،  باعث مى شود مدرسان آموزشى با دست 

پر به دورة جديد وارد شوند». 
ــتيبانى  ــه مديران اطمينان داد كه از آن ها حمايت و پش وى ب
مى شود: «يكى از كارهاى مدير، مديريت بحران، مديريت راهبردي 
ــى نداريد، اگر  ــت. اگر امكانات مال ــت پويا و اثربخش اس و مديري
مشكالت متعددى داريد، از قدرت و توانمندى مديريت خود استفاده 
ــة مديران يك گام به جلو  ــد و يك گام به جلو برويد. اگر هم كني
بروند، اتفاق بزرگى در كشور رخ مى دهد. البته ما مشكالت مديران 

را حس مى كنيم. بايد بگويم ما همراه و پشتيبان آن ها هستيم».
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راهنمايى تحصيلى ـ  شغلى 
دانش آموزان 

حديثه اوتادى
كارشناس ارشد مشاوره

ــنين به راهنمايى نياز دارند.  ــان ها در همة زمان ها و در تمام س انس
ــرف ديگر راهنمايى بخش جدايى ناپذيرى از نظام آموزش و پرورش  از ط
است. در واقع علت نام گذارى مرحلة دوم تعليمات عمومى به نام «دورة 
ــين)، وارد كردن مفهوم راهنمايى در  راهنمايى»  (در نظام آموزشى پيش

آموزش و پرورش و لزوم توجه به تفاوت هاى فردى در اين مرحله بود.
ــى و هدايت دانش آموزان در اين  ــت عمده در ضرورت راهنماي دو عل
مرحله وجود دارد: اول آنكه هنگامى كه جامعه اى از شكل سنتى به صنعتى 
پيش مى رود، پيچيدگى هاى مسائل آن بيشتر مى شود و انسان ها نمى توانند 
ــتى بگيرند. دوم آنكه ذهن  بدون كمك افراد متخصص تصميم هاى درس
نوجوان مملو از سؤاالتى است كه اگر پاسخ مناسبى براى آن ها نيابد، مسير 
زندگى او منحرف مى شود و به نهايت مطلوب نخواهد رسيد. او همچنان كه 
ــيارى را بايد بياموزد و  ــمت زندگى اجتماعى پيش مى رود، نكات بس به س

همين موضوع نقش راهنمايى را در اين دوران بسيار پر اهميت مى كند.

در چند شمارة آيندة اين مقاله مى كوشيم آنچه را مى تواند در اين 
مقطع و در آيندة شغلى دانش آموزان مؤثر باشد بيان كنيم. «تغيير و 
اصالح عادات مطالعة دانش آموزان، آموزش مهارت هاى تحصيلى، 
راهكارهاى پرورش خالقيت در دانش آموزان، آموزش مهارت هاى 
هدف گذارى و خط مشى هاى مديريت زمان، كمك به دانش آموزان 
در شناسايى خود (معرفى مؤلفه هاى خودشناسى)» عناوينى هستند 
كه در شماره هاى بعدى به تفصيل به آن ها خواهيم پرداخت. ذكر 
اين نكته حائز اهميت است كه آيندة تحصيلى فرزندان ما از آيندة 
ــت و آنچه مى تواند براى هدايت تحصيلى  ــغلى آن ها جدا نيس ش
ــد، داشتن ديدى وسيع تر نسبت به اين  دانش آموزان ما مؤثرتر باش
ــتاى يكديگر  ــى كه اين دو را در راس ــت؛ به اين معن موضوع اس
ببينيم و با در نظر گرفتن الزامات و ويژگى هاى دنياى كار، هدايت 

تحصيلى دانش آموزان را عهده دار شويم.

 مشاوره
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از كجا بايد شروع كرد؟
در دنياى امروز يكى از مهارت هايى كه معلمان ما بايد كسب كنند، مهارت مشاوره 
ــترين زمان حضور دانش آموزان در مدرسه در اختيار معلم است،  ــت. از آنجا كه بيش اس
ــاوره، نقش هدايت گرى بسيار مهمى را  ــتن اصول پايه اى مش معلمان مى توانند با دانس
ــمارة آينده بيان كنيم. ولى آنچه حائز  ــعى داريم اين اصول را در چند ش ايفا كنند. ما س
اهميت ويژه است توجه به اين موضوع است كه مطالبى كه در چند شمارة اين مقاله در 
جهت ارتقاى سطح كيفى راهنمايى دانش آموزان بيان مى شود، نه تنها كامًال در تخصص 
ــا را به خوبى در مورد  ــه مى توانند اين رفتاره ــتند ك ــت بلكه تنها آن ها هس معلمان اس
ــگيرى»  دانش آموزان اعمال كنند. نقش معلمان در راهنمايى دانش آموزان مانند «پيش
ــت. معلمان با ايفاى كامل نقش خود مى توانند  ــاوران اس در مقابل نقش «درمان» مش
مانع بروز بسيارى از مسائل و مشكالت در دانش آموزان شوند و اين امر به دليل ارتباط 

مستقيم و تنگاتنگ آن ها با دانش آموزان، از وظايف اصلى شان به شمار مى رود.
يكى از مهم ترين مسائلى كه در اين دوره مطرح است، يادگيرى فعال دانش آموزان 
ــى اين دوره تفاوت هاى عمده اى با دورة ابتدايى دارد و  ــت. مفاهيم كتاب هاى درس اس
به دليل حجم و تنوع، بايد بتوان مطالب را به گونه اى كاربردى عرضه كرد تا دانش آموزان 
با عمق آن ها آشنا شوند و متعاقباً مفاهيم را به خاطر بسپارند. معلمان بهترين مشاوران در 

درس خود هستند، بنابراين انتظار مى رود در اين راستا دو موضوع را مدنظر قرار دهند:

1. روش صحيح مطالعة درس خود را به دانش آموزان بياموزند. مسلماً روش صحيح مطالعة درس هاى 
تحليلى و مهارتى مانند رياضى و علوم با درس هاى حفظى مانند ادبيات و تاريخ و حتى درس هاى مهارتى  ـ 
حفظى مانند ادبيات، مطالعات اجتماعى، زبان و عربى متفاوت خواهد بود. بنابراين، دانش آموزان بايد بتوانند 
ــت كه بسيارى از آن ها در آن ضعف  ــوند. اين دقيقاً نكته اى اس اين تمايز را در مطالعه بين درس ها قائل ش
دارند. افراد زيادى در دوره هاى باالتر مثل متوسطة دوم و حتى دانشگاه به مشاوران مراجعه و اظهار مى كنند 
كه نمى دانند مثًال فالن درس را چطور بايد بخوانند يا اينكه هر چه براى درس خاصى تالش مى كنند نتيجة 
دلخواهشان را به دست نمى آورند. دليل اصلى چنين مشكالتى ندانستن شيوه هاى صحيح مطالعة هر درس 
است كه متأسفانه موجب هدر رفتن انرژى و از بين رفتن انگيزة دانش آموزان خواهد شد. ريشة اين مشكل 
در دوره هاى پايين تر تحصيلى به ويژه دورة اول متوسطه است كه يادگيرى مفهوم جدى ترى به خود مى گيرد. 

بنابراين، توجه به اين نكته ضرورت خاصى پيدا مى كند.

2. دبيران با تسلط به مطالب درسى خود مى توانند آن ها را به شيوه اى كاربردى ارائه دهند. اين كار 
را مى توان با تغيير اندكى در نحوة ارائة مطالب انجام داد. كمى خالقيت در شيوة تدريس مى تواند 

در انگيزه بخشى به دانش آموزان تأثير بسزايى داشته باشد و گوش و هوش آن ها را براى توجه 
و تمركز تيزتر كند. معلمان با اين كار مى توانند به دانش آموزان كمك كنند تا با درك بيشتر 

مفاهيم، ديد بهترى نسبت به رشته هاى تحصيلى و حتى فضاهاى مختلف شغلى پيدا كنند.

در شمارة بعد به موضوع مهم 
«تغيير و اصالح 

عادات مطالعة دانش آموزان»
 و ارائة راهكارهاى مناسب 

خواهيم پرداخت.
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براى 
من كه فرق نمى كند! 

من يك خواب خوب و راحت 
سر كالس مى كنم.

بابام   مى گويد 
وقتى بزرگ شدى، 

مطالعات اجتماعى خيلى به دردت مى خورد! 
من كه همين حاال بزرگم! مى خواهم درسى 

بخوانم كه امروز بفهمم و از آن 
استفاده  كنم.

من  عاشق 
درس مطالعات اجتماعى 
هستم. به راحتى مى توانم 

جمله هايش را حفظ كنم و نمرة 
خوب بگيرم.

من 
نمى توانم اين همه 

اسم و جمله هاى سخت را 
حفظ كنم! هميشه نمره ام در اين 

درس كم مى شود!

باز  هم   زنگ 
مطالعات اجتماعى! 

آخر اين درس به چه درد ما 
مى خورد؟ من كه اصًال آن را 

دوست ندارم! 

آموزش از جنسى ديگر
يادگيرى در محيط واقعى و ملموس

فرزانه نوراللهى

پرياسارا نسترن سمانه رومينا

برداشت 1

معلم: خوب بچه ها! كتاب ها را باز كنيد. صفحة 54.
سمانه از اول صفحه بخوان...

خوب نسترن تو بقية آن را ادامه بده...
معلم: كافى است! كسى سؤالى ندارد! جلسة آينده از اين درس پرسش شفاهى داريم!

 طرح درس
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كتاب درسى قالبى را به ما معرفى مى كند تا براساس شيوه ها و راهكارهاى ارائه شده كالس را فعال و بانشاط نگاه داريم و از توانايى ها ى 
دانش آموزان هم بهره بگيريم تا از اين راهكارها در متن زندگى خود استفاده كنند.

به اين ترتيب، ديگر كالس غيرقابل تحمل و خسته كننده نخواهد بود.

برداشت 2

معلم: خوب دختران گلم، 20 دقيقه فرصت داريم تا هر كس گزارش كوتاهى از فعاليت هايى كه انجام داده است ارائه دهد.
چه كسى شروع مى كند؟

رومينا:

اين طرح نقشة ساده اى از مسير 
خانة ما تا مدرسه است كه قبًال روى 
ــه ديده ام و امروز كه به مدرسه  نقش
مى آمدم با دقت آن را بررسى كردم و 

طرح ساده اى از آن كشيدم.

چند  از  ــن  م
ــه  محل ــمت  قس
ــم.  ــس گرفت عك
ــا در طبقة دهم  م
ــى مى كنيم.  زندگ
ــن عكس ها را  اي
از باال و از خيابان 

گرفته ام!

ما همسايه هاى خيلى خوبى داريم. گاهى عصرها با هم به 
ــر از آن ها گفت وگو كردم و در  ــاده روى مى رويم. من با دو نف پي

مورد احساسشان دربارة محل زندگى شان پرسيدم.
ــاس ايشان و  ــعرى كه برايتان مى خوانم با توجه به احس ش

احساس خودم از محل زندگى مان سروده ام:

با توجه به عكس ها چند سؤال مطرح كردم:
1. به نظر شما (با توجه به عكس) چه كارهايى 
ــهرمان زيبا و  ــام دهيم تا منظرة ش ــم انج مى تواني

با طراوت باشد؟
ــم گرفته  ام. اگر هر  ــن عكس را از طبقة ده 2. اي
طبقه 2/8 متر ارتفاع داشته باشد، ارتفاع خانة ما از زمين 
چقدر است؟ به نظر شما ماشينى كه در عكس مى بينيد 
و مقابل آپارتمان ما پارك كرده است، چه طولى دارد؟ 

از اين ارتفاع به چه نسبتى كوچك شده است؟

من ديروز با مادرم به شهردارى محله رفتم و اين اطالعات را به دست آوردم:
در ناحية 8 شهردارى كه ما زندگى مى كنيم، سه بوستان وجود دارد كه مساحت 
مجموع آن ها 2/5 هكتار است. امسال در هر بوستان به طور متوسط 200 اصله نهال 

كاشته شده است.
ــتان خيام رفتيم. من نمونه اى  ــتان ها به نام بوس ما ديروز به يكى از اين بوس
ــم سه تا از  ــتان را جمع كردم و به كالس آوردم. اس از برگ هاى درختان اين بوس

درختان را مى دانم. ولى اسم شش تاى ديگر را نمى دانم.

ــوار شدن به  پدرم راهنمايى ام كرد و موقع س
ــين را صفر كرديم و  ــين، كيلومترشمار ماش ماش
جلوى در مدرسه كه رسيديم، باز آن را نگاه كرديم. 
ــافتى بود كه از خانه تا مدرسه با  3/2 كيلومتر مس

ماشين طى كرديم. 11 دقيقه هم در راه بوديم.

نسترن:

سارا:

سمانه:

من ديروز با مادرم به شهردارى محله رفتم و اين اطالعات را به دست آوردم:
 شهردارى كه ما زندگى مى كنيم، سه بوستان وجود دارد كه مساحت 
 اصله نهال 

ــتان خيام رفتيم. من نمونه اى  ــتان ها به نام بوس ما ديروز به يكى از اين بوس
ــم سه تا از  ــتان را جمع كردم و به كالس آوردم. اس از برگ هاى درختان اين بوس

شش 
برگ 
ديگر

كاج توتچنار

زيبا و لطيف است گل هاى شهر
چه دوست داشتنى است آدم هاى شهر

با همدلى و مهربانى و شور و وفا
مى سازيم شهرى تميز و باصفا
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سالم به مدرسه هاى يادگيرنده
گزارشى كوتاه از آغاز به كار بازآموزى 

معلمان پاية اول دورة اول متوسطه
تهمينه حدادى

بازآموزى براى اجرايى كردن تحوالت
29 ارديبهشت  ماه است. يك ساعت پيش از آغاز سخنرانى ها، 
ــالن گلبانگ فرهنگ سراى اشراق گرد آمده اند.  معلمان زيادى در س
بسته هايى در اختيار آنان قرار مى گيرد. در هر بسته عالوه بر خالصه اى 
از سند «تحول بنيادين و برنامة درسى ملى» يك سى دى قرار دارد 
ــند تحول، مبانى نظرى  ــه معلمان مى توانند در آن متن كامل س ك
ــن، راهنماى عمل تحول بنيادين در آموزش و پرورش ،  تحول بنيادي
ــند تحول از ديدگاه رهبر معظم انقالب و همچنين برنامة درسى  س
ــامد گويى خانم ميرزاخانى  ــد. برنامه با خوش ــى را مطالعه كنن مل
ــپس تريبون در اختيار مرتضى زاده، مدير  ــود و س ــروع مى ش ش

آموزش و پرورش منطقه قرار مى گيرد.
ــد: «همان طور كه  ــاز مى كن ــش را چنين آغ ــى هماي ميرزاخان
مستحضريد، از امسال پاية اول دورة اول متوسطه را خواهيم داشت. 
در راستاى تحول بنيادين در آموزش و پرورش، تغيير ساختارى اتفاق 
افتاده و آن اين است كه دورة راهنمايى به نام «دورة اول متوسطه» 
ــند تحول بنيادين و برنامة  ــت . با توجه به اينكه س تغيير نام داده اس
ــده است و معلمان بيش از هر كس  ــى ملى وارد مرحلة اجرا ش درس
مجريان اين تحول هستند، اطالع رسانى در اين باره و بيان اهداف و 
ــت كه  تغييرات رخ داده نيازمند دوره هاى بازآموزى براى معلمان اس
در تابستان صورت خواهد گرفت. منطقة  4 تهران تصميم گرفت در 
اين امر پيشتاز باشد و هم  اكنون نيز ميزبان شما معلمان عزيز است».

مدرسه سازمانى يادگيرنده است
مرتضى زاده سخنران دوم اين همايش است . او در سخنان خود 

بر لزوم تغيير نظام آموزشى تأكيد مى كند و واكنش مخالفان به اين 
ــتايى يك  ــاس مى خواند : «آيا ايس تغيير و تحوالت را بى پايه و اس
ــته باشد؟ اين بدان معنى است كه  نظام مى تواند افتخارى در بر  داش
ما حركت نسل ها را متوقف كنيم. اگر به ياد داشته باشيد ما سال ها 
كتاب هايى را تدريس كرديم كه خود آن ها را خوانده بوديم. عجيب 
است كه حاال شاهد مقاومت هاى عجيب و عوامانه در برابر تغييرات 
ــانه ها  ــتيم . خانواده ها، معلمان، جامعه و حتى رس ــده هس ايجاد ش
ــى تغيير كرده است؟ براى گرفتن  سؤال كردند كه چرا نظام آموزش
ــل امروز مطالعه كرد! آيا نوجوان هاى امروز از  پاسخ، بايد دربارة نس

همان نسلى هستند كه ما به آن تعلق داشتيم؟»
ــرد و همين نياز را  ــاره ك ــل حاضر اش او در ادامه به نيازهاى نس
ــاس تغييرات صورت گرفته دانست: «انتظار نسل امروز از مدرسه  اس
بسيار متفاوت است. دانش آموز امروز انتظار دارد كه مدرسه پاسخگوى 
ــد. در غير اين صورت  ــاى او در ابعاد علمى، روحى و روانى باش نيازه
ــراغ دنياى مجازى مى رود. آيا اگر او  ــه را كنار مى گذارد و به س مدرس
ــت روبه رو شود، مرا  با من معلم كه اطالعاتم تنها به كتاب محدود اس
خواهد پذيرفت؟ جواب قطعاً منفى است. به همين دليل، هدف برنامة 
درسى ملى، مدرسه اى است كه سازمانى يادگيرنده محسوب مى شود و 
در آن، مدير، معلم و دانش آموز هر سه به دنبال دانش افزايى هستند».
ــد بر موضوع  ــة 4  تهران با تأكي ــر آموزش و پرورش منطق مدي
ــان داد: «بنده  ــود را اين طور پاي ــخنان خ ــى معلمان، س دانش افزاي
ــتم، بايد بر  به عنوان معلم، اگر قائل به ابقاى نقش الگويى خود هس
ــراف داشته باشم. اگر شخصيت من به روز و به هنگام  دانش آموز اش
ــد، آنگاه دانش آموز به دنبال من خواهد آمد. در غير اين  صورت،  باش

از آنجـا كـه معلمان مجريان اصلى تغييـر و تحول در آموزش و پرورش هسـتند ، ادارة 
آموزش و پـرورش منطقة 4 تهران به عنوان اولين برگزاركنندة دوره هاى آموزشـى «تحول 
بنيادين در آموزش و پرورش و برنامة درسى ملى» اواخر ارديبهشت ماه، 400  نفر از معلمان 
پاية اول دورة اول متوسطه را گردهم آورد. طى اين همايش يك روزه، اهداف و مفاد سند 
و نحوة كاربردى كردن آن به طور مقدماتى ارائه شد تا دبيران بتوانند با آمادگى بيشترى در 

كارگروه هاى تابستانى حضور يابند.

 گزارش
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ــه اعتبار علمى مدرك تحصيلى  در دنيايى ك
ــت، ايستادگى من در برابر  پنج ساله شده اس
نوآورى، سبب جا ماندنم از دانش آموز خواهد 

شد».

هدف: ايجاد موقعيت و سـامان دهى آن 
براساس نظام معيار

ــخنان مدرس  بخش اصلى همايش به س
ــت . فاضلى  ــى ملى اختصاص داش برنامة درس
ــه اختصار دربارة  ــاعتة خود ب در فرصت يك س
ــرد: داليل تحول  ــرفصل ها صحبت ك ــن س اي

ــاختار؛  ــند؛ تحول يا تغيير س بنيادين در آموزش و پرورش؛ ويژگى هاى س
كوچك انگارى در آموزش و پرورش؛ چالش هاى پيش رو در اجراى سند 
ــفة  ــول؛ تحول چرا؛ ضرورت تحول؛ چگونه تحول ايجاد كنيم؛ فلس تح
ــى ملى؛ حيات طيبه؛  ــت؛ بحث اصلى در تحول؛ برنامة درس تعليم و تربي

حوزه هاى يادگيرى.

تفاوت برنامة درسى ملى با برنامه هاى درسى فعلى
ــه كار تدوين  ــارة آغاز ب ــخنان خود درب ــى در ابتداى س فاضل
ــخن گفت و بيان كرد كه روى  ــال 84 س ــى ملى از س برنامة درس
ــده است و از آنجا كه  ــاعت كار ش اين برنامه حدود 27  هزار نفر س
ــاز بود عالوه بر كميته هاى تحليل محتوا، كاهش تمركز، كليات،  ني
ــور در نظر گرفته شود، كميته هاى  ــيابى و... نيازهاى تمام كش ارزش
ــتانى و مطالعات تطبيقى نيز به يارى اين پروژه آمدند. او پس از  اس
بيان سرفصل ها و شرح مختصر آن ها، هدف نهايى طرح را اين طور 
تعريف كرد: «هدف در واقع «درك و اصالح مستمر موقعيت» است. 
دانش آموزان هميشه در موقعيت هستند و هر كتاب درسى در چهار 
ــق و ارتباط با  ــاط با خدا، ارتباط با خل ــت ارتباط با خود، ارتب موقعي
خلقت تعريف مى شود. ما به محتوايى نياز داريم كه اين موقعيت ها 
ــان و اخالق براى  ــاحت هاى عقل، علم، عمل، ايم ــاس س را براس
ــتگى  ــوزان ايجاد كند. ما بايد نوع مواجهه با آن ها و شايس دانش آم
دركشان را به  كودكان و نوجوانان بياموزيم و نظام معيار اين امر كه 

سبب سامان دهى خواهد شد مدرسه است».

چگونه نوشتن
موضوع ديگرى كه براى طرح در اين گردهمايى در نظر گرفته 
ــى بود. مسئوالن  ــئلة دانش افزايى دربارة مقاله نويس ــده بود، مس ش
ــطه با توجه به نياز معلمان عالقه مند به  ــد آموزش متوس مجلة رش
نوشتن مقاله در سراسر كشور، در گام هاى نخست تالش براى حل 
ــانه حجتى طباطبايى، سرويراستار  ــكالت نوشتارى آنان از افس مش

ــد و ويراستار كتاب هاى درسى دعوت كرده بودند  گروه مجالت رش
كه دربارة چگونگى نوشتن مقاله توضيحاتى دهد. او با توجه به اينكه 
ــور عالقه مند به ارسال مطالب و  ــيارى از معلمان در سراسر كش بس
تجربيات خود در قالب مقاله براى مجالت رشد هستند، نكاتى كلى 
دربارة شيوة نگارش اين گونة نوشتارى بيان كرد. خالصه اى از آنچه 

وى دربارة نگارش مقاله گفته است، در پى مى آيد.
ــتن روش هايى براى برقرارى ارتباط و انتقال پيام  ـ گفتن و نوش
هستند و ما از اين دو طريق پيام هاى خود را به ديگران منتقل مى كنيم.

ـ وقتى از نوشتار براى انتقال پيام استفاده مى كنيم، متن ما بايد 
فصيح و بليغ و منسجم باشد و بتواند خود را تعريف كند. اين در حالى 
است كه هنگام استفاده از زبان گفتار، گوينده حضور دارد و مى تواند 

از حرف خود دفاع كند يا توضيحاتى تكميلى به آن بيفزايد.
ــيار ى از افراد خيلى خوب و فصيح حرف مى زنند اما توانايى  ـ بس
ــواد الزم و موضوعات كافى براى  ــتن ندارند. البته اغلب آن ها س نوش
نوشتن دارند ولى به دليل هراس از نوشتن نمى توانند دست به قلم ببرند.
ــا دو گونه نگارش داريم: نگارش ارتباطى و نگارش خالق.  ـ م
گونة ارتباطى كه از آن براى نوشتن متون علمى، كتاب هاى درسى 
ــفاف، بدون ابهام و به دور از  ــن، ش ــتفاده مى كنيم، روش و مقاله اس
ــت. در حالى كه تكية گونة خالق بر تخيل،  صنايع ادبى و تخيل اس
الهام و تصويرپردازى است و اين شيوة نگارش را در انواع داستان و 

نوشته هاى ادبى مى بينيم.
ــت پاسخ دهيم:  ــؤاالتى از اين دس ــتن بايد به س ـ پيش از نوش
چرا مى نويسيم؟ چه مى خواهيم بنويسيم؟ به چه روشى مى خواهيم 
بنويسيم؟ دربارة چه چيزى مى خواهيم بنويسيم؟ از چه زبانى، براى 

نوشتن استفاده مى كنيم؟ مخاطب ما كيست؟
ــارة چارچوب  ــه، پس از تصميم گيرى درب ــتن مقال ـ براى نوش
محتوايى آن، مطالب مورد نظر خود را تهيه و طبقه بندى مى كنيم و 

در قالب مقاله قرار دهيم.
ــه، تنة مقاله،  ــده، كليدواژه ها، مقدم ــامل چكي ـ قالب مقاله ش

ارجاعات، نتيجه گيرى، پى نوشت و منابع است.
ـ و... 

عكاس: غالمرضا بهرامي
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بعد از بيست سال معلمى 
ياد گرفته ام كـــــــه ...
سيدحسين رضوى خوسفى
دبير ناحية 2 يزد

در مدرسه اى كه در آن مشغول به كارم، همكار عزيزى دارم كه در 
ــاگردم بوده است و اكنون در كسوت معلم  ــال هاى معلمى ام ش اولين س
همكار شده ايم؛ و اين البته هم براى من و هم براى اين عزيز شوق انگيز 
ــال هاى دور  ــت. چندى پيش، در صحبتى كه از آن س و افتخارآفرين اس
با هم داشتيم، اين آشناى قديمى از من پرسيد: «آرامش و طمأنينة اين 
ــان بوديد، به هم  ــما با جنب و جوش آن روزهايى كه معلمم روزهاى ش

نمى آيد! چطور شد به اينجا رسيده ايد؟!»
ــكه اند. حاصل  ــخش گفتم: «اتفاقاً اين هر دو، دو روى يك س  در پاس
نشاط، شور و شوق آن روزها، سرزندگى و آرامش خاطرى است كه اين روزها 
در كالس درس دارم و تصور نكن كه اين آرامش و سكون حاصل خستگى و 
فرسودگى گذر اين بيست سال معلمى است. من در طى اين مسير دراز، پيش 
از آنكه خسته و مانده شده باشم، انرژى و نشاط كسب كرده ام و بيش و پيش 
از آنكه آموخته باشم، خود آموخته ام. من معنا و حالوت زندگى و معلمى كردن 

را از پس اين همه سال كالس رفتن و آمدن  يافته ام.» 
ــت گيرم و براى اين  ــدم تا قلم به دس پس از اين بود كه بر آن ش
ــاگرد سال هاى دورم بنويسم كه از بيست سال معلمى  همكار جوان و ش

خود چه آموخته هايى دارم...

من ياد گرفته ام كــــــــــــــــــــــــه:
ــى از  ــه دانش آموز ، خود بايد اقيانوس ــاندن جرعه اى نور ب  براى نوش

روشنايى نوشيده باشم.
 بايد به بچه ها جرئت دانستن  بدهم تا خود ياد بگيرند و ياد بدهند.

ــند كه آرزوى ژنرال شدن داشته  ــربازانى باش  بچه ها بايد همچون س
باشند نه سرباز ماندن را. 

 بچه ها بايد بياموزند به جاى آنكه بارشان را سبك كنند، شانه هايشان 
را قوى كنند. 

 بچه ها بايد بدانند از هيچ نبايد بترسند، جز خدا و خوِد ترس.
ــت. آدمى  ــبختى نيس ــا بايد بدانند كه موفقيت به معنى خوش   بچه ه

ممكن است موفق باشد اما خوشبخت نباشد.

 بچه ها بايد بخواهند تا بتوانند.
ــد يادآورى كنيم كه در زندگى دو منبع براى آموختن و   به بچه ها باي
درس گرفتن دارند؛ آموزگار و روزگار، كه اولى به بهاى عمرش و دومى 

به بهاى عمرمان به ما درس مى دهند.
 بچه ها بايد بدانند كه اگر مى خواهند با عقاب پرواز كنند با مرغ خانگى 

نشست و برخاست نكنند. 
 به بچه ها بايد بفهمانم كه شكست را بپذيرند اما تسليم شكست نشوند.

ــه برنامه ريزى نكردن يعنى برنامه ريزى كردن   بچه ها بايد بفهمند ك
براى شكست. 

ــند و اّال ديگران  ــكل ببخش ــان را ش ــا بايد خود انديشه هايش  بچه ه
انديشه هاى آنان را شكل مى دهند. 

 بچه ها بايد بدانند كه همة آدم ها سياه يا سفيد نيستند. آدم ها مى توانند 
خاكسترى هم باشند. 

 بچه ها بايد بدانند به ازاى هر دشمنى، دوستى هم هست. 
 بچه ها بايد بياموزند كه در كار گروهى يا همه با هم غرق مى شوند يا 

همه با هم نجات پيدا مى كنند. 
 بچه ها بايد بياموزند كه از شكست پند بگيرند و از پيروزى لذت ببرند. 

ــيد باشم تا اگر هم نخواستم بر بچه ها   در كالس درس بايد چون خورش
بتابم، نتوانم. 

 بايد بزرگوارتر از آن باشم كه از دانش آموزانم برنجم و نجيب تر از آنكه 
آن ها را برنجانم.

 اگر ديگران را بسازم، در واقع خود را ساخته ام . 
 بايد ذهن بچه ها را گرسنه كنم نه سير.

 به جاى آنكه انديشه ها را به آن ها بياموزم، بايد انديشيدن را آموزش دهم. 
 بايد مثل بچه ها خيال و مانند بزرگ ساالن عمل كنم. 

 بايد پرورندة روياهاى دانش آموزانم باشم نه نابودكنندة آن ها.
 به جاى بستن سرب به پاى تخيل بچه ها بايد به آن بال پرواز بدهم.

ــند،  ــته باش ــت داش  بايد كارى كنم كه بچه ها پيش از آنكه مرا دوس
خودشان را دوست داشته باشند. 

 تجربه ها
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ــام دهم، نه آنچه براى  ــت انج ــد آنچه را كه براى بچه ها بهتر اس  باي
خودم مفيد است. 

ــم ديگران   از دانش آموزانم در جمع تعريف كنم و انتقاد را دور از چش
انجام دهم. 

 در كالس درس به بچه ها نخندم بلكه با آن ها بخندم.
ــى ايجاد كنم كه همه در آن پرنده باشند، نه اينكه جمعى   بايد كالس

پرنده باشند و جمعى زمين گير.
 بايد براى انجام هر كارى در كالس دليل داشته باشم نه بهانه.

 در كالس درسم، هشدار منصفانه را جايگزين تهديد بى فايده كنم. 
 بچه ها را به خاطر بچگى كردن تأديب و مجازات نكنم. 
 در حرفة معلمى، جهانى فكر كنم و بومى عمل كنم. 

ــر روز چيز جديدى بياموزم. زيرا مى دانم معلم خوب در مرحلة اول   ه
بايد متعلم خوبى باشد.  

 سكوت را از پرگويان ، مهربانى را از نامهربانان ، بردبارى را از نابردباران ، 
ــان بياموزم؛ عبادت را در تفكر ،  ــپاس را از ناسپاس ادب را از بى ادبان و س
دانايى را در توانايى ، انسانيت را در خدمت خلق ، پيروزى را در شكست و 

بزرگى را در بزرگ انديشى تجربه كنم .
ــؤال از آن خارج  ــى است كه بچه ها با انبوهى س  كالس خوب كالس

شوند نه با مشتى جواب .
 معلم خوب كسى نيست كه همه چيز را بداند، بلكه معلمى است كه 

نشانى هاى مناسب داشته باشد.
ــازم، اما مى توانم آن ها را براى   من نمى توانم آينده را براى بچه ها بس

آينده بسازم .
 تربيت گوهرى است كه در آينده خواهد درخشيد.

 بچه ها در زمان ما هستند اما براى زمان ما نيستند .
 بچه ها پيش از آنكه به نصيحت هايم نگاه كنند عملكردم را مى بينند.

 از گذشته به عنوان راهنما استفاده كنم نه تكيه گاه .
 براى تدريس كردن بايد تدريس پذير باقى بمانم .

ــت كه بر خودم و  ــت، اما مهم تر آن اس  احاطة كامل بر درس مهم اس
دانش آموزانم مسلط باشم .

ــغل بدانم، ديگر يك اپراتور  ــد اگر تدريس كردن را ش  بايد يادم باش
(تكنسين) هستم نه يك معلم.

ــت كه ياد مى گيرد، فراموش مى كند و دوباره  ــواد كسى اس  معلم باس
ياد مى گيرد.

ــه ص  را در نظر داشته باشم:  ــه در برخورد با دانش آموزانم س  هميش
صداقت ، صراحت و صميميت .

 از سريع ترين دانش آموزانم جلوتر، اما در كنار كندترين آن ها باشم .
 امتحان بگيرم اما انتقام نگيرم .

 درس بدهم اما زجر ندهم .
 تحسين بكنم اما تملق نگويم .

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

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

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

 (به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود):

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 شــود. 

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

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان   
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسة فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجلة رياضي براي دانش آموزان دورة اول متوسطه) 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم (مجلـة رياضـي بـراي دانش آمـوزان دورة دوم 
متوسـطه)  رشـد آموزش قرآن  رشـد آموزش معارف اسالمي  رشـد آموزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگ سال و دانش آموزي تخصصى

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي)

(براي دانش آموزان دورة آموزش اول متوسطه)

(براي دانش آموزان دورة آموزش دوم متوسطه)
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 بله بگويم اما فراموش نكنم .
 نه بگويم اما هرگز نگويم .

 قاطع باشم اما لجوج نباشم .
 صريح باشم اما گستاخ نباشم .

ــويم، نه اينكه با هر   به بچه ها بياموزم كه به دنيا آمده ايم تا قيمتي ش
قيمتى زندگى كنيم.

 به بچه ها بياموزم كه با بخشش زندگى كنند تا سخاوتمند شوند .
 به بچه ها ياد بدهم كه علم بى عمل و ثروت بدون زحمت هيچ ارزشى 

ندارد .
ــريت را عوض كنند بايد از  ــا بايد بدانند كه اگر مى خواهند بش  بچه ه

خود شروع كنند .
ــاى طوالنى را مى توانند بپيمايند اما  ــد به بچه ها بياموزم كه راه ه  باي

قدم به قدم .
 بچه ها بايد بدانند كه زندگى شان را با تغيير فكرشان تغيير دهند .

 به بچه ها يادآورى كنم كه وقتى خدا هست هيچ دليلى براى نااميدى 
نيست.

ــتقالل خود را  ــه بچه ها يادآورى كنم كه اگر بعد از هر پيروزى اس  ب
حفظ كنند پيروزند.

ــتادن به تاريكى الاقل   به بچه ها يادآورى كنم كه به جاى لعنت فرس
يك شمع روشن كنند.

ــند، « نمى توانم» را به   به بچه ها بياموزم كه اگر مى خواهند برنده باش
« نه » مى توانم تغيير دهند .

ــت و «چگونه  ــه بچه ها يادآورى كنم كه«ديدن» هديه اى الهى اس  ب
ديدن» هنرى انسانى.

ــا بياموزم كه در زندگى به بزرگى چيزهايى كه دارند راضى   به بچه ه
باشند تا كوچكى چيزهايى كه ندارند آرامششان را به هم نريزد.

 به بچه ها بياموزم كه براى شادمانه زيستن نعمت هايشان را بشمارند 
نه محروميت هايشان را.

 در راه معلمى  چراغ باشم و در مرامم خاموشى نباشد.
 براى ديگران آيينه باشم و خود را ديدن در آيينم نباشد.

 به بچه ها بگويم كه دورى از خدا حاصل دانش اندك و نزديكى به خدا 
حاصل فزونى دانش است.

 به بچه ها بياموزم كه در بازى زندگى، به جاى آنكه جاى «ديگرى» را 
بگيرند، جاى «خود» را پيدا كنند.

 آيندة بچه ها را از روى الگوى آينده خلق كنم نه از الگوى گذشته.
 به بچه ها بياموزم تفاوت «زنده بودن» را با «زندگى كردن».

و در آخر اينكه به قول حضرت موالنا:
اندرين ره مى تراش و مى خراش               تا دم آخر دمى فارغ مباش

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

      

برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجالت رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

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

   اگر قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 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 به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

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

(كپي فيش را نزد خود نگه داريد).
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