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ـ مقاله هايي که براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار 
اين مجله مرتبط باشد و قباًل 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 کنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. 
ــان، بر يك روي کاغذ 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 کلمات حاوي مفاهيم نمايه )کليدواژه 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 کوتاهي 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 تکنولوژي آموزشی

آمــوزش
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ماه نامة آموزشی، تحلیلی 
و اطالع رسانی 

برای دبیران، دانشجویان و 
کارشناسان آموزش و پرورش

      106 شمارة قبلي اين نشريه با نام 
رشد آموزش راهنمايی تحصيلی 

منتشر شده است.



يكی از حوزه های يادگيری در برنامة درسی ملی حوزة يادگيری زبان و ادبيات فارسی است. زبان و ادبيات فارسی رمز هويت 
ملی و سبب وحدت همة اقوام ايرانی و گنجينة گرانقدری است که گذشته را به حال و آينده پيوند می دهد. آموزش زبان و ادبيات 
فارسی بر چهار مهارت زبانی گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن تأکيد دارد. پرورش مهارت های زبانی زمينة درک مفاهيم 
در ساير متون و موضوعات درسی را فراهم و به رشد مهارت های اجتماعی، شخصی، ذهنی، ارتباطی، فرهنگی، مطالعه و پژوهش 

و ارزش های اخالقی کمك می کند.1
بدون ترديد، ارزش ها، نگرش ها، گرايش ها، رغبت ها و شوق و ذوق ها، بعد از خانواده، در مدرسه شكل می گيرد؛ مدرسه ای که 
کانون فرهنگی محله است. يكی از ويژگی های مهم کانون فرهنگی محله )مدرسه( داشتن کتابخانه است؛ کتابخانه ای که قرار 

است مكمل يادگيری دانش آموزان باشد.
کتابخانة مدرسه مرکزی است که همة مواد درسی را به هم مربوط می کند و بايد محيط امنی باشد تا دانش آموز برای پژوهش 
در هر موضوعی به آنجا پناه برد نه پايگاه های اينترنتی! کتابخانة مدرسه قرار است جايی باشد که دانش آموزان کتاب ها و نشريه های 
مورد نياز خود را در آن پيدا کنند. کتابخانة مدرسه می تواند جای مناسبی برای گذران اوقات فراغت دانش آموزان باشد و يكی از 

بهترين محيط های يادگيری که معلم در آن تدريس می کند. 
اما نقش معلمان در کتابخوان کردن دانش آموزان بسيار مهم است، روش تدريس معلم عامل مهمی است که در ايجاد و تكميل 

و پرورش مهارت و عادت خواندن دانش آموزان اثر می گذارد. معلمان زمانی می توانند در ايجاد عادت به مطالعه مؤثر باشند که:
کتاب های کمك آموزشی مربوط به موضوع درسی خود را بشناسند و به دانش آموزان معرفی کنند. 

به نظر می رسد با توجه به مفهوم بستة آموزشی که در برنامة درسی ملی تأکيد شده است، معلمان بايد از تدريس معتادانه )از 
روی عادت( و کليشه وار بپرهيزند و تنها کتاب درسی را برای دانش آموزان کافی ندانند. برای فعال شدن روش های تدريس بايد 
فرصت های مطالعة ساير منابع در کالس بيشتر شود. همچنين از تدريس بر مبنای »موضوع محوری« پرهيز شود. اين امكان 
زمانی محقق می شود که ما معلمان بيش از دانش آموزان خود اهل مطالعه باشيم.  ما معلمان زمانی می توانيم راهنمايان خوبی برای 
دانش آموزان باشيم که به آنچه می گوييم عامل باشيم. اگر با روش های مطالعه آشنا باشيم، قطعاً در هدايت دانش آموزان بيش از 

پيش اثربخش خواهيم بود. پس: 
                                     »از من مباش غافل       من يار مهربانم«

پی نوشت  ______________________________________________________________________
1. سند برنامة درسی ملی، فروردين 91

از من مباش غافل
محمدرضا حشمتی

يادداشت سردبير
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آموزش مهارت هدف گزينی، دانش آموزان را آماده می کند که 
هدف های ريز و درشت زندگی شان را درست انتخاب کنند

سعيد بی نياز
کارشناس ارشد روان شناسی بالينی

ــت. در دوران  ــی از پايه ای ترين مهارت های زندگی اس مهارت هدف گزينی يك
ــدت آرمانی برای زندگی شان انتخاب  نوجوانی معمواًل دانش آموزان هدف هايی به ش
می کنند و گاهی نوجوانی شان را به خاطر رسيدن به آن هدف تلف می کنند. بعضی از 
نوجوانان هم برعكس، در بی هدفی مطلق به سر می برند. آموزش مهارت هدف گزينی 
ــده ای برای  ــای معقول و طبقه بندی ش ــروه کمك می کند که هدف ه ــه هر دو گ ب
ــرض گزاره های  ــه در مع ــفانه نوجوانان ما هميش ــان در نظر بگيرند. متأس زندگی ش
ــت« قرار گرفته اند.  ــه ای مثل »هدف ما خدمت به جامعه اس ــاالنه اما کليش بزرگ س
گزاره هايی که با وجود درست و اخالقی بودنشان، فرصت فكر کردن در مورد هدف ها 
را از نوجوانان گرفته اند. مثل شمارة گذشته، در اين شماره هم يك متن پيشنهادی و 
يك بازی برای آموزش مهارت هدف گزينی در کالس درس ارائه شده. با اين تفاوت 

که خواندن متن پيشنهادی يك مرحله از يك بازی در نظر گرفته شده است.

بازی »هدف های شدنی« 
وسايل الزم:

ـ تختة وايت برد يا تختة کالس
ـ مداد، خط کش، ورقة سفيد به تعداد دانش آموزان

مهارت دوم: انتخاب هدف

ياد دادن ماهی گيری 
به جای دادن ماهی

طرح درس
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روش اجرای بازی
 روی تختة كالس بنويسيد »هدف« و از بچه ها بخواهيد هدف را تعريف 

مرحلة
1

كنند. در مورد اينکه دانش آموز پاية اول، دوم يا سوم متوسطة اول چه هدف هايی 
می تواند داشته باشد بحث كنيد. همة هدف های غيرتکراری را روی تخته بنويسيد.

 حاال دانش آموزان را به سه گروه تقسيم كنيد. گروه اهداف كوتاه مدت، 
مرحلة
3

گ�روه اهداف بلند مدت و گروه اهداف خيلی بلندم�دت. از هر گروه بخواهيد برای 

خود يك »ثبت كننده« يا »منش�ي« تعيين كند. هر گروه بايد هدف های مربوط به 

نام گروه خودش را پيدا كند و ثبت كننده آن ها را روی بخش مناس�ب كاغذ های 

گروه خودش بنويسد؛ همان كاغذهايی كه در مرحلة قبل خط كشی شده بودند.

 هر گروه بايد هدف هايی را كه پيدا كرده است به صورت نمايش نشان 
مرحلة
4

دهد. برای صرفه جويی در وقت می توانيد بگوييد يك يا دو هدف را نمايش دهند. 
مث�اًل در گروه هدف كوتاه مدت رفتن به آرايش�گاه می توان�د يك هدف برای فردا 

باشد. گروه بايد رفتن به آرايشگاه را بازی كند.

 از دانش آموزان بخواهيد با مداد و خط كش س�ه خط افقی روی كاغذ 
مرحلة
بکشند. هر كدام از اين سه خط بايد حدود 10 سانتی متر باشد.  2

از آن ها بخواهيد خط اول را با خط های عمودی به چهار قسمت تقسيم كنند و 
خط هم بنويسند اهداف كوتاه مدت.روی هر قسمت به ترتيب بنويسند: امروز صبح، امروز، فردا صبح، فردا. باالی اين 

از دانش آموزانتان بخواهيد خط دوم را هم به چهار قسمت تقسيم كنند و روی 
بنويسند هدف های بلند مدت.هر قسمت به ترتيب بنويسند هفتة بعد، دو هفتة بعد، اين ماه ، ماه بعد و باالی خط 

به همين ترتيب بخواهيد خط سوم را هم به چهار قسمت تقسيم كنند و باالی 
سال بعد و باالی خط هم بنويسند: هدف های خيلی بلند مدت. هر قس�مت به ترتيب بنويسند: ش�ش ماه بعد، يك سال بعد، دو سال بعد و پنج 

چه هدف هايشان مال سن بيشتری باشد، بلندمدت تر است.فرق اين هدف ها را برای دانش آموزانتان توضيح دهيد. به آن ها بگوييد كه هر 

 وقتی نمايش گروه ها تمام شد دوباره در مورد فرق هدف های كوتاه مدت، 
مرحلة
5

بلند مدت و خيلی بلند مدت برايش�ان توضيح دهيد. حاال ذهن دانش آموزان برای 
بحث آماده تر است.

 با توضيحات زير در مورد هدف های دست يافتنی آموزش دهيد:
مرحلة
6

توضيح: در اين متن س�عی ش�ده است بدون كوتاه آمدن از مبانی علمی و در 
افتادن به بی ادبی، از زبان خود نوجوانان اس�تفاده ش�ود. الزامی نيس�ت كه حتماً 
از كلمه به كلمة اين متن اس�تفاده كنيد، اما بکوش�يد روح و محتوای اين متن در 

حرف هايی كه در مورد هدف گزينی می گوييد وجود داشته باشد:

4
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هدف چه جورش خوب است؟
ــده ايد خبرنگار  ــما ش ــرض کنيد ش ف
ــؤاِل البته کليشه ای  تلويزيونی و حاال با س
ــما در زندگی چيست«، به سراغ  »هدف ش
همسن و سال هايتان می رويد. فكر می کنيد 

احتمااًلچه جواب هايی خواهيد شنيد؟
ــی خدمت به  ــن در زندگ ــدف م »ه
ــن را آن هايی می گويند  ــت«. اي جامعه اس
ــر می کنند و  ــه ای تر از همه فك ــه کليش ک

می زنند. حرف 
»می دانی هدفم چيست، می خواهم در 
عرض پنج سال گران ترين ماشين تهران را 
بخرم ؛ طوری که همة چشم ها در خيابان به 
طرف من باشند«. اين را آن هايی می گويند 
ــی رک ترند و هم از ميكروفون  که هم کم

شما خيلي خوششان نيامده است. 
ــی  ــتن آرامش ــدف من در زندگی داش »ه
هميشگی است!« اين را احتمااًل دخترها می گويند.
»هدفم اين است که بشوم عضو هيئت علمی دانشگاه آکسفورد!« اين را 

بلندپرواز های احتمااًل عينكی می گويند.
ــم«. اين را هم  ــه کن کن ــت که فقر را از جامعه ريش »هدف من اين اس

احتمااًل آن هايی که می خواهند سياسی بازی در آورند می گويند.
ــی يا زيادی  ــن هدف ها زيادی متعال ــد که اي ــان کاری ندارن روان شناس
مبتذل اند. آن ها برای هدف خوب ويژگی هايی تعريف کرده اند که دانستنشان، 

هر جايی که پای برنامه ريزی وسط باشد، به دردتان می خورد.
»امروز می خواهيم در مورد انتخاب هدف حرف بزنيم. انتخاب هدف هايی 
که منطقی باشند و بشود به آن ها رسيد. اول از همه بگويم، قرار نيست همة 
ــه از ذهنتان بريزيد  ــخصی و آرزو های بلند مدتتان را برای هميش روياهای ش
بيرون. اتفاقاً اگر شما اين چهار تا ويژگی را که می گويم رعايت کنيد، احتمال 
بيشتری دارد که به هدف های بزرگی که در ذهنتان می پرورانيد برسيد. خالصه 
اينكه به قول قديمی ها »آرزو بر جوانان عيب نيست«، اما بشرطها و شروطها.

منبع
 آن ورنون. آموزش مهارت های زندگی برای دورة راهنمايی. ترجمة مهرداد فيروزبخت. نشر دانژه. چاپ دوم. 1388.

4. هدف بايد به شما حال بدهد
ــت زندگی تان  ــای ريز و درش ــما با هدف ه ــد که ش اگر قرار باش
ــدن هم  ــبزی پيچ ش حال نكنيد، هيچ کدام از توصيه های من به درد س
ــت که هدف يك دکترای فيزيك، حل يك  نمی خورد. خيلی بی معناس
مسئلة کتاب فيزيك 2 دورة دبيرستان باشد! هدف ها بايد آن قدر مهيج 
باشند که رسيدن به آن ها به تالش و حتی کمی ريسك نياز داشته باشد، 

نه آن قدر غير واقعی و شور و نه اين قدر دم دستی و بی نمك«.

3. هدف منعطف آرامتان می کند
در خيلی از مواقع ، حد اقل به صورت مشروط، به ما حق انتخاب پيش 
ــگاهی يا  ــتة دانش از تعيين هدف را می دهند؛ مثاًل بعدها در انتخاب رش
انتخاب واحد. وقتی ما داريم مربع های خالی انتخاب رشته را پر می کنيم، 
بنا به شيوة هدف گزينی مان، ممكن است فقط يك رشته را بخواهيم و 
ممكن است نام چندين رشته را به عنوان چندين هدف در برگة انتخاب 
رشته وارد کنيم. نمی گويم همه، اما اکثر کسانی که فقط و فقط به يك 
رشته يا يك هدف فكر می کنند، بيشتر از شكست می ترسند و اضطراب 
و استرس بيشتری تحمل می کنند. گاهی ما در راه رسيدن به يك هدف 
ــنا  ــت با هدف های متفاوت اما نزديك به هدف قبلی مان آش ممكن اس
ــتری پيدا کنيم. انعطاف پذيری در انتخاب  شويم و به آن ها عالقة بيش
هدف هم ذهنمان را خالق تر و باز تر نگه می دارد و هم باعث می شود در 
موقعيت هايی مثل انتخاب رشته يا انتخاب واحد پل های ديگر  پيش رو را 
خراب نكنيم و هميشه راهی برای ادامه دادن داشته باشيم. پس می بينيد 
که اين جملة خوش آب و رنگ آنتونی رابينز که »هدف را بايد روی 
سيمان نوشت نه روی ماسه« از جنبه هايی، چندان هم درست نيست! 

2. هدف مبهم بالتکليفتان می کند
ــوم«. معلوم کنيد که  هی نگوييد »می خواهم در زندگی ام موفق ش
ــه اينكه هدفتان را  ــا، کی، با چه امكاناتی. خالص ــه جنبه ای، کج در چ
ــدن  ــخص، عينی و قابل اندازه گيری کنيد. مثاًل به جای »موفق ش مش
در تحصيل« می توانيد بگوييد »هدفم اين است که معدل اين نيم سالم 
ــه کاًل برای »موفقيت«  ــن کتاب های بازاری را ک ــود.« اصاًل اي 18 ش
ــان چند روش مبهم تر دارند بريزيد دور و به هدف هايتان رنگ  مبهمش

و بوی »مشخص« بدهيد.

1. هدف کوچک زيباست
وقتی ما هدفی بزرگ و بلند مدت و بيست ساله برای خودمان تعريف 
می کنيم، هر قدر هم که صبور باشيم، زندگی کم کم برايمان کسالت بار 
ــود. اما اگر همين هدف بزرگ را لقمه لقمه کنيم و تبديلش کنيم  می ش
ــه، از روزمرگی بی معنايمان نجات  ــه هدف های هفتگی يا حتی روزان ب
می يابيم؛ هدف های کوچكی مثل خواندن فصلی از يك کتاب درسی در 
ــود که هم هدِف نيمه بزرِگ »پاس کردن درس«  اين هفته، باعث می ش
و هدف تقريباً بزرگ »گرفتن مدرک تحصيلی« راحت تر به دست بيايند 
و هم شما هفتة بی هدفی را طی نكرده باشيد. پس فعاًل تراول بزرگ را 
ــة ذهنت و به اسكناس های کوچكی که به زودی می رسند  بگذار گوش

دل خوش کن!
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عين صاد 
بزرگی که به بزرگ بودن نمی انديشيد
زندگی، شخصيت و انديشه های تربيتی علی صفايی حائری

ناصر نادری

در گذر
 زمـــان

مطالعة فشردة تولد
تاریخ ادبیات 
ایران و جهان

تولد نخستین ازدواج
فرزند

مرگ

13301344134613491378

ــمند و  ــری )1378-1330( انديش ــی حائ ــی صفاي عل

نويسندة برجسته، دارای آثار عميق و جذاب و انديشه های پويا و ماندگار 

ــئوليت و زندگی« بود. در اين کتاب، نويسنده  ــتين کتاب وی »مس بود. نخس

»تربيت و سازندگی« را نخستين نياز انسان و زيربنای حرکت او برمی شمارد.

بيش از پنجاه اثر مكتوب در زمينه های دينی، تربيتی، نقد و شعر از او به جا 

مانده است. غالب کتاب هايش با عنوان »عين صاد« منتشرشده اند.

آث�ار
و

شخصيت فرهنگي  بهار رويش 
)شرحی بر دعاهای ورود و وداع ماه رمضان(

 تربيت كودك 
)نقش معلم، روش تربيت و عوامل تربيت(

 انسان در دو فصل 
)روش تربيتی اسالمی در دوره های قبل و بعد از بلوغ(

 خط انتقال معارف
 )روش تبليغ و انتقال معارف بين نسل ها(

 رشد 
)تحليلی از رشد و خسر انسان ها، تفسير سورة عصر(

 صراط 
)سير و سلوک، راه ها و...، تفسير سورة حمد(

 تطهير با جاری قرآن؛ جلد اول 
)تفسير سوره های فلق، ناس، توحيد، نصر، کافرون و...(

 تطهير با جاری قرآن؛ جلد دوم )تفسير سورة بقره(
 تطهير با جاری قرآن؛ جلد سوم )تفسير سوره های مدثر، قدر، علق و...(

 نامه های بلوغ )پنج نامة تربيتی، عرفانی، اخالقی با توجه به بحران انتخاب و معيارها(
 بشنو از نی )مروری بر دعای ابوحمزة ثمالی(

»عين صاد« را از نوجوانی، با کتاب هايش می شناختم. قلم زيبا و نگاه تازة او به 
موضوعات دينی برايم جالب بود. قلمش مرا ياد دکتر علی شريعتی می انداخت.

ــت و نامش در واقع علی صفايی حائری  بعدها فهميدم او روحانی اس
است. کتاب هايش همه خواندنی اند و برای معلمان درس آموز و تأمل آفرين.

»einsaid.ir« ــت از محتوای وبگاه  آنچه در اينجا می آيد، توشه ای اس
ــعله ای هر چند کوچك در جان مخاطبان برافروزد تا کتاب های  که اميدوارم ش

عين صاد را بخوانند و در لذت احساسات و انديشه هايش شريك شوند.

حکايت دلدادگي
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آدم آفريدن!
مرادم از تربيت، از آهن »ماشين 

ساختن« است و از بشر، »آدم آفريدن«! آدم 
کسی است که بر تمام استعدادهايش مديريت 
و رهبری دارد و به آن ها جهت می دهد. مرادم 
از انسان رشديافته موجودی است که از سطح 

غريزه باال آمده و در حد وظيفه و انتخاب 
زندگی می کند.

زيستن يا مردن
انسان بايد انتخاب کند؛ چه زيستن را 

و چه مردن را. و در انتخاب، دنبال رجحان ها 
و اهميت ها و ضرورت هاست، هنگامی که زندگی 
سازنده تر است، زندگی، و آن لحظه که مرگ 
بارورترست، مرگ انتخاب می شود. و اين است 

که مرگ اين ها، خود، زندگی است و ادامة 
عالی تری از حيات.

استعدادهايم برای 
چيست؟

برای شناخت اينكه چرا هستم. بايد بدانم 
با چه چيزهايی هستم. از وسايلی که در يك 

اتاق هست، می توان کشف کرد که اين اتاق برای 
چيست و برای چه آفريده شده، از استعدادها و 
نيروهای انسان هم می توان کشف کرد که 

او برای چيست و برای چه آفريده 
شده است.

پرخوری فکری
ما پيش از آنكه تشنه شده باشيم 

نوشيده ايم، پيش از آنكه به اشتها آمده 
باشيم و با سؤال ها گالويز شده باشيم، خود را 
تلنبار کرده ايم و پيش از آنكه به معناها دست 
يافته باشيم، به کلمه ها رسيده ايم و اين است 

که باور کرده ايم و با آنكه زياد داريم، 
مريض و بی رمق هستيم.

تفکر جاری
تفكری که به جريان 

نيفتد، تبديل به وسواس 
می شود.

خود را زياد كنيم
ما که راه زياد کردن ثروت و 

قدرت را ياد گرفته ايم، آيا برای زياد 
شدن و بارور کردن خودمان راهی 

سراغ داريم؟

رنج عشق های 
كوچك

رنج عشق های کوچك را فقط با 
عشق های بزرگ و »عشق به 

خدا« می توان سبك کرد.

شاگرد را چشمه می خواست
ــی اش، هر  ــای جوان ــاد، در روزه ــن ص عي

استعدادی را که مشتاق معارف می يافت به حوزة علمية قم متصل 
می کرد؛ مستقيم يا غيرمستقيم؛ طوری که حرف به فرد مشتاق برسد.

می گفت: »بچه ها به قم بيايند چشمه می شوند!«
به غير از آموزش های نظری و همراهی عمل و عبادت و عشق 

و اخالص، به افراد »شخصيت« می داد و آن ها را بزرگ می شمرد.
ــاگردانش تعريف می کند: »جايی نماز می خوانديم.  يكی از ش

جلو نايستاد. به يكی از شاگردانش 
ــه  ــرد. گفت: من که هميش ــدا ک اقت

نيستم، بايد اين ها عهده دار شوند!«
بعد رو به شاگردانش می گفت: »حديثی بخوانيد!«

ــاگرد ديگری به نحوة صحبت  ــه گوش می داد. اگر ش و مؤدبان
کردن او ايراد می گرفت، او را به سكوت و توجه دعوت می کرد.

اگر شاگردی می گفت: »آقا! من در حضور شما چه حديثی بخوانم؟«
او می گفت: »ما از حلقوم معصوم می شنويم، بگو!«

قورباغه ها
قورباغه ها بی اعتنا به وسعت هستی
در کنار باتالق ها
با دست های بلندشان با کثافت ها پيمان بسته اند
به ِگل ها و کرم ها قانع هستند
سوسك ها برايشان ترانه می خوانند
قورباغه های مست
سرشار از شادی و خيال
روی دو پا نشسته 
شكسته شكسته می خوانند
اينجا بهشت ماست
اينجا بهشت برين است 

چشم  
به راه حادثه ها

ما بازيچة شتاب ها هستيم. مگر 
هنگامی که از پيش طرحی داشته باشيم و با 

حساب احتماالت آماده شده باشيم و خط آخر را 
خوانده باشيم! در اين هنگام، اين ماييم که چشم 

به  راه حادثه ها هستيم و با سازمان و تنظيم 
خويش، به حادثه نظام داده ايم و سازمان 

بخشيده ايم.

نشانة منزلت
تأثيرپذيری و رنج و شادی  
تو نشان دهندة قدر و درجة 

وجودی توست.

خــاطــره

انديشه های تربيتی

شــعــر
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اصـول 
 اساسی 
نوشتن

افسانه حجتی طباطبايی

1. زبان علمی
زبان علمی زبانی است که از آن برای انتقال مفاهيم 
علمی در قالب مقاله و کتاب استفاده می کنيم. اين زبان 

ويژگی هايی دارد؛ از جمله:
ــاده و بی تكلف و  ــن، بی حاشيه، س ــفاف، روش ـ ش

تعارف است.
ــر و ابهام در آن راه ندارد؛ چرا که  ـ پيچيدگی، تناف
ــر راه انتقال پيام و رساندن مفهوم مانع  اين عناصر بر س

ايجاد می کنند.
ــا و نوآوری های  ــی و بدعت ه ــای ادب ـ از آرايه ه
ــرد و اگر بهره ببرد،  ــی تا حد ممكن بهره نمی گي کالم
ــتيبانی موضوع اصلی است نه اينكه  برای توضيح و پش

خود، اصل موضوع باشد.
ــات و تعارف  ها، داوری و  ــی، بيان احساس ـ از لفاظ
جانب داری به دور است؛ در آن همه چيز بر پاية استدالل 
قرار دارد و هيچ کالم و مفهومی بی دليل بيان نمی شود.

ـ به لحاظ منطقی مبتنی بر صدق و اعتبار است؛ يعنی 
از عناصری بهره  می گيرد و اطالعاتی را در اختيار مخاطب 
ــت صحت و روايی داشته باشند  قرار می دهد که می بايس
ــتند بيان شوند که مخاطب  و در عين حال، به گونه ای مس
ــت که آنچه در يك  ــا را بپذيرد. پس اصل بر اين اس آن ه
گفتمان يا متن علمی مطرح می شود، پيش از طرح، تجربه 

و آزمايش شده و صحت آن تأييد گرديده است.
ــی دارد؛ در واقع، زبان علمی  ـ دايرة واژگانی خاص
ضمن استفاده از همة امكانات زبان، از واژگان خاصی نيز 
بهره می گيرد که ممكن است در عين يكسان بودن، در 
علوم مختلف معانی و مصداق های متفاوتی داشته باشند.

2. زبان عام يا زبان محاوره
ــتفاده می شود.  از اين زبان برای برقراری ارتباط های روزمره اس
ــت که به  ــه عامة مردم از آن بهره می برند، دريچه ای اس ــا ک از آنج
ــوده می شود و با بررسی آن می توان به  روی فرهنگ هر جامعه گش
ــت يافت. زبان عام يا  اطالعات درخور توجهی از فرهنگ جوامع دس
ــيم بندی های متعددی نيز دارد که در اين  محاوره در درون خود تقس

نوشتار فرصت پرداختن ها به آن ها نيست.
ــت بودن،  ــوح، سرراس ــنی و وض ــای زبان عام روش ويژگی ه
ــتن،  نبودن به چارچوب های منطقی، درازه گويی، عموميت داش مقيد 

استفاده از ضرب المثل و تخيل و طنز است.

3. زبان ادبی
ــعر، داستان،  اين زبان که از آن برای خلق آثار ادبی همچون ش
قطعه های ادبی، نمايش نامه و فيلم نامه استفاده می کنند، زبانی است 
ــر از صورت های خيال. از اين رو، غالباً پيام آن  پيچيده و رمز آلود و پ
به راحتی دريافت نمی شود و مخاطب بايد از رمز و رازهای زبان ادبی 
ــد تا بتواند پيام را به درستی دريافت و رمزگشايی کند. زبان  آگاه باش
ــطوره، تاريخ، صنايع ادبی، ابداعات و ابتكارهای زبانی، و  ادبی از اس
ــن حال، همچون زبان علم  ــل و خالقيت بهره  می گيرد. در عي تخي

دايرة واژگانی خاصی دارد.

ــيله ای برای بيان مقصود يا رساندن  گفتيم که زبان وس
ــت و از اين منظر به سه گونه تقسيم می شود: زبان  پيام اس

علمی، زبان عام و زبان ادبی.

 دعوت به نوشتن
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اصـول 
 اساسی 
نوشتن

  ويژگی های زبان ادبی عبارت اند از: 
ــی عناصر و  ــار ادب ــت: در آث ــل و خالقي ــری از تخي ـ بهره گي
شخصيت ها برساختة ذهن نويسنده يا شاعرند و او آن ها را با تكيه بر 
تخيل و قوة خالقة خويش می سازد. در واقع، مخاطب اين گونه آثار 
در جريان تخيل قرار نمی گيرد بلكه حاصل فرايند تخيل و خالقيت 
ــتانی  ــخصيت ها، عناصر و فضا و خط داس ــنده را در قالب ش نويس

دريافت می کند.
ــی از آرايه هايی چون  ــی: زبان ادب ــای ادب ــتفاده از آرايه ه ـ اس
ــتعاره، کنايه، ايهام، تشبيه و مجاز فراوان استفاده می کند. به اين  اس
ــرد و مخاطب را نيز با خود به  ــيله از دنيای واقعی فاصله می گي وس

دنيای برساختة ذهن نويسنده يا شاعر می برد.
ــمگيری بهره می برد.  ــكل چش ـ تنوع: زبان ادبی از تنوع به ش
ــتفاده از ظرفيت های عظيم  ــا در عرصة زبان و اس ــن تنوع نه تنه اي
ــت بلكه به مفهوم و قالب نيز تسری پيدا می کند. زبان  واژگانی اس
ــرد؛ برای مثال،  ــبك خود بهره می گي ــی از عناصر واقعی به س ادب
حس ها را درهم می آميزد و کاری می کند که مخاطب به جای ديدن 
ــانه های بهار، بوی آن را احساس کند و صدای پايش را بشنود.  نش
ــتن چارچوب های  در عين حال، با هنجارگريزی های زبانی و شكس
معمول جذابيت پيدا می کند و منحصربه فرد می شود. ويژگی ديگر، 
مايه های يكسان در قالب های متنوع است که زبان ادبی  طرح درون  

از آن به ظرافت استفاده می کند.

هفت اصل اساسی نوشتن
ــی ثالث واقع در خيابان  هفتة پيش طبق عادت به کتاب فروش
ــه های  ــه محض ورود، در يكی از قفس زدم و ب ــر کريم خان زند س
سمت چپ فروشگاه چشمم به کتاب »اندر آداب نوشتار« اثر جعفر 
ــاب را ورق زدم. کتاب  ــتاده کت مدرس صادقی افتاد. همان جا ايس
حاوي بايدها و نبايدهاي نگارشي و اطالعاتي ارزشمند در اين حوزه 
ــيوة بيان دلچسب و طنز هوشمندانة خود  ــت که البته استاد با ش اس
ــت. در بخش آخر اين کتاب،  ــيده اس ــيرينی خاصی بخش به آن ش
مدرس صادقی چكيده اي از »هفت اصل اساسی نوشتن« از ويليام 
ــتن« از الوين  ــارده اصل نوش اس�ترانگ )1946-1869( و »چه
بروك وايت )1985-1899(، هر دو استادان ادبيات دانشگاه کورنل 

آمريكا، را گنجانده است.
جذابيت راهكارهای ياد شده مرا به جست وجوی بيشتر واداشت. در 
 www.bartleby.com به نشانی اينترنتی bartleby مراجعه به وبگاه 
ــترانگ  ــبك«1 اثر ويليام اس به خالصه ای جامع از کتاب »عناصر س
ــتين بار در سال 1918 به چاپ رسيده،  برخوردم. اين کتاب که نخس
ــت. استرانگ در اين  ــتن اس حاوی نكات درخور توجهی دربارة نوش
ــی نوشتن را معرفی می کند که نُه مورد آن  کتاب هجده اصل اساس

به عناصر دستوری و ساختاری زبان انگليسی و نيز عالئم سجاوندی 
اختصاص دارد و نُه مورد به چگونگی نوشتن. از ميان نُه اصل مربوط 
به نوشتن، هفت اصل با زبان فارسی نيز قابل انطباق است که آن ها 
ــما خوانندگان عالقه مند  ــه کرده ايم و به طور خالصه به ش را ترجم
معرفی می کنيم. دربارة چهارده اصل الوين بروک وايت نيز در شمارة 

آينده سخن خواهيم گفت.

1 بند )پاراگراف( را واحد نگارش قرار دهيد.
ــم مطلبی که می خواهيد  ــرای يك موضوع. اگر حج هر بند ب
ــيد، نيازی به  ــت يا قصد داريد آن را کوتاه بنويس ــيد کم اس بنويس
ــد. بهترين قالب برای بيان  ــيم کردن آن به چند موضوع نداري تقس
ــرح کوتاه  يك توصيف کوتاه، خالصة کوتاهی از يك اثر ادبی و ش
ــت.  ــرار دادن آن ها در يك بند يا پاراگراف اس ــك حادثة واحد، ق ي
ــی کنيد که آيا برای  ــتيد، آن وقت بررس بعد از اينكه اين بند را نوش
ــترش آن به زيرمجموعه ها يا تقسيم بندی هايی نياز داريد يا نه.  گس
اضافه کردن هر پاراگراف به متن به خواننده نشان می دهد که قدم 
ــعة موضوع نوشته برداشته شده يا نويسنده به مرحلة  تازه ای در توس

جديدی رسيده است. 
ــته باشيد که بندهای يك نوشته در واقع اسكلت آن  به ياد داش
ــين خود ارتباط تنگاتنگ  ــتند و هر بند بايد با بند پيشين و پس هس
ــاختاری بلكه به لحاظ  ــد. اين ارتباط نه فقط از نظر س ــته باش داش
ــت. اگر بند بخشی از  ــجام و وحدت کالمی و محتوايی نيز هس انس
ــد ارتباط آن را با  ــتة طوالنی باشد، ممكن است الزم باش يك نوش
آنچه بعد از آن می آيد، توضيح دهيم. اين کار گاهی با استفاده از تنها 
يك کلمه يا عبارت مانند »بنابراين« يا »درست به همين دليل« در 
جملة اصلی2 مقاله صورت می گيرد. گاهی نيز مصلحت آن است که 
ــه دنبال کنيم. چنين جمله هايی  ــة اصلی را با يك يا چند جمل جمل
ــته است،  که نقش آن ها برقراری ارتباط ميان بخش های يك نوش
»جمله های انتقالی« ناميده می شوند. جمله های انتقالی را می توانيم 
ــتقل از هم بياوريم. »با توجه به آنچه  در قالب بندی های جدا و مس
ــد« و »از مطلب پيش گفته می توانيم نتيجه بگيريم که...«  گفته ش

نمونه هايی از جمله های انتقالی هستند. 

2 هر بند را با يك جملة اصلی مرتبط با موضوع شروع 
كنيد و مطابق و هماهنگ با آن جمله به پايان ببريد.

طرح دوبارة موضوع به خواننده کمك مي کند تا هدف هر بند را 
کشف کند. فراموش نكنيد که مفيدترين نوع بند به ويژه در گزارش، 

تفسير و بحث،  بندی است که:
ــته در آغاز آن بند يا نزديك به آن  ـ جمله يا حكم اصلی نوش

می آيد.

9
آمــوزش

شماره 2  آبان 1392 



ـ جمله های بعدی آن، عبارتی را که در جمله يا حكم اصلِی نوشته 
آمده است، توضيح می دهند، می سازند يا توسعه می دهند. در واقع، هر 

جمله پشتيبان جملة قبل از خود و بستر ساز جملة بعدی است.
ــته تأکيد  ــر ايدة جمله يا حكم اصلی نوش ــن جملة آن ب ـ آخري
می کند يا نتايج و برايندهای مهم آن را مورد توجه قرار می دهد. توجه 
داشته باشيد که بايد از تمام کردن بند با موضوعي غيرمرتبط با مسئلة 

اصلی نوشته و به ويژه جزئيات بی اهميت خودداری کرد.

3 از فعل معلوم استفاده كنيد.
فعل معلوم سرراست تر و واضح تر از فعل مجهول است و برای 

بيان مطالب علمی تأثيرگذاری بيشتری دارد.
ــه بخش های  ــون را از قلب ب ــرخرگ ها خ ــل معلوم: س 1. فع

گوناگون بدن می برند.
2. فعل مجهول: خون به وسيلة سرخرگ ها از قلب به بخش های 

گوناگون بدن برده می شود. 
همان طور که می بينيد، جملة اول مستقيم تر، صريح تر، روشن تر، 
فشرده تر و اقتصادی تر است. فاعل آن نيز کاماًل مشخص و مفهوم 
جمله کاماًل روشن است و در مجموع، قطعيت بيشتری را به خواننده 
القا می کند. درحالی که جملة دوم سرراست نيست و درک آن با تأمل 
ــود. در عين حال طوالنی تر از جملة اول است و در آن  ممكن می ش

تشخيص دادن مهم ترين عنصر جمله دشوارتر به نظر می رسد.
البته آنچه گفتيم به معنای منع استفاده از فعل مجهول نيست. 
کاربرد صورت مجهول فعل هم از امكانات زبان است که می توانيم 

از آن بهره بگيريم، اما طبق ضرورت و درصورت اقتضای متن.

4 تا حد امکان، جمله ها را با فعل مثبت بيان كنيد.
بگوييد هر چيزی چه چيزی هست، نه اينكه چه چيزی نيست؛ 

مثاًل به جای جملة:
 »اغلب اوقات سر وقت نمی آمد« بگوييد: »معمواًل دير می آمد«.

                             فعل منفی                                   فعل مثبت
ــی که فعل منفی دارند، لحن زبان بی روح، مردد و  در جمله هاي
محافظه کارانه است. از کلمة »نه« به عنوان وسيله ای برای رد و نفی 
ــتفاده کنيد نه به مثابه عاملی برای طفره رفتن و  يا تضاد و تقابل اس

جواب دوپهلو دادن.

5 كلمه های بی استفاده را حذف كنيد.
ــرده اند. همة  ــذار غالباً کوتاه و فش ــته های جدی و تأثيرگ نوش
کلمه های اضافی را دور بريزيد. مطمئن باشيد نوشته ای کارساز است 
ــرده باشد و اجزای آن درهم تنيده و مرتبط باشند. حتی يك  که فش
کلمة اضافی هم نداشته باشيد. يادتان باشد که با حساب و کتاب از 

ــتفاده کنيد و هيچ گاه برای اينكه جمله تان به اصطالح  کلمه ها اس
»لق نزند«، کلمه ای را به زور در آن جا ندهيد. درست همان طور که 
طرح يا نقاشی هيچ خط اضافه ای ندارد و در هيچ ماشينی نمی توانيد 
ــتة شما هم نبايد کلمه يا جملة  يك قطعة اضافه پيدا کنيد، در نوش
ــته باشد. يادتان باشد که هر کلمه ای کاری انجام  زائدی وجود داش
ــی دارد )فاعل،  ــب جمله کار کرد و نقش ــد؛ يعنی يا در ترکي می ده
مفعول، متمم و...( يا در مفهوم و ساختار واژگانی آن. البته اين بدان 
ــان را کوتاه کنيد يا اينكه همة  ــت که بايد همة جمله هايت معنا نيس
جزئيات را کنار بگذاريد، بلكه منظور اين است که نه پرگويی کنيد و 

نه سروته جمله ها را بزنيد.
ــتان زندگی او داستانی عجيب و غريب است.  داستان  ـ داس

زندگی او عجيب است.
ــك، گياهان و سبزی ها بدون وجود خورشيد عالم تاب و  ـ بی ش
   .نور گرم و زندگی بخش آن نمی توانند به حيات خود ادامه دهند

گياهان بدون نور خورشيد نمی توانند زندگی کنند.

6 كلمه های مربوط به هم را در كنار يکديگر قرار دهيد.
ــب، راه اصلی  ــات در يك جمله و در جای مناس ــرار دادن کلم ق
دادن ارتباط آن ها با يكديگر است. نويسنده بايد تا حد ممكن  ــان  نش
کلمه ها يا گروه کلمه هايی را که با هم ارتباط تنگاتنگ دارند، در کنار 
ــم آن را به جای  ــرای مثال، عبارتی که می تواني ــر قرار دهد. ب يكديگ
ــتقل بياوريم،  ــكل جمله ای مس ديگری در جمله منتقل کنيم يا به ش
تا حد امكان نبايد بين فاعل و فعل اصلی جمله مان فاصله بيندازد. به 

مثال زير توجه کنيد.
»برشت در آخرين اثر خود که اغلب آن را خوانده ايم و تفسيرهای 
زيادی نيز دربارة آن منتشر شده است، به نقل از شاهدی عينی که خود 
در جلسة مناظره ميان... و... حاضر بوده است، مطالبی را نقل می کند 

که در صحت آن ها می توان ترديد کرد.
ــت در  ــور که در جملة پيچيدة باال می بينيد، جملة »برش همان ط
ــه در صحت آن ها می توان  ــن اثر خود مطالبی را نقل می کند ک آخري
ــت، اما در ميان انبوهی از اطالعات فرعی  ترديد کرد« جملة اصلی اس
ــده است. در بسياری موارد می توان جمله های معترضه را که  پنهان ش
در قالب متمم يا عبارت های توضيحی و وصفی در جمله بيان می شوند، 
حذف کرد يا در صورت لزوم، آن ها را به صورت جمله های مستقل آورد.

7  در خالصه نويسی، يك زمان مشخص را در سراسر 
متن خود حفظ كنيد. 

ــة اغلب کتاب ها را می توان در جمالتی به زمان حال بيان  خالص
کرد، اما اگر قصد داريد خالصة يك کتاب را به زمان گذشته بيان کنيد، 
حتماً هماهنگ بودن فعل ها و يكدستی آن ها را در تمام اثر رعايت کنيد. 

پي نوشت
1.The Elements of style  2.topic sentence منابع
1. سميعی، احمد. آيين نگارش. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ اول. تهران. 1366.   2. مدرس صادقی، جمال. اندر آداب نوشتار. نشر مرکز. چاپ دوم. تهران. 1391.
3.www.bartleby.com 
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چـند نـکتة 
نـگــارشی

ــه درس گفتاری  ــه را آقای دکتر محمد فاتحی ب ــا آن مقال بعده
منسجم تبديل کرد.

ــت و بايد در  ــن جمله »آقای دکتر محمد فاتحی« فاعل اس در اي
ــت و بعد از فاعل  ابتداي جمله بيايد. »آن مقاله« نيز مفعول جمله اس
ــه در متون علمی آوردن عناوين و  ــرار مي گيرد. در ضمن، از آنجا ک ق
ــی ندارد، تمامی عناوين »محمد فاتحی« را حذف  القاب افراد ضرورت
می کنيم. ناگفته پيداست که در مواردی ممكن است بعضی القاب حفظ 
شوند؛ مثاًل حكيم ابوالقاسم فردوسی، استاد سيدجعفر شهيدی، عالمه 

محمدحسين طباطبايي.
بنابراين، جملة باال را به صورت زير می نويسيم:

ــجم  ــه را به درس گفتاری منس ــی آن مقال ــا محمد فاتح بعده
تبديل کرد.  او در سن هشتاد سالگی توانست خواندن و نوشتن بياموزد. 

با وجود عبارت »هشتاد سالگی« که در آن به سال های عمر فاعل 
ــاره شده است، ديگر نيازی به آوردن کلمة »سن«  جمله )يعنی او( اش
ــت. در واقع کلمة »...سالگی« ما را از آوردن کلمة »سن« بی نياز  نيس

می کند.
او در هشتاد سالگی توانست خواندن و نوشتن بياموزد.

ــال مصادف با روز شهادت عالمه  ــت ماه هر س دوازدهم ارديبهش
مرتضی مطهری است.

واقعيت اين است که ما به روزی که هر سال مصادف با روی دادن 
ــالگرد آن واقعه می گوييم. به اين ترتيب،  ــد، سالروز يا س واقعه ای باش
ــال مصادف با روز تولد شماست، می گوييم سالروز  به روزی که هر س
ــالگرد تولد شما. پس عبارت »هر سال مصادف با روِز« را در اين  يا س

جمله حذف می کنيم و به جای آن کلمة »سالروز« را می گذاريم.
دوازدهم ارديبهشت ماه سالروز شهادت عالمه مرتضی مطهری است.

به اين نكته ذياًل اشاره کرده ايم.
ــت و به جای آن  در اين جمله کلمة »ذياًل« عربی و تنوين دار اس
ــت از دو کلمة »در زير« استفاده کنيم. ذيل به معنای »دامان،  بهتر اس
ــت. پس جملة  دامن جامه و هرچيز، دنباله، پايين، و آخر هر چيز« اس

باال را اين طور مي نويسيم:
 به اين نكته در زير اشاره کرده ايم.

سياوش پسر کيكاووس پيشنهاد سودابه را نمی پذيرد.
عبارت »پسر کيكاووس« توضيحی برای »سياوش« است و بدل 
ــاب می آيد. بدل را ميان دو ويرگول قرار می دهيم؛ به  سياوش به حس

اين ترتيب:
سياوش، پسر کيكاووس، پيشنهاد سودابه را نمی پذيرد.
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دانش آموزی که معلم شده بود!
علی اصغر جعفريان

جلسة انجمن اوليا و مربيان بود و سالن اجتماعات مدرسة پسرانه 
ــغول  ــه با حرارت خاصی مش ــو از پدران و مادران. مدير مدرس ممل
سخنرانی بود. در ذهن او انبوهی از موضوعات مهم نقش بسته بود، 
ــيد. وقت  ــی که بايد به اطالع اوليای دانش آموزان می رس موضوعات
تنگ بود. هميشه در اين جلسات حرف ها ی گفتنی زياد بود و وقت 
بسيار کم. مدير بايد گلچينی از حرف هايش را انتخاب می کرد تا از 
جلسه نهايت استفاده را ببرد. از صبح با خود کلنجار رفته بود که آن 
اتفاق مهم و باورنكردنی چند روز پيش مدرسه را به اوليا بگويد يا نه؟ 
ــيد به بعضی از اوليا بربخورد، ناراحت شوند و با دلخوری  او می ترس
مدرسه را ترک کنند. هنوز هم در حين سخنرانی دودل بود بگويد يا 
ــد. در يك لحظه تصميم خود را گرفت و دل به دريا زد و وارد  نگوي

موضوع شد. چنين شروع کرد:
دوستان من، سروران عزيزم، به راستی ما را چه شده است، چرا 
اين گونه شده ايم؟! چند روز پيش، بعد از تعطيل شدن مدرسه، ناگهان 
ــت به دفترم آوردند که صورتش پر از خون  دانش آموزی را روی دس
بود. با ديدن آن صحنه يكه خوردم. يك آن احساس کردم قلبم دارد 
ــد. ماجرا از اين قرار بود که يكی از دانش آموزان بعد از  از کار می افت
تعطيل شدن مدرسه، سرکوچة بيرون مدرسه سنگی را پرتاب کرده 
بود و سنگ صاف خورده بود به پيشانی دانش آموزي به نام احمدی 
ــوم است. بچه ها و  که اتفاقاً يكی از بهترين دانش آموزان کالس س
معاون مدرسه او را به دفتر آوردند و کمك های اوليه برای جلوگيری 
ــانی او بدجور شكسته بود. احمدي درد  از خونريزی انجام شد. پيش
زيادی داشت و سخت به خود می پيچيد و آه و ناله می کرد. من بعد 
از پرس وجو فهميدم احمدی خودش فردی را که در شلوغی و ازدحام 
به سويش سنگ پرتاب کرده شناخته. او به من گفت با دو چشمانش 
ــت. من بالفاصله گوشی  ــنگ را پرتاب کرده اس ديده که فالنی س
تلفن را برداشتم و به منزل دانش آموز خطاکار زنگ زدم. دانش آموز 
خودش گوشی را برداشت. موضوع را با او در ميان گذاشتم و توضيح 

خواستم. بايد می گفت حاال می خواهد چه کار کند؟
ــم و آيه  ــوز به هيچ وجه زير بار اين اتهام نمی رفت. قس دانش آم
آورد که االاّ و بالاّ من سنگ را پرتاب نكردم. با توجه به حسن شهرت 

ــه نمی توانستم حرف دانش آموز خطا کار را بپذيرم،  احمدی در مدرس
ولی به سادگی هم نمی توانستم ثابت کنم کار کار اوست.

ــه از درد به خود  ــدی با آنك ــوی تلفنی، احم ــن گفت وگ در حي
می پيچيد، چند بار از من خواست کاری به کار آن دانش آموز نداشته 
باشم. گوشی را گذاشتم و ادامة پی گيری را به فردای آن روز واگذار 
کردم. باز هم احمدی با لحنی مهربان به من گفت: آقا شايد ما اشتباه 
ــت و خواست که کاری به آن  ــايد يكی ديگر بوده اس می کنيم و ش
ــم. در آن لحظات، چهرة احمدی ديدنی بود.  ــته باش دانش آموز نداش
ــی اش بود تا برايش  او درد خود را فراموش کرده و به فكر هم کالس
دردسر درست نشود، از نمرة انضباطش کم يا اخراج نشود. از اينكه نام 

آن دانش آموز را به زبان آورده بود، سخت پشيمان به نظر می رسيد.
ــتم  من خيلی از اين ماجرا ناراحت بودم و به هيچ وجه نمی توانس
کوتاه بيايم. تصميم داشتم مسئله را به طور جدی پی گيری کنم. در 
آن لحظه ما به اوليای احمدی اطالع داديم و با توجه به وارد شدن 
ــر و خطرات احتمالی، خواهش کرديم او را پيش  ضربه به ناحية س

پزشك ببرند.
وقتی پدر دانش آموز، احمدی، وارد دفتر شد و فرزندش را در آن 
ــت. من  وفريادی راه انداخت که گفتنی نيس وضعيت ديد، چنان داد
ــت! پدر دانش آموز  مات و حيران مانده بودم! آخر اين چه کاری  اس
احمدی می خواست هر طور شده است ما آن دانش آموز را از تحصيل 
محروم کنيم. نشانی منزل وی را هم خواست تا به قول خودش برود 
و پدر و جد و آباد آن دانش آموز را جلوی چشمانش بياورد و او را به 
ــپارد. من يك نگاه به پدر می کردم و يك نگاه به  ــت قانون بس دس
پسر که چقدر با هم فرق دارند. يكی با اينكه درد داشت و سخت به 
خود می پيچيد گذشت که چه عرض کنم، زده بود زير کل ماجرا که 
ــاً اشتباه کرده است و کار، کار آن دانش آموز نبوده و ديگری با  اساس
اينكه هنوز هيچ چيز ثابت نشده بود، ول کن ماجرا نبود. البته ناگفته 
ــه آن دانش آموز را به حال خود رها  ــتم ک نماند من هم عقيده نداش

کنم! برايش برنامه ای داشتم تا او را با روش درست متنبه کنم.
من با تالش زياد پدر را آرام کردم و قول دادم روز بعد رسيدگی 

الزم و کافی را انجام بدهم.

 خاطره
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تصويرگر: مريم طباطبايي

ــود واقعاً چه کسی  فردای آن روز اولين قدم آن بود که معلوم ش
ــت مفصلی با  ــت. در صبحگاه صحب ــرده اس ــاب ک ــنگ را پرت س
ــی سنگ را  دانش آموزان کردم و به آن ها گفتم ما نمی دانيم چه کس
ــت. اين حق الناس است و هر کس اين کار را کرده  پرتاب کرده اس
ر،  ــگاه خدا جوابگو باشد. بهتر است مقصاّ فردای قيامت بايد در پيش
هرکسي هست، خودش بيايد و از دانش آموز احمدی حالليت بطلبد. 

ما هم قول می دهيم کمترين جريمه را برای وی در نظر بگيريم.
ــان رفتند.  ــيد و بچه ها زود به کالس هايش صبحگاه به پايان رس
وقتی حياط مدرسه خلوت شد، يكی از دانش آموزان به طرف من آمد؛ 
همان دانش آموزی که روز قبل احمدی معرفی کرده بود و من تلفنی با 
وی صحبت کرده بودم. دانش آموز با چشمانی گريان و با لحنی حاکی 
از پشيمانی گفت: »آقا به خدا ما ديشب تا صبح خوابمان نبرد. وجدانمان 
ما را يك لحظه رها نمی کرد. آقا من سنگ را پرتاب کردم. خودم بودم. 
يك لحظه شيطان آمد توی جلدم. به خدا نمی خواستم احمدی را بزنم. 

آقا غلط کردم. آقا حاال چه کار کنم.«
ــتم و او را با  ــن بالفاصله احمدی را خواس م

ــردم. احمدی با  ــه رو ک ــوز روب آن دانش آم
ــده، آرام و باوقار  ــی ش ــری باند پيچ س

ــتاد.  ايس ــی اش  همكالس روبه روی 
ــه ای لبخند از صورتش محو  لحظ
ــد. چهره اش از هر لحظة  نمی ش

ــتنی تر  ــری دوست داش ديـگ
ــيد. بعد هم به  به نظر می رس
من گفت: »خب آقا حتمًا  من 
ــتباه می کنم! حيدری نبود  اش

که  سنگ را پرتاب کرد.«
ــرش را پايين  حيدری س
ــه زمين نگاه  ــه بود و ب انداخت
می کرد. انگار قدرت نگاه کردن 
به چشمان احمدی را نداشت. 
ــيد که احمدی به  طولی نكش
نزديك تر شد. سرش  حيدری 
را با دستانش به باال گرفت، او 
را در آغوش کشيد، دلداری اش 
داد و از خطاي او گذشت کرد. 
ــيرين من به  در آن لحظات ش
بزرگي روح احمدي پی بردم و 
ــی را که او به همة  درس بزرگ
ــا داد، در ذهنم  ــا بزرگ تره م

مرور کردم.

اين دانش آموز با اينكه تا صبح از زور درد نخوابيده بود، ساعت ها 
در بيمارستان برای گرفتن عكس های الزم از سرش معطل شده و 
اذيت شده بود، خم به ابرو نمی آورد و در پی آرام کردن دوستش بود.
ــب در منزلشان هم کار خودش را کرده بود. پدر  احمدی آن ش
ــانده و درس بزرگ گذشت را به آنان نيز  و مادرش را به آرامش رس

آموخته بود.
مدير به اين بخش از حرف هايش که رسيد، انگار آرام شده باشد، 
ــيد و چند لحظه اي در سكوت به اوليا نگريست.  نفس عميقی کش
ــراغش آمد. منتظر بود بعضی از اوليا از  ــاره آن ترس اوليه به س دوب
ــان نگريست تا  اين طرز برخورد او با ماجرا گله کنند. به چشم هايش
ــكوت طوالنی تر شدند. هيچ کس حرفی  بازخورد بگيرد. لحظات س
ــكوت لذت بخش و دوست داشتنی را  نزد، تا اينكه خود مدير اين س
شكست و گفت: »اين دانش آموز معلم من شد و در يك روز درسی 

به من داد که تأثيرش سال ها در ذهنم ماندگار می شود.« 
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حل مسئله 
در رياضيات
ــياری از دانش آموزان بر اين باور غلط هستند که همة مسائل رياضی مستقيم  بس
ــئله ای را فوری حل کنند، بايد حل  ــوند و اگر آن ها نتوانند مس ــرعت حل می ش و به س
مسئله را کنار بگذارند! چگونه می توان از دانش آموزانی که خود را حل کنندة بی کفايت 
مسائل می دانند، حمايت کرد؟ بسياری از دانش آموزان عقيده دارند که »فقط يك روش 
درست« برای حل مسائل رياضی وجود دارد و برای تأييد راه حلشان به معلمان يا کليد 
جواب ها وابسته هستند. آن ها همچنين ضرورت تشخيص و برقراری ارتباط بين راه های 

مختلف منتهی به حل مسئله را رد می کنند. 
ــش ما معلمان اين بايد  برای اينكه اين باور غلط آن ها را اصالح کنيم، ابتدا کوش
باشد که مسائل رياضی را حتی االمكان مطابق با مسائل روزمرة محيط زندگی دانش آموز 
ــير مسئله عالقه مندشوند.  ــپس به آن ها کمك کنند تا به تحليل و تفس طرح کنند. س
دانش آموزان بايد بياموزند که وقتی با مسائل ناشناخته اي مواجه می شوند، چه بايد بكنند. 
معلمان می توانند به دانش آموزان مرتباً با بحث های باز دربارة جنبه های انتقادی فرايند 
حل مسئله، مانند درک مسئله و به عقب برگشتن و نگاه کردن به مسئله برای انديشيدن 
به حل مسئله و فرايند آن، با پرسش ها، مشاهدات و مدل کردن، به دانش آموزان کمك 
کنند که آن ها از فعاليت هايی که به حل مسئله منتهی می شود، آگاه شوند. برای مثال، 
مسئلة زير را مالحظه و چگونگی رشد انگيزة يادگيری و افزايش مهارت های رياضيات 

دانش آموزان را در حل مسئله بررسی کنيد:

طرح درس رياضی در قالب فعاليتی برای دانش آموزان و معلمان 
)فرايند حل مسئله(

عنوان
مربع، قطر آن و ريشة دوم آن )مقدمه ای 

برای تدريس رابطة فيثاغورس(
در اين درس دانش آموزان رابطة بين 
اندازة طول قطر و ضلع يك مربع را 

کشف می کنند و از آن برای پيش بينی 
تعيين اندازة قطر هر مربع 

استفاده می کنند.

اهداف يادگيری
دانش آموزان می توانند:

ـ اندازة طول ضلع و طول قطر مربع را 
به دست آورند.

ـ رابطة بين طول ضلع و طول قطر مربع را 
پيش بينی و کشف کنند.

ـ فرمولی را برای تعيين اندازة طول قطر هر 
مربع، از روی اندازة طول ضلع آن، 

به دست آورند.

وسايل الزم
خط کش اندازه گيری

عزيزه رحماني

 طرح درس
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دستورالعمل طرح
ــدن مطلب، می توانيد  ــود، برای ايجاد انگيزة يادگيری و جذاب ش قبل از اينكه عنوان درس مطرح ش
بچه ها را به يك مكان مربع شكل ببريد. مثاًل در حياط مدرسه روی زمين يك مربع به طول 5 متر بكشيد و 
بچه ها را به دو گروه تقسيم کنيد و مسابقه ای ترتيب دهيد؛ بدين گونه که از هر گروه يك نفر را انتخاب کنيد 
ــد،  ــة مقابل بدود. هر که زودتر به نقطة مقابل برس ــه به گوش تا هر فرد، با عبور از قطر مربع، از يك گوش

برنده است.
ــيد به طور  ــپس از بچه ها بپرس همين بازی را می توانيد روی دو ضلع موازی اين مربع ترتيب دهيد، س
متوسط کدام يك از بازی ها وقت بيشتری گرفت؟ چرا؟ بدين طريق چالش و فعاليت بچه ها بيشتر می شود 
و شوق يادگيری آن ها افزايش می يابد. سپس از آن ها بخواهيد حدس بزنند که طول فاصله هايی که در دو 
مسير متفاوت دويدند، چه مقدار است. نيز می توانيد اين سؤال را از دو يا سه نفر ديگر از هر گروه بپرسيد. 
به علت زياد بودن طول فاصلة مورد نظر، بچه ها ممكن است با قدم زدن روی هر يك از مسيرها يا با وسيلة 
ديگری آن  را تخمين بزنند. سپس از آن ها بخواهيد تخمين ها را يادداشت کنند. همچنين از آن ها بخواهيد 

به همان شكلی که طول قطر را حدس زدند، طول ضلع مربع را نيز حدس بزنند.
می توانيد ادامة اين بحث ها را در کالس انجام دهيد. با پرسش از دانش آموزان دربارة نتايج حدس هايشان 
و پرسش های غيرمستقيم دربارة رابطه های بين اين دو مسير )طول قطر و ضلع زمين مربع شكل( می توانيد 
از آن ها بخواهيد روی رابطة قطر و ضلع زمين مربع شكل تعمق کنند و حتی به فرضيه  سازی دست بزنند. 
سپس از آن ها بپرسيد: اگر طول ضلع زمين مربع شكل 5 متر باشد، دربارة قطر آن، چه حدسي می زنند. با 

هم مشورت کنند، حاصل آن را بنويسند و سپس يك نفر کار را گزار ش دهد.
طول ضلع = 5 متر

قطر آن = ؟

شکل 1
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ــت. با فعاليت های  هدف اصلی ما در اين درس يافتن قطر مربع اس
انجام شده دانش آموزان در اين مسير قرار می گيرند. برای اينكه به حدس 
صحيح تری برسند، آن ها را به چند گروه تقسيم کنيد. صفحه های فعاليت 
ــر گروه بدهيد. در هر صفحة  ــه به اين منظور آماده کرده ايد، به ه را ک
فعاليت، شكل هايی از مربع هايی با اندازه های متفاوت رسم کنيد و آن ها 

را در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.

ــا را تخمين بزنند.  ــدازة قطر هر يك از مربع ه ــا بخواهيد ان از آن ه
ــه چه رابطه ای بين قطر و ضلع هر  ــيد آيا می توانند حدس بزنند ک بپرس
يك از مربع ها وجود دارد. برای اينكه بچه ها بتوانند به ابتكار خود رابطة 
ــدا کنند، از آن ها بخواهيد از  ــن طول ضلع مربع با طول قطر آن را پي بي

شكل های بريده بهره بگيرند.

شکل 2

شکل 3
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در اين فعاليت دانش آموزان می توانند مربعی بسازند و با کشيدن 
قطر مربع، آن  را به دو قسمت مساوی تقسيم کنند، سپس يك قسمت 
ــد تا طول قطر مربع روی يكی از ضلع های آن قرار  از آن  را بچرخانن
ــه کنند.  گيرد تا بتوانند طول قطر آن مربع را با طول ضلعش مقايس
شكل 3 يك مربع 10×10 را نشان می دهد که به دو مثلث قائم الزاويه 

تقسيم شده است و طول قطر آن با طول ضلعش مقايسه می شود.
ــاير مربع ها با اندازه های  بچه ها می توانند اين فرايند را برای س
متفاوت )از صفحة فعاليتی که ساخته ايد( انجام دهند. در اينجا بچه ها 
متوجه می شوند که طول قطر اين مربع کمتر از 1/5 برابر طول ضلع 
ــه اندازه گيری طول ضلع مربع(. با توجه به  ــت )بدون توجه ب آن اس

اندازة طول ضلع مربع شكل 3، طول قطر آن 14 واحد است.
ــدف اصلی اين تحقيق، درگير کردن دانش آموزان با موضوع  ه
ــول ضلع و طول  ــت کردن ط ــری و آموختن طرز يادداش اندازه گي
ــتفاده  ــت. هر جفت از دانش آموزان می بايد با اس قطر هر مربعی اس
ــع و طول قطر های مربع هايی را که در  از خط کش اندازة طول ضل
صفحة فعاليت  طرح درسی خود ساخته اند به دست آورند و آن ها را در 

جدولی که دارای سه ستون است، وارد کنند.
ــما  ضمن اينكه دانش آموزان اين فعاليت را انجام می دهند، ش
مشاهده کنيد که آيا آن ها از واحدهای اندازه گيری يكسانی استفاده 
ــب  ــال، اگر آن ها طول ضلع ها را برحس ــد يا خير. برای مث می کنن
ــا را نيز به  ــدازة طول قطره ــت می آورند، بايد ان ــانتی متر به دس س
ــانتی متر اندازه گيری کنند. توصيه می شود که دانش آموزان برای  س

انجام اين فعاليت از واحد سانتی متر استفاده کنند.
ــان را يادداشت می کنند،  همان طور که دانش آموزان داده هايش
ــبت طول قطر مربع به طول  ــوند که نس می بايد متوجه الگويی ش
ضلع آن را نشان می دهد و آن حدود 1/4 است. دانش آموزان جدولی 

به صورت جدول 1 آماده می کنند.

نتايج به دست آمده را با دانش آموزان در ميان بگذاريد و به آن ها 
فرصت دهيد دربارة آن بحث و گفت وگو کنند. آن ها  بايد با استفاده 
از اطالعات جدول 1، قانونی را تخمين بزنند و آن را به ساير مربع ها 

تعميم دهند:

طول ضلع × 1/4  طول قطر مربع
اگر دانش آموزان با عالئم جبری آشنا هستند، می توانيد رابطة 

فوق را بدين شكل نشان دهيد:
d        s

)d طول قطر و s طول ضلع است.(
دانش آموزان بايد توجه داشته باشند که اين قانون دقيق نيست 

و در واقع اندازة دقيق قطر مربع عبارت است از:   
ــت می آيد، ولی در اينجا به  ــن فرمول از رابطة فيثاغورس به دس )اي
ــدول 1 مقاديری  ــوم ج ــتون س دانش آموزان می گوييم، چون در س
ــتفاده می کنيم(. البته ممكن  تقريبی وجود دارد، درفرمول از 1/4 اس
است بعضی از دانش آموزان قانون فوق را کشف کنند و به آن برسند.

ــول قطر هر  ــارة اندازه ط ــروع بحث درب ــت برای ش الزم اس
ــود. دانش آموزان بايد به  ــتفاده ش ــتطيل نيز از قانون فوق اس مس
سؤاالت صفحة فعاليت جواب دهند. عالوه بر آن بايد بتوانند مسئلة 
زمين بازی را حل کنند و دربارة تغييراتی که در ضمن تخمين زدن 
ــاهده  ــة اين دو اندازه مش طول ضلع و طول قطر هر مربع و مقايس

کرده اند، بحث و استدالل کنند.

طرح سؤاالتی برای دانش آموزان
از دانش آموزان بخواهيد، نتايج تعيين طول ضلع هر مربع را با 
اندازه گيری و با قانون کشف شده دربارة اندازة طول قطر هر مربع 
ــه کنند. می توانيد از آن ها سؤال کنيد: شما چه قانونی برای  مقايس
به دست آوردن قطر هر مربع با در دست داشتن اندازة طول ضلع آن 
مربع پيشنهاد می کنيد؟ دانش آموزان براساس اندازه گيری هايشان 
بايد متوجه شوند که اندازة طول قطر هر مربع تقريباً 1/4 طول ضلع 
آن مربع است. حال اين مسئله را با دانش آموزان در ميان بگذاريد: 
ــة آن  ــت. فاصلة يك گوش طول ضلع يك زمين بازی 50 متر اس
ــت؟ از آن ها بايد سؤال شود که  ــة مقابلش چه قدر اس زمين تا گوش
چه طور جواب شما با تخمينی که در ابتدای اين درس زده ايد، ارتباط 
دارد؟ سپس توضيح دهيد که چرا تخمين زدن آن ها در شروع درس 

دربارة اين مسئله باالتر يا پايين تر از جواب مسئله است.

ارزشيابی انتخابی
ــطح درک دانش آموزان با جواب دادن به سؤاالتی که شما  س
ــود. عالوه بر  ــخص می ش ــة فعاليت طرح کرده ايد، مش در صفح
ــؤاالت و دربارة قوانيني که  ــی دربارة اين س آن، بحث های کالس
ــن می سازد که  دانش آموزان هنگام تعيين طول قطر يافته اند، روش

آن ها به اهداف مورد نظر در اين درس رسيده اند يا خير.  

جدول 1. اندازة ضلع و قطر مربع ها )توسط دانش آموزان(

نسبت طول قطر به طول ضلعطول قطرطول ضلع

34/31/43

45/51/38

57/11/42

1/4

d = s 2
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مقايسة تقويم تحصيلی و زمان 
آموزش ايران با ساير کشورها

دكتر نيره شاه محمدی

ــعة فرهنگی و  ــش محوری آموزش وپرورش در توس امروزه نق
پيشرفت علمی جوامع واقعيتی انكارناپذير است. برای ايفای مناسب تر 
ــی، نظام آموزش وپرورش  ــتای تحقق اهداف مل اين نقش و در راس
هر کشور جهان از ساختارها، زمان های آموزشی و برنامه های درسی 
معينی بهره می گيرد که اين ها همه بنابر سياست ها، برنامه ها و اهداف 
ــور تعيين می شوند. بی ترديد هدف مشترک همة آن ها  کلی آن کش
ــت که اجزای نظام آموزشی با مبانی روان شناختی، تحوالت  اين اس
اجتماعی و پيشرفت های فرهنگی هم گام شوند و هماهنگی های الزم 
ــی و نيازهای فردی و اجتماعی امروز و آينده  بين برنامه های آموزش

برقرار شود.
ــه است.  يكی از مهم ترين اين تحوالت کاهش روزهای مدرس
کاهش روزهای حضور دانش آموزان در مدرسه به عنوان يك تحول 
ــياری از  ــت و به ارتقا يا کنترل بس ــا در حال اجراس ــی در دني اساس
متغيرهای تأثيرگذار در زندگی دانش آموزان منجر شده است. در اين 
راستا مدارس بايد به نيازهای دانش آموزان، اجتماع و صنعت 

توجه كنند و خود را با آن تطبيق دهند.
همچنين، برای پاسخ گويی به نيازهای متنوع و رو به رشد جامعه 
در حوزه های متفاوت و به ويژه آموزش، برخی کشورها با تغيير الگوی 
ــكالت آموزشی خود برخاسته اند.  زمان بندی آموزش به مقابله با مش
شواهد و اسناد پژوهشی در حيطة آموزش وپرورش نشان می دهند، که 
دانش آموزان هنگامی بيشترين شانس را برای به دست آوردن موفقيت 
و پيشرفت دارند که زمان در خدمت آن ها باشد، نه آنكه آن ها به مدت 
ــند. به بيان ديگر، يافتن شيوه های  طوالنی تری در خدمت زمان باش
بهتر برای کاربرد زمان و يادگيری بايد در رأس تالش های اصالحات 
آموزشی قرار گيرد. مدارس و جوامع دربارة اينكه چگونه از زمان طی 
روزهای تحصيل استفاده شود و اينكه مدارس حاضر چگونه می توانند 
ــال تحصيلی توسعه يافته را بنيان نهند، نيازمند  برنامه های روز و س

تفكر مجدد هستند.

انواع الگوی تقويم تحصيلی
با مرور و بررسی تقويم تحصيلی کشورهای گوناگون می توان دو 

الگوی عمدة تقويم تحصيلی را از هم متمايز ساخت:
الف( تقويم تحصيلی سنتی1

ب( تقويم تحصيلی 12 ماه در سال2

ــوم ترين  ال�ف( تقويم تحصيلی س�نتی: اين تقويم از مرس
ــامان دهی زمان آموزش طی يك سال تحصيلی است.  الگوهای س
ــأ اروپايی دارد و در اغلب کشورهای اروپايی، آسيايی و برخی  منش
ــورهای آمريكايی و آفريقايی به کار گرفته می شود. ويژگی بارز  کش
ــبتاً طوالنی در پايان دورة آموزشی  اين تقويم، تعطيالت فصلی نس
ــتان يا گرم ترين  ــت. اين تعطيالت به طور عمده در فصل تابس اس
ــول نه ماه  ــوزش به طور معم ــرار دارد و دوره آم ــال ق ماه های س

می کشد. طول 

ب( تقويم آموزش 12 ماه در س�ال: معايب و نارسايي هاي 
تقويم سنتي براي پاسخ گويي به  نيازهاي متنوع و رو به رشد جوامع 
در حوز ه هاي متفاوت و به ويژه آموزش، برخي کشورها را بر آن داشت 
تا با تغيير الگوي زمان بندي آموزش به مقابله با مشكالت برخيزند. 
ــواع گوناگوني دارد، اما ويژگي اصلي همة آن ها فراهم  اين روش ان
کردن فرصت آموزش و  يادگيري در تمام ايام سال  است. به عبارت 
ــتاني رايج در تقو يم  ــن تقويم تعطيالت  فصلي يا تابس ــر، در اي ديگ
ــنتي، خرد و  در سراسر سال تحصيلي توزيع می شود. بدين   ترتيب  س
ــي از آن به  ــتاني کاهش مي يابد و بخش طول مدت تعطيالت تابس
تعطيالت بين سال تبديل مي شو د. نتيجة چنين اقدامي تقسيم شدن 
دوره هاي آموزش و  تعطيالت به شكل  متعادل تري طي سال است.

 طبق توضيحات گاندارا و فيش3 ، اين شيو ة استفاده از تقويم 
خود به دو گروه اصلي تقويم تك شعبه و چندشعبه تقسيم مي شود. 

 تجربه هاي جهاني
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 تقويم تك ش�عبه )تك راهه يا يك نوبتي(: روشي است 
ــان  که در آن دانش آموزان با برنامة زماني آموزش و تعطيالت يكس
و مشترک در مدرسه حاضر مي شوند. به عبارت ديگر، دانش آموزان 
ــتند. در اين الگو  ــه تابع تقويم يكساني هس و همة  کارکنان مدرس
ــتان، مدت جدايي  ــدت تعطيالت تابس ــند با کم کردن م می کوش
ــند  دانش آموزان از درس و تحصيل کاهش يابد. همچنين، مي کوش
ــال )ميان دوره ها( فرصتي براي  ــتفاده از تعطيلي هاي بين س با اس
ــود  تا در نتيجة  فعاليت هاي جبراني و تقويتي دانش آموزان فراهم ش

آن موفقيت تحصيلي افزايش پيدا  کند.

 تقويم چندشعبه )چند راهه يا چند نوبتي(: در  اين طرح، 
معلمان و شاگردان به سه، چهار يا پنج گروه تقريباً هم اندازه تقسيم 
ــوند؛ به طوري که هر گروه، جدول زماني خاص خود را دارد و  می ش
طبق همان برنامه در مدرسه حاضر مي شود يا به  تعطيالت مي رود. 
ــه ای داخل مدرسة ديگر را  ــعبه در واقع مفهوم مدرس تقويم چندش
ــود که هميشه  خلق می کند. برنامة گروه ها به گونه ای تنظيم می ش
ــت. در پاره اي از کشورها زماني که تعداد  يك گروه در تعطيالت اس
دانش آموزان از ظرفيت مدارس  فراتر رفت و موضوع هزينه ـ فايده  به 
نگراني  عمده تبديل شد، اين شيوه به اجرا در آمد تا  ظرفيت مدارس 

افزايش يابد و مشكل شلوغي  آن ها حل شود.
با توجه به الگوهاي ذکر شده، الگوي روزشمار تحصيلي در ايران 

از چند جنبه با روزشمار تحصيلي ساير کشورها قابل مقايسه است:

الف( زمان اختصاص يافته به كالس درس 
ــورای عالی آموزش و پرورش« دو مصوبه در ارتباط با زمان  »ش
اختصاص يافته به کالس درس دارد. اولين مصوبه مربوط به جلسة 
ــت که در آن، هر جلسة  ــورای عالی در تاريخ 1347/6/30 اس 39 ش
ــطه 50 دقيقه اعالم  درس در دورة راهنمايی تحصيلی و دورة متوس
شده است. مصوبة جلسة 507 شورا در تاريخ 73/5/13 نيز هر جلسة 

ــاير پايه ها  درس را در پايه های اول و دوم ابتدايی 45 دقيقه و در س
50  دقيقه دانسته است.

ــة درسی در  جدول 1 به ارائة زمان اختصاص يافته به هر جلس
ايران و شش کشور ديگر پرداخته است.

عوامل مؤثر بر زمان آموزش
ــاس مدل كارول، زمان الزم برای يادگيری يك موضوع  براس

درس برای دانش آموزان به پنج عامل زير بستگی دارد:
ــدت زمانی که فرد برای   اس�تعداد و ظرفيت يادگيری: م
ــرايط  يادگيری يك مفهوم با توجه به پيچيدگی های موضوع در ش

مناسب يادگيری آن موضوع نياز دارد.
 توانايی و قابليت فراگيرنده برای فهم موضوعی خاص.

 تمركز بر يك موضوع : زمانی که دانش آموز با ميل و رغبت 
در فعاليت ياددهی و يادگيری مشارکت می کند.

 فرصت های يادگيری: زمان مجاز برای يادگيری.
 ماهيت موضوع يادگيری.

ــان  ــارة  زم ــان درب ــدگان و محقق ــه آموزش دهن ــی ک زمان
ــان يكی از  ــه به آموزش صحبت می کنند، منظورش اختصاص يافت

موارد زير است :
ــت که در مدرسه   زمان مدرس�ه4 : منظور ميزان زمانی اس
ــتر به تعداد روزهای تشكيل مدرسه در يك  ــود و بيش صرف می ش

سال اشاره دارد .
ــر روز به کالس  ــاعتی که ه  س�اعت كالس 5: ميزان س

اختصاص می يابد و شامل وقت ناهار، زنگ تفريح و... نيز می شود.
ــت که   زمان الزم برای هر موضوع درس�ی6  : زمانی اس
برای آموزش يك مادة درسی خاص صرف می شود و به دانش ويژة 

دانش آموزان و مفهوم و مهارت های درسی بستگی دارد.
ــه مفهوم مدت زمانی   زمان درگيرش�دن در فعاليت7 : ب
است که دانش آموزان به موضوع درسی توجه و در فعاليت يادگيری 
شرکت می کنند. اين زمان صرف فعاليت هايی نظير ارتباط اجتماعی 

با ديگران، روياهای روز و رفتارهای ضد اجتماعی نيز می شود.
ــه در طول هر کالس يا   زم�ان مردة آموزش�ی8 : زمانی ک
ساعت درسی، هيچ کاری در آن انجام نمی شود. زمانی که معلم به هر 
دليلی در مديريت آن زمان ناموفق بوده است . اندرسون معتقد است 
که زمان اختصاص يافته به آموزش در مورد ارزش ها سخن می گويد.

ارتب�اط بين زم�ان درگير ش�دن در فعاليت ياددهی و 
يادگيری و پيشرفت تحصيلی

اين ارتباط از ارتباط بين پيشرفت تحصيلی و زمان اختصاص يافته 

جدول 1. مقايسة زمان اختصاص يافته به هر جلسة درسی

كشوررديف
زمان اختصاص يافته

دورة اول متوسطه 
)دقيقه(

دورة دوم متوسطه 
)دقيقه(

5050 ايران1

45*اندونزی2

**ترکيه3

**انگليس 4

6060ژاپن5

6060سوئد6

45*فنالند7

4545کره جنوبي 8
*. اطالعاتی ارائه نشده است.
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ــزان زمانی که  ــن مورد نيز، مي ــت، ولی در همي ــه قوی تر اس به مدرس
ــرکت می کند و  ــت ياددهی و يادگيری ش ــوز فعاالنه در فعالي دانش آم
پيشرفت تحصيلی وی تحت تأثير عوامل مستقلی نظير ساختار شخصيتی 

دانش آموز ، راهبردهای تدريس و ماهيت موضوع درسی قرار دارد.

ارتباط نوع فعاليت ياددهی و يادگيری و پيشرفت تحصيلی 
ــده روی ارتباط بين زمان اختصاص يافته به  تحقيقات انجام ش
يادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان مؤيد اين است که تغيير 
ــانی  عامل زمان بر همة انواع فعاليت ياددهی ـ يادگيری تأثير يكس
ندارد و به  همين دليل محققان بر کيفيت فعاليت ياددهی و يادگيری 
تأکيد داشته اند و معتقدند که اين ارتباط بايد از سوی برنامه ريزان و 

معلمان به خوبی شناسايی شود.

ارتب�اط بين فعاليت ه�ای يادگيری مبتن�ی بر تعامل و 
پيشرفت تحصيلی و عالئق دانش آموزان

ــرادی نظير ب�ودگ )1980(،  ــط اف ــده توس تحقيقات انجام ش
كوارتاروال ) 1982(، استرودی ) 1984( و... شيوه ها ی زير را به منظور 
بهره گيری هر چه بهتر از فرايند ياددهی و يادگيری توصيه می کنند:

* اخذ بازخورد فوری از فعاليت و تصحيح آن در توضيحات کالسی؛
* پرسش های هدف دار و تقويت و تشويق؛

* گوش  دادن و تفكرکردن طی تعامالت کالسی؛
* بحث و مرور مطالب با صدای بلند خواندن، تمرين کالمی و عملی.

تحقيقات نشان می دهند، فعاليت هايی که به صورت نشسته انجام 
ــوند، تأثيرکمتری بر پيشرفت تحصيلی و عالقة دانش آموزان  می ش
ــت تأثير نوع فعاليتی که به  ــد؛ هر چند که اين ارتباط خود تح دارن
ــود نيز قرار دارد . اين نوع فعاليت ها در  ــته انجام می ش صورت نشس
ــوزان بر يك موضوع خاص و يا يك ايدة  زمانی که تمرکز دانش آم
هيجان آميز و مورد عالقه شان قرار دارد، به نتيجة بهتری می انجامد

مشکالت تقويم  تحصيلي 
ــائل و مشكالت روز شمار تحصيلي فعلي از زوايا و جنبه هاي  مس
ــكالتي که در بدو توجه، به  ــي است. يكي از مش متفاوت قابل بررس
ــي آموخته ها در نتيجة وقفة طوالني  ــم مي آيد، موضوع فراموش چش
مدت تعطيالت تابستاني است. تحقيقات نشان مي دهد که جدا شدن 
ــس و يادگيري طي مدت زمان طوالني  ــوزان از جريان تدري دانش آم
ــود؛  ــال قبل مي ش ــي آموخته هاي س باعث افت يادگيري و فراموش
ــال تحصيلي به ناچار بايد  ــي از زمان در ابتداي س به طوري که بخش
صرف يادآوري مطالب آموخته شدة سال قبل  شود. كوپر9 و همكارانش 
ــي اثرات تعطيالت تابستان روي نحوة آزمون  طي پژوهشي به بررس
ــيدندکه نمرة  آزمون  ــرفت تحصيلي پرداختند و به اين نتيجه رس پيش

پيشرفت تحصيلي طي ماه هاي تابستان کاهش پيدا مي کند. بايد توجه 
داشت که ميزان فراموشي بسته به نوع درس و محتواي آموزشي، سن 
و شرايط اجتماعي ـ اقتصادي دانش آموزان متغير است. همچنين نتايج 
پژوهشي که در اين زمينه در داخل کشور در دورة متوسطه انجام شده 
ــده که 279 نفر بودند،  ــان مي دهد، از بين نمونة انتخاب ش است نش
93/19 درصد )260 نفر( طي تعطيالت تابستان با کاهش آموخته هاي 

کالسيك خود مواجه شدند )زمانی، 1371(.
اين موضوع باعث شده است که برخي از کشورها براي مقابله 
ــي از اين تعطيالت  ــي آموخته ها، بخش با افت تحصيلي و فراموش
ــال تحصيلي به دوره هاي  ــذف کنند و در عوض آن را طي س را ح

کوتاه مدت تعطيالت تبديل سازند. 
براي درک بهتر اثرات تعطيالت تابستان روي دانش آموزان مي توان 

آنان را از لحاظ نحوة گذراندن تعطيالت به چند گروه تقسيم کرد:
ــتان در خدمت پدر يا سرپرست خانوار  الف( گروهي که تمام تابس
هستند و آن ها را در کارها و وظايف روزانه ياري مي دهند. آن ها به منظور 
جبران کمبود مالي خانواده مشغول به کار می شوند. دانش آموزان نواحي 
روستايي و همچنين طبقات محروم و کم درآمد جامعه در اين گروه قرار 

مي گيرند و بيشترين فراموشي را تجربه مي کنند.
ب( گروهي که در درس خود حد نصاب نمره را کسب نكرده اند 
ــتاني شرکت می کنند. اين گونه  و در کالس جبراني و تقويتي تابس
ــدن از جريان يادگيري و آموزش،  دانش آموزان به دليل عدم جدا ش

فراموشي کمتري دارند.
ج( گروهي که در دوره ها و فعاليت هاي آموزشي ، کمك  آموزشي 
و تفريحي شرکت مي کنند. دانش آموزان نواحي شهري برخوردار در 
اين گروه قرار دارندکه به دليل تداوم روند يادگيري، فراموشي کمتري 

را تجربه مي کنند.
ــه برنامة معيني براي خود ندارند و وقت خود را به  د( گروهي ک
بطالت مي گذرانند. دانش آموزان مناطق محروم و نواحي شهري که 
ــي و تفريحي کمتري بهره مند  ــي و کمك آموزش از امكانات آموزش
ــته قرار دارند و فراموشي آن ها نسبت به ساير  ــتند، در اين دس هس

دانش آموزان بيشتر است.
ــد، اصالح زمان تحصيل يا تقويم  ــا عنايت به آنچه که ذکر ش ب
ــی و تأمين نيازهای  ــرد نظام آموزش ــه به منظور بهبود عملك مدرس
ــوردار و غير برخوردار يا محروم، يكی  ــة دانش  آموزان، اعم از برخ هم
ــورها برای بازسازی  ــت که به دنبال رويكرد جديد کش از ابداعاتی اس

مدارس مطرح شده است. 
ــورها براي حل اين  ــيوه های موفقيت آميزي که کش برخی از ش
ــی ساالنه و تقويم  ــكل به کار گرفتند عبارت اند از: برنامة چرخش مش
ــماعيلی، 1388(. برای مثال، در برخی  ــج يا چهار روز در هفته )اس پن
کشورهای اروپايی و ايالت های آمريكا تعداد روزهاي مدرسه از شش 
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روز به پنج يا چهار روز کاهش يافت. در ژاپن نيز تعداد روزهاي مدرسه 
ــد. در اين برنامه زمان ماندن در  ــش به پنج روز کاهش داده ش از ش
ــه طي يك روز طوالني تر مي شود و در نهايت روزهای مدرسه  مدرس
ــود. به طور نظري اين برنامه به مدارس اجازه مي دهد  چهار روز مي ش
از برنامه ها و خدماتشان حفاظت کنند . آن ها می کوشند در عين حالي 
که در هزينه ها صرفه جويي مي کنند، کيفيت آموزش را هم حفظ کنند. 
موفق ترين مدارس پنج روزه برنامة جديد را با ديگر فعاليت هاي 
ــد. اين مدارس  ــيك ترکيب مي کنن ــنتي مدارس کالس قديمي و س
ــراي انتقال  ــازي دانش آموزان ب ــه بر آماده س ــر ايجاد فرهنگي ک ب
ــه دورة تحصيلي بعدي و محيط کار آتي تمرکز دارد،  موفقيت آميز ب

ــه انتظارات بااليي از  تأکيد مي کنند؛ فرهنگي که در آن مدير مدرس
دانش آموزان دارد و کالس هاي آماده سازي و فعاليت هاي فوق برنامه 
را ترويج می کند. کاربرد برنامة پنج روزه براي مديران در به کارگيري 
ــت، زيرا اين برنامه مي تواند براي معلمان  معلمان جديد هم مفيد اس

آينده نگر جذاب باشد.

ب( طول سال تحصيلي 
ــورها، روزهای تحصيلی در يك سال  مالک ديگر مقايسة کش
ــال در ايران 180 روز و  ــاس جدول 2، تعداد روزهاي س ــت. براس اس

ميزان ساعات درسي در دورة متوسطه 30 ساعت است.

جدول 4. طول مدت يك روز آموزشی 
برحسب دقيقه در 10 کشور جهان

يك روز آموزشي كشور
)دقيقه(

300آلمان

300انگليس

338اياالت متحده 

360ايران

318تايوان

-زالندنو

230ژاپن

370فرانسه

304كانادا

264كره جنوبي

311ميانگين

جدول 3. ميانگين ساعات آموزشی در 
يك سال تحصيلی در 10 کشور جهان

يك سال تحصيلي كشور
)روز(

1050آلمان

960انگليس

1014اياالت متحده 

1110ايران

1177تايوان

- زالندنو

1050ژاپن

1073فرانسه

925/5كانادا

978كره جنوبي

1033/39ميانگين

ميانگين كره 
جنوبي

كانادا فرانسه ژاپن زالندنو تايوان ايران اياالت 
متحده

انگليس آلمان كشور

204 222 188 174 240 90 222 180 180 192 210 يك 
تحصيلي  سال 

)روز(

جدول 2. يك سال تحصيلی برحسب روز در 10 کشور جهان

ج( ميانگين ساعات آموزشي در يك سال تحصيلي
رقم بامعنا از تعداد روزها يا دقايق آموزشي، ترکيب اين دو )روز و دقيقة 
ــي ( است که اطالعات دقيقي از مدت زمان آموزشي ارائه مي کند.  آموزش
ــال تحصيل  بازدهي مفيد مدت يادگيري دانش آموزان ژاپني بعد از 12 س
ــت. چون اين داده ها  ــال تحصيل دانش آموزان آمريكايي اس برابر 16 س
ــي  ــر کالس هاي تقويتي ، مقدار تكاليف و روش هاي متفاوت آموزش تأثي
را دربرنمي گيرد. بايد متذکر شد که طوالني تر شدن روز و سال تحصيلي 
ممكن است نقاط ضعف  آموزشي کشور را برطرف کند، زيرا تكاليف درسي 

مدت زمان يادگيري دانش آموزان را افزايش مي دهد. )جدول 3(
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د( ميانگين مدت يك روز تحصيلي 
ــنجش زمان آموزشی ، ميانگين مدت يك روز  مقياس بعدي س
تحصيلي است. بر مبنای اطالعات جدول 4، ميانگين جهانی برای 
ــی 311 دقيقه است که کشورهای فرانسه، تايوان و  يك روز آموزش

اياالت متحده باالی اين ميانگين واقع شده اند.
ــان  آموزش  ــة حجم زم ــده در مورد مقايس ــث مطرح ش مباح
ــبت به  ــم زمان واقعي آموزش  در ايران نس ــان می دهد که حج نش
ــت اين در  حالي است که  ــورها ي پيشرفته  دنيا کمتر اس ــاير کش س
ــه ها بر مبناي حجم زمان تعيين شده در دستورالعمل ها  اگر  مقايس
ــاهده  ــورت گيرد، اختالف چنداني مش ــاي صادره ص و آيين نامه ه
ــو د . اين امر  نشان می دهد که يكي از مسائل اساسي  و عمدة  نمي ش
ــت؛ موضوعی  تقويم فعلي ما عدم تحقق کامل آن در مرحلة اجراس
ــائلي چون تصميم گيري هاي متمرکز و اجبار مدارس در  که از مس
سراسر کشور براي اعمال شيو ة يكسان تقويمی سرچشمه مي گيرد.

ــعه يافته تجربة طوالني کردن زمان مدرسه  در  کشورهاي توس
روز و در سال تحصيلي را دارند. اين کشورها بازسازي تقويم مدرسه 
ــه از عوامل مؤثر بر  را  براي حضور طوالني تر دانش آموزان در مدرس
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دانسته اند. بر خالف ديدگاه مذکور، 
تحوالتي مانند تغييرات حرکت از آموزش دانش به آموزش چگونگي 
ــي و رويكرد آموزش  ــه در دهة اخير در امكانات آموزش ک يادگيري 
به وجود  آمده، برخي از کشورها مانند ژاپن را به کاهش ساعات رسمي 
ــت. دانش آموزان ابتدايي و دبيرستاني  ژاپني از  ــته اس آموزش وا داش
سال 2002 به جاي شش روز، پنج روز به مدرسه مي روند و به همين 
ــبت در بيشتر درس ها کاهش  ساعت مشاهده مي شود. اين گونه  نس
تحوالت به ما پيام می دهند که نبايد صرفاً به افزايش ساعت آموزش 
توجه کرد. نگاه ها بايد به مسائل ديگري ازجمله تغيير  در چگونگي 
ــي  مدرسه و بهبود بخشي ساعات  آموزش، افزايش امكانات آموزش

حضور در مدرسه نيز معطوف شود )سرکارآرانی، 1376: 86 -67(.
با عنايت به مقايسه های صورت گرفته، برخی از نكات اساسي 
ــي با هر نوع تنظيم زمان  ــاعات درس که می تواند در برنامه ريزي س

براي فعاليت هاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، عبارت  است از:
ــدي معلمان در  ــان ، مهارت و توانمن ــه از زم ــتفادة بهين  اس
سامان دهي زمان آموزش، عامل مؤثری در فرايند ياددهي ـ يادگيري 
ــكيل مدرسه  ــي روزهاي تش ــت. تغييرات محدود در زمان درس اس
ــر چنداني بر ارتقای  ــي رود، به تنهايي تأثي ــالف انتظاری که م برخ

کيفيت آموزش و پيشرفت تحصيلي ندارد.
ــوزش با زمان  آموزش  ــب حجم و محتواي آم  رعايت تناس

براي تحقق اهداف آموزشي و تربيتي ضروري است.
ــه به  ــوزش، توج ــاعات آم ــم س ــم در تنظي ــكات مه  از ن
ــرايط  ــان، ويژگي هاي فردي دانش آموزان ، ش توانمندي هاي معلم

فرهنگي و اقليمي و الگوي فعاليت فردی است.
ــن مخاطبان همان طور که برنامه هاي درسي   با توجه به س
ــر مي کند، زمان آموزش نيز بايد تغيير کند. برای مثال در دورة  تغيي
ابتدايي بهتر است دانش آموزان ديرتر به مدرسه بروند يا در مدارس 

دو نوبته، به اقتضاي شرايط اقليمي ساعات منعطف باشد.
 نحوة مديريت زمان آموزش بيشتر از ميزان زماني که اختصاص 

داده شده است، در ارتقای کيفيت ياددهي ـ يادگيري نقش دارد.
ــبة زمان در  ــتيابي به آمار و ارقام دقيق از طريق محاس  دس
ــترس آموزش يا مدت زمان واقعي آموزش، و انجام مقايسه ها و  دس
ــمار تحصيلي بر مبناي اين ارقام ، اطالعات  مطالعات تطبيقي  روزش

الزم براي برنامه ريزي صحيح را در اختيار ما می گذارد.
ــر در بهبود  ــمار تحصيلي عاملی مؤث ــاختار روزش  الگو و س
عملكرد نظام  آموزشي است و مي طلبد که پژوهش هايي در مورد آن 
صورت  پذيرد. در اين زمينه چنين به نظر مي رسد که بهتر است  تقويم 
تحصيلي از سبك سنتي خارج شود و به طرف تقويم تحصيلي سال 
کامل حرکت کند. مسلمًا  الگوي سال کامل بايد متناسب با شرايط 

محلي و کشوري تدوين شود .
ــردن تقويم  ــروري و منطقي ک ــالت غيرض ــش تعطي  کاه

تحصيلي مي تواند نقش مهمي در افزايش زمان آموزش ايفا کند.
 بررسي و انجام مطالعات دقيق تر در مورد دخالت  روزشمار در بروز 
ــكالت )آموزشي، اجتماعي  و اقتصادي( براي معلم، فراگيرنده و  انواع مش
نظام آموزشي و تالش براي ا رائة راه حل هاي مناسب، امري ضروري است.

 شناسايي مناطق و استان هايي که روزشمار تحصيلي براي 
آن ها مشكل سازتر است و انجام  اقداماتي نظير دادن اختيار به آن ها 
براي تغيير يا انعطاف در تقويم متناسب با نياز استان، از جمله عوامل 

مهم اصالح تقويم تحصيلي است.
ــازي هاي الزم در استان ها به منظور   ايجاد آمادگي و زمينه س
واگذاري تدريجي اختيارات و  مسئوليت هاي تنظيم روزشمار تحصيلي 

در درازمدت بايد در دستور کار مسئوالن مربوط قرار گيرد.

پي نوشت  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Traditional School Calender  2. Year Round Education
3. Gandara & Fish  4. School Time  5. Classroom Time 
6. Instructional Time  7. Time- on- Task  8. Dead Time
9. Cooper 
منابع –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----

1. زمانی، ابراهيم )1371(. »تأثير تعطيالت تابستانی در رشد يا کاهش آموخته های کالسيك 
دانش آموزان دبيرستانی همدان«. شورای تحقيقات آموزش وپرورش همدان.

ــی ضرورت و امكان اجرای طرح روزهای حضور  ــماعيلی، کوروش )1388(. »بررس 2. اس
دانش آموزان در مدارس از شش روز به پنج روز از ديدگاه ذی نفعان، نهادهای دست اندرکار 
حوزة تعليم وتربيت و نيز ساير نهادهای خدماتی، اجتماعی و سياسی مرتبط با موضوع«. ادارة 

کل آموزش وپرورش شهر تهران.
ــرکارآرانی، محمدرضا )1376(. »اصالحات برنامة درسی ملی ژاپن با تأکيد بر رويكرد  3. س

تلفيقی«. فصل نامة نوآوری های آموزشی. شمارة 1.
4. www.cc.msnscach.com/cache 
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جشنوارة عصر خالقگــزارشی از اجـــراهای 

عصر خالق

دورة سنی عالقه مندان 
به شرکت در جشنواره: 

از پیش دبستان 
به باال

 طول مدت معمول 
برگزاری جشنواره: 
سه ساعت

نحوة اجرای جشنواره:
 به صورت خانوادگی در محیط های عمومی، به صورت 

دانش آموزی در مدرسه ها و مراکز آموزشی، و به صورت 
اردوی نیم روز در اردوگاه ها، پژوهش سراها، فرهنگ سراها، 

سراهای محله، مساجد و...

محمد شاكر
مهدی رضاييان
سعيد شادروانان
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چای دو رنگ
می دانید، اگر بتوانید یک استکان چای دو رنگ بریزید، 
ک��ه پایین اس��تکان پررنگ و باالی آن کم رنگ باش��د، فرد 

توانمندی محسوب می شوید؟

خالی کردن لیوان آب
یک لیوان پر از آب داریم. نه می ش��ود به آن دس��ت زد و نه می توانیم بشکنیمش. 

به نظرتان چطور آب داخل لیوان را خالی کنیم؟
هر قدر روش های متنوعی را 
پیشنهاد بدهید، معلوم می شود از 

ذهن و خالقیتتان بیشتر 
استفاده کرده اید.

خالقیت یعنی پر کردن جاهای خالی
خانه جای خوبی است، اگر .......................

رمزخوانی
فعالیت های میان رش��ته ای باعث فعال شدن بخش های 

بیشتری از مغز انسان می شود.
×=-× -+  --+ -+  ÷  -+ 

عالمت های ریاضی باال بیانگر یک مصرع )شامل 7 کلمه 
با 26 حرف( از یک غزل حافظ ش��یرازی اس��ت. به جای هر 
ح��رف )ا-ب-ج-د-ر-ل-م-ن-ه-ی( ب��ه ترتی��ب یک��ی از 

عالمت های ×÷+- = استفاده شده است. 
غزل مورد نظر را کشف کنید.

طول و عرض مستطیل
از بین مستطیل هاي بس��یاري که داریم، یکی 
از آن ها محیط و مس��احتش، از نظر عددي، با هم 

برابرند. طول و عرض این مستطیل چقدر است؟
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نه ها= صد
به نظرتان چگونه می توانیم با استفاده از تعدادی عدد 9 
و هر عملیات جبری دلخواه )مثل جمع، تفریق، ضرب و...(، 

به عدد صد برسیم؟
مثال: 100=---

Write every thing here...

هر چه دلتان می خواهد بنویسید،
 اما به زبان انگلیسی.

پنج چوب کبریت
پن��ج ع��دد چ��وب کبری��ت داری��م. چ��ه 
ش��کل هایی می توانید با این پن��ج چوب کبریت 

بسازید؟

موکت و راهرو
یک نفر می خواست راهروی خانه شان را با موکت بپوشاند. 
ابع��اد راه��رو 2 در 15 مت��ر بود و ابعاد موک��ت 3 در 10 متر. 
او توانس��ت تنه��ا با یک برش، موک��ت را دو تکه کند به طوری 
که راهرو کامل پوش��انده ش��ود. به نظرتان چه کار کرد؟ ش��ما 
می توانی��د با کاغ��ذ و قیچی در ابعاد س��انتی متری ای��ن کار را 

امتحان کنید.

ترکیبات آینه ای
چند تا ترکیب حداقل دو کلمه ای می توانید بسازید 

که از هر طرف خوانده شود، خودش باشد.
مثل: ریش شیر یا کالس سالک.

به این ترکیبات می گوییم ترکیبات آینه ای. مطمئنم 
که می توانید دلیل این نامگذاری را حدس بزنید.

پازل رنگ ها
س��ه تا مداد با رنگ های متفاوت 
برداری��د و خانه ه��ای پ��ازل را رنگ 
کنید. فقط حواستان باشد که هیچ دو 

خانة همجواری همرنگ نباشند.

25
آمــوزش

شماره 2  آبان 1392 



مجریان جشنواره: 
در صورتی که گروهی از دانش آموزان آموزش های الزم را 
قبل از اجرای جشنواره ببینند و بتوانند برای سایرین جشنواره 

را برگزار و ارزیابی کنند، توانسته ایم هوش میان فردی و 
توانایی برقراری ارتباط مؤثر مجریان را نیز تقویت و 

ارزیابی کنیم.

عصر خالق در خانه: 
به منظور ایجاد ارتباط بین جشنوارة عصر خالق 

و خانه، برخی فعالیت ها که به سخت افزار خاصی 
برای بازی نیاز ندارند، در خانه و با مشارکت اعضای 

خانواده اجرا می شوند.

ارزیابی جشنوارة 
عصر خالق:

 افراد شرکت کننده در جشنوارة عصر خالق به دو 
گروه، افراد عالقه مند و افراد موفق، تقسیم می شوند. همة 

شرکت کنندگان افراد عالقه مند شناخته می شوند و عالقه مندانی 
که بتوانند فعالیت ها را به خوبی انجام دهند، به عنوان افراد 

موفق معرفی می شوند.

روند اجرایی 
برگزاری جشنواره:

 قبل از هر چیز فضای مورد نظر برای برگزاری جشنواره 
تعیین می شود. تعداد ایستگاه ها، تعداد بازی ها، تعداد 

کارشناسان و مدت زمان اجرا با توجه به فضای مفید، تعداد 
شرکت کنندگان و حدود سنی آنان تعیین می شود.
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من و بازی خاطره ها 
آزاده فخری
دبير شيمی منطقة شهر قدس

تازه داستان جشنوارة خوارزمی به خير و خوشی تمام شده بود.
يك روز وقتی از در کالس وارد شدم ، باز هم بچه ها را در حال بحث 
ــن به ادبيات و وادی  ــدم. دانش آموزان در جريان عالقه مندی م دي
نوشتن بودند. به همين دليل، موضوع فراخوان جديد را با من در ميان 

گذاشتند و بعد توقعات جديدشان شروع شد:
ــره از دوران کودکی خودتان  ــود يك خاط ـ »خانم، حاال می ش

برای ما بگوييد !«
ــت برخالف هدف اين  ــر می کنم اين درس ــا! من فك ـ دختره

فراخوان است.
ـ هدفش چی هست خانم؟!

ــی را برگزار  ــابقة خاطره نويس ــانی که اين مس ـ به نظر من کس
می کنند، می خواهند شما پای صحبت های پدر و مادرهايتان بنشينيد 
ــما خاطره تعريف کنند، نه اينكه همگی برويد و از  تا آن ها برای ش
ــيد! من هم اگر برای شما خاطره تعريف کنم و همة  يك نفر بپرس
شما آن را بنويسيد ، خنده دار می شود ديگر! بهتر اين است که برويد 
ــما تعريف کنند دوران کودکی  پيش پدر و مادرتان، تا آن ها برای ش
ــت! اين فرصتی است تا کمی به  ــان چطور گذشته اس يا نوجوانی ش
ــرايطی که آن ها در آن بزرگ شده اند و شرايطی که شما  تفاوت ش

اآلن درگيرش هستيد فكر کنيد.
ـ خانم ! شما که به جای خاطره اين همه حرف زديد و همه اش هم 

نصيحت ! خدا رحم کند. پدر و مادرهايمان که منتظر فرصت هستند!
ـ اين ديگر بی انصافی است! من مطمئنم که چيزهای خوبی از 
توی اين»خاطره بازی« درمی آيد. از من گفتن. خب حاال برويم سر 

درس و مشق خودمان، ناسالمتی من معلم علوم هستم ها!
بحث را تمام کردم ، ولی تقريباً تمرکزم را سر اين موضوع جديد 
ــت داده بودم. بدون اينكه بخواهم يا تالشی بكنم، دوباره ياد  از دس

آن روزها تمام ذهن و روحم را پر کرد.
مسابقة خوبی بود، اينكه بچه ها سراغ دوران کودکی پدر و مادر 
ــند و  ــد و خاطرة روزهای جنگ و دفاع مقدس را از آن ها بپرس برون

بنويسند، ايدة خيلی خوب و ارزشمندی است.
ــال دفاع  ــت س ــا هم در زنگ تفريح ياد خاطرات هش  معلم ه
ــنين کودکی  مقدس افتاده بودند. البته همه مثل آن زمان من در س
نبودند. بعضی ها وقتی که جنگ تمام شد، يكی دو سال داشته اند و 
چيزی يادشان نمي آمد. يكی دو نفر ولی در سنين نوجوانی و جوانی 

روزگار جنگ را سپری کرده بودند.
ــتم  ــن فكر می کردم که اگر می خواس ــب موقع خواب به اي ش

ــره ای برای دانش آموزانم تعريف کنم، از ميان اين همه خاطره  خاط
کدام يك را انتخاب می کردم. تصاوير در برابر چشمانم رژه می رفتند.
ــه کنار نسترن و  کالس چهارم ابتدايی بودم . در نيمكت مدرس
ــتم. ما قدبلندهای کالس بوديم و درستش اين بود که  ليال می نشس
برويم ته کالس، ولی چون درسمان خوب بود، خودمان خواسته بوديم 
ــت. تنبل ها از خدا خواسته  ــينيم و کسی هم مخالفتی نداش جلو بنش
ــغال کردند تا ما سپر بال شويم! ولی يك روز  ــتی ما را اش نيمكت پش
دختر خيلی قدبلندی به ما اضافه شد که تعادل کالس را به هم زد. ما 
سه نفر در برابر قد و قامت و زيبايی او، به قول بچه های امروز، سوسك 
ــيد آل  ــاون او را »فاطمه ميم« معرفی کرد. فاطمه که س ــديم! مع ش
پيغمبر بود ، غير از قد بلند و چشم های زيبا، خيلی هم مهربان و بی ادعا 
ــود. به همين خاطر خيلی زود خودش را در دل همه جا کرد و بچه ها  ب
ــتان اين بی موقع  ــتند بدانند داس دورو برش را گرفتند. همه می خواس

آمدن او چه بوده است؟ يكی از حدس هايمان جابه جايی منزل بود! 
فاطمه با مهربانی گفت: »يك جورهايی حدستان درست است. 
ما از منزلمان جابه جا شده ايم. و با اين سؤال که »درستان کجاست« 

آغاز کرد و ادامه داد که »من عقبم يكی کمكم کند«. 
ــم کوچولو بين  ــای آينده فهميد که يك معل ــه در روزه فاطم
ــت . به همين خاطر آمد سراغ من که فكری  همكالسی هايش هس

برای در س های عقب افتاده  اش کنم.
گفتم : »شما که خيلی عقبيد! خانمتان خوب نبود؟«

گفت : »چرا خوب بود. من مدتی مدرسه نرفته ام! دو هفته به گمانم!«
ـ چرا؟

ـ آخر توی خانه مان بمب افتاد!
ــادرت مردند ؟! همه  ــده ای؟! پدر و م ــب؟! پس تو چرا زن ـ بم
ــه انتظاری داريد! کالس  ــتان بودی؟! ) خب چ مردند؟! توی بيمارس

چهارم ابتدايی بودم!(
ـ نه! همه زنده هستند! بيمارستان هم نبوديم! مدتی توی هتل 

زندگی کرديم!
ـ هتل؟! خوش به حالتان !

ـ بله! نزديك هتل هم مدرسة ابتدايی نبود که من بروم. خواهر و 
برادرم که بزرگ تر بودند خودشان با اتوبوس به مدرسة قبلی می رفتند.

ـ پس چرا آمدی اينجا؟
ـ يك خانة موقتی به ما دادند تا خانه مان را از نو بسازند.

ـ يعنی اين قدر خراب شده است؟
ـ بمب بود ديگر! افتاده بود توی حياطمان!

خاطره
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ـ آخر پس چرا هيچ کس طوری نشده است؟!
ــد، ولی  ــك چيزهايی ش ــر گفت : چرا، ي ــر به زي ــه س ـ فاطم

نمی خواهم بگويم.
ــت چيز بيشتری تعريف کند و اصرار من هم  فاطمه نمی خواس
بی فايده بود. شايد چون زمان زيادی از آن اتفاق نگذشته بود ، تلخی 

حوادث و رويدادها آن قدر ناراحتش می کرد.
بعد از آن، در شب های بمباران در حالی که همگی جلوی در خانه 
می ايستاديم، وقتی آن نقطة نورانی که در واقع هواپيمای بمب افكن 
ــرمان رد می شد، زير چادر خواهر بزرگ ترم  عراقی بود، از باالی س
ــدم و ياد فاطمه می افتادم و دعا می کردم اگر بمب روی  قايم می ش
ــه دعا  خانة ما افتاد، مثل خانوادة فاطمه، زنده بمانيم. مادرم هميش
ــرد اگر چنين اتفاقی برای ما افتاد، خدا او را عوض بچه هايش  می ک

بگيرد. دائم نگران بود که مبادا ما را در بمباران از دست بدهد. 
ــال اول راهنمايی،  ــال بعد از تمام شدن جنگ ، س يك س
ــی از روزهايی که  ــدم. يك ــاره با فاطمه همكالس ش دوب
ــديم و ياد  ــم همكالم ش ــده بود، با ه ــان نيام معلمم
گذشته ها کرديم. فاطمه، حاال دختر سرحال و قبراقی 
بود، از آن افسردگی بعد از بمباران هم اثری در او نبود. 
برای همين به خودم جرئت دادم تا دربارة جزئيات آن حادثه 

سؤال کنم. فاطمه داستان عجيبش را اين طور برايم تعريف کرد:
نيمه شب با صدای وحشتناکی از خواب پريدم. ما برخالف بقية 
همسايه ها که موقع پخش آژير خطر حملة هوايی در کوچه ها جمع 
می شدند، خانوادگی تصميم گرفته بوديم از رختخواب بيرون نياييم. 
من که خوابم سنگين بود و اصاًل بيدار هم نمی شدم. آن شب زمستانی 
هم ما همگی خواب بوديم تا اينكه خانه با صدايی مهيب تكان خورد. 
ــيد تا بتوانم از جايم بلند شوم. انگار يك نفر بلند در  مدتی طول کش
ــد، گوش هايم گرفته بود. خيلی گيج بودم. وقتی  گوشم داد زده باش
ــتم در اتاقم را باز کنم، ديدم نمی شود، در را می کشيدم. کمی  خواس
ــدم، صدای گنگ جيغ های مادرم و  ــد که متوجه دور و اطرافم ش بع
ــنيدم که اسم مرا صدا می کردند. دستم را به کليد برق  خواهرم را ش
زدم ، از برق خبری نبود. اتاق تاريك تاريك بود. دستگيرة در را گرفته 
بودم و آن را با تمام زورم به عقب می کشيدم. کم کم صدای آژير آمد 
که آن موقع نمی دانستم مال آمبوالنس است يا آتش نشانی. به تدريج 
ــد. اتاق من به بيرون از خانه پنجره  صدای همهمة مردم هم زياد ش
نداشت، ولی پنجرة هال که رو به کوچه بود ، به در اتاق من نزديك 
ــنيدم که با عصبانيت از  بود. از داخل هال صدای مردهايی را می ش
مردم می خواستند عقب بايستند. صدای خواهرم قطع شده بود، ولی 
حاال مادرم ديگر شيون و فرياد را با هم قاطی کرده بود و ديوانه وار از 
مأموران می خواست مرا پيدا کنند يا اينكه بگذارند خودش به داخل 
ــه در حال فرو ريختن بود، ولی همه زود بيدار  خانه بيايد. ظاهراً خان

شده بودند و از ترس جان به کوچه فرار کرده بودند . سقف اتاق من 
ــته بودند، از فرم  ــی در و ديوارها که آن  را نگه داش ــه بود، ول نريخت
طبيعی خارج شده بودند. به همين دليل در باز نمی شد. من اين ها را 
ــا فهميدم و فكر کن چه حالی پيدا کردم وقتی يادم افتاد که با  بعده
چه شدتی در را می کشيدم! ولی به هر حال، يك دختر بچة کوچك 

بودم و نتوانسته بودم سقف را روی سر خودم خراب کنم!
در همين اوضاع و احوال اول صدای جيغ های مادرم کم شد و 
بعد، از پشت در صدای مرد جوانی آمد که مرا به اسم صدا می کرد. 

من داد زدم : »در باز نمی شود!«
ــت که عقب  ــل داد و بعد از من خواس ــم ه  او اول در را محك
ــتم. بعد با لگد به در کوبيد. خوشبختانه در باز شد. اصاًل مهلت  بايس
نداد ! کمی بدنش را به داخل کشيد و دست مرا محكم گرفت و کشيد 
ــتاد. خودش پوتين به پا  ــيدم که او ايس بيرون! من جيغ کوتاهی کش
داشت و متوجه نشده بود که تمام کف هال از شيشه های خرد شده پر 
است و من هم پابرهنه هستم. خم شد و خواست بغلم کند. به شدت 
او را پس زدم. می خواستم گريه کنم. تازه متوجه شده بودم که اوضاع 
ــدار بود و نور گردان  ــتناک است. پشت پنجره پر از پاس چقدر وحش
آمبوالنس و آژيرهايش و ماشين های نظامی و جمعيت تماشاگر و...

ــود . لباس هايش هم خونی بود. فهميدم  مادر صورتش خونی ب
ــته  ــه های شكس مادر و پدرم که زير پنجره خوابيده بوده اند، با شيش
ــده اند. ولی خب آن لحظه که نمی دانستم  به طور سطحی زخمی ش
ــر تا پای مادرم خون است و لباس های  و فقط اين را می ديدم که س
ــوار  ــبيده اند. مرا که ديد قبول کرد برود و س خونی اش به تنش چس
آمبوالنس شود. او که سوار شد، ماشين آژيرکشان به زحمت از ميان 
ــت سرم و همين طور از سقف هال  جمعيت راه باز کرد و رفت. از پش
صدای نالة آجرها می آمد که مقاومتشان تمام شده بود و مثل پارچه ای 
در حال پاره شدن بودند. پاسدار جوان به بغض من توجهی نكرد. مرا  
که اجازه نداده بودم در بغل بگيرد ، مثل بسته ای کوچك به زير بازو 
زد و از خانه دويد بيرون. باز هم پابرهنه در آن سرمای زمستان روی 
ــتاده بودم و دنبال چهرة اعضای خانواده ام  ــفالت کف کوچه ايس آس
ــدار ديگری آمد و مرا سمت  ــاگر می گشتم. پاس ميان آن همه تماش
ــا هم با صدای مهيبی  ــرد که کمی دورتر بود. خانة م ــی ب آمبوالنس
ــد. کوچه اصاًل شبيه  ــتناکی به پا ش ريخت و گرد و خاک وحش فرو
ــة ما نبود! انگار خانة ما را بلند کرده و جای ديگری روی زمين  کوچ
ــته بودند! خانة همسايه های سمت چپ و سمت راستمان هم  گذاش
مثل خانة ما تلاّ خاک شده بود و پاسدارها به کمك نيروهای امدادی 
ــتن ميان آوارها بودند. زن ها  ــانی در حال گش هالل احمر و آتش نش
ــدارها نمی دانستند به چه زبانی به آن ها  ــره جيغ می زدند و پاس يكس
ــدار جلوی در آمبوالنس  بفهمانند که به خانه های خود برگردند. پاس
به من گفت برو باال و خودش به سرعت دور شد. من با زحمت باال 
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ــتم. صحنة وحشتناکی بود.  رفتم و کنار برانكاردی که آنجا بود نشس
مرد همسايه مان آقا موسی آنجا بود. او هم لباس خانه تنش بود. تمام 
بدنش را مخلوط خاک و خون پوشانده بود. لباسم کم بود و از سرما 
می لرزيدم. کسی هم انگار برای بردن مجروحی که روی برانكارد بود 
ــت. آقا موسی نه ناله می کرد و نه نفس می کشيد! به  عجله ای نداش
ــينه اش نگاه کردم. تكان نمی خورد. ديگر توانم را از دست دادم و  س
ــته بودم رها کردم. کمی طول کشيد تا  بغضی را که به زور نگه داش
ــی يك  يكی از نيروهای هالل احمر آمد و عصبانی از اينكه چه کس
ــت، مرا با خودش  دختر بچة کوچك را کنار يك جنازه رها کرده اس
ــمت  ــن هالل احمر را تنم کرد و به س به جلوی آمبوالنس برد. کاپش
ــتان راه افتاديم. من تمام راه بی صدا و آرام گريه می کردم و  بيمارس
مأمور هالل احمر قسم می خورد که تمام اعضای خانواده ام زنده اند 
ــت  ــل از من با آمبوالنس های ديگری رفته اند. راس و قب
ــتان های  هم می گفت. تا صبح ما را از بيمارس
ــف در يكجا جمع کردند. فقط  مختل
پدر و مادرم آن  هم سطحی 
ــده بودند و بقيه  زخمی ش
صحيح و سالم بوديم. ما را 
به هتلی عالی بردند و چون 
ــتند،  هنوز همه تلفن نداش
کمی طول کشيد تا فاميل 
خبردار بشوند. اتفاق عجيبی 
ــب داخل  ــود. بم ــاده ب افت
ــاده بود،  ــاط خانة ما افت حي
ولی عمل نكرده بود، يعنی 
منفجر نشده بود. ولی همين 
افتادنش باعث شده بود خانة 
ما و خانه های سمت راستی 
و سمت چپی ما فرو بريزند و 
تمام همسايه های داخل آن 
دو خانه شهيد شوند. خانة ما 
نريخته بود،  ــان اول فرو هم
ــل همه نجات  به همين دلي
پيدا کرده بوديم. بعد از مدتی 
ــم، خانه ای  ــه در هتل بودي ک
برايمان فراهم شد و دوباره از 
ــروع کرديم.  نو همه چيز را ش
ــاخت خانة  ــن فاصله، س در اي
ــرعت آغاز کرده  قبلی را به س
بودند. پدر و مادرم مدتی برای 

ــر می زدند ، اما هر بار  ــرفت کار به محلة قبلی س ديدن مراحل پيش
ــرده برمی گشتند. بعضی ها به  ــتر از بار قبل ناراحت و افس بيش

ــوخی به پدرم گفته بودند که خوب همسايه ها را کشتيد  ش
ــد! ولی ناراحتی اصلی پدر و مادرم از  و خودتان زنده ماندي

ايشان نبود. اولين بار زن ها و مردهای همسايه در کوچه حسابی 
پدر و مادرم را تحويل گرفته بودند. همه با ايشان روبوسی کرده بودند 
و برای بردن آن ها به خانه شان با هم رقابت می کردند. اما دفعه های 
ــی ها و در آغوش کشيدن ها ادامه  ــوم هم که همين روبوس دوم و س
پيدا کرد، پدر و مادرم کمی معذب شدند. دفعة آخر افراد غريبه را هم 
بين همسايه ها ديده بودند که اصرار داشتند پدر و مادرم بچه هايشان 
ــند! چون پدر و مادرم هر دو  ــتی به سرشان بكش را بغل کنند يا دس
ــيد آل پيغمبر بودند، فهميده بودند که مردم به چشم »نظر کرده«  س
به ايشان نگاه می کنند و به شدت از اينكه همين برخورد با ما بشود 
ــران بودند.کم کم پدرم تصميم گرفت که در همين خانه بمانيم و  نگ
ــد که  خانة قبلی را در واقع با اين يكی تعويض کرديم. اين طوری ش
من در محلة شما ماندم و حاال هم دوباره با هم همكالس شده ايم!

ــادات همكالس بودم و باز  ــال راهنمايی را با فاطمه س سه س
دست روزگار ما را از هم جدا کرد. ديگر هيچ وقت خبری از او به من 
ــيد تا اينكه بعد از سال ها معلمی ، هفتة اول مهر، وقتی فهرست  نرس
دانش آموزان را به من دادند، موقع حضور و غياب در يكی از کالس ها 

به اسم و فاميل کاماًل مشابهی رسيدم: »فاطمه ميم«.
ــتم وقتی اين نام را صدا می زنم، زمان به عقب برگردد  آرزو داش
و فاطمه سادات معصوم و زيبا به من جواب بدهد و بگويد: ديدی! تو 

پير شدی و من همان دختر زيبا و معصوم مانده ام! 
ــم نبود ، با نگاهی  ــادات ه ــد. فاطمه ميم که س اما اين طور نش
ــدم او همان  ــال تعجب دي ــواب داد. با کم ــن ج ــيطنت بار به م ش
ــت که از شروع کالس ، حتی يك لحظه آرام و قرار  دانش آموزی اس

نداشته است.
آن روز سه بار به او تذکر دادم که سر کالس آدامس نجود و او 
می آمد کنار سطل آشغال و وانمود می کرد که آدامس را دور انداخته 
است! يكسره حرف می زد ، همكالسی هايش را که در طول درس با 
ــت می انداخت و با هم نيمكتی هايش به  من همراهی می کردند دس

آن ها می خنديد. آرام کردنش کار سختی بود.
ــود ، کالس در آرامش  ــای بعد وقتی فاطمه ميم غايب ب هفته ه
بود! بعضی وقت ها فكر می کردم غيبتش به خاطر سرماخوردگی است 
ــد که يا به دليل  ــيدم، ولی معلوم می ش و حالش را از بچه ها می پرس
ــتن  ــتاده يا به دليل آرايش صورت يا داش ــی در حياط ايس بی انضباط
وسايل غير مجاز به طور موقت اخراج شده است . اما هيچ کدام از اين ها 
نمی توانست سرنوشتی را که در انتظار او بود به ذهن من نزديك کند. 
سرنوشتی که دايم می خواهم از نوشتن و يادآوری دوبارة آن فرار کنم.
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مطـالعه، پنجره اي 
به دنياي انديشه ها
دكتر نيره شاه محمدي

 
ــودن پنجره اي به دنياي  ــير در انديشه و تفكر ديگران و گش  مطالعه به معناي س
ناشناخته ها از طريق خواندن کتاب است؛ فعاليتی است مفيد براي درک کردن، اطالع 
يافتن و آگاه شدن. دريچه ای است به جهانی که هستی اش را با قلم به تصوير کشيده اند. 
پای نهادن به جهان انديشه ها و فكرهاست و کاری ارزشمند تلقی می شود، زيرا سرشار 
ــت. مطالعه تالشی هدفمند  ــنگری و نيز فريبندگی و جلوه گری اس از ژرف نگری ، روش

است و روش خاص خود را می طلبد تا بازدهی ديرپا و کارامد داشته باشد. 

خواندن

مطالعه چيست؟
ــه طورکلي، در يك کلمه  مطالعه را، ب
ــوان ارتباط ناميد؛ ارتباط با دنيايی تازه  می ت
ــاس. و  ــه و احس و دريافت تازه ای از انديش
از آنجا که ايجاد اين ارتباط يكی از راه های 
ورود به جهان علم و معرفت است، مطالعه 

آموختن و يادگيری محسوب می شود.
ــت به اين تعريف ، قبل از بحث  با عناي
ــيوه های مطالعه و آموزش کاربرد  دربارة ش
ــت  ــا در درس های متفاوت ، الزم اس آن ه
ــر در مطالعة هدفمند  ــه عوامل مؤث ابتدا ب

شود. پرداخته 
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عوامل مؤثر در مطالعة هدفمند

1 داشتن هدف و انگيزة قوی: 
ــت و هر عمل  ــری عملی آگاهانه اس يادگي
ــه ای لزوماً بر انگيزه ای واقعی مبتنی  آگاهان
است . مطالعه نيز از اين قاعده مستثنا نيست 
ــد. هر چه  ــزه برخوردار باش ــد از انگي و باي
انگيزة مطالعه واقعی تر و قوی تر باشد عمل 
يادگيری بهتر و سريع تر انجام می گيرد. لذا 
پيش از هر چيز بايد لزوم مطالعه را تشخيص 
ــرد. افرادی که  ــاز به آن را حس ک داد و ني
ــه می خوانند، آنچه را که  نمی دانند برای چ
به زور به ذهن سپرده اند، خيلی زود فراموش 
می کنند. پس قبل از هر مطالعه تعيين هدف 

الزم است.
2 تماي�ل به يادگي�ری: تعيين 
ــری را در  ــه ، تمايل به يادگي ــدف مطالع ه
ــرد ايجاد می کند و برای اينكه اين تمايل  ف
ــد، الزم است نيت فرد  ــتمرار داشته باش اس
ــود،  ــبت به يادگيری مطالب قوی تر ش نس
زيرا ضعف در نيت باعث تحقق نيافتن عمل 
ــت. لذا اگر فرد از آموخته های  يادگيری اس
ــود ناظر  ــتفاده کند، خ ــود در زندگی اس خ
ــی توانايی  ــود و وقت ــی مطالعه می ش کاراي
انجام بعضی کارها يا اظهارنظرها را از طريق 
مطالعه کسب کند تمايل وی برای يادگيری 
ــود. اين امر خود انگيزة مهمی  تثبيت می ش

در مطالعه است.
ــز  تمرک تمرك�ز ح�واس:   3
ــی از مهم ترين فنون مطالعه  حواس يك
ــت. گاه پيش می آيد فرد جمله ای را  اس
چندين بار می خواند، اما چون توجه او به 
ــت ، دست آخر  چيز ديگری معطوف اس

ــت .  نمی فهمد که چه چيزی خوانده اس
اگر فرد بتواند به مهارت برقراری تمرکز 
دست يابد ، يكی از سخت ترين مشكالت 
مطالعه را حل کرده است. برای ايجاد اين 
مهارت توجه به عوامل مؤثر در برقراری 
تمرکز الزم و ضروری است. اين عوامل 

عبارت اند از:
الف( موقعيت فيزيک�ی بدن : وضع 
نامتعادل بدن يكی از موانع تمرکز محسوب 
ــم،  ــدن، ضعف چش ــتگی ب ــود. خس می ش
ــای  ــی از نمونه ه ــنگی و خواب آلودگ گرس
ــتند. لذا قبل  ــم هس وضعيت نامتعادل جس
ــيد. البته  ــه بايد در رفع آن ها کوش از مطالع
خانوادگی،  روحی، مشكالت  آشفتگی های 
مشكالت اجتماعی و غيره نيز امكان تمرکز 
حواس را سلب می کنند که الزم است خيلی 

زود ريشه يابی و حل شوند.
ــم اتاق و  ب( م�کان مطالع�ه : نور ک
ــازده مطالعه را کاهش  ــب، ب فضای نامناس
می دهد. همچنين، وضع نشستن در هنگام 
مطالعه بسيار مهم است. بهترين نوع نشستن 
ــم ها مستقيم و مسلط به  آن است که چش
ــات و جمالت نگاه کنند. چراغ مطالعه  کلم
ــرای مطالعه مضر می دانند زيرا  را معمواًل ب
فقط يك موضع را روشن می کند و موجب 
ــود تاريكی اطراف آن به چشم فشار  می ش
وارد کند. الزم است نور اتاق يكدست باشد 
ــتقيماً با صفحة کتاب  ــاال بتابد و مس و از ب

برخورد نكند.
ــه  ــان مطالع ج( زم�ان مطالع�ه: زم
ــود. به اين معنا که  بايد مناسب انتخاب ش
ــت بين هر نوبت مطالعه فاصله ای  الزم اس
ــود تا فرد به استراحت و آمادگی  منظور ش

ذهنی بپردازد. همچنين، مطالعه نبايد زمانی 
ــر بدن حاکم  ــتگی ب صورت گيرد که خس

است.
د( توجه كامل به مطالعه و پرهيز از 
كارهای جانبی: عده ای عادت دارند هنگام 
ــه کارهای جنبی از جمله صحبت  مطالعه ب
ــان و گوش کردن به اخبار  کردن با اطرافي
ــدن  ــيم ش بپردازند. اين عادت موجب تقس
حواس به چند چيز و سرانجام سلب تمرکز 

می شود.
4 واكنش فع�ال: مطالعه عملی 
ــرد با نظرات و  ــت. هنگامی که ف جدی اس
اصول تازه روبه رو می شود، به همان ميزانی 
ــان  ــب از خود نش ــه عكس العمل مناس ک
می دهد، مطالب جديدی می آموزد. بنابراين، 
ــزان يادگيری با ميزان عكس العمل فرد  مي
ــتقيم دارد. اين کار خواننده را از  نسبت مس
خواب رفتن بازمی دارد. لذا منظور از واکنش 
فعال، انجام امور و تدابيری است که نيروی 
ــد و در نتيجه به  ــه کار می اندازن ــر را ب فك

يادگيری کمك مؤثری می کنند.
ــی، مطالعه  ــر کل 5 م�رور: از نظ
آموختن و يادگيری است. يكی از مهم ترين 
ــت که  ــری مرور مطالبی اس ــول يادگي اص
ــت. کمتر  ــده اس ــپرده ش ــاًل به خاطر س قب
ــد محتوای مورد مطالعه چنان  اتفاق می افت
ساده باشد که بتوان آن را در اولين برخورد 
ــناخت هر قدر با تكرار و تمرين  فهميد. ش
ــد، يادگيری بادوام تر خواهد بود.  بيشتر باش
ــردن مطالب  ــا دوره ک ــرای آنكه مرور ي ب
آسان تر شود الزم است به اموری توجه شود 
که از طريق آن ها می توان به واکنش فعال 

دست يافت.

افرادی که نمی دانن�د برای چه می خوانند، 
آنچه را که به زور به ذهن سپرده اند، خیلی 
زود فرام�وش می کنن�د. پ�س قب�ل از هر 

مطالعه تعیین هدف الزم است
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مراحل مطالعه 

ــش مرحله دارد که  مطالعة صحيح ش
عبارت اند از :

1. شناسايی 2. خواندن 3. فهم مطالب 
ــتمرار  ــادآوری و به خاطر آوردن 5. اس 4. ي

مطالعه و تعميق آن 6. بازگويی آموخته ها

1  شناس�ايی : مطالعة جزء به جزء 
ــر کتابی بدون آگاهی قبلی از بحث کلی  ه
و بخش های اصلی و استخوان بندی کتاب 
ــلماً بازدهی مناسبی نخواهد داشت. هر  مس
ــله مطالب اصلی و  کتاب شامل يك سلس
ــت که خواننده بايد بتواند اين دو  فرعی اس
ــرای اين منظور الزم  را از هم تميز دهد. ب
است که حتماً مطالعه ای اجمالي يا مقدماتی 
ــی مقدماتی   ــل آورد. بررس ــاب به عم از کت
برای آشنا شدن با هدف و منظور کلی کتاب 
است. مقصود از اين شناسايی منعكس شدن 
ــت که شامل  طرح کلی مطالب در ذهن اس

جزئيات مطالب نمی شود.

ــش روش زير انجام  ــايی به ش شناس
می گيرد :

ــاب:  کت ــت  فهرس ــه  ب ــه  مراجع  
ــا عنوان های  کتاب ب ــات هـر  موضوع
ــوند تا  ــيم می ش ــی و فرعی تقس اصل

به سادگی قابل تشخيص باشند .
ــه عنوان هايی که به طور   مراجعه ب

خالصه در آغاز تعريف شده اند. 
ــدا يا انتهای هر   جمالت اصلی ابت
عبارت، زيرنويس عكس ها و جمالت 

پر رنگ.

 منابع معرفی شده توسط نويسنده.
ــه  ــی : در صورتی ک ــدن اجمال  خوان
هيچ يك از راه های فوق به خواننده کمك 
مؤثری نكرد، می توان از مشكل ترين و 
مفيدترين روش شناسايی بهره برد. به 
اين ترتيب که با نظر اجمالی، از ابتدای 
صفحه تا انتهای صفحه و بدون دقيق 
ــطر را خواند و  خواندن مطالب ، چند س
ــنا شد. البته  با موضوع اصلی بحث آش
انجام اين کار مستلزم تمرين زياد است، 
ــد،  ــس از آنكه توانايی حاصل ش اما پ
ــن راه برای  ــن روش می تواند بهتري اي

شناسايی کتاب باشد.
 طرح سؤال يا ايجاد انگيزه: هنگام 
خواندن هر مطلب الزم است فرد ابتدا 
از خود بپرسد چه مطالبی ممكن است 
ــوند. سپس  در اين عنوان گنجانده ش
ــرح کند که  ــؤاالتی پيش خود ط س
به نظر می رسد جواب منطقی آن ها در 
متن يافت می شود. البته در بعضی از 
کتاب ها در پايان هر قسمت يا بخشي 
از کتاب، پاره ای از سؤاالت مربوط به 
آن قسمت ذکر شده است که می تواند 
مورد استفاده قرار گيرد. سپس ضمن 
ــد  مطالعة اصل مطلب ، فرد می کوش
ــؤاالت را به خاطر داشته باشد  اين س
ــت يابد. اين کار  تا به جواب آن ها دس
به فرد کمك می کند توجه خود را به 
ــازد که به دنبال آن  هدفی معطوف س
ــت و منظور اصلی برای او روشن  اس

می شود.

ــه در مرحلة  2  خوان�دن : چنانك

اول گفته شد، بررسی سطحی و آشنايی با 
کتاب، کنجكاوی فرد را تحريك و خود به 
خود سؤاالتي در ذهن او ايجاد می کند که 
ــوق و عالقة مطالعه را در پی دارد.  ايجاد ش
اگر فرد از نظر بدني و روحي آمادگي نداشته 
باشد )گرسنگي، تشنگي، بيماري، دلواپسي، 
خشم، ترس و اضطراب(، بايد مطالعه را به 
وقت ديگري موکول کند، زيرا مطالعه يكي 
از غذاهاي روح است. همان گونه که براي 
ــت،  ــتها الزم اس غذا خوردن آمادگي و اش
ــد زمينه هاي  ــدن کتاب نيز باي براي خوان
ــود. اگر فردي به  ــه کردن فراهم ش مطالع
ــردن عالقه  ــه ک ــدن و مطالع درس خوان
ــته باشد، بايد علت اين بي عالقگي را  نداش
در خودش بجويد. براي اين منظور مي تواند 
ــان باتجربه کمك  ــاب داران و معلم از کت
ــه علت برای  ــس از پي بردن ب بگيرد و پ

اصالح آن بكوشد.

3  فه�م و درك مطلب: مطالعه 
بدون تفكر، مانند بلعيدن غذا بدون جويدن 
ــت مطلبي  ــي مي توان گف ــت. وقت آن اس
به خوبي فهميده شده است که موضوع آن 
ــده باشد و  ــن و واضح ش در ذهن فرد روش
ــورت صحيح بازگو کند.  ــد آن را به ص بتوان
ــت فرد آنچه را  براي درک بهتر، خوب اس
که مي آموزد به مسائل ديگر ربط دهد. يعني 
بين آنچه خوانده شده است و ديگر مسائل، 
ارتباط ذهني بيشتری ايجاد کند تا مطالب 
بهتر در حافظه ثبت شوند. براي فهم بهتر 
ــكل کتاب را به  الزم است فصل هاي مش
ــد و دربارة موضوعات آن با خود  دقت خوان

به سؤال و جواب پرداخت.

اگ�ر فرد بتواند ب�ه مهارت برق�راری تمرکز 
دس�ت یابد ، یکی از س�خت ترین مشکالت 

مطالعه را حل کرده است
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اگر فردي ب�ه درس خواندن و مطالعه کردن 
عالق�ه نداش�ته باش�د، بای�د عل�ت ای�ن 

بي عالقگي را در خودش بجوید

4  به خاط�ر آوردن و يادآوري: 
ــه را که فهميده  ــس از مطالعه، آنچ ــرد پ ف
ــة بازگويي  ــه مرحل ــان خود ب ــت به زب اس
ــت  ــبت به آنچه خوانده اس می گذارد و نس
ــد. لذا بهتر است پس از  مقداري مي انديش
ــي از کتاب،  ــد صفحه يا بخش خواندن چن
ــد  ــم از کتاب بردارد و بكوش بالفاصله چش
منظور نويسنده را با زبان خود بيان کند. اين 
مرحله مهم ترين مرحلة مطالعه است و اگر 
ناقص و دست وپاشكسته انجام گيرد، آنچه 
ــت خيلي زود فراموش  که آموخته شده اس
مي شود. فرد نبايد مطمئن باشد که مطالب 
ــپرده است، زيرا  ــده را به خاطر س خوانده ش
ــد بود آن ها را با  ــورت قادر نخواه در آن ص
ــخص و عبارت های رسا براي  کلمات مش
ــت مطالب را  ديگری بيان کند. لذا الزم اس
قباًل پيش خود حالجي و ارائة آن را با زبان 
خود تمرين کند تا هرگونه شك و ابهامي در 
مورد به خاطر سپردن از بين برود. همچنين، 
ــي که کاماًل فراگرفته  مطالعة دوبارة مطالب
نشده اند يا مطالب تازه اي که با آموخته های 
قبلي ارتباط ندارند، تنها اتالف وقت است و 
مانند آن است که شخص مطالب بيهوده اي 
ــت و باز هم  را در ذهن خود ذخيره کرده اس
در فكر اندوختن مطالب ديگر باشد. تجربه 
ــت، دانش آموزاني که وقت  ــان داده اس نش
ــاعت(  ــي دقيقه تا پنج س معيني را )مثاًل س
ــتر  ــرف مطالعه کرده اند، اگر نصف بيش ص
ــادآوري مطالبي که قباًل  آن را به تفكر و ي
ــد صرف کنند، در امتحانات نتيجة  خوانده ان
ــري خواهند گرفت . بنابراين، اگر فردي  بهت
ــت دارد بهتر  ــاعت وق براي مطالعه يك س
ــنايي و  ــي از آن را صرف آش ــت بخش اس

ــه يادآوري مطالب  خواندن کند و بقيه را ب
خوانده شده اختصاص دهد.

5 اس�تمرار مطالع�ه و نظ�م 
ــه اي که در آن  بخش�يدن به آن: مطالع
استمرار نباشد، خيلي زود فراموش مي شود 
ــت به مطالعه  و ثمرة چنداني ندارد. الزم اس
ــتمر  ــتري داد و به صورت مس ــق بيش عم

مطالعه کرد.

6 بازگوي�ي آموخته ها و بحث 
ــي آموخته ها باعث  درب�ارة آن ها : بازگوي
دقت بيشتر و يادگيري هر چه بهتر مي شود. 
الزم است آنچه را آموخته ايم به ديگران نيز 
بياموزيم. بحث و گفت وگو دربارة آموخته ها، 

بهتر اس�ت فرد پس از خواندن چند صفحه 
یا بخش�ي از کتاب، بالفاصله چشم از کتاب 
بردارد و بکوش�د منظور نویسنده را با زبان 

خود بیان کند

ــالوه بر آنكه فرد را در فهم دقيق مباحث  ع
ــد که  ــد داد، موجب خواهد ش ــاري خواه ي
ــوده  ــو بر جهان ذهن فرد گش دريچه اي ن
ــوي ديگر، مباحثه ، قدرت بيان،  شود. از س

تكلم و سخنوري را در فرد تقويت مي کند.
ــد و در ادامة  با عنايت به آنچه ذکر ش
ــمارة آينده  ــث مرتبط با مطالعه، در ش مباح
روش هايی را که به تسريع در فهم مطالب 

مي انجامند، می آوريم.

منابع ----------------------------
1. سيف ، علي اکبر )1389(.  روش هاي يادگيري و مطالعه. 

انتشارات دوران.
ــح مطالعه و  ــژن )1389(. روش های صحي ــور، بي 2. عليپ

يادگيری.
3 . w w w . t e b y a n . n e t / n e w i n d e x .
aspx?pid=682
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پـروژه های 
دانش آموزی

ــش در اين باره مطرح می کنيم و سپس  ــته، ابتدا چند پرس در اين نوش
راهكاری عملی را با شرح يك نمونه ارائه می کنيم.

می کند؟ 1. انجام پروژه های دانش آموزی در برنامة درسی چه هدفی را دنبال 
2. چرا دانش آموزان بيشتر برای انجام تكليف و نه حل پرسش به کار 
ــده اند  تحقيق می پردازند؟ بارها دبيران پروژه با اين موضوع روبه رو ش
ــك موضوع يا ارائة کار  ــه دانش آموزی که در حال تحقيق روی ي ک
هدف و پرسشی را که به دنبال حل آن است نمی داند! گاهی هم دانش آموز 
متن پرينت شده ای را طلق و شيرازه مي کند و به عنوان تحقيق به معلم 

تحويل می دهد، بدون آنكه از محتوای آن اطالع داشته باشد.
3. چرا دانش آموزان در ارتباط دادن مفاهيمی که در سال های گذشته يا 

درس های متفاوت فراگرفته اند با موضوع مورد تحقيق، ضعيف هستند؟
4. با توجه به برنامة درسی دانش آموز، چه امكاني از نظر مكان و زمان، 
برای کار گروهی يا فردی او در زمينة پروژه اش در نظر گرفته شده است؟ 
ــوزان بارها انتقاد می کنند که وقت کافی برای تحقيق ندارند يا  دانش آم
اينكه برای چندين درس بايد تحقيق آماده کنند و برای همين به مطالعة 

درس ها نمی رسند.
5. چه شكافی بين پروژه و درس دانش آموز وجود دارد که او حس می کند 
با انجام پروژه از درس خود عقب افتاده است؟ چرا در بسياری موارد اوليا 
پروژه را قسمتی از درس نمی بينند؟ گاهی اوليا به مدرسه مراجعه می کنند 
و می خواهند که فرزندشان به دليل اينكه در درسش دچار ضعف شده از 

انجام پروژه معاف شود.
6. هزينه های انجام پروژة دانش آموزی از چه راهی تأمين می شود؟

راهکار رفع و حل مشکل پروژه های دانش آموزی
ــال، داوطلبانه و آگاهانة  ــی بايد به نقش فع ــی و تربيت »برنامة درس
دانش آموز در فرايند ياددهی ـ يادگيری و تربيت پذيری توجه کند و زمينة 
تقويت و توسعة روحية پرسشگری، پژوهشگری، خالقيت و کارآفرينی را 

در وی فراهم سازد«1 .
اين عبارت قسمتی از اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربيتی سند 
تحول بنيادين آموزش وپرورش است که اهميت موضوع پروژه را در سطح 

کالن و ملی نشان می دهد.

آنچه باعث می شود پروژه های دانش آموزی به جای تبديل شدن به 
تكليف، به لذتی برای يادگيری مبدل شوند، نحوة برنامه ريزی و مديريت 

آن در سطح مدرسه است.
ــتفاده کرد، به مديريت  اينكه بتوان از پروژه ها در جهت آموزش اس
زمان و کار گروهی دبيران و کارکنان اجرايی مدرسه نياز دارد. همان طور 
که از دانش آموز انتظار می رود در کار تحقيقی خود هدف مشخصی داشته 
ــد، مدرسه نيز بايد برای انجام پروژه های دانش آموزی کاماًل اهداف  باش

مشخصی داشته باشد تا بتوان برای رسيدن به آن ها برنامه ريزی کرد.
برای ارتباط بهتر با موضوع، نمونه ای را فرض می کنيم:

ــتانی را در مناطق زلزله زدة آذربايجان در نظر بگيريد. مدير  دبيرس
مدرسه مصمم است دانش آموزان را به کار پروژه تشويق کند. مهم ترين 

اهداف کلی که او در اين راستا در نظر دارد چنين است:
1. استفادة عملی دانش آموزان از آنچه در کالس درس می آموزند؛

2. تقويت مهارت هايی مانند مشاهده، جمع آوری اطالعات، اندازه گيری، 
تفسير يافته ها، فرضيه، مدل سازی و پيش بينی؛

ــيدن دنيای اطراف او با  ــش مهارت دانش آموز در ارتباط بخش 3. افزاي
مفاهيم فراگرفته در کالس؛

4. کشف نيازهای محيط؛ تا به اين ترتيب برای ادامة تحصيل و کسب 
علم و مهارت انگيزه پيدا کند.

5. تقويت احساس دانش آموز در مؤثر بودن در کار؛
ــروز توانايی های دانش آموز؛ تا به اين ترتيب  6. ايجاد فرصتی برای ب
ــتعدادها و ضعف های او شناخته شود و بتواند برای آن ها  عالقه ها، اس

برنامه ريزی کند.
ــه و خانه  ــارکت اوليا در پروژه؛ به اين منظور که ارتباط مدرس 7. مش

افزايش يابد. 
ــداف، مديريت با همكاری  ــد از تعيين برخی اه ــه اين ترتيب، بع ب
کارکنان اجرايی و برخی دبيران، گروهی تشكيل می دهد تا برای رسيدن 

به اهداف و تعيين اهداف جزئی تر، برنامه ای تدوين شود. 
ــه، »زلزله« به عنوان موضوع کلی  ــرايط محلی مدرس با توجه به ش
پروژه انتخاب و قرار می شود ابعاد آن در هر درس بررسی شود. برای مثال، 
ــی، دانش آموز برای  در درس های مربوط به علوم اجتماعی و روان شناس

سال هاست كه دبيران از دوره  های ابتدايی تا متوسطه، 
دانش آم�وزان را به فعاليت هايی همچ�ون انجام تحقيق 
و پ�روژه تش�ويق می كنند ام�ا اين كار معم�والً به صورت 
جمع آوری مطلب از كتاب ها و اينترنت يا ساخت وسيله يا 
همچنين تهية تابلوی نمايشی انجام مي شود. در سال های 
اخي�ر، چنين فعاليت هايی به دليل برگزاری جش�نواره ها و 
سمينارهای متنوع دانش آموزی در برخی مدارس گسترش 

بيشتري يافته است.

نوآوري

هيوا عليزاده 
دبير علوم منطقة 6 تهران
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ــيب های روحی ايجاد شده در سطح منطقه هدايت مي شود.  بررسی آس
ــتفاده از تكنيك های مصاحبه تشويق مي شود و  ــير او به اس در اين مس
ــی مي گردند. در درس های علوم تجربی  منابع و مقاالتی نيز به او معرف
ــيمی، مسائلی همچون نحوة  ــت، زمين شناسی و ش مانند فيزيك، زيس
ــدت زلزله، تأثير مصالح و سازه های ساختمانی در ميزان  اندازه گيری ش
ــتم محيط، آسيب های جسمی  ــارت زلزله، تأثير زلزله بر اکوسيس خس
ــه در منطقه و غيره پرداخته  ــای اضطراری، داليل وقوع زلزل و کمك ه
ــتا دانش آموز به مشاهدة فيلم، بحث و گفت وگو،  ــود و در اين راس مي ش
ــت و جو در اينترنت، آزمايش و... ترغيب شود. در درس های  مطالعه، جس
ــت برداری، گزارش نويسی برای  مربوط به ادبيات و هنر، به نحوة يادداش
ــی و... با محوريت زلزله پرداخته  ــتر و نقاش بيان يافته ها و طراحی پوس
مي شود. در درس های رياضی و هندسه به مسائل آماری آسيب ديدگان و 
ويرانی ها و مقايسه های جهانی آن و پيدا کردن الگوها پرداخته مي شود. 
در درس های تربيتی نيز به مسائل و نحوة کمك رسانی های عاطفی به 

زلزله زدگان پرداخته مي شود.
ــاتی احتياج است تا با توجه به ظرفيت دبيران و محتوا و  حال جلس
پاية درسی ايشان طرح درسی تدوين شود که دانش آموز را در پرسشگری 

و پيدا کردن پاسخ در زمينة زلزله هدايت کند.  
وقتی چند دبير از رشته های متفاوت در برخورد با دانش آموزی واحد، 
در روش تدريس وحدت رويه داشته باشند، اين وحدت رويه به رفع اين 
ــكل دانش آموز که قادر به ارتباط بخشيدن متناسب بين موضوعات  مش

نيست، کمك می کند.
ــيدن به اين هدف، در مدرسه کارگاه هايی با موضوع های  برای رس
مختلف که در آن دبيران پايه ها و رشته های گوناگون حضور دارند برگزار 
می شود تا خود دبيران گروهی کار کردن و ديدن جنبه های گوناگون يك 
ــيدن بين آن ها، پرسشگری و ساير مسائل  موضوع و نحوة ارتباط بخش
مربوط به پروژه را تمرين کنند تا بهتر بتوانند طرح درسشان را تدوين و 

با دانش آموز ارتباط برقرار کنند. 
پس از تدوين طرح درس ها و شروع کالس ها الزم است نمايشگاه ها 
و کنفرانس هايی در مدرسه برگزار شود تا دانش آموز از اين طريق ديگران 
ــت از اوليا نيز برای بازديد  را در جريان يافته های خود قرار دهد. بهتر اس

ــتری صورت گيرد. به اين ترتيب، دانش آموز  ــود تا تعامل بيش دعوت ش
ــود و با  ــی می يابد که به او به عنوان محقق نگاه مي ش ــود را در فضاي خ
ــر کالس روی موضوع واحدی، ولی از  ــه به اينكه دانش آموز در ه توج
جنبه های مختلف کار می کند، استعداد و ضعف هايش پيدا می شود و در 
کار گروهی هم می تواند مؤثرتر عمل کند. دانش آموز با مشاهدة نتايج کار 
ــاير دانش آموزان، از جنبه های موضوع آگاه می شود و به درک ارتباط  س

بين دانش های گوناگون می رسد.
ــر کالس را به جايگاهي  ــن مدلی، می توان ه ــا اجرايی کردن چني ب
ــائل محلی  ــب برای انجام پروژه ها تبديل کرد و در آنجا که به مس مناس
ــده است، می توان به کمك هزينة مسئوالن شهری و اوليا نيز  پرداخته ش
ــائل محلی می پردازد بهتر  ــرا آن ها با پروژه ای که به مس ــدوار بود. زي امي
ارتباط برقرار می کنند. از طرف ديگر، چون پروژه در برنامة درسي گنجانده 
می شود، به عنوان فعاليت خارج از درس با آن برخورد نمی شود و در نتيجه 
ــكافی حس نمی کنند و نتيجة کار  دانش آموز و اوليا بين درس و پروژه ش
پروژه نه فقط نمره ای برای انجام تكليف نخواهد بود، بلكه به فرصتی برای 
ارتباط با دنيای اطراف و بيان يافته ها تبديل می شود که حتی از نتايج آن 

می توان به عنوان سؤاالت آزمون های داخلی کالس استفاده کرد. 
ــه بخواهند با  ــدارس گوناگون در يك منطق ــرض کنيم م حال ف
پروژه هايي موضوعات محلی خود را بررسی کنند. در اين صورت هرکدام 
می توانند محتوايی بديع را برای برگزاری نمايشگاهی در سطح منطقه يا 
استان ايجاد کنند که نتيجة آن نه تنها آموزش عملی دانش آموز در جهت 
ــی و القاي نگرشی متفاوت به آن ها نسبت به پروژه  رفع نيازهای آموزش
در مدارس خواهد بود، بلكه به محتوايی تبديل می شود که می تواند باعث 
شناخت سايرين از آن منطقه شود و در برنامه های ملی تأثيرگذار باشد. به 
اين ترتيب، مدرسه از حالت مصرف گرايی به حالت توليدی، آن هم توليد 
محتوا، تبديل می شود. در اين صورت، با دانش آموزانی روبه رو خواهيم بود 
که برای حل نيازی که خود کشف کرده اند، به ادامة تحصيل تمايل دارند 
ــگاه انگيزه ای فراتر از ِصرف کسب مدرک خواهند  و برای ورود به دانش
داشت. به تبع آن فارغ التحصيالن دانشگاه نيز نگاه ديگری به کار و بازار 
ــتای نيازهايی می جويند که  کار دارند و کارآفرينی و تخصص را در راس

آن ها را باور دارند.

پي نوشت
135. سند برنامة درسي ملي
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آموزش وپرورش دربرگيرندة همه؛ 
ا ز ی  د ا سـ ـ  جـ ـ 
يــــا فراگيرسازی 

آيا در طول دوران معلمی خود دانش آموزی داشته ايد که با تمامی 
ــه آرزو کرده ايد اي کاش  ــته به طوري ک ــان تفاوت داش دانش آموزانت
ــيده ايد چنين دانش آموزانی را از  ــتان نبود؟ آيا تاکنون کوش در کالس
ــه اي خاص بفرستيد يا به والدينشان بگوييد که  کالستان به مدرس
چون فرزند آن ها در تحصيل پيشرفت ندارد بهتر است به دنبال کسب 
ــيده ايد که آيندة چنين نوجوانانی چه  و کاري برود؟ آيا به اين انديش
ــه و  ــد؟ اگر فرزند خودتان در چنين وضعيتی بود از مدرس خواهد ش

معلمانش چه انتظاری داشتيد؟
ــودکان و نوجوانان، از  ــود که در ميان جمعيت ک تخمين زده می ش
هر سه نفر يكی به نوعی در تحصيالت رسمی با دشواری هايی روبه رو 
می شود. به اين دانش آموزان كودكان با نيازهای ويژه می گويند. تازه، 
ــتند. بدين ترتيب  از ميان اين گروه، حدود يك پنجم دچار معلوليت هس
ــوم دانش آموزان در خطر آن هستند که  مي توان گفت که حدود يك س
ــوند و به سرنوشتی نامطلوب دچار شوند؛  از حق آموزش و پرورش منع ش
ــتی که در بسياری اوقات به بی سوادی، بی مهارتی و کهتری در  سرنوش
اجتماع منجر می شود. در حالي که در دنيای امروز کسب دانش و مهارت 

برای خودکفايی شخصی و کفايت اجتماعی ضروری است.
ــم سدة بيستم ميالدی )1960( راهی را که کشورهای  تا دهة شش
ــورها برای محروم نشدن  ــرفتة دنيا و به پيروی از آن ها ساير کش پيش
کودکان معلول از تحصيالت رسمی پذيرفته بودند و به کار می گرفتند، 
ــازی و اعزام اين کودکان به کالس ها و مدارس ويژه بود. با اين  جداس
ــی از نهادهای پزشكی يا  ديدگاه، آموزش و پرورش ويژه، به عنوان بخش
آموزش و پرورش پا به عرصة وجود گذاشت و پيشرفت هايی را نيز رقم زد.
ــورهای  ــی هزارة دوم ميالدی در نگاه کش ــال پايان در چهل س
ــبت به معلوالن و  ــرفته و به پيروی از آن ها جامعة جهانی، نس پيش
ــر تمامی ابعاد  ــود آمد که ب ــان تحوالتی به وج ــرورش آن آموزش و پ
ــی، به معنای علمی اين کلمه،  آموزش و پرورش از جمله برنامة درس
ــد آموزش  و نيز بر مديريت آموزش و پرورش تأثيرگذار بود. مجلة رش
ــس از آن قصد دارد معلمان و  ــطه در اين مقاله و چند مقاله پ متوس
ــئوالن ادارات ستادی و استانی را با  کارکنان آموزشی مدارس و مس

اين تحوالت آشنا کند.
ــتر  ــر آموزش و پرورش بيش ــن که اينك ب ــن ديدگاه نوي در اي
کشورهای پيشرفته حاکم است، پرسش هايی برای آموزش و پرورش 

به ميان آمده است:
1. آيا آموزش و پرورش ويژه )استثنايي( با رويكرد جداسازی که 

عمری بيش از چهارصد سال دارد کارا بوده است؟
2. آيا اين رويكرد به ارتقای مطلوب آموزش و پرورش منتهی شده 

يا ارتقای آن را ُکند ساخته است؟
3. آيا نتايج آموزشی و پرورشی اين رويكرد برای پرورش يافتگان، 

خانواده هايشان و اجتماع خشنودکننده بوده است؟
ــژه در همة مناطق  ــدارس و کالس های وي ــيس م 4. آيا تأس

امكان پذير و به صرفه است؟
ــده ای از معلمان و والدين از  ــرپيچی ع تجربه هايی که در اثر س
ــمی آموزش و پرورش ويژه به وجود آمد، نشان داد که اگر  قوانين رس
ــة عمومی برود و معلم روي کاستی های  کودک به کالس و مدرس
ــر مبنای  ــود و آموزش هايش را ب ــز نش ــوان متمرک ــودک و نوج ک
ــازی الزم نيست و کودک معلول  توانايی های وی تنظيم کند، جداس
ــی، به هر حال به  ــرعت کمتر يا با تفاوت هاي ــز، گرچه گاهی باس ني
ــد. به ويژه از نظر اهداف اجتماعی  هدف های آموزش و پرورش می رس
که گرچه در بسياری موارد ناديده گرفته می شوند، اما پراهميت ترين 

اهداف آموزش و پرورش اند.
از سوی ديگر، تجربة برخی کشورها مانند کشورهای اسكانديناوی 
که از لحاظ جمعيت پراکندگی دارند و به دليل محدوديت های اقتصادی 
امكان تأسيس مدرسه و کالس ويژه برای تعداد اندک کودکان معلول 
ــول در مدارس عمومی با  ــان داد که تلفيق کودکان معل را ندارند، نش
آموزش معلمان و مستقر ساختن معلمان ويژه در همان مدارس، نه تنها 
از نظر پيشرفت تحصيلی و مهارت های اجتماعی، بلكه از نظر اقتصاد 
آموزش و پرورش نيز به صرفه تر است. اين تجربه ها نشان داد اين اقدام، 
با تغيير نگرش معلمان نسبت به تفاوت های فردی و حقوق آموزشی 
ــانی کودکان و نوجوانان، می تواند به نفع معلمان و دانش آموزان  و انس

ابوالفضل سعيدی
عضو بازنشستة هيئت علمی 
پژوهشگاه آموزش و پرورش

مدرسة زندگي
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بدون نارسايی نيز باشد، چرا که با اين نگرش تفاوت های آنان نيز مانع 
و مجوزی برای حذفشان از آموزش و پرورش انگاشته نمی شود و کيست 
که در پيوستار تحصيل به سبب تفاوت هايش به مشكلی برنخورد؟ با اين 
رويكرد، همان گونه که در مورد معلوالن عمل می شود به تفاوت های 
آنان )يعنی همان حدود دوازده درصدی که هيچ معلوليتی ندارند اما باز 
ــه با دشواری روبه رو هستند( به عنوان نشانة نياز به تغيير  هم در مدرس
ــته می شود.  ــتر نگريس و تنوع در روش تدريس و تأمين امكانات بيش
ــان به  ــت دانش آموزان کاهش می يابد و عشقش بدين ترتيب، شكس
يادگيری و مسئوالن و محيط آموزش روزافزون می شود؛ چون احساس 
ــقی است که در برخوردشان  تعلق و ارزشمندی می کنند. اين سرمش
با يكديگر نيز اين گونه باشند. نتيجة اين تربيت، يادگيرندگان جويای 
يادگيرِی زگهواره تا گور )از هدف های آموزش و پرورش در هزارة سوم( 
ــت. چنين  ــت که در آن برای هرکس جايی هس ــه ای پذيراس و جامع
ــت، چون همه از يادگيری خاطره های خوش دارند  جامعه ای پيشروس

و وحدت و انسجام دارد، چون همه آن را خانة خود می دانند.
ــب آموزش و پرورش معمول  آيا اين نشانة کاستی کارايی مناس
ــازی و حذف آنان که متفاوت اند، بی توجه  ــت که به دنبال جداس نيس
به رشد اجتماعی و هيجانی يادگيرندگان، مقايسه کننده، رقابت انگيز 
و تحقيرکنندة متفاوت هاست؟ در حالی که همه می دانند تفاوت اصل 
ــت؟ آيا اينكه آموزش ويژه پس از حدود  ــی اس اساسی انسان شناس
90 سال هنوز نتوانسته است تمامی کودکان معلول سنين مدرسه را 
تحت پوشش خدمات مناسب قرار دهد، اينكه آموزش هايش نتوانسته 
است نگرش های مردم حتی والدين کودکان معلول را نسبت به اين 
ــمگيری از کودکان و  ــازد، اينكه هنوز تعداد چش کودکان مطلوب س
ــام می گذارند،  ــود را ناتم ــبب تفاوت ها تحصيل خ ــان به س نوجوان
ــت؟ آيا تماس  و پرورشي نيس ــتی کارايی چنين آموزش  ــانة کاس نش
ــدن در دانش و تجربيات ميان معلمان  نزديك نداشتن و سهيم نش
ــانة کارايی نامناسب اين سامانه  آموزش و پرورش ويژه و عمومی نش

نيست؟
البته اين اظهارات به معنای بی فايده بودن سامانة آموزش و پرورش 
عمومی و ويژه نيست. روشن است که اين دو سامانه خدماتی را ارائه 
می کنند، در اينجا بحث دربارة راه های بهينه سازی کارايی آن هاست؛ 

همان هدفی که هر سامانة هوشمندي پی می گيرد!
ــخ طرفداران اين ديدگاه نو )که امروز با نام فراگيرسازی   پاس
ــود( به پرسش های مزبور اين است که رويكرد سنتی  شناخته می ش
ــيس مدارس و کالس های ويژه منجر  ــازی که به سنت تأس جداس
شده است، نه تنها نتايج خوبی به بار نياورده، بلكه مانع ارتقای کيفيت 
ــت. در ديدگاه جداسازی، نگاه به  و کميت آموزش و پرورش شده اس
انسان نگاهي دوقطبی است. انسان ها يا توانايند يا ناتوان، يا سالم اند يا 

معلول، يا مردند يا زن، و يا لياقت دارند يا بی لياقت هستند. 
پس برای پرورش هر قطب روشی و فضايی متفاوت نياز است. 

ــود افراد معلول استثنا هستند نه متفاوت.  به همين دليل تصور می ش
ــت، حتی اگر  ــت که ماهيت روان آنان متفاوت اس فرض بر اين اس
جسمشان مانند ساير انسان ها باشد. همين تصور استثنا بودن به جدا 
و ويژه سازی شان منجر شده است. همين تصور به اين نتيجه گيری 
قالبی منجر می شود که چون آنان متفاوت اند پس جامعه حق دارد با 
ــد و از حِق بودن در جامعه و پرورش يافتن  آنان متفاوت برخورد کن
مانند ساير هم ساالن محرومشان کند گاهی اين محروم سازی با نيت 
خير رسيدگی مناسب به آنان و توانبخشی شان انجام می شود، غافل 
ــت  ــان ممكن اس از آنكه اين اعضای جامعه، با توجه به تفاوت هايش
هرگز توان معمول متصور در افراد بدون نارسايی را به دست نياورند. 
همان گونه که از هيچ فردی نمی توان عملكرد همسان با ديگر افراد 
ــت. هر فرد راه زندگی مخصوص خود را دارد که گرچه  را انتظار داش

متفاوت، اما هم ارز زندگی همه است.
طرفداران اين رويكرد بر اين باورند که برای زندگی سازنده در هر 
جامعه، فرد بايد در بافت همان جامعه بزيد و پرورش يابد. ممكن نيست 
بتوان به فرد، توان زيستن سازنده در يك بافت اجتماعی را داد، بدون 
ــی آن جامعه پرورش داد.  ــتدهای اجتماع آنكه وی را در بافت داد وس
مهم ترين رسالت مدارس همين توانمندسازی نسل بعد برای زيستن در 
جامعة زمان خود است. پس حذف کودکان و نوجوانان به بهانة معلوليت 
يا کاستی توانايی، نتيجة مخالف با رسالت اصلی مدرسه خواهد بود، چرا 
که بستر مناسب و طبيعی برای چنين پرورشی، اجتماعی است که آيينة 
تمام نمای جامعة فرداست، با همان تنوع در تفاوت ها که ميان کودکان 
و نوجوانان وجود دارد. حذف هر کودک يا نوجوان به معنای حذف يك 
ــازی نسل بعد خواهد بود، چون تجربة  فرصت يادگيری برای آماده س

همزيستی با آن گونه از تفاوت را از آنان می گيرد.
ــامانة سنتی آموزش و پرورش، رويكرد  با اين ارزيابی و نقد از س
ــده، فراگير،  ــه ای يادگيرن ــرار دادن جامع ــا هدف ق ــازی، ب فراگيرس
ــاندن همة افراد جامعه به حق  ــجم، هميار و پيشرو، در پی رس منس
آموزش و پرورش و پذيرفته شدن در جامعه و شكوفايی و بهره گيری 
ــت. با اين رويكرد، جايی برای حذف معلوالن و  از همة استعدادهاس
آنان که متفاوت اند از بستر آموزش و پرورش باقی نمی ماند و انتظار از 
آموزش و پرورش آفرينش راه هايی برای دربرگيری همة افراد جامعه 

در يك مدرسه برای همه است.
اين رويكرد، همسازی شگرفی با آية احيا )آية 32 سورة مبارکة 
ــمارة بعد به آن  ــالم دارد که در ش ــی اس مائده( و اصول انسان شناس

می پردازيم.
از خوانندگان عزيز انتظار داريم پرسش های خود را با پست يا از 
طريق پايگاه اطالعاتی، به دفتر مجله ارسال فرمايند تا با گفت وگويی 
ــری از آن برای  ــه بتوانيم براي تبيين اين رويكرد و الهام گي دوطرف
بهره مندی همه از گفتار پيامبر اسالم)ص( »آموزش از گهواره تا گور« 

گام هايی برداريم.
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  چـگـونـه
   نخوانيم؟!

حديثه اوتادی
کارشناس ارشد مشاوره

ــه می خوانم  »هر چ
ــم را  ــة دلـخواه نـتـيـج

ــاور کنيد خيلی  نمی گيرم! ب
ــا از من کمتر درس  از بچه ه
می خوانند، تازه به تفريحاتشان 
ــن فقط  ــند، ولی م ــم می رس ه
ــم؛ با اين حال،  دارم درس می خوان

هميشه در حد دانش آموزان متوسط 
ــم. به معلم ها هم که می گويم،  کالس
می گويند حتمًا  خوب نمی خوانی! می شود 
شما به من بگوييد خوب نمی خوانم يعنی 

چه؟! ديگر نمی دانم چه کار بايد بكنم...«
ــا دانش آموز سال دوم دبيرستان با  پريس
نگرانی و استيصال اين حرف ها را می زد. من 
به دقت يك روز مطالعاتی او را بررسی کردم و 

از او خواستم به پرسش نامة »عادت های مطالعه« 
ــت کردند. او  ــدس مرا تقوي ــخ دهد. نتايج، ح پاس
مشكالتی در زمينة نحوة مطالعه داشت که متأسفانه 
از سال های قبل برای او عادت شده بود. وقتی تالش 

ــكل او را حل کنم، با خود فكر کردم کاش  می کردم مش
ــال قبل به من مراجعه کرده بود. اگر قباًل متوجه  چند س
مشكل او شده بودند، حل آن ساده تر بود. حتی به اين فكر 
ــه اگر آفت های مطالعه را به دانش آموزان دوره های  افتادم ک
پايين تر بياموزيم، شايد همواره از آن ها بپرهيزند، تاحدی که در 

دورة حساسی مثل متوسطه، عادتی غيرقابل تغيير در آن ها شكل 
نگرفته باشد.

آفـــت هـــای مـــطـــالـــعـــه
1  بلندخوانی

بسياری از دانش آموزان فكر می کنند وقتی درس هايشان 
را با صدای بلند تكرار کنند تا با گوششان بشنوند، مطالب 
ــتر و بهتر در ذهنشان می ماند، در حالی که بلندخوانی  بيش
ــل حرکت مداوم ماهيچه های زبان، فك و حنجره،  به دلي
ــتگی، برانگيختگی و  ــس از مدت کوتاهی باعث خس پ
تحريك اعصاب می شود و زمان مفيد مطالعه را کاهش 
می دهد. سرعت مطالعه در اين روش بين 250 تا 300 
کلمه است، در حالی که در صامت خوانی سرعت مطالعه 
ــت. البته گاهی اوقات که به  ــه برابر بلندخوانی اس س
ــختی می توان روی موضوع مورد مطالعه تمرکز  س
ــرد، بلندخوانی می تواند تاحدی به افزايش تمرکز  ک
ــود.  ــك کند، ولی اين نبايد به عادت تبديل ش کم
می توان به دانش آموزان توصيه کرد که با مطالعه 

در کتابخانه، صامت خوانی را تمرين کنند.

2  مطالعه در حين راه رفتن
حرکت مداوم کتاب در هنگام گام برداشتن، 
باعث تغيير پی درپی عدسی چشم می شود. در 
ــم سريع خسته می شود. در ضمن  نتيجه چش
ــد. دانش آموزان  ــم می رس ــيب ه به آن آس
ــكل،  ــد برای از بين بردن اين مش می توانن
ــای  ــه از مهارت ه ــت برداری )ک از يادداش
مطالعاتی است و در شماره های بعد به آن 
ــك بگيرند تا ملزم  خواهيم پرداخت( کم
ــتن و در نتيجه ترک اين عادت  به نشس

شوند.
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  چـگـونـه
   نخوانيم؟!

6  كندخوانی
کند خواندن مطالب درسی از عوامل از بين رفتن تمرکز است. وقتی دانش آموز آرام 

درس می خواند، ذهن فرصت می يابد به موضوعات ديگر هم بپردازد. در واقع دانش آموز 

ــنا يا  ــود را تنظيم کند؛ به اين معنی که مطالب آش ــرعت مطالعة خ ــد بياموزد که س باي

ــرعت بيشتر بخواند و وقتی به مطالب کليدی و اصلی رسيد، تفكر،  کم اهميت تر را با س

دقت و تأمل بيشتری در مطالعه به خرج دهد. دانش آموزان برای حل اين مشكل حتمًا 

بايد برنامة مطالعاتی داشته باشند. اين برنامه چيز پيچيده ای نيست، بلكه تنها با تعيين 

زمان و محدودة مطالعاتی خود می توانند به تدريج بر مشكل کندخوانی غلبه کنند. 

ــده مبحث را  ــت، دانش آموز خود را ملزم می کند که در زمان تعيين ش ــن حال در اي

جمع کند. اين تعيين محدوده، بنا به تسلط هر دانش آموز به مباحث، متفاوت خواهد بود. 

بنابراين، مهم است که هر فردی به طور شخصی برنامة جداگانه ای برای خود داشته باشد. 

ــوزان بايد بدانند که هم تعيين زمان و هم مبحث مورد مطالعه، هر دو ضروری  دانش آم

است. در غير اين صورت دچار سردرگمی می شوند و مشكل کندخوانی شان حل نخواهد 

گفتيم نيز می توانند موجب کندخوانی شوند.شد. البته موانعی مانند راه رفتن، بلند خواندن و برگشت به عقب که دربارة آن ها سخن 

3  وسواس در مطالعه )برگشت به عقب(

گاهی دانش آموزان پس از خواندن يك مطلب دچار ترديد می شوند که آيا آن را خوب ياد گرفته اند 

ــب را می خوانند يا به جملة قبل برمی گردند، چون فكر می کنند آن  ــا نه، بنابراين دوباره همان مطل ي

ــت می دهند. اين افراد وقت  را فراموش کرده اند. آن ها در اين حالت تمرکز بر جملة بعد را نيز از دس

بسيار زيادی برای يادگيری صرف می کنند و معمواًل حتی به اندازه ای که وقت گذاشته اند هم نتيجه 

ــت و  ــده گذاش ــفيد را روی مطالب خوانده ش نمی گيرند. برای اصالح اين عادت می توان کاغذی س

ــم  به مطالب قبلی نيفتد. از طرف ديگر می توان با طرح سؤال از  ــريع آن را حرکت داد تا چش خيلی س

ــد. در اين باره بايد به دانش آموزان يادآوری کرد که  ــده، از يادگيری خود مطمئن ش مطالب خوانده ش

کمی شجاعت داشته باشند و به ذهن خود اعتماد کنند. البته نبايد فراموش کرد که آشنا بودن آن ها 

ــاره کرديم( می تواند در پرهيز از اين  ــمارة قبل به آن اش با نحوة صحيح مطالعة هر درس )که در ش

مشكل مؤثر باشد.

4  مطالعة بی وقفه
ــته و بدون  ــة پيوس ــاعت ها مطالع س
ــم  ــوزان را ک ــی دانش آم ــتراحت کاراي اس
می کند. مطالعة هر درس معمواًل نبايد بيش 
ــد، چرا که  ــاعت طول بكش ــا 2 س از 1/5 ت
کارايی مغز کاهش می يابد و مطالبی که از 
ــده اند فراموش می شوند.  آن پس خوانده ش
ــد بين مطالعه 10 تا  دانش آموزان حتماً  باي
ــاره ادامه  ــتراحت کنند و دوب 15 دقيقه اس

دهند. اين کار بهره وری آن ها را می افزايد.

5  پرخوانی
ــتر از پسرها دچارش هستند، به معنای مطالعة بيش از اندازه و حفظ  پرخوانی که دخترها بيش
»واو به واو« سطرهای کتاب است. اين کار باعث خستگی زودرس مغز می شود. در واقع، کسانی که 
به اين شيوه درس می خوانند، بيشتر مطالب را حفظ می کنند و کمتر مفهومی می خوانند. به همين 
دليل، مطالب را زودتر هم فراموش می کنند، چرا که آن ها را ياد نگرفته اند. البته در بروز اين مشكل 
برخی از معلمان هم بی تقصير نيستند، آن هايی که در امتحان ها تنها به پاسخ هايی که عيناً مانند 
ــته دانش آموزان را به حفظ کلمه به کلمة درس  ــت نمرة کامل می دهند، به طور ناخواس کتاب اس
وامی دارند. اگر معلمان تالش کنند که عمق مطالب را به دانش آموزان بياموزند و از آن ها بخواهند 
با به خاطر سپردن کلمه های کليدی، جمالت را به زبان خودشان بيان کنند، اين مشكل حل خواهد 

شد. اين مهارت را می توانيد با ذکر نمونه در کالس با دانش آموزان تمرين کنيد.
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فرزانه نوراللهی

رومينا:نسرين:سارا: 

برداشت 1

برداشت 2

معلم: حجم، مساحت جانبی و مساحت کل استوانه ای به شعاع قاعدة 2 و ارتفاع 8 را حساب کنيد.

معلم: بچه ها! تصاويری را که رو ی تخته قرار داده ام خوب نگاه کنيد و با بحث و گفت وگو در گروه، پاسخ سؤاالت زير را 
بررسی کنيد.

چه مسئلة راحتي!
100/48= 8 × )3/14×2×2( = حجم استوانه
100/48= ]8 ×3/14)2+2([ = مساحت جانبی
125/6=100/48+ )3/14×2×2(×2 = مساحت کل

به نظر 
من که اصاًل راحت 

نيست. من اين همه ضرب 
و جمع را نمی فهمم! اصاًل چرا 

حجم و مساحت يك عدد 
شده؟

عددهای 
من اين طوری نشده! 

هميشه جواب هايم فرق 
می کند!! من هيچ وقت رياضی ام 

خوب نمی شود!

به نظر شما پيام اين تصوير چيست؟
چقدر طول می کشد تا يك درخت تنومند رشد کند؟

)چند سال( کاغذ 80 گرمی يعني چه؟

co2

10 درخت تنومند

1000 کیلوگرم کاغذ

80 گرم

آموزش از جنسي ديگرطرح درس
رياضيات را چگونه خرج کنيم؟

A4500عدد
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1. هزار کيلوگرم کاغذ به چند ورق کاغذ يك مترمربعی 80 گرمی تبديل می شود؟
2. ابعاد يك برگة  A4 را که در اختيارتان قرار گرفته است، اندازه گيری کنيد. يك ورق کاغذ يك مترمربعی پس از برش به چند کاغذ  A4 تبديل 
می شود؟ با چيدن برگه های  A4 روی ميزهايتان که يك متر در يك متر است، عدد به دست آمده را آزمايش کنيد. جرم هر برگة  A4 چقدر است؟

3. حساب کنيد 15 درخت تنومند به چند برگة  A4 تبديل می شود؟

= تعداد برگه هاي يك مترمربعي

/

/
/

×
=

×
=

×

=

1000 1000 12500
80

1000 1000 16 03
210 297
80 4 99

16 03

A4 : 210 × 297 mm يك کاغذ
پس از برش، 12 کاغذ A4 به دست می آيد و مقداری هم اضافه می آيد.

= تعداد برگة A4  از يك مترمربع /

/
/

×
=

×
=

×

=

1000 1000 12500
80

1000 1000 16 03
210 297
80 4 99

16 03

/

/
/

×
=

×
=

×

=

1000 1000 12500
80

1000 1000 16 03
210 297
80 4 99

16 03
گرم 

البته با فرض اينكه هيچ قسمت کاغذ اضافه نيايد و به هدر نرود.
بنابراين در بهترين حالت:

کاغذ A4 200400   → 1000000 گرم کاغذ →  15 درخت تنومند

بچه ها، حاال به نظر شما درختان ارزشمندتر نشدند؟؟!

سارا: 

سارا: 

رومينا:

نسرين:رومينا:

معلم: می توانيد 20 دقيقه برای يافتن پاسخ به کتابخانه يا سايت برويد.

معلم: آفرين! حتماً فكر می کنيد اين سؤاالت چه ربطی به درس رياضيات دارد؟ پاسخ سؤاالت زير را هم پيدا کنيد تا در اين زمينه با هم گفت وگو کنيم.

ــؤال پاسخ دهيد، اگر در مدرسة شما هر دانش آموز روزی 2 برگة A4 صرفه جويی  ــاب کرديد، خب حاال به اين س معلم: خيلی دقيق حس
کند، در طول يك سال تحصيلی از قطع چند درخت جلوگيری می شود؟

مگر 
اين زنگ رياضی 

نداريم؟

اجازه! 
می شود به کتابخانه 

يا سايت سربزنيم، پاسخ 
سؤاالت شما کمی مطالعه و 

تحقيق الزم دارند.

درخت 
تنومند يعنی چه؟

خب، 
فكر کنم کاغذ 

 A4 80 گرمی يعنی يك برگة 
80 گرم است.

در گروه بحث دائمی درگرفته است. سؤاالت معلم به سؤاالت 
جديدتری تبديل شده است. انگيزة يافتن سؤال بيشتر شده است.

گروه ما به پاسخ های زير دست پيدا کرد:
1. برگ های درختان وظيفة توليد اکسيژن را دارند. اگر درختان کم شوند، هوای ناسالم )حاوي co2( جايگزين اکسيژن می شود.

2. سال های زيادی طول می کشد تا يك درخت تنومند شود؛ ما پيش بينی می کنيم حدود 20 سال يا بيشتر.
3. اينكه روی بسته های کاغذ می نويسند 80 گرم، يعنی يك مترمربع از اين کاغذ 80 گرم است.

1000mm

1000mm

321

654

987

121110

41
آمــوزش

شماره 2  آبان 1392 



آلما توكل

ربات پیانیست
ــت نيوماتيك )بادی( را  ــت داريم. حاال يك روبات پيانيس همة ما ديدن ربات ها را دوس
می بينيم که يك پيانوی زهی واقعی را با انگشتان مكانيكی اش می نوازد. عملكرد اين روبات 
بسيار جذاب است و بيننده را برای دقايقی خيره و مجذوب می کند. نواخته شدن آهنگ توسط 

يك روبات، همراه با جذبة يك کار فنی پيچيده و عالی! چنين چيزی ديدن ندارد؟

ژنراتور دستی
ــت به حرکت درمی آيد. ولت سنج، آمپرسنج،  اين مولد انرژی برق AC 220 V با نيروی دس
المپ های کم مصرف و عادی دارد و بازديدکننده ها می توانند با کليدی که روی تابلوي فرمان قرار 
گرفته است انتخاب کنند انرژی منتقل شده از آن ها به ژنراتور، صرف روشن کردن المپ های عادی 
شود يا کم مصرف. و البته حتماً بعد از اين آزمايش به ارزش المپ های کم مصرف پی خواهند برد، 
زيرا نيروی مورد نياز برای روشن نگه داشتن المپ های کم مصرف به مراتب کمتر از نيروی الزم 
داشتن المپ های عادی است و هر چه مصرف بيشتر باشد، گرداندن دستة مولد  برای روشن نگه 

دشوارتر است.

ــرگرمی  انكار کردن ندارد، اينكه بگوييم نوجوان ها س
ــب خيلي کم دارند، اينكه گاهي از هيچ چيزی خوششان  مناس
ــا جواب نمی دهد،  ــر تفريحات خود ما روی آن ه نمی آيد، و ديگ
ــرا بعضي وقت ها هيچ چيزی روی  ــه چرا غر می زنند، اينكه چ اينك
آن ها جواب نمی دهد. انكار کردن ندارد، حتماً بايد جايی باشد، ساخته 
ــد به جای موزه و اردو. جايی که بشود  شود، تعبيه شود. بايد جايی باش
آن ها را برد، جايی که بشود چيزهای جديدتری نشانشان داد. جايی که 
بشود سرگرمشان کرد. بايد باشد. بايد چنين جايی باشد و هست. انگار 
ــت! يعنی دارند کاملش می کنند. دارند چيزهايی به بچه ها ارائه  هس
ــد. راستش را بخواهيد وقتی  ــان واقعاً جذاب باش می کنند که برايش
ــوان هم به آنجا  ــال در حوزة کودک و نوج ــوان معلم، يا فع به عن
بروی، شگفت زده می شوی. وقتی می بينی جايی هست، جايی 
هست که باالخره دانش آموزان را با خودش درگير کند. جايی 
ــی قوانين فيزيك را )که خيلی از بچه ها از  که زيرزيرک
آن متنفرند( به بچه ها ياد می دهد. جايی که کسی 
بچه ها را وادار به آزمايش و آموختن نمی کند. 
ــد ديگر؛ آموزش  همين را می خواهن
غيرمستقيم. »پارک فن آموز« 
دارد همين کار را 

می کند، پا به پای ديگر 
کشورها. آن قدر چيزهای جذاب دارد که تنها 

می توانی يك گوشه بنشينی و فقط به دانش آموزانت 
نگاه کنی که چطور به طرز عجيبی با تمام دستگاه ها درگير 

شده اند و برای اولين بار بعد از مدت ها هيچ کدامشان غر نمی زنند! 
در تهران؟ نه! انگار اولين بار است که همه چيز يكسان است؛ سيزده 

استان به پارک »فن آموز« مجهز شده اند.

در پارك فن آموز چه خبر است؟
ــده است که بزرگ ساالن هم  »پارک فن آموز« جوری طراحی ش
ــند. با اين حال، آنچه در اين پارک ها ارائه می شود  مخاطبان آن باش
غالباً برای کودکان و نوجوانان است. هدف اولية اين پارک ها ارتقای 
سطح آگاهی عمومی نسبت به علوم و فناوری های جديد است. در 

واقع می خواهند به تربيت شهروندانی با مهارت های ذهنی، عملی 
و خالق دست بزنند و اين آموزش نه به صورت مستقيم بلكه 

با کمك ابزار و وسايلی است که بيشتر بازی و سرگرمی اند. 
ــايل اين  ــی از ابزار و وس ــدا ميان برخ ــد ابت بگذاري

پارک ها که غالباً دانش آموزان به سر وقتشان می روند 
گشت وگذاری داشته باشيم:

گشت و گذاری کوتاه در پارک فن آموز
 گزارش

ش آموزان نمی دانند علمی است!
ه دان
ی ک

دش
گر
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چرخ و بستاب
ــامل فالش بستاب و يك  ــك ش ــتگاه به صورت يك کيوس  اين دس
ــتاب قابل تنظيم و قرائت است. اين  ــت که بسامد بس موتور الكتريكی اس
ــكل ها و عالمت هاي خاصی  موتور صفحه ای را می گرداند که روی آن ش
ــتاب به صفحه و تنظيم سرعت، اشكال  ــده است. با تابش نور بس چاپ ش
ــوند؛ مثل دايره هايی که بزرگ  و حرکت های عجيب و زيبايی ديده می ش
ــاعت های نقاشی شده ای که عقربه های آن ها به  و کوچك می شوند يا س

حرکت درمی آيند.
ــوس  ــی نامحس ــای الكترونيك ــا کليده ــدگان ب ــا را بازديدکنن فرمان ه

می  کنند. اعمال 

فوتبال ماشینی
ــد که دو تيم با  ــول 3/5متر را در نظر بگيري ــك زمين فوتبال به ط ي
يكديگر در آن به رقابت می پردازند. هر تيم از دو روبات بازيگر تشكيل شده 
است. روبات های هر تيم، به صورت فرمان بی سيم، توسط دو نفر که در کنار 
زمين و پشت ميزهای فرمان نشسته اند هدايت می شوند. در واقع تيم های دو 

نفره از بازديدکنندگان پارک با هدايت روبات ها با يكديگر رقابت می کنند.

آینه های صوتی
دو آينة مقعر بزرگ با قطر دو متر به فاصلة بيش از 10 متر در مقابل هم قرار دارند. بازديدکنندگان می توانند 
ــتند، سر آن ها تقريباً در کانون آينه ها  ــكوی آن ها باال بروند. وقتی روی آخرين پله بايس دو به دو از پله های س
قرار مي گيرد. وقتی آن دو با هم صحبت می کنند، با وجود صداهای ديگر در سالن، صدای يكديگر را از طريق 
انعكاسی که روی آينه ها رخ می دهد، به خوبي می شنوند. در موفقيت اين آزمايش، اينكه دو آينه درست مقابل 

هم قرار گرفته باشند، بسيار مهم است.
با اين آزمايش بازديدکنندگان می توانند به طور تقريبی عملكرد آنتن های بشقابی را در متمرکز کردن امواج 

راديويی درک کنند.

نردبان پالسما
 نردبان پالسما ازجمله آزمايش های کالسيك فيزيك الكترومغناطيس 
ــت. اين دستگاه شامل دو ميلة زاويه دار است که انتهای پايين آن ها به  اس
ــار قوی با ولتاژ تقريباً 15,000 ولت متصل است. قوس  يك مولد برق فش
ــد آغاز و به علت  ــه ای که ميله ها به يكديگر نزديك ان ــی در ناحي الكتريك
همرفت حرارتی به باال رانده می شود تا قوس قطع شود و مجدداً اين حرکت 
ــود. قوس الكتريكی و حرکت آن منظره ای زيبا ايجاد و  از پايين آغاز می ش

آزمايشگران را با قوس الكتريكی و پديدة همرفت حرارتی آشنا می کند.

چنگ لیزری
اين وسيله کاماًل شبيه چنگ است، با اين تفاوت که به جای تار پرتوهای ليزری دارد. در بازوی 
بااليی چنگ تعدادی ليزر نيمه هادی و در سطح مقابل نيز همان تعداد چشم الكترونيكی نصب شده 
ــت. نور ليزر به طور پيوسته به اين چشمان الكترونيكی مي تابد. با قطع تابش نور توسط انگشتان  اس
نوازنده، اين تغيير توسط چشمان الكترونيكی آشكار و يك نت موسيقی نواخته می شود. برای رؤيت 
مسير پرتوهای نور از يك »مه ساز التراسونيك« استفاده شده است. اين وسيله در عين زيبايی و مفرح 
بودن، مفاهيمی از فيزيك ليزر، پراکندگی نور توسط ذرات معلق، پديدة فتوالكتريك، عملكرد چشم 

الكترونيكی و کاربرد آن در کنترل را دربردارد.

ش آموزان نمی دانند علمی است!
ه دان

ی ک
دش

گر
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شما چه زمانی به فن آموز می رويد؟
حاال چه فكر می کنيد؟ حتماً چنين فضايی ديدن دارد. بازديدهای اين مرکز سه نوع 
است. گروهی، دانش آموزی و خانوادگي. بازديدهای گروهی برای روزهای شنبه تا پنج شنبه 
است و خانواده ها در روزهای جمعه و روزهای تعطيل می توانند از اين مراکز استفاده کنند. 
بازديدها بين سه تا چهار ساعت طول خواهد کشيد. انكار نكنيد. رفتن به چنين جايی قطعًا 
بچه ها را بيشتر مشتاق علم و تفكر خواهد کرد؛ اما غيرمستقيم؛ خيلی غيرمستقيم. همان که 

آن ها می خواهند.
ــاني اين  ــتر هم می توانيد به تارنماي اين پارک مراجعه کنيد. نش برای اطالعات بيش

www.fago.ir :پارک ها در هر استان را هم در تارنما بيابيد

فکر بکر: در اين بازی، يكی از افراد چيدماني رنگی از 

مهره ها را در نظر می گيرد و نفر بعد بايد حدس بزند که 

چيدمان اين مهره های رنگی به چه صورت است؟

اتللو: يك بازی دو نفره با قواعدی بسيار ساده اما 
از اين چيدمان، رنگ است.دارای راهكاری پيچيده و عميق. شرط بهره گيری 

ــبيه به دوز که در آن به جای  دوز فضايی: يك بازی فكری ش

سه مهره، بايد پنج مهره پشت سر هم قرار بگيرند؛ البته با چرخش 

90 درجة يكی از صفحات انتخابی. در هنگام ورود هر مهرة جديد، 

هيجان بيشتری در بازی ايجاد می شود.

فروشگاه اسباب بازی
ــباب بازی هم دارد. بيش از  ــگاه اس اينجا مثل هر پارک ديگری فروش
نوع بازی و سرگرمی در اين فروشگاه به فروش می رسد که البته ممكن   70
است هميشه هم همة آن ها را يك جا نتوانيد ببينيد. با اين حال اين پارک 
ــباب بازي ارائه کرده است و بنابر شانستان و  ــت 70تايی از اس يك فهرس
زمانی که برای خريد می رويد، می توانيد بسياری از آن ها را ببينيد و در صورت 
تمايل بخريد. اين بازی های خالقانه هيچ کدام شبيه اسباب بازی های ديگر 
ــته کننده نخواهند  ــتند و از آنجا که کاربرد فكری دارند تكراری يا خس نيس
ــت و  ــد. مخاطب اين بازی ها هر بار دنبال راه حل جديدتری خواهد گش ش
اکثر بازی ها را از نو آغاز خواهد کرد. می توانيم نگاهی هم به بعضی از اين 

اسباب بازی ها بيندازيم:

مشاهده، لمس و تجربه، يعنی آموزش غيرمستقيم
ــهرهايی همچون اصفهان، ياسوج، مشهد، يزد، سمنان، کرمانشاه و  ــال 85 تاکنون در ش از س
زنجان )در حال احداث(، شاهرود )در حال احداث( پارک های فن آموز شروع به کار کرده اند. اين روزها 
هم »پارک فن آموز« تهران شاهد حضور بازديدکنندگان است. اين مؤسسه طراح و سازندة تجهيزات 
علمی و سرگرمی است و تا به حال 13 مرکز را راه اندازی کرده است و قصد دارد با مشاهده، لمس 

و تجربه، علوم را به مخاطبانش بياموزد. اما اين تمام آن چيزی نيست که بازديدکنندگان در اين پارک ها می بينند. از همان ابتدای ورود که بازی با تفنگ 
ليزری را شروع می کنی يا مدت ها می ايستی روبه روی آينه های مرکب )محدب و معقر( و قيافة کج وکولة خودت را می بينی، باالخره با کاربرد اين آينه ها 
و شيوة کار آن ها آشنا می شوی. اين تجهيزات همه و همه در يك جا جمع نشده اند. پارک بخش های متنوعی دارد. سالن تفريحات، سينمای سه بعدی، 
نمايش ليزری، سالن خطای بينايی و سالن روباتيك. هر کدام از اين تفريحات باالخره گروهی از بچه ها را جذب خود خواهد کرد. تعداد دستگاه ها، شيوة کار 
کردن آن ها و کاربردشان متنوع است. در کنار هر دستگاه شرح مختصری دربارة نحوة کارکرد آن نوشته شده است و هر سالن مسئولی دارد که پاسخگوی 
سؤال بازديدکنندگان است. چيدمان اغلب وسايل به گونه ای است که مثاًل دستگاه هايی که دربارة يك قانون فيزيك هستند، در کنار هم قرار گرفته اند و 

دستگاه هايی که با قانونی ديگر مرتبط هستند جايی ديگر و باز در کنار هم قابل دسترس اند.

ــره را معلق فرفرة جادوي�ی: در اين بازی، بچه ها می توانند  ــی فرف ــا ايجاد يك ميدان مغناطيس ب
دارند.  نگه 
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  نویسنده: جان ادر
  مترجم: ابوذر کرمی
  نوبت چاپ: اول 1391
  قیمت: 2600 تومان
  تهران: سایه سخن
  تلفن: 021-66495280

حل مسئله! چرا؟ چگونه؟
آموزش مهارت های تفکر خالق

ــث از مديريت و  ــندة توانمند اين کتاب در بح ــان ادر« نويس »ج
ــهرتی جهانی دارد و در اين زمينه  ــترش مهارت های مديريت ش گس
بيش از سی کتاب تأليف کرده است. همچنين، اين پژوهشگر در قلمرو 
ــعة مديريت فكری و عملی خدمات ويژه ای ارائه داده است. او بر  توس
اين باور است که مهارت کليدی تفكر برای کسی که می خواهد مسائل 
ــكل مؤثری حل کند، پرسيدن سؤاالت مناسب و درست، هم  را به ش
ــؤاالت ابزارهايی هستند که ذهن را  ــت. س از خود و هم از ديگران اس
باز می کنند يا دست کم قفل دِر واژه هايی را که مانع از ورود می شوند، 
ــايند. وی از گوته چنين نقل می کند که »عمل کردن راحت  می گش
ــت«. همچنين، به نقل از آلبرت اينشتين  ــخت اس و فكر کردن س
ــكل  ــئله يا مش می گويد: »فرد هرگز نبايد ديدگاه های خود را به مس
تحميل کند، بلكه بايد آن را بررسی کند. راه حل در زمان الزم خودش 

را نشان خواهد داد«.
در عصر ما که عصر پيشرفت و تغييرات سريع است، مهارتی چون 
تفكر خالق، نعمت است. اگر بتوانيم تفكری مولد و سازنده و در عين 
ــته باشيم، در همة تصميم گيری ها و حل  حال تحليلی و منطقی داش

مسائل، توانمندی بااليی کسب خواهيم کرد.
ــر خالق به ما کمك خواهد کرد  کتاب آموزش مهارت های تفك
ــت، تسلط يابيم و  که بر فرايند تفكر علمی که مبنای تفكر خالق اس
ــه ای از عضالت در نظر بگيريم.  ــن خود را مانند عضله يا مجموع ذه
ــالت را تقويت کنيم و از  ــوزش می دهد که چگونه اين عض ــه ما آم ب

سازوکارهای ذهن سردرآوريم تا متفكری عملگرا و مؤثر شويم.
ــتيم، اين  ــار هس اگر برای يافتن راه حل هايی به هنگام تحت فش
کتاب کمك خواهد کرد از عهدة چالش ايده های تازه برآييم و تصميم 

بگيريم که دست به چه اقدامی بزنيم.
به طور خالصه اين کتاب به ما می آموزد:

ــم، تصميمات مؤثری  ــئله را بياموزي راهكارهای کليدی حل مس
بگيريم و مهارت های تفكر خالق را بهبود بخشيم.

معرفي کتاب 

45
آمــوزش

شماره 2  آبان 1392 



بزرگ ساالن کوچک

مدت زمان زيادی نگذشته است که برحسب واقعه اي، به قول 
ــة  بعضی همكاران، »توفيق اجباری« پيدا کرده ام که کارم از مدرس
ــة استثنايی منتقل شود. با شرايط خاصی که امسال  عادی به مدرس
برايم پيش آمده بود و مجبور بودم مرخصی نيمه وقت بگيرم، پس از 

رفت وآمدهای مكرر، توانستم 12 ساعتی تدريس بگيرم.
ــيار، با گرفتن ابالغ، قصد کردم به نيت  پس از مرارت های بس
رساندن ابالغ به آموزشگاه و آشنايی با مسير و محيط و جواّ مدرسه، 
ــگاه مورد نظر سری بزنم. محيط قديمی آموزشگاه،  قباًل به آموزش
برخالف آنچه در همة مكان های آموزشی امروز ديده می شود، مرا به 
مدارس زمان تحصيل خودم برد. حياطی کوچك و مستطيل شكل 
ــده بين خانه های  ــيب دار و احاطه ش در ميان کوچه ای باريك و ش
قديمی اطراف. دور تا دور حياط کالس های بسيار کوچكی بود که از 
طريق راهرويی باريك در سمت چپ حياط به سالن مدرسه متصل 
ــت کالس به انضمام يك اتاق بسيار باريك به  ــد. جمعاً هش می ش
طول 3 يا 4 متر و عرض 1/5 متر که کارگاه رايانه بود و يك دفتر و 
يك آبدارخانه که دانستم يكی دو ماهی است با پی گيری های مكرر 
خانم مدير مرمت شده و در واقع هم آبدارخانه است و هم آشپزخانة 

واحد آشپزی.
ــيای لوکس،  ــاير مكان ها، خبری از اش در دفتر مثل س
ــود، اما به جايش  ــزی و فايل های به روز نب ميزهای فانت
ــرافت در رفتار و عملكرد ساير  دنيايی از صميميت و ش

همكاران به خصوص مدير، مشهود بود.
و حال، پس از گذشت مدتی از کار در اين مدرسه، 
ــمان به تدريس  ــه مرا در اين تكة دورافتاده از آس آنچ
ــانيت و تواضع مدير و  واقعی دلگرم می کند، جدا از انس
صداقت ساير همكاران، پاکی و معصوميت فرشته هايی 
است که امروز دست نيازشان را به سوی ما دراز کرده اند. 
ــال ها خدمت در مدارس عادی و متوسطه، امروز  پس از س
ــی دارم. آن ها که تا  ــتگان معصوم گام برم ــای اين فرش همپ

طيبه ابراهيميان خوزانی
دبير شهرستان خميني شهر
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ــان موج می زند. من  ــت زمان پاکی و صفا در مرام و نگاهش بی نهاي
اينجا تازه دريافتم که می توانم مفيد باشم.

ــال های درخشانی را پشت سر  ــی ام س گرچه در کارنامة آموزش
گذاشته ام و به ياری پروردگار ساليانی سرشار از موفقيت داشته ام، اما 
امروز نه تنها معلم، که بايد در کالس پشتيبان، مشاور، راهنما و مربی 
آن ها باشم. فرشتگانی در شوالی محبت، انسان های پاکی که وقتی 
مرا در ميان خود می گيرند و از عمق وجود به من مهر می ورزند، تازه 

درمی يابم که اکنون اليق نام معلم هستم.
ــا دانش آموزانی را  ــه اينجا آمده ام ت ــون فكر مي کنم من ب اکن
ــيدن به دانشگاه، نه برای اينكه آمار قبولی  تربيت کنم نه برای رس
ــرای آنكه آن ها را برای  ــان مرا به وجد  آورد، بلكه ب صـد در صـدش
ــاده داشتن هدايت کنم. امروز به  ــالم و س ماندن، بودن و زندگی س
خود می بالم که توانسته ام پس از چند ماه حضور در يك آموزشگاه 
ــرم. از اينكه با نهايت  ــه دانش آموزانم قرار گي ــتثنايی، مورد توج اس
ــم  ــن رفتار و نگاه و کالم و تدريس ــان بر نحوة حس مرام کودکی ش
ــاکرم که  ــم. خدا را بر اين نعمت ش ــر تأييد می  زنند، خوش حال  مه
ــكرگزار  آن ها در اينجا بيش از هر مكان ديگری به من آموختند ش
ــاکرم که به من نعمت بيان شيوا و دلی  ــالمتی ام باشم. ش نعمت س

مهربان عطا فرموده است.
ــاعات تدريس کالس ها، به تك تك آن ها دعا  در پايان همة س
ــيار زودتر اجابت  می کنم، زيرا می دانم دعای آن ها که بی گناه اند بس
ــوم و خدا  ــان غمگين می ش ــود. از نديدن و نيامدن يكايكش می ش
ــرور می کند که هيچ  ــان مرا آن قدر غرق در س ــد که ديدارش می دان

کالمی قادر به بيان آن نيست.
ــتانم که کالمی سراسر مزاح دارد، يك روز وقتی  يكی از دوس
ــال در کجا مشغول تدريسم پرسيد: چرا پايين تر از  دانست من امس
ــطه؟ چرا اينجا؟! در جوابش گفتم، اميدوارم بتواني يك سال  متوس
در اين آموزشگاه تدريس کنی تا بدانی چه لذتی دارد تدريس برای 

بزرگ ساالن کوچك!

 با مجله هاي رشد آشنا شوید

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

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

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

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مدیران، مربیان، مشاوران 
و کارکنــان اجرایي مــدارس، دانش جویان مراکز تربیت معلم و رشــته هاي 
دبیري دانشــگاه ها و کارشناســان تعلیم و تربیت تهیه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نش�اني: ته
                آموزش وپرورش، پالک 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

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

 رشد آم�وزش ابت��دايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تکنولوژي آموزشي 
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول( 
 رش�د بره�ان آم�وزش متوس�طه دوم )مجله رياضي ب�راي دانش آموزان دورة متوس�طه 
دوم(  رش�د آم�وزش ق�رآن  رش�د آم�وزش معارف اس�المي  رش�د آم�وزش زبان 
و ادب فارس�ي  رش�د آموزش هنر  رش�د آموزش مش�اور مدرس�ه  رش�د آموزش 
تربيت بدن�ي  رش�د آم�وزش علوم اجتماعي  رش�د آم�وزش تاريخ   رش�د آموزش 
جغرافي�ا  رش�د آم�وزش زب�ان  رش�د آم�وزش رياضي   رش�د آم�وزش فيزيك  
رش�د آموزش ش�يمي   رش�د آموزش زيست شناس�ي   رش�د آموزش زمين شناسي 
 رش�د آم�وزش فني و حرف�ه اي و كار و دان�ش  رش�د آم�وزش پي�ش دبس�تاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصی

)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 متوسطه اول(

)براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم(
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مشغول  مرکزی  آموزشی،  تكنولوژی  و  انتشارات  دفتر  در 
بررسی  و  نامه ها  به  پاسخگويی  مسئوليت  که  است  فعاليت 
مي کوشند  مرکز  اين  همكاران  دارد.  بر عهده  را  مخاطبان  آثار 
مخاطبان مستعد مجالت رشد را شناسايي کنند و استعدادهاي 

آنان را پرورش دهند. 
ادبی و هنری دانش آموزان  آثار  همكاران محترم می توانند 
مستعد خود را به نشاني اين مرکز بفرستند. کارشناسان مجرب 
مرکز آثار رسيده را مطالعه و بررسی می کنند و ضمن مكاتبه با 
دانش آموزان، نكات فنی و آموزشی را برايشان توضيح مي دهند.

  نشانی پستی: 
تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شمارة  4 آموزش و پرورش 

)شهيد سليمی(، شمارة  266
 صندوق پستی:

15875 -6567  
 تلفن: 

021 -88305772

مـرکـز 
بررسی 
آثـــار

حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

      

برگ اشتراك مجله هاي رشد

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

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

  اشتراك مجله:                            14� 77339713/ 77335110 /   77336656�021

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

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

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

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

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

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

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

   اگر قباًل مشترك مجله بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     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 تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزي. 
2. ارسال اصل فیش بانكي به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي 

)کپي فیش را نزد خود نگه دارید(.

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