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

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

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

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

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

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

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

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

مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

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

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشی

آمــوزش
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ماه نامة آموزشی، تحلیلی 
و اطالع رسانی 

برای دبیران، دانشجويان و 
کارشناسان آموزش و پرورش

      106 شمارة اول اين نشريه با نام 
رشد آموزش راهنمايی تحصيلی 

منتشر شده است.



ــه اي را به خوبي اجرا كرد كه  ــه زماني مي توان طرح و برنام ــت ك ــاي امروز دانش مديريت بيانگر اين اس يافته ه
مديرطرح مقبوليت و محبوبيت داشته باشد. وقتي به گذشته هاي نه چندان دور نگاه مي كنم، ياد و خاطرات شيرين و 

سخت دوران پيروزي انقالب اسالمي برايم پيام هاي تازه اي دارد كه مي تواند براي زندگي امروز رهگشا باشد.
ياد باد ايامي كه مردم براي رسيدن به هدف انقالب اسالمي، يعني سرنگوني رژيم پهلوي و استقرار نظام جمهوري 
اسالمي، همراه با محبت، دوستي و اميد سختي هايي را بر خود هموار ساختند تا به هدف ارزشمندشان رسيدند! آن مرشد 
و معلم بزرگ انقالب اسالمي ـ حضرت آيت اهلل سيد روح اهلل الموسوي خميني ـ براساس چه اصول و منطقي با مردم 

گفت و گو كرد كه آن ها حاضر بودند از غني ترين سرماية خودـ  جان شيرينـ  در راه هدف بگذرند؟
ــالمي را در آزمون بزرگ هشت سال  ــتگي دانش آموزان كالس انقالب اس اوج و زيبايي تبعيت، ايثار و ازخودگذش
دفاع مقدس شاهد هستيم. خميني عزيز چه رفتار و منشي داشت كه مردم قدرشناس ما به طور خودجوش لقب پرمعناي 

»امام« را به ايشان دادند؟
خميني كبير بين مردم خود مقبوليت و محبوبيت داشت؛ چنان محبوبيتي كه شهدا و ايثارگران مي گفتند: »از تو به 

يك اشاره، از ما به سر دويدن«.
مهم ترين راهبرد معلم و رهبر بزرگ انقالب اسالمي اين بود كه او به »تربيت شدن« باور داشت نه »تربيت كردن«. 
ــيرين و اثربخش انقالب اسالمي، تحول بنيادين آموزش و پرورش هم بايد در فضاي محبت  با توجه به تجربة ش
جاري و ساري شود. متأسفانه گاهي شنيده مي شود كه بعضي از همكاران سخت گيري ها و بايدهايي را در برنامة تحول 

بنيادين بر خود و ديگران اعمال مي كنند كه از تنگ نظري و چشم تنگي نسبت به اين طرح ناشي مي شود.
براي تحقق دقيق و درست برنامه هاي تحول بنيادين، بيش از پيش به فضايي سرشار از محبت و دوستي نياز داريم 

تا پس از هم فهمي به همدلي برسيم و اين مسير را گام به گام به تدريج و با آرامش طي كنيم. 
ــل »خوديابي«،  ــه زيبايي مي توانيم به مراح ــش و اميد بخش محبت و معرفت، ب ــس در فضاي حيات بخ ــا تنف ب

»خودباوري« و »خودياوري«، كه از اهداف مهم تحول بنيادين است، برسيم.
ــده موانعي وجود دارد كه بايد از آن ها عبور كرد. به نظر مي رسد يكي از مهم ترين  ــيدن به مراحل ذكر ش براي رس
آ ن ها فهم و درك نادرست ما از مفاهيم برنامة تحول بنيادين باشد. در نظر داريم ابهامات و سؤاالت مربوط به تحول 
بنيادين را جمع آوريم و با مراجعه به مسئوالن و كارشناسان پاسخ هاي مناسب ارائه كنيم. ما نيازمند فهم بيشتر و عميق تر 

تحول بنيادين هستيم.

يادداشت سردبير

فضاي تحول
محمدرضا حشمتی

2
آمــوزش

 بهمن 1392 شمارة 5



پرورش مهارت همدلی، دانش آموزان را آماده می كند كه 
خودشان را جای ديگران بگذارند

همدلی از همزبانی خوش تر است
سعيد  بی نياز 
كارشناس ارشد روان شناسی بالينی 
و مدرس مهارت های زندگی

طرح درس

برای همة ما پيش آمده است كه دوستی برايمان درد دلی كرده باشد ولی درد دل شنيدن او به دلمان ننشسته باشد. 
شايد خود ما هم دقت نكرده ايم كه چرا رفتار يا كالم دوستمان توی ذوقمان خورده است و با او همدلی نكرده ايم. 

ــتن و ديدن جهان از نگاه او«. اين توانايی بعد از  ــاده ترين تعريف يعنی »خود را جای ديگری گذاش همدلی در س
ــتن از دورة پيش دبستانی در ما به وجود می آيد. قبل از آن به گفتة پياژه، روان شناس مشهور، تفكر خودمحورانه  گذش
داريم. اگر به يك كودك سه تا پنج ساله خودكاری عمودی نشان دهيم و بگوييم آن را نقاشی كن، چيزی تقريباً شبيه 
به آن، يعنی يك خط عمودی تحويلمان می دهد. اگر خودكار را همان طور نگه داريم و از او بپرسيم كسی كه به سقف 
چسبيده است اين را چطور می بيند، كودك باز هم يك خط عمودی را تصور و نقاشی می كند. در صورتی كه از زاوية 
ديد كسی كه به سقف چسبيده، خودكار فقط يك نقطه است. توانايی همدلی به تدريج از سن پنج سالگی در ما به وجود 
می آيد، با اين حال، بسياری از دانش آموزان دورة متوسطه، مخصوصاً در مدرسه های رقابت محور، هرگز آدم های همدلی 

نيستند. چطور می شود اين مهارت را در آن ها پرورش داد؟
می توانيد كالس درس را با تعريف همدلی شروع كنيد. از دانش آموزان بپرسيد به نظر آن ها همدلی يعنی چه؟ تعريف 
همدلی در مقدمة بحث آمده است. برای دانش آموزان سنين پايين تر می توان بازی هايی راه انداخت كه در آن ها زاوية ديد 
 مهم باشد. مثاًل گذاشتن يك شیء نامتقارن در وسط كالس و پرسيدن اين سؤال از دو دانش آموز در دو طرف شیء كه 

»چه چيزی می بينند«. 

مهارت پنجم: مهار ت همدلی
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گــام 1

گــام 2

یک موقعیت همدلی را مثال بزنید.
ــرايط مدرسه و يا فرهنگ غالب محلی كه در آن تدريس می كنيد، مثالی بزنيد  ــرايط كالس، ش بنا به ش
ــخصی كه احتمااًل دارد هيجان های منفی را تجربه می كند و ديگران با او همدلی نمی  كنند. روايت زير  از ش

می تواند برای ساختن مثال به شما كمك كند:
ــه با تيم مقابل كه از مدرسة ديگری آمده است، باخته ايد. علت هم اين است كه  ــما در مسابقة مدرس ش
ــما از  ــته توپ را به حريف پاس داده و حريف همان توپ را گل كرده و تيم ش حميد در آخرين ثانيه ها ناخواس

مسابقات حذف شده است. شما با حميد چطور حرف می زنيد؟
ــيد هر كدامشان، اگر عضو تيم می بودند، در اين  اين روايت را برای دانش آموزان بگوييد و از آن ها بپرس
موقعيت به حميد چه می گفتند؟ بعد بپرسيد اگر شما جای حميد بوديد چه حسی داشتيد؟ بعد بپرسيد حرف آن ها 
چه تأثيری بر حميد می گذاشت؟ سعی كنيد خودتان قضاوت نكنيد تا همة حرف های بچه ها، چه همدالنه و 

چه ناهمدالنه، گفته شود.

ناهمدلی را مثال بزنید.
ــه ويژگی های دوران  ــت. البت ــتر جواب های دانش آموزان حاكی از رفتارهای ناهمدالنه اس معمواًل بيش
ــده با  ــت. حال، برای اينكه دانش آموزان به صورت طبقه بندی ش ــی هم در اين ناهمدلی بی تأثير نيس نوجوان
ناهمدلی خودشان مواجه شوند، انواع ناهمدلی را به شرح زير برايشان توضيح دهيد. هر كدام از اين انواع يك 
داستان دارد كه می توانيد دربارة هر يك از دو دانش آموز داوطلب بخواهيد با »ايفای نقش« آن را نمايش دهند.

1. همدلی نصيحت كردن و راه حل دادن نيست
فرهاد: من از دست دوستم ناراحتم.

 محمد: تو هم او را برنجان.
فرهاد: ...

2. همدلی سرزنش كردن نيست 
آرمين: من به محمد پولی قرض دادم و او پولم را برنمی گرداند. 

آريا: بچه ای ديگر، از اول هم نبايد پول به او می دادی.
آرمين: ...

3. مقايسه كردن
دانيال: من اين درس عربی را متوجه نمی شوم.

رضا: چطور همة بچه ها می فهمند و تو نه؟
دانيال: ...

 
4. كوچك شمردن مشكل

ــت و مادرم می خواهد از او جدا شود.  احسان: پدر من معتاد اس
هر روز دعوا داريم.

روزبه: ای بابا، اينكه چيزی نيست. همه مشكل خانوادگی دارند. 
احسان: ...

5. بزرگ كردن مشكل و اغراق
شايان: مادرم مريض شده و من بيشتِر حواسم پيش اوست.

ــت؟ نكند  ــاده اس احمد: تو مطمئنی اين فقط يك مريضی س
خطرناك باشد؟ پيش متخصص ديگری نرفته ايد؟

شايان: ...

6. تعريف كردن بی موقع
بهنام: جّو خانة ما آن قدر خراب است كه می خواهم در  بروم.

ــودی. اين  ــر از اين حرف ها ب ــه قوی ت ــرو بابا! تو ك ــك: ب باب
لوس بازی ها به تو نمی آيد.

بهنام: ...

ــيوه های  ــح دهيد كه عيب هر كدام از اين ش ــه بچه ها توضي ب
ــيوه های اول، دوم و سوم اين است كه  ناهمدالنه چيست. عيب ش
رابطه را باال به پايين می كند نه دوستانه. عيب شيوة چهارم هم اين 
ــدت  ــت كه در طرف مقابل اين حس را به وجود می آورد كه ش اس
مشكلش فهميده نشده است. دو شيوة آخر هم بيشتر اضطراب آورند 

تا حمايت كننده.
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گام های همدلی را توضیح دهید.گــام 3
حاال دانش آموزان آمادة آن هستند كه شيوه های همدلی را بياموزند. به آن ها بگوييد كه بايد گام های يك 
تا چهار را پشت سر هم اجرا كنند تا رفتاری همدالنه داشته باشند. گام پنجم مكمل هر چهار گام ديگر است، 
يعنی روی همة گام های ديگر سوار می شود. برای اجرای همة گام ها فقط از دو دانش آموز برای ايفای نقش 
ــتفاده كنيد، چون همة آن ها يك روايت را دنبال می كنند. اگر فرصت اجازه داد می توانيد از دانش آموزان  اس

ديگر هم برای ايفای نقش استفاده كنيد.

احساسات و هيجان های او توجه كن! به جای راهنمايی دادن، به گام 2
برای بچه ها توضيح بدهيد كه به جای راه حل دادن 

سريع، اول بايد بفهمند دوستشان چه حسی دارد. اين 
حس مثبت است يا منفی؟ اسم دقيق حس چيست؟ 
طرح درس شمارة مهرماه با عنوان »هيجان های 

بچه ها كمك می كند.آشنا« در شناسايی دقيق اين هيجان ها به 

حس را داشتی...داشتی... ، آن طور كه فهميدم تو فالن استفاده كنند: می فهمم كه تو فالن حس را می توانند از اين قالب ها برای گفتن حسشان بايد همدلی شان را به زبان بياورند. آن ها به دانش آموزانتان بگوييد كه حاال  بگو حسش را فهميده ای!گام 4

به دانش آموزان بگوييد كه اين چهارگام فقط شامل كلمات است و در فهميده ای! با زبان بدنت نشان بده كه حسش را گام 5

هر ارتباطی، كلمات فقط كمتر از ده درصد اطالعات را منتقل می كنند. در واقع، 
اين گام ها بايد با زبان متناسب بدن همراه شوند تا مؤثر باشند. 

اين راهكارها می توانند زبان بدن ما را همدالنه كنند:
ـ سرد نباش! )يعنی فاصله ات را كم كن، صورتت را از حالت رباتی بيرون بياور و 

سعی كن با حركات صورت از يخ بودن بيرون بيايی(.
ـ با تن صدای آرام حرف بزن، چون تن صدای بلند نشان دهندة با نشاط بودن و 

تن صدای پايين نشانة انفعال است. 
ـ با هيجانش هماهنگ باش. چه غمگين چه شاد، تو هم لحن او را 
داشته باش. البته در مقابل عصبانيت، ترس و تنفر بهتر است شما 

آرام باشيد تا نقش حمايت كننده را داشته باشيد. 

گام 1 

فعاالنه گوش بده!

برای دانش آموزان توضيح دهيد كه 

ق دارد. برای 
»گوش دادن« با »شنيدن« فر

ستفاده از اين راهكارها 
گوش دادن فعاالنه ا

كمك كننده است:

كنار گذاشتن كار، نگاه كردن به صورت طرف 

مقابل، نشان دادن توجه با كلمه ها و بدن، 

و سؤال كردن از او.

گام 3

خودت را جای او بگذار!

برای دانش آموزان توضيح دهيد كه اين گام 

در تنهايی ما اتفاق می افتد. يعنی ما بدون به زبان 

آوردن در ذهنمان به اين سؤال ها فكر می كنيم: اگر 

ی او بودم چه احساسی داشتم؟ اگر اين اتفاق برای 
جا

؟ اگر با من اين طور 
فتاده بود چه حالی داشتم

من ا

 در مورد 
حرف می زدند چه حسی داشتم؟  اگر

من اين طور می گفتند چه حالی داشتم؟ 
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حكايت دلدادگي

مردی كه برای بار دوم زيست
زندگی، شخصيت و انديشه های تربيتی 
                  شيخ علی اصغر عالمه كرباسچيان

ناصر نادري

ــته اند و البته مهارت های حرفه ای معلمی،  معلمی را آميزه ای از دانش، هنر، تجربه و فن دانس
اكتسابی و آموختنی است؛ اما جوهرة معلمی و استعداد عاطفی و ارتباطی آن، درونی و فطری است.

در طول نزديك به سه دهه تجربة كار در سطوح گوناگون آموزش وپرورش، ديده ام افراد برجسته 
و كميابی كه عالوه بر داشتن عناصر دانشی، هنری، تجربي و فنی، توان مديريت و رهبری هم دارند. 
وجود اين افراد همواره منشأ احيای جريان های فرهنگ ساز شده است. عالمه كرباسچيان يكی از 

اين افراد برجسته در جامعة فرهنگيان ايران بود.
در اين شماره، به اجمال با زندگی، شخصيت و انديشه های تربيتی وی آشنا می شويد.

افتادگي را كسر شأن نمي دانست
ــة علوی )حجت االسالم مناقبی( نقل كرده است: عالمه به  يكی از معلمان مدرس

من گفت: »فالن كار را بكن!«
گفتم: »نه، اين كار درست نيست«. 

عالمه گفت: »يا اين كار را بكن يا فردا تشريف نياور مدرسه«. 
گفتم: »چشم، فردا نمی آيم«.

باروبنه را بستم و به منزل رفتم. تصميم داشتم ديگر مدرسه نروم. صبح، حدود اذان 
صبح، هنوز هوا تاريك بود. از هوای سرد زمستان خودم را پوشانده بودم. دِر خانه را باز 
ــفيدی كنار در است. پريدم عقب.  كردم تا برای خريد نان بروم. يك وقت ديدم چيز س

نگاه كردم، ديدم عالمه كنار در جمع شده است. تا مرا ديد بلند شد.
گفتم: »حاج آقا، شما اينجا! چطور؟«

گفت: »آمدم به شما بگويم يتيمان آل  محمد به شما احتياج دارند. شما باز هم بياييد مدرسه«.
گفتم: »چشم  آقا، جان به فدای شما! می آيم. چرا اين طور خودتان را به زحمت انداختيد؟«

گفت: »نمی خواستم حتی يك روز برنامة شما تعطيل شود«.
ايشان افتادگي را كسر شأن نمي دانست.

حاج آقا كمك كنم؟
ــديدی داشت و حركت برايش  زمانی كه عالمه كمردرد ش

مشكل بود، به بنده گفت: »بيا منزل«.
ــد كه كتاب و دفتری بياورد و بگويد:  ــه بلند ش مثل هميش
ــت خالی از اينجا نروی«. وقتی  »عزيز جون، اين را بخوان، دس
بلند شد، ناگهان كمرش گرفت و همين طور بی حركت ماند. رنج 
می كشيد، ولی هيبت ايشان مانع بود كه من جلو بروم و كمك 
ــن حالت ادامه پيدا كرد. بعد گفتم: »حاج آقا  كنم. يك دقيقه اي
كمك كنم؟« گفت: »بله آقا، بله«. جلو رفتم و كمك كردم. به 
زحمت كمرش صاف شد. درحالی كه درد همة وجودش را گرفته 

بود، با عجله رفت و نوشته ای آورد تا بخوانم.
اين صحنه تا ماه ها در ذهنم ماند. عالمه كه توان بلند شدن 
ــت: »آقاي مناقبی،  ــت، اين چنين قلبش می تپيد و می گف نداش
ــان را به نام عقايد  ــب باش وهابی ها عقايد انحرافی خودش مراق

شيعه در بين جوان ها ترويج ندهند!«

در گذر
 زمـــان

بازگشت به تولد در تهران
تهران و تأسیس 
دبیرستان علوی

آغاز تحصیالت 
ابتدايی

آغاز تحصیل علوم 
دينی در مدارس 

صدر و مروی 
تهران و پوشیدن 
لباس روحانیت

آغاز تحصیل در 
حوزة علمیة قم

بازگشت مجدد 
به قم

بازنويسی رسالة 
توضیح المسائل

12931334 13001311131913231332
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شخصيت فرهنگی

انديشه های تربيتی

ــچيان )1382-1293( كه  ــيخ  علی اصغر كرباس حاج ش
بعدها لقب »عالمه« يافت، روحانی منحصر به فردی بود. او 
منشأ تحوالتی بزرگ در آموزش عقيدتی و تأسيس مدارس 
ــاگرد تربيت  ــد. در عمر پربارش هزاران ش امروزين دينی ش
ــرد. از ويژگی های او پذيرفتن يا بر عهده گرفتن كارهايی  ك
بود كه روی زمين مانده بود. اگر احساس می كرد انجام كاری 
ــك نمی كرد و بی درنگ سراغ آن می رفت.  ضرورت دارد، ش
ــالة عمليه« بود. پيش  ــازی رس از نمونة اين كارها »ساده س
ــاله های عمليه يا توضيح المسائل به شكل فعلی  از اين، رس
ــت. آيت اهلل بروجردی، مرجع تقليد، رساله ای  وجود نداش
ــت به نام »جامع الفروع« كه به كار مردم عادی نمی آمد.  داش
كرباسچيان ضرورت بازنويسی رساله های عمليه را به شكل 
امروزين و با نثری روان و قابل فهم همگان دريافت و خود 

به اين كار مبادرت كرد.
از خدمات مهم و ماندگار وی، تأسيس »مدرسة علوی« 
ــه ای كه با دغدغة دينی، ولی به سبك و سياق  بود؛ مدرس
ــأ خدمات  ــكل گرفت و در طی چند دهه، منش امروزين ش
ــد. آشنايی او با مرحوم استاد  تربيتی و آموزشی بسياری ش
رضا روزبه هم در غنی ساختن برنامه های دبيرستان علوی 

تأثير داشت.
ــازی در  ــاگردپروری و الگوس ــمند )ش اين اقدام ارزش
ــچيان باعث  ــی و تربيتی( عالمه كرباس روش های آموزش
ــاگردان و همكاران عالمه حدود صد مدرسة  ــد امروز ش ش
پسرانه و دخترانه را در تهران و شهرستان ها با بهره گيری از 

رهنمودهای او مديريت كنند.
عالمه كرباسچيان را بايد يكی از چهره های تأثيرگذار 
ــيس مدارس اسالمی در تاريخ  در حوزة تعليم و تربيت و تأس

معاصر ايران دانست.
ــخه های الكترونيكی آن ها در وبگاه  آثار عالمه كه نس
رسمی مركز تدوين و نشر آثار استاد عالمه كرباسچيان به 

نشانی allameh.ir موجود است، عبارت اند از:
ــتاد )دو جلد(،  ــائل اس ــتاد )ده جلد(، رس در محضر اس
ــتاد و راه  ــتاد، حكايات اس ــتاد، وصايای اس توصيه های اس
خداشناسی )خالصة توحيد مفضل امام صادق عليه السالم(.

تأسیس دبستان 
علوی

تأسیس مؤسسة 
فرهنگی نیکان

ابتال به سرطان و 
عمل جراحی

رحلت و دفن در قم

134013471378

1382

 يك تخصص
ــغل معلمی يك تخصص است. فرصت تابستان را از دست ندهيد و برای  ش

سال تحصيلی آينده برنامه ريزی كنيد.

 ذات نايافته از هستی بخش
ما می خواهيم فارغ التحصيالن در بعد دينی و علمی سرامد باشند. پس معلمان 

ما هم بايد در آن دو بعد برجسته باشند. از كوزه همان برون تراود كه در اوست.
ذات نايافته از هستی بخش

كی تواند كه شود هستی بخش؟

 تست روانی
دانش آموزان ورودی نبايد گرفتار ناراحتی های روانی از قبيل نگرانی، وسواس 
و انزواطلبی باشند. اقدامات تربيتی مدرسه بايد روی بچه های كاماًل طبيعی و سالم 

باشد.
ــت های ورودی، تست روانی هم توسط متخصصان  ــت در كنار تس خوب اس

روان پزشك داشته باشيم.

 كاهش فشار عصبی
ــود كه از مسائل دلهره آور برای دانش آموزان بكاهيم. غذاهای تقلبی،  دقت ش
ــونت آميز و هيجانی و هوای آلوده، فشار عصبی  تكاليف، امتحانات، فيلم های خش
ــان در دورة ابتدايی  ــورهای موفق، امتح ــادی روی بچه ها دارد. در بعضی كش زي
حذف شده است و در متوسطه هم، هركس برحسب ذوق و سليقة خود رشتة مورد 
عالقه اش را انتخاب می كند و در دانشگاه هم همين طور است. آن ها فشار عصبی 

و دلهره های دوران تحصيل را ندارند.

 روپوش بسيار سفيد
ــاختمانی يا مكانيك آشكارتر  ــياهی روی لباس كارگر س لكه های چربی و س
ــت يا خال كوچكی روی روپوش سفيد پزشك يا مسئول آزمايشگاه؟ هر معلم  اس
كه می خواهد كار پيامبران را دنبال كند، روپوش بسيار سفيدی بر تن كرده است 
كه كوچك ترين نقطه ضعف اخالقی و شخصيتی او را به سرعت نمايان می سازد.
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 گفت و گو

در گفت و گو با دكترميترا دانشور
مؤلف كتاب تفكر و سبك زندگي مطرح شد:

پرورش دانش آموز پرسشگر با تفكر
 و انتخاب كنندة سبك زندگي براساس تفكر

سمانه آزاد

دانش آمـوزان پايـة اول متوسـطة اول امسـال درس جديـدي را با عنوان 
»تفكر و سـبك زندگی« تجربه مي كنند؛ درسـي كه قرار اسـت براسـاس آن 
چگونه فكركردن، چگونه دنبال پاسـخ پرسش ها رفتن و اساساً پرسشگري و 
روش هـاي پژوهـش را بياموزند. عالوه بر اين، با آداب و سـبك هاي زندگي بر 
مبناي ارزش هاي ملي و ديني نيز آشـنا مي شـوند. اما پيش از آشنايي با اهداف 
درس بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا »تفكر« به عنوان يك درس وارد نظام 
آموزشي شده است؟ قرار است در ساعت اين درس دانش آموزان چه چيزي ياد 

بگيرند؟ و آيا ساعت اختصاص داده شده به اين درس كافي است؟
براي يافتن پاسخ اين پرسش ها به سراغ خانم دكتر ميترا دانشور، يكي از 
مؤلفان كتاب تفكر و سـبك زندگي رفته ايم. وي معتقد اسـت، تفكر تنها حوزة 
يادگيری اسـت كه اگر محقق شـود، مي توان مطمئن بود كه يادگيري در ساير 

حوزه ها نيز اتفاق خواهد افتاد.

شـما در برنامة درسـي ملي مسئوليت 
حوزه های يادگيری را بر عهده داشـتيد 
كـه در ادبيـات برنامة درسـی موضوع 
جديدي است. بسياري گمان مي كنندكه 
به ازای هر حوزة يادگيری بايد كتابی هم 
توليد شود. در واقع، حوزه های يادگيری 
بـا موضوعات يادگيری يكی انگاشـته 
می شـوند. بنابراين، بهتر اسـت ابتدا 
بپرسـيم منظور از حوزه های يادگيری 
چيسـت و چرا بايد ايـن حوزه ها وجود 

داشته باشند؟ 
فكر می كنم بهتر است پيش از تعريف 
حوزه های يادگيری، در مورد ضرورت وجود 
ــم. ما اهدافي  ــوزة يادگيری توضيح دهي ح
داريم كه جهت ما را تعيين مي كنند و برای 
تحقق آن ها ناگزيريم محتوايي انتخاب كنيم. 

ــتند كه  معمواًل اهداف مقاصد و غاياتی هس
»به كجا رسيدن« را مشخص می كنند، اما 
برای چگونگی به مقصد رسيدن بايد راه های 
گوناگونی را انتخاب كنيم. به اين منظور، به 
بسترهايی نياز داريم تا به اهدافمان برسيم. 
حوزه های يادگيری همين بسترها هستند و 
ــود،  ــی كه معمواًل از آن ها ارائه می ش تعريف
ــيع دانش« است كه ممكن  »حوزه های وس
است موضوعات درسی را پوشش دهند و ما 

می توانيم از ميانشان انتخاب كنيم.
ــری« بدان  ــوان »حوزة يادگي پس عن
ــن حوزه  ــم در اي ــه می خواهي ــت ك معناس
ــاق بيفتد.  ــوز يادگيری اتف ــرای دانش آم ب
ــد تا دانش آموز  اين يادگيری كمك می كن
ــد. اما حوزة  به اهدافی كه می خواهيم برس
يادگيری معادل عنوان درسی نيست، چون 

حوزه های يادگيری، حوزه های وسيع دانش 
ــيع  ــتند. مثاًل رياضيات يك حوزة وس هس
ــوب مي شود كه پيشرفت های  دانش محس
ــا نمی توانيم طی  ــت. م ــته اس زيادی داش
ــه را كه در اين  ــال تحصيلی هر آنچ 12  س
حوزه وجود دارد آموزش دهيم. بلكه از اين 
ــا را به اهدافمان  ــوزه آنچه را كه بتواند م ح
ــاند انتخاب می كنيم. به طور خالصه،  برس
حوزة يادگيری را به اين معنا به كار می بريم: 
»حوزه ای وسيع از يك دانش با موضوعات 
ــان آن ها برای  ــيار، كه می توانيم از مي بس
ــيدن به  يادگيری دانش آموز، به منظور رس

اهداف برنامه، انتخابی انجام دهيم«.
ــرار می كنم كه حوزه های يادگيری  تك
ــی نيستند چون در  معادل عنوان های درس
ــارج از حيطة آموزش اين حوزه ها  دنيای خ
ــی وجود دارند و هر روز  به صورت تخصص
ــود. در  هم به موضوعات آن ها افزوده می ش
ــال اول، ما  ــة آموزش و الاقل در 9  س حيط
با اين حيطه ها به صورت تخصصی برخورد 
ــه سال آخر است كه  نمی كنيم. فقط در س
رويكرد ما نيمه تخصصی می شود. لذا ما با 
ــرِی خارج از حوزة  علم به حوزه های يادگي
آموزش و پرورش دست به انتخاب می زنيم. 
ــت محتوای يكی  در اين انتخاب ممكن اس
ــا را با محتوای حوزة ديگر تلفيق  از حوزه ه
ــم آن ها را به صورت مجزا  كنيم و گاهی ه
ــای درس ها  ــذا عنوان ه ــوزش دهيم. ل آم
متفاوت خواهند شد. به همين دليل، كتابی 
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مانند تفكر و سبك زندگی كه برای پاية اول 
متوسطه پيش بينی شده، محتوايش را از دو 
حوزه گرفته است: حوزة »تفكر و حكمت«، 
و حوزة »آداب و مهارت های زندگی و بنيان 
خانواده«. محتوا از اين دو حوزه انتخاب، اما 

به صورت تلفيقی سازمان دهی شده است.
ــعی می كنيم  مثاًل در دورة ابتدايی كه س
ــيم،  ــته باش ــی كمتری داش عنوان های درس
ــوای حوزة ديگر  ــوای يك حوزه با محت محت
تلفيق می شود و يك عنوان درسی را تشكيل 
می دهد. برای مثال، در پاية اول ابتدايی معمواًل 
ــی يا مطالعات اجتماعی نداريم، اما  كتاب دين
اهداف دينی و اجتماعي داريم. در واقع، هنگام 
سازمان دهی محتوا، اهداف اين درس ها را از 
ــوص زبان و  ــق درس های ديگر به خص طري

ادبيات فارسی دنبال می كنيم. 
اين جريان از سلسله مراتب برنامه ريزی 
ــوزة يادگيری  ــت. ما پيش از اين هم ح اس
ــتيم، اما تحت اين عنوان و با اين نگاه  داش
تعريفشان نكرده بوديم. در حال حاضر هم تا 
حدودی عنوانشان تغيير كرده است كه البته 
ــش از اين ها بايد نگاه حاكم بر انتخاب و  پي

سازمان دهی محتوا تغيير پيدا كند. 
اشـاره كرديـد كـه پيـش از ايـن هم 
حوزه هاي يادگيري را در برنامة درسي  
داشـته ايم، اما موضوعي مانند تفكر در 
برنامه هـا و درس هاي ما نبوده اسـت. 
گرچـه موضـوع تلفيقی بـوده، مثالً در 
ادبيـات فارسـي كهن مسـائلي مانند 

آداب و مهارت هاي زندگي مطرح بوده، 
به گونـه ای كه مي توان گفـت معلمان 

ادبيات ما آداب هم می آموختند.
حرف شما درست است، ولی همه اش 
نه. درست است چون ماهيت زبان و ادبيات 
ــت كه می تواند هم  ــی به گونه ای اس فارس
ــی و خالق و هم تفكر انتقادی  تفكر منطق
ــای گوناگون  ــد. در درس ه را پرورش ده
ــی را  ــای زندگ ــوان آداب و مهارت ه می ت
پی گيری كرد، اما بر اين ها برنامه ای حاكم 
است. در گذشته، همان طور كه شما گفتيد، 
در ادبيات فارسی بخش هايی با اين عنوان 
ــی اين انتخاب صورت  بود، اما بر چه اساس
ــاس ذوق و سليقة  ــت؟ براس می گرفته اس

مؤلف يا براساس برنامه؟ 
امروزه در دنيای برنامه ريزی ايران، دوره ای 
ــليقة مؤلف  ــاس ذوق و س را كه مطالب براس
ــم. زمانی در ايران  ــد طی كرده اي تدوين می ش
ــتيم، بلكه يك برنامة  راهنمای برنامه ای نداش
كلی وجود داشت كه مؤلفان خودشان بايد آن 
را تفسير و به كتاب تبديل می كردند. پس ما در 
آن دوره فقط تأليف كتاب داشتيم. اگر برنامه ای 
ــف بود، آن چيزی بود كه خودش  در ذهن مؤل
برنامه ريزی می كرد. سپس در دورة بعد، برای 
ــی توليد كرديم.  كتاب ها راهنمای برنامة درس
ــع، برنامه ريزی در نظام آموزش و پرورش  در واق

ايران مسير بلوغ را طي كرده است.
ــيديم  ــه ای رس ــه مرحل ــس از آن ب پ
ــرای يك كتاب  ــديم وقتی ب كه متوجه ش

ــود،  راهنمای برنامة موضوعی توليد می ش
نوعی ناهماهنگی بين كتاب های درس های 
گوناگون به وجود می آيد. پس بايد سطحی 
باالتر را مدنظر قرار می داديم. برنامة درسی 
ــای حوزه های  ــی می كرديم تا راهنم را مل

يادگيری براساس آن توليد شود.
ما حرفه و فن داشتيم، ولی امروز بيشتر 
ــون حوزة  ــم. لذا اكن ــاوری نيازمندي به فن
ــم كه  ــي كرده اي ــاوری را پيش بين كار و  فن
ــه( و هم حوزة فناوری  هم حوزة كار )حرف
ــش دهد. ما  ــات و ارتباطات را پوش اطالع
ــی را هم در  ــا عنوان علوم تجرب حوزه ای ب
گذشته داشته ايم، اما امروزه فناوری های نانو 
ــاير حوزه ها در علوم تجربی  و بيو بيش از س
ــب با  ــن، بايد متناس ــت. بنابراي مطرح اس
ــی كه قباًل هم  ــرات، در حوزه هاي اين تغيي

داشته ايم، تغييراتی ايجاد كنيم.
ــوزة آداب و  ــرای ح ــت ب ــا هيچ وق م
ــده  ــته ش ــای زندگی برنامة نوش مهارت ه
ــوزه هم  ــع اين ح ــتر مناب ــته ايم. بيش نداش
ترجمه ای بوده اند. ممكن است يك مجموعه 
ــورها  ــی با ديگر كش ــای زندگ از مهارت ه
ــد، اما مهارت هايی خاص هر  مشترك باش
ــخصاً به  ــور نيز وجود دارند. آداب، مش كش
ــته است، لذا وقتی  فرهنگ هر كشور وابس
حوزة آداب و مهارت های زندگی را پيش بيني 
می كنيم، يعنی بايد برنامه ای بومی را با نگاه 
بومی توليد كنيم. اين بدان معنا نيست كه از 
مطالعات جهانی استفاده نشود. از مطالعات و 
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مشتركات استفاده می كنيم، اما مهارت هايی 
خاص كشور ايران است. بنابراين، اين حوزه 
هم برنامة خود را می خواهد. يعنی هم خود 
برنامه و هم ديدگاه برنامه ريزی حاكم بر آن 

بايد به روز شود.
ــفة تعليم و تربيت  ــه فلس ــن اينك ضم
ــده و برنامة درسی  ــالمی هم تدوين ش اس
ــده است. وقتی  ــته ش ملی متأثر از آن نوش
ــاً روی همة  ــر می كند، طبيعت ــفه تغيي فلس
ــذارد، از جمله  ــه اثر می گ ــای برنام مؤلفه ه
ــداف و عنوان های حوزه های يادگيری و  اه
نيز ديدگاه حاكم بر انتخاب و سازمان دهی 

محتوا در حوزة يادگيری.
ــت ما اين  ــر هم بايد گف ــورد تفك در م
ــته ايم، اما به صورت  ــاًل هم داش حوزه را قب
بين رشته ای كه البته برنامة مشخصی بر آن 

حاكم نبوده است. 
ــا حوزة يادگيری  به نظر من تفكر تنه
ــت كه اگر واقعاً در آن يادگيری صورت  اس
ــود مصداق »چون كه صد آيد  گيرد، مي ش
ــت«. يعنی يادگيری در  نود هم پيش ماس
ــاير حوزه ها بهتر صورت می گيرد. كسی  س
ــد دانش تجربی،  ــه تفكر می كند می توان ك
رياضی و ادبی را كسب كند. لذا بيش از همه 
ــت را ضروری  ــن برنامة تفكر و حكم تدوي
ــت كه مشخص  می دانم. در اين برنامه اس
ــود ما در طول 12 سال )و با احتساب  می ش
پيش دبستانی 14 سال(، چگونه بايد تفكر را 
در مخاطبمان پرورش دهيم؟ مي خواهيم به 
ــد تفكر  مخاطبمان كمك كنيم مراحل رش
ــر طی كند.  ــر طبقه بندی( راحت ت را )با ه
ــتقرايی، و  ــی و اس عده ای تفكر را به قياس
ــه تفكر منطقی، خالق و نقاد  عده ای هم ب
ــا هر طبقه بندی كه  طبقه بندی می كنند. ب
ــی از آن  ــن كار را انجام می دهيم، بخش اي
ــته ای در همه موضوعات  به صورت بين رش
درسی می تواند پی گيری شود، اما بخشی از 
آن كه فلسفيدن نام دارد، به برنامه و ساعت 
ــتقلی نياز دارد. در اين ساعت برخالف  مس
ــی ديگر كه دانش آموز دربارة  ساعات درس

موضوعی خاص )مثل رياضی، علوم تجربی 
ــارغ از اينكه موضوع  ــر می كند، ف و...( تفك
ــت، دربارة موضوعات و فرايند زندگی  چيس

فكر می كند. 
چـرا قبالً بـه اين موضوع فكـر نكرده 

بوديم؟ 
ــاًل در اين باره فكر  ــوان گفت قب نمي ت
ــت، چون وقتي برنامه هاي  ــده بوده اس نش
قبلي را مالحظه مي كنيم، مي بينيم كه بحث 
ــكل نه.  تفكر در آن وجود دارد، اما به اين ش
ــكل هاي قبلي ما را به آنجا كه  حاال كه ش
مي خواستيم نرسانده اند، بايد شكل جديدي 
را تجربه كنيم. وقتي مي گوييم شكل جديد، 
ــت. چرا كه ما  ــور در دنياي آموزش اس منظ
سابقة هزار  سالة آموزش فلسفه و فلسفيدن 
ــمي  داريم. اما از وقتي آموزش و پرورش رس
و الگوبرداري از كشورهاي ديگر شروع شده 
است، ما داشته هاي خود را كنار گذاشته ايم 
ــراغ ديدگاه موضوع محور برنامه ريزي  و س
رفته ايم. اين ديدگاه هم عنوان های خاصي 
ــث نمي پرداخته  ــه اين نوع مباح دارد كه ب
ــن ديدگاه  ــه اي ــم ك ــاال مي بيني ــت. ح اس
ــن اينكه اكنون در  ــت. ضم جواب نداده اس
ــورهاي ديگر هم كه  آموزش و پرورش كش
ــفه ندارند،  ــابقة فلس ــور ما س به اندازة كش
ــت. خيلي از كشورها  بحث تفكر مطرح اس
به صورت تلفيقي يا مستقل به اين موضوع 
مي پردازند. حداقل اكنون ديگر اين نياز حس 
مي شود كه بايد برنامه اي براي پرورش تفكر 

وجود داشته باشد. 
در اين درس چه كاری انجام می شود؟ 
آيا تفكـر و حكمت به عنوان پس زمينة 
همـة حوزه ها و محتواهـا وجود خواهد 

داشت؟
ــات را از  ــن درس موضوع ــا در اي م
حوزه های گوناگون علوم تجربي، اجتماعي، 
ــا را  ــم و آن ه ــاب مي كني ــي و... انتخ دين
دستاويزی برای تفكر فلسفی قرار می دهيم. 

ــبك زندگي  ــاًل در تفكر و س مث
ــت كه با  پاية هفتم فعاليتي هس

ــود. يعنی  ــك آزمايش فيزيك آغاز مي ش ي
ــتي  ــا آزمايش تعادل، بحث تعادل در هس ب
ــا مثال هاي  ــرح مي كنيم. موضوع ب را مط
ــروع و به  ــط دانش آموزان ش فيزيكي توس
ــود. با  ــيده مي ش ــاي اجتماعي كش مثال ه
ــاي اجتماعي  ــادل در نهاده ــاي تع مثال ه
ــروع می كنيم و فراتر از آن به مثال های  ش
به تعادل در هستي مي رسيم. به خصوص در 
دورة ابتدايي به همكارانمان نشان داديم كه 
مي توانند در ساعت هاي درس های گوناگون 
ــد. انتخاب و  ــن طريق عمل كنن هم به اي
ــاير حوزه هاي  ــواي س ــازمان دهي محت س
يادگيري هم بايد به اين طريق باشد. يعنی 
ــط مفاهيم يا  ــاعت علوم ما فق ــاًل در س مث
روش هاي علوم تجربي را آموزش ندهيم. در 
ــن كار را دنبال  كتاب علوم هم مي توان اي
كرد، به شرطي كه برنامه ريز و مؤلف چنين 
ديدگاهي را داشته باشند كه ما مي توانيم با 
بحث منظومة شمسي فلسفة ناظم و منظوم 
را دنبال كنيم يا با بحث مواد بحث علت و 
ــال و از تمام ظرفيت موضوع  معلول را دنب
ــطه نيز  ــتفاده كنيم. دبيران دورة متوس اس

مي توانند اين گونه عمل كنند.
در گذشته اين اتفاق نمي افتاده و هنوز 
هم به دو دليل نيفتاده است. نخست اينكه 
ــر برنامه هاي  ــدگاه برنامه ريزي حاكم ب دي

ما در درس تفكر و 
سبك زندگي موضوعات 
را از حوزه های گوناگون 
علوم تجربي، اجتماعي، 
ديني و... انتخاب مي كنيم 
و آن ها را دستاويزی برای 
تفكر فلسفی قرار می دهيم
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درسي ما موضوع محور بوده، يعني موضوع 
و مفاهيم موضوع بر برنامه ريزی غلبه داشته 
است. دوم اينكه دبير اين درس هم بايد دبير 

تخصصي باشد. 
ــفی را پرورش  ــرای اينكه تفكر فلس ب
ــی مانند علوم تجربی  دهيم و آن را در درس
ــد تغييراتی حاصل  ــدا باي ــال كنيم، ابت دنب
شود. نخست، برنامه اي كه بايد براي حوزة 
ــود، ديگر  يادگيري علوم تجربي انتخاب  ش
ــداف تفكر  ــت و اه فقط علوم تجربي نيس
فلسفي را هم دنبال مي كند. دوم، دبيري كه 
ــن درس را تدريس كند، دبير  مي خواهد اي
تك رشته اي نيست، دبير بين رشته اي است. 
يعني بيش از اينكه بخواهد علوم تجربي را 
ــت. اين  درس دهد، دنبال پرورش تفكر اس

موضوع قباَل هم بود، اما نه خيلي قوي.
در  مي گوييـد  شـما  كـه  نكاتـي 
زيست شناسـي،  ماننـد  درس هايـی 
فيزيك، رياضي، شيمي و حتي در عربي 
هم بوده اسـت. در ساعت هاي فيزيك 
يـا علـوم، معلمـان به طور معمـول از 
موضوعات فيزيك يا علوم تجربي براي 
پـرورش تفكر و فلسـفيدن اسـتفاده 
مي كننـد يا فقط خود موضوع و مفاهيم 

را آموزش مي دهند؟ 
ــوع و مفاهيم  ــواًل فقط خود موض معم
ــگاه از نظر من  ــوزش مي دهند. اين ن را آم
ــت. يعني  نگاه دایرئالمعارفي به كودك اس
ــك دایرئالمعارف تبديل  دانش آموز را به ي
مي كنيم كه واقعاً هم، از اين نظر، خروجي هاي 

آموزش و پرورش دایرئالمعارفهاي خوبي 
هستند و مي بينيم با چه درصدهاي بااليي از 
پس كنكور برمي آيند. اما وقتي بحث كاربرد 
ــود واقعًا  ــان مطرح مي ش دانش در زندگي ش

بچه ها چقدر توانايي دارند؟
من فكر مي كنم تأليف كتاب هاي درسي 
مـا، بيـش از آنكه بـه ايـن بحث ها و 
حوزه ها مربوط باشد، مربوط به رويكرد 
است. رويكرد ما آماده كردن دانش آموز 
برای ورود به آموزش عالي بوده است. 
يعني آموزش هـا دانشـگاه محور بوده 
اسـت. شـايد اگـر ديـدگاه و رويكرد 
آموزش هـا بـه زندگي محـوری1 تغيير 
می يافت، بهتر می توانستيم دربارة اين 

موضوع كار كنيم. 
شما اصطالح زندگي محوری را به كار 
ــت، اما حتی اگر محتوا  برديد. اين خوب اس
ــاس انتخاب كنيم، تا وقتی  را بر همين اس
ــر آموزش های ما تغيير پيدا  ديدگاه حاكم ب
ــؤال و جواب و  ــن محتوا ها به س ــد، اي نكن
ــوند و ارتباطي ميان  حفظيات تبديل مي ش

آن ها با زندگي ايجاد نمي شود.
ــدگاه برنامه ريز  ــن، ابتدا بايد دي  بنابراي
ــه انتخاب و  ــرد ك ــد و بپذي ــر پيدا كن تغيي
سازمان دهي محتوا بايد به گونه ای باشد كه 
ــد. وقتي تفكر  ــر دانش آموز پرورش ياب تفك
ــة زندگی قابل  ــرورش پيدا كند، برای هم پ
استفاده است. يعني هر جا الزم باشد مي تواند 
تفكر را به كار گيرد؛ چه در زندگي تحصيلي و 

شغلي و چه در زندگی خانوادگي و... 
ــت انتخاب  ــن، در مرحلة نخس بنابراي
ــه تفكر  ــد ك ــد به گونه اي باش ــوا باي محت
ــاً يادگيري  ــرورش يابد و واقع دانش آموز پ
ــه حافظه پرورش يابد.  اتفاق بيفتد نه اينك
ــن ديد انجام گيرد،  اگر انتخاب محتوا با اي
دبير صرفاً انتقال دهندة دانش نيست، بلكه 
ــت.  ــهيل گر و مدير فرايند يادگيري اس تس
ــوز هم ديگر فقط  ــوي ديگر، دانش آم از س
مصرف كنندة دانش نيست بلكه توليد كنندة 
آن مي شود، ولو اينكه قباًل اين دانش را فرد 

ديگري توليد كرده باشد. بنابراين، كتاب به 
يك منبع تبديل مي شود كه قرار نيست آن 
را حفظ كند، بلكه مي تواند از منابع ديگري 

هم براي كسب دانش استفاده كند.
سال گذشته ما برنامة درسي جغرافياي 
پيش دانشگاهي را ارزيابی كرديم كه رويكرد 
ــود. يكي از  ــاب محتوايش كاربردي ب انتخ
ــود. بنابراين،  ــاهده ب ابزارهاي ارزيابي مش
ــون و به كالس هاي  ــتان هاي گوناگ به اس
ــا  ــي از كالس ه ــم. در يك ــر زدي درس س
ــران توانمند و  ــه از دبي ــر آن كالس ك دبي
ــاب مي آمد، يك  ــرده هم به حس تحصيل ك
ربع اول كالس مفاهيم را روي تخته  نوشت 
ــپس  ــراي دانش آموزان تعريف كرد. س و ب
ــمت هاي مهم كتاب را معين  كرد. بعد  قس
ــت كتاب هاي تستشان  هم از بچه ها  خواس
را آماده كنند! كاربرد رايانه در جغرافيا يكي 
از فصل ها بود. مدرسه كارگاه رايانه داشت، 
اما دانش آموزان رشتة انساني مي گفتند حتي 
يك بار هم به اين كارگاه نرفته اند و كارگاه 
فقط به دانش آموزان رشتة رياضي اختصاص 
دارد، چون آن ها درسي با عنوان رايانه دارند. 
ــه به يك  يعني كارگاه رايانه در مدرس
ــده  ــته اختصاص داده ش كتاب در يك رش
ــت و براي درس ديگري در رشتة ديگر  اس
ــن موضوعي دارد،  ــا( كه دقيقاً چني )جغرافي
ــده است. در  ــتفاده نش حتي يك بار هم اس
ــگاهي  حالی كه برنامة جغرافياي پيش دانش
ــت، در  ــده اس به صورت كاربردي تنظيم ش

عمل اجرا نمي شود. 
ــه بايد ديدگاه ها  بنابراين، بيش از هم
ــي  تغيير پيدا كند. براي همين برنامة درس
ــري هم مي توانيم  ــي و حوزه هاي يادگي مل
مطابق گذشته برنامه و كتاب موضوع محور 
ــس  تدري ــم  ه ــه  مدرس در  و  ــيم  بنويس
ــيم و بچه ها هم  باش ــور داشته  موضوع مح
ــان بدهند.  ــظ كنند و امتح درس ها را حف
ــر برنامه ريزي  ــا زمانی كه ديدگاه حاكم ب ت
ــم عنوان و كتاب  ــود، هر قدر ه اصالح نش

عوض كنيم، اتفاقي نمي افتد.
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 گزارش

اجراي كتاب تفكر و سبك زندگي 
ــود كه به  ــن جايی ب ــه اولي ــاط مدرس حي
ــتقبالمان آمد. حياط نسبتاً بزرگ و عريض و  اس
ــودش برد تا به  ــد متر ما را با خ ــی كه چن طويل
ــاند. در ورودی ساختمان  ــاختمان مدرسه رس س
آن قدر بزرگ بود كه هر پنج تايمان بدون نيازی 
به تعارف همزمان از آن گذشتيم و رفتيم داخل.

 خانم پاشا نجاتی، مدير مدرسه به استقبالمان آمد و همگی پشت ميز كنفرانس خانم مدير جا شديم.
خانم فرحی، عكاس گروه، بی وقفه اتاق را برای عكاسی آماده می كرد و جلسه با صدای كيليك كيليك دوربين 

خانم عكاس شروع شد.
آقای حشمتی كه هماهنگ كنندة اين اجرا بودند با خانم مدير وارد گفت وگو شدند.

ـ اميدواريم اين نوع كارها و اجراها در مدرسه به صورت مستمر ادامه پيدا كند.
ـ ما امكان اين را داريم كه چندين كالس را با هم ادغام كنيم و شما كالس را برايشان اجرا كنيد.

خانم دانشور به سرعت وارد بحث شدند »اين كالس گفت وگوست، با تعداد زياد اصاًل جمع نمی شود.«
خانم نوراللهی با خانم دانشور وارد گفت وگو شد »شما دقيقاً می خواهيد امروز با بچه ها چه موضوعی را كار كنيد؟«

ـ »می خواهم در مورد ادراك  حسی گفت وگو كنم و اينكه خطای ادارك حسی چيست؟«
ـ »به نظر شما بچه های اين سن، می توانند بفهمند ادراك حسی چيست؟«

ــيرينی را توی بشقاب با كارد كوچك می كردند، گفتند »حاال بياييد  ــور لبخند زدند و همان طور كه ش خانم دانش
برويم سركالس ببينيم چه می شود؟«

ــم باالی كوه و به آن ها گفتيم چی  ــتايی بچه ها را بردي ــی خانم نوراللهی دنبال حرفش را گرفت »ما در روس ول
می بينيد؟«

بعد يك مجلة پروپيمان از كيفش بيرون آورد كه پر از عكس های مناطق 
ــتايی كشورمان بود، مجله را ورق زد، صفحه ای از آن را باز كرد و  مختلف روس

باال گرفت به سمت همه »اين تصوير را ببينيد!«
ــده بود، جنگلی پر درخت و خشك  زير پای  تصوير از باالی كوه گرفته ش
كوه ايستاده بود. گمانم زمستان بود كه اين همه سرما و بی رنگی را روی تصوير 

ريخته بود.
خانم نوراللهی انگشتش را روی تصوير گذاشت و گفت »بچه ها را برديم 
ــند.  ــتيم كه آنچه را می بينند و حس می كنند، بكش باالی كوه و از آن ها خواس

می دانيد نتيجه چه شد؟«
مجله را ورق زد و صفحة بعد نقاشی های پر آب و رنگ بچه ها از درخت های 

سرسبز و گل و بوته و جويبار بيرون زد.
همه خنديديم! 
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نفيسه ثبات
عكاس: مريم فرحي

نمونة يك در س پژوهي
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ــراغ صفحة اول كتاب هايشان رفتند  بچه ها نشستند و بی معطلی س
تا اسم خانم دانشور را پيدا كنند. همان طور كه سرها بين ورق های كتاب 

می گشت، چيزهايی هم می گفتند: »فيزيك خانم؟«
ـ »من كه خانم نيستم! من آقا اَم!«

 همه خنديدند.
ـ »نه! فيزيك نه!«

ـ »رياضی آقا!«
ـ »نه! رياضی هم نه!«

ـ »آهان تفكر! خانم دانشور! شما كتاب تفكر را نوشته ايد؟«
ـ »بله، خودش است!«

ـ »وای نه! می شود ديگر از اين كتاب ها ننويسيد!«
ـ »چرا بچه ها؟«

ـ »خيلی خسته كننده و... بود«.
ـ »خب حاال من امروز می خواهم كاری بكنم كه ديگر شما اين حس 
را نداشته باشيد. ولی اين طوری كه نمی شود! يعنی من نمی توانم اين طوری 

كار كنم! بايد نيمكت ها را دور كالس بچينيد؛ مثل دايره!«

ــديم تا كالس شكل دايره به خودش بگيرد،  ــت به كار ش ما هم دس
ــم يك نيم دايرة كوچك در دل  ــد، جا كم بود. برای همين ه ولی نمی ش

نيم دايره اي بزرگ زده شد و اين طوری همه جا شدند.
ــان را جا داديم،  ــم نوراللهی و من ته كالس بين بچه ها خودم خان
آقای حشمتی هم روی سكوی كالس پشت در سنگر گرفتند تا بچه ها 

راحت باشند.
ما می دانستيم كه خانم دانشور می خواهند در مورد »خطای ادراك 

حسی« با بچه ها گفت وگو كنند؛ چه عبارت سختی!

ــروع شد. خانم دانشور مدادی را داخل ليوان آب گذاشتند  كالس ش
و از بچه ها خواستند خوب ببينند و بگويند چه می بينند؟ از همان ابتدای 

نيم دايرة گفت وگو شروع شد:
ـ خانم ما ده دوازده تا مداد توی آب می بينيم.

ـ خانم ما يك عدد مداد می بينيم كه پايينش چاق و گنده شده است.
ـ خانم ما يك مداد می بينيم كه انگار از وسط خم شده است.

ـ انگار شكسته است!؟
ماجراي ليوان و مداد يك دور كامل نيم دايره را چرخيد.

ــوان و مداد ثابت اين قدر  ــود از يك لي ـ »خب بچه ها چطور می ش
چيزهای متفاوتی ديد؟«

ـ خب خانم خطای ديد است ديگر!
ـ خطای ديد چيست؟ 

ـ همين كه ما اشتباه می كنيم.
ـ كسی می تواند توضيح دهد كه ما چطور چيزي را می بينيم؟

ـ خب، وقتی نگاه می كنيم، پيامی به چشم ما می رسد و بعد هم به 
مغز و ما می توانيم ببينيم.
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كالس آماده بود بايد برای اجرای ادراك حسی خانم دانشور، می رفتيم.
كالس هفتم جايی در انتهای راهروی طبقة اول بود. پله های طوالنی 
و كم عرض ما را به راهروی نسبتاً عريضی رساند كه با چند قدم كوتاه دِر 
كالس هفتم به رويمان باز شد. همگی  به صف وارد كالس شديم: خانم ها 
دكتر دانشور، فرحی، نوراللهی و من، ثبات، و آقای حشمتی )بعداً هم خانم 

شبيری آمدند(.
ــالم عليكم،  ــد و محكم داد زدند »س ــتادند، بلن ــا تمام قد ايس بچه ه

صبح بخير.«
ايستاده بوديم جلوی بچه ها و نگاهشان می كرديم. آقای حشمتی اين 
ــكوت را شكست: »من حشمتی هستم. ايشان خانم دانشورند. می دانيد  س

اسمشان در كدام كتابتان آمده است؟«
خانم دانشور وارد گفت وگو شدند: »حاال بفرماييد بنشينيد.«
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ــه بوديم  ــط زنگ رفت ــورد، آخر ما از وس ــگ خ زن
سر كالس. بچه ها رفتند برای زنگ تفريح و ما نشستيم 

به گپ و گفت بعد از كالس.
خانم نوراللهی اعتقاد داشت: »بچه ها قوی هستند و 

در بحث ها خوب شركت می كنند«.
خانم دانشور گفتند: »اين طرح درس را در مدارس ديگر 
هم اجرا كرده ام. يادگيري بچه ها در حيطة ادراك پنج حس 
)علوم( متفاوت است. گاهي پايين است و گاهي باال. گاهي 

طول مي كشد و گاهي سريع به جواب مي رسيم«.

ــتند  ــان نشس زنگ تفريح كوتاهی بود. بچه ها آمدند و سرجايش
ــود، در  ــت »خب بچه ها، چطور می ش ــكل گرف ــو دوباره ش و گفت وگ
ــبكيه و مغز و... می شنوند و می بينند و  صورتي كه همه با اعصاب و ش
می خورند، ولی االن از يك مداد كه در آب بود، هركس چيزی ديد؟«

»اين خطای ديده!«
ـ خطای ديد چيه؟

ـ ما چيزی را درست نمی بينيم، اشتباه می بينيم.
ـ گاهی رنگ ها را متفاوت از هم می بينيم.

ـ گاهی چيزهای متفاوتی می شنويم.
ـ اين اشتباه كي و كجا اتفاق مي افتد؟

ــي مي گفتند در عصب و برخي مي گفتند در مغز. بحث ادامه  برخ
پيدا كرد تا اكثريت گفتند در مغز. اما هنوز عده اي قبول نداشتند.

ــما گفتيد می گويند خطای ادراك  ـ خب بچه ها به اين ها كه ش
حواس!

ـ ادراك؟
ــا اين خطاهای ادراك  ــی درك كردن. حاال چه كار كنيم ت ـ يعن

حسی كمتر شوند؟
ـ بيشتر دقت كنيم.

ـ به حرف پدر و مادرمان بيشتر گوش بدهيم.
ـ از تجربيات بزرگ ترها استفاده كنيم.

خانم دانشور: آيا در زندگی مان هم از اين اتفاق ها می افتد؟
ـ بله! زياد!

ـ مثال داريد؟
بچه ها مثال های جالبی از زندگی شان زدند. 

در بين گفت وگوی بچه ها سرم را نزديك گوش دانش آموزی كه كنارم نشسته بود 
بردم »به نظرت اين كالس چه تفاوتی با كالس های ديگر داشت؟«
ـ خب خانم ما تا حاال اين طوری گرد سركالس ننشسته بوديم.
ـ به جز چيدمان، چه چيز متفاوت ديگری در اين كالس ديدی؟

ـ ما تا حاال اين تجربه را نداشتيم كه راجع به موضوع درس كالس نظر بدهيم 
و آن هم اين قدر زياد!
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ــم ما می خورد و  ــم بيرون می آيد، به چش البته خانم، نوری كه از جس
سيستم عصبی در مغز كمك می كند تا ما ببينيم...

ــور سعی كردند بچه ها  اين گفت وگو كمی ادامه پيدا كرد. خانم دانش
ــد. باالخره خانم دانشور رو به خانم  ــبكيه نزديك شوند كه نش به كلمة ش

نوراللهی پرسيدند »خانم معلم! آنكه پشت چشم است، چيست؟«
ـ شبكيه!

ـ وای! يادمان رفته بود!
بعضی از بچه ها درگير بحث شدند و گفت وگو گرم شد، ولی بعضی ها 
ــبيری هم از راه رسيدند و  ــكوت بودند. در اين بين خانم ش ــتر در س بيش
ــد. خانم فرحی مدام عكس  ــت نيمكت جا گرفتن كنار يكی از بچه ها پش

می انداختند و مستندسازی می كردند.
ــاال می توانيد بگوييد ما  ــث را ادامه دادند »خب، ح ــور بح خانم دانش

چطور می شنويم؟«
ــود و تارهای عصبی آن را  ـ صدا كه می آ يد، از پردة گوش رد می ش

به مغز می رسانند...
ـ اول يكی صدا را به وجود می آورد بعد اين اتفاق ها می افتد...

خانم دانشور: »خب حاال بگوييد چطور می توانيم مزة چيزی را حس كنيم؟«
بچه ها هركدام چيزی می گفتند. يك كالس علوم به تمام معنا شكل گرفت.

ــور: »كدام قسمت زبان مزة شوري را حس می كند و كجا  خانم دانش
تلخی و كجا شيرينی؟«

كلی طول كشيد تا باالخره جواب درست از زبان بچه ها بيرون آمد.
خانم دانشور: »خب حاال می توانيد اين چيزهايی را كه گفتيد نقاشی كنيد؟«

چند نفر آمدند پای تخته و چند شكل از مغز، اعصاب و شبكيه، زبان 
و... كشيدند.
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خانم مدير به دليل جلسه با گروهی كه از بنياد شهيد آمده بودند، پيش ما نيامدند و ما به اتاق خانم مشاور رفتيم. 
خانم شبيری اين طور بحث را شروع كردند »حاال من مطمئن شدم كه هدف كتاب ايجاد فضای تفكر و گفت و گوست و اينكه از چه 

راهی اين اتفاق بيفتد خيلی مهم نيست!«
خانم دانشور سرشان را تكان دادند »نه! اصاًل اين طور نيست، مطالب كتاب مرتبط با هم طرح ريزی شده!«

ـ »شما ببينيد اين فهرست را: تعادل، ادراك حسی، ارتباط و معاشرت، مطالعه و يادگيری و... اين ها بسترهايی هستند برای گفت وگو 
و تفكر، ما می توانيم كتاب را ببنديم و بگذاريم كنار و خودمان براساس نياز بچه های مدرسه مان با موضوعات بومی طرح درس بنويسيم«.

ـ »آن وقت پيوستگی مطالب كتاب را از دست می دهيد! بچه ها گيج می شوند...«
ديرمان شده بود، آژانس ها دم در منتظر بودند. بايد می رفتيم. بحث همين جا ماند. شايد در مدرسه ای ديگر از سر گرفته شود.

ــث ما اينجا تمام  ــور كالس را اين طور تمام كرد: »بچه ها بح ــم دانش خان
نمي شود. در جلسات بعد، اين موضوع را طور ديگري دنبال مي كنيم. تا آن موقع 
شما به اين فكر كنيد كه چه كار كنيم تا كمتر دچار خطاي ادراك شويم. آن هايي 
هم كه هنوز در مورد اينكه اين خطا كجا ايجاد مي شود شك دارند، بروند مطالعه 

كنند و نتيجة مطالعه شان را در بحث ها مطرح كنند.«
ــما بود،  ــبك زندگی ش ــا، اين يك نمونه از درس كتاب تفكر و س » بچه ه

چطور بود؟«
ـ خانم باز هم می آييد؟

ـ نه بچه ها، ان شاءاهلل معلم خودتان بقية كتاب را با همين شيوه با شما كار 
خواهد كرد.

ـ بچه ها پچ پچی كردند كه انگار می گفتند »خد ا كندهمة درس ها اين طور باشد...«

ــد »اگر گزارش  ــت در بيرون آمدن ــمتی از پش آقای حش
ــتيم.  ــد، حتماً برايتان می فرس اين كالس در مجله مان چاپ ش

می خواهيد همه با خانم دانشور عكس بيندازيد؟«
ــت به تخته، روی سكوی كالس و پايين تر از آن  همه پش

ايستادند و عكس يادگاری گرفتند و تمام.
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هدف مداری  
ــت كه شخص هدف داشته باشد و برای  بازخورد زمانی مؤثر اس
رسيدن به آن به عمل دست بزند و اطالعاتی هدف مدار در ارتباط با 
ــت آورد. مثاًل من يك جوك می گويم، چرا؟ می خواهم  كارش به دس
ــتان می نويسم، چرا؟ می خواهم احساسات  مردم را بخندانم. يك داس
ــن و شفاف و ديالوگی باوركردنی جذب كنم.  ديگران را با زبان روش
ــت اختصاص می دهم، چون  ــتری را به مطالعه و زدن تس زمان بيش
ــگاه قبول شوم. اگر من هدف های  می خواهم در كنكور ورودی دانش
روشن يا توجه كافی به اهدافم نداشته باشم، نه تنها نمی توانم به آن ها 

برسم بلكه هيچ بازخوردی هم برايم مؤثر نخواهد بود. 
ــوند كه من سعی كنم  اطالعات زمانی به بازخورد تبديل می ش
چيزی را ايجاد كنم و به من بگويندكه آيا در مسير درست هستم يا 
نياز است تغييری در كارم ايجاد كنم. اگر در بعضی قسمت های كارم 
موفق نيستم، احتياج به بازخوردی دارم كه در عين خالی از قضاوت 
ــد. اما برای اغلب يادگيرندگان، اهداف  ــكاركننده نيز باش بودن، آش
ــن  ــی كه می خوانند يا تكليفی كه انجام می دهند، روش خاص درس
ــت كه هدف و معيارهايی  ــت. بنابراين، بسيار تعيين كننده اس نيس
ــود را ارزيابی كنند به  ــيلة آن ها بتوانند خ را كه يادگيرندگان به وس
آن ها بگوييم يا به يادشان بياوريم. برای مثال، ممكن است معلم به 

دانش آموزانش بگويد:
هنگامی كه پوستر پروژة علوم خود را آماده می كنيد، به  خاطر داشته 
باشيد، هدف جلب عالقة بازديدكنندگان از كارتان، به عالوة توضيحات 

ــت كه در ضمن آزمايش به آن ها رسيده ايد. با  ــما از يافته هايی اس ش
استفاده از دو معياری كه در اختيار شما قرار دادم، خود را ارزيابی كنيد. 
داوران جشنواره هم با استفاده از همين معيارها شما را ارزيابی می كنند.

محسوس و شفاف بودن
نظام های مفيد بازخورد نه تنها اهداف روشن و واضح دارند، بلكه 
نتايج ملموسی را در ارتباط با آن اهداف شامل می شوند. مثاًل نتيجة 
ملموس تدريس من دركالس می تواند اين باشد: »توجه دانش آموزان 
بسيار جلب شده است، تاحدی جلب شده است يا اصاًل جلب نشده 
است«. دريغا! بسياری از بازخوردها نامفهوم هستند. دانش آموزی در 
پايان سال به آموزگار خود مراجعه می كند و می گويد: در تمام مدت 
سال شما پايين ورقة انگليسی من می نوشتيد »مبهم« )vague( و 

من هنوز معنی آن را نفهميده ام. 
ــتند ولی  ــوس و قابل لمس هس بعضی اوقات اطالعات محس
يادگيرنده آن ها را دريافت نمی كند، زيرا يا اصاًل در جست وجوی اين 
اطالعات نيست يا آن قدر درگير كار شده است كه به اثرات و نتايج 
آن توجهی ندارد. همة ما ديده ايم كه معلمان تازه كار آن قدر سرگرم 
تدريس می شوند كه توجه نمی كنند فقط عدة كمی از دانش آموزان 
ــتند. به همين داليل است كه  در حال گوش كردن و ياد گرفتن هس
ــت آوردن بازخوردهايی كه در حين انجام كار نمی توان  برای به دس
ــاهده كننده، از ويديو يا  ــی پيدا كرد ، عالوه بر مش ــه آن ها دسترس ب
ــتفاده می كنند. اين روش ها به ما كمك می كنند  ضبط صدا هم اس

برنامة درسي ملي

ويژگی های بازخورد مؤثر 
گرانت ويگينز
مترجم: الهه جمشيدی كاشانی 
دبير منطقة 1 تهران

در بخش پيشـين گفتيم كه بازخورد مؤثر عبارت است 
از دريافـت اطالعات دربـارة كاری كه در حـال انجام دادن 
آن هسـتيم برای رسيدن به هدفی مشخص. در اين بخش 

می خواهيم بدانيم ويژگی های بازخورد مؤثر چيست؟
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ــت بياوريم. خوب است كه معلمان حداقل  اطالعات مهمی را به دس
ــته باشند. وقتی كه  ــان ضبط ويديويی داش ماهی يك بار از كالسش
ــتيم اطالعاتی كه از اين طريق به دست می آوريم، تأثير  تازه كار هس
ــه هنگام تدريس  ــان دارد. مفاهيمی ك ــده ای در كارم دگرگون كنن
ــتند، روی ويديو مبهم و گيج كننده  ــيار واضح هس فكر می كنيم بس
ــوت دانش آموزانمان هم  ــند. اين در نگاه مات و مبه به نظر می رس

قابل مشاهده است، اما ما در لحظة تدريس متوجه آن نمی شويم.

قابل پی گيری بودن
ــه هيچ وجه بازخورد  ــبيه »آفرين، غلط و ضعيف« ب كلماتی ش
نيستند. ما می توانيم به سادگی تصور كنيم يادگيرندگان در برخورد با 
اين كلمات می پرسند كه بر مبنای اين اطالعات، در آينده من بايد 
چه كار خاصی را كمتر يا بيشتر انجام بدهم؟ يعنی اين كلمات آن ها 

را راهنمايی نمی كند چه كاری را »خوب« يا »بد« انجام داده اند.
ــت كه يادگيرنده آن را می پذيرد و با  بازخورد كاربردی طوری اس
استفاده از آن كارش را بهتر انجام می دهد. خيلی مواقع بازخورد دادن 
به بحث می انجامد، زيرا بازخورددهنده به قدر كفايت توضيح نمی دهد 
ــتقيم، از آن ها نتيجه گيری می كند. برای  و به جای ارائة اطالعات مس
مثال، ممكن است كسی در مقام مشاهده كنندة  كالس چنين نتيجة  
ــف بار ولی متداولی بگيرد: »همة دانش آموزان در كالس كسل و  تأس
خسته شده بودند!« اين كار قضاوت است نه مشاهده. مفيدتر و مؤثرتر 
بود اگر مشاهده كننده می گفت: »وقتی شما درس می داديد من ديدم 
كه 12 نفر از 25 دانش آموز بی توجه رفتار می كنند؛ مثل رد  و  بدل كردن 
نامه، كتاب  خواندن زير ميز و نگاه كردن به يكديگر. اما بعد از شروع 

تمرين های گروهی چنين رفتارهايی به يك نفر محدود شد.
ــت و قضاوت نكردن،  ــردن اين نكات در ارائة واقعي  رعايت ك
ــد از آن آگاه اند. آن ها  ــه مربيان خوب و كارام ــت ك نكتة مهمی اس
ــان را با جمالتی شفاف و سازنده بيان كنند.  می كوشند مشاهداتش
ــتقبال می كنند. همچنين، مربيان  همه از بازخورد بی غل وغش اس
ــتمر از نقاط  مؤثر می دانند در موقعيت های پيچيده بازخوردهای مس

قوت كار، مهم تر از بازخوردهايی از نقاط ضعف كار است.

به سادگی قابل درك و اجرا بودن 
ــخص باشد،  ــاگر دقيق و مش اگر بازخورد از نظر مربی يا تماش
ــد،  ــی يادگيرنده نتواند آن را بفهمد، يا فنی خارج از درك او باش ول
ــت. در واقع، بازخوردهای بسيار فنی باعث  اين بازخورد بی ارزش اس
ــه دانش آموز پاية  ــوند. مثاًل برای اينك ــدن تازه كاران می ش گيج  ش
ــادل درآورد، نمی توانيم از او  ــرم را به حالت تع ــم بتواند يك اه پنج

بخواهيم از فرمول معادله استفاده كند. اين تفسير و توضيحات برای 
ــت به يادگيرنده كمك كنيم به جای بازه ای از  او ناكارامدند. بهتر اس
ــات گوناگون، روی يك يا دو عنصر كليدی تمركز كند. اين  اطالع
همان كاری است كه مربيان خبره انجام می دهند. آ ن ها به يادگيرنده 
ــرفت قابل توجهی  ــك نكتة مهم می گويند و اگر توجه كرد و پيش ي
ــد، اطالعات بعدی را می دهند. آن ها از پند و اندرز اجتناب   ايجاد ش
ــوند يادگيرنده اهميت آنچه را كه  ــد تا موقعی كه مطمئن ش می كنن

می گويند درك می كند.

به موقع بودن
ــم روزها و  ــتر مواقع من نمی خواه ــر بهتر! در بيش ــه زودت هر چ
ساعت ها منتظر بمانم تا بفهمم شاگردانم درس را فهميده اند يا نه! اما 
هنگامی كه مشغول نواختن پيانو هستم، دوست ندارم حضار يا مربی ام 
ــت كه می گوييم  ــد و به من بازخورد بدهد. برای همين اس فرياد بزن

بهترين بازخوردها آن هايی هستندكه »به موقع« باشند نه »فوری«!
ــه در آن  ــت ك ــرادات كار آموزش وپرورش اين اس ــی از اي يك
ــن بازخورد هفته ها يا  ــود وگاه گرفت بازخوردها به موقع داده نمی ش
ماه ها به طول می انجامد. يادگيرنده انتظار دارد نتايج كارش به موقع 
داده شود و فرصت هايی برايش فراهم شود كه از آن ها برای بهبود 
ــت و دارد تالش  كارش، زمانی كه موضوع هنوز در ذهن او تازه اس
ــتفاده كند. مثاًل دادن پاسخ آزمون بالفاصله بعد از اتمام  می كند، اس

آن، بهترين موقع برای يادگيری دانش آموزان است. 

مستمر و رو به پيشرفت بودن
ــور ما بيش از هر زمان ديگری بر  امروزه آموزش وپرورش كش
ارزيابی مستمر تأكيد می كند. چون به اين طريق فرصت هايی برای 
ــا را به موقع دريافت و بتواند  ــود تا بازخورده يادگيرنده فراهم می ش
برای بهبود مسير حركتش به سوی هدف استفاده كند. برعكس، در 
ارزيابی نهايی، بازخوردها دير و زمانی ارائه می شوند كه كار تمام شده 
و فرصت بهبود روش ها برای رسيدن به اهداف از دست رفته است.
بيشتر مشكالتی كه مربيان و معلمان برای دادن بازخورد دارند 
كافی نبودن زمان است. بايد بدانيم كه بازخورد الزاماً از طريق معلم 
ــود. دانش آموزان می توانند ياد بگيرند كه بدون  يا مربی داده نمی ش
عيب جويی از يكديگر به كار هم بازخورد بدهند. گروه همكاران هم 
ــاهدات خود به يكديگر بازخوردهای مؤثر بدهند. از  می توانند با مش
ــود كه به جای  ــه مهم تر، تدريس می تواند به گونه ای طراحی ش هم
ارائة معلم، توسط دانش آموزان انجام شود و معلم نقش هدايت كننده 

و راهگشا را داشته باشد.

ويژگی های بازخورد مؤثر 

منبع
1.www.ASCD.org/educational leadership/sep2012
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دعوت به نوشتن

افسانه حجتی طباطبايی

ــی، مروری، تحليلی و  ــاس داده های آن ها به انواعی چون پژوهش مقاله های علمی را براس
انتقادی، گردآوری و آموزشی تقسيم می كنند. مقالة پژوهشی و مقالة تحليلی مهم ترين گونه های 
مقالة علمی هستند. نويسندة مقالة پژوهشی يافته های تازه يا گزارش نهايی طرح های تحقيقی 
ــرار می دهد. در مقالة تحليلی يا نظری،  ــود را در قالب اين گونه مقاالت در اختيار مخاطبان ق خ
ــتفاده از منابع تحقيقی نظر خاصی را در حوزة مورد مطالعه اش مطرح می كند. او  ــنده با اس نويس
ضمن بررسی نظريه های پيشين می كوشد آن ها را با شواهدی پشتيبانی كند يا مورد ترديد قرار 

دهد يا با نگرش انتقادی به بحث دربارة اين نظريه ها بپردازد. 
مقاله های علمی شامل عنوان، چكيده، كليدواژه ها، مقدمه، بدنه )متن(، نتيجه گيری، ارجاعات 
و منابع هستند. در ادامه، اين بخش ها را معرفی و بررسی می كنيم. در اين بررسی عموم مقاالت 

و به طور خاص مقاالت مورد پذيرش مجالت رشد را در نظر داشته ايم.

می
 عل

الة
مق

اء 
جز

ــد. با توجه به مسئلة ا ــن، گويا و تاحد ممكن مختصر و مفيد باش عنوان مقاله بايد روش
ــت در انتخاب كلماتی كه در عنوان مقاله  ــت وجوی مخاطبان در بانك های اطالعاتی، الزم اس جس
به كار می بريد، دقت كنيد و كلمه هايی را برگزينيد كه به بازيابی مؤثر مقالة شما كمك می كنند. به 
اين ترتيب، بهتر است كلمه ها و عبارت هايی چون »مقدمه ای بر...«، »بررسی و تحليل...«، »نگاهی 
تحليلی به...« را كه هيچ گاه به عنوان كليدواژه برای بازيابی مقاله برگزيده نمی شوند، نقش مطلوبی 
در بازيابی مؤثر مقالة شما ندارند و فقط عنوان را طوالنی می كنند، حذف كنيد. وجود اين گونه كلمات 
و عبارت های كليشه ای باعث ابهام در عنوان می شود و ناگفته پيداست كه چون عنوان ويترين مقالة 
شماست، اين امر می تواند از ارزش های نهفتة آن بكاهد و خواننده را از خواندن مقاله منصرف كند. 

عالوه بر اين، آوردن كلمه های مترادف در عنوان ضرورت و لطفی ندارد.
در انتخاب و تنظيم عنوان مقاله به موارد زير توجه كنيد:

ـ در عين سادگی و وضوح، با متن مقاله رابطة تنگاتنگ منطقی داشته باشد.
ـ دربرگيرندة كليدواژه های مقاله باشد.

ـ عنوان اصلی و عنوان هاي فرعی رابطة منطقی داشته باشند.
ـ كلمه های حساسيت برانگيز و تعصب آلود در آن به كار نرود.

ـ از نظر واج آرايی و تركيب حروف زيبا باشد و به راحتی خوانده شود.
ـ تاحدممكن به عالئم سجاوندی )نشانه گذاری ( نياز نداشته باشد.

نوآوری و خالقيت در عنوان باعث جلب نظر مخاطب و گرايش او به مطالعة متن مقاله می شود.

1

مقاله و مقاله نويسي)2(نگارش هدفمند
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نام و نشانی پديدآورنده يا پديدآورندگان كه در صفحة نخست مقاله درج می شود. در صورتی كه مقاله 
بيش از يك نويسنده دارد، ترتيب نام نويسندگان معمواًل  براساس ميزان مشاركت آن ها در مقاله مي  آيد.

توجه داشته باشيد كه ضرورتی ندارد همة عنوان های نويسنده هنگام معرفی او در مقاله بيايد. برای مثال، در 
مقاله ای نويسنده اين گونه معرفی شده است: كارشناس ارشد و دانشجوی دكترای رشتة...، مدير مؤسسة... و استاد 
دانشگاه... . ذكر مدرك تحصيلی فعلی يا دورة تحصيلی كه هم اكنون می گذرانيد يا موقعيت حرفه ای فعلی شما برای 

درج در مقاله كافی است. دادن نشانی و ازجمله نشانی پست الكترونيكی ضرورت دارد.

ــت و  چكيده حاوی تصويری كلی از محتوای مقاله اس
ــه و هدف اصلی آن،  ــارة اهميت موضوع مورد مطالع در آن درب
ــرانجام تفسير و  روش های انجام مطالعه، يافته های اصلی و س
می شود. حجم چكيده  نتيجه گيری نهايی اين يافته ها سخن گفته 
متناسب با حجم مقاله متفاوت است و براي مقاله هاي بلند آن را 
در حدود 250كلمه گفته اند. يادتان باشد كه الزم است مهم ترين 
ــده در متن مقاله را در اين قسمت بگنجانيد؛  ــائل مطرح ش مس
ــی ندارد، با  ــه حتی اگر خواننده به متن مقاله دسترس به طوری ك
مطالعة چكيدة آن بتواند متوجه موضوع مقاله شود و برای خواندن 
آن انگيزه پيدا كند. چكيده بايد رسا، بدون ابهام، مبتنی بر منطق و 

دارای ساختار يكپارچه و هماهنگ با متن باشد.
ــتفاده از افعال مجهول و به زمان گذشته  ـ چكيده را با اس

بنويسيد.
ــه ای از يك چكيده(: من اين تحقيق را برای  مثال: )جمل
دستيابی به ميزان افت تحصيلی در ميان كودكان بدسرپرست 

انجام داده ام.
ــتيابی  ــت همان جمله: اين تحقيق برای دس صورت درس
ــت  ــودكان بدسرپرس ــی در ميان ك ــت تحصيل ــه ميزان اف ب

گرفته است.  انجام 
ـ در چكيده ارجاع، نقل قول، شكل و نمودار به كار نبريد.

ـ با توجه به اينكه تعداد خوانندگان چكيده معمواًل بيش از 
خوانندگان اصل مقاله است، آن را ساده تر از متن مقاله بنويسيد.
ــتفاده كنيد )اما نه به  ـ در چكيده از كليدواژه های مقاله اس

افراط!(
ــت، آن را در  ـ چون چكيده خالصه و حاصل مقالة شماس
آخرين مرحلة نگارش مقاله تان بنويسيد و در اولين بخش مقاله 

قرار دهيد!
ــتن چكيده از درازه گويی و نيز ايجازی كه به  ـ هنگام نوش

محتوا و مفهوم و پيام مقاله لطمه بزند، خودداري كنيد.

ــش  ــث افزاي ــه باع      كليدواژه هـا ك
ــه تا ده واژه يا  ــی به مقاله می شوند، س دسترس
عبارت كوتاه و مهمی هستند كه بيشترين رابطة 
ــه دارند. به ياد  ــی را با موضوع اصلی مقال معناي
داشته باشيد كه با انتخاب كليدواژه های مناسب 
ــی پژوهشگران ديگر را به مقالة  احتمال دسترس
ــتناد  ــود افزايش می دهيد و به اين ترتيب، اس خ
ــتری از طرف آن ها دريافت می كنيد. يعنی،  بيش
ــتری به مقالة شما استناد می كنند. در  تعداد بيش
گزينش كليدواژه ها به وجود ارتباط منطقی ميان 
آن ها و موضوع مورد مطالعه، عنوان و متن مقاله 

توجه داشته باشيد.
در اين زمينه بيان يك تجربه خالی از لطف 
ــت. در يكی از مقاله هايی كه برای ويرايش  نيس
به دستم رسيده بود، كليدواژه ها عبارت بودند از: 
ــالم در هند، فرهنگ و  »روابط ايران و هند، اس
ــورا، تاريخ  ــالمی، عزاداری عاش تمدن ايرانی اس
ــيا« و در كمال حيرت، عنوان  ــرق آس جنوب ش
ــی و زوال  ــن بود»اختالف دين ــه چني اين مقال
دولت ساسانی«! مقالة ياد شده را به عنوان نمونة 
ــب كليدواژه ها با  ــتن تناس محيرالعقولی از نداش

موضوع و عنوان مقاله نزد خود نگه داشته ام.
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ــب با حجم مقاله شامل يك يا دو بند است. در اين بخش نويسنده ضمن رعايت  نتيجه گيری متناس
ــش های پژوهش پاسخ می دهد و برداشت نهايی خود را مطرح می كند. هنگام  ــتدالل علمی به پرس مبانی اس
ــنی  ــت بين بحث و نتيجه گيری نهايی و يافته های پژوهش پيوند روش ــتن بخش نتيجه گيری، الزم اس نوش
ــداف پژوهش خبر دهد. مقالة علمی معمواًل با ارائة  ــرار كنيد. اين بخش بايد به گونه ای مؤثر از تحقق اه برق
پيشنهادهايی برای پژوهش های بعدی به پايان می رسد. در واقع، مقالة شما بايد راهگشای ساير پژوهشگران 
در حوزة موضوعی مورد مطالعه تان باشد و شما بايد دريچه ای تازه را به روی عالقه مندان اين حوزه باز كنيد.

به ياد داشته باشيد كه الزم است نتيجه گيری در محدودة يافته های شما باشد. در عين حال، نتايج پيش بينی 
نشده و دور از انتظار را مخفی نكنيد. از نتيجه گيری های غيرواقعی و بی منطق نيز بپرهيزيد. 

 مقدمه نخستين بخش مقاله و از بخش های مهم آن است. هدف اصلی اين بخش بيان ضرورتی است كه پژوهش براساس 
آن انجام گرفته است. مقدمه ذهن خوانندگان مقاله را برای ورود به بحث اصلی آماده می كند و بر تصميم گيری آن ها برای مطالعة مقاله 

يا انصراف از آن تأثير می گذارد.
شما در مقدمه به اين نكته می پردازيد كه چرا مطالعه را انجام داده ايد و انگيزه تان برای اين كار چه بوده است. ديدگاه شما دربارة موضوع 
ــينة مطالعه و متون علمی موجود دربارة آن، تعاريف، بيان منطق انجام پژوهش و هدف  مورد مطالعه و اهميت آن، مروری كوتاه بر پيش
مطالعه ازجمله موضوعاتی هستند كه در مقدمه بايد به آن ها بپردازيد. در واقع، شما به عنوان نويسنده در مقدمه روشن می كنيد كه مطالعه تان 
چه چيزی به مطالعات پيشين می افزايد. روند ارائة مطلب در مقدمه از عام به خاص است؛ يعنی ابتدا مطالب عمومی و بسترساز موضوع 

مقاله را می آوريد و سرانجام به موضوع خاص مورد مطالعه می پردازيد.
ـ حجم مقدمه متناسب با كل مقاله است و می تواند تا      حجم مقاله را شامل شود.

ـ هنگام پرداختن به پيشينه و موضوع مطالعات قبلی از طرح انتقادهای شديد يا حمله به نويسندگان و پژوهشگران ديگر و نيز به كار 
بردن كلمات نامناسب و توهين آميز بپرهيزيد.
ـ مقدمه را كوتاه اما جامع و منسجم بنويسيد.

ـ در مقدمه به كليدواژه ها و استفاده از آن ها توجه داشته باشيد اما از تكرار زيادشان بپرهيزيد.
ـ به نتايج حاصل از مطالعة خود اشاره نكنيد.

ـ  در مقدمه از فعل های معلوم استفاده كنيد و به روان بودن مطلب و تناسب آن با ذهن مخاطب توجه داشته باشيد. 

7

ــامل چند فصل است كه هر يك  ــت. در مقاله های بلند گاه متن ش متن يا بدنه بخش اصلی مقاله اس
عنوانی مستقل دارد اما در مقاالت كوتاه، كه گاه حتی مقدمه هم ندارند، متن مشتمل بر چند بند )پاراگراف( 

است و در سراسر آن تعداد اندكی عنوان فرعی مشاهده می شود.
ــی مواد و روش ها )شامل طرح  مطالعه، زمان و مكان تحقيق، جمعيت مورد  در مقاالت علمی ـ پژوهش
ــری و ارزيابی نحوة تجزيه و تحليل داده ها(،  ــيوة جمع آوری داده ها، پيگي مطالعه، متغيرها و نوع مداخله، ش

يافته ها )شامل يافته های اصلی و يافته های ديگر( و بحث، از اجزاء اصلی متن هستند.
در واقع، ما در مقدمه مشخص می كنيم كه می خواهيم به چه پرسش هايی پاسخ دهيم. در بخش روش ها 
ــخص می كنيم. در بخش يافته ها برای پرسش های پژوهشی و  ــش ها را مش ــيدن به پاسخ اين پرس نحوة رس
هدف هايی كه در مقدمه مطرح شده اند، پاسخ فراهم می آوريم و در بخِش بحث اهميت يافته ها را برای مخاطبان 
ــن می كنيم و با تشريح و تفسير نتايج به دست آمده در تحقيقات گذشته، ارتباطی واضح بين پژوهش خود  روش
ــپس با ذكر نتايج حاصل از مطالعات  ــده اند، برقرار می كنيم. س و مطالعات قبلی كه در زمينة مورد نظر انجام ش
ــتر الزم را برای نتايج حاصل از پژوهش خود فراهم می  آوريم. ذكر مزيت های پژوهش از  ديگران، به تدريج بس

تأثيرگذارترين بخش های بحث است كه آن را در پايان بخش بحث به عنوان نتيجه گيری مطرح می كنيم.
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ــت كه گاه نويسندة مقاله  پی نوشـت توضيحي اضافي اس
ــن، بياورد اما اين  ــدن مطلبی در مت ش الزم می داند برای روشن 
ــلد و ذهن مخاطب را  ــت رشتة سخن را بگس توضيح ممكن اس
ــتن  از توجه به مطلب اصلی بازدارد. در اين گونه موارد، او با گذاش
عدد توك در باالی مطلب يادشده، توضيحات مربوط را به انتهای 
ــت، منتقل می كند. مطالبی از اين دست به  مقاله، بخش پی نوش

پی نوشت منتقل می شوند:
ـ مطالب حاشيه ای يا توضيحات فرعی كه فقط عده ای از 

خوانندگان به آن ها عالقه مندند.
ـ ضبط التين اسم ها يا كلمه های بيگانه.

ـ عنوان اصلی آثاری كه ترجمة آن ها در متن آمده است.
ــخصات كتاب يا مأخذی كه از آن مطلبی نقل شده  ـ مش

است.
ــت، در  ــدد توك كه در متن آمده اس ــد بدانيم، عين ع باي
پی نوشت هم می آيد و توضيح الزم در مقابل آن داده می شود. 
ــت در قالب جمله باشد، نشانه های سجاوندی الزم  اگر پی نوش
ازجمله نقطه در مورد آن رعايت می شود اما اگر قالب عبارت يا 

كلمه داشته باشد، به نقطة پايانی نيازی ندارد. 
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گيومه قرار می دهد و در پايان گيومه مشخصات منبع مورد ارجاع 

را اين گونه ذكر می كند:
)سميعی گيالنی، 1389: 102(

نام خانوادگی نويسنده        سال نشر كتاب  شمارة صفحه 
       

ــخصات كامل اين كتاب را نيز در  ــت كه مش بديهی اس
بخش پايانی مقاله، يعنی منابـع، می آورد. در مواردی كه نام 
كتاب از نويسنده مشهورتر است، می توان ترتيب زير را در ذكر 

منبع رعايت كرد:
)دایرئالمعارففارسی،1380،جاول:40(

    نام كتاب                      سال نشر  شمارة مجلد شمارة صفحه
          

ــده باشد، نشاني آن به اين  در صورتی كه به آيه ارجاع ش
صورت مي آيد:

)آل عمران 3: 17(
     نام سوره شمارة سوره شمارة آيه

ــث  ــل حدي ــع نق ــث، مرج ــه حدي ــاع ب ــورت ارج در ص
مي شود: مشخص 

)طوسی، باب 2، ص16، ش190(
10  نام خانوادگی نويسنده

9

منابع در انتهای مقاله و پس از پی نوشت مي آيد. در قسمت منابع، تمامی منابعی را كه در متن مقاله به هر ترتيبی از آن ها 
استفاده كرده ايم، به طور كامل معرفی می كنيم. منابع مورد استفاده در مقاله شامل انواع كتاب، مجله و ساير نشريات، و 

نيز منابع مجازی است.
در تنظيم كتاب شناسی، منابع را براساس نام پديدآورنده يا پديدآورندگان، نام اثر، شمارة مجلّد، نام مترجم يا مصحح 
)اگر اثر ترجمه ای يا تصحيح شده باشد(، نام ناشر، نوبت چاپ، محل و تاريخ نشر می آوريم. گفتنی است كه ترتيب چينش 

منابع به صورت الفبايی و براساس حرف اول نام خانوادگي نويسنده يا پديدآورنده است:
ـ شفيعی كدكنی، محمدرضا؛ صورخيال در شعر فارسی، انتشارات نيل، چاپ چهارم، تهران، 1350.

در صورتی كه تعداد پديدآورندگان اثر بيش از يك نفر باشد، در مورد اولی نام خانوادگی و سپس نام كوچك و در مورد ديگران ابتدا نام كوچك 
و سپس نام خانوادگی ذكر می شود:

ـ ياحقی، محمدجعفر و محمدمهدی ناصح؛ راهنمای نگارش و ويرايش، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ پانزدهم، 1377.
اگر ارجاع درون متنی به يك مقاله باشد، اطالعات مرتبط با آن در منابع به اين ترتيب می آيد:

نام خانوادگی و نام نويسنده؛ نام مقاله )در گيومه(، نام نشريه، شماره و تاريخ نشر آن.
ـ ماكويی، ريحانه؛ »روش حل مسئله از ديدگاه جان ديوئی«، رشد آموزش فيزيك، شمارة 104، پاييز 1392.
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چـند نـكتة 
نـگــارشی

1

25

3

4

ــد كه با اين روش درس  دانش آموزان به اتفاق گفتن
ــتر  ــم و در كالس هم بيش ــه می كني ــر مطالع را عميق ت

يادمی گيريم.
در جملة باال اگر »كه« )ربط( حذف شود و به جای آن 
عالمت نقل قول يعني: )دو نقطه( قرار گيرد، ساختار جمله 
ــد از »گفتند« به طور  ــت؛ چرا كه دو جملة بع صحيح اس

مستقيم از زبان دانش آموزان نقل شده است:
ــوزان به اتفاق گفتند: »با اين روش ما درس  دانش آم
ــتر  ــم و در كالس هم بيش ــه می كني ــر مطالع را عميق ت

يادمی گيريم.«
اما اگر بخواهيم لحن جمله به همان صورتی كه آمده 
ــتقيم( حفظ شود، بايد فعل های  ــت )نقل قول غيرمس اس
ــم« را به »مطالعه  ــم« و »ياد می گيري ــه می كني »مطالع

مي كنند« و »ياد مي گيرند« تغيير دهيم:
ــوزان به اتفاق گفتند كه با اين روش، درس  دانش آم
ــتر  ــد و در كالس هم بيش ــه می كنن ــر مطالع را عميق ت

يادمی گيرند.

مريم به هيچ وجه از حقش كوتاه نمی آيد.پس صورت صحيح جمله اين است:»من الوجوه« در جملة باال زايد است و بايد حذف شود. مريم به هيچ وجه من الوجوه از حقش كوتاه نمی آيد.

 به هر حال تاكنون در فراگيری زبان دوم مشكل 
ــان می دهد كه كاری از فعل »نداشتم« گذشتة ساده است؛ درحالی كه در جدی نداشتم.  ــت و هنوز هم ادامه دارد. پس اين جمله قيد »تاكنون« نش به هر حال تاكنون در فراگيری زبان دوم مشكل فعل جمله بايد ماضی نقلی باشد؛ يعنی »نداشته ام«:گذشته شروع شده اس

جدی نداشته ام.

ــی اين مسئله به نظر ضرورتی اساسی و  آسيب شناس
انكارناپذير است. 

ــا فعل بايد »به نظر مي آيد«/»به نظر  در جملة باال ي
مي رسد« باشد يا به جای آن، عبارت »به نظر« حذف  شود.

ــنهاد  ــته پيش پس برای جملة باال دو صورت ويراس
می شود:

ــی و  ــئله ضرورتی اساس ــن مس ــی اي آسيب شناس
انكارناپذير به نظر می رسد )می آيد(.

ــی و  ــئله ضرورتی اساس ــن مس ــی اي آسيب شناس
انكارناپذير است.

البته تعداد اين تغييرات در پايه های باالتر افزايش پيدا می كنند. 

ــل »افزايش پيدا می كنند« به »تعداد  در اين جمله، فع

تغييرات« برمی گردد كه مفرد است، نه »تغييرات« كه جمع 

است. بنابراين، صورت صحيح جمله اين گونه است:

البته تعداد اين تغييرات در پايه های باالتر افزايش پيدا می كند.
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بازی های جسميـ  حركتي

محمد شاكر
سعيد شادروانان

پرتاب توپ به سبد
وسايل مورد نياز: سبد، توپ بسكتبال

روش بازی: هر بازيكن می تواند پشت به سبد بايستد 
و توپ را داخل سبد پرتاب كند. هر بار كه توپ داخل سبد 

بيفتد، يك امتياز محسوب می شود.

دستش ده با دو توپ
وسايل مورد نياز : توپ هندبال يا واليبال

ــم در فاصلة  ــروه دو نفره روبه روی ه ــر گ روش بـازی: ه
مشخص شده، مثاًل پنج متری، می ايستد. هر گروه يك توپ دارد 
كه هم زمان به طرف يكديگر می اندازند. در صورتی كه هر دو نفر 
توپ های ارسالی از طرف مقابل را بگيرند، يك امتياز برای گروه 
در نظر گرفته می شود. هر گروه می تواند سه بار توپ را پرتاب كند.

عصر خالق

جشنوارة عصر خالق

عكاس: غالمرضا بهرامیتصويرگر: مهدی رضاييان
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عصر خالق

 دویدن با 
حمل توپ

تصاحب صندلي
هدف گیری به 
هدف ثابت

دستش ده با 
دو توپ

پرتاب توپ
 به سبد
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تصاحب صندلي
دستش ده با 
دو توپ

 دویدن با صندلی

پرتاب توپ
 به سبد
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تصاحب صندلي
وسايل مورد نياز: صندلی

روش بازی: به تعداد بازيكنان صندلی می خواهيم. مثاًل اگر بازيكنان 
شش نفر باشند، شش صندلی نياز داريم. صندلی ها در محل شروع مسابقه 
ــاًل در فاصلة  ــروع، مث ــوند. خط مقابل محِل ش ــه رديف قرار داده می ش ب
ــود. بازيكنان روی صندلی می نشينند. با سوت  20 متری، مشخص می ش
داور، افراد از روی صندلی های خود بلند می شوند و لی لی كنان به خط مقابل 
ــد و دوباره برمی گردند. در همين زمان، داور يكی از صندلی ها را از  می رون
محل شروع مسابقه برمی دارد. بدين ترتيب برای شش نفر تنها پنج صندلی 
ــتن روی صندلی را  ــی می ماند. بنابراين، يكی از بازيكنان امكان نشس باق

نخواهد داشت و از دور مسابقه حذف می شود.
در مرحلة بعد پنج نفر و چهار صندلی داريم. به اين ترتيب، يكی ديگر 
ــود. بازی همين طور ادامه پيدا می كند تا در آخرين  از بازيكنان حدف می ش
ــابقه كسی است كه  مرحله دو نفر و يك صندلی باقی می مانند. برندة مس

زودتر روی صندلی قرار بگيرد.

 دویدن با صندلی
وسايل مورد نياز: صندلی

ــود؛  ــن دو يا چند نفر انجام ش ــد بي ــابقه می توان روش بـازی: مس
درحالی كه هر نفر دو صندلی دارد. مسير بازی، از خط شروع تا خط پايان، 
مثاًل 10 متر اعالم می شود و هر بازيكن روی صندلی خود قرار می گيرد، 
درحالی كه يك صندلی كمكی هم دارد كه با استفاده از آن بايد به نقطة 
پايان برسد. هر بازيكن كه با زمين تماس پيدا كند، خطا كرده است و از 
ــابقه خارج می شود. نفر برنده كسی است كه بدون خطا زودتر از  دور مس

همه به نقطة پايان برسد.

هدف گیری به هدف ثابت
وسايل مورد نياز: توپ تنيس، بطری آب

ــن بازيكنان، فاصلة هدف تا محل  روش بـازی: با توجه به س
پرتاب توپ مشخص می شود؛ مثاًل 20 متر.

هر نفر می تواند سه پرتاب داشته باشد. هر برخورد توپ به هدف 
يك گل )امتياز( محسوب می شود.
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مطالعة فعال: 
پرسش دوجانبه
دكتر نيره شاه محمدی

برای اينكه ميزان يادگيری افزايش يابد، پيش از هر 
ــت. يكی از روش های  چيز بايد مطالعة فعال و پويا داش
ــيدن متقابل1  ــيدن دوجانبه يا پرس پويايی مطالعه، پرس
ــت. اين شيوه ای است كه به كمك آن، ميزان طرح  اس
ــش می يابد. هدف  ــب يادگيرندگان افزاي ــؤال از جان س
ــش هايی است  عمدة اين كار، افزايش تعداد و تنوع پرس
كه دانش آموزان مطرح می كنند. شايد جالب ترين جنبة 
ــه نقش معلم و  ــت ك ــيدن دوجانبه اين اس روش پرس
ــد و دانش آموزان به عنوان  دانش آموزان را تغيير می ده

پرسشگر و معلم به عنوان پاسخگو به سؤال درمی آيند.
دربارة تأثير طرح سؤال بر يادگيری می توان اذعان 
داشت كه دانش آموزان به همان اندازه كه از پاسخ دادن 
به سؤال های ديگران می آموزند، می توانند از سؤال هايی 
كه خود طرح می كنند نيز ياد بگيرند. اين روش همچنين 
ــردازش متن كمك كند و دانش آموزان را  می تواند به پ
ــان دهند.  ــتری نش برانگيزد تا به مواد چاپی دقت بيش
ــون ادبيات  ــی چ ــش دوجانبه، برای دروس روش پرس
فارسی، مطالعات اجتماعی، تفكر و سبك زندگی كاربرد 

بيشتری دارد.

ــروكار دارند، شيوة  »امروزه بعضي از دانش آموزاني كه با كتاب س
ــود كه نتوانند  ــردن را نمی دانند و اين موجب می ش ــت مطالعه ك درس
ــد. آگاهی از  ــی درك كنن ــان را به خوب ــاب مورد نظرش ــوای كت محت
ــيار مفيد و الزم است و  روش های نوين مطالعه برای اين نوع افراد بس

با شناخت آن به راه های درستی در درك متن خواهند رسيد«.

خواندن
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خواندن

از دانش آموزان بخواهيد متن درس را )شامل سرفصل ها يا رئوس مطالب( يك بار قبل از آمدن به 
كالس بخوانند. اين خواندن برداشتی كلی از محتوای درس به آن ها می دهد.

به دانش آموزانتان بگوييد: هدف از اين روش آن است كه به آنان كمك شود مطالبی را كه می خوانند 
ــما دربارة آن  بهتر درك كنند. آن گاه از آن ها بخواهيد هر يك به نوبت يك جمله را بخوانند و از ش

سؤالی بپرسند.

از دانش آموزان دربارة جمله ای كه خوانده اند سؤال هايی بپرسيد.

به دانش آموزان بگوييد آن ها نيز به ترتيب از همديگر سؤال كنند. دقت كنيد به همة سؤال ها به طور 
كامل جواب داده شود. الزم نيست جواب سؤال های مربوط به اطالعات واقعی بسط داده شوند. اگر 

دانش آموزان نتوانند سؤالی را جواب دهند، دليل آن را جويا شويد.

هنگام پاسخ    دادن به سؤال ها به دانش آموزان كمك كنيد پاسخ های خود را با مراجعه به اطالعات 
ــتدل سازند. اگر دانش آموزان از شما سؤال های سطح باال بپرسند، به آن ها بگوييد:  درون متن مس

سؤال خوبی است. من بايد پيش از جواب دادن به آن فكر كنم.

اگر سؤال های دانش آموزان ساده و در سطح پايين هستند، صرفاً به آن ها جواب دهيد. سعی كنيد 
ــما با پرسيدن سؤال های سطح باال، دانش آموزان را به اين كار تشويق كنيد و به آن ها بياموزيد  ش

پرسش ها را می توان با توجه به  منظور خود و محتوای درس به شرح زير تقسيم بندی كرد:

يادآوری و بازشناسی 
)سنجش معلومات حفظی( 

ــی به  ــهراب از لشكركش ـ هدف س
ايران چه بود؟ )ادبيات فارسی(. 

ــد؟ )مطالعات  ــو را تعريف كني ـ الگ
اجتماعی(.

مقايسه ای 
ــی را  ــی و حماس ــات نمايش ـ ادبي
ــد )ادبيات  ــه كني با يكديگر مقايس

فارسی(. 
ـ اين دو عدد را با هم مقايسه كنيد 

8 - و 4 -  )رياضيات(. 
ــه و منزل را با هم  ـ مقررات مدرس

مقايسه كنيد )مطالعات اجتماعی(.

انتخابی 
ــی و نوجوانی  ــن دوران كودك ـ بي
ــد؟  ــح می دهي ترجي را  ــك  كدام ي

چرا؟)تفكر و پژوهش(. 
ــای آب و  ــه ويژگی ه ــا توجه ب ـ ب
ــك از  ــی در كدام ي ــی، زندگ هواي
شهرهای ايران را ترجيح می دهيد؟ 

چرا؟ )علوم تجربی(.

علت و معلولی 
ــارة آيات خدا در  ــه تفكر درب ـ چگون
ــيدن به ايمان و  ــتی باعث رس هس
تقويت آن می شود؟ )دين و زندگی(.

ـ ساالنه ميلياردها تن از اندوخته های 
طبيعی و خدادادی مصرف  می شود. اگر 
انسان با همين روند منابع را مصرف 
ــی خواهدافتاد؟)علوم  كند، چه اتفاق

تجربی(.

توضيحی 
ـ آيا همة مواد در آب حل می شوند؟ 

چرا؟ )علوم تجربی(. 
ــررات نياز  ــن و مق ــرا به قواني ـ چ

داريم؟)مطالعات اجتماعی(.

تجزيه ای 
ــاده را ذكر  ــك م ــات ي ـ خصوصي

كنيد)علوم تجربی(. 
ــور از تقرب و نزديكی به خدا  ـ منظ

چيست )دين و زندگی(.

خالصه كردنی 
ــعر اللة آزاد را در  ـ آيا می توانيد ش
ــد )ادبيات  ــد جمله خالصه كني چن

فارسی(.

طبقه بندی كردنی 
ــاس چه ويژگی هايی  ـ گل ها را براس
دسته بندی می كنند؟ )فرهنگ و هنر(. 
ــه طبقه بندی  ــار ادبی را چگون ـ آث

می كنند؟ )ادبيات فارسی(.

مثال زدنی
ـ برای تغييرات دوران بلوغ مثال هايی 

ذكر كنيد )تفكر و سبك زندگی(. 
ـ كاربردهای ديگر بتن را در زندگی 

نام ببريد )علوم تجربی(.

انتقادی 
ــط  ـ ميزان رعايت حقوق خود توس
همسايگان و ساير افراد محله را نقد 
و بررسی كنيد )مطالعات اجتماعی(. 
ــت و منفی بلوغ را  ـ جنبه های مثب
بررسی كنيد )تفكر و سبك زندگی(.

به
جان

دو
ش 

رس
ش پ

رو
ی 

جرا
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شيو
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مي خواهيد از روش 
پرسش دوجانبه 

استفاده كنيد؟

آيا دانش آموز 
می خواهد سؤال 
ديگری بپرسد؟

آيا می خواهيد سؤال 
بيشتری بپرسيد؟

آيا جمله ای كه 
خوانده شد آخرين 

جمله بود؟

نسخه ای از مطلب مورد 
نظر خود را تهيه كنيد

پس كار ديگری 
انجام دهيد

شما و دانش آموزانتان هر 
كدام يك جمله بخوانيد

هر دانش آموز از شما يك 
سؤال بپرسد

به سؤال های دانش آموزان 
پاسخ دهيد

پايان

سؤال بپرسيد

دانش آموزان جواب دهند

نه

نه

بله

بله

پی نوشت 
1.Reciprocal Questioning or Request

منابع
1. شعبانی، حسن )1390(. مهارت های آموزشی و پرورشی. انتشارات سمت. تهران.

2. سيف، علی اكبر )1389(. روش های مطالعه و يادگيری. انتشارات دوران.

نتيجه گرفتنی 
ــتم و سهراب چه  ـ از شعر رزم رس
ــوان گرفت؟ )ادبيات  نتيجه ای می ت

فارسی(. 
ـ از حكايت دعای مادر چه نتيجه ای 

می توان گرفت؟ )ادبيات فارسی(.

ــوزان خودتان، هر  ــا دانش آم ب
ــه همين  ــد، ب ــت كه الزم باش وق
ــؤال كردن  ــبك، به خواندن، س س
ــخ دادن ادامه دهيد. گوئتز،  و پاس
الكسـاندر و آش )1992( روش 
پرسيدن دوجانبه را به صورت نمودار 

گردشی نشان داده اند.

به
جان

 دو
ش

رس
ر پ

ودا
نم
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طنز

استاد كاريكاتوريست من
احمد عربلو
تصويرگر: ندا عظيمي

ــن عادت  ــته ام اي ــال ها نتوانس ــت س ــم بعد از گذش ــوز ه هن
عجيب وغريب را ترك كنم: سر هر جلسه و كالسی كه می نشينم، 
ــی می كنم.  ــيدن نقاش ــروع به كش تا كاغذ و قلمی پيدا می كنم، ش
ــر درمی آورم.  ــودم از آن ها س ــق وجقی كه فقط خ ــی های اج نقاش
ــای عجيب وغريب در  ــيدن صورتك ه ــه كش ــم البت تخصصم ه

حالت ها ی متفاوت است!
ــال 1357 در اوج دوران انقالب اسالمی،  اين عادت در اوايل س
زمانی كه كالس دوم راهنمايی بودم، باعث دردسر عجيبی برايم شد.

ــای تخته طرز كار  ــت پ ــای صميمی، معلم حرفه وفن، داش آق
ــكال  ــار را درس می داد. مدام با گچ روی تخته اش ــين های بخ ماش
ــر جا هم كه كم  ــم می كرد و ه ــين را با مهارت رس گوناگون ماش
ــت، به صورت عملی، درس را  ــعی می كرد با حركات دس می آورد، س
ــيار زحمت كشی بود. هميشه موقع  برايمان توضيح بدهد. معلم بس

می شد. درس دست و لباسش گچی 
ــته بودم و هر چه می كردم از درس چيزی  آن روز حسابی خس
سردرنمی آوردم. حتی تالش های بی وقفة آقای صميمی هم نتوانسته 
ــرون بياورد. يك  ــی كه در آن غرق بودم بي ــود مرا از عالم هپروت ب
ــك روی آن  ــيدن صورت ــغول كش ــذ روبه رويم بود و مش ورق كاغ
ــرد دارم نكات مهم درس را  ــودم. حتماً آقای صميمی خيال می ك ب
می كنم. ورقه پر شده بود از نقاشی های عجيب وغريب و  ــت  يادداش

البته شكلك های متعدد. 
ــود، گاهی گردن  ــته ب ــاری، كه كنارم نشس ــی ام جب همكالس
می كشيد و از پشت عينك درشتش نگاه می كرد كه من دارم چه كار 
ــيدة  می كنم. او برخالف من از دانش آموزهای درس خوان و اتوكش
ــت؛ فقط زياد می خواند. حركات و  ــتعداد خوبی نداش كالس بود. اس
رفتارش مثل آدم آهنی بود. كند و شمرده شمرده حرف می زد. درست 
ــی را ياد گرفته باشد. می گفتند او در  ــی كه تازه زبان فارس مثل كس
ــته اند. اسم  ــمش را هم همان جا چارلز گذاش خارج به دنيا آمده و اس

پدرش هم اسداهلل بود. بچه ها به او می گفتند چارلز بن اسداهلل!
منتظر تمام شدن درس و خوردن زنگ بودم كه ناگهان جباری از 
جا بلند شد. دستش را باال گرفت و پريد وسط حرف آقای صميمی و 

گفت: »آقا اجازه! عربلو دارد تصوير آقای شاهنشاه را نقاشی می كند!«
ــرم پريد؛ مثل اينكه آب سردی  با اين حرف، يكدفعه برق از س
رويم بريزند و از خواب بپرم. انگار تازه خودم را توی كالس پيداكردم.
جباری مثل مجسمه ايستاده بود و انگشت اشاره اش را تا جايی 
ــت باال گرفته بود و منتظر عكس العمل آقای صميمی  كه می توانس
بود. او آرام و بدون اينكه به من نگاه كند، همان طور شمرده شمرده 
گفت: »شما مونگول هستی كه به جای توجه به درس داری عكس 

شاهنشاه را می كشی!«
ــتم در مورد چه چيزی حرف می زند. اما ناخوداگاه هر  نمی دانس
دو دستم را روی ورقة نقاشی هايم گذاشتم. خواستم حرفی بزنم كه 
ناگهان ساية آقای صميمی را باالی سرم احساس كردم. بدون اينكه 
ــتانم را از روی كاغذ كنار زد.  ــت دراز كرد و دس حرفی بزند آرام دس

عينكش را روی صورتش جابه جا كرد و خيره شد به ورقه.
ــد. زل زد توی  ــمانش از تعجب گرد ش ــان ديدم كه چش ناگه

صورت من و گفت: »جلّ  الخالق! اين چيست كه كشيدی پسر؟!«
ــياه نگاه كرد. قاب عكسی  بعد رو برگرداند و به باالی تخته س
از شاه باالی تخته سياه بود. دوباره به نقاشی من نگاه كرد و گفت: 

»فتوكپی برابر اصل!«
ــاهكاری خلق كرده ام. خيره شدم به ورقه و  نمی دانستم چه ش
ناگهان خودم هم جا خوردم! يكی از كله هايی كه كشيده بودم، كاماًل 
ــده بود. يك صورت با يك دماغ بزرگ و  ــاه ش ــبيه كاريكاتور ش ش

موهايی كاماًل شبيه عكس شاه.
باورم نمی شد آن تصوير را من كشيده باشم. اتفاقی عجيب افتاده 

بود كه شايد اگر يك ميليون نقاشی هم می كشيدم، تكرار نمی شد.
آقای صميمی دهانش را نزديك گوشم آورد و آهسته گفت: »تو 

هنرمندی پسر! اما مواظب باش كه هنرت سرت را بر باد ندهد!«
ــيدند تا  ــده بودند و گردن می كش چند نفر از بچه ها كنجكاو ش

شاهكار مرا تماشا كنند.
در همين موقع زنگ خورد. آقای صميمی پايش را كه از كالس 
بيرون گذاشت، بچه ها برای ديدن نقاشی هجوم آوردند. الم شنگه ای 
به پا شد كه بيا و ببين! ورقة نقاشی ام از روی ميز افتاد و زير دست وپا 
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ماند. رفتم زير ميز كه ورقه را پيدا كنم، ناگهان صدای فرياد آشنايی 
ــون  ــوب كرد. صدای آقای شاهس ــر جايمان ميخك همه مان را س
ــت؟ هار شده ايد؟ چرا  ــه بود: »چه خبرتان اس ناظم بداخالق مدرس
مثل قبايل كشف نشدة آفريقايی وحشی گری راه انداخته ايد؟ دمار از 

روزگار همه تان درمی آورم!«
سرم را كه بلند كردم، با جباری صورت به صورت شدم. باالی 
سرم ايستاده بود و موذيانه می خنديد. گفت: »من رفتم و ماجرا را به 

آقای شمر گفتم!«
ــون بود. او آن قدر بداخالق و خشن بود  منظورش آقای شاهس
كه بچه ها اسمش را آقا شمره گذاشته بودند. گاهی مثل گرگی كه به 
گله زده باشد، با شالق به ميان بچه ها می رفت و برای اينكه از آن ها 
ــم بگيرد همه را كتك می زد. هر طرف حياط كه می دويد  زهر چش

بچه ها با فرياد از برابرش فرار می كردند.
ــت تپل و پرمويش را دراز كرد و محكم  ــون دس آقای شاهس

ــبيد. آرام از جا بلند شدم. كاغذ نقاشی ام توی  گوشم را چس
دستم بود. آن را با دست ديگرش از دستم گرفت و مثل 

كسی كه قاتلی را دستگير كرده باشد مرا به سمت دفتر 
مدرسه برد.

توی مدرسه، آقای شاهسون 
ــقرقی به پا كرد كه آن  چنان قش

ــرش ناپيدا بود. كاغذ نقاشی را  س
دستش گرفته بود و به هر كسی كه 
از راه می رسيد نشان می داد. گوشة 

دفتر ايستاده بودم و از ترس مثل بيد 
می لرزيدم. بعضی از معلم ها با ديدن 

ــان را با تأسف تكان  ــی ام سرش نقاش
می دادند و بعضی ديگر هم می خنديدند 

ــتند كاريكاتور آن ها را  و از من می خواس
هم بكشم.

ــرا تهديد  ــون يكريز م ــای شاهس آق
ــرت می كنم. واسة  ــت از س می كرد: »پوس

من كاريكاتور می كشی؟ تو الف بچه چطور 

جرئت كردی كه بزرگ ترين مقام عالی اين مملكت را مسخره كنی. 
انگشتانت را می شكنم كه ديگر نتوانی از اين خرابكاری ها بكنی!«

ـ آقا اجازه! به خدا ما كاری نكرده ايم!
ـ كاری نكرده ای؟ اگر می خواستی كاری كنی چه كار می كردی؟ 
ــيدی و می چسباندی روی در و ديوار  البد كاريكاتور عمة مرا می كش

مدرسه! هان؟
با التماس گفتم: »آقا اجازه! به خدا عمدی نبود. شانسی اين جوری 

شد. من اصاًل نقاشی بلد نيستم!«
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ــی نيروهای امنيتی را  ـ عيبی ندارد! حاال من هم شانسی شانس
خبر می كنم تا بيايند و شانسی شانسی تو را ببرند تا ديگر جرئت نكنی 

شانسی شانسی از اين غلط ها بكنی!
اين را كه گفت، تنم لرزيد.

ــة دفتر روی صندلی نشسته بود و چای  آقای صميمی كه گوش
ــون گفت: »آقای محترم! چرا برای بچة  می خورد، رو به آقای شاهس
ــت می كنيد؟ چرا ماجرا را اين قدر بزرگ می كنيد؟  مردم پاپوش درس
ــد؟ كاری نكرده! اتفاقی نيفتاده! يك  ــرا تن بچة مردم را می لرزاني چ
ــاه شما شده است! توی اين  ــی كشيده كه اتفاقی شبيه شاهنش نقاش
ــراه می گويند،  ــازار به اين بابا بد  و بي ــردم توی كوچه و ب مملكت م
آن وقت يك الف بچه را می خواهی بفرستی سازمان امنيت؟! هر كسی 

كه بشنود به رفتارت می خندد!«
ــون مرا  ــتند. آقای شاهس ــون برگش همه به طرف آقای شاهس
يادش رفت. كاغذ نقاشی مرا جلوی صورت آقای صميمی گرفت و با 
صدايي پر از خشم گفت: »از نظر شما اين كار جرم نيست؟ يك بچة 
نيم  وجبی، روز روشن كاريكاتور شاهنشاه را بكشد؟ من اين وروجك 

و خانواده اش را به خاك سياه می نشانم!«
ــد. يك سر و گردن  ناگهان آقای صميمی با ناراحتی از جا بلند ش
ــی مرا از دست  ــون بود. يك لحظه كاغذ نقاش بلندتر از آقای شاهس
آقای شاهسون قاپيد. فندكش را از جيب كتش بيرون آورد و قبل از 

اينكه آقای شاهسون بتواند كاری بكند ورقه را آتش زد.
آقای شاهسون مثل اسفند روي آتش باال و پايين می پريد. فرياد 
می زد و آقای صميمی را تهديد می كرد. آقای صميمی گفت: »اصاًل 
كاريكاتور را من كشيدم. برو به هر كسی كه می خواهی بگو... فردا كه 

به اميد خدا اين انقالب به پيروزی رسيد، من می دانم و تو...«
بعد با خشم يك ماژيك بزرگ از روی ميز برداشت و روی در و 
ديوار دفتر شروع به نقاشی كرد. كله های بزرگ و بينی های بزرگ تر. 

زير هر نقاشی هم نوشت: اين شاه است!
ــاه شد. آقای شاهسون آن قدر  تمام در و ديوار پر از كاريكاتور ش
ــت  فرياد زد كه صدايش گرفت. بعد دويد كه ماژيك را به زور از دس

آقای صميمی بگيرد.
معلم ها ريختند وسط كه آن ها را از هم جدا كنند. جنگ مغلوبه ای 
ــدم! آرام از  ــد كه بيا و ببين. من به كل فراموش ش توی دفتر به پا ش

دفتر بيرون رفتم...

ــايع  ــه نيامد. ش از فردای آن روز، ديگر آقای صميمی به مدرس
ــون چندين بار  ــاواكی ها او را گرفته اند. آقای شاهس ــده بود كه س ش
ــط  ــه برد و بازجويی كرد. پای خانواده ام را هم وس مرا به دفتر مدرس

كشيد، اما هر چه كرد نتوانست چيزی را ثابت كند و كم كم همه   چيز 
فراموش شد.

ــال بعد توی يك همايش آقای صميمی را ديدم. باورم  پانزده س
نمی شد. عصا به  دست شده بود. عينك پت و پهن و بزرگی به چشم 
زده بود. موهای سر و صورتش سفيد شده بود. كت و شلوارش مثل 

همان روزها مرتب و شيك بود.
ــتش را بوسيدم. خودم را معرفی كردم. عينكش را  جلو رفتم. دس
از روی صورتش برداشت. زل زد به صورتم. بعد آرام با كف دست به 
صورتم زد و خنديد و گفت: »ای پدر صلواتی! آخرش كاريكاتوريست 

شدی يا نه؟«
ـ نه استاد! داستان می نويسم.

ــتی هيچ می دانی به  خاطر هنر  ــت. راس ــتان هم خوب اس ـ داس
ــاواك به تنم خورد؟ خداوند  ــه ماه تمام پيه س ــتة آن روز تو، س نداش
آقای شاهسون را رحمت كند و از سر تقصيراتش بگذرد. مرا هر جور 
كه بود اسير به قول خودش نيروهای امنيتی شاه كرد! چند ماه قبل از 

پيروزی انقالب آزادم كردند...
ــتی برای  ــت: »اگر روزی خواس ــی خنديد و گف ــد با مهربان بع

داستان هايت كاريكاتور بكشی، مرا خبر كن!«
دست استاد در دستم بود و تمام فكرم را پرواز داده بودم به دنيای 

شيرين نوجوانی ام...  
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فرزانه نوراللهی
برداشت 1

برداشت 2 ـ جلسة اول

معلم: بچه ها قرآن را باز كنيد. صفحة 401، سورة عنكبوت. از باالی صفحه، رويا شما تالوت كن.

معلم: بچه ها پوشة مربوط به درس اين جلسه روی تارنمای مدرسه قرار گرفته است. كارهای 
گروهی و وظايفتان را يادداشت كنيد. الزم نيست جزئيات را بنويسيد. 

می توانيد از عكس ها و لينك های مربوط به آن ها برای تحقيق بيشتر استفاده كنيد.

معلم: احسنت، نيوشا شما 2 آية بعد را تالوت كن.

معلم: نمونة كارهای خوب و دقيق شما را روی تارنمای مدرسه، در ادامة همين مطلب قرار می دهيم.
عكس های زير مربوط به النه های بعضی از حيوانات است:

ــت. البته حفظ قرآن كار بسيار خوبی است، ولی ما می خواهيم ترجمة اين آيات را  معلم: نه نياز نيس
ياد بگيريم.

ترجمة واژه ها را برايتان مي آورم. هر معني را جلوي كلمة خودش بنويسيد.
خانهـ  سست ترينـ  عنكبوتـ  مثل

بيت:                             عنكبوت:
مثل:                             اوهن:

كانوا يعلمون: اگر بدانند       دون: غير
مثل الذين اتخذوا من دون اهلل اولياء: مثل كسانی كه غير از خدا سرپرستان و دوستانی اختيار كردند

لوكانوا يعلمون: اگر می دانستند
معلم: برای جلسة آينده روان خوانی صفحه های 401 و 402 را از شما می پرسم.

ترجمة صفحة 401 را هم بخوانيد.

آموزش از جنسي ديگر
تدبر همراه تالوت

ــادی از مدارس به  ــداد زي ــود كه كالس های تع ــاهده می ش توصيه: مش
ويدئو پروژكتور و تختة هوشمند مجهز است.

ولی غالباً تنها از متن كتاب های درسی برای نمايش روی پرده استفاده می شود.
طرح درس اين شماره قابليت دارد كه استفاده از تختة هوشمند را در مدارس 

هوشمند معنادارتر سازد.

رويا آيات 39 تا 40 را تالوت می كند.

نيوشا آيات 41 تا 42 را تالوت می كند.

انسيه 

مريم

اين 
آيات را بايد 
حفظ كنيم؟

كارهايمان امتياز 
هم دارد؟

         النة پرنده                          النة خرگوش                          ورودي النة مورچه                 كندوی زنبور عسل                        النة موش

طرح درس
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طرح درس

ــان را زير زمين و برخی  به معماری اين النه ها توجه كنيد. بعضی از حيوانات خانه هايش
ــاخت اين النه، پرنده چند قطعه  ــازند. فكر می كنيد برای س روی زمين و باالی درخت می س
چوب استفاده كرده است؟ استحكام اين النه چقدر است؟ در مقابل وزش باد چقدر تحمل دارد؟ 

ــيم  معلم: بله، البته می توانيد تقس
ــته باشيد و سپس  كاری در گروه داش
روی يافته های خود بحث و تبادل نظر 
كنيد و بهترين يافتة خود را به كالس 

ارائه دهيد.
مثاًل به اين عكس دقت كنيد.

ــه حيوانی  ــر می كنيد النة چ فك
است؟ مكان آن كجاست؟

معلم: بله، درست است. اين حيوان النة خود را معمواًل در سوراخ درختان، شكاف صخره ها و زير شيروانی ها ايجاد می كند.
خوب حاال به اين عكس ها توجه كنيد:

از عكس ها مشخص است كه مربوط به چه حشره ای است!
فكر می كنيد ضخامت تار عنكبوت چقدر است؟

چند متر از آن يك گرم می شود؟

سوسن 

شيوا

نيلوفر 

ريحانه

موضوع تحقيقمان 
يافتن پاسخ اين 
پرسش هاست؟!

به نظر می رسد كه 
سوراخی در تنة 

درخت است.

پس احتمااًل بايد 
سمور باشد.

اما خيلی نازك و معلم: جالب است بدانيد با وجود اينكه اين تارها نرم هستند، سختی آن ها مانند فوالد است.
شكننده است؟!

خيلی نازك و 
سست است! زود 

پاره می شود.
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جلسة دوم

معلم: كدام گروه داوطلب 
ارائة تحقيق است؟

همچنين، ضخامت تار بسيار بسيار كم است.
يعنی خود تار با وجود ضخامت بسيار كمش می تواند كشش زيادی را تحمل كند.

اگر بتوان با تار عنكبوت طناب هايي به ضخامت يك مداد درست كرد و با آن 
يك سبد بافت، با اين سبد توری می توان يك هواپيمای بوئينگ 747 را متوقف كرد.
البته بچه هايی كه عالقه مندند اطالعاتی را كه ما پيدا كرديم كامل مطالعه 

كنند، می توانند به لينك مطلب ما مراجعه كنند.

معلم: آفرين! كدام گروه تحقيق خود را دربارة تار عنكبوت ارائه می كند؟

معلم: يعنی تار عنكبوت خودش به تنهايی بسيار محكم است!
خب پس چرا خانة عنكبوت اين قدر سست است؟

از خانه هايی كه در طول اين جلسه بررسی كرديم، كدام سست تر است؟
ــم توجه كنيد! عنكبوت   ــه تصاويری كه از خانة عنكبوت ديدي ب

كجاها تار می تند و خانه درست می كند؟!
خب نيلوفر، آية 41 سورة عنكبوت را قرائت كن!

معلم: سوسن تو ترجمة آن را قرائت كن!
ــه بحث و گفت وگو  ــه فرصت داريد تا گروهی ب ــب! پنج دقيق خ
ــد و ارتباط مطالبی را كه دربارة آن ها تحقيق كرديد با ترجمة  بپردازي

اين آيه بيان كنيد.

سوسن 

شيوا

همين طور كه می بينيد، در اينجا 
آشيانه سازی انواع پرنده ها 

معرفی شده است.
اين پرنده ها آشيانه های محكمی 

می سازند. بعضی از النه های پرندگان 
تا صد سال قدمت دارند.

معلم: می توانی در همين جا، 
ــج  ــايت، نتاي ــتفاده از س ــا اس ب

تحقيقاتتان را ارائه كنی.

معلم: می توانيد به تفسير سورة عنكبوت حاج آقا قرائتی مراجعه كنيد.

معلم: سؤال خوبی است. برای تحقيق بيشتر می توانيد به اين تارنما مراجعه كنيد:
www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=302&EntryID=646&ssoReturmPage=Check&Rand=0

جلسة آينده، تالوت و تدبر در سورة عنكبوت را آغاز می كنيم.
پاسخ اين سؤاالت را هم با مراجعه به قرآن كريم پيدا كنيد.

1. چند سوره در قرآن كريم، نام حيوان دارد؟
2. سورة عنكبوت را تالوت و در آية شامل واژة عنكبوت تدبر كنيد. سپس ارتباط اين آيه  

را با مطالبی كه امروز بيان كرديم و تحقيق هايی كه بايد انجام دهيد، پيدا كنيد.
ريحانه 

شيوا

كتابی برای تفسير 
سورة عنكبوت 
معرفی می كنيد؟

ما اطالعات جالبی دربارة خانة 
عنكبوت و تار آن به دست 

آورده ايم. از تار عنكبوت برای 
تهية نخ جراحی، زردپی و رباط 

مصنوعی استفاده می شود.

شيوا

گروه ما از تارنمای 
دانشنامة پرندگان ايران، 

دربارة آشيانه سازی 
پرندگان اطالعاتی به دست 

آورده است.
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مشاوره

راه های ايجاد و 
پرورش خالقيت 

كدام اند؟
حديثه اوتادی
 خالقيت و نوآوری ضرورت استمرار زندگی فعال است و هر انسانی برای خلق    كارشناس ارشد مشاوره   

نشاط و پويايی در زندگی نيازمند نوآوری و ابتكار است. در اين ميان، دانش آموزان در 
رده های گوناگون سنی، به دليل آمادگی ذهنی باالتری كه برای خالقيت دارند، همواره 
در اين زمينه بيشتر مورد توجه قرار دارند. به همين دليل، نهاد تعليم و تربيت بايد به خالقيت 

كه يكی از عالی ترين و پيچيده ترين فعاليت های ذهن دانش آموزان است، توجه ويژه ای داشته باشد.
تورنس ، روان شناسی كه در زمينة خالقيت پژوهش های فراوانی انجام داده است و آزمون هايی در 
زمينة سنجش خالقيت دارد، معتقد است اوج خالقيت در كالس دوم ابتدايی است و منحنی خالقيت بسياری از كودكان 
در حدود ده سالگی افت می كند. البته اين گفتة تورنس به اين معنا نيست كه ديگر فرصتی برای پرورش خالقيت در افراد 
وجود ندارد، بلكه ما را متوجه اين موضوع می كند كه در سنين مدرسه فرايند آموزش و يادگيری می تواند در پرورش تفكر 
خالق تأثير فراوانی داشته باشد و به تربيت افرادی كاوشگر، آفريننده، مشكل گشا، نوآور و مولد منجر شود. ناگفته پيداست، هر چه 

اين اقدامات زودتر انجام پذيرد، خالقيت از ويژگی های فرد خواهد شد كه می تواند آن را با رشد سن ارتقا دهد.
ما معتقديم، نقش معلم در اين زمينه بسيار تعيين كننده است، چرا كه او در نظام آموزشی سكان دار علم و دانش است. معلمان 
ــب می توانند فرصت های زيادی را برای ايجاد رفتارهای خالق پديد آورند و كمك  ــمند با به كارگيری برنامة درسی مناس هوش
كنند دانش آموزان به تدريج مفاهيم اساسی علوم را بياموزند تا با مسائل زندگی خالقانه برخورد كنند و جهان اطراف خويش را 

در جهت مطلوب تغيير دهند.
ــيوه های آموزش او می تواند به افزايش تفكر  ــيد كه خصوصيات معلم و ش تورنس در پژوهش های خود به اين نتيجه رس
خالق بينجامد. مربيانی كه از شيوة دانش آموز محور در آموزش خود استفاده می كنند، دانش آموز را نسبت به محرك های محيطی 
اطراف حساس می كنند، از تأكيد بر الگوهای قالبی اجتناب می ورزند، و كالس را چنان سازمان دهی می كنند كه محيطی متنوع 
و خالقانه ايجاد شود. در واقع، معلمانی كه خود  خواهان تغيير در روش های تدريس هستند، توان نوآوری دارند و می توانند آن را 
به دانش آموزان خود بياموزند. معلم خالق همواره می داند شاگردانش به يادگيری چه مطالبی نياز دارند. البته نبايد فراموش كرد 

كه داشتن دانش و اطالعات، خميرماية خالقيت است.
تورنس معتقد است كه شخصيت می تواند بروز و شكوفايی خالقيت را آسان سازد يا مانع آن شود. پس اگر معلمان و والدين 

سعی كنند اين ويژگی ها را در خود تقويت و در فرزندان و دانش آموزانشان ايجاد كنند، به پرورش خالقيت كمك كرده اند.
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موانع ايجاد خالقيت   
1. تأكيد زياد بر نمره به عنوان مالك خوب بودن دانش آموز

2. تدريس به روش سنتی و مبتنی بر معلم  محوری
ــوری دارد  ــم در كالس نقش مح ــنتی، معل ــای س در روش ه
ــتفاده از مهارت های كالمی  ــتر به شيوه های سخنرانی و اس و بيش
ــد تدريس و  ــت، دانش آموز در فراين ــد. در اين حال ــس می كن تدري
ــاركت كمتری دارد و چون مجالی برای بروز  يادگيری فرصت مش
ــتعدادهای خالق خود نمی بيند، به مرور تحرك و پويايی خود را  اس

از دست می دهد.
3. شناخت ناكافی معلم از خالقيت

ــت، موانع و  ــی از ماهيت خالقي ــناخت صحيح معلمی كه ش
روش های پرورش آن ندارد، بديهی است نه تنها نمی تواند برای بروز 
استعدادهای خالق دانش آموزان خود اقدامی انجام دهد، بلكه ممكن 
ــت ناآگاهانه و به مرور زمان، كالس درس را به محيطی تبديل  اس

كند كه در آن خالقيت دانش آموزان سركوب می شود.
4. اهداف و محتوای محدود كتاب درسی

ــد و در  ــی باش وقتی مهم ترين و تنها منبع تدريس كتاب درس
ــی برای پرورش  ــان اهداف و محتوای آن، فعاليت ــال، در مي عين ح
خالقيت منظور نشده باشد، مسلماً دانش آموز فقط در محدودة كتاب 

درسی خود می انديشد و نه بيشتر.
5. توجه نكردن به تفاوت های فردی دانش آموزان

6. ارائة تكاليف درسی زياد به دانش آموزان
در اين حالت، دانش آموز همة توان و انرژی فكری خود را برای انجام 
تكليف صرف می كند و فرصتی برای پرداختن به فعاليت های ديگر ندارد. 
ــب بی عالقگی و بی ميلی او  ــالوه بر اينكه اين موضوع می تواند موج ع

نسبت به فعاليت های خالقانهـ  كه غالباً به آرامش فكری نياز دارند ـ شود.
7. توجه نكردن به خيال پردازی و سركوب كردن آن 

ــكل عالی  ــدر علم روانكاوی، تفكر خالق ش ــه نظر فرويد، پ ب
تخيالت آزاد است. پس اگر به خيال پردازی ها بی توجه باشيم، گويی 

منبع بروز خالقيت را كور كرده ايم.
8. تشويق به همنوايی و همرنگی با ديگران

راه های ايجاد و پرورش خالقيت
1. احترام به عقايد غير عادي و تخيالت دانش آموز

2. طرح پرسش هاي برانگيزنده در كالس
3. دادن آزادي عمل به دانش آموز

ــاي محيطی برای  ــاس كردن دانش آموز به محرك ه 4. حس
واداشتن او به كنجكاوی و كنكاش های ذهنی

5. ايجاد جوي خالق در كالس، از طريق ارزشمند دانستن تفكر 
خالق و تشويق به آن

6. ايجاد انگيزه در دانش آموز با طرح موضوعات جديد
7. به كارگيری وسايل سمعی و بصری

8. تشويق دانش  آموز به پژوهش
9. اهميت دادن به فعاليت های فوق برنامه

10. استفاده از روش بارش مغزي يا كنكاش مغزي در كالس
در اين روش فرصت الزم برای تفكر عميق در مورد موضوعی 
خاص به دانش  آموزان داده می شود و سپس از آن ها خواسته می شود 
ــرات خود را به طور آزادانه مطرح كنند. در اين روش، معلم نقش  نظ

راهنما را دارد و دانش آموز فعاالنه در يادگيری شركت می كند.

فراموش نكنيم، خالقيت مي تواند شكنندة محدوديت ها، براندازندة ناتواني ها، آشكاركنندة ناشناخته ها و 
يابندة نادانسته ها باشد. پس به آن بيشتر توجه كنيم.

ويژگی های مانع خالقيت
ـ منفی بافی          ـ سلطه گری 

ـ ترس            ـ مقاومت 
ـ انتقاد از ديگران ـ  عيب جويی      

ـ كم رويی           ـ سازشكاری 
ـ تسليم در برابر قدرت

ــل متعددی را به عنوان  بزرگان تعليم و تربيت عوام
ــرورش آن  ــت و روش های پ ــع ايجاد خالقي موان
ــد كه در اين مجال كوتاه به بعضی از  كرده ان عنوان 

آن ها اشاره می كنيم:

ويژگی های آسان ساز خالقيت
ـ آمادگی برای خطر كردن         

ـ كنجكاوی و جست وجوگری              
ـ استقالل انديشه و رأی

ـ پشتكار و پايداری                 
ـ شهامت                                  

ـ خودآغازگری
ـ پرسشگری دربارة موقعيت های معماگونه                

ـ درگير شدن با امور دشوار

تشويق اين رفتارها 
دانش آموز را به خالقيت 

بيشتر سوق می دهد.
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برنامة درسي ملي

بتول سبزعلی سنجانی

مـعـلـمـان 
راهبران اصلی 

برنامة درسي 

ــی چيست؟ چرا بايد معلم از چيزی به نام برنامة درسی خبر داشته باشد؟  برنامة درس
چه نسبتی ميان معلم و برنامة درسی وجود دارد؟ آيا اصواًل بدون برنامة درسی آموزش و 
يادگيری شكل می گيرد؟ آيا معلمان ما در شرايطی كه با اين مفهوم آشنا نبوده يا نيستند، 
ــاد می گيرند؟ آيا اصواًل  ــی ي ــی نمی كنند؟ آيا دانش آموزان مطابق برنامه های درس معلم
كسانی كه از محيط واقعی مدرسه دورند، می توانند و موفق می شوند برنامة درسی كارامد 
ــه درد بخوری را برای مدارس تدوين كنند؟ آيا با اين همه تنوع اقليمی و تفاوت های  و ب
فرهنگی )البته در كنار اشتراك های عميق( بسياری كه در جغرافيای وسيع كشور ما وجود 
دارد، برنامه ای استاندارد می تواند همة اين تنوع ها و اشتراك ها را پوشش دهد؟ آيا معلمان 
ــمی تن بدهند؟ آيا در عمل به برنامه ها تن می دهند و  ــی رس ملزم اند به برنامه های درس

می گيرند؟  آن ها را به كار
هر چند پاسخگويی به اين همه پرسش مهم بنيادی در اين مجال تنگ نمی گنجد، 
با طرح مسئله و گشودن گره شروع می كنيم. از برنامة درسی شروع كنيم ؛ برنامة درسی 

چيست و به چيز يا چيزهايی اشاره و داللت می كند؟
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ــده و انتظارات  ــده و نش ــی طراحی ش همة اتفاق های آموزش
آموزشی و تربيتی مشخص و نامشخص، توقعات فردی و اجتماعی 
ــه تجمع و متراكم  و فرهنگی، به جا و نا به جا، همه و همه در مدرس
ــه انتظار دارند فرزندان اين مرز و بوم را تعليم  شده اند. همه از مدرس
ــه و از آن  ــه ملت در چارچوب مدرس ــد و تربيت كند. طوری ك ده
ــاخته و پرداخته شود. اين  محدودتر در چارديواری كالس درس س
همه چگونه ممكن است؟ برنامه ريزان چاره را در تدوين برنامه های 
ــی ديده اند.  ــی و از آن جمله در برنامه هايی به  نام برنامة درس آموزش
برنامه هايی كه دور از مدرسه نوشته و طراحی می شوند و قرار است 
ــه اجرا شوند. برنامه هايی كه نظريه پردازان و كارشناسان و  در مدرس
متخصصان می نويسند و قرار است معلمان در كالس آن ها را عملی 
كنند. برنامه هايی كه فراتر از زمان و مكان طراحی می شوند و قرار 
ــت در چارچوب زمانی و مكانی خاص اجرايی و عملياتی شوند.  اس
ــار و يادگيری دانش آموزان  ــی ذهنی كه بايد در قالب رفت برنامه هاي
عينيت پيدا كنند. هر چند برنامه ريزان از جنس معلمان و به مسائل 
آنان آشنا هستند ، فاصله های عميق ميان آن ها موجب می شود نتوانند 
خطوط واقعی، ريز و تأثيرگذار و نيز تفاوت ها، تنوع ها و واقعيت های 
ــی در مدرسه و كالس  روزمره را در نظر بگيرند. اجرای برنامة درس
ــت و خيال را در يك چارچوب قرار می دهد و معلم بايد  درس، واقعي
اين دو روح را در يك بدن به يكپارچگی و انسجام برساند. معلم بايد 

بتواند آن دو را در كالبد و قالب زندگی زنده و روزمره جای دهد. 

   مفهوم برنامة درسی

ــن به معنای  ــی1« از واژه ای التي ــة درس ــی »برنام واژة انگليس
ــاخته و پرداخته شده است.  ــابقات« س »برگزاری دوره ای برای مس
اين استعاره به خوبی ماهيت فعاليتی را كه معلمان در مدارس انجام 
می دهند، نشان می دهد. مأموريت نظام آموزش مدرسه ای، غالباً تمام 
فعاليت هايی را در بر می گيرد كه كليت هر دانش آموز را در طول تحول 
ــی رسمی كنش روزمرة مدارس را نظير  شامل می شود . برنامة درس
ــيوه های  ــده، روش تدريس معلمان، ش محتوای درس های ارائه ش
ــيوه های  ش دانش آموزان،  ــری  يادگي
ارزشيابی، روابط معلم و شاگرد، فضای 

آموزشی و امتحانات، در بر می گيرد.

ــی را به كار  ــب برنامة درس ــی واژة مرك ــول، وقت ــور معم به ط
ــت كه در چارچوب برنامة درسی  می بريم، منظورمان محتوايی اس
ــمی به دانش آموزان آموخته می شود. مدارس براساس ضوابط و  رس
ــدة برنامة رسمی، محتواهای آموزشی را به  استانداردهای تعيين ش
ــت دارد بدانيم اصل ماجرا  ــوزان آموزش می دهند. اما اهمي دانش آم
ــت. در جريان واقعی آموزش مدرسه چه آموخته می شود و چه  چيس

چيزی ياد گرفته می شود.

   انواع برنامه های درسی2

ــد، آنچه در قاب و چارچوب  ــور كه الری كوبان3 می گوي آن ط
ــی آموخته و ياد گرفته می شود، در كمترين حالت خود ،  برنامة درس

شامل چهار نوع برنامة درسی قابل تعريف و بازشناسی است:
ــت كه به طور  برنامة درسـی رسـمی4 همة آن چيزهايی اس
ــمی مشخص شده است.  ــمی و محدود در چارچوب برنامة رس رس
همة آنچه انتظار می رود معلم آموزش دهد و دانش آموز فرا گيرد، در 

قالب آزمون و امتحانی مشخص ارزشيابی می شود.
برنامة درسـی آموخته شـده5 عبارت است از همة آنچه كه 
ــام می دهند. همة چيزهايی كه  ــان در كالس درس واقعاً انج معلم
ــود می پرورند و برای آموزش انتخاب  در نظر می گيرند، در ذهن خ
می كنند. انتخاب معلمان تحت تأثير دانش آنان از موضوع آموزشی، 
تجربة آنان در آموزش محتوای درس ها، عواطف مثبت و منفی آنان 
از درس و مسائل حاشيه ای آن  و نگرش آنان به دانش آموزانی است 

كه روزانه با آن ها چشم در چشم می شوند.
برنامة درسـی يادگيری شـده6، فراتر  از همة آنچه امتحان 
گرفته می شود و نمره ای كه دانش آموزان كسب می كنند،  همة آنچه 
ــه دانش آموزان در كالس می آموزند دربرمی گيرد؛ از درس های  را ك
رسمی ارائه شده و درس هايی كه به طور غيررسمی در محيط كالس 
ــی را مطابق الگو و مدلی كه  ــد. دانش آموزان مطالب درس می آموزن
ــد و طبق آن و از  ــرای آن ها طراحی می كنند فرا می گيرن معلمان ب
ــازمان دهی می كنند به مسائل می نگرند و  منظری كه مطالب را س
ــند آن ها را فرابگيرند. آن ها می آموزند چه وقت سؤال كنند  می كوش
ــود را با نگرش و طرز  ــه درس توجه كنند. آن ها خ ــه هنگام ب و چ
ــد و نگرش معلمان خود را تقليد  تلقی معلمان خود تطبيق می دهن

اجرای برنامة درسی در مدرسه و كالس درس، 
واقعيت و خيال را در يك چارچوب قرار می دهد و 
معلم بايد اين دو روح را در يك بدن به يكپارچگی 

و انسجام برساند
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می كنند. آن ها می آموزند كه طبق الگوی نگرشی معلمان خود به چه 
ــات و افرادی احترام بگذارند و به چه چيزهايی توجه نكنند.  موضوع
برنامة درسی يادگيری شده بسيار فراتر از برنامة درسی رسمی است 

كه آشكارا آموخته می شود.
الزم به ذكر است، برنامه های درسی آموخته شده و يادگيری شده، 
به طور وسيعی موضوع ها و مباحث مربوط به تأثير خود مدارس،  فضای 
آموزشی، روابط معلم و شاگرد، زنگ تفريح، روابط دانش آموزان با هم، 
يادگيری آن ها از يگديگر، تأثير مقررات مدرسه ای و آموزشی، روحيات 
ــه، تأثير نوع برگزاری  ــرش معلمان، تأثير محيط فيزيكی مدرس و نگ

امتحانات و بسياری ديگر را در نظر نمی گيرد و از قلم می اندازد.
برنامة درسـی آزمون شده7 عبارت است از بخشی از برنامة 
ــنجش و امتحان  ــنجيده می شود. س ــی كه به طور محدود س درس
سر  خودی نيست، بلكه عبارت است از نظامی از ارزشيابی ها كه حدود 
ــی، و اصول طراحی آزمون ها  ــت های آموزش و دامنة آن ها را سياس
ــه را كه انتظار  ــی تعيين می كند. همة آنچ ــيابی های آموزش و ارزش
می رود دانش آموز بياموزد و همة آنچه را معلم بايد ياد بدهد، تعيين 
می كند. غالباً ارزشيابی ها پايين ترين سطح سنجش و گاهی به طور 
متوسط ميانگين انتظارات آموزشی را هدف آزمونگری های خود قرار 
می دهند، نه انتظارات آموزشی حداكثری يا ميزان يادگيری مطلوب 
را. اين تازه در سطح برنامة درسی رسمی است. اصواًل برنامة درسی 

آزمون شده ، برنامه های درسی ديگر را سنجش و آزمون نمی كند.

   به جز چهار نوع برنامة درسی فوق، سه نوع برنامة درسی ديگر 

نيز به شرح زير وجود دارد:

برنامه های درسـی صريح و برنامه های درسی ضمنی8: 
برنامه های درسی صريح برنامه های آشكار و تعريف شده ای هستند 
كه در برنامه ها به آن ها توجه محسوس و روشنی نشان داده می شود. 
ــكار يا صريح شبيه برنامه های  از نظر اليوت آيزنر9 برنامه های آش
ــمی و آموخته شده اند، با اين تفاوت كه بخش كوچكی را شامل  رس
ــوند. محتوای اين  ــه واقعاً آموزش داده می ش ــوند و در مدرس می ش
ــرض برنامه های  ــر در آن ها به هيچ وجه متع ــا و تجديدنظ برنامه ه

درسی ضمنی نمی شود.

ــه عبارت است از همة آنچه  ــی ضمنی مدرس و اما برنامة درس
ــه و رويكردهای متنوع آموزشی و نظام  كه به خاطر موقعيت مدرس
ــات و ويژگی های  ــازمانی آن، خصوصي ــاختار س پاداش دهی آن، س
فيزيكی مدرسه، اسباب و وسايلی كه در آن به كار رفته و محيطی كه 
ــت، وجود دارد. اين ويژگی ها كه والدين، دانش آموزان  خلق كرده اس
و معلمان مستقيماً و رسماً آن ها را به رسميت شناخته اند، در جريان 
ــتگی خاصی دارند، زيرا تعيين می كنند كه  آموزش اهميت و برجس

دانش آموزان چه چيزهايی را و به چه نحوی بايد بياموزند.
ــاره كرد.  ــه اش ــاختار كالبدی مدرس برای مثال می توان به س
ساختمان يك مدرسه گاه به جای آنكه بر خود آموزش تأكيد كند، بر 
مسائل ديگری تأكيد دارد؛ مسائلی كه مثاًل به صرفة اقتصادی آن ها 
مربوط می شود تا راحتی شان، يا برای مثال، به قابليت كنترل كنندگی 
فضا معطوف است تا موقعيت يادگيرندگی و آموزشی آن ها. چالش 
ميان معماری و آموزش از همين جا قابل ردگيری است. مثاًل ممكن 
است به جای آنكه معماری و معماران در خدمت جريان آموزش قرار 
ــای معماران گرفتار آيد و از اين  گيرند، آموزش در چنبرة طراحی ه
طريق تأثيرات خود را بر فرايند آموزش و يادگيری بر جای  گذارد كه 
پيامد آن غلبة روح خشك معماری بر روحية منعطف آموزشی خواهد 
بود. اين امر نشان می دهد كه ويژگی كالبدی مدرسه فضا و مكانی 
است كه بر رابطة متقابل معلم و شاگرد تأثير می گذارد و نوع طراحی 

آن بر نحوة تأثير و شكل گيری اين رابطه اثر مستقيم دارد.
ــاكت برنامه ای است كه در  برنامة سـاكت10: برنامة درسی س
ــه اندازة همان چيزهايی  ــود، ب آن اهميت آنچه آموزش داده نمی ش
ــده گرفتن برخی نكات  ــود. نادي اهميت دارد كه آموزش داده می ش
ــت،  ــئله ای اجتناب پذير و خنثا نيس ــد و جريان آموزش مس در فراين
ــت و  ــود كه چه چيزی مهم تر اس ــتر به اين مربوط می ش بلكه بيش
ــاكت بيانگر اين است كه چه  ــود. گاه برنامة س بايد جايگزين آن ش
چيزهايی را نبايد آموزش داد. از اين روست كه گاه برنامه های رسمی 
با ناديده گرفتن برخی موضوعات بی صدا از كنار آن ها عبور می كنند. 
ــه چيزهايی اهميت دارند تا در  ــی می گويد كه چ نوع طراحی آموزش
برنامة رسمی گنجانده شوند و چه چيزهايی صرف نظر از محدوديت 
يا ممنوعيت آن ها الزامی به آموزش ندارند. اولويت بخشی به برنامه ها 
و محتوا ها و ارزشيابی ها و نحوة ارزشيابی ها گاه از باورهای شخصی 

برنامة درسی رسمی كنش روزمرة مدارس 
را نظير محتوای درس های ارائه شده، روش 

تدريس معلمان، شيوه های يادگيری دانش آموزان، 
شيوه های ارزشيابی، روابط معلم و شاگرد، فضای 

آموزشی و امتحانات، در بر می گيرد
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معلمان برآمده است. مسائلی مثل جذابيت برخی محتواها يا راحتی 
ــانی آن ها در اين ترجيح گذاری دخالت می كنند. گاهی اهميت  و آس
ــت. آن ها هستند كه  تابع نظريه ها و جريان های عمومی آموزش اس
می گويند چه چيز الزم و مهم است و چه چيزهايی در جريان آموزش 

اهميت چندانی ندارند.
برنامة درسی ساكت از برنامة درسی ضمنی حمايت می كند و آن 
ــش می دهد. به طوری كه با ناديده انگاشتن برخی ارزش های  را پوش
اجتماعی و مالحظات فرهنگی، تأثير ضمنی خود را در آموزش بر جا 
ــته ای«  می گذارد. در اغلب مدارس و آموزش های رايج با »نگاه رش
ــتگی و پيوند درونی علوم ناديده گرفته می شود. وقتی  به علم همبس
نگاه رشته ای حاكم می شود، هر چيز جداگانه و مستقل از رشتة ديگر  
آموخته می شود. برای مثال تاريخ يك پديده، فلسفة آن، تحول آن، 
ــده و  ارتباط آن با ديگر پديده هاـ  مگر به صورت جزئی و مختصر ش
ــود. وقتی نگاه  ــيه ای در فرايند آموزش ـ در نظر گرفته نمی ش حاش
ــود ، طريقه های ديگر و راه حل های بيرون  علمی معتبر قلمداد می ش
از اين قلمرو ناديده يا غير معتبر و غير اصولی در نظر گرفته می شوند؛ 
به طوری كه اگر چيزی علمی بود، درست و اگر علمی نبود بی معنا يا 
ــت. يا برای مثال اگر علل بيرونی و شواهد عينی مهم  بی اهميت اس
ــتند، نبايد به دنبال داليل و استدالل های عقالنی و توجيه های  هس
نظری بود. اين آموزش با اولويت دادن به پژوهش های علّی و عينی 
ــرورزی و نظريه پردازی  ــا، راه را بر نظ ــيدن به آن ه و اهميت بخش
ــتان تا دانشگاه  ــی ما از دبس ــئله ای كه در نظام آموزش می بندد؛ مس
قابل مشاهده و مالحظه است. اين نظام آموزشی بيشتر بر شنيدن و 
ــله مراحل معين تا رسيدن به نتايج عينی  ديدن و پيمودن يك سلس
ــيدن و بحث  كردن و  معتبر تأكيد می كند تا فهميدن و به چالش كش
گفت وگو كردن در بارة مسئله. اين نظام به حل مسئله11 تكيه می كند 
تا طرح مسئله12 و فهم آن. به رسيدن به پاسخ می انديشد تا به طرح 

پرسش های مهم.
آنچه اهميت دارد اين است كه اين فرايند ، فرايندی پوشيده و سر 
به مهر است تا موضوعی آشكار . ماجرا اين گونه است كه معلم دربارة 
ــتی آن ها از پيش پذيرفته شده  موضوعات به منزلة اموری كه درس
است ، سخن می گويد و به تبيين آن ها می پردازد. بی آنكه توجهی شود 
كه اين موضوع را می توان به طريق مخالفی هم بيان و بررسی كرد. 

اين موضع گيری با خود انبوه قوانين و اصولی را 
همراه می آورد كه فرد را متقاعد می كند تنها از 
ــائل نگاه كرد و  اين منظر و دريچه بايد به مس

آن ها را فهميد.
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اميد تلخ
آزاده فخری
كارشناس ادبيات پژوهش سراي منطقة شهر قدس

داستان

ــا در اولين جلسة درس، پس از گفت و گو با دانش آموزان، از  معلم انش
آن ها مي خواهد نوشتة ارائه شده را كامل كنند. جلسة بعد، معلم نوشته هاي 
همة دانش آموزان را خودش براي بچه ها مي خواند، به جز انشاي اميد. اميد 

فقط يك جمله براي انشا نوشته بود: »من هيچ كس را دوست ندارم« 
و اينك ادامة ماجرا:

ــوری از همه كس و  ــوری عميقی در چهرة اميد بود؛ دلخ  دلخ
همه چيز. درست همان طور كه در انشای يك جمله ای اش نوشته بود. 
ــد به اين موضوع فكر كنم كه جنايت  حرف های آن روزش باعث ش
فقط چاقو برداشتن و كشتن كسی به اين وضوح نيست. گاهی اوقات 
ــتن روح يك آدم دست به جنايتی می زنيم كه خونی در آن  ما با كش

ريخته نمی شود و در اين دنيا ، جايی روی كاغذ ثبت نمی شود.
ــر اميد آمده بود از اين دست جنايت های ثبت نشده  آنچه بر س
بود. ياد خراش هايی كه روی ميز چوبی می انداخت افتادم و اينكه اميد 
آزاری را كه بر روحش وارد شده بود، بر آن نيمكت چوبی زبان بسته 

تالفی می كرد.
متأسفانه خاطرة تلخ اميد باز هم به زنگ انشا مربوط بود.

ــالی كه اميد دربارة آن صحبت می كرد، مثل همة سال های  س
آموزشی گذشته بوده است؛ سال ها پيش، يك روز معلم انشای اميد 
ــت با اين مضمون كه  ــنهاد داده بوده اس موضوعی را به كالس پيش
بچه ها دوستان خود را در انشايشان نقد كنند. مقدمه ای هم بيان كرده 
ــه ای ديگر در  ــت در اين خصوص كه همين موضوع را در مدرس اس

ميان گذاشته و نوشته های بسيار خوبی هم از بچه ها به دستش رسيده 
است. مخصوصاً از يك دانش آموز خيلی تعريف كرده است كه نكته 
به نكته رفتارهای دوستانش را نقد كرده و انشايی بيش از پنج صفحه 
به او داده است. در آخر هم تأكيد كرده است كه متن همة بچه ها را 
فقط خودش و بدون ذكر نام نويسنده خواهد خواند. به اين ترتيب، به 
دانش آموزان اطمينان داده است كه در نوشتن نقد خود ، بی هيچ ترس 

و مالحظه ، آزاد و رها باشند.
 اميد به من گفت از معدود پسرهايی بوده كه زنگ انشا را بسيار 
دوست می داشته است. هر جلسه با شعف منتظر اعالم موضوع انشا 
بوده و دلش می خواسته است هميشه بهترين متن را به دست معلم 
ــپارد. اين بار هم با تعريف هايی كه دبير انشا از دانش آموز مدرسة  بس
ديگر كرده، اميد تصميم گرفته است برای جلب رضايت معلمش ، مثل 

همان دانش آموز، ريز  به  ريز رفتارهای دوستانش را نقد كند.
اميد تا آن روز اصاًل از اين زاويه به دوستانش نگاه نكرده بود. با 
توجه به اينكه معلم روی كلمة نقد تأكيد كرده بود، اميد برای اولين 
ــتانش با نگاهی انتقادی مكث كرده و با ذكر  بار دربارة تك تك دوس
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نام ايشان، هر چه را كه به ذهنش رسيده، نوشته بوده است. در نوشتة 
ــد و هيچ كس را از قلم نيندازد. بعد  ــيده است منصف باش خود كوش
ــا را  ــاعت و نيم به خيال خودش بهترين و كامل ترين انش از يك س

به دست دبيرش سپرده است.
در طول زنگ بعد كه زنگ ورزش بوده است ، هم كالسی هايش 
ــارة اين موضوع جنجالی و تازه، با هم حرف های پراكنده ای زده  درب
بودند. اميد آنجا متوجه شده بود كه دوستانش بسيار محافظه كارانه با 
ــاً هيچ نقدی انجام نداده اند. در  اين موضوع برخورد كرده اند و تقريب
ــفانه يكی از كارهای معمول ما در  ــرايطی كه به قول اميد، متأس ش
هر جمعی ، نقد كردن نفر غايب است، حاال كه قرار بود همين نقدها 

نوشته شود و در برابر همه خوانده شود، كسی دم به تله نداده بود.
اميد نمی دانست آيا خوانده شدن انشای او به صالح است يا نه؟ 
و كمی دچار ترديد شده بود كه آيا اين موضوع را با دبير خود در ميان 

بگذارد يا خير!
در طول يك هفته ای كه تا جلسة بعد فرصت داشت، بسيار فكر 
ــيد كه باالخره يك نفر بايد شهامت اين كار  كرد و به اين نتيجه رس
ــته باشد. بنابراين بی هيچ حرفی، مثل ديگران، منتظر خواندن  را داش

نوشته ها در زنگ انشا شد.
معلم آمده و شروع به خواندن انشاي بچه ها كرده بود، مضمون 
تمام متن ها يكی بود: فالنی از نظر من پسر خوبی است و من هيچ 

نقدی به او ندارم!
دست آخر متن اميد را خوانده بود. پسرها با شنيدن تك تك آن 
ــده بودند. همه می دانستند كه  ــياه و كبود ش جمله ها از عصبانيت س

هيچ كس مثل اميد انشا را جدی نمی گيرد.
هفتة قبل هم حجم كاغذهايی را كه اميد به معلم داده بود ديده 
بودند. پسرهای نيمكتی كه نزديك معلم بودند هم با سرك كشيدن 

به دست معلم، حدس ديگران را تأييد كرده بودند.
ــرد. در يك تصميم  ــه با اميد تغيير ك ــه، رفتار هم ــد از آن جلس بع
ــی يك كلمه در مورد  ــته جمعی، هيچ كس با اميد برخورد نكرد. حت دس
ــار كردند كه انگار اميد  ــا او حرف نزدند، كم كم طوری رفت ــته اش ب نوش
ــت، چيزی مثل نيمكت يا تختة  ــايل بی جان كالس اس ــی از وس بخش

كالس.
اميد تازه فهميده بود كه قانون زندگی در اجتماع خيلی با ادعاهای 
ما تفاوت دارد. او هم مقابله به مثل كرده و بنا به گفتة خودش، بعد از 
آن در مدرسه طوری رفتار كرده بود كه انگار در تمام ساختمان مدرسه 

ــت. كوشيده بود ديگر هيچ كس را  و در كالس ، فقط او يك نفر هس
نبيند و كم كم همين رفتار را به تمام اجتماع تعميم داده بود.

ــه ای كه می گفت فكر  ــول صحبت های اميد، به هر جمل در ط
ــك جريان، به تدريج اعتماد  ــف زيادم از اين بود كه ي می كردم. تأس
اميد را اول از يك جمع كوچك و بعد از تمام اجتماع سلب كرده بود.
به اميد گفتم : »اينكه ما در اجتماع محافظه كارانه رفتار و عمل 
ــم از آن فرار كنيم. اما  ــت كه نمی تواني می كنيم، يك واقعيت اس
مشكل اصلی از آنجا شروع می شود كه همكار من اين موضوع را 
با شما در ميان گذاشته است. به نظرم اصاًل نبايد چنين موضوعی 

به عنوان موضوع انشا مطرح می شد.«
ــرف را می زنيد، در حالی كه  ــما چطور اين ح اميد گفت : »ش

خودتان دقيقاً همين كار را تكرار كرده ايد؟«
ــدم حوزة ساده تری بود  گفتم : »حوزه ای كه من در آن وارد ش

و در ضمن، نگاه مثبت را تشويق می كرد نه...«
اميد حرفم را بريد و گفت : »ببينيد! همين االن شما نگاه مثبت 
را مقابل نقد و انتقاد گذاشتيد! يعنی به نوعی شما هم می خواهيد 
بگوييد من نگاه »منفی« داشته ام نه نگاه انتقادی! هم كالسی های 
ــتند، آن ها درحالی كه با هم حرف  من هم دقيقاً همين نظر را داش
می زدند، می گفتند يعنی اين آدم حتی يك مورد مثبت در ما نديده 
بود كه اين ها را نوشته است؟! درحالی كه معلم در توضيحش گفت: 
نقد و انتقاد! نگفت تعريف! وگرنه من هم خيلی چيزهای خوب در 

رفتار و عمل دوستانم ديده بودم...
گفتم : »برای همين است كه می گويم طرح آن موضوع اشتباه 

بوده است!«
اميد با اصرار گفت  : »طرح موضوع شما هم صحيح 

ــما بچه ها را مجبور به دروغ گويی كرديد!  نبود!... ش
ــه كار مثل آب خوردن در  همان بچه های محافظ

مورد هم دروغ گفته اند!«
ــر نمی كنم همة  ــد! من فك ــم : »امي گفت

نوشته ها اين طور باشد. قبول دارم كه حتمًا 
بخشی از آن ها تعريف بی جاست، 
ــه! ديدی چقدر  ولی همه اش ن
خوب بود و چقدر جو دوستی 
ــی را در كالس باال  و همدل

برد.
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ــم به ظاهر  ــن را نپذيرفت، من ه ــای م ــد حرف ه آن روز امي
حرف های او را نپذيرفتم، اما در باطن خودم به او حق می دادم. همين 
ــرف او را پذيرفتم ولی به زبان نياوردم، به نوعی  ــه من به ظاهر ح ك
ــي ما آدم های صادقی  ــد حرف های او بود در اين مورد كه گاه تأيي
نيستيم. برای خوشاينِد هم به راحتی به همديگر دروغ می گوييم، ولی 
پشت سر دوستانمان سخن چينی می كنيم. همة ما هم از اين جريان 
نسبت به همديگر باخبر هستيم، ولی خودمان هم ترجيح می دهيم به 
ما دروغ های زيبا بگويند تا اينكه ما را برای اصالح خودمان نقد كنند.
ــا و خود من به عنوان  به هر حال كالس من به عنوان زنگ انش
ــا ، از طرف بچه ها به خوبی پذيرفته شديم و در طول  معلم جديد انش
سال به روال عادی روزگار گذرانديم. اميد هم همچنان فاصلة خود را 

با ديگران حفظ می كرد.
سه سال بعد از اين جريان ، يك روز موقع خروج از مدرسه ، به طور 
ــيار با هم  ــرهای جوانی توجهم را جلب كرد كه بس اتفاقی جمع پس
صميمی رفتار می كردند. نوع تعامل ايشان با همديگر چيزی بيشتر 
ــاده بود. انگار همه شان با همديگر برادرهايی همخون  از دوستی س
ــاهدة رفتار ايشان چگونه اين حس را  بودند. نمی دانم چند دقيقه مش
به من منتقل كرد، ولی قطعاً يكی از داليل اصلی آن، حضور پررنگ 
اميد در آن جمع بود. ظاهراً مدت زيادی به آن جمع نگاه كرده بودم، 
چون كم كم پسرها يا همان مردهای جوان، متوجه نگاه خيرة من به 
ــان شده بودند. اميد لبخندی زد و بالفاصله از جمع جدا شد و  خودش

به سوی من دويد.
بسيار صميمی خوش   و بش كرديم . بعد از صحبت های معمول و 

اوليه، پرسيدم: به جمع دوستانت برگشته ای!
گفت : »از دور كه ديدمتان، می دانستم حتماً حرف های گذشته ام 
ــت و از وضعيت االنم تعجب كرده ايد. می دانستم  را هنوز يادتان هس

كه حتماً اين سؤال را از من خواهيد پرسيد«.

گفتم : »بله! انگار با تمام جهان در صلح هستی!«
جواب داد: »همين طور است! من با تمام جهان در صلحم، ولی 
نگاه واقع بينانه ام تغيير نكرده است! دنيا همان دنياست و آدم ها همان 

آدم ها!«
گفتم : »ای بابا! پس چطور شده كه... نكند تو هم راه دورويی و 

محافظه كاری را در پيش گرفته ای...!«
جدی شد و پرسيد: »جمع ما اين طور به نظر می رسيد؟!«

ــد راهم را ادامه ندهم و به  گفتم : »نه اتفاقاً! چيزی كه باعث ش
ــما خيره شوم، همدلی عجيبی بود كه در رفتارتان نسبت به  جمع ش

همديگر ديدم. اين جمع را چطور پيدا كردی؟«
گفت : »باز هم با يك اتفاق!«

در همين حال برگشت و با اشاره ای از دوستانش معذرت خواست 
ــتی تكان  و گفت كه كمی پيش من خواهد ماند. آن ها هم سرودس

دادند كه يعنی اشكالی ندارد.
اميد گفت: »اگر می خواهيد با هم راه را به سمت مقصد شما ادامه 

دهيم تا من در راه برايتان تعريف كنم«.
ــما دبير  ــال بعد از آن زمانی كه ش به راه افتاديم. اميد گفت : س
انشای ما بوديد ، يك روز از خريد راه دوری به خانه بر می گشتم. برای 
اينكه زودتر به خانه برسم و طبق معمول برای اينكه چشمم به آشنا 
و بچه محل ها نيفتد، از راه ميان بر در حال رفتن به سمت خانه بودم. 
اين راه خيلی جديد بود و من برای تنوع و ماجراجويی آن را انتخاب 
كرده بودم. خودتان خوب می دانيد، منطقة زندگی ما ، مناسبات خاص 
خودش را دارد. هر محله سركرده های خودش را دارد و آدم نمی تواند 
به راحتی به هرجا كه اراده كند قدم بگذارد. كيسه های خريد من هم 

جلب توجه می كردند.
ــكی كه كرده بودم به ضررم تمام شد و راه مرا   به هر حال، ريس
بريدند. كسی جلوی من ايستاد و بهانه ای برای جر و بحث با من پيدا 
كرد. هر چه خواستم او را دور بزنم و راهم را ادامه بدهم ، اوضاع بدتر 
شد. انگار اين همان چيزی بود كه او می خواست. يعنی به بهانة اينكه 
جواب ندادن من به قصد توهين به اوست، شروع به ايجاد سرو صدا 
ــدند. حاال  ــانش دور ما جمع ش كرد و عده ای از همراهان و هم كيش
مشكلشان اين بود كه من برخوردی نمی كردم تا آن ها بتوانند دست 
ــت! در  ــم بلند كنند و ... به هر حال محله ای بود و رهگذرانی داش روي
همين اوضاع و احوال، يكی از پسرهای محلة خودمان مرا از دور ديد. 
كمی اين پا و آن پا كرد، ولی نزديك شد. كنار من ايستاد. سينه سپر 
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كرد و از همان سركرده كه دعوا را شروع كرده بود، پرسيد: چی شده؟!
ــرور هم جمالتی به هم بافت كه اين بچه به ما چنين  ــر ش پس

كرده و چنان!
ــط حرف های او بچه محل ما سيلی محكمی در گوش من  وس
خواباند! بالفاصله مرا توی خيابان هل داد و شروع كرد به ناسزا گفتن! 
ــت سرم به راه افتاد و هی مرا هل می داد كه راهم را  خودش هم پش
ــركردة شرور گفت : »شما  ــت و رو به س ادامه بدهم! لحظه ای برگش
ببخشيد! من خودم آدمش می كنم! شكر خورده با شما چنين رفتاری 
ــم، بعد برای عرض معذرت  ــاب او برس كرده... فعاًل من بروم به حس

می آيم پيشتان... خيلی آقايی... خيلی مخلصيم...
ــوی مرام بازی و  ــركرده و نوچه هايش افتادند ت ــه آن س خالص
رودربايستی و هاج و واج به من و بچه محلمان ، كه هر چند قدم مشت 

و لگدی نثارم می كرد، نگاه می كردند.
ــد كه كسی  ــيديم و خيالمان را حت ش به محل خودمان كه رس
دنبالمان نيست، من به روال هميشگی خودم ايستادم و فقط او را نگاه 
كردم. هيچ نمی گفتم و نگاهش می كردم. او هر چه صبر كرد كه من 

شروع به صحبت كنم، من حرفی نزدم.
ــا نبوديم! نه من و نه  ــره گفت : ببين! ما كه حريف آن ه  باالخ
ــتيم از پس آن ها  ــديم نمی توانس ــو. كل محل هم اگر جمع می ش ت
بربياييم.خودت هم می دانی كه آن ها عكس می گيرند و جنازه تحويل 
ــاًل؛ آن  هم با اين  ــد اص ــد. آخر چرا پايت به آن محل باز ش می دهن
خريدهای آن چنانی. من با آن سيلی، اول جان تو را و بعد جان خودم 

را خريدم. به خدا چاره ای جز اين كار نداشتم.
من همچنان هيچ نمی گفتم و نگاهش می كردم. دست دراز كرد 
دست بدهد، من تكان نخوردم. صورتم را بوسيد، حالليت طلبيد و رفت.

ــب ماجرايی! پس  ــيد گفتم : »عج ــرف اميد به اينجا كه رس ح
اين طور شد كه دوستان جديدی پيدا كردی!«

گفت : »نه درواقع! روزهای بعد حال من بدتر شد. می دانستم كه 
ــرم آمده بود باخبر  وقتی بچه های محل از ماجرای جديدی كه بر س
شوند، به خاطر رابطة غير دوستانه ای كه با ايشان داشتم، ديگر دست 
ــخره كردنم بر نخواهند داشت. آن قدر مستأصل بودم كه دلم  از مس

می خواست از آن محل بروم تا هيچ كس را نبينم.
 ولی روزها گذشت و من هيچ بازخورد و عكس العملی از پسرهای 
ــادی بود كه انگار نه انگار ما دو نفر  ــل نديدم. همه چيز آن قدر ع مح
چنين داستانی را از سر گذرانده ايم. باالخره نتوانستم مقاومت كنم. به 

سراغ آن پسر رفتم. بدون اشاره به ماجرا سر صحبت را باز كردم و بعد 
از مدت ها با يك نفر از هر دری سخن گفتم. بعد از كلی حرف زدن، 
ــرای آن روز را يادآوری كرد و به من گفت كه دربارة  او خودش ماج
آن روز با هيچ  كس حرف نزنم ، چون او هم آن را برای كسی تعريف 
نكرده است. و از من خواست هر دو ماجرا را از بيخ وبن فراموش كنيم!
ــتی ما بود. بعد ها كه او را بيشتر شناختم، فهميدم  اين آغاز دوس
ــيار اهميت دارد. او هم مثل من فاصلة  حفظ آبروی مردم برايش بس
ــرد، ولی درعين  حال به روابط منطقی  ــود را با ديگران حفظ می ك خ
ــه داده بود. او معتقد بود كه در هر رابطه ای همه  ــود با اجتماع ادام خ
ــند. بنابراين هم از آدم های سلطه گر و هم از آدم های  بايد برنده باش
سلطه پذير دوري می كرد. اين طور شد كه مرا به جمع دوستان خودش 

معرفی كرد؛ يعنی همان پسرهايی كه شما ديديد«. 
ــنيدن صحبت های اميد، الزم بود حرف های او را برای  بعد از ش
خودم حالجی كنم. اينكه چه راهی درست بود و چه راهی غلط، برايم 
ــتم دغدغه های خودم را با مرد جوانی كه  سؤال بود، ولی نمی توانس
هنوز خيلی از مشت های روزگار به سر و صورتش اصابت نكرده بود، 

در ميان بگذارم.
از اميد به خاطر اعتمادش تشكر كردم و گفتم : »می دانم كه به 
سختی چنين مكنوناتی را با ديگران در ميان می گذاری. مطالبی كه 
ــيار برايم ارزشمند است و باعث می شود بيشتر روی برخی  گفتی بس

مسائل فكر كنم«.
اميد هم از من خيلی تشكر كرد در حالی كه من مسافت زيادی از 

مقصدم دور شده بودم، با صميميت از هم جدا شديم.
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معرفي سايت

3487 كتاب مجانی!
 نگاهی كوتاه به پايگاه اينترنتی كتابخانة ملی كودک و نوجوان 
تهمينه حدادي در حالی كه بودجة خانواده ها برای خريد كتاب كم شده است و كودكان 

ــتاقان دنيای مجازی پيوسته اند، بجاست آن ها را با  و نوجوانان به خيل مش
ــنا كنيم تا در بخشی از زمانشان كه  »كتابخانة ملی كودك و نوجوان« آش
در محيط اينترنت صرف می شود، به ورق زدن انبوه كتاب هايی بپردازند كه 
خريد آن ها دور از دسترس و حتی پيدا كردنشان، خصوصاً در استان های دور 

كشور، جزو محاالت است.

پايگاه اينترنتی كتابخانة ملی كودك و نوجوان چه می كند؟
www.icnl.nlai.ir

اين نشانی اينترنتی كتابخانة ملی كودك و نوجوان است. در اينجا والدين، 
مربيان و كودكان می توانند به آسانی به انبوه كتاب های ردة سنی 3 تا 14 سال 

دسترسی پيدا كنند.
ــازمان اسناد و كتابخانة ملی، عالوه بر امكان تورق و  كتابخانة مجازی س
مطالعة كتاب ها، اخبار دنيای كتاب كودك و نوجوان و نشاني اينترنتی نهادهای 
داخلی و بين المللی مرتبط با كودك و نوجوان را در اختيار خوانندگان بزرگ سال 

و فعاالن اين عرصه قرار می دهد.

كتابخانة شخصی بسازيد
جالب ترين بخش پايگاه، »كتابخانة شخصی« آن 
ــويد، قادر خواهيد بود در يك برنامة  است. اگر عضو ش
ــرده كتاب های مورد عالقه تان را جست وجو كنيد و  فش
ــتقيم  ــة خود بگذاريد. از آن پس، هر بار مس در كتابخان
ــه در آن فقط كتاب های  ــويد ك وارد كتابخانه ای می ش
ــه اين امكان را فقط  ــی خود را می بينيد. كتابخان انتخاب
ــته است.  برای بازديدكنندگان كودك و نوجوان نگذاش
ــاالن نيز با وارد كردن اطالعات خود می توانند  بزرگ س
ــی از مزيت های اين  ــوند. يك از اين امكان بهره مند ش
ــت كه هر وقت دوباره به اين  ــخصی آن اس كتابخانة ش
ــد از همان آخرين  ــازی بازگرديد، می تواني ــای مج فض
ــد، به مطالعه  ــال مطالعه اش بودي ــه ای كه در ح صفح

ادامه دهيد.
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

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، مديران، مربیان، مشاوران 
و کارکنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان 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  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

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

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

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

مجله هاي 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(

كتاب های خوب تر
اگر می خواهيد كتاب هايی را مطالعه كنيد كه جايزه های داخلی و 
ــی را برای متن و تصوير دريافت كرده اند، به بخش »كتاب های  خارج
ــنامة اثر و  برگزيده«  برويد. روی هركدام از كتاب ها كليك كنيد، شناس
موفقيت های كتاب را مشاهده می كنيد. گرچه اين بخش امكان خواندن 
ــما می دهد، اما كمك  ــای برگزيده را به صورت اينترنتی به ش كتاب ه
خوبی هم برای كسانی است كه دوست دارند كتاب های خوبی را برای 

هديه دادن تهيه كنند.

»بچه خوانی« كنيم
ــت گفته است: نخستين كتاب هاي بچه ها در  مصطفی رحماندوس
ــته شد . در آن روزگار ، به كتاب هاي كودكانه  ايران، در دورة قاجار نوش
»بچه خواني« مي گفتند . كتابخانة ملی كودك و نوجوان هم به پيروي 
از نخستين نويسندگان كتاب هاي كودكانه ، نام اين قسمت از تار نما را 
»بچه خواني« گذاشته اند. در اين بخش شما با دو پديده آشنا مي شويد:

ـ كتاب هاي قديمي بچه ها ؛ كتاب هايي كه پدر، مادر، پدر بزرگ ها و 
مادر بزرگ ها در زمان كودكي خود مي خواندند .

ـ مجله ها و خواندني هاي ديگري كه براي بچه ها منتشر مي شدند.  
شايد نثر، نوشته و نقاشي بعضي از اين بچه خواني ها براي كودكان 
ــنگين باشد ، اما به اين مي ارزد كه  و نوجوانان كتاب خوان امروز هم س
ــي بچه بوده اند چه  ــا، در ديروز و ديروزها ، وقت ــم بزرگ ترهاي م ببيني

مي خوانده اند .

ء
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حماسة سياسي و حماسة اقتصادي

      

برگ اشتراك مجله هاي رشد

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

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

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

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

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

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

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

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

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

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

   اگر قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسید:

                  
      

                                     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 تکمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واريزي. 
2. ارسال اصل فیش بانکي به همراه برگ تکمیل شدة اشتراك با پست سفارشي 

)کپي فیش را نزد خود نگه داريد(.

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

ديگر امكانات
ــی را هم به  پايگاه اينترنتی كتابخانة ملی كودك و نوجوان بخش
ــی و كتاب های مرتبط ، مجالت كودك و نوجوان و گالری  ايران شناس
ــتفاده و مطالعه  ــيوة اس ــت. در هر بخش، ش عكس اختصاص داده اس
ــت تا كسانی كه  ــده اس ــال مطالب دلخواه آورده ش و تورق و حتی ارس
ــادگی بتوانند از تمام  ــار به اين فضا قدم می گذارند، به س برای اولين ب
امكانات پايگاه استفاده كنند. بخش نظرات هم هميشه پذيرای نظرات، 
ــری عكس می توان  ــت. در گال ــنهادها و انتقادات خوانندگان اس پيش
ــت ها و بازديدها از كتابخانة ملی كودك و  ــای مرتبط با نشس عكس ه
نوجوان را ديد. تازه های كتاب هم از ديگر امكاناتی است كه مربيان و 
فعاالن حوزة كودك بيشتر از آن استفاده می كنند. هر ماه اعضای فعال 
كتابخانه اعالم می شوند؛ يعنی كسانی كه بيشترين كتاب ها را خوانده يا 

نظرات بيشتری را در پايگاه درج كرده اند.

چطور كتاب بخوانيم؟
ــت. 49 جلد از اين  ــداد كل كتاب های اين پايگاه 3487 جلد اس تع
كتاب ها گويا و بقيه متنی هستند. كتاب ها بر اساس گروه سنی و موضوع 
دسته بندی شده اند: حيوانات، شعر، مذهبی، كاردستی و سرگرمی، علمی، 

پزشكی ، فكاهی و... برخی از موضوعات كتاب ها هستند.
پايگاه يك راهنمای كتاب خوانی هم دارد كه نحوة انتخاب   كتاب 
ــت وجوی  و كار با آن را به مخاطبان آموزش می دهد. همچنين با جس

پيشرفته به آن ها اجازه می دهد دنبال كتاب مورد نظر خود بگردند.
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