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یادداشت سردبیر

ــتعدادها و  ــخنش روح و جان مي گیريم و اس ــي باد كه با هر س ــا نثار معلم ــان م درود بي پاي
ــنیدن كالمش پر مي گیريم، پرواز مي كنیم و به بلنداي  ــود. با ش ــكوفا مي ش قابلیت هايمان ش
انسانیت رهنمون مي شويم و به سرچشمة حكمت دست مي يابیم. كالم معلم ديدة بصیرتمان را 
ــايد و ارزش هاي واال و متعالي را به ما مي نماياند. نقش معلم و معلمي به قدري گرانقدر  مي گش
ــلت)بحاراالنوار، ج1:  206(: من براي  ــت كه پیامبر اكرم)ص( مي فرمايد: »بالتعلیم ارس و واالس

تعلیم و تربیت فرستاده شده ام.«  
ــاس و با اهمیت است كه امام علي)ع( فرموده است:  نقش معلم از نظر تربیتي به قدري حس
»كسي كه خود را در مقام راهبري مردم قرار مي دهد، بايد پیش از آنكه به تعلیم ديگران بپردازد، 
به تعلیم خويش اقدام كند و تأديب او به عملش پیش از تأديب به وسیلة زبانش باشد. كسي كه 
معلم و ادب كنندة خويشتن است، به احترام سزاوارتر از كسي است كه )فقط( معلم و مربي مردم 

)نهج البالغه، كلمات قصار، شمارة 37(.  است«
آري همكاران محترم، معلمي كاري است دشوار و رسالتي است بس بزرگ و هر كسي را توان 
پذيرش اين مسئولیت خطیر نیست. سوز و درد مي خواهد، صبر و تحمل مي طلبد و پايه و اساس 

همة اين ها محبت داشتن است و دوست داشتن ديگران.
ــت.  ــت نیازمند برقراري رابطة عاطفي بین معلم و متعلم يا مربي و متربي اس ــق امر تربی تحق
ــد كه خود نسبت به آن امور در مورد خويش  معلم بايد دربارة دانش آموزان، خواهان اموري باش
احساس عالقه مي كند. به اين ترتیب، هرگونه بدي و نامطلوبي را كه براي خود نمي پسندد، براي 

دانش آموز خود نیز نپسندد.
ــالم )ص( مي فرمايند: »معلم و آموزگار باشید )و درس شما زمزمة محبت باشد(.     پیامبر اس
ــازيد، زيرا  ــید و موضوع تعلیم را بر مردم ناهموار نس ــخت گیر نباش ــوار و س در تعلیم خود، دش
ــر و با ارزش تر  ــخت گیر بهت ــان س ــم و آموزگاري كه با آمیزة محبت تعلیم مي دهد، از انس معل

)منیئ المريد، ص 69(. است« 
بنابراين، الزم است معلم با شادابي و گشاده رويي و اظهار شادماني و محبتي خوشايند نسبت به 
دانش آموزانش، زمینة برقراري ارتباط صمیمانه را فراهم آورد. همچنین، معلم بايد زمینة الزم را 
براي تكريم دانش آموزان فراهم كند، چرا كه اين تكريم بستر مناسبي براي برقراري پیوند عاطفي 

و محبت و مهرورزي بیشتر فراهم مي آورد.   

الگويمعلـمــان
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دكتر فرخ لقا  رئیس دانا
متخصص تعلیم و تربیت
تصویرگر: سیدمیثم موسوي

مدرسه نهاد و مركزي است براي تربیت نونهاالن 
ــراي بهبود كیفیت  ــت توانمندي ب ــور در جه كش
ــر. به عبارت ديگر،  ــان هاي ديگ زندگي خود و انس
مدرسه جايگاه آينده ساز فرد و جامعه است. مدرسه 
جايي است كه پیوسته افراد تحت تعلیم و تربیت را از 
وضع موجود به سوي وضع مطلوب هدايت و رهبري 
مي كند. وضع مطلوب همان معیارها و ارزش هايي 
هستند كه برنامه ريزان آموزشي و درسي در اسناد 
ــد و چون وضع  ــول تعلیم و تربیت وضع كرده ان تح
مطلوب چراِغ راِه مسیر به سوي زندگي پاك و منزه 
است، مدرسه جاي يادگیري است؛ يادگیري آنچه 
بايد و آنچه براي سن و وضعیت و شرايط يادگیرنده 
ــه، يادگیرنده ها  ــب و مساعد است. در مدرس مناس
ــن و پايه و دورة تحصیلي كه در آن  متناسب با س
درس مي خوانند، بايد به شايستگي هاي الزم دست 
يابند، بايد استعداد هاي بالقوه و فطري و خدادادي 
آن ها شكوفا شود، بايد با آداب شايستة زندگي آشنا 
ــوند و آن ها را کسب کنند، بايد به اندازة الزم با  ش
علم و دانش متناسب با وضعیت خود آشنا شوند و 
با مقدمات علوم مختلف، اعم از رياضیات، ادبیات، 

ــي و فرهنگي، علوم  ــوم اجتماع ــوم تجربي، عل عل
ــاني و ارتباطات، و  ــادي و حرفه اي، علوم انس اقتص
هنر و زيبا شناسي دم خور شوند و به اقتضاي برنامة 
ــي خود در هر يك از اين دروس تجربه كسب   درس
ــا را ياد بگیرند.  ــد و راه هاي عمل به آموخته ه كنن
ــه،  آن ها بايد پس از آموزش هاي الزم در هر جلس
ــد در حد خود به  ــر پايه و در هر دوره بتوانن در ه
ــي خويش كیفیت  ــكارات و خالقیت هاي ذهن ابت
ــند و هر چند اندك، به تناسب وضع موجود  ببخش
ــه بايد  خود، به تولید علم بپردازند. آن ها در مدرس
ــنايي  ــد كه وقت خود را فقط صرف آش ياد بگیرن
ــود علمي نكنند، بلكه  ــا دانش و تجربه هاي موج ب
ــري از علم و دانش موجود براي  توانمندی بهره گی
ــادت يادگیري خود  ــق علم و دانش جديد را ع خل

قرار دهند. 
وظیفة بزرگ مدرسه اين است كه فارغ التحصیالني 
ــا، آگاه از نیازها و  ــنا با حرفه ه توانمند در كار، آش
ــنج دربارة نوع انتخاب  توانمندي هاي خود، نكته س
ــتدالِل  ــنا با منطق و اس عمل آيندة خويش و آش

انتخاب عمل را تحويل جامعه دهد. 

با نگاهي به اسناد تحولي تعلیم و تربیت

همگام با تحول
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افراد جامعه به يكتايي خداوند باور دارند 
و معتقدند كه او خالق همة هستي است 1

و بازگشت همه نیز به سوي اوست. كريم 
ــنده و مهربان است، خواستار  و رحیم است، بخش
ــت، در همه  ــودن و كردار نیك انسان هاس خوب ب
ــد؛ اگر انسان از او با  حال مي تواند ياري كننده باش
خلوص نیت ياري بطلبد و راه منجر به خشنودي او 
را برگزيند. هدايت گر انسان است؛ اگر انسان بتواند 
ارتباط خود با او را به خوبي و درستي برقرار كند و 
ــد و به  ــعي كند خودش را خوب بشناس نیز اگر س
فطرت و استعداد هاي خدادادي خود افتخار كند و 
ــكوفا كردن  ــت ش ــد و در جه ــي باش ــه آن راض ب
استعدادهاي ذاتي اش به اندازة كافي تالش كند. در 
عین حال كه در جامعة صالح، همة افراد در فرايند 
كوشش و تالش خود براي زندگي، بايد به طبیعت 
ــته باشند، همة هستي طبیعي را  توجه كافي داش
ــداري منابع  ــدا بدانند، در حفظ و نگه مخلوق خ
ــتي و طبیعي بکوشند و محیط زيست خود و  زيس
دارند و از  ــزه نگه  ــان هاي ديگر را تمیز و پاكی انس
و برق، گاز  اتالف انرژي طبیعي و مصنوعي چون آب 
و هوا و جنگل جلوگیري  ــب زمین و آب  و... و تخري
ــاني طبیعت، يعني با  كنند و با موجودات غیرانس
همة حیوانات و نباتات روي زمین، مهربان باشند و 
از آن ها به صورت بهینه براي زنده ماندن و زندگي 
ــت كه  كردن بهره بگیرند. در چنین جامعه اي اس
ــت، اگر  ــه با آن ها مهربان اس خداي بزرگ همیش
آن ها با انسان هاي ديگر مخلوق خدا مهربان باشند، 
ــادي يكديگر هم  ــند و در ش ــا باش ــوار آن ه غمخ

شوند.  شريك 
خداي بزرگ همیشه يار و ياور آن هاست، اگر در 
ــركت كنند  كار و تالش جمعي ش
ــحال  ــت ديگران خوش و از موفقی
ــان خود، از  ــوند و با همة هم نوع ش
ــايه ها،  افراد خانواده گرفته تا همس
ــي ها،  ــتان و فامیل، هم كالس دوس
و...  ــكاران  هم و  ــه اي ها  هم مدرس
همدلي داشته باشند و به موقع و به 
نحوي شايسته امر به معروف و نهي 

از منكر كنند. 

جامعة سالم و صالح در نظام 
تعلیم و تربیت رسمي و عمومي

ــالت رهبري  ــه بتواند به رس ــراي اينكه مدرس ب
ــه خوبي عمل كند، بايد مدير و كاركنان  خويش ب
آن، به ويژه معلمان، به مأموريت هاي محولة خويش 
ــلط باشند و براي انجام مأموريت هاي  به خوبي مس
ــاز به توانمندي هاي الزم مجهز شوند.  سرنوشت س
يكي از مهم ترين ابزارهاي تجهیز، مطالعه و بررسي 
دقیق اسناد تحول و ادراك عمیق هدف ها، مفاهیم، 
اصول، رويكردها و راهبردهاي شايستة هر وضعیتي 
است تا بتوان براي رساندن و رسیدن دانش آموز به 

مرتبة شايستة مورد انتظار برنامه ريزي كرد. 
نكتة قابل توجه اين است كه دانش آموزان نه تنها 
در دوره ها و پايه هاي تحصیلي از نظر سن و آگاهي 
ــتعداد  و ظرفیت يادگیري  و دانش و اطالعات و اس
ــاوت دارند، بلكه حتي در يك كالس  با يكديگر تف
ــباهت هاي  درس نیز همة دانش آموزان، اگرچه ش
ــدي  يادگیري  ــد، از نظر توانمن ــیار با هم دارن بس
ــا هم متفاوت اند.  ــز عالقه و انگیزة يادگیري ب و نی
ــه پیوسته  بنابراين، معلم كالس درس و نیز مدرس
ــاي چند گانة  ــه تفاوت ه ــق ب ــا توجه دقی ــد ب باي
دانش آموزان، يادگیري هر يك را به  خوبي رصد 

و مديريت كنند. 
ــناد تحول نشان  مي دهد  مطالعة  اس
كه يكي از هدف هاي مهم تربیت در 
برنامه هاي جديد آموزشي و تربیتي، 
ــت تربیت  ــه اهمی ــن توجه ب ضم
ــرد كالن به  ــگاه و رويك ــردي، ن ف
سوي ايجاد جامعه اي صالح است 
كه بدون شك از مشاركت جمعِي 
ــكل مي گیرد.  ــده ش افراد تربیت ش
ــي از ويژگي ها و مؤلفه هاي  لذا آگاه
جامعة  سالم و صالح، اهم آموختني هاي 
ــي و سكان داران  مجريان برنامه هاي درس

كشتي تعلیم و تربیت است. 
جامعة سالم و صالح و شايستة نظام تعلیم و تربیت 
رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران، آن چنان 
كه در اسناد باالدستي آمده است، جامعه اي است 

كه داراي اين ويژگي ها است: 

وظیفة بزرگ 
مدرسه این 
است كه 
فارغ التحصیالني 
توانمند در كار، 
آشنا با حرفه ها، 
آگاه از نیازها و 
توانمندي هاي 
خود، نكته سنج 
دربارة نوع 
انتخاب عمل 
آیندة خویش و 
آشنا با منطق و 
استدالِل انتخاب 
عمل را تحویل 
جامعه دهد
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منبع
مباني نظري نظام تعلیم و تربیت 

رسمي و عمومي. 1390. 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي وزارت آموزش و پرورش. 

ــخصي  در جامعة صالح، همة  افراد كار مش
ــام مي دهند كه در عمل به 4 انج

آن مهارت الزم را كسب 
ــن جامعه اي  ــد. در چنی كرده ان

و  دارد  ــرافت  ش كار  ــام  انج
ــروري  تن پ و  ــي كاري  ب
ــت. نكتة  ــنديده نیس پس
ــت  درس ــه  اينك ــم  مه
انجام دادن كار و مهارت 
ــام آن، براي همه  در انج
ــت. در چنین  ــادت اس ع

جامعه اي، تنبلي، مسامحه، 
و  ــراف  اس ــي،  وقت گذران

سمبل كاري جايي ندارد. 
ــت  ــور همگان چنین اس تص

ــه  جاي اعمال آموخته ها و  كه جامع
بهره گیري از دانش  و بینش و نگرش كسب 

شده است و مشاركت در كارهاي اجتماعي و انجام 
ــردي، جمعي و گروهي  ــة كارها به صورت ف ماهران
موجبات پیشرفت جامعه و در نتیجه رفاه فردي و 

خانوادگي را فراهم مي كند. 

در جامعة صالح، اخالق و رعايت مسائل 
ــك به ارزش هاي 5 اخالقي، توجه و تمس

ــرف اول را مي زند.  ــي و معنوي ح دين
درست است كه انجام دادن درست كارها در مرحلة 
عمل به آموخته ها بسیار مهم است، اما مهم تر از آن 
ــت است كه در آن انتخاب، اخالق  انتخاب كار درس
ــاط،  ــم و انضب ــت نظ ــده دارد. رعاي ــهمي عم س
قانون مداري، رعايت عدل و انصاف، رعايت استقالل 
ــطح و  رأي و آزادي ديگران، احترام به غیر در هر س
هر گروه، مسئولیت پذيري و احساس تعهد نسبت به 
ــهم   ــف فردي، تعاون و همكاري، س وظیفه و تكلی
كارپذيري و رعايت ظرفیت و توانمندي  كار ديگران، 
قناعت و دوري از زياده خواهي و اسراف، حفظ منابع 
مادي و معنوي، همراه با دينداري و تمسك  به آداب 
و احكام بايستة ديني، كمك به هم نوعان و نیازمندان، 
وطن دوستي، نوع دوستي، طرفداري از صلح و ايجاد 
ــال برخورداري از ظرفیت هاي  آرامش و در عین ح
ايثار، مقابله با دشمن و مهاجم، حفظ ناموس فردي، 
خانوادگي و كشوري و بسیاري از ارزش هاي ارزشمند 
ــت  ديگر، همه و همه از ويژگي هاي مهم افرادي اس
ــه در جامعه اي صالح زندگي مي كنند و نه تنها در  ك
حفظ جامعة صالح خود مي كوشند و از تالش الزم 
ــتار ايجاد  ــه خواهان و خواس ــغ نمي كنند، بلك دري

جامعة صالح جهاني اند و براي آن تبلیغ مي كنند. 

 افراد جامعة صالح افرادي متفكر، مبتكر، 
نوآور، مشاركت جو، خالق و در عین حال 2

ــالوه، در همة  ــگر و نقاد ند. به ع پرسش
برهه هاي زماني نسبت به موقعیت خود و ديگران و 
پديده ها و واقعیات محیط خود حساس، كاوشگر و 
كنجكاوند. براي هر واقعه به دنبال يافتن منطق كار 
و چند و چوني و چرايي آن هستند و روابط علت و 
معلولي را جست و جو مي كنند. افرادي جامعة صالح 
ــام هر كار از قوة  ــود مي آورند كه براي انج را به وج
تعقل خويش به خوبي بهره بگیرند و بهترين گزينة 
ــبت به موقعیت ها و شرايط را برگزينند.  كاري نس
ــه قضاوت كنند، همة  افرادي كه بتوانند بي طرفان
اعمال و كارهاي خود را در بوتة سنجش قرار دهند 
و نتايج خوب و بد كار خود را پیوسته ارزيابي كنند 
ــون و چرايي وقايع  ــبت به چ ــن حال نس و در عی
جامعة خود نیز حساس باشند، علت ها را جست و جو 
ــاي معیارهاي  ــاي خود را بر مبن كنند، قضاوت ه
درست و دور از غرض شخصي پايه ريزي كنند و با 
تعمق در كارها، روش ها و راهبردها، به پیش بیني 
وقايع بپردازند و از حوادث و پیامدهاي ناشايست و 

ناگوار در حد ممكن پیشگیري كنند. 

افراد جامعة صالح عالوه بر بهره مندي از 
ــت و بهره گیري 3 ــان و باورهاي درس ايم

بهینه از تفكر و تعقل، افرادي آگاه و آشنا 
ــترش علم و دانش   به علم و اهمیت و ضرورت گس
ــت از  ــتند و راه هاي بهره گیري درس ــري هس بش
ــند و در  ــري را مي شناس ــتة بش تجربه هاي انباش
موقعیت هاي متفاوت هم علم آموزي مي كنند و هم 
ــد از آموخته هاي علمي در كار و  به خوبي مي توانن
حرفه و اعمال روزمرة زندگي استفاده كنند. آن ها 
ــوم گوناگون  ــي از دانش و روش عل ــه اندازة كاف ب
ــايي  آگاهي دارند، نقش، اهمیت و ضرورت شناس
پديده هاي علمي را به خوبي مي شناسند، از كارهاي 
دانش پژوهان و دانشمندان و نقش  آن ها در بهبود 
كیفیت زندگي انسان ها آگاه اند و چگونگي استفادة 

درست از دستاوردهاي آن ها را مي دانند. 
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دكتر امید مهرابي
تصویرگر: سیدمیثم موسوي

لي
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ي 
أمل

ت

در نظام آموزش وپرورش رسمي ایران و 
بسیاري كشورهاي دیگر، به سواد مالی، 
به عنوان یکی از ضروری ترین سوادهای 
زندگی امروز، توجه نشده است، اما این 
بدان معنا نیست كه آحاد جامعه نسبت 
به آن بي توجه اند. این توانایي به صورت 
غیررسمي، از طریق آزمایش و خطا و از 
مجاري عمومًا نادرست یا ناقص در حال 

یاددهي و یادگیري است. براي تدوین 
محتوا و طرح درس آموزش اصولي سواد 
مالي، ابتدا باید با ابعاد و عناصر آن آشنا 

شویم كه در این شماره و دو شمارة بعد، به 
آن مي پردازیم. 

در دنیا چه خبر است؟ 
ــرح محتواي  ــاي مختلفي در تدوين ط نگرش ه
آموزش هاي سواد مالي وجود دارد، اما به هر حال، 
دو نكته در همة آن ها مشترك است: نخست آنكه 
محتواهاي آموزشي موجود، در جزئیات تفاوت هاي 
زيادي با هم دارند. براي مثال، محتواهاي آموزشي 
ــا محتوا هاي ارائه  ــده اند، ب كه در آمريكا تدوين ش
ــده در ژاپن، مالزي يا هند متفاوت اند. ريشة اين  ش
ــواد مالي است.  تفاوت در نیازهاي اين جوامع به س
ــگ و نیاز عمومي  ــطح فرهن اين تفاوت تنها در س
مشهود نیست، بلكه براساس مخاطبان نیز مي توان 
ــي  ــاي آموزش ــي را در محتواه ــاي اساس تفاوت  ه
ــاهده كرد. براي نمونه، در آمريكا،  ــاس و مش احس
ــركت هاي  محتوايي كه براي زندانیان مربوط به ش
ــود، با محتواي مربوط به طرح  هرمي تدوين مي ش

سواد مالي
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»مادران فردا«1 تفاوت هاي زيادي دارد. همچنین، 
ــاي مربوط به  ــودن آموزش ه ــوان متفاوت ب مي ت
ــتگان را نیز كاماًل احساس كرد. ديگر آنكه  بازنشس
عنوان هاي كلي آن ها غالبًا شبیه يكديگر است. به 
عبارت ديگر، سرفصل ها شباهت زيادي به يكديگر 
ــودن نیازهاي  ــترك ب ــد، و اين حكايت از مش دارن
عمومي يا موضوعات كالن مبتال  به اغلب كشورهاي 

توسعه يافته يا در حال توسعه دارد. 
ــت  ــورها آن اس نكتة آموزنده از تجربة ديگر كش
ــورت بومي و  ــي بايد به ص ــه محتواهاي آموزش ك
ــوند. در  ــة هدف تدوين ش ــب با نیاز جامع متناس
ــواد مالي در ايران، اگر چه  وضع موجود آموزش س
هنوز محتوايي رسمي تولید يا ارائه نشده است، اما 
ــي مي توانند محتواهاي  معلمان و طراحان آموزش
مورد نیاز را به  صورت بومي و صرفًا براي مخاطبان 
ــود تدوين كنند. اين نكته تلويحًا موضوعي را به  خ
ــواد مالي  معلمان نويد مي دهد كه براي آموزش س
به دانش آموزان، نیاز نیست منتظر ارائة طرح درس 
ــند، زيرا در هر  ــرف ادارة آموزش و پرورش باش از ط
ــازي چنین طرح  درس هايي  حال ناگزير از بومي س
ــت كه نیازهاي آموزشي  ــتند. كاماًل واضح اس هس
ــاوت از  ــتايي متف ــايري و روس ــوزان عش دانش آم
ــي دانش آموزان كالن شهرهاست.  نیازهاي آموزش
ــده، با وجود  ــن، تدوين طرح درس بومي ش بنابراي
ــواد  ــات فراوان، جزء جدايي ناپذير آموزش س زحم

مالي به شمار مي آيد.

سرفصل هاي سواد مالي 
ابعادي كه در ادامه خواهد آمد، براساس مطالعات 
ــاله اي است كه نويسنده و گروه  مفصل چندين س
همكار وي در ايران انجام داده اند. روش كار ساده و 
پرزحمت بود. به سراغ افرادي رفتیم كه در همه يا 
اغلب قريب به اتفاق شاخص هاي موفقیت مالي كه 
در شمارة پیش نیز بدان ها اشاره شد، عالي ارزيابي 
مي شدند. از طريق گروه هاي كانوني و مصاحبه هاي 
دقیق كه از فنون تحقیقات كیفي هستند، به ابعاد 
سواد مالي رسیديم. همة افراد مورد مطالعه داراي 
وضع مالي بسیار خوب، خودساخته، داراي چندين 
ــب و كار بسیار موفق در ايران و جهان، معتقد  كس
ــرت، و داراي خانواده هاي صمیمي و  ــه خدا و آخ ب

گرم و شاد بودند. 
ــواد  ــديم ابعاد س ــن گفت و گوها متوجه ش در اي
ــته عناصر طبقه بندي  ــي را مي توان به دو دس مال
كرد: عناصر مالي و عناصر زمینه اي. دستة نخست 
ــم، زيرا نام هايي از  ــر مالي نام گذاري كردي را عناص

جنس پول و نزديك به علوم اقتصادي دارند؛ البته 
ــاي مالي در  ــق از عنوان ها يا تكنیك ه ــراد موف اف
ــتفاده نمي كردند. دستة دوم را عناصر  اين ابعاد اس
ــه اي نامیديم، زيرا در نگاه اول به پول ربطي  زمین

ــلط  ندارند، اما به اعتقاد افراد موفق، بدون تس
بر آن ها نمي توان در عملكردهاي مالي موفق 

ــد. عناصر مالي عبارت اند از: هزينه كرد،  ش
پس انداز، درآمد، سرمايه گذاري، مديريت 

نقدينگي، مديريت بودجه و مديريت 
ــه اي عبارت اند  بدهي. عناصر زمین

ــتگي فرصت، نگاه مالي،  از: شايس
رصد بازار، مستندسازي، درك 

پارادايم و يادگیري. 
نمودار رو به رو بیاني از همین 
ــرفصل هاي  طبقه  بندي و س

مربوط به آن است. 
نمودار فوق، نكتة مهمي را 

بیان مي دارد؛ در عناصر مالي، 
ترتیب خاصي بین سرفصل ها وجود 

دارد. سرفصل هايي كه به قاعدة مثلث نزديك ترند، 
عمومي تر و به عبارت ديگر مورد نیاز بیشتر مردم 
هستند. آن ها همچنین بايد زودتر و از سنین پايین 
ــرفصل هايي مانند مديريت  آموزش داده شوند. س
ــتند، اما معمواًل  ــي يا بودجه، اگرچه مهم هس بده
در سنین نوجواني و بعد از آن موضوعیت مي يابند. 

هزینه كرد؛ زیربناي موفقیت مالي 
بدون ترديد، درست خرج كردن اولین و مهم ترين 
ــت محسوب مي شود. حتمًا  بخش رفتار مالي درس
ــنیده ايد كه مردم كوچه و بازار مي گويند: »پول  ش
ــرج كنیم.« اما  ــم آن را خ ــت، وگرنه ما بلدي نیس
واقعیت چنین نیست. بیشتر مردم بلد نیستند پول 

ــف بار آن است كه  خود را خرج كنند. نكتة تأس
نه تنها درست هزينه كردن را بلد نیستند، بلكه 
ــتند و اين  اين را هم نمي دانند كه بلد نیس
ــب. خوانندگان محترمي  يعني جهل مرك
ــتر در اين زمینه عالقه  كه به جزئیات بیش
دارند، مي توانند مقاله اي با همین عنوان را 

كه در »چهارمین همايش ملي آموزش«2 ارائه 
شد، مطالعه كنند. 

كسي كه نتواند درست خرج كند، نمي تواند پولي 
پس انداز كند. پس انداز -  چنان كه در ادامه توضیح 
ــراي توقف  ــبي ب ــم داد- اگرچه مكان مناس خواه
ــت، اما يكي از نقاط عطف در تحقق موفقیت  نیس

مالي است. 

معلمان براي 
آموزش 

سواد مالي به 
دانش آموزان، 

نیاز نیست 
منتظر ارائة 
طرح درس 

از طرف ادارة 
آموزش و پرورش 

باشند، زیرا در 
هر حال ناگزیر 
از بومي سازي 

چنین 
طرح درس هایي 

هستند

بدهی
بودجه

نقدينگی
سرمايه گذاری

درامد
پس انداز
هزينه کرد

شایستگی 
فرصت

رصد 
بازار

درک 
پارادایم

مستندسازی

ری
دگی

یا نگاه مالی
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ــه بايد در اين بخش  ــي بنیادين ك اهداف آموزش
ــخ  ــش هاي زير پاس ــًا به پرس ــوند غالب ــال ش دنب

خواهند داد: 
- چگونه نیازهاي خود را در خريد تعیین كنیم؟

- چگونه آن ها را اولويت بندي كنیم؟
ــه مقدار مورد نیاز بهینه را تعیین كنیم؟  - چگون

)نه كم بخريم و نه زياد(
ــن نیازهاي خود را  ــه بهترين منابع تأمی - چگون

بشناسیم؟
ــن نیازهاي خود را  ــون بهترين زمان تأمی - چگ

شناسايي و تعیین كنیم؟
ــي كاال يا خدمت خريداري  - چگونه ارزش  واقع

شده مان را محاسبه و تعیین كنیم؟ 
به بیان ساده تر، هنگامي كه بتوانیم تعیین كنیم 
ــه زماني و با  ــزي را، چه تعداد، از كجا، چ چه چی
ــه كنیم، به توانايي هزينه كرد  چه قیمتي بايد تهی
ــرور روش و عملكرد  ــت يافته ايم. با م صحیح دس
خود و اطرافیانمان در خريد، به خوبي د رمي يابیم 
كه خیلي از ما در هزينه كرد دچار مشكل هستیم. 
ــب ما ، در هنگام خريد يك كاال يا خدمت، تنها  اغل
ــول كافي براي خريد  ــیم كه آيا پ به اين مي انديش

داريم يا نه. 

پس انداز؛ مقدمة موفقیت مالي
ــرج  ــه در خ در صورتي ك
ــه توانايي مطلوبي  كردن ب
مي توانیم  ــم،  يابی ــت  دس
بنابراين،  ــم.  پس انداز كنی
ــواد  به عنوان يكي از ابعاد س
مالي، الزم است مهارت هاي 
ــداز عاقالنه را  مورد نیاز پس ان

داشته باشیم. 
به طور خالصه، پس انداز عبارت است 
از تأمین منابع مالي شخصي )از محل خود( در 

زمان مورد نیاز. 
ــت، پس انداز ساده ترين كار است.  در نگاه نخس
در اين نگرش، كافي است آن بخش از پول خود را 
كه بدان نیاز نداريد، نزد خود يا حساب پس انداز در 
ــت است. پس انداز  بانك نگاه داريد. اين نگاه نادرس
ــد. بیشتر  ــت كه به نظر  مي رس پیچیده تر از  آن اس
ــردم به دلیل ناآگاهي از عوامل مؤثر بر و متأثر از  م
ــاده انگارانه برخورد مي كنند و به  پس انداز، با آن س

همین دلیل دچار زيان مي شوند. 

ــت، اما پس انداز زياد  پس  انداز اگرچه ضروري اس
اصاًل مناسب نیست. دلیل نادرست بودن پس انداز 
بلند مدت پیچیده نیست، تورم باعث كاهش ارزش 
پاية پولي مي شود. بنابراين، پول پس انداز شده هم 
به مرور ارزش خود را از دست مي دهد. رابطة میزان 
پس انداز با مدت آن مستقیم است. يعني هر چه از 
ــذرد، از ارزش آن نیز به  ــتر بگ مدت پس انداز بیش

میزان بیشتري كاسته مي شود. 
ــو در نیاز به  ــك س ــت؟ از ي ــال تكلیف چیس ح
ــوي ديگر، پس انداز و  پس انداز ترديد نیست. از س
به ويژه در بلند مدت، ارزش خود را از دست مي دهد. 

به كمك مهارت پس انداز مي توان دريافت: 
ــب و متعادل پس انداز پول چقدر  - میزان متناس

بايد باشد؟ 
- پول را تا چه مدت بايد پس انداز كرد؟ 

ــرد؟ خانه،  ــا بايد پس انداز ك ــول را در كجاه - پ
ــنة  ــات، صندوق پس انداز قرض الحس صندوق امان

خانوادگي، مسجد يا بانك؟ 
- چه موقع بايد به پس انداز خود افزود و چه موقع 

بايد آن را كاهش داد؟ 
ــدام از محل هاي پس انداز  - مزايا و معايب هر ك

چیست؟ 
ــودكان عالقه  اي به  ــیاري از ك ــال، بس با اين ح
ــما هم مانند من  ــداز كردن ندارند. حتمًا ش پس ان
ــیاري را ديده ايد كه به محض دريافت  كودكان بس
ــول توجیبي،  ــدي يا پ ــوان هديه، عی ــول به عن پ
ــه آن را خرج مي كنند. حتي نمي دانند كه  بالفاصل
چه مي خواهند. فقط مي خواهند هرچه زودتر آن را 
خرج كنند. اين را از رفتارشان و آشفتگي خاطرشان 
در هنگام مراجعه به سوپرماركت يا فروشگاه محل 
ــس، آفت بزرگي براي آن  مي توان دريافت. اين ح
كودك، خانواده و جامعه است. شايد در سطح خرد، 
وارد كردن پول ناچیزي به بازار، اثري نداشته باشد، 
اما در سطح كالن، قسمتي از آثار تورمي، ناشي از 
ورود نقدينگي به بازار است و طبق يك قضیة قابل 

اثبات در علم اقتصاد، تورم، تورم مي آورد. 
ــكان  تأمین مالي در  ــداز عالوه بر ايجاد ام پس ان
موارد مقتضي، به كنترل حجم نقدينگي در جامعه 
ــود همه  و در نتیجه كاهش تورم و در نهايت به س
ــد. بنابراين، آموزش پس انداز نه تنها  خواهد انجامی
فايده هاي فردي دارد، بلكه به دلیل آثار اجتماعي، 
ــوي حاكمیت و نظام  ــعة قابلیت هاي آن از س توس

آموزش رسمي، يك ضرورت محسوب مي شود. 

آموزش پس انداز 
نه تنها فایده هاي 
فردي دارد، بلكه 
به دلیل آثار 
اجتماعي، توسعة 
قابلیت هاي آن از 
سوي حاكمیت 
و نظام آموزش 
رسمي، 
یك ضرورت 
محسوب مي شود

پی نوشت 
1. مخاطبان اين طرح، دختران 
14 تا 17 سالة آمريکايی هستند. 
هدف از آن، آموزش سواد مالی به 
مادران فرداست تا از اين طريق 
امکان و احتمال آموزش درست 
سواد مالی افزايش يابد. محتوای 
اين طرح براساس نیازهای جامعة 
آمريکايی تدوين شده است.
2. چهارمین همايش 
ملي آموزش. 
28 و 29 ارديبهشت 1391. 
دانشگاه تربیت دبیر 
شهید رجايي.
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میزگرد

گفت و گويی با پروفسور واتانابه 
دربارة تربیت معلم در ژاپن

یادگیریژاپني
محرم نقی زاده
مهرداد اصفهانی

ــت. آنچه در پي مي آيد، برآمده از  ــوري اس تربیت  معلم يكي از دغدغه هاي مهم آموزش و پرورش هر كش
ــگاه فرهنگیان با خانم پروفسور ماساكو واتانابه در زمینة برنامة درسي،  نشست مسئوالن محترم دانش
دوره هاي تربیت معلم، چگونگي ارزيابي میزان يادگیري معلمان و موضوعات متنوع مربوط به تربیت معلم 

در كشور ژاپن است كه در تاريخ 93/2/6 برگزار شد.
ــه و آموزش و پرورش است. در بهار  ــبك هاي انديش ــتاد مطالعات تطبیقي در زمینة س خانم واتانابه، اس

سال93 به مدت ده روز به ايران آمدند.
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دكتر محمود مهرمحمدی: خان�م واتانابه، به 
شما خوشامد می گویم و از حضورتان در ایران 
و در این دانش�گاه تشکر می کنم. همان طور 
که احتمااًل می دانید، دانش�گاه فرهنگیان از 
100 شعبه تشکیل ش�ده است. دکتر محمود 
تلخاب�ی مدی�ر یکی از این ش�عبات اس�ت. 
ایش�ان از دانش�گاه تهران در رشتة فلسفة 
تعلیم و تربی�ت فارغ التحصی�ل ش�ده اس�ت 
و س�ال ها در دانش�گاه  فرهنگی�ان و در امر 
آموزش معلمان تجرب�ه دارد. دکترنعمت اهلل 
موس�ی پور در زمین�ة برنامه ری�زی درس�ی 
تخص�ص دارد و مع�اون توس�عه و تحقیقات 
دانشکده است. دکتر عباس صدری به همراه 
بنده، برنامة راهبردي وزارت آموزش و پرورش 
را نوش�ته ایم. ایش�ان هم اکن�ون نماین�دة 
آیسسکو در تهران است و در موارد متعددی 
به دانشگاه فرهنگیان مش�اوره می دهد. من 
به همین معارفه بسنده می کنم و بار دیگر به 
شما و همراهانتان خیرمقدم می گویم. من از 
دکتر محمدرضا س�ركارآرانی هم برای قبول 
زحمت تدارک این دیدار تش�کر می کنم. به 
عنوان س�ؤال نخست، برنامة درسی جدیدی 
ک�ه در حال ت�دارک آن در ژاپن هس�تید، با 

برنامة درسی ملی فعلی چه تفاوتی دارد؟ 
ــی  ــال، برنامة درس واتانابه: در ژاپن، هر 10 س
ــن بازبینی اهداف  ــود. در اي مجدداً بازبینی می ش
ــی نیز  ــوند و محتوای آموزش جديد تعريف می  ش
براساس اين اهداف مشخص می شوند. اين بازبینی 
10 ساله، پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. در اين 
ــه بار در برنامة درسی تغییرات  سال ها،  حدوداً س
ــت. از آنجا که شما رئیس  ــی ايجاد شده اس اساس
ــیار مايلم که در  ــگاه فرهنگیان هستید، بس دانش
ــما اطالعاتی  زمینة آموزش معلمان در ايران از ش
ــب کنم. هم اکنون در ژاپن بحث های داغی در  کس
زمینة آموزش معلمان در جريان است. در ژاپن نیز 
دانشگاه تربیت معلم وجود دارد، اما وزارتخانه  در نظر 
دارد اين دانشگاه را منحل کند و آموزش معلمان را 
به دانشگاه های موجود بسپارد. در فرانسه دو سال 
ــت، اما هم اکنون  ــت که اين کار انجام شده اس اس
ــگاه تربیت معلم را  ــتند که دانش به دنبال اين هس
ــکايات زيادی از معلمان و اولیا  بازگردانند، زيرا ش

شده است. 
دکتر موسی پور: ش�ما در مراکز تربیت معلم 
چگونه میزان یادگیری و اثربخش�ی دوره را 

ارزیابی می کنید؟ 
ــی  ــی در دوره های آموزش ــن ارزياب واتاناب�ه: اي
ــرق دارد.  ــطه با هم ف ــی، راهنمايی و متوس ابتداي

ــی و راهنمايی روش ارزيابی به  در دوره های ابتداي
ــت و معیار خاصی  ــبک ارزيابی در دانشگاه هاس س
ــت و ارزيابی از مفاهیم و  در اين زمینه مدنظر نیس
ــی  مهارت هايی انجام می پذيرد که در دورة آموزش
تربیت معلم ارائه شده است. در پايان دورة آموزشی 
ــی،  ــم و پس از گذراندن واحدهای درس تربیت معل
يک امتحان جامع کتبی و شفاهی برگزار می شود 
و کسانی که در اين امتحان موفق شوند، وارد دورة 
ــوند. در دورة دوهفته ای،  ــی دوهفته ای می ش عمل
ــغول تدريس  ــه مش ــک مدرس ــجويان در ي دانش
می شوند. معلمان آن مدرسه در واقع ارزيابی نهايی 
ــجويان انجام  را از توانمندی های معلمی اين دانش
ــجو قابل  می دهند. اگر ارزيابی معلمان از کار دانش
ــه می دهد وگرنه  ــد، وی به معلمی ادام قبول باش

کارش متوقف می شود. 
دكتر مهرمحم�دی: نرخ موفقی�ت در آزمون 
جامع چقدر است؟ چند درصد از دانشجویان 
در ای�ن امتح�ان ش�رکت می کنن�د و قبول 
می شوند؟ همچنین، س�طح دشواری امتحان 

چقدر است؟ 
واتانابه: اين موضوع آن قدر ها به دشواری امتحان 
ــته نیست و اکثر کسانی که در آزمون شرکت  وابس
ــوند. چالش اصلی به  ــد در آن موفق می ش می کنن
ــی های معلمی  در مدارس  میزان خالی بودن کرس
ــجو چه به لحاظ دانشگاهی و  برمی گردد. اگر دانش
چه از نظر توانمندی های فردی، بسیار موفق باشد، 
ــی خالی معلمی وجود نداشته باشد، وی  اما کرس
بايد منتظر بماند تا در سال های بعد شانس معلمی 

داشته باشد. 
دکت�ر موس�ی پور: اگ�ر معلم�ی دوره ه�ای 
تربیت معل�م را ب�ا موفقی�ت س�پری کند و 
گواهی نام�ة  معلمی به وی تعل�ق گیرد، این 

گواهی نامه تا چند سال اعتبار دارد؟
ــاله  واتانابه: گواهی نامه ها برای يک دورة 10 س
ــال، دوباره  ــم بايد هر 10 س ــتند و معل معتبر هس
ــر در آزمون موفق  ــع را بگذراند و اگ ــان جام امتح
ــر نخواهد بود.  ــود، گواهی نامة وی ديگر معتب نش
ــاله به  ــت که اين فرايند ده س البته بايد توجه داش
منزلة کسب توانمندی توسط معلم تلقی می  شود 
و آزمون، نه به دلیل مشخص کردن اعتبار نداشتن 
گواهی نامه، بلکه برای به روز کردن اطالعات معلمان 
در دنیايی است که فناوری های آموزشی و شرايط 
ــدت در حال تغییرند. ما  اقتصادی- اجتماعی به ش
ــتیم که گواهی نامة معلمان خود  به دنبال اين نیس
ــانی دانش  ــر کنیم، بلکه هدف به روز رس را نامعتب

است.  آنان 
دكتر مهرمحم�دی: دوره های تربیت معلم در 

در ژاپن، هر 
10سال،
 برنامة درسی 
مجددًا 
بازبینی می شود. 
در این بازبینی 
اهداف جدید 
تعریف می  شوند 
و محتوای 
آموزشی نیز 
براساس 
این اهداف 
مشخص مي شوند 
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ژاپن براساس طول مدت دورة آموزشی چند 
نوع هستند؟ 

ــی  ــک دورة آموزش ــجويان در ي واتاناب�ه: دانش
ــاله، کارشناسی خود را به اتمام می رسانند.  چهارس
برخی معلمان در دورة کارشناسی ارشد نیز تحصیل 
می کنند که البته گواهی نامة اتمام اين دوره ها با هم 

متفاوت هستند.
دكت�ر مهرمحمدی: پس ش�ما معلمانی دارید 
که مدرک کارشناس�ی دارن�د و معلمانی هم 
داری�د ک�ه م�درک کارشناسی ارش�د دارند. 
س�ؤال من این اس�ت که دلیل اخ�ذ مدرک 
کارشناسی ارش�د توس�ط معلمان چیس�ت و 
اصواًل چرا یک معلم انگیزه دارد در این دوره 

تحصیل کند؟ 
ــس از پايان دورة  ــواًل اگر معلم پ واتاناب�ه: معم
ــه استخدام شود  ــی نتواند در يک مدرس کارشناس
ــته باشد، وی  ــی خالی وجود نداش و درواقع کرس
ــد ادامه  ــی ارش تحصیل خود را در دورة کارشناس
ــود را ارتقا  ــن کار هم تحصیالت خ ــد. با اي می ده

می دهد و هم منتظر کرسی خالی می ماند. 
دکت�ر موس�ی پور: چن�د درصد معلم�ان در 
ژاپن از دانش�گاه تربیت معلم فارغ التحصیل 

شده اند؟ 
ــان  معلم ــة  هم ــتان  دبس دورة  در  واتاناب�ه: 
ــتند، زيرا  ــگاه تربیت معلم هس فارغ التحصیل دانش
ــیار اهمیت دارد و نمی توانیم در  دورة دبستان بس
ــجويان دانشگاه های  اين دوره ريسک کنیم. دانش
ديگر نیز می توانند با گذراندن تعدادی واحد و انجام 
ــوند. اما  ــی ش پروژه های عملی وارد فضای آموزش
تعداد اين درس ها زياد است و همچنین پروژه های 
ــه معمواًل  ــود دارند ک ــده ای وج ــی و پیچی طوالن
دانشجويان ديگر دانشگاه ها انگیزه و زمان و انرژی 

الزم را برای آن ندارند. 
دكتر مهرمحمدی: در دوره های دیگر هم تنها 
فارغ التحصیالن دانشگاه تربیت معلم می توانند 
تدریس کنند یا جای کار برای دیگر دانشجویان 

نیز مهیاست؟ 
ــجويان ديگر هم می توانند در اين  واتانابه: دانش
ــادی از معلمان  ــد، ولی درصد زي ــا کار کنن دوره ه
ــتند. من  ــگاه فرهنگیان هس ــل دانش فارغ التحصی
ــفانه آمار دقیقی ندارم و نمی توانم درصد اين  متأس

معلمان را به شما اعالم کنم. 
دکت�ر موس�ی پور: آی�ا در ژاپ�ن ب�ه غیر از 
دانش�گاه فرهنگیان، برای آموزش حرفه ای 

معلمان، مؤسسة دیگری هم وجود دارد؟ 
ــان چنین  ــگاه فرهنگی ــر از دانش واتاناب�ه: غی

مؤسسه ای وجود ندارد.

دکتر موسی پور: من در حدود 15 سال پیش، 
از ژاپ�ن دیدن داش�تم. در آن زمان، حقوق 
معلمان با بقیة مش�اغل قابل مقایس�ه نبود. 
می خواس�تم بدانم که اکنون وضعیت حقوق 

و درآمد معلمان چگونه است؟ 
ــت اقتصادی  ــوع به وضعی ــن موض واتاناب�ه: اي
ــت. بايد اشاره کنم که چون معلمان به  وابسته اس
ــوند، مقدار  نوعی خدمتگزاران عمومی تلقی می ش
مشخصی از حقوق برای آن ها تضمین شده است. 
ــب به  ــن نظر، معلمی در ژاپن حرفه ای مناس از اي
ــاب می آيد. اما از آنجا که معلمی به مهارت ها  حس
مهارت هايی که به  و دانش فراوانی نیازمند است - 
توانمندی فردی در انتقال مطالب محدود نمی شود 
ــه و توجه  ــه نیاز اولیا، همکاران ديگر در مدرس و ب
به انجمن ها نیز برمی گردند- شغلی دشوار شناخته 
ــه با ده يا بیست سال  ــود. اکنون، در مقايس می ش
ــته، تعداد افرادی که تمايل به معلمی دارند،  گذش
ــت. زيرا هم اکنون اولیا توقعات  در حال کاهش اس
ــا به آن ها »هیوال«  ــته های زيادی دارند. م و خواس
می گويیم. بسیاری از معلمان زير فشار عصبی ناشی 
ــوند.  ــکالت عصبی می ش از توقعات اولیا دچار مش
حتی به دلیل اينکه برنامة درسی حال حاضر ژاپن 
بسیار دانش آموز محور است و برای نظر دانش آموز 
ــود، ترس ما اين است که  ارزش زيادی قائل می ش
اين دانش آموزان در آينده به اولیای بسیار متوقعی 
ــابق را برای معلم و  ــوند و آن احترام س ــل ش تبدي

جايگاه وی قائل نباشند. 
دكتر غالمرض�ا کیانی: می خواه�م در مورد 
س�اختار تربیت معلم در ژاپن بدانم و به طور 
خاص در مورد شیوة ارزیابی و نحوة تخصیص 

منابع انسانی اطالعاتی کسب کنم. 
ــان يک نظام  ــگاه فرهنگی واتاناب�ه: ما در دانش
ــجويان را  ــخص داريم که ارزيابی دانش ارزيابی مش
همانند ساير دانشگاه ها اجرا می كند. اما همان طور 

در دورة دبستان، 
معلمان نه تنها 

به انتقال دانش 
می پردازند، بلکه 
باید مهارت های 

پایة اجتماعی 
دانش آموزان را 

نیز ارتقا دهند
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ــه ارزيابی  ــاله، بايد ب ــه گفتم، در بازه های ده س ک
ــان بپردازيم که به داليلی  ــدد توانمندی معلم مج
ــمردم، اين ارزيابی به صورت خیلی سخت  که برش
صورت نمی گیرد. اما اگر معلمی واقعًا نتواند در اين 
ارزيابی ها نمرة قابل قبولی کسب کند، گواهی نامة 
ــگاه  ــر دانش ــن، اگ ــود. همچنی ــق می ش وی تعلی
ــه وزارت  ــتانداردهای الزم ک ــم به اس تربیت معل
ــت نیابد، بودجة  آموزش و پرورش ابالغ می کند دس

ساالنة آن کاهش می يابد. 
دكت�ر کیانی: آیا به دلیل پایین بودن کیفیت 
کار دانش�گاه تربیت معلم است که دولت به 
دنبال اجرای سیاس�ت حذف این دانش�گاه 

است یا دالیل دیگری وجود دارد؟ 
ــگاه های خصوصی زيادی در ژاپن  واتانابه: دانش
ــش تعداد  ــن، به دلیل کاه ــود دارند. همچنی وج
ــده  ــبب ش دانش آموزان که بحرانی اجتماعی را س
ــگاه های خصوصی  ــت، تعداد دانشجويان دانش اس
ــار بر اين  ــت. لذا برای کاهش فش کاهش يافته اس
دانشگاه ها، پروسة تربیت معلم و ارائة گواهی تربیت 
ــگاه ها واگذار کرده اند که خود  معلم را به اين دانش
بحث های زيادی را برانگیخته  است. سؤال اساسی 
ــخصیتی  ــت که چه نوع معلمانی از نظر ش اين اس
ــی برای موفقیت  نیاز داريم و چه مهارت ها و دانش
ــر آموزش بايد به آن ها انتقال دهیم. اگر يک  در ام
ــه و متمرکز برای تربیت معلم وجود  مرکز يکپارچ
نداشته باشد، نمی توان پاسخ های منسجمی به اين 

سؤاالت داد. 
دكت�ر مهرمحمدی: فکر می کنی�د آیندة این 

مناقشات به کجا ختم می شود؟ 
واتانابه: هنوز نمی توان در اين مورد اظهار نظر کرد. 
دكتر کیانی:  آیا نوعی نظ�ام رتبه دهی برای 

معلمان در دورة تربیت معلم وجود دارد؟ 
ــگاه  تربیت معلم هیچ  واتاناب�ه: ما در مورد دانش
ــی نداريم. لذا به دلیل تفاوت ماهوی  نظام رتبه ده
ــاير دانشگاه ها که  ــگاه تربیت معلم و س بین دانش
ــگاه  ــد، نمی توان دانش ــش می پردازن ــه امر پژوه ب
ــاس  ــه کرد. براس ــا آن ها مقايس ــم را ب تربیت معل
موفقیت دانش آموزان در آزمون ها، خصوصًا آزمون 
ورودی دانشگاه ها، می توان در بین معلمان به يک 

نظام رتبه دهی دست يافت. 
ــگاه های  ــه را اضافه کنم که دانش ــد اين نکت باي
ــه وزارت  ــیار خاصی ک ــرايط بس ــی با ش خصوص
ــرورش ابالغ می کند، می توانند به عرصة  آموزش و پ
تربیت معلم ورود کنند و بسیاری از آن ها به دلیل 
ــرايط، تمايلی به اين  ــوار بودن اين ش خاص و دش
ــغل معلمی  ــد. همچنین، پیدا کردن ش کار ندارن
ــگاه تربیت معلم به مراتب  برای فارغ التحصیل دانش

ساده تر است، زيرا آن ها به شبکه ای که بین معلمان 
ايجاد شده است دسترسی دارند. همچنین، ارزيابی 
ــی را اعضای هیئت علمی  برای ارائة گواهی معلم
دانشگاه تربیت معلم انجام می دهند. مشکل اصلی 
دانشگاه های خصوصی اين است که استادان توجه 
چندانی به تربیت معلم ندارند و بیشتر بر فعالیت های 
ــی تمرکز می کنند.  لذا کیفیت آموزش در  پژوهش
ــش می يابد. البته در  ــیار کاه دورة تربیت معلم بس
ــجويان،  ــه دلیل کاهش تعداد دانش ــال حاضر ب ح
ــگاه های خصوصی تمايل دارند که به شرايط  دانش
ــوار وزارت آموزش و پرورش تن بدهند. اما اين  دش
موضوع  بیشتر جنبة مالی دارد تا دغدغة راه اندازی 
دورة تربیت معلم. همچنین، هنوز مشخص نیست 
ــجويی که در دانشگاه خصوصی برای معلمی  دانش
ــد يا  ــگاهی باش ــود، بايد فردی دانش تربیت می ش

عملگرای حرفه ای يا چیزی بین اين دو. 
دكتر تلخابی: تفاوت برنامة درس�ی دانشگاه 
تربیت معلم با سایر دانشگاه ها در چیست؟ 

ــگاه ها معمواًل روی دانش و  ــار دانش واتانابه: فش
ــه آن ها را برای  ــت ک انتقال اطالعات به دانشجوس
ــاغل دانشگاهی آماده  ــاغل آينده از جمله مش مش
ــگاه تربیت معلم، عالوه  ــازد. تمرکز اصلی دانش س
ــت.  ــر انتقال دانش، بر مهارت های فردی نیز هس ب
ــال های اخیر، به دلیل فشار زياد معلمان  اما در س
ــردگی در میان آن ها، تمايل به  و افزايش نرخ افس
معلمی کاهش يافته و بالطبع دانشگاه تربیت معلم 

از اين نظر تحت تأثیر قرار گرفته است. 
دكتر تلخابی: اشاره کردید که تمامی معلمان 
دورة دبستان در دانشگاه تربیت معلم دانش 
آموخته ان�د. چرا این تأکید نس�بت به دورة 

دبستان وجود دارد؟ 
ــان نه تنها به  ــتان، معلم واتاناب�ه: در دورة دبس
ــد مهارت های  ــش می پردازند، بلکه باي ــال دان انتق
ــز ارتقا دهند. در  ــة اجتماعی دانش آموزان را نی پاي
ــتان، موفقیت های درسی از اهمیت اول  دورة دبس
ــت، بلکه ارتباط و همکاری با ديگر  برخوردار نیس
ــری ارزش های اجتماعی در  دانش آموزان و يادگی
ــگاه تربیت معلم  ــت قرار دارد؛ و تنها در دانش اولوي
است که اين نوع آموزش ها به معلمان داده می شود 

تا در محیط مدرسه آن را پیاده کنند. 
دكت�ر تلخابی: ام�ا دانش آم�وزان ژاپنی در 
آزمون های بین المللی مانند تیمز بسیار موفق 
عمل می کنند. چگونه است که موفقیت های 
درسی در دورة دبس�تان در اولویت  نیست، 
ام�ا همچنان این ن�وع از موفقیت به صورت 

گسترده مشاهده می شود؟ 
واتاناب�ه: بايد توجه داشت که يک برنامة درسی 

معلمی در ژاپن 
حرفه ای مناسب 
به حساب 
می آید. اما از 
آنجا که معلمی 
به مهارت ها و 
دانش فراوانی 
نیازمند است 
مهارت هایی    -
که به توانمندی 
فردی در انتقال 
مطالب 
محدود نمی شود 
و به نیاز اولیا، 
همکاران دیگر 
در مدرسه و 
توجه به انجمن ها 
نیز برمی گردند- 
شغلی دشوار 
شناخته می شود
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ــه جنبه های  ــه ب ــود دارد ک ــن وج ــان در ژاپ پنه
ــر کالس و روند يادگیری  ــی و کنترل معلم ب درس
ــازی اين برنامه  ــه دارد. پیاده س دانش آموزان توج
ــی در دوره های گوناگون  باعث موفقیت های درس
ــود. اين هم يکی ديگر از آموزش هايی است  می ش
که در دانشگاه تربیت معلم به معلمان داده می شود 

و در دانشگاه های ديگر وجود ندارد. 
علي زند: ش�ما فرمودید که هر ده سال یک 
برنامة درس�ی جدید تنظیم و ابالغ می شود. 
س�ؤال من این اس�ت که چگون�ه معلمان را 
درگی�ر این تغییرات می کنی�د و درواقع چه 
تدبی�ری می اندیش�ید ک�ه معلمان ش�ما به 

عامالن تغییر تبدیل شوند؟ 
ــاده نیست که هر  واتانابه: البته برای معلمان س
ــال يک بار در برنامة درسی تغییر ايجاد شود.  ده  س
ــی  از آنجا که معلمان بايد طبق برنامة کتاب درس
ــی  ــرورش پیش بروند و کتاب های درس آموزش و پ
ــرورش تولید می کند، بار اصلی  را وزارت آموزش و پ
ــی است. در  ــندگان کتاب های درس بر دوش نويس
ــی جديد، مؤلفان  ــع پس از تنظیم برنامة درس واق
کتاب های درسی برنامة جديد را در قالب کتاب های 
ــا پیروی از  ــان تنها ب ــد و معلم ــون می ريزن گوناگ
ــی و چه  ــی، چه محتوای آموزش ــای درس کتاب ه
فعالیت های جنبی و فوق  برنامه، عماًل بدون اينکه 
خود بدانند، برنامة درسی جديد را پیاده می کنند. 
ــت  ــت که الزم نیس ــی اين اس ــی نکتة اساس يعن
جزئیات برنامة جديد درسی به معلمان گفته شود 
و تمامی آن ها درگیر اين تغییرات شوند. بلکه تنها 
با نوشتن کتاب های درسی متناسب با برنامة جديد 
 درسی، اين برنامه عماًل اجرايی می شود. همچنین، 
ــی کتاب های  ــه صورت گروهی به بررس معلمان ب
ــی می پردازند تا بهترين نوع  پداگوژی )روش  درس
آموزشي( را که متناسب با اين کتاب هاست انتخاب 
ــت که  کنند. اين همان مفهوم »مطالعة درس« اس

دکتر سركارآرانی معرفی کرده است. 
دكت�ر مهرمحم�دی: برنام�ة درس�ی جدید 
چه چی�زی را در آینده دیده اس�ت که آن را 
با برنامة درسی حال حاضر متفاوت می کند؟ 
واتاناب�ه: آموزش همواره بايد پا به پای تغییرات 
ــرفت  ــرعت پیش ــر کند. به دلیل س ــه تغیی جامع
ــود. من  ــتر می ش علم و فناوری، نیاز به تغییر بیش
نمی خواهم همان مسائلی را که )OECD(1 مطرح 
می کند تکرار کنم. به نظر من کسب دانش جديد 
مهم است، اما بايد بیشتر به اين موضوع فکر کنیم 
ــال تغییر مداوم  ــش را در دنیای در ح که اين دان
ــم. من همچنین در مورد برنامة  چگونه به کار ببري
درسی جهانی مطالعه کرده ام. ژاپن در نظر دارد اين 

برنامة درسی را به صورت آزمايشی در 200 مدرسه 
ــال تولید دو نوع دانش آموز  اجرا کند. آن ها به دنب
ــتند. اول، دانش آموزی که طبق برنامة درسی  هس
ــرای ادامة تحصیل  ــت و ب جهانی آموزش ديده اس
ــی رود. دوم،  ــی به اروپا يا آمريکا م در آموزش عال
ــی ژاپن تحصیل  دانش آموزی که طبق برنامة درس
ــگاه های ژاپن مانند  ــت و در يکی از دانش کرده اس
دانشگاه توکیو تحصیل می کند. اين موضوع احتمااًل 

تنش های اجتماعی متفاوتی را ايجاد خواهد کرد.
دكت�ر کیانی: اجازه دهید ب�ار دیگر به بحث 
ارزیاب�ی بازگردی�م. هم اکن�ون در ایران، در 
زمینة نح�وة ارزیابی معلم�ان و تدوین یک 
نظ�ام رتبه دهی برای آن ه�ا، مباحث زیادی 
- مانند آنچه در آموزش عالی برای استادان 
وج�ود دارد - در جری�ان اس�ت. می خواهم 
بدان�م آیا چنین نظام�ی در ژاپن وجود دارد 

و اگر این طور است، معیار ارزیابی چیست؟ 
ــال پیش  ــش س ــدود پنج يا ش واتاناب�ه: در ح
ــد. در واقع اين  ــن نظامی در ژاپن طراحی ش چنی
يک نظام نیست، بلکه نوعی فهرست وارسی است 
ــده اند. مديران  که تمامی موارد آن دقیقًا تعريف ش
ــد. اين موضوع  ــن ارزيابی را انجام دادن ــدارس اي م
ــکاف بین مدير و معلمان شد و لذا  باعث نوعی ش
وزارت آموزش و پرورش آن را متوقف کرد. البته در 
سطح مدرسه، معلمان يکديگر را ارزيابی می کنند و 
جلسات متعددی با مدير مدرسه دارند. اما انجمن 
معلمان با نظام ارزيابی متمرکز مخالف است. بايد 
ــه درآمد آن ها  ــت که ارزيابی معلمان ب توجه داش

وابسته نیست. 
دكت�ر مهرمحم�دی: نح�وة برخورد ش�ما با 
دانش آم�وزان باه�وش چگونه اس�ت و این 
موضوع چه تأثیری در برنامة تربیت معلم در 

ژاپن دارد؟ 
ــوع يکی از مباحث مجادله ای  واتانابه: اين موض
ــت. اکثراً روی اين موضوع تأکید دارند  در ژاپن اس
که نبايد دانش آموزان باهوش را جدا کرد و مثاًل در 
مدارسی خاص آموزش داد. اين راهبرد در مدارس 
ــای دانش آموز  ــت. اگر اولی ــی کاماًل برقرار اس دولت
ــند،  ــته باش ــکلی داش ــوش با اين موضوع مش باه
ــة خصوصی  می توانند فرزند خود را در يک مدرس
ثبت نام کنند. مدارسي خصوصی برای دانش  آموزان 
باهوش وجود دارد. البته خود دانش آموزان تمايلی به 
جدا شدن از بقیه ندارند و کالس درس را به صورت 

يک اجتماع و انجمن دانش آموزی تلقی می كنند. 
پی نوشت 

1. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه:
 Organisation for Economic Co-operation and
Development

فشار دانشگاه ها 
معمواًل روی 

دانش و انتقال 
اطالعات به 

دانشجوست که 
آن ها را برای 

مشاغل آینده 
از جمله مشاغل 
دانشگاهی آماده 

سازد. تمرکز 
اصلی دانشگاه 

معلم،  تربیت 
عالوه بر انتقال 

دانش، بر 
مهارت های فردی 

نیز هست
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تنفس صبح

رضا فرهادیان
مؤسسة فرهنگي تربیتي توحیدـ  قم

ــكوفايي آموزش وپرورش در  اساس ش
ــناخت ارزش هاي  ــالمي به ش جامعة اس
متعالي كاربردي در نظام تعلیم وتربیت اسالمي 
وابسته است. بخش حساس سال های اولیة زندگی 
ــن  ــس از آن در اولی ــواده و پ ــودك در خان ك
ــت، يعنی  ــي براي تربی ــاد اجتماع نه
مدرسه، که دورة شكل گیري 
شخصیت نو آموز است، 

سپری می شود.
ــواده،  خان از  ــس  پ
ــال های  ــن س مـهـم تري
کودکی و نوجوانی در مدرسه مي گذرد. در اين مرحله 
ــپس »وزارت«  ــة »اطاعت« و س ــودک وارد مرحل ک
مي شود. شناخت ويژگي ها و عوامل اصلي تأثیرگذار 
ــاختار شخصیت نوآموز و برنامه ريزي برای آن،  در س
نقطة تحول در نظام آموزش وپرورش است. بنابراين، 
براساس آموزه هاي ديني، مقدمات رشد و پرورش و 
شكل گیري شخصیت آدمي از همان روزهاي نخست 
حیات و حتي پیش از تولد آغاز مي گردد و آثار آن تا 
آخرين لحظات حیات باقي مي ماند. اين شكل گیري 
در سال هاي نخستین زندگي، به ويژه دوران كودكي 
و نوجواني، به صورت ويژگي هاي روحي  و رواني و در 

رابطه با مناسبات اجتماعي، بروز می کند.
ــاختار آموزش وپرورش كشور،  تغییر و تحول در س
ــژه با توجه به تغییر در عناصر مهم تأثیرگذار در  به وي
نظام ساختاري شخصیت انسان در طول دوران مهم 
ــي و تربیتي  ــد، بايد در خانواده و در نظام آموزش رش
ــه، اتفاق بیفتد. مهم ترين عنصر تحول كه در  مدرس
اين دوره بسیار مورد توجه واقع شده و از طرف اولیاي 

دين بر آن تأكید فراوان شده است، »ادب« است. 
ــب تمام فضائل و  ــاز كس »ادب« مقدمه و زمینه س
ارزش هاي اخالقي و ديني در تمام طول مدت رشد 
ــتر روايات و توصیه هاي  ــت، به طوري كه در بیش اس
ــت«، از كلمة »ادب«  ــي ما، به جاي كلمة »تربی دين
ــده است. محصول تربیت انسان در نظام  استفاده ش
تعلیم وتربیت اسالمي، يافتن هويت »انسان مؤدب« 

ــت. »ادب« زيربناي ساختار همة فضائل و مكارم  اس
اخالقي است. اگر از ابتداي رشد و پرورش فرد به آن 
ــود، ساير آموزه هاي ديني و اخالقي هم به  توجه نش

فراموشی سپرده خواهد شد.
ــان است، به  ــرمايه هاي مهم انس عقل هم كه از س
ــي ادب نداشته باشد از  ادب محتاج است و اگر كس
عقلش هم بهره اي نمي برد. امام علي )ع( فرمودند: 
ــت و عقل نیازمند ادب  »هر چیزي نیازمند عقل اس
است.«1 چون پاية دين عقل است و حتي كسي هم 
ــت، اگر بخواهد  كه آموزه هاي ديني را ياد گرفته اس
ديندار واقعي باشد، نیازمند »ادب« است. »كسي كه 

ادب ندارد دين هم ندارد.«2
ــالمي واژة تربیت چندان به كار برده  در فرهنگ اس
نشده و آنچه در نظر اولیاي دين براي رشد و پرورش 
ــت. چرا  ــوده، »ادب« اس ــخصیت مؤمن مطرح ب ش
ــخصیت فرد مؤمن و مسلمان را  ــاس ش كه ادب اس
ــان ادب نداشته باشد، در  پايه ريزي مي كند. اگر انس
ــه تمام احكام و عبادات و فضائل ديني را هم  حالي ك
بداند، شايستة تكريم نیست، زيرا به مقدمات »ادب 

حضور« در پیشگاه رب العالمین راه نیافته است.
ــكوفايي آموزش وپرورش ديني منوط به  اساس ش
كسب و رعايت ادب و اخالق توسط پیروان آن مكتب 
ــت. جامعه اي كه از »ادب« تهي باشد، حتی اگر  اس
تمام ظواهر احكام ديني را هم رعايت كند، پايه هاي 
آن متزلزل و درهم شكسته می شود. جامعه ای كه در 
ــزرگ، احترام اعضای خانواده،  آن حريم كوچك و ب
استاد و مربي و... از بین رفته باشد، قابل دوام نیست.

ــروز افراد جامعه و  ــكالت رفتاري و اخالقي ام مش
ــا و مقامات اجتماعی، به  برخی صاحبان موقعیت ه
تربیت دوران خردسالي در خانه و مدرسه برمی گردد. 
ــاخت تربیت ديني  بنابراين »ادب« مهم ترين زيرس
ــر به اين  ــت. اگ ــالمي اس در نظام تعلیم وتربیت اس
موضوع توجه نشود، تعلیم آموزه هاي ديني و برنامه ها 
ــي چنداني  ــاي ديگر بازده ــات و فعالیت ه و اقدام

نخواهدداشت.
انسان به میزاني ارزش و قدر و قیمت پیدا مي كند 

شـكوفـايي تـــــــــــربيت

اگر انسان ادب 
نداشته باشد، 
در حالي كه 
تمام احكام و 
عبادات و فضائل 
دیني را هم 
بداند، شایستة 
تكریم نیست، 
زیرا به مقدمات 
»ادب حضور« 
در پیشگاه 
رب العالمین راه 
نیافته است
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كه شاخصة »ادب« در او پر رنگ تر باشد.
ــنجش ارزش افراد ادب است. ادب داشتن  عیار س
ــاخصة ايمان و مؤمن است. وسیلة تقرب به خدا و  ش
محبوبیت نزد وي و زمینه ساز ادب حضور در پیشگاه 
باري تعالي است. بنابراين، مهم ترين عامل زمینه ساز 
و تأثیر بخش در تشكیل ساختار شخصیت انسان كه 
ــال، در مواجهه با خلق  ــه فرايند تفكر، رفتار و اعم ب
ــداري واقعي منجر  ــد معنويت و دين ــق و رش و خال

مي شود، ادب است.
امام صادق )ع( فرمودند كه: »اگر از عمرت دو روز 
باقي مانده است، يك روز آن را به ادب بپرداز تا از آن 

بگیري.«3 براي روز باقي مانده كمك 
از خدا جوییم توفیق ادب

بي ادب محروم ماند از لطف رب )مولوی(
پیامبر اكرم)ص( فرمود: »فرزند در هفت سال اول 
ــید و آقا، در هفت سال دوم مطیع و فرمان بردار و  س
در هفت سال سوم وزير و مسئول است.«4 بعد فرمود: 
»بگذار فرزند هفت سال اول بازي كند و هفت سال 
دوم او را ادب بیاموز و هفت سال بعد هم او را همراه 

و مشاور خود قرار بده.«5 
ــه فرزند خود  ــي)ع( ب ــام عل ــه، ام و در نهج البالغ

)ع( مي فرمايد: »دل نوجوانان همچون  امام حس�ن 
زمیني خالي است كه هر بذري در آن پاشیده شود. 
ــخت شود  مي پذيرد. پس من پیش از آنكه قلبت س
ــود، به ادب تو  ــغول ش و ذهنت به امور ديگري مش

مبادرت ورزيدم.«6
و در ادامه مي فرمايد:

ــي كه خود را در مقام هدايت و تعلیم مردم  »كس
قرار مي دهد، بايد پیش از آنكه به تعلیم ديگري همت 
ــارد، به تهذيب خويش اقدام كند و ادب كردن با  گم
ــد. زيرا آنكه  عمل، بايد قبل از ادب كردن با زبان باش
ادب آموز و معلم خويشتن است، به احترام سزاوارتر 

از كسي است كه تنها معلم ديگران است.«7
»هیچ سرمايه اي باالتر از ادب نیست.«8

»ادب نشانة كمال انسان است.«9
ــراي فرزندان به ارث  ــن چیزي كه پدران ب »بهتري

مي گذارند، ادب نیكو است.«10
ــت كه انسان قدر خودش را  »باالترين ادب اين اس

بداند و از حد خويش تجاوز نكند.«11
ــا ادب و آداب  ــود را گرامي داريد و ب »فرزندان خ
پسنديده تربیت كنید تا خداوند شما را مورد آمرزش 

قرار دهد.«12

شـكوفـايي تـــــــــــربيت
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گزارش

کدامالگو؟
نشست هم  انديشی »الگوهای پذيرش دانشجو معلم در ايران« در 29 ارديبهشت سال جاری، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان، با 
همکاری انديشکدة تعلیم وتربیت در پرديس مرکزی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. در اين نشست که با حضور دکتر محمود مهرمحمدی، 
ــورای اسالمی، حجت االسالم دكتر علی  ــگاه فرهنگیان، دکتر محمدحسن دوگانی،  نمايندة مردم فسا در مجلس ش ــت دانش سرپرس
ذوعلم، رئیس پژوهشکدة فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسالمی، اسداهلل اسدی گرمارودی، سرپرست اسبق 
ــگاه فرهنگیان، دکتر نعمت اهلل موس�ی  پور، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان، و حجت االسالم دکتر  و مدرس کنونی دانش
علیرضا صادق زاده، معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان و عده ای از کارشناسان آموزش وپرورش برگزار شد،  مدل ها و الگوهای متفاوت برای 

پذيرش و تربیت معلمان مطرح و دربارة ابعاد آن ها بحث و بررسی شد. 
ــئوالن و  ــجو معلم در ايران از نگاه اين مس ــده درخصوص الگوهای پذيرش دانش ــی از مدل ها و نظرات مطرح ش آنچه می خوانید گزارش

صاحب نظران است. 

گزارشگر: محمد دشتی
عكاس: رضا بهرامي

نگاهي به تربیت معلم درايران 



هدف اولیه از 
تأسیس دانشگاه 

فرهنگیان آن 
بود که از بین 

دانش آموختگان 
دانشگاه های 

کشور، تواناترین 
افراد انتخاب، 
با مهارت  های 
معلمی آشنا و 

برای کار معلمی به 
آموزش وپرورش 

تحویل داده شوند

ــی،  اين هم انديش ابتدای  در 
دکتردوگانی، به عنوان سخنران 
ــن  ــت، ضم ــن نشس ــژة اي وي
يادآوری توفیقات علمی کشور 
در سال های گذشته و اهمیت 
آموزش وپرورش در استمرار آن 
و نقش بسیار مهم معلمان در تحقق اهداف بلند توسعة 
علمی کشور، گزارشی از فرايندهای منتهی به تأسیس 
ــد: »هدف  ــان ارائه کرد و يادآور ش ــگاه فرهنگی دانش
اولیه از تأسیس دانشگاه فرهنگیان آن بود که از بین 
ــور، تواناترين افراد  دانش آموختگان دانشگاه های کش
انتخاب، با مهارت  های معلمی آشنا و برای کار معلمی 
به آموزش وپرورش تحويل داده شوند. وی تأکید کرد: 
ــگاه فرهنگیان برای تربیت  ــت که دانش بنا نبوده اس
تخصصی معلمان رقیب دانشگاه های موجود باشد. اين 
دانشگاه تأسیس شد تا افراد را برای معلم شدن تربیت 
کند و به آن ها مهارت های معلمی بیاموزد. به همین 
دلیل، در حال حاضر هم اين دانشگاه بايد همان سیر 
قانونی و پیش بینی شده در اهداف و رسالت های اولیة 
ــود را دنبال کند و ضمن جذب و آموزش افراد توانا  خ
ــنا کند تا  و با انگیزه، آنان را با مهارت های معلمی آش
نظام آموزش وپرورش کشور بتواند با بهره گیری از توان 
ــة اين معلمان، در مسیر تحول بنیادين نظام  و انديش

آموزش وپرورش کشور گام بردارد.« 

ــت، دکتر  در ادامة اين نشس
ــاره به  ــن اش ــی پور، ضم موس
ــتور اصلی کار اين نشست  دس
ــی  چگونگ ــرای  »ب ــت:  گف
ــم در ايران الگوهای  تربیت معل
ــت. امروز و  متفاوتی مطرح اس
در اين جلسه در بارة الگوهای متفاوت پذيرش دانشجو 
ــث خواهیم کرد. اين  ــم در تربیت معلم ايران بح معل
ــا چه صالحیت هايی  ــجويان را ب موضوع که ما دانش
ــة تربیت معلم کنیم،  ــا را وارد عرص ــم تا آن ه بپذيري
ــت. برای تشريح اين پرسش اصلی و  سؤال اصلی اس
ــؤال ديگر پرداخت و  ــح آن، می توان به ده ها س توضی
آن ها را مطرح کرد: اينکه چه زمانی دانشجو بپذيريم؟ 
با چه تحصیالتی بپذيريم؟ آمادگی روانی- جسمانی 
و ساير جنبه های وجودی او چگونه باشد؟ همچنین، 
ــجو، موضوع مشارکت مطرح است.  در پذيرش دانش
ــؤاالتی وجود دارد: آيا فقط  در بحث مشارکت هم س
دانشگاه فرهنگیان متولی اين امر است يا دانشگاه های 
ديگر هم می توانند وارد اين عرصه شوند؟ دانشگاه های 

ــند و چگونه در پذيرش  ــی داشته باش ديگر چه نقش
دانشجو سهم ايفا کنند؟ ايشان در شرح موضوع اشاره 
ــجو را هر چه زودتر  کردند: يک ديدگاه می گويد دانش
بپذيريم و فرد را وارد عرصة معلمی کنیم، زيرا هر چه 
فردی زودتر وارد شود تربیت پذيرتر است. ديدگاه دوم 
ــردی زود وارد عرصة تربیت معلم  ــه ف می گويد، اينک
شود، هنوز عالقه ها، عواطف و آرزوهای شکل نگرفته 
ــايد فهم درستی از معلمی يا صالحیت های  دارد و ش

پايه نداشته باشد.«

ــدی   اس ــه،  ــة جلس ادام در 
ــرح موضوع  ــارودی، با ط گرم
ــان و  ــگـاه فرهـنـگـی »دانـش
ــجو با کدام الگو  پذيرش دانش
ــرد، بازخوانی مدل ها و  و رويک
ــن نیرو برای  رويکردها و تأمی
آموزش و پرورش« گفت: »آنچه را امروز در اين نشست 
ــت که به روش  ــی1 اس ــه می کنم، حاصل پژوهش ارائ
استقرايی انجام شده است؛ روشی که با استفاده از آن، 
ــاهده می شود و با مطالعة يک يک  وقايع به دقت مش
ــیم. اين روش  ــی می رس ــه نتیجه گیری کل ــوارد ب م
ــض« هم نامیده  ــوارد »تجربه گرايی مح در بعضی م

است.« شده 
ــان اهمیت آموزش وپرورش  وی تأکید کرد: »در بی
ــئوالن محترم نظام  و معلم، مقام معظم رهبری و مس
ــیاری را مطرح کرده اند که بايد به آن ها  ــائل بس مس
ــیم،  ــته باش توجه و دقت کنیم. ضمنًا بايد توجه داش
ــگاه فرهنگیان و  در بخش مربوط به تعريف های دانش
ــجو، موضوعی وجود دارد که  بی توجهی به آن،  دانش
ــت.  ــیدن به نتیجة مطلوب بازخواهد داش ما را از رس
نگاه دانشجو در اين دانشگاه بايد چند رشته ای باشد، 
ــته ای است.  ــگاه ها تک رش در حالی که در ديگر دانش
دانشگاه ها تک دانشی هستند، اما ضرورت چند دانش 
داشتن معلم بر کسی پوشیده نیست. گاهی دانشجويان 
ديگر دانشگاه ها فقط طالب دانش هستند، در حالی که 
دانشجو در اين دانشگاه مهارت جو و تربیت محور است. 
ــجو در ديگر دانشگاه ها برای چند سال معین و  دانش
مشخص دانشجو است، اما در دانشگاه تربیت معلم، او 
در تمام دوران شغلی دانشجو محسوب می شود. برای 
تحصیل در ديگر دانشگاه ها شرايط عمومی وجود دارد، 
ــگاه دانشجو بايد شرايط خاص داشته  اما در اين دانش
باشد. در ديگر دانشگاه ها دانشجو معمواًل تعهد خدمت 
ــت،  ــبک زندگی خیلی برايش مطرح نیس ندارد و س
ــجو در اين دانشگاه بايد تعهد خدمت داشته  اما دانش
ــبک زندگی دارد. به همین دلیل  ــد و آموزش س باش

دكتر محمدحسن دوگاني

اسداهلل اسدي گرمارودي
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ــبانه روزی مشغول است. رهبر معظم  هم به صورت ش
انقالب در آخرين بیانات خود اعالم کردند، کار معلم 
ــه بايد بحث اخالق و  ــت بلک فقط آموزش کتاب نیس
ــب مهارت های زندگی را نیز بیاموزاند. دانشجوی  کس
ــاز ندارد، در اين  ــم ما تنها به يک دانش نی تربیت معل
میان، عوامل انگیزشی معلمان نیز بسیار مهم و يکی از 

مسائل چالش برانگیز در تربیت معلم است. 
ــان نه تنها در  ــگاه فرهنگی ــجويان ما در دانش دانش
ــام دوران خدمت خود  ــجويی، بلکه در تم دورة دانش
ــال خدمت معلمی هم بايد به صفات  ــی س و طی س
معلمی و شايستگی های مورد نیاز آن متصف باشند تا 
تربیت معلم ما معنای واقعی پیدا کند و مؤثر واقع شود. 
ــاره می توان به الگوهای زير برای انتخاب و  در همین ب

گزينش معلمان يا درواقع تربیت معلم اشاره کرد: 
ــتخدام از بین  ــای جذب معلم، اس ــی از روش ه يک
افراد توانا و واجد شرايط دانشگاه هاست. می دانیم که 
ــن جوان جامعة ما، بحث اشتغال يکی  با توجه به س
ــائل برای مسئوالن است. بايد از بین  از مهم ترين مس
ــود  تا  ــالن  آموزش و پرورش به گزينی ش فارغ التحصی
کسانی  که تمايل دارند، به آموزش وپرورش بیايند. اين 
ــاس نامة دانشگاه فرهنگیان نیز  روش در مادة 28 اس
آمده و البته به صورت يک ضرورت مطرح شده است. 
نبايد فراموش کنیم دانشگاه فرهنگیان تنها زمانی 
که نتواند نیروی الزم را جذب کند می تواند از اين ماده 
ــتفاده کند. البته در اين رويکرد غفلتی وجود دارد  اس
و آن بی توجهی به تک رشته ای بودن فارغ التحصیالن 
ــت که تجمیع  ــت. نبايد از نظر دور داش دانشگاه هاس
ــان بايد بتوانند  ــت و معلم ــته ها برای ما مهم اس رش
چندرشته را تدريس کنند و مهارت تدريس در آن  ها 

را داشته باشند.« 

در ادامه، حجت االسالم دکتر 
ذوعلم به شرح نظريات خود 
ــت. وی نفس برگزاری  پرداخ
ــری  ــه ای را ام ــن جلس چنی
بسیار ارزشمند و استمرار آن 
ــت و ضمن  ــروری دانس را ض
اعالم اينکه ديدگاه های مربوط به پذيرش دانشجو 
در دانشگاه فرهنگیان با هم تعارض ندارند و حتی 
می توانند يکديگر را کامل کنند، اظهار داشت: »در 
ــناد باالدستی در  وضع موجود، معلم مورد نظر اس
اختیار آموزش وپرورش نیست. هدف هم اين است 
که نمی خواهیم در يک چرخة تکراری حرکت کنیم 

ــاءاهلل فرزندان بهتری تربیت کنیم  و بنا داريم ان ش
ــگان جامعه را در تعلیم وتربیت به کار گیريم.  و نخب
برای تحقق چنین امری بايد بهترين دانش آموزان 
ما به سوی تربیت معلم سوق پیدا کنند. به نظر من، 
ــتی وجود دارد. به  ــای موجود، چند کاس در نگاه ه
ــد به دنبال طرح و عملیاتی کردن  همین دلیل باي
ــا و نظرياتی را که  ــیم و نگاه ه نگاه های جديد باش
مطرح است، با تجربیات بومی خود بازنگری کنیم و 
براساس مبانی تحول نظری آموزش وپرورش، حیات 
طیبه و ارتقای هويت را مبنای کار قرار دهیم. برای 
ــد تربیت محوری را به جای  تحقق چنین امری باي

آموزش محوری مدنظر داشته باشیم. 
در ديدگاه های مطرح شدة مبتنی بر تربیت معلم 
ــم از بین  ــا جذب معل ــان ي ــگاه فرهنگی در دانش
دانشجويان ديگر دانشگاه ها، پنج اشکال وجود دارد 

 که عبارت اند از:
اشکال اول: هر دو نگاه طرح شده به دنبال تربیت 
معلِم وزارت آموزش وپرورش هستند. يعنی به معلم 
ــه ما بايد  ــدی می دهیم، در حالی ک ــت کارمن هوي
به دنبال تربیت معلم برای مدرسه باشیم. بین اين ها 
تفاوت وجود دارد. در ديدگاه ما معلم بايد به دنبال 
معلمی کردن و مادرانه و پدرانه خدمت کردن باشد.
اشکال دوم: در شناسايی و گزينش معلم تأخیر 
ــتعداد  ــود. بايد بهترين دانش آموزی که اس می ش
معلمی دارد، در مدرسه انتخاب شود. بايد بهترين 
دانش آموز شناخته شود و استعداد معلمی او در نظر 
گرفته شود. بحث دانش آموز- معلمی در اين مسئله 
مطرح است. هر دو ديدگاه ارائه شده در اين مسئله 

مشکل دارد.
اشکال س�وم: دانشجويان به هنگام آموزش، از 
ــتند. دورة تربیت معلم بايد  محیط واقعی جدا هس
ــه توأم باشد. در آموزش ها،  با کار معلمی در مدرس
دانشجو تصوری از محیط واقعی آموزش ندارد. صرفًا 

چند واحد کارآموزی دارد که بايد ارتقا پیدا کند.
اشکال چهارم: بروکراسی دانشگاهی در هر دو 
ــت. در هر دو ديدگاه، در دانشگاه  ديدگاه حاکم اس
ــی دانشگاهی  فرهنگیان، تربیت بر بنیاد بروکراس
ــود، ولی هر چه تربیت معلم در مراحل  انجام می ش
بروکراتیک قرار بگیرد، با تربیت معلم مطلوب فاصله 

خواهد گرفت.
اش�کال پنجم: در هر دو ديدگاه، انفعالی عمل 
ــود؛ يعنی در هر دو ديدگاه انتظار اين است  می ش
که کسی برای تربیت معلم مراجعه کند. برای تغییر 
وضعیت، بايد به دنبال افراد مستعد برويم تا بتوانیم 

نظامی تربیت محور ايجاد کنیم.

نگاه دانشجو در 
این دانشگاه باید 
چندرشته ای 
باشد، در 
حالی که در 
دیگر دانشگاه ها 
تک رشته ای 
است. دانشگاه ها 
تک دانشی 
هستند، اما 
ضرورت چند 
دانش داشتن 
معلم بر کسی 
پوشیده نیست

حجت االسالم دكتر علي ذوعلم
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ــت  ــا در دوره و زمانه ای زيس ــوش نکنیم م فرام
ــت. اگر  می کنیم که تعريف تربیت تغییر کرده اس
ــد که معلم محفوظاتی  نگاهمان هنوز هم اين باش
دارد که می تواند آن ها را به دانش آموز منتقل کند و 
يادگیری هم اتفاق بیفتد، شايد اين نوع تربیت معلم 
ــد، اما آقای دکتر صادق زاده و آقای  ــب باش مناس
ــی در باب تربیت  ــر مهر محمدی تعريف بديع دکت
ــازی برای  ارائه کردند که می گويد: تربیت زمینه س
تکوين و تعالی هويت است. بحث انتقال دانش يکی 
از موارد در اين تعريف است. بحث متفکرپروری و 
انديشه ورزی و ارتقای اخالق در اين تعريف مطرح 
است. نکتة مهم اينکه روحیة جهادی مد نظر ما بايد 
از همین  جا و آن  هم از بچگی شکل بگیرد. فراموش 
ــا، تعلیم وتربیت يک  ــه در نگاه آرمانی م نکنیم ک
رسالت الهی است و تنها يک فرصت شغلِی صرف 
ــت. مهم تر از همه اين که در آموزش وپرورش  نیس
مدرسه محوری بايد مطرح باشد. اصل موضوع اين 
ــد نخبه پروری بدانیم.  ــت که معلم پروری را باي اس
ــود. يعنی نبايد  ــد بازتولید ش ــة موجود نباي چرخ
ــتند، به  ــگاه ها هس ــرادی را که در دانش ــان اف هم
آموزش و پرورش هم تزريق کنیم. چرا تربیت معلم از 
مدرسه شروع نشود تا بتواند آموزش بهتری داشته 
ــد؟ در مورد حوزه های علمیه، بررسی ها نشان  باش
ــد دانش آموزانی که پس از پايان تحصیالت  می ده
ــدند، موفق ترند.  ــی وارد حوزه می ش دورة راهنماي
همین طور هم استعدادهای معلمی بايد در مدارس 
ــود تا بتوانیم دانش آموزان را  ــف و مديريت ش کش
ــغل معلمی ترغیب  ــايی و برای برگزيدن ش شناس
ــگاه تربیت معلم پرورش  ــم و با مديريت دانش کنی
ــاز داريم که  ــومی نی دهیم. ما به مدل های نوع س
ــد. بايد  ــنات دو ديدگاه ديگر هم در آن باش محس
ــگاهی با هم  ــه ای و دانش ــی و مدرس تربیت کالس
تلفیق شوند. يعنی معلم بايد هم زمان، هم در کالس 
ــگاه فرهنگیان و هم در مدرسه حضور  درس دانش
داشته باشد تا بتواند بازخوردهايی از مدرسه داشته 
باشد و اين ارتباط بايد تنگاتنگ باشد؛ به طوری که 
معلم از هیچ کدام از دو وضعیت دور نباشد. احساس 
تعلق معلم نسبت به مدرسه چنین ايجاد می شود. 
ــوی مدل هايی برويم که در شش نظام  ما بايد به س
مبانی تحول ديده شده است. با استفاده از ظرفیت 
دانشگاه ها و حوزه های علمیه و ظرفیت جامعه بايد 
ــه در آموزش وپرورش نقش  ــرد. افرادی ک اقدام ک
دارند بايد بتوانند مشارکت کنند. در اين مشارکت 

والدين هم بايد نقش داشته باشند.«

ــت، دکتر  ــة نشس در ادام
ــان  بی ــه  ب ــدی  مهرمحم
ــود پرداخت  ــای خ ديدگاه ه
ــحالم که اين  و گفت: »خوش
فرصت ايجاد شده و دانشگاه 
فرهنگیان مهد چنین مباحث 
مهمی شده است. متأسفانه از تربیت معلم به عنوان 
ــیار حساس و پیچیده و راهبردی، در  موضوعی بس
ــده است و ما که اکنون  باب ابعاد نظری، غفلت ش
مصدر امور هستیم، بايد تا جايی که ممکن است اين 
ــالت های دانشگاه  نقص را جبران کنیم. يکی از رس
فرهنگیان جبران غفلت نظرورزی و نظريه پردازی، 
آن هم از جنس بومی و متناسب با شرايط اقتصادی، 
ــت.  فرهنگی، اجتماعی و تاريخی میهن عزيز ماس
ــان می کنم، ديدگاه  ــت بی البته آنچه در اين نشس
ــخصی و کارشناسی من، صرف نظر از مسئولیت  ش
خودم در مقام رياست دانشگاه فرهنگیان، است. بايد 
ــم، اين بحث به طور مفصل در مقاله ای با  اضافه کن
ــی تربیت معلم و الگوی اجرايی  عنوان »برنامة  درس
ــارکتی آن، راهبرد تحولی برای تربیت معلم در  مش
ــی  ايران«، در دو فصل نامة نظر و عمل برنامة درس

منتشر شده است.«2
ــرح ديدگاه خود،  مهرمحمدی در ادامه، برای ش
ــرح برخی مفروضات پايه پرداخت که عبارت  به ط

بودند از:
»گزارة نخست اين است که تربیت معلم يک مقولة 

ــت. به عبارت ديگر، فرابخشی و  راهبردی ملی اس
ــت. اين فرض من است و در  ــتگاهی اس فرادس

ــم که تربیت معلم،  همین ابتدا عرض می کن
ــیار  ــود تربیت، مقوله ای بسیاربس مثل خ
ــت.  ــده و چندين و چندوجهی اس پیچی
بنابراين، برای تربیت معلم بايد به تقسیم 
ــیم و از ظرفیت های  ــی بینديش کار مل
بالفعل و بالقوة جامعه در ابعاد مختلف 
ــم. به ديگر  ــتفاده کنی بجا و بهینه اس
ــه با امر  ــخن، در توفیق نوع مواجه س
ــن مفروضات  ــم که در آن اي تربیت معل
لحاظ نشده باشد، با ديدة ترديد می نگرم؛ 

ــه ای که امر تربیت معلم را به  يعنی مواجه
ــه منحصر کند،  ــتگاه يا وزارت خان يک دس

ــای  ــاز و ضرورت ه ــخگوی نی ــد پاس نمی  توان
ــی را مناسب  ــد. من چنین روش تربیت معلم باش

ــوع تربیت معلم آن قدر  نمی دانم و فکر می کنم موض
ــت معلم در  ــا در امر تربی ــت و آن قدر م ــر اس خطی

معلم پروری را 
باید نخبه پروری 

بدانیم. چرخة 
موجود نباید 

بازتولید شود. 
یعنی نباید همان 

افرادی را که 
در دانشگاه ها 

هستند، به 
آموزش و پرورش 
هم تزریق کنیم. 
چرا تربیت معلم 

از مدرسه شروع 
نشود تا بتواند 
آموزش بهتری 

داشته باشد

دكتر محمود مهرمحمدي

19  رشد معلم | دورۀ 33 |  شمارۀ 4 |  دي 1393 |



پی نوشت 
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»پذيرش دانشجو در دانشگاه 
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اسدی گرمارودی:

 http://asadigarmarodi.ir 
2. مهرمحمدی، محمود. 
»برنامة  درسی تربیت معلم و 
الگوی اجرايی مشارکتی آن؛ 
راهبرد تحولی برای تربیت معلم 
در ايران«. دوفصل نامة نظريه و 
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   ص 5-26. 
3. صافی، احمد. »تربیت و 
معلم در ايران  )گذشته،  تأمین 
حال و آينده(«. مجلة 
تعلیم وتربیت )آموزش وپرورش( . 
شماره  های 72 و 73. زمستان 
1381 و بهار 1382. 
4. »سیر تاريخی تربیت معلم 
ايران )ويژه نامة مسائل  در 
راهبردی نظام تعلیم وتربیت؛ 
الگوی پذيرش دانشجو در 
ايران(«. دانشگاه فرهنگیان.  
  . شمارة 1. 1393
5. مهرمحمدی، محمود. 
»نگاهی به شیوة اصالح 
و نوع اصالحات ضروری 
در تربیت معلم«. فصل نامة 
تعلیم وتربیت. شمارة 31. 
 .1371

ــداف بلندی را دنبال می کنیم که  جامعة خودمان اه
با اين گونه روش  ها، معلم طراز جمهوری اسالمی ايران 
ــخن و مقدمات  ــت يافتنی نخواهد بود. آيا اين س دس
آن بدين معناست که ما با دانشگاه فرهنگیان مشکل 
داريم؟ هرگز، اما سؤالی مطرح است که آيا اين شکل 
ــاس نامة دانشگاه مفروض است،  از پذيرش که در اس
همان شکل مطلوب و ايده آل است؟ به عبارت ديگر، 
پرسش اصلی اين است که بهترين ها و مستعدترين ها 
برای پرورش افرادی که می خواهیم نسل جديد میهن 
ــت  ــیوه به دس ــپاريم، آيا تنها با اين ش را به   آن ها بس
می آيند؟ در اين نشست، به دنبال پاسخ به اين سؤال 
هستیم که: آيا در رويکرد جاری تربیت معلم ما، آنچه 

مصلحت نظام اقتضا می کند لحاظ شده است؟
معنی اين گزاره ها اين است که دانشگاه فرهنگیان 
به عنوان دانشگاهی ستادی بايد مأموريت مديريت امر 
ــانی در حوزة  تربیت معلم يا تربیت و تأمین منابع انس
ــتادی  ــگاه س تربیت معلم را بر عهده بگیرد. يک دانش
ــم را بر عهده بگیرد  ــد که مديريت امر تربیت معل باش
ــَیت امور تربیت معلم را به عنوان يک دانشگاه  و تمش
ــد، نه اينکه خودش از صفر تا  ــته باش حاکمیتی داش
صِد تربیت معلم را عهده دار باشد. اين می تواند دانشگاه 
ــد. در سند راهبردی دانشگاه،  فرهنگیان ديگری باش
ــد داريم و مرجعیت  ــیار تأکی بر مفهوم مرجعیت بس
ــیت امور يعنی  را مالزم با تصديگری نمی دانیم. تمش
ــگاه فرهنگیان امر مشارکت ملی در حوزة  اينکه دانش
ــتفاده از کل  ــد و با اس ــت کن ــم را مديري تربیت معل
به نظر من اين  ــای ملی و حتی بین المللی -  ظرفیت ه
ــم را پیش ببرد.  ــاق هم بايد بیفتد- اين کار عظی اتف
بحث تربیت معلم يک بخش تربیت علمی دارد و يک 
ــگاه فرهنگیان بايد  ــت حرفه ای. در دانش بخش تربی
تربیت حرفه ای اتفاق بیفتد. دانشگاه فرهنگیان تربیت 
حرفه ای را بايد مدنظر قرار بدهد. دانشگاه فرهنگیان 
ــت حاکمیتی که به امر تمشیت امر  ــگاهی اس دانش
ــر مبنای راهبرد  ــور می پردازد؛ ب تربیت معلم در کش
ــارکت ملی و با استفاده از کل ظرفیت های ملی و  مش
حتی بین المللی. تربیت حرفه ای مزيتی است که ما در 
آموزش وپرورش داريم. معلم در مدرسه معلم می شود 
ــم محدود بودن و  ــادی که به برنامة فعلی داري و انتق
ــش کارورزی در تربیت معلم  ــیار ناچیز بودن بخ بس
ــت و در  ــة تربیت معلم اس ــت. کارورزی روح برنام اس
ــداد واحدها از 4 به 10 واحد افزايش  برنامة جديد تع
ــت و حتی معتقد نیستیم که اين 10 واحد  يافته اس
ــر برنامه،  مقصود ما را تأمین کند. معتقديم در سراس
ــه بايد پیونددهندة دانش با درک عملی در  روح برنام
کالس درس باشد. مدرسه مزيت ماست و دانشگاه  ها 

نمی توانند ادعا داشته باشند که تربیت حرفه ای انجام 
ــگاه ها تربیت علمی است.  می دهند. کار آن نوع دانش
برای اينکه کسی شخصیت و هويت حرفه ای پیدا کند، 
مقدمه ای الزم است. روح برنامة تربیت معلم کارورزی 
ــت؛ به صورت دو يا چهار ساله. تربیت فرهنگی هم  اس

بسیار مهم است.«

ــه به صورت   ــه، جلس در ادام
ــخـنـرانـان  ــوی س گـفـت وگ
ــت.  ــه ياف ــان ادام و کارشناس
حجت االسالم دکتر صادق زاده 
ــود،  خ ــخنان  س ــدای  ابت در 
از  ــی  مقتض ــی  تعريف ــة  ارائ
ــت و خود با ابتنا به مبانی  »تربیت معلم« را الزم دانس
ــری از مفهوم  ــند تحول بنیادين و بهره گی نظری س
ــی ارائه کرد. وی با نقد  »هويت حرفه ای« تعريف هاي
ــوزان برای  ــتعداديابی دانش آم ديدگاه طرفداران اس
ــمت معلمی، اين پرسش را مطرح کرد  هدايت به س
که »آيا در دوران کنونی، يک جوان 18 ساله آمادگی 
ــود را دارد؟« وی  ــه اِی آيندة خ ــاب هويت حرف انتخ
ــه نبايد با انگیزه های مالی  همچنین با تأکید بر اينک
کسی را وارد دانشگاه کرد، گفت: »برای تربیت حرفه ای 
معلمان کارامد بايد دانشجويان خوِب سال های پايانی 
کارشناسی ديگر دانشگاه ها را با شرايط مناسب برای 

معلمی به گزينی کرد.«
ــی  پور ضمن  ــت، دکتر موس ــن نشس ــان اي در پاي
ــت به عنوان سخن پايانی  جمع بندی موضوعات نشس
گفت: »هدف اين نشست تالش برای ايجاد رغبت در 
ــان عالقه مندان به بحث تربیت معلم ايران بود تا از  می
ــای »نظرورزی« و »تولید نظريه«  اين طريق زمینه ه
ــکار  ــود. ما فرصتی ايجاد کرديم تا برای آش فراهم ش
ــدن جوانب ديدگاه های صاحب نظران، همه چیز از  ش
ــان شنیده شود. اين فرصت نیز به همین  زبان خودش
ــت؛ فرصتی که  ــنیدن داش میزان اقتضای گفتن و ش
البته اندک بود و برای موضوع مهم تربیت معلم نیازمند 
استمرار است. وی اظهار امیدواری کرد، با هم انديشی 
و گفت و گو در چنین موضوعاتی، بهترين شیوه برای 
ــاب،  تربیت حرفه ای معلمان و بهره گیری از آنان  انتخ

در مدارس، مشخص و در عرصة عمل پیاده شود.« 

خوانندگان عزيز برای آشنايی بیشتر با موضوع 
تربیت و تأمین معلم در ايران، می توانند به موارد 

شماره های 3 تا 5 پی نوشت مراجعه کنند.

 حجت االسالم دكتر صادق زاده
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سواد حقوقي

احمد مختاریان
تصویرگر: میثم موسوی

حقوق 
 اداري 

معلمان را در انجام هرچه بهتر بود، بلکه فقط موادی که می تواند دارند، مورد بحث اين مقاله نخواهد معلمان گرامی از آن ها اطالع امثال آن ها مرتبط است و تمامی که با امور استخدام، بازنشستگی و اين قانون مديريت خدمات کشوری آموزش و پرورش است. موادی از کشوری و مصوبات شورای عالی زمینه، قانون مديريت خدمات نیستند. مهم ترين قانون در اين مدرسه ها کارمند آموزش وپرورش فقط تعداد اندکی از شاغالن در معلمان، کارمند دولت هستند و شاغالن در آموزش وپرورش، ازجمله سامان دهی می کند. تقريبًا تمام دولت و روابط کارمندان دولت را موضوعاتی مانند ساختار اداری حقوق اداری نام دارد. حقوق اداری يکی از شاخه های حقوق عمومی، 
وظايفشان ياری كند 
بررسی خواهد شد. 
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رابطة معلم و ارکان اداری 
از نظر ساختار سازمانی و آيین نامه های 

اجرايی، معلمان جايگاه ويژه ای دارند، 
به طوری که در سلسله مراتب اداری، از 
نظر محل خدمت )مرکز آموزشی که 

بايد در آن انجام وظیفه كنند(، تابع ادارة 
کارگزينی منطقة محل خدمت هستند 
و در مدرسه فقط و مستقیمًا زير نظر 
مدير مرکز آموزشی به ايفاي وظايف 

معلمی می پردازند. به اين ترتیب، هیچ 
يک از مقامات آموزش و پرورش نمی توانند 

معلم را نیروی تحت امر خود بدانند و 
اين نشانگر استقالل معلمان در ساختار 

اداري مربوط است. در هیچ يک از متونی 
که وظايف پست های سازمانی و اداری 

را شرح مي دهند، معلم از کارمندان 
دستورگیرنده و تابع دستورات تلقی نشده 

است. تنها مقامی که می تواند دستورات 
اداری برای معلمان صادر كند، شورای 

عالی آموزش و پرورش است. دستوراتی که 
از ناحیة شورای عالی صادر نشده باشد يا 
در راستای مصوبات شورای عالی نباشد، 

فاقد ارزش اداری است. خالصه، روابط 
اداری معلمان از ديدگاه آموزشی به شرح 

زير است :
1. معلمان تابع مصوبات شورای عالی 

آموزش وپرورش هستند.
2. محل خدمت معلمان به وسیلة 

ادارة آموزش و پرورش محل خدمتشان 
می شود. تعیین 

3. معلمان در مرکز آموزشی 
محل خدمت خود )مدرسه( تحت امر 

هیچ يک از مقامات مدرسه نیستند. البته 
اين بدان معني نیست كه هیچ رابطة 

اداري میان معلمان و اركان مدرسه وجود 
ندارد. مدير مدرسه به عنوان عالي ترين 
مقام مدرسه، بخش نامه های مرتبط با 

امور معلمان را به اطالع آن ها می رساند و 

همچنین بر حسن رعايت و انجام وظايف 
معلمان و اجرای مصوبات شوراي مدرسه 
و بخش نامه ها نظارت و ارشادات الزم را 

ارائه می کند. رابطة میان معلمان و اركان 
مدرسه، در شماره هاي آينده بررسي 

خواهد شد.

مهم ترين امور اداری معلمان را می توان 
به اين شرح برشمرد:

الف. ساعات کاری معلمان 
يکی از مهم ترين مطالب مرتبط با 
معلمان، میزان ساعت کاری موظف 
هفتگی ايشان است. ساعات کاری 

معلمان تابع ساعات کاری مطرح در 
قانون کار يا قانون مديريت خدمات 

کشوری نیست. قانون مديريت خدمات 
کشوری در مادة 87 مقرر داشته است 

که میزان ساعات تدريس معلمان و 
اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، 

در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط 
تعیین خواهد شد.

فعالیت معلمان فقط زمانی امکان پذير 
است که مدرسه در حال فعالیت باشد. 
زمان فعالیت مدارس از اول مهرماه هر 

سال شمسی شروع و تا آخرين روز 
خردادماه سال شمسی بعد ادامه می يابد.

ساعات کار موظف معلمان به اين 
شرح است: 

- دبیران از طبقة 1 تا 7 به مدت 
22 ساعت در هفته

- هنرآموزان از طبقة 1 تا 5 به مدت 
24 ساعت در هفته

- معلمان دورة اول متوسطه از طبقة 1 
تا 5 به مدت 24 ساعت در هفته

- معلمان دارای20 سال سابقة تدريس 
يا مديريت يا معاونت مدرسه، با رسیدن 

به 50 سالگی، به مدت 4 ساعت در هفته 
از ساعت کار موظف آن ها کاسته می شود.

در دوران دفاع مقدس، بنا به ضرورت، 
ساعت کار دبیران به 24 ساعت در 

هفته افزايش يافت. در سال 1370 بنا 
به درخواست وزارت آموزش وپرورش و 
شورای عالی اداری و استخدامی کشور، 

ساعت کار دبیران دارای مدرک لیسانس، 
2 ساعت در هفته کاهش يافت، ولی در 

سال 1371 به وزير آموزش و پرورش 
اجازه داده شد ساعت کار دبیران را به 

24 ساعت در هفته افزايش دهد . در سال 
1379 با رأی ديوان عدالت اداری، مجدداً 
ساعت کار معلمان دارای مدرک لیسانس 

به 22 ساعت در هفته کاهش يافت. 

ب. مرخصی معلمان 
قانون تعريفی از مرخصی به دست 
نداده است. حقوق اداری، مرخصی را 

غیبت مجاز کارمند در اداره می داند. به 
اين معنا که هرگاه کارمند با کسب مجوز 

قانونی، در محل کار خود حاضر نباشد، 
اين غیبت او مرخصی نامیده می شود. 

مرخصی را به دو روش تقسیم 
می کنند؛ مرخصی براساس زمان و 

ساعت که به مرخصی ساعتی و مرخصی 
تمام وقت تقسیم می شود و مرخصی 

براساس حقوق که به مرخصی با حقوق و 
بدون حقوق تقسیم می گردد.

1. مرخصی ساعتی عبارت است از 
نوعي مرخصی که در آن مدت زمان نبود 

کارمند در اداره کمتر از ساعت موظف 
روزانه باشد. مثاًل به مدت دو ساعت با 
موافقت مقام مربوطه مي تواند در محل 
کار خود حاضر نشود و از انجام وظايف 

محوله معاف  شود.
2. مرخصی تمام وقت عبارت از نوعي 
مرخصی است که کارمند يک يا چند 

روز به طور کامل در محل کار خود 
حاضر نمي شود و از انجام وظايف محوله 
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می گردد. معاف 
3. مرخصی با حقوق؛ در اين حالت 

کارمند در عین اينکه به وظايف محولة 
خود اشتغال ندارد، حقوق و دستمزد 

خود را دريافت می کند. اين گونه 
مرخصی شامل مرخصی های استحقاقی، 
استعالجی، فوت خويشاوندان نزديک و 

تشرف به بیت اهلل الحرام است.
4. مرخصی بدون حقوق؛ در اين نوع 
مرخصی، کارمند از انجام وظايف معاف 

می شود و حقوق و دستمزد وی نیز قطع 
می  شود.

در نظام آموزشی ايران، وضعیت 
مرخصی معلمان شکل خاصی دارد.

معلمان از مرخصی استعالجی،  فوت 
خويشاوندان نزديک، تشرف به حج تمتع 

و مرخصی بدون حقوق برخوردارند، اما 
وضعیت مرخصی آنان کاماًل متفاوت 
است. از آنجا که امر آموزش در طول 

سال تحصیلی به طور مستمر ادامه 
می يابد، به دلیل اينکه استفاده از 

مرخصی استحقاقی باعث اختالل در اين 
امر خواهد شد، لذا معمواًل استفاده از 

مرخصی استحقاقی رخ نمی دهد. 
مادة 18 آيین نامة مصوب سال 1346 

مقرر داشته است که تعطیالت فصلی 
مستخدمان رشتة آموزشی تا میزان 

يک ماه، به عنوان مرخصی استحقاقی 
آنان در همان سال محسوب می شود. 

به همین دلیل، به نظر می رسد که معلمان 
نمی توانند از مرخصی استحقاقی در طول 

سال تحصیلی استفاده كنند. 

ج. غیبت معلمان
غیبت عبارت است از حضور نیافتن 
کارمند در محل کار خود بدون مجوز 

قانوني. 
مدير مرکز آموزشی، غیبت معلمان را 

به منطقه و ادارة محل 
خدمت ايشان گزارش 

می كند و منطقه و 
هیئت رسیدگی به 

تخلفات اداری، برابر 
مقررات، نسبت به آن 

تصمیم مي گیرد.

د. تغییر محل 
خدمت معلمان

تغییر محل خدمت معلمان به دو 
صورت انجام می شود:

- تغییر مرکز آموزشی؛ اين تغییر 
می تواند در پايان يا میانة سال تحصیلی، 

به درخواست معلم يا مدير مرکز آموزشی 
انجام شود.

- تغییر منطقه يا شهرستان محل 
خدمت که معمواًل به درخواست معلم 

می شود.  انجام 

ه�. تعطیالت
کارکنان مدرسه در 

ارتباط با تعطیالت به دو 
دسته تقسیم می شوند: 

معلمان که تعطیالت 
مرتبط با ايشان عبارت 

است از: جمعه ها، تعطیالت 
رسمی، پنجم تا سیزدهم 

فروردين ماه و سه ماه تابستان.
مدير و ديگر کارکنان که 

تعطیالت مرتبط با ايشان عبارت 
است از: جمعه ها، تعطیالت رسمی، 
پنجم تا سیزدهم فروردين ماه. اين 

را  کارکنان تعطیالت سه ماهة تابستان 
ندارند، اما معمواًل با تصمیم مدير، يا دو 
روز در هفته را در مردادماه برای انجام 
امور به مدرسه مي آيند و يا به صورت 

مي يابند.    نوبتی در مدرسه حضور 
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مدرسه هاي ایران

كالسهاي
خزانزده

در و ديوارهاي خالي و نامرتب اين كالس ها از بهترين فرصت هاي آموزشي 
براي  مي تواند  تدبیر  و  توجه  كمي  با  معلم  و  كالس اند  دانش آموزان  براي 

بانشاط كردن فضا و غني كردن محتواي كالس درس از آن ها استفاده كند.
بسیار  توانايي  و  دانش آموزان  قريحة  و  ذوق  ناديده گرفتن  با  اوقات  بیشتر 
كسب  و  تجربه اندوزي  فرصت  ناب،  ايده هاي  پرورش  و  خلق  در  زيادشان 
دارد،  اختصاص  ايشان  به  يك  سال  كه  فضايي  در  را  اجتماعي  مهارت هاي 

دريغ مي كنیم!
بیايید با هم بینديشیم و از تجربه هاي خوب معلمان آگاه و باذوق در اين 

زمینه بهره ببريم.

 اين فضاها را به چه شیوه و با صرف چه میزان بودجه و امكاناتي مي توانیم 
به يكي از بهترين فضاهاي آموزشي تبديل كنیم؟

 مشاركت دانش آموزان كالس در اين باره چه سهمي از يادگیري جمعي 
را به خود اختصاص مي دهد؟

لطفًا پیشنهادها و تجربه هاي ارزشمند خود را به پیام نگار رشد معلم بفرستید 
تا در اختیار همة معلمان عزيز قرارگیرد.

فرزانه نوراللهي
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دنیای نوجوان

دختران و پسران نوجوان در سنینی که ما فکرش 
را نمی کنیم، به مسائل جنسیتی حساس می شوند 
مسائل  اين  دربارة  کافی  دانش  و  آگاهی  اگر  و 
نداشته باشند، اين حساسیت، اثرات مخربی بر آن ها 
می گذارد. از سوی ديگر، تغییر نوع »روابط انسانی« 
به قدری  را  روابط  اين  دنیای معاصر، مديريت  در 
پیچیده کرده است که شیوه های تربیتی رايج برای 
میان،  اين  در  به نظر می رسد.  ناکارامد  آن ها  حل 
آسیب پذيرترين گروه آن دسته از نوجوانان هستند 
که کمترين آگاهی و پیش زمینة ذهنی را در مورد 
کنجکاوی های  در حالی که  دارند،  مربوط  مسائل 

جنسی آن ها نیز قوی است.
نهاد  اينکه خانواده، به عنوان مهم ترين  با وجود 
الزم  اطالعات  دادن  مسئولیت  نوجوانان،  تربیتی 
بسیاری،  والديِن  دارد،  برعهده  را  زمینه  اين  در 
به داليل متعددی ازجمله احساس شرم، نگرش 
منفی به امور جنسی، هراس از پیامدهای منفی 
که  باور  اين  يا  آگاهی  نداشتن  اطالعات،  اين 
حرف  خود  کودک  با  جنسی  مسائل  دربارة  اگر 
از  می شود،  شکسته  آن ها  بین  حرمت  بزنند، 
امتناع  با فرزند خود  گفت وگو دربارة اين مسائل 
ضرورت  درک  وجود  با  نیز  مدرسه ها  می کنند. 
آموزش نگرش ها و مهارت های الزم به نوجوانان، 
برای درامان ماندن از رفتارهای جنسی ناايمن و 
نامناسب، به علت نداشتن سیاست کلی و برنامة 
مؤثر و نیز نیروی اجرايی آموزش ديده، در انجام 

بوده اند. اين مهم ناکارامد 
ارائة  در  مدارس  ناکارامدی  و  والدين  ناتوانی 
آموزش های مناسب جنسی باعث ايجاد عالقه و 
انگیزة دوچندان نوجوانان به بلعیدن تمام منابع در 
دسترس از اطالعات جنسی شده است. متأسفانه 
بیشتر اين اطالعات نادرست و نامطلوب اند. گرايش 
مهم ترين  ناامن  و  نامناسب  رفتارهای جنسی  به 
خطری است که در اثر نبود آموزش های جنسی 
مناسب، نوجوانان و جوانان را تهديد می کند. اين 
پیشنهادهايی،  ارائة  با  که  است  آن  پی  در  مقاله 
به  ابتال  از  پیشگیرانه  آموزش های  در  را  معلمان 
رفتارهای جنسی نامناسب ياری دهد. با امید اينکه 
بتوانیم حتی يک دانش آموز را از گرفتار شدن در 

اين ورطه حفظ کنیم. 

نوجواني
ریحانه ایزدی
تصویرگر: میثم موسوی
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احترام 
به فضای شخصی خود و 

دیگران را به نوجوانان بیاموزید
اصطالح »فضای شخصی« معمواًل به فاصلة فیزيکی 

بین دو فرد در محیط اجتماعی، خانواده يا کار اشاره دارد. 
جنبة  به  شخصی  فضای  پیداست،  تعريفش  از  که  همان طور 

فیزيکی حدومرزها اشاره دارد. اين فضا درواقع بخشی از خود ماست 
که می تواند امنیت جسمانی و آرامش روانی ما را تأمین کند. يکی 
را  »افرادی  است:  اين  شخصی  فضای  مهم  ولی  ساده  کارکردهای  از 
ايمن  فاصله ای  در  و  دور  نزديک شوند،  ما  به  نمی خواهیم خیلی  که 

می دهد.« قرار 
اين مبحث به نوجوانان کمک می کند حريم خصوصی و احترام به 
بدن را درک کنند. وقتی بچه ها به دورة بلوغ می رسند، آموزش 

اينکه  درک  می شود.  مهم تر  مفهوم حريم خصوصی  دربارة 
دانش آموزان  به  می تواند  است«،  خصوصی  من  »بدن 

کمک کند مهارت هايی را پرورش دهند که آن ها 
و ديگران را از خطرات جنسی ايمن 

نگه می دارد.

نوجوانان را 
با بدنشان آشنا کنید

نوجوان بايد با بدن خود و ويژگی های آن آشنا شود. 
از  شگفت انگیز  پديده ای  به عنوان  می توان  نیز  را  بلوغ  فرايند 

خلقت به نوجوان معرفی کرد. گفت وگوی باز و آزادی که با زبان علمی 
و فاخر انجام می شود،  به نوجوان کمک می کند اضطراب های ناشی از ابهام 

را پشت سر گذارد، با راه های مراقبت از خودش آشنا شود و آمادة درک و دريافت 
آموزش های جنسی شود.

آموزش جنسی بايد از آغاز پیدايش عالئم دوران بلوغ شروع و ادامه دار شود. اين 
آموزش شامل آگاهی از نشانه های بلوغ و صفات ثانوية جنسی، آشنايی با بیماری های 
دستگاه تناسلی و نیز بیماری های مقاربتی، رفتارهای پرخطر جنسی، پیامدهای روابط 
رعايت  با  همراه  نوجوان،  تناسب سن  به  که  است  موادمخدر  سوء مصرف  و  نامشروع 

ارزش های دينی و اخالقی، بايد توسط والدين، مربیان و مشاوران مدارس صورت گیرد.
بايد به نوجوانان کمک کرد تا بفهمند مسئول بدنشان هستند و بدن آن ها تنها به 

آن ها تعلق دارد. هیچ کس حق ندارد به آن ها آزار برساند، اعضای خصوصی شان 
را لمس کند يا باعث شود حس بدی نسبت به خود داشته باشند. بديهی 

است چنانچه اين آموزش ها توسط معلمی انجام شود که رابطة خوبی 
با نوجوانان دارد و دانش آموزان در کالسش احساس اطمینان، 

امنیت و راحتی می کنند، بسیار مؤثرتر خواهد بود.

نوجوان را 
به دنیای مطلوبش 

ارجاع دهید
يکی از راه هايی که به نوجوان کمک می کند انتخاب هايش را ارزيابی و 

مديريت کند، ترسیم »دنیای مطلوب« است. مثاًل دنیای مطلوب يک نوجوان 
ممکن است يک ورزشکار مشهور باشد که همه او را ستايش می کنند، يا استاد 

دانشگاهی که دانشجويان مشتاق شرکت در کالس هايش هستند يا حتی خواننده ای 
که سی دی هايش در بدو انتشار، ناياب می شوند! به نوجوانی که دنیای مطلوب خود را 
ترسیم کرده است، می توان گفت، رفتارهايی که تو در رابطه با هر چیز ازجمله رفتارهای 
جنسی انتخاب می کنی، بر ادامة زندگی ات تأثیر زيادی می گذارد. بايد آن ها را تشويق 

کنیم سؤاالتی از اين دست را از خود بپرسند:
 آيا انتخاب هايی که می کنم سبب می شود در آينده زندگی سالمی داشته باشم؟

 آيا انتخاب های من سبب می شود فردی باشم که می خواهم؟
 آيا طريقة زندگی فعلی، مرا از رسیدن به اهداف و آرزوهايم بازخواهد داشت؟

 آيا ورزشکار مشهور الگوی من، از همین راه به هدفش رسیده است؟
 آيا بدون تحقیق و پرس وجو از منابع معتبر می توانم از سبک 

زندگی واقعی الگوهايم باخبر شوم؟
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فرهنگ حیا1  دربارة 
با نوجوانان گفت وگو کنید

در عصری که فرهنگ برهنگی از سوی جوامع غربی با 
اين شعار ترويج می شود که بدن ما چیزی نیست که بخواهیم از 

داشتنش خجالت بکشیم و آن را بپوشانیم، ضرورت برنامه ريزی برای 
انتقال فرهنگ حیا به نسل نوجوان بیش از پیش اهمیت دارد. پیام ما اين 

است: اگرچه بدن ما ماية شرمساری ما نیست، اما ما در دينمان دربارة بدن 
خود احکامی داريم که پوشیده بودن آن را ضروری می داند و اين موجب مصونیت 

جسمانی و روانی ماست.
حیا نیرويی مهارکننده و نظم دهنده است که رفتارهای روانی و جسمانی انسان را 

براساس »شرع و عرف« تنظیم می کند.
يا کرامت  به خود  احترام  بر  بلکه  نه طمع،  است،  ترس  بر  مبتنی  نه  نگرش حیا 
انسانی مبتنی است. انسان به میزان کرامتی که از آن برخوردار است، شرم دارد 
که به زشتی ها آلوده يا از زيبايی ها محروم شود. اين نگرش ريشه در باور و تفکر 

فرد دارد و لذا امری درونی است. اما اين باور نیز مانند ديگر باورهای انسان 
الجرم در رفتار فرد بروزهايی خواهد داشت که پوشیدگی و حجاب يکی 

از جلوه های بیرونی آن است. احترام به خود فرد را برمی انگیزد 
حدومرزهای مشخصی برای خود تعیین کند. پوشیدگی 

حدود  اين  از  بخشی  نشانگر  می تواند  نیز 
شخصی باشد. 

توصیه هایی برای تعیین 
حدومرزهای سالم

به نوجوانان بیاموزيد:
تعیین  به  می دهید  تشخیص  وقتی   
حدومرز نیاز داريد، آن را واضح، با آرامش، 
کلمات  کمترين  با  و  محترمانه  و  قاطعانه 
نکنید، عصبانی  توجیه  کنید.  بیان  ممکن 
تعیین  که  حدومرزهايی  برای  يا  نشويد 

کرده ايد معذرت نخواهید.
 شما مسئول واکنش ديگران در قبال 
مرزهايی که تعیین کرده ايد، نیستید. شما 
شیوه ای  به  را  حدومرزتان  مسئولید  فقط 

محترمانه انتقال دهید.
 در ابتدا وقتی حدومرز تعیین می کنید، 
شرمندگی  يا  گناه  خودخواهی،  احساس 
داريد. به هرحال، آن را انجام دهید و به خود 
باشید.  خودتان  مراقب  داريد  حق  بگويید 
تعیین حدومرز به تمرين و اراده نیاز دارد. 

خشم  يا  عصبانیت  احساس  وقتی   
می کنید، يا در حال ناله و شکايت هستید، 
به  داريد.  نیاز  حدومرز  تعیین  به  احتمااًل 
خودتان گوش دهید، تعیین کنید الزم است 
چه کار کنید يا چه بگويید و سپس با جرئت 

خواسته تان را بیان کنید.
تعیین  گرفتن  ياد  باشید  داشته  ياد  به   
حدومرز سالم زمان می برد و يک فرايند است.

 شبکه ای حمايتی از افرادی ايجاد کنید 
که به حق شما برای تعیین حدومرز احترام 
می گذارند. اشخاص سم پاش را از زندگی تان 

حذف کنید.
با خودتان و هم   دربارة حدومرز، هم 
با ديگران صريح باشید. مطمئن شويد که 
دربارة موضوع حدومرز انديشیده ايد و برای 
چه چیزی  تعیین کرده ايد  ديگران  و  خود 

پذيرفته است و چه چیزی نه.
 از حدومرز خود در عمل پشتیبانی کنید.

 وقتی حدومرز ناديده گرفته شد، آن را 
به فرد يادآوری کنید و از او بخواهید آن را 

حفظ کند.
داد،  ادامه  حدومرز  نقض  به  فرد  اگر   
را  رفتارش  بخواهید  مؤدبانه  و  قاطعانه 

متوقف کند.
 بـحـث يـا دفـاع نکنید و بیش از حد 

توضیح ندهید.
 قوی باشید و تسلیم نشويد.

را در  تا خود  تعیین کنید  را  راه هايی   
زمان و مکانی قرار دهید که احتمال نقض 

حدومرزتان در حداقل است.
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را  نوجوانان 
از موانع تعیین حدومرز و 
فضای شخصی آگاه کنید

به  ندارد  دوست  هیچ کس  اگرچه  بگويید  دانش آموزان  به 
حدومرزهايش تجاوز شود، ولی بعضی ها اجازة اين کار را می دهند. 

اگر موانِع تعیین و تقويت حدومرزها را بشناسیم، بهتر می توانیم آن ها را 
مديريت کنیم. اين موانع عبارت اند از:

1. باورهای نادرستی مثل: »ارزش گفتنش را ندارد، من که حقی ندارم«، »گفتن 
نه خطرناک است، نقش من اين است که ديگران را راضی کنم«

2. اشتیاق برای احساس تعلق، تمايل به پذيرفته شدن، محبوب و خواستنی بودن يا 
پذيرفته شدن توسط شخص يا گروهی ديگر

3. مقدم دانستن نیازها و احساسات ديگران بر نیازها و احساسات خود
4. درست نشناختن خود و حق و حقوق خود

5. ترس از به خطر افتادن روابط با تعیین حدومرز
6. ترس از طرد شدن و در نهايت رها شدن

7. بلد نبودن ايجاد حدومرزهای سالم
8. ترس از رودررو شدن با ديگران

9. احساس گناه
تأکید کنید که تعیین کردن حدومرز را می توان آموخت. اين امر يک 

ضرورت است، زيرا هر نوع سوءاستفاده ای، حدومرز شخصی را نقض 
می کند و در برخی موارد، نقض حدومرز، توانايی کودک و 

نوجوان را برای تبديل شدن به بزرگ سالی مستقل 
و مسئول تحت تأثیر قرار می دهد.

پی نوشت
1. مطالبی که در بخش 

فرهنگ حیا آمده، برگرفته 
از کتاب فرهنگ حیا، نوشتة 
عباس پسنديده، چاپ و نشر 

دارالحديث است. 

حدومرزرا  تعیین 
به نوجوان بیاموزید

دربارة  هستند  محدوديت هايی  شخصی  حدومرزهای 
اينکه افراد تا چه حد می توانند به فضای شخصی ديگری نزديک 

از جانب ديگران  شوند. حدومرزها می توانند مشخص کنند چه رفتاری 
پذيرفتنی است و چه رفتاری پذيرفتنی نیست. آگاهی از حقوق شخصی، اولین 

قدم در ايجاد و مراقبت از حدومرزهاست.
افراد خوب و مؤثر حدومرز تعیین می کنند، چرا که تعیین حدومرز شما را به فردی 

ايمن تبديل می کند. حدومرزها شیوه ای برای مراقبت از خودمان هستند. ما هم حق داريم و 
هم وظیفه داريم از خودمان حفاظت و دفاع کنیم. برای اينکه تعیین حدومرز مؤثر باشد، بايد 
در حفاظت از آن باثبات رفتار کنید. ايجاد حدومرزهای سالم »قدرت بخش« است. اگر بخواهیم 

هم از نظر جسمی و هم از نظر عاطفی سالم باشیم، تعیین حدومرز حیاتی است.
به نوجوانان هشدار دهید که نداشتن حدومرز مشخص و سالم مشکالتی عاطفی را در پي دارد 
که می تواند به وابستگی، افسردگی و اضطراب منجر شود. نداشتن حدومرز به قفل نکردن در 
خانه می ماند كه در نتیجة آن، همه، حتی افراد ناخوشايند، می توانند وارد خانه شوند. از طرف 
ديگر، داشتن حدومرزهای بیش از حد سخت، به انزوا منجر می شود. بايد به او کمک 

کنیم از مسیر تعادل خارج نشود.
آموزش حدومرزهای سالم به نوجوان، به او کمک می کند دربارة خود و ديگران 

تصمیمات بهتری بگیرد و حس مسئولیت و کنترل فردی به دست آورد. با 
پرورش حس خودمختاری شخصی و احترام برای خود و ديگران، 

نوجوان از عزت نفسش حفاظت می کند، احترام به خود را 
حفظ می کند و از روابط سالم لذت می برد.

از جوالن اندیشه ها 
هراسان نشوید

آخر  مورد  همین  مقاله  اين  توصیة  مهم ترين  شايد 
و آموزش  ايجاد شبهه  از ترس  ما معلمان  از  باشد. بسیاری 

غلط، جلوی اظهارنظر نوجوانان را که اتفاقًا حرف های زيادی برای 
گفتن دارند می گیريم و بحث را با نتیجه گیری خودمان جمع می کنیم. 

غافل از اينکه با اين کار اعتماد نوجوان را از خود سلب و او را به اشخاص 
غیرمعتبر برای دريافت اطالعات واگذار می کنیم. 

برقراری ارتباط با نوجوان در آموزش های اين چنینی حیاتی است. با بحث 
دربارة حدومرزها با نوجوان، به او کمک کنید مهارت های ارتباطی را تمرين کند. 
دربارة داليل وجود حدومرزها و اينکه با نقض آن ها چه اتفاقی می افتد، صحبت 
به تعیین حدومرز  کنید. دربارة موقعیت هايی که در آن ممکن است نوجوان 
نیاز داشته باشد، بحث کنید. به نوجوان کمک کنید بینديشد کدام حدومرزها 
در هر موقعیت ممکن است نقض شود و راه های مناسب ابراز حدومرزهايش 
کدام ها هستند. ايجاد فرصت آزادانديشی در کالس با حضور معلمی که بچه ها 
نوجوانان  گرايش  احتمال  روانی می کنند،  امنیت  احساس  در حضورش 

نوجوانان  که  چرا  می دهد.  افزايش  را  جنسی  مناسب  رفتارهای  به 
آگاهی های خود را از منابع پراکنده ای به دست می آورند که درست 

آزادانديش،  کالس  و  معلم  است.  آمیخته  درهم  غلطش  و 
باعث پااليش اين آگاهی ها می شوند. چنین کالسی، 

مرجعی برای کسب اطالعات صحیح و اتخاذ 
تصمیم های درست خواهد بود.
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راهنمایی و مشاوره

حدیثه اوتادی
تصویرگر: میثم موسوی

هوشهیجانی
راهی
بهسويموفقیت

ــال های  ــت که در س ــوش هیجانی واژه ای اس ه
ــنیده ايم؛ مفهومی که برخالف  ــر آن را زياد ش اخی
هوش شناختی )همان IQ( اکتسابی است و به نظر 
ــا باشد. اگر هوش  ــد می تواند بسیار راهگش می رس
شناختی يا IQ را توانايی ياد گرفتن، درک کردن و 
 EQ استدالل کردن تعريف کنیم، هوش هیجانی يا
توانايی درک خود و نحوة تعامل صحیح با ديگران 
ــود، اگر هوش شناختی  ــت. امروزه گفته می ش اس
ــد، هوش  ــت فرد کمک کن ــه موفقی 20 درصد ب
هیجانی تا 80 درصد در موفقیت او تأثیرگذار است.
افراد متعددی دربارة اين مفهوم کار کرده اند، ولی 
يکی از مؤثرترين آن ها دانیل گلمن1، روان شناس 
ــت. او می گويد: »هوش هیجانی راه  امريکايی،  اس
ــدن است. هوش هیجانی  متفاوتی برای باهوش ش
به شما کمک می کند از احساساتتان آگاه شويد و 
ــت در زندگی  از آن ها برای گرفتن تصمیمات درس
ــتفاده کنید. افراد با هوش هیجانی باال توانايی  اس
مديريت حالت های ناراحت کننده را در خود دارند 
و وقتی در راستای اهدافشان با شکست يا مشکل 
مواجه می شوند، امیدوار و خوش بین باقی می مانند. 
ــان هايی با همدلی باال هستند و به خوبی  آن ها انس

می توانند ديگران را در تجربه کردن احساساتشان 
همراهی کنند.«

درواقع، افراد با هوش هیجانی باال می توانند حاالت 
ــرل کنند. محققان معتقدند،  هیجانی خود را کنت
ــمانی و روانی باالتری  ــالمت جس اين گونه افراد س
ــه به طور دقیق وضعیت هیجانی خود  دارند، چراک
را درک و ارزيابی می کنند. آن ها می دانند چطور و 
چه زمانی احساساتشان را بروز دهند و به طور مؤثر 

حاالت خلق و خويی خود را تنظیم کنند.
ــی را برای هوش هیجانی  گلمن پنج مؤلفة اصل
معرفی کرده است که هر کدام چند قابلیت را شامل 
می شوند. اگر به دنبال آن هستید که هوش هیجانی 
خود را بسنجید، اين مؤلفه ها را مرور کنید و ببینید 
ــما وجود  ــا چه درصدی در ش ــدام از آن ها ب هر ک
ــوم هوش هیجانی،  ــتر از مفه دارد. با آگاهی بیش
می توانیم آن را در خود و فرزندان و دانش آموزانمان 

افزايش دهیم.
ــده می توان ابعاد پنج گانة  ــته بندی ش به طور دس
ــان  هوش هیجانی و 25 قابلیت آن را اين گونه نش

داد )نمودارهاي 1 و 2(.

افراد با 
هوش هیجانی 
باال می توانند 
حاالت هیجانی 
خود را 
کنترل کنند
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يکی از بخش هايی که با 
هوش هیجانی رابطة قوی دارد، 

بخش تحصیلی زندگی افراد 
است. مدرسه يکی از مهم ترين 
بافت های يادگیری مهارت های 
اجتماعی و عاطفی است. حتی 

اگر فرايند اجتماعی شدن و 
رشد مهارت های هیجانی در 

خانواده به نحو مطلوبی صورت 
نگرفته باشد، بسیاری از 

روان شناسان تربیتی معتقدند 
امکان جبران اين کاستی در 

فضای مدرسه وجود دارد. 
در گذشته، اعتقاد بر اين بود 
که توانايی ذهنی و شناختی 

می تواند نشان دهندة پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان باشد، 

در حالی که امروزه اعتقاد بر آن 
است که موفقیت به چندين 

نوع هوش بستگی دارد. درواقع 
توانمندی ها و شايستگی های 
اجتماعی و هیجانی از عوامل 

تعیین کننده و تأثیرگذار بر 
موفقیت تحصیلی محسوب 

می شوند که متأسفانه در 
نظام آموزشی ما بر آن تأکید 

چندانی نمی شود.

قابلیت های اجتماعی

همدلی

درک ديگران
خدمت مداری

بالندگی ديگران
هدايت تنوع

آگاهی سیاسی

مهارت های اجتماعی

تأثیرگذاری
ارتباطات

مديريت تعارض
رهبری

تسريع تغییر
ساختن گروه ها

همکاری و همیاری
ظرفیت های گروهی

نمودار 2

قابلیت های فردی

خودآگاهی
آگاهی هیجانی

خودباوری
خودارزيابی صحیح

نمودار 1

خودگردانی

خودکنترلی
قابل اعتماد بودن

وظیفه شناسی
انطباق پذيری

نوآوری

انگیزش

رشدگرايی
تعهد

ابتکار عمل
خوش بینی
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دانش آموزان با هوش هیجانی باال از 
چه مزایایی برخوردارند؟

- بیشتر مورد توجه دوستانشان هستند؛
- توانايی مقاومت در برابر فشار هم ساالن برای 

انجام امور نامعقول را دارند؛
- خودباوری باالتری دارند؛

- وظايف محوله در زمینه های گوناگون را بهتر 
به انجام می رسانند؛

ــفته،  ــلط ترند و ديرتر برآش - بر رفتار خود مس
ــوند و اگر دچار اين  مضطرب يا گوشه گیر می ش
ــه حالت عادی  ــوند، راحت تر ب ــانات هم ش نوس

بازمی گردند؛
ــتر  ــر درک و بیش ــود را بهت ــان خ - اطرافی

همراهی می کنند؛
ــرکت می کنند  - در فعالیت های گروهی ش
و انعطاف الزم را برای حضور در گروه دارند 
)روحیة همکاری و مشارکت بااليی دارند(؛
ــتند و در برقراری  - اجتماعی تر هس
ــران موفق تر  ــاط با ديگ ارتب

عمل می کنند.

در فضای 
آموزشی نقش 
معلمان بسیار 
پررنگ است، 
چون بیشترین 
ارتباط و 
باالترین میزان 
تأثیرگذاری را 
دارند

پی نوشت
1. Golman

چگونه مؤثر واقع شویم
در فضای آموزشی نقش معلمان بسیار پررنگ 
ــترين ارتباط و باالترين میزان  ــت، چون بیش اس
تأثیرگذاری را دارند. به طور حتم، هوش هیجانی 
اگر از سنین پايین تر در دانش آموزان پرورش يابد، 
نهادينه می شود. بنابراين، اين راهکارها به ويژه در 

دورة ابتدايی، بسیار مؤثر واقع خواهند شد.
- اجازه دهید دانش آموزان هیجان های خود را 
ــوان فرصتی برای ايجاد  ــراز کنند و از آن به عن اب
ــتفاده کنید )مثاًل از آن ها بخواهید  صمیمیت اس

عواطف و احساسات خود را نقاشی کنند(؛
ــات آن ها گوش دهید تا  - با همدلی به احساس

همدلی و همراهی کردن را بیاموزند؛
- به موقع از آن ها تعريف کنید؛

ــد امکان کمتر انتقاد کنید )رفتار را نقد  - تا ح
کنید نه شخصیت را(؛

- اجازة خیال پردازی به آن ها بدهید؛
- آرام و صبور باشید، آن ها از شما خواهند آموخت؛
- به ماهیت رشد آن ها توجه کنید )بدانید در چه 

مرحله ای از رشد روانی اجتماعی خود هستند(؛
- به آن ها مسئولیت بدهید؛

- محیط کالس را بانشاط کنید؛
ــارکت را  ــی انجام دهید و مش - کارهای گروه

تقويت کنید؛
ــوزش مهارت های  ــرای آم ــی ب ــر فرصت - از ه

اجتماعی، هرچند کوچک، استفاده کنید؛
- الگوهای موفق را معرفی کنید؛

- توانايی حل مسئله را به آن ها بیاموزيد، آن ها 
بايد نحوة برخورد با مسائل را بیاموزند تا به افرادی 

خودگردان تبديل شوند.
يادمان باشد هوش هیجانی نتیجة خودآگاهی 
است. وقتی عواطف و تمايالت خود را شناختیم، 
بستر شناخت عواطف ديگران نیز فراهم می شود. 
بنابراين، شايسته است برای ارتقای هوش هیجانی 
ــبی برای کمک به  ــیم تا الگوی مناس خود بکوش

دانش آموزانمان در اين زمینه باشیم.
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معلمان بزرگ ایران

جعفر رباني
تصویرگر: علی شفیع آبادی

به مناسبت يكصدمین سال تولد
علي اصغر عالمةكرباسچیان 

نوشتن دربارة مرحوم حجت االسالم 
علي اصغر عالمة كرباسچیان، دشواري هاي 

خاص خود را دارد و در این صفحات 
اندك حق مطلب دربارة او ادا نمي شود. 

به هرحال، اینك كه درست در یكصدمین 
سال تولد عالمه قرار گرفته ایم، یادكرد او 

بسیار بجاست. نگارنده امیدوار است بتواند 
در فرصتي دیگر حق مطلب را دربارة این 

مردسترگ ادا كند و میزان اثرگذاري او را 
در تأسیس و توسعة مدارس اسالمي 

بهتر نشان دهد.
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علي اصغر عالمه كرباسچیان در سال 1293شمسي 
ــد. پدربزرگش  ــران متولد ش ــازار ته ــة ب در منطق
ــاس بود و از  محمدتق�ي در كار تجارت كرب حاج 
بازرگانان بسیار متقي به شمار مي رفت و زبانزد مردم 
ــت به مكتب رفت و خواندن و  بود. علي اصغر نخس
نوشتن و قرآن را در حد مطلوب فراگرفت. آن زمان 
ــه، »بچه اي كه دو  ــا، به گفتة عالم در مكتب خانه ه
ــه را مي خواند.« روحیة  و دمن ــال آنجا بود كلیله  س
ــي در علي اصغر وجود  ــم دادن از همان كودك تعلی
ــت: »بچه ها را از كوچه جمع مي كردم و منزل  داش
مي بردم و نماز يادشان مي دادم... جايزه هم به آن ها 
مي دادم.« علي اصغر بعد از مكتب به مدرسة مروي 
ــران رفت و دروس طلبگي را آغاز كرد. در همان  ته
ــورد كرد يا از  ــخصیت هاي بزرگي برخ جواني با ش
ــتوانه اي در تعلیم  آن ها درس گرفت كه هر يك اس
و تحقیق و تربیت اسالمي بودند. شیخ ابوالحسن 
شعراني، آقابزرگ ساوجي، شیخ هادي مقدس 
و آقاي دربندي از آن جمله بودند. اما اين ها همه به 
ــرانجام به درياي  منزلة رودهايي بودند كه وي را س
بزرگ، يعني آیت اهلل سیدحس�ین بروجردي، 
ــه آموزش و  ــه در توجه ب ــد؛ مردي ك متصل كردن
ــوه اي بود. عالمه  ــازي اس تعلیم وتربیت و انسان س
ــت كه روزي پیرمردي عصازنان وارد  نقل كرده اس
مجلس آقاي بروجردي شد كه معلوم بود اهل علم 
ــت. اما آيت اهلل بروجردي نهايت احترام را به او  نیس
گذاشت. بعد از رفتن او، حاضران از ايشان پرسیدند 
ــه بود؟ گفت: »او  ــما به اين مرد چ دلیل احترام ش
ــه دارد و بچه ها را  ــتان( مكتب خان ــتر )لرس در الش

مي كند.« تربیت 
ــیاري را از  ــراز و فرودهاي بس ــه ف ــاري، عالم ب
ــي تربیت كودكان  ــرگذراند و راجع به چگونگ س
ــرد تا اينكه در حدود  ــیار ك و نوجوانان تأمالت بس
ــالگي به اين نتیجه رسید كه »عمل صالح«  40 س
ــت كه  و بهترين كار در آن اوضاع و احوال اين اس
ــیس كند. وي كلید اين كار را با  ــه اي تأس مدرس
مرحوم شیخ هادي مقدس1 زد، كه خود از واعظان 
ــیس  ــاز آن روزهاي تهران بود: »فكر تأس انسان س
مدرسه كه در ذهن بنده آمد يك روز نزديك هاي 
مغرب در بازار تهران به آقاي حاج مقدس رسیدم. 
ــما چطور در تهران مانده ايد؟  ــان فرمودند: ش ايش
ــاءاهلل مدرسه اي تأسیس  ... گفتم مي خواهیم ان ش
ــان آهي  ــات دهیم. ايش ــا را نج ــم كه بچه ه كنی
كشیدند و گفتند سي سال است اين غم در دل من 
است كه بچه هاي ما دورة دبستان را طي مي كنند، 
ــتان ها المذهب  ــي مي روند در اين دبیرس اما وقت

ــب براي نمازجماعت  ــوند. گفتند: من امش مي ش
ــجد( نمي روم ]تا با هم در اين باره صحبت  )به مس
ــجد بزازها نشستیم و  كنیم.[ با هم رفتیم در مس

صحبت كرديم.« 
ــه خود  ــه عالم ــا اينك ــت ب ــه اس ــب توج جال
پیشنهاددهندة تأسیس مدرسه بود ولي منظور وي 
از مدرسه، مدرسة رسمي با مجوز آموزش وپرورش 
نبود، اين »مقدس« بود كه به وي گفت: »نه خیر؛ 
ــمي بگیريم و  ــه امتیاز رس ما بايد براي اين مدرس

مدرسه اي داشته باشیم قانوني!«
ــه  ــیس مدرس تأس ــراي  ب ــرمايه اي  ــه س عالم
ــردان خّیر بازار رفت و  ــت. نزد چهار نفر از م نداش
ــر از آن ها هر يك  ــت. دو نف از آن ها كمك خواس
25 هزار تومان دادند. نفر سوم نداشت. عالمه به او 
ــر نداريد قرض كنید! و او قرض كرد. نفر  گفت: اگ
چهارم هم نداشت، عالمه گفت: فالني قرض كرد، 
شما هم قرض كنید! او نیز پذيرفت و بدين ترتیب 
ــا صدهزار تومان آن چهار نفر يك خانة هفتصد  »ب
ــجد و مدرسة سپهساالر  متري قديمي پشت مس
ــة علوي با  ــد...« بدين     ترتیب، مدرس خريداري ش
ــي از فرهنگیان نیك نام  ــمي و به نام يك اجازة رس

به نام علي نقي فقهي تأسیس شد.

تأمین نیروي انساني
ــادروان عالمه را  ــد موفقیت هاي ش به نظر مي رس
ــت: »ومن  ــريفه دانس مي توان مصداق اين آية ش
ــه من حیث  ــًا و يرزق ــه مخرج ــق اهلل يجعل ل يت
ــب: هركس تقوا پیشه كند خداوند در كار  اليحتس
او گشايش مي دهد و از جايي كه خود نمي داند به 
ــاند« )طالق/ 3-2(. عالمه در مورد  او روزي مي رس
ــاني الزم براي مدرسه تا قبل  معلم و نیروهاي انس
از تأسیس كاري انجام نداده بود، ولي هرچه پیش 
رفت توانست نیروهاي مناسب و مؤثري پیدا كند. 
اولین قدم، پیدا كردن مدير براي مدرسه بود كه در 
ــب تصادف، رضا روزبه را  همان روزهاي اول، حس
پیدا كرد )ايشان را در رشد معلم، شمارة بهمن ماه 
1388 معرفي كرده ايم(. كه شرح زندگي و خدمات 
او قبل و بعد از تصدي رياست مؤسسة علوي، خود 
ــته  نیاز به كتابي دارد و البته چنین كتابي هم نوش
هر حال، روزبه كه دانش آموختة رشتة  شده است2. به 
ــگاه تهران بود و شخصي چون دكتر  فیزيك دانش
محمدباقر هوش�یار از او خواسته بود در دانشگاه 
ــتیار او باشد و نپذيرفته بود، با اشتیاق  بماند و دس
رياست مدرسه را پذيرفت و بدين ترتیب دبیرستان 
ــال 1335 با فقط يك كالس  ــوي در مهرماه س عل

عالمه سرمایه اي 
براي تأسیس 
مدرسه نداشت. 
نزد چهار نفر از 
مردان خّیر بازار 
رفت و از آن ها 
كمك خواست. 
دو نفر از آن ها هر 
یك 25 هزار تومان 
دادند. نفر سوم 
نداشت. عالمه 
به او گفت: اگر 
ندارید قرض 
كنید! و او 
قرض كرد
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پي نوشت
1. براي آشنايي با زندگي 

شیخ هادي مقدس مي توانید 
به كتاب در ديار صالحان، 

نوشتة حسین فقهي، انتشارات 
جمهوري )1380( مراجعه كنید.

2. مدرسي، علي. فیض گل. 
ادارة فرهنگ و ارشاد اسالمي 

زنجان. 1377. 
3. نشر آفاق به انتشار مجموعه 

كتاب هايي در اين خصوص 
اقدام كرده است. الف. آثار 

عالمه كرباسچیان شامل: 
1. رسائل استاد )1 و 2(؛

2. وصاياي استاد؛
3. توصیه هاي استاد؛ 

4. در مكتب استاد )1 و 2(؛ 
5. در محضر استاد )1، 2 و 3(. 

ب. دربارة عالمه كرباسچیان 
شامل: 

1. حديث آرزومندي، 
دكتر محمدعلي فیاض بخش؛ 

2. نواي عهد دلبندي، 
دكتر محمدعلي فیاض بخش؛ 

3. يادنامة استاد 
عالمه كرباسچیان، به مناسبت 

پنجاهمین سال تأسیس مدرسة 
علوي. همچنین كتاب روايت 
استاد شامل نظرات دوستان 

و شاگردان عالمه دربارة او از 
سوي مركز تدوين و نشر آثار 

عالمه كرباسچیان )1386( 
انتشار يافته است.

ــرد. عالمه پاره اي  ــروع به كار ك - كالس هفتم- ش
ــم به همین ترتیب  ــه را ه از ديگر نیروهاي مدرس
ــذب كرد كه از آن جمله  با بصیرت خاص خود ج
ــادروان علي گل زاده غفوري، دكتر علي  بايد ش
مدرسي، مرحوم س�ید هادي محدث و مرحوم 
عباس ملك عباس�ي را نام برد كه تا آخرين گام 

ماندند. همراه عالمه در مدرسه باقي 
ــش بي شائبه و تالشي پیگیر، خود  عالمه با كوش
ــه نبود ولي  ــه كرد. وي مدير مدرس را وقف مدرس
هر روز صبِح زود، زودتر از همه، به مدرسه مي آمد 
ــاده مي كرد تا معلمان و  ــا را مرتب و آم و كالس ه
دانش آموزان از راه برسند و درس ها را شروع كنند. 
بعد از چند سال، وقتي مدرسه به بهره وري رسید 
و دانش آموزان آن به دانشگاه رفتند و در رشته هاي 
خوب پذيرفته شدند، دبیرستان علوي، مدرسه اي 
ــابقه اي طوالني  ــة البرز كه س ــد هم تراز مدرس ش
ــمگیر در  ــال ها موفقیتي چش ــت و در آن س داش
فرستادن دانش آموزان خود به دانشگاه داشت. در 
آن زمان مدرسه هاي البرز و هدف، از مدرسه هاي 
ــاي عالقه مند  ــد و خانواده ه ــران بودن ــوب ته خ
ــه ها  ــیدند فرزندان خود را به اين مدرس مي كوش
ــم به آن ها  ــتان علوي ه ــتند و حاال دبیرس بفرس
ــه  ــده بود. عالمه خود مي گويد: »مدرس اضافه ش
ــت شد كه در جنبه هاي  ]علوي[ به اين نیت درس
ــد، نه اينكه به  ــي و معنوي، هر دو، قوي باش علم
ــرآن بخوانید و روضه برويد  بچه ها بگويیم فقط ق
ــدارس البرز و هدف و...  ــینه بزنید... يا مثل م و س
تأكید فقط روي علم باشد. از روز اول قصد ما اين 
ــي به آقاي دكتر ]محمدعلي[ مجتهدي  بود. كس
رئیس دبیرستان البرز گفته بود: »من بچه ام را كجا 
بگذارم؟« گفته بود: »اگر علم مي خواهي مدرسة ما 

و اگر علم و دين مي خواهي مدرسة علوي.« 
چنان كه در ابتدا اشاره كرديم، معرفي شخصیت 
ــم او در تعلیم وتربیت،  ــه، روش ها و راه و رس عالم
ــوة مواجهة او با معلم و دانش آموز، خصلت هاي  نح
فردي و ديگر ويژگي هاي او مجال بسیاري مي طلبد 
كه اين مختصر گنجايش آن را ندارد. در عین حال، 
ــبختي هاي عالمه است كه پس از وي  اين از خوش
ــاگردانش دربارة او بسیار گفته و نوشته اند و در  ش
واقع »ادبیات عالمه كرباسچیان« را انتشار داده اند3.
به هر روي، مدرسة علوي طي دو دهه تا پیروزي 
انقالب اسالمي، توانست چهره هاي طراز اولي را از 
نظر علمي، ديني، اجتماعي، مديريتي و... در همة 
رشته ها تربیت كند كه بسیاري از آن ها در انقالب 
ــالمي و سپس تشكیل جمهوري اسالمي منشأ  اس

ــیاري از  ــدند. از همة اين ها مهم تر اينكه بس اثر ش
ــي از عالمه، مدارس  ــن دانش آموختگان به تأس اي
ــیس  ــتان ها تأس ــران و شهرس ــددي را در ته متع
ــه نوبة خود  ــن كاري، در ايران، ب ــد كه چنی كردن

است. بي سابقه 
ــبت »پنجاهمین سال  ــال 1385 به مناس در س
ــتان  ــوي«، همكاران و دوس ــة عل ــیس مدرس تأس
ــة علوي مجموعه  عالمه و دانش آموختگان مدرس
ــه اطالعات ارزنده  ــر كردند ك كتاب هايي را منتش
ــوص دارد. با نقل  ــدي در اين خص ــاالت مفی و مق
ــي كوتاه از يكي از اين كتاب ها با عنوان  عبارت هاي

»روايت استاد«، اين نوشته را به پايان مي بريم: 
علي گلزاده غف�وري: عالمه پنج خصوصیت 
داشت: اخالص، كارگشايي، پشتكار، از خود شروع 

كردن، استغناي طبع.
دكتر غالمحسین شكوهي: هر چند من آقاي 
عالمه را فقط يك بار در مدرسة نیكان ديدم، ولي 

مي كنم. من با ايشان و آقاي روزبه زندگي 
ــي از  آی�ت اهلل هاش�مي رفس�نجاني: خیل
ــأ آثار  ــور منش فارغ التحصیالن علوي االن در كش
زيادي هستند، ... قطعًا مدارس علوي، نیكان و... در 
اينكه قشر تحصیل كردة كشور ما به مسائل انقالب 

و مذهب توجه كنند، تأثیرگذار بوده است.
ــة  ــیس مدرس دكتر س�یدكمال خرازي: تأس
ــزرگ را در تاريخ آموزش وپرورش  علوي تحولي ب

كشور رقم زد.
دكتر محمدعلي فیاض بخ�ش: اين لطیفه را 
بارها از زبان بي تكلف عالمه شنیديم: »حكیمي را 
خبر آوردند كه فالني به وردي كرامت آمیز مردگان 
را زنده مي كند. حكیم گفت: وي را پیغام كنند كه 
با تغییر ورد سحرانگیز خود عجالتًا از مردن زندگان 
جلوگیري كند.« عالمه به اصل انتخاب اصلح براي 
ــخت معتقد بود.  كار مؤثر و تربیتي در كار خود س
ــتند  خرده گیراني هماره بر او به مالمت برمي خاس
ــتان  ــتعدادهاي قابل كاري كارس كه كار روي اس
نیست... فرودستان را فراكشید! عالمه نیز در پاسخ 
ــت: زمیني در اختیار دارم  بدين تمثیل برمي خاس
كوچك و محدود. آيا در اين زمین گالبي شاه میوه 

بكارم يا تخم خرزهره بپاشم؟!
ــتان علوي  دكتر غالمعلي حدادعادل: دبیرس
ــة ايران تأثیري انكارناپذير به جا نهاد و در  در جامع
تعلیم وتربیت اين سرزمین راهگشا بود و در عرصة 
ــور  تعلیم وتربیت ديني براي مردم متدين اين كش

الگويي قابل تكرار و تقلید ايجاد كرد.
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گوناگون

دکتر بیتا ربانی
كارشناس دفتر برنامه ريزي، جذب و نگهداري 
اهداكنندگان سازمان انتقال خون ايران
تصویرگر: میثم موسوی

ُدردانههای
سازمانانتقالخون

چنانچه گروه 
خونی خاصی از 
میان پنج تا 
ده هزار نفر
 جمعیت، فقط 
در یک نفر دیده 
شود، آن گروه 
خونی کمیاب 
و اگر از هر 
پنج تا ده هزار 
نفر جمعیت 
در یک منطقة 
جغرافیایی، 
تنها در یک فرد 
دیده شود، گروه 
خونی بسیار نادر 
قلمداد می شود

اجزای تشکیل دهندة خون  از  يکی  قرمز  گلبول 
ويژه ای  کربوهیدراتی  و  پروتئینی  مواد  که  است 
به نام »آنتی ژن« روی سطح آن قرار گرفته است. 
فرزندان  به  والدين  از  ارثی  به صورت  آنتی ژن ها 
منتقل می شوند. وجود هر آنتی ژن خاص می تواند 

نشان دهندة »گروه خونی« باشد.
مطالعة آنتی ژن های گلبول قرمز خون پاية طب 
انتقال خون را تشکیل می دهد. اولین سیستم آنتی ژن 
شناسايی  1900میالدي  سال  در  که  خونی  گروه 
را  اهمیت  بیشترين  که  بود   ABO سیستم  شد، 
اين  اصلی  آنتی ژن های  دارد.  انتقال خون  در طب 
سیستم عبارت اند از AB،B،A ؛ اما گلبول های قرمز 
خونی نوع O فاقد آنتی ژن های  A و B هستند. اين 
يک  به  که  هستند  کربوهیدرات هايی  آنتی ژن ها 
شده اند؛  متصل   )H )مادة  پیش ساخته  داربست 
پیش ساز اولیه ای که کربوهیدرات های A و B به آن 
اضافه می شوند. البته معدود افرادی هم هستند که 
با توجه  گروه خونی نادری به نام »بمبئی« دارند. 
به اينکه اين گروه خونی داراي آنتي ژنH، اولین بار 
در شهر بمبئی شناسايی شد، گروه خونی بمبئی 
لحاظ  اين  از   ABO گروه  سیستم  شد.  نامگذاری 
حائز اهمیت است که به صورت طبیعی، بدن تمام 
افراد، علیه آنتی ژن هايی که فاقد آن است، آنتی بادی 
تولید می کند. بنابراين، در صورت ناهماهنگی خون 
تزريق شده با گروه خونی فرد، واکنش ايجاد شده 
بین آنتی ژن و آنتی بادی، به بروز عالئم ناگوار و حتی 

گاهی مرگ بیمار منجر می شود.
افرادی که گروه خونی AB دارند، در سرم خون 
بنابراين،  آنتی بادی ديده نمی شود.  آن ها هیچ گونه 
فراورده های  و  گروه ها  کلیة  گیرندة  می توانند 
همگانی«  »گیرندة  دلیل  به همین  باشند.  گلبولی 

می شوند.  نامیده 
دارای  افراد  همچنین، 

گروه خونی »O« که آنتی ژن A و 
B را ندارند، می توانند به کلیة افراد خون 

اهدا کنند و دهندة همگانی نامیده می شوند.
سیستم گروه خونی Rh، در انتقال خون، در درجة 
دوم اهمیت قرار دارد. برای تزريق خون، Rh فرد 
باشند. گیرنده و دهندة خون نیز بايد هم خوانی داشته 

تاکنون بیش از 31 سیستم گروه خونی شناسايی 
لزوم  دارند.  آنتی ژن  از 360  بیش  شده است که 
آگاهی از گروه خونی هنگامی ضرورت می يابد که 
فردی دارای گروه خونی نادر باشد. در اين صورت، 
به  نیاز  خونی،  گروه  آن  بودن  کمیاب  به خاطر 

رسیدگی و شرايط ويژه ای دارد. 
هزار  چنانچه گروه خونی خاصی از میان پنج تا ده 
نفر جمعیت، فقط در يک نفر ديده شود، آن گروه 
خونی کمیاب و اگر از هر پنج تا ده هزار نفر جمعیت 
در يک منطقة جغرافیايی، تنها در يک فرد ديده 

شود، گروه خونی بسیار نادر1 قلمداد می شود.
نادرتر  فردی  خونی  گروه  هرچه  است،  بديهی 
و  مناسب  خون  تهیة  اورژانس،  مواقع  در  باشد، 
مشکل  بسیار  او  برای  آن  آماده سازی  و  سازگار 

خواهد بود.
هرچند در ايران شمار افرادی که گروه های خونی 
بايد  افراد  اين  اما  است،  اندک  بسیار  دارند،  نادر 
بدانند که در صورت نیاز به خون، تنها می توانند 
از خون خود يا افراد نادر دارای همان گروه خونی 
خونی  گروه  دارای  افراد  معمواًل  کنند.  استفاده 
فرد  که  می شوند  شناسايی  صورتی  در  تنها  نادر 
در حادثه ای مصدوم يا بیمار شود و نیاز به خون 
پیدا کند يا اينکه داوطلب اهدای خون باشد. اين 
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پی نوشت
1. Very rare blood
2. International Donor 
Panel
3. WHO International 
Blood Group Reference 
Laboratory

تهران، بزرگراه 
شیخ فضل اهلل نوری، 
تقاطع بزرگراه 
شهید همت، جنب 
برج میالد، سازمان 
انتقال خون ايران، 
ستاد مرکزی، 
آزمايشگاه رفرنس 
ايمونوهماتولوژی
تلفن های تماس:
021- 88601606
82052215

نام کشور
داشتن برنامة ملی 

خون های نادر
تعداد اهداکنندگان نادر در 

بانک اطالعاتی
تعداد خون های ذخیره 
شده به صورت منجمد

60 واحد1300 نفربلی چین

171 واحد169 نفربلیفنالند

6315 واحد1780 نفربلیفرانسه

556 واحد567 نفربلیآلمان

صفرصفرخیرهندوستان

رژيم غاصب 
صهیونیستي

1500 واحد1000 نفربلی

بلیژاپن
بیش از 30 میلیون نفر در کشور ژاپن 
بررسی شده اند. اهداکنندگان بسیار 
متنوعی در بانک اطالعاتی موجودند.

بیش از 500 واحد

364 نفربلیسوئیس
خون منجمد نگهداری 

نمی شود

بیش از 820 واحد8333 نفربلیايتالیا

113 واحد54 نفربلینیوزلند

650 واحد655 نفرخیرتايوان

16 واحد8 نفربلیسنگاپور

681 واحد781 نفربلیاسپانیا

313 واحد164 نفربلیآفريقای جنوبی

51576 نفربلیآمريکا
نگهداری در 82 مرکز 

کشوری و 16 مرکز خارجی

606 واحد9000 نفربلیانگلستان

325 واحد728 نفربلیهلند

170 واحد711 نفربلیايران

دارای  افراد  فهرست  در  شناسايی  از  پس  افراد 
گروه های خونی کمیاب قرار می گیرند تا در صورت 
لزوم، بتوان برای کمک به ساير بیماران با گروه های 

خونی نادر، از آن ها کمک گرفت.

برنامة ملی خون های نادر در ایران
در راستای ارائة خدمات بهتر به اين گروه ويژه 
سازمان   ،1389 فروردين  در  عزيز،  هم وطنان  از 
کارگروه خون های  به عضويت  ايران  انتقال خون 
نادر )ISBT( درآمده و در حال حاضر اسامی بیش 
از هزار نفر را در بانک اطالعاتی افراد با خون های 
خون،  اهدای  از  قبل  است.  کرده  ثبت  خود  نادر 
بررسی های پزشکی روی اين افراد صورت می گیرد 
خونگیری  آنان  از  متناوب  به طور  آن  از  پس  و 
از جمع آوری، پردازش و  می شود. آن خون، پس 
با محلول های ويژه منجمد می شود و در فريزرهای 
مخصوصی، در دمای 80- درجة سانتی گراد ذخیره 
می شود. اين فراورده به مدت 10 سال قابل نگهداری 
خواهد بود. در صورت نیاز نیز با رعايت زنجیرة سرد 
و دمای مناسب، با توجه به بعد زمانی و مکانی، 
انتقال خون های نادر با رعايت استانداردهای حمل 

هوايی، در اختیار فرد نیازمند قرار خواهد گرفت.

برنامة بین المللی خون های نادر
به منظور کمک به تأمین خون و پاسخ گويی به 
انتقال  بین المللی  انجمن  جهانی،  درخواست های 
خون )ISBT(، گروه بین المللی اهداکنندگان خون2 
)IDP( را در سال 1965 پايه گذاری کرد. در حال 
و  آزمايشگاهی  روزانة  فعالیت های  وظايف  حاضر 
تأمین خون نادر به آزمايشگاه رفرنس بین المللی

گروه خون سازمان جهانی بهداشتIBGRL( 3( در 
شهر بريستول کشور انگلستان سپرده شده است. 
وظايف اين مرکز جمع آوری اطالعات از اهداکنندگان 
خون کمیابی است که در ساير مراکز دنیا شناسايی 
شده اند. اين اطالعات مرتبًا به روزرسانی می شوند. 
هماهنگی درخواست های خون نادر بین کشورها، 
توسط آزمايشگاه رفرنس )IBGRL( انجام می شود 
تا در زمان نیاز، خون در اختیار مراکز پزشکی قرار 
گیرد. حدوداً اطالعات 4000 اهداکنندة خون نادر 
از 60 مرکز در 26 کشور، در بانک اطالعاتی برنامة 

بین المللی خون های نادر موجود است.
اعضای اين کارگروه در سال 1392 عبارت بودند 
از: هلند، برزيل، سنگاپور، سوئیس، کانادا، نیوزلند، 
فرانسه،  ايتالیا،  اسپانیا،  ايران،  آمريکا،  تايوان، 
آلمان، ژاپن، هند، رژيم  آفريقای جنوبی، فنالند، 

غاصب صهیونیستي، چین و انگلستان.
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موزه

ــة آنچه را  ــر هم ــان روزهايی که ديگر بش از هم
ــبش احتیاج بود در کف  ــه برای گذران روز و ش ک
نداشت، تفکر تبادل با ديگری شکل گرفت؛ داشتة 
ــدم من به عوض نمک  ــتة تو. گن من در برابر داش
ــد برای فعلی که تجارت  ــم و آيین ش تو، ديگر رس

نام گرفت.
ــن ارزش مبادالت و  ــه به تعیی ــانی ک اولین کس
تبديل آن به »حلقه های تبادل« پرداختند، نامشان 

در زمان گم ماند.
فصل به فصل تجارت رنگ به رنگ شد تا اقوامی، 

»لیدی« نام، دست به کار شدند به ضرب سکه. 
ــد بر سکه، از  ــه ش هر قومی را هنر حکاکی پیش

الگوی خدايان محلی.
زمین تاريخ را که طی کنی، داريوش هخامنشی 
ــکه در ايران.  ــوی به ضرب اولین س را آشنا می ش
ــاه هخامنشی، کمان در  »ِدريک«هايی با تصوير ش

دست، زانو زده به نیايش اهورامزدا.
ساتراپ ها و فرمانروايان محلی نیز به ضرب سکه 
می پرداختند برحسب نیاز؛ با نقش معروف »صیدا« 

از کشتی های جنگی بر نقره ها.
ــکه  ــه فصل تاريخ را می توان به ضرب س فصل ب
ــتة مکتوب و مضروب خواند، تلفیق  در زمان گذش
ــدرت و ايمان،  ــان ق ــت و اقتصاد. نش هنر و سیاس
ــر کالهخود پوش خود را بر  ــکندر، س وقتی که اس
نیم تنة هرکول، همان مظهر قدرت يونان، بر سکه 

ضرب کرد.

ــزی را كه ورق می زنی، هر برگش قابی  آلبوم فل
است برای بیشتر دانستن از آنچه نديده ای در گذر 
ــی مردمان، حتی  ــت و زندگ زمان ها. وضع معیش
آرايش لباس و چهره ها، تماشايی است. بهرام دوم 
ساسانی در کنار همسر و فرزندش از نمونه های نادر 

عکس فلزی است بر شمايل سکه.
ــاهان، يکی در پس ديگری به رسم و نام خود،  ش
ــد تا روزگاری،  ــکه را پیمودن راه بی پايان ضرب س

شد. پول های کاغذی به چرخة بازار پول وارد 

پــول
درگذرزمان

گشت و گذاري در موزة پول
شیوا پروین
عکاس: داود زرین گام

 اسکناس دو تومانی، دوران ناصرالدين شاه قاجار 

اولین اسكناس جعلي دو تومانی، دوران ناصرالدين شاه قاجار

ساتراپ هاي دورة هخامنشي، ساتراپ يا والي به عنوان 
نمايندة شاه مي توانستند به هنگام جنگ سكه هاي

 نقره و مس ضرب كنند.
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موزة پول
نشانی: کیلومتر 4 بزرگراه تهران کرج، داخل مجموعة ارم

شمارة تماس:  44143088 
www.cio-museums.ir :پیام نگار

سکه های مهرداد دوم، نهمین پادشاه اشکانی )123  -  88 ق.م(

سکه با تصوير پوران دخت ساسانی، دختر خسرو پرويز )631م(

سکة بهرام دوم به همراه همسر و فرزندش )293  -  276م(

سکه با تصوير اسکندر) 332-323 ق.م(، نقره، ضرب شده در يونان

ساتراپ هاي دورة هخامنشي، ساتراپ يا والي به عنوان 
نمايندة شاه مي توانستند به هنگام جنگ سكه هاي

 نقره و مس ضرب كنند.
قطعة فلز سرنیزه: استفاده از ابزارهای فلزی به عنوان نخستین 
پول های فلزی پیش از ضرب سکه
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معلمان قرن 21

دكتر نیره شاه محمدي

جايگاه شايستگي حرفه اي 
معلمان در سنگاپور

درسنگاپور



ــور سنگاپور که در منطقة جنوب شرقی آسیا  كش
قرار دارد، در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیري 
ــات و ارتباطات بوده  ــاي اطالع ــة فناوري ه در زمین
است؛  به خصوص در پي پیشرفت هايی كه در ساية 
سیاست هاي آموزشي اقتصاد محور خود كسب كرده 
است. سیاست هاي آموزشي سنگاپور بر رشد منابع 
انساني متمركز شده اند تا دانش آموزان را با نیازهاي 
ــور آشنا سازند.  فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كش
ــور در  ــی اين كش با عنايت به اين امر، نظام آموزش
دهة 1990 میالدی نوعی دگرديسی را تجربه کرد 
و مسئوالن آموزش و پرورش آن توانستند اصالحات 
ــون آموزش وپرورش،  ــادی در بخش های گوناگ زي
ــی و تربیت معلم، انجام  ــوص آموزش عموم به خص
ــد. به اين منظور، آن ها پس از انجام تحقیقات  دهن
ــي  و مطالعات تطبیقي در زمینة نظام هاي آموزش
ــان ، دريافتند كه معلم يكي از مهم ترين  موفق جه
عوامل تعیین كنندة موفقیت نظام آموزشي است، 
ــوزان ، با  ــیدن به دانش آم ــن الهام بخش ــرا ضم زي
ــورداري از  ــة خود و با برخ ــغل و حرف عالقه به ش
ــش حرفه اي و تخصصي زياد، مي تواند به عنوان  دان
راهنمايي سخاوتمند و عادل به هدايت و راهنمايي 
دانش آموزان بپردازد. لذا بر مبناي نتايج تحقیقات 
انجام شده ، شوراي ملي آموزش و پرورش سنگاپور 
ــتگي هاي  ــتانداردها و شايس ــه تهیه و تدوين اس ب
حرفه اي معلمان اقدام کرد. الزم به ذکر است که در 
ايران نیز، در بند 2-10 از راهبردهای عملیاتی سند 
ــتقرار  تحول بنیادين آموزش و پرورش ايران، به اس
نظام سنجش صالحیت های عمومی و تخصصی و 
ــن مالک های ارزيابی و ارتقای مرتبة علمی و  تعیی

تربیتی معلمان اشاره شده است.
طبق نمودار باال، ابعاد استانداردهاي رشد حرفه اي 
ــج محور می چرخد:  ــنگاپور حول پن معلمان در س
ــغلي و حرفه اي ؛ توانايي  دانش حرفه اي؛ مهارت ش
ــا ديگران؛  ــعة ديگران؛ توانايي كار ب ــد و توس رش

توانايي پذيرش و سازگاري با تغییرات.

دانش 
حرفه ای

رشد 
همه جانبة 
دانش آموز

پذيرش و 
سازگاری با 

تغییرات

مهارت 
شغلی و 
حرفه ای

توانايی کار 
با ديگران

توانايی رشد 
و توسعة 
ديگران

ــزي اين  ــتة مرك ــه می بینیم، هس ــور ک همان ط
ــتانداردها توجه به »رشد همه جانبة دانش آموز«  اس
ــت به پرورش  ــت. به اين معنا كه معلم الزم اس اس
همه جانبة کودک توجه داشته باشد و نسبت به آن 
احساس مسئولیت کند، برای کشف توانمندی های 
دانش آموزان بکوشد و شیوه هايی را برای اندازه گیری 
ــد  ــون )خصوصًا رش ــاد گوناگ ــا در ابع ــد آن ه رش
اعتماد به نفس و ارزش ها( تعیین کند. بار ديگر يادآور 
ــول ناظر بر برنامة  ــويم که در بند 2-4 از اص می  ش
ــی ملی ايران نیز، بر ويژگی های معلمان مانند  درس
زمینه سازی رشد همه جانبة دانش آموزان ، شناخت 
ــط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و خلق  و بس

فرصت های تربیتی و آموزشی تأکید شده است. 

1. توسعةدانش 
ــتانداردها الزم است معلم به   در اين بخش از اس
موضوع تدريس خود عالقه داشته باشد، نسبت به 
ــائل آموزشی مرتبط با حوزة تدريس خود آگاه  مس
ــد و ضمن آگاهی از رويکردها و  ــد ، مبتکر باش باش
روش های آموزشی جديد در تدريس خود از آن ها 
ــود را در زمینة موضوع  ــش خ ــتفاده کند، دان اس

معلم یكي از 
مهم ترین عوامل 

تعیین كنندة 
موفقیت نظام 

آموزشي است، 
زیرا او ضمن 

الهام بخشیدن 
به دانش آموزان ، 
با عالقه به شغل 

و حرفة خود و 
با برخورداري از 

دانش حرفه اي 
و تخصصي زیاد، 

مي تواند به عنوان 
راهنمایي 

سخاوتمند و 
عادل به هدایت 

و راهنمایي 
دانش آموزان 

بپردازد
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ــی مدرسه  ــعه دهد، نیازهای آموزش تدريس توس
ــد، در  ــطوح بشناس و دانش آموزان را در تمامی س
ــوع تدريس خود  ــی موض ــة محتوای آموزش زمین
ــد، برنامة درسی ، ابزارها و  دانش کافی داشته باش
ــد، تسلط كافي  فعالیت های مرتبط با آن را بشناس
و الزم به فناوري هاي نوين آموزشي و كاربردشان 
ــته باشد، از يادگیرندگان ، نیاز های آن ها ، طرز  داش
تفکر و نگرش هايشان آگاه باشد. همچنین ، از خود 
ــازنده )حس اعتماد به نفس(  ــناخت مثبت و س ش
ــک می کند  ــه او کم ــن حس ب ــد. اي ــته باش داش
نیروهای درونی خود را به خوبی بشناسد و از آن ها 
برای شکوفايی استعدادها و بهبود فرايند آموزش 
کالسی بهره ببرد . همچنین، معلم بايد در مقابله با 
مشکالت خود را نبازد ، استقامت و پشتکار فراوانی 
ــوار، همواره  ــرايط دش ــان  دهد و در ش از خود نش
ــان دهد، از خط مشی ها ، قوانین و  خود را آماده نش
رويه های حاکم بر مدرسه ) قوانین مدرسه، رويه ها 
ــاختار سازمانی و... (  ــیوه های ادارة مدرسه ، س و ش
ــد، و مراکز ارائه دهندة خدمات آموزشی ،  آگاه باش

مشاوره ای و تحصیلی را بشناسد.

2. کسب مهارت هاي شغلي و حرفه اي 
ــتانداردهاي حرفة معلمي، ابعاد  اين بخش از اس
تفكر انتقادي، تفكر منطقي، مديريت كالس درس 

و آموزش خالقانه را در برمي گیرد. 

ــت توانايی  ال�ف. تفکر انتقادی : معلم الزم اس
ــد و از آن برای بررسی  ــته باش تفکر انتقادی داش
ــائل حوزة آموزش و پرورش  و آزمون پديده ها و مس

ــتفاده کند، به اين معنا که پس از شناسايی و  اس
تجزيه و تحلیل مشکل، روابط علی و معلولی بین 
پديده های به  وجود آورندة مشکل را شناسايی کند 
ــیابی راه حل های ممکن و عواقب ناشی  و به ارزش
از اجرای آن ها بپردازد . او همچنین بايد از توانايی 
ــه در موقعیت های  ــری و عمل قاطعان تصمیم گی
ــد و بتواند مشکالت بالقوه را  بحرانی برخوردار باش
ــدن آن ها شناسايي و حل کند.  قبل از وخیم تر ش
به عالوه، با آموزش روش هاي تفكر به دانش آموزان ، 
ــة علمي- فناورانه  ــا را براي زندگي در جامع آن ه

آماده سازد.

ــری از  ــا بهره گی ــم ب ب. تفک�ر منطق�ی: معل
ــی،  ــد واقع بین ــی مانن ــر منطق ــای تفك ويژگی ه
ــری، درک روابط بین پديده ها، درک عمیق  کل نگ
ــت، به حل  ــات و... و تصمیم گیری درس از موضوع
ــی حوزة کاری خود  ــکالت آموزش ــائل و مش مس
ــرايط  ــوزان می پردازد. از فرصت ها و ش و دانش آم
ــگام دانش آموزان  جديد برای يادگیری های به هن
ــراری ارتباط و  ــرد و راه حل های برق ــره می گی به
ــر در دانش آموزان با  ــا را به طور مؤث ــادل ايده ه تب
ــه به تفاوت های فردی ارائه می دهد. در اينجا  توج
نیز اشاره می کنیم که بند 3-2-4 از برنامة درسي 
ــد عقالني، ايماني ،  ــازي رش ملي ايران بر زمینه س
ــط معلم  علمي، عملي و اخالقي دانش آموزان توس

تأكید كرده است.

ــم حرفه اي و  ج. مدیری�ت کالس درس : معل
شايسته از طريق تنظیم برنامة درسی ، سازمان دهی 
مراحل کار و منابع ، سازمان دهی محیط، نظارت بر 
پیشرفت دانش آموزان و پیش بینی مسائل بالقوه، 
ــد. زيرا وجود نظم  بر کالس خود مديريت می کن
ــارت  ديگر، مديريت  ــاط در کالس يا به عب و انضب
ــی و در نهايت  ــی و کاراي ــی ، برای اثر بخش کالس
ــت.  ــیار الزم و ضروری اس بهره وری کار معلم بس
معلم همچنین بايد راهنما باشد، يعنی کاری کند 
که خود دانش آموزان کارها را انجام دهند تا رشد 
ــتر شود ، متکی  مهارت های گوناگون در آنان بیش

به خود گردند و اعتمادبه نفس در آنان رشد کند.

د. آموزش خالقان�ه : از معلم انتظار می رود از 
رويکردها و روش های خالقانه در فرايند ياددهی- 
ــب روش های  ــد، از ترکی ــتفاده کن ــری اس يادگی

در سنگاپور 
از معلم 
انتظار مي رود 
از اصالحات و 
تغییرات آموزشی 
حمایت کند، با 
این تغییرات 
سازگارشود و 
خود نیز خواستار 
تغییر در روند 
آموزش باشد
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ــخنرانی ، بحث و گفت وگو و...(  تدريس معمول )س
ــده و  ــر )روش آموزش فردی  ش ــا روش های ديگ ب
ــا بهره گیري از فناوري هاي  يادگیری انفرادی( و ب
ــن اطالعاتي، برای جلب عالقة دانش آموزان به  نوي
يادگیری و تعمیق آن استفاده کند، با طرح سؤاالت 
ــه دانش آموزان  ــق مفاهیم ب ــاز، در درک و تعمی ب
ــا به کارگیری فرصت های يادگیری  کمک کند و ب
در داخل و خارج از کالس درس، به غنی تر شدن 
محیط يادگیری ياری رساند. همچنین، با تلفیق و 
ارائة مفاهیم به شیوه های جذاب و نوآورانه، انگیزه و 
رغبت به يادگیری را در دانش آموزان افزايش دهد، 
ــب و پروژه های دانش آموزی،  با ارائة تکالیف مناس
ــتقل آنان کمک کند، به  به يادگیری خالق و مس
تناسب توانايی های بالقوة هر دانش آموز زمینه های 
ــعة برنامة درسی  ــازد، به توس آموزش را فراهم س
ــب را انتخاب  ــی مناس ــردازد، کتاب های درس بپ
ــند تحول  ــد. در ايران نیز در راهكار 5-18 س کن
بنیادين آموزش و پرورش، بر استقرار نظام خالقیت 
ــتاي تربیت  ــوآوري در آموزش و پرورش در راس و ن
جامع و بالندگي معنوي و اخالقي و حمايت مادي 
و معنوي از مديران، مربیان و دانش آموزان خالق و 

نوآور و كارآفرين تأكید شده است. 

3. توانایي رشد دادن و توسعة دیگران
 اين شايستگی موارد زير را شامل می شود: 

ــاير  ــوزان، همکاران و س ــه دانش آم  کمک ب
کارکنان مدرسه برای شناسايی توانايی بالقوة خود؛
ــای  ــعة توانايی ه ــد و توس ــازی رش  زمینه س

دانش آموزان و همکاران؛
ــنهاداتی برای رفع نیازهای دائمی و   ارائة پیش

فوری بچه ها  ؛
 آشنا ساختن دانش آموزان با زمینه های علمی؛

 فراهم کردن شرايط مطالعه و يادگیري عمیق 
دانش آموزان در سطوح باالتر حوزه های شناختی؛ 

 ارائة طريق به معلمان و همکاران تازه کار برای 
انجام وظايف و فعالیت های خود؛ 

ــه  ــي ب ــردي و گروه ــاي ف ــة بازخورده  ارائ
دانش آموزان در زمینة میزان يادگیري آنان؛ 

 شناسايی توانايی های کارکنان مدرسه به منظور 
بهره گیری از آن ها در فرايند آموزش و يادگیری؛

ــتی  ــه ای مبتنی بر محبت، دوس ــاد رابط  ايج
ــور ايجاد تغییرات  ــا دانش آموز، به منظ ــه ب و عالق

مطلوب در رفتار و منش او.

4. توانایي کار با دیگران
در سنگاپور، اين شايستگی، شامل دو زير مجموعة 

جلب مشارکت والدين و انجام کار تیمی است. 

الف. جلب مش�اركت والدین : در اين بخش 
ــی ها  ــم انتظار می رود والدين را از خط مش از معل
ــه، پیشرفت دانش آموزان و  و سیاست های مدرس
فعالیت های کالسی آگاه کند. به والدين به عنوان 
ــکاران خود در آموزش دانش آموزان نگاه کند.  هم
آنان را متقاعد سازد که می توانند با کمک هايشان 
به رشد بهتر فرزندانشان کمک کنند. فرصت هايی 
ــا در فعالیت های  ــاد کند ت ــن ايج ــرای والدي را ب
ــارکت کنند . برای دستیابی به اهداف  مدرسه مش
ــد. در اين مورد  ــترک با ديگران همکاری کن مش
ــول بنیادين  ــند تح ــکار 4-4 از س ــز، در راه نی
آموزش و پرورش ايران، به افزايش میزان مشارکت 
خانواده در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه 

اشاره شده است.

ــت براي  ب. انج�ام کار تیمی : معلم الزم اس
ــات ، عقايد و  ــتن اطالع اشتراک  گذاش کمک و به 
ــد،  ــته باش ــات خود با ديگران تمايل داش تجربی
ــوة همکاری و انتظارات خود را از ديگران بیان  نح
ــد ، نظرات ،  ــری ، جمع آوری عقاي ــه يادگی کند، ب
ــنهادات ، توصیه ها از همکاران و اعضای گروه  پیش
ــائل و  ــد و مس ــته باش و ترغیب گروه تمايل داش
ــکالت پیش روی گروه را برجسته و حل کند.  مش
اين نیز منطبق است بر راهکار 7-11 سند تحول 
ــرورش ايران، مبنی بر افزايش  بنیادين آموزش و پ
توانمندی های حرفه ای معلمان به شکل فردی و 

گروهی.

5. پذیرش و سازگاری با تغییرات
ــنگاپور از معلم انتظار مي رود از  ــرانجام در س س
ــی حمايت کند، با اين  اصالحات و تغییرات آموزش
تغییرات سازگار شود و خود نیز خواستار تغییر در 
ــرايطی که خود به وجود  روند آموزش باشد. در ش
ــت، حتی اگر از  آورندة تحول در فرايند آموزش اس
ــت از ادامة راه برندارد، کار  او پشتیبانی نشود، دس
را رها نکند و ناامید نشود، و فعالیت هايي را تدارک 
ــتا باشند و به  ــه هم راس ببیند که با اهداف مدرس

دستیابی آن ها کمک کنند.
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تجربه ها

در کتاب کار و فناوری طرح اجرای 
بازارچه از دست ساخته های دانش آموزان 

مطرح شده است. از يک طرف، اجرای 
اين طرح در کنار مزايای آن، بسیار 

زمان بر است و حتی اختصاص يک روز 
کاری کامل را می طلبد؛ خصوصًا که 

لزوم اجرای طرح های متعدد در مدرسه، 
هماهنگی بین آن ها را مقداری مشکل 
می کند. از طرف ديگر، به علت کمبود 

وقت و حجم باالی کتاب، امکان ساخت 
وسايل در مدرسه و به دست دانش آموزان

)به شیوه ای مطلوب( فراهم نمی شود. 
بنابراين گاهی ممکن است 

دست ساخته ای که دانش آموز در بازارچه 
ارائه می کند، کار خودش نباشد.

من برای حل اين مسائل اقدام کردم و 
حتی توانستم مفاهیم واحدهای ديگری 
از کتاب )واحد کسب و کار( را به شکل 

عملی اجرا کنم.

شیوة کار
جلسة اول

در پايان کالس به دانش آموزان گفتم: 
جلسة بعد آشپزی داريم. پس از اتمام 

کار هم غذاها را در حیاط مدرسه 
فروخت. خواهیم 

از آن ها خواستم هر گروه پس از 
مشورت غذايی را انتخاب کنند )غذای 
انتخاب شده بايد در همان زنگ آماده 

می شد(؛ به طوری که در زنگ تفريح بتوان 
آن را به ساير دانش آموزان فروخت. پس 
از مشورت دانش  آموزان با هم و با معلم 

در مورد نوع غذا، هر گروه غذايی را 
انتخاب کرد. به آن ها گفتم مواد و وسايل 

الزم را بین خود تقسیم کنند و جلسة 
بعد با خود به کالس بیاورند. مقدار پولی 

را هم که برای خريد مواد هزينه می کنند 
در جدولی مانند جدول 1 يادداشت کنند. 

آشمشكلگشا
راضیه افتخاری زاده
دبیر کار و فناوری پاية هفتم شهرستان شوشتر
تصویرگر: پیمان رحیم زاده

جدول 1. هزینه ها و فروش
میزان فروشهزینة مواد خریداری شده

جمع کل
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همچنین، با توجه به اينکه در پودمان 
کسب وکار با مفهوم بازاريابی و تبلیغات 

آشنا شده بودند، از آنان خواستم برای 
فروش غذای خود بازاريابی و تبلیغات 

مناسب انجام دهند. هدف من اين 
بود که در کنار تمرين فروشندگی، 

به صورت عملی با تبلیغات و بازاريابی نیز 
شوند. آشنا 

جلسة دوم
هر گروه آماده سازی و پخت غذاها 

را شروع کردند و پس از اتمام کار، آن 
را به  شکل بهداشتی و تزئین شده، 

برای فروش آماده ساختند. سپس با 
توجه به هزينة مواد اولیه، غذاها را 

قیمت گذاری کرديم. 
قبل از زنگ تفريح، در حیاط مدرسه 
تعدادی میز قرار داديم و غذاها را روی 

آن ها چیديم و منتظر زنگ شديم.
در بخش بازاريابی، بعضی گروه ها 

روی مقوا کار خود را تبلیغ می کردند. 
بعضی ها در جلوی خروجی سالن 

دوستانشان را به خريد ترغیب می کردند 
و برخی ديگر تراکت هايی را تهیه و 

روی ديوارها چسبانده بودند. از گروه ها 
خواستم پس از پايان کار، درآمد خود را 

در جدول يادداشت کنند و جلسة بعد 
بیاورند. به کالس 

جلسة سوم
در ابتدای جلسه از دانش آموزان 

خواستم میزان درآمد حاصله را از میزان 
هزينه هايشان کم کنند و آنچه را به دست 

می آيد )سود( بین خود تقسیم کنند. 
اين ترتیب، دانش آموزان با حسابداری  به 

نیز به شکل کاماًل ساده آشنا شدند.
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جدول
طراح: غالمحسین باغبان

رمز جدول را، به  همراه نام و نام خانوادگي و شمارة تماس خود،
به اين نشانی بفرستید:

 moallem@roshdmag.ir
برای ارسال جواب هر شماره از جدول، تا پايان ماه بعد فرصت داريد.
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غالمرضا لشکربلوکی
معاون دفتر دورة اول متوسطه

خانهومدرسهدرتیمز

از دستاوردهای شرکت در مطالعة تیمز )مطالعة روند پیشرفت دانش آموزان 
در درس های رياضیات و علوم تجربی(، شناسايی و تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد 
دانش آموزان پايه های چهارم و هشتم در اين درس هاست که در شماره های 
قبل به تعدادی از آن ها اشاره شد. در اين بخش به دو عامل کلیدی ديگر 

مرتبط با اين زمینه، يعنی مدرسه و خانواده، خواهیم پرداخت.

مدرسه
تقريبًا يک سوم از وقت دانش آموزان در هر شبانه روز در مدرسه سپری می شود. 
اگر از زمان خواب و استراحت آنان صرف نظر کنیم، نصف زمان بیداری دانش آموز 
در مدرسه يا در راه رسیدن به آن می گذرد. اين میزان، زمان قابل توجهی است 
برای اينکه مدرسه به وظايف و رسالتش در تربیت و پیشرفت تحصیلی به نحو 
احسن عمل کند. مطالعات نشان می دهد، عواملی نظیر تراکم دانش آموزان در 
يک کالس، وجود منابع کافی آموزشی و کمک آموزشی، دسترسی دانش آموزان 
و  دانش آموزان  خانواده های  با  مدرسه  ارتباط  و  تعامل  مدرسه،  در  رايانه  به 
جّو مدرسه )فضای روانی حاکم بر مدرسه نظیر شاداب بودن، برخورد خشن 
تعامل خوب و مؤثر  و  ارتباط  با دانش آموزان، وجود  اولیای مدرسه  نداشتن 
بین دانش آموزان، کارکنان، و کارکنان با دانش  آموزان، نقش دانش آموزان در 
ادارة مدرسه و...( بر عملکرد دانش آموزان مؤثر است. برای مثال، هرچه تراکم 
دانش آموزان در کالس درس کمتر باشد، عملکرد آنان در درس های رياضیات 
و علوم تجربی بهتر خواهد بود. البته اين مطلب به اين معنی نیست که عملکرد 
دانش آموزان در همة کالس هايی که از تراکم کمتری برخوردارند بهتر است و 
برعکس؛ بلکه عملکرد دانش آموزانی که در کالس های درسی با تراکم باال حضور 

دارند، در مطالعات رياضیات و علوم پايین تر است.
همة ما می دانیم، يکی از اقدامات معلمان باتجربه و با برنامه در تدريس و 
مديريت کالس درس، نظارت دقیق آن ها بر عملکرد تک تک دانش آموزان در 
حل مسائل، تمرين کالسی، انجام تکالیف منزل و بازخورد دادن است و اين 
کار زمان زيادی الزم دارد. بنابراين، هرچه تعداد دانش آموزان يک کالس درس 
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کمتر باشد، معلم فرصت بیشتری پیدا می کند تا عملکرد دانش آموزان خود 
را در حل مسائل و تمرين و تکالیف درسی بررسی کند و نقاط قوت و ضعف 
درسی را به  آن ها بازخورد دهد. بديهی است، چنانچه معلم برای استفادة بهینه 
از زمان کالس درس و نظارت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان برنامة دقیقی 
نداشته باشد، تراکم داشتن يا نداشتن جمعیت کالس، هیچ نقشی در بهبود 

عملکرد آنان نخواهد داشت.

خانواده
قالب يا ساختار شخصیت کودکان و نوجوانان در متن خانواده شکل می گیرد. 
خانواده اولین پايگاه تعلیم وتربیت و نخستین مدرسة کودکان است. مطالعات 
متعدد دربارة اينکه چه شرايط و عواملی در يک خانواده می تواند بر عملکرد 
دانش آموز در درس های مورد نظر تأثیر مثبت بگذارد، نشان می دهد: وضعیت 
با مدرسه، پیگیری و  ارتباط والدين  اقتصادی خانواده، میزان سواد والدين، 
در  رايانه  به  دانش آموز  دسترسی  فرزندشان،  تحصیل  به  والدين  حساسیت 
منزل، مطالعة کتاب های غیردرسی )وجود بیش از يک  صد جلد کتاب متناسب 
با سن کودک در خانه( داشتن برنامة دقیق درسی، جّو عاطفی و روانی حاکم 
بر منزل )دوری  جستن والدين از خشونت در برخورد با کودک و نوجوان، ايجاد 
آرامش برای مطالعه، سپردن برخی مسئولیت ها و منطقی برخورد کردن با 
مشکالت تحصیلی و تربیتی وی( بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. 
از اين میان، تحصیالت باالی والدين سبب می شود خانواده بر اوقات فراغت 
دانش آموز، نحوة انجام تکالیف، مطالعة کتاب های درسی و غیردرسی و وضعیت 
تحصیل و تربیت وی در مدرسه در طول سال تحصیلی، مديريت و نظارت 

هدفمند و هوشمند داشته باشد.

منابع
ــگاه مطالعات  ــت. پژوهش ــی، عبدالعظیم )1387(. آنچه بايد و نبايد از نتايج تیمز و پرلز انتظار داش 1.کريم

آموزش وپرورش.
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