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غم ها و مشــکالت گاهی خیلی بزرگ و 
ترســناک جلوه می کنند و با نقاب های 
دلهــره آور برایت شــکلک در می آورند. 
اما اگر از ظاهرشــان نترسی و شجاعت 
و مقاومت نشــان دهی خواهی دید که 
شــبیه حباب یا بادکنکی هستند که با 
نوِک تیز ســوزنی به نام »صبر و توکل« 
نابود و ناپدید خواهند شد. زیرا قدرتی 

ورای تمــام قدرت ها ، همیشــه 
حامی توســت و دنیا با تمام 

دار و ندارش موظف است 
خدمتگزار تو باشد.

قول  پاییز  از  فرشته ها 
گرفته انــد که هرگز 
همیشه  بوستان  به 
»تویی«  که  بهاری 
، ند یک نشــو د  نز

به  ندارد  اجازه  باد 
شــمع هاي  سمت 

کــه  شــعله وری 
چشــم هایت  در 

بــوزد  می درخشــند 
و هیــچ غمــی نباید بر 

ســایه  چهره ات  آفتــاب 
فاصله ها ،  و  فصل ها  بیندازد. 

تپه هاي کوتاه و بلندی هســتند 
که گاهی سر راهت ســبز مي شوند، 

فقط کافی ست اســتوار و محکم ، تمام 
موانــع را پس بزنی و بــه حمایت هاي 

خالق مهربانت اطمینان داشته باشی.
»ولقد کّرمنا بنــی آدم و حملناهم فی 
البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و 
فضلناهم علی کثیرممن خلقنا تفضیاًل.«

مــا آدمیان را گرامی داشــتیم و در 
خشــکی و دریا آنان را بر مرکب هاي 
از روزی هاي  و  راهوار ســوار کردیم 
پاک به آنان روزی دادیم و آن ها را بر 
بسیاری از موجودات برتری بخشیدیم. 
)اسرا، 70(
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یادداشت

شاید برای شما هم این جمله آشنا باشد »می خواهم تغییر کنم، اما نمی شود!« 
چرا چنین تصوری در ما شکل می گیرد؟ برای تغییر چه پیش نیازهایی داریم؟ 

مهم ترین آن ها چیست؟ 
به نظر می رســد مهم ترین پیش نیاز برای تغییر »تصمیم برای تغییر« است. 
تجارب زیستة همه ما بهترین دلیل است بر این که پیشرفت ها و موفقیت های 
افراد در زندگی شخصی و حرفه ای شان مرهون تصمیم گیري مناسب آنان در 
شــرایط حساس است. اما چرا گاهی اوقات تصمیم های ما به موفقیت منتهی 
نمی شــود؟ شاید یکی از علت هاي آن شــیوة تفکر و نوع اندیشیدن ما باشد؛ 
اندیشــیدني كه می تواند با توجه به واقعیــت و حتي همراه با حب و بغض و 
موضع گیری نادرست و غیرشفاف نسبت به موضوع تصمیم برای تغییر باشد. 
پس در اینجا با سؤال هاي جدیدی مواجه می شویم؛ از جمله این که »اندیشه 

شفاف چه ویژگی های دارد ؟« و »چگونه می توان شفاف اندیشید؟« 
از ویژگی هــای مهم افراد همین شــیوة تفکر و اندیشــیدن آن ها در هنگام 
تصمیم گیری برای حل مســائل کلیدی و سرنوشت ساز است. به تعبیر دکتر 
ســرکارآرانی »همة مردم دنیا مســئله دارند، اما شــیوة حل مسئله ها با هم 
متفاوت است!« راه حل ها در درون مسایل نهفته اند! اندیشه اي باید! اندیشه اي 

زالل و شفاف براي تصمیم گیري براي تغییر.
مطالعات جهانی و گــزارش بازدیدهای پاره اي از بازدیدکنندگان از مدارس 
کشورهای مختلف دلیل این مدعا است که در همة كشورها آموزش وپرورش 
مسایل خاص خود را دارد. حتی هر معلم در کالس درس خود مسایل خاص 
خــود را دارد. اما چگونگی برخورد با مســئله، اندیشــیدن دربارة آن و نحوة 
تصمیم گیری برای حل مسئله و چگونگی تصمیم برای تغییر و بهبود، در هر 
جا متفاوت است. نظر شما چیست ؟ آیا پیش نیاز مهم تری برای »تصمیم برای 
تغییر« می شناســید؟ آن ها کدام اند؟ منتظر دریافت نظرات شــما »همراهان 

تغییر« هستیم.



عزم تغییر

 چه شــد كه وارد آموزش وپرورش 
شديد؟

در صدا و سیما هم امکان کار برایم بود 
ولی احساس کردم بودن با نسل جوان به 
من خیلــی انرژی می دهد، و البته انرژی 
هم می گیرد، و این برایم خیلی خوب بود. 
نکتة دیگر این بــود که آموزش وپرورش 
یک وقتی در اختیــار خانم ها می گذارد 
که به کار خودشان هم برسند؛ و باالخره 
اینکه تأثیرگذارترین آدم های زندگی ما 

معلم ها هستند.

 تأثیر معلمان شما بر شما چگونه بود 
که سبب شــد اين طور با عالقه مندی به 

سمت معلمی برويد؟
زیباترین خاطره ام از سال اول دبستان 
است. در آن سال معلمی داشتم که بعد از 
10 سال، وقتي او را پیدا کردم دستانش 
را بوسیدم. چون الفبای زندگی را به من 
یــاد داد. البته من خانوادة خیلی خوب و 
فهمیده و روشنی داشــتم، اما آن معلم 

بزرگ ترین درس زندگی را به من داد.
در آن ســال ها، روزی در راه مدرســه 

ســرم به یک بچه گربه گرم شد. وقتی 
به مدرسه رسیدم معلم پرسید: چرا دیر 
آمدی؟ ترسیدم راستش را بگویم. گفتم: 
خانم، چون نامه ای به دست پدرم رسید و 
پدرم همان لحظه افتاد و دستش شکست 
و به من گفت که جــواب نامه را بدهم؛ 
چون جواب نامه مانند سالم واجب است!

معلم گفت: آفرین که به پدرت کمک 
کــردی؛ و اجــازه داد بروم ســر کالس. 
خیلی خوشــحال شدم که معلم متوجه 
نشد. زنگ که خورد پدرم با لباس نظامی 

سهیال نعیمی دبیر تاريخ شهرستان تنکابن در سال 1347 در تهران متولد شد. پس از اخذ ديپلم، دورة کارشناسی را در رشتة 
تاريخ ايران دورة اسالمی در دانشگاه فردوسی مشهد خواند. پس از آن در دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد را در همین رشته 

با کسب معدل اول به پايان برد.
در سال 1390، به دانشگاه خوارزمی رفت و مدرک دکتری خود را در رشته تاريخ با رتبه اول به پايان رساند.

او كه در سال 1372 به اســتخدام وزارت آموزش وپرورش درآمد. اکنون دبیر تاريخ مدارس تنکابن است. عالوه بر اين عضو 
کمیسیون پژوهشی اداره آموزش وپرورش تنکابن و داور مقاالت مجله علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی است.

خانم نعیمی دارای 14 مقاله علمی پژوهشی و نويسندة کتاب: »حکومت سادات آل کیا در گیالن« است.
دبیر نمونه شهرستان تنکابن و کسب مقام برتر الگوی تدريس تاريخ استان مازندران نیز در پروندة او ديده می شود. با ايشان 

گفت وگويی در زمینة »قدرت تغییر معلم« انجام داده ايم كه متن گفت وگو را در ادامه می خوانید:

گفت وگو با سهیال نعیمی، دبیر تاریخ شهرستان تنکابنعکاس: مصطفی حقگو لسان

مي تواند معلــم 

۳  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ ۴ |  دی 1395 |

گفتوگو



جلو در کالس بود، بدون اینکه دســتش 
شکسته باشــد! معلم فهمید، اما اصاًل به 
روی من نیارود. از همان ســال ها تالش 
کردم که دیگــر دروغ نگویم. این اولین 

تأثیر معلم بر من بود. 
 آيا توانمندی ها يتان را حاصل تغییر 

می دانید؟
معتقدم خداوند قدرت خیلی زیادی به 
هر انســانی داده برای اینکه واقعًا بتواند 
خودش را تغییر دهد. پس این توان در ما 
هست، به شرطی که آن را باور کنیم. من 
فکر می کنــم غیر از تغییِر مکانی، که در 
زندگی ام زیاد بوده، تغییرات روحی خیلی 

زیادی را هم پشت سر گذاشته ام.
 از چگونگی اين تغییرات بگويید.

من به علت شغل نظامی پدرم تغییرات 
مکانی زیاد داشــته ام. دورة دبستان را در 
اهواز شــروع کردم. دورة راهنمایی را در 
اصفهان گذراندم. دورة دبیرســتان را در 
نوشهر بودم. دورة کارشناسی را در مشهد 
به سرآوردم و باالخره دورة فوق لیسانس 
را در تهــران؛ بعد از ازدواج هم به تنکابن 

آمدم.
اما غیر از این تغییرات مکانی، تغییرات 
درونی زیادی داشــتم. من، بدون اینکه 
بخواهم، در مسیر حوادثی قرار گرفتم که 
چون نمی توانستم شرایط را تغییر دهم 
مجبور می شــدم خودم را تغییر بدهم؛ 
چون احســاس می کردم می توانم و این 
قابلیــت را دارم. به خصوص که در ســن 
و ســال االن نبودم. تغییر مکان و رفتن 
به محیط جدید تا پذیرفتن مســئولیت 
یک زندگــی که باید از بچه های کوچک 
نیــز مراقبت می کردم؛ چــرا كه من در 
ســن 21 یا 22 سالگی پدر و مادرم را از 
دست دادم و مجبور شــدم از برادرهای 
کوچک ترم سرپرستی کنم. در آنجا بود 
که متوجه شدم آدم چه قدر توانمند است 
و اگر بخواهد می تواند خودش را با شرایط 

محیط هماهنگ کند.
 به نظر شــما اين باور چطور در آدم 

شکل می گیرد؟
من خیلی به این موضوع فکر می کنم. 
تغییر پیچیدگی های خــاص خودش را 
دارد و پویایي فرد را می طلبد، ولی نکته ای 
که برای من بغرنج شده و مدتی است به 
آن فکر می کنم، »تشخیص صحیح جهت 

تغییر« است که خیلی راحت نیست. در 
بعد کالن ما فرصت های زیادی در تاریخ 
داشته ایم که شاید چون نتوانسته ایم آن 
را خوب تشــخیص بدهیم، دچار مشکل 

شده ایم. 
در زمینة فردی، شخص زمانی می تواند 
تغییــر ایجاد کنــد که خــودش را باور 
داشــته باشــد. حاال این باور چه طور به 

دست می آید؟
مثــال می زنــم؛ اگر چه شــاید مثال 
مناسبي نباشد. در شــهر تنکابن، مرکز 
مرکبات، وقتی باغداری می خواهد کارگر 
انتخاب کند به میدان شــهر می رود و از 
میان كارگراني که جمع شده اند تعدادی 
انتخاب می کند که فکر می کند توانمندی 
دارند. او نگاه نمی کند که کارگران انتخاب 
شده از نظر اخالق و امانت داری چگونه اند، 
اگر هم بخواهد نمي تواند، ولي به هرحال 
براي یك روز كار اهمیت ندارد. این وضع 
اغلب ما مردم است. متأسفانه اصاًل برایمان 
مهم نیســت که امانت هایمان را دست 
چه کسانی می سپاریم، در حالي كه این 
یك اصل خیلی مهم است. من می توانم 
نگاه بچه ها را نســبت به مطالعه و هدف 
زندگی شــان عوض کنم. اما آیا می توانم 
بگویم بچه هــا این کتاب را دور بیندازید 
و آنچه که من می گویم گوش کنید، این 
دیگر تخریب است. تغییر نیست. من این 
نوع تغییر را اصاًل قبول ندارم. ولی وقتی 
نیرویــی را انتخاب می کنید که بچه ها را 
امانت نمی داند، تغییر ســخت می شود. 
شما اگر فرزندتان را یک روز نزد عمویش 
بســپارید آیا زنگ نمی زنید بپرسید که 
حالش چطور است؟ آیا اذیت نمی کند؟ 
مدرسه كه از این مهم تر است. متأسفانه 
عدم توان تغییر در همین نقطه اســت. 
ببینید همکاران فرهنگــی ما چقدر به 
فکر معیشت شان هســتند. و البته حق 
هم دارنــد. اما وقتی بــه این ها از تغییر 
برایشان خنده دار است. چون  می گویی، 
تغییر صبر می طلبد و مشکالت معیشتی 

آن ها را ناشکیبا کرده است.
من معتقدم که تغییر گام به گام است 
و گام اولش این اســت که واقعًا دغدغه 
ما این باشــد که به جایی كــه آمده ایم 
تأثیرگذار باشــیم. دانش آمــوزی که مرا 
می بینــد، از کالم مــن، امید من، حرف 

زدن مــن و راه رفتن من تأثیر می گیرد. 
چطور می گوییم که نسل جوان از جای 
دیگر تأثیر می گیــرد. چرا منی که به او 
این همه نزدیک هستم، نتوانم بر او تأثیر 
بگذارم؟ مــن حتمًا می توانم دانش آموزم 
را تغییر بدهم، به شرطی که دغدغة این 
کار را داشته باشــم. به شرطی که اگر او 
مرا انتخاب کرده، دقیقًا بداند چه کسی را 

انتخاب کرده است. 
به یکی از شهرســتان ها که رفتم، بعد 
از 23 ســال با مســئول منطقه صحبت 
کردم. اصاًل نگفتم که مدرک دکترا دارم 
و مقــاالت خارجی و داخلی نوشــته ام، 
ســخنرانی های بین المللی کرده ام. هیچ 
حرفی از سوابق کاری ام نزدم. فقط گفتم 
همکار فرهنگی شــما هستم. قصدم این 
بود بررســی کنم که سال های آخر را در 
کجا کار می کنم و آن ها چقدر می توانند 
مرا در مســیری که حرکت می کنم، اگر 
مرا به سمت جلو هل نمی دهند، حداقل 
با لگد به عقب پرتاب نکنند. رفتم اوضاع 
منطقة فعلی ام را بررسی کنم و متأسف 
شدم وقتی مسئول منطقه به من گفت: 
»امانت یعنی چــی  خانم؟!« این نگاه آن 
مسئول خیلی آزاردهنده است. این نگاه 
باید تغییر کند. اگر این نگاه تغییر نکند، 
تمام کســانی که می خواهند تغییر انجام 
دهند، با در بســته روبه رو خواهند شد. 
وقتی به مســئول منطقــه می گویم که 
قبولی های نهایی من صددرصد اســت و 
او پاســخ می دهد که: »مهم نیست« این 
نگاه بســیار کشنده است. بیست و چهار 
ســال خدمت كرده ام. من نمي توانستم 
نگاه او را درك كنم و احساس كردم نباید 
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وقتــم را براي او بگــذارم. باید به كالس 
خودم برگــردم تا همان جامعه كوچكي 
را كــه در اختیــار دارم تغییر بدهم. اگر 
بتوانم نگاه صدنفر دانش آموزانم را تغییر 
بدهم، خوشحالم كه این صد نفر كه فردا 
لیسانس یا فوق لیسانس خواهند گرفت و 
مثاًل دكتر و پرستار خواهند شد، حداقل 

مي دانند با مریض چگونه برخورد كنند. 
 حس مي كنم شــما كانون تغییر را 
در كالس مي بینید. به نظر شما آيا كالس 
درس  جايي اســت كــه مي تواند بر كل 
جامعه تأثیرگذار باشد، هر چند ساختارها، 

ساختار هاي مشكل دار باشند؟ 
این پوششــي را كه من بــراي خودم 
انتخاب كردم، بدون اینكه االن در كالس 
درسم باشــم، به معناي آن است كه در 
حال ایجاد تغییر نگرش هستم. یك معلم 
باید، این مهارت را داشته باشد كه الزامًا 

فكر نكند در كالس نشسته است. 
همواره به دنبال آن هستم كه یك رشته 
تغییرات انجام دهم. براي ایجاد تغییر باید 
ایســتادگي و مقابله كرد. به عنوان معلم 
تاریخ، وقتي در شــهر خودم جشن ملي 
شدن صنعت نفت را مي گرفتند. از خودم 
مي پرسیدم: چرا جشن ملي شدن صنعت 
نفت مي گیرند!؟ و دلیل آن را براي خودم 
این گونــه معنا مي كردم كه این جشــن 
ملي است و به احترام آن، بچه ها باید یاد 
بگیرند براي هر حركت ملي، از آدم هایي 
كــه به وجود آورنده آن حركت بوده اند و 
اكنون در جمع ما نیستند قدرداني كنند. 
گاهي مقابله ها زیاد مي شود و من كار 
دیگري انجــام مي دهم. مثــاًل در پایان 
مبحث ساسانیان، جشن ورود به اسالم را 

گذاشتم و ماجرا حل شد. بدین گونه كه 
از حساسیت هاي موجود به وسیله جشن 
ورود به اسالم كم كردم. با این كارم تغییر 
ایجاد كردم، چون مي خواستم راه خودم را 
بروم. اگر ما قدردان گذشتگانمان باشیم، 
حتمًا آیندگان نیز از ما قدرداني مي كنند. 
اصالً  مهم نیســت كه ما حتمًا باشیم یا 
نباشیم. قدرداني را به دانش آموزان خودم 
یاد دادم. براي ایجاد این تغییر و آموختن 
پیام آن الزم بود در مقابل حساسیت هاي 
بســیاري بایســتم. هزینه اي كه عرض 

مي كنم، همین ایستادگي هاست. 
 آيا شما بین تغییر و تحول فرق قائل 

هستید؟ 
بله. به نظر من تحول بعد از تغییر ایجاد 
مي شــود و تحول خوب بــا تغییر خوب 

شروع مي شود. 
 ارزيابي شما از روند تغییر كتاب هاي 
درسي چیست؟ چه چالش هايي را براي 

شما ايجاد كرده است؟ 
درِس ما، یك درس حساسي است. نه 
به خاطر مســائل سیاسي بلكه به خاطر 
اینكه مي تواند تأثیرگذار باشد. به خاطر 

تأثیري كه دارد، كمي حساس است. 
در چین كتاب هاي درســي متعددي 
وجــود دارد؛ مثاًل ده فیزیك و ده ریاضي 
دارند. ولــي تاریخ را خود دولت بر عهده 
دارد. مثــاًل مِن معلِم ریاضي مي توانم در 
همان اســتاني كه هســتم از بین 6-8 
كتاب، یكــي را براي تدریــس انتخاب 
كنم ولــي درس تاریخ را نــه. به خاطر 
تأثیري كه تاریخ دارد، مدرس آن حتمًا 
باید در آن رشــته تحصیل كرده باشد و 
تدریس آن هم باید زیر نظر دولت باشد. 
اگــر مي خواهیم الگو بگیریــم، به قول 
پیامبر)ص( كه فرمودند: »دانش را از هر 
كس كه آن را برایت آورد، بگیر، و یا دانش 
را بگیر، اگر چه كافر باشد گوینده دانش«. 
الگوهــاي موفــق را بگیریــم. چــه 
اشــكالي دارد كه از الگوهاي موفق سایر 
كشــورهاي دنیا اســتفاده كنیم؟ با این 
تغییرات ســلیقه اي آموزش ما به جایي 
نمي رســد. درس تاریخ هر فــرد را براي 
فردا مسئولیت پذیر مي كند، فرقي ندارد 
دكتر، مهندس یا بّنا باشــد. تاریخ به هر 
فرد یك صراط نشــان مي دهــد. تاریخ 
نتیجه عملكرد هر گروه از انسان ها را در 

زمان هاي مختلف نشان مي دهد و از این 
طریق راه را براي خوانندگان تاریخ نشان 
مي دهــد. بدون اینكه بگوید كدامشــان 
خوبند و كدامشــان بد هســتند. تاریخ 
همه چیز را شــفاف بیان مي كند و فرد را 
آماده مي كند تا حس وطن دوســتي اش 
را تقویــت كنــد. ما در حــوزة آموزش 
تاریخ نقص هایي هــم داریم. یكي از این 
نواقص، دیدن تاریخ از ُبعد سیاسي است 
كه در بیشتر اوقات اتفاق مي افتد، درس 
تاریخ كسل كننده مي شود. یك حكومت 
مي آید، ســقوط مي كند و مي رود و پس 
از آن حكومــت دیگر ظاهر مي شــود، 
آن هم ســقوط مي كنــد و جایش را به 
حكومت دیگــري مي دهد و همین روند 
خســته كننده در درس تاریخ ادامه پیدا 
مي كند. درس تاریخ نباید این گونه بیان 
شود. تغییراتش نباید به این منوال مطرح 
گــردد. نباید یك دفعه اي و بدون مطالعه 
باشــد. ما مبنا را بر تغییر قرار داده ایم و 
مدام مي گوییم خودمان را تغییر بدهیم. 
الگوي مصرفمان را درست كنیم خودمان 
را تغییر بدهیم. نگاهمان را عوض كنیم. 
در درس ها كدام یك از این موارد، بیشتر 
مي تواند تأثیرگذار باشــد. همه سر جاي 

خودشان، ولي تاریخ هویت مي دهد.
 براي من اين موضوع مهم است كه 
خانم نعیمي چطور نگاه بچه هاي رياضي و 
تجربي را تغییر مي دهد كه به درس تاريخ 
فقط به عنوان يــك درس نمره آور، نگاه 
مي كنند. چطــور آن ها را به درس تاريخ 
عالقه مند مي كند؟ شگردهاي شما براي 

ايجاد اين تغییر چیست؟
نسل جوان ما نسل كنجكاو است. شاید 
اینان ارتباطاتي داشــته باشــند، كتاب 
بخوانند، روزنامه بخوانند، مطالب غیر از 
رسانه هاي ما به گوش آن ها رسانده شود، 
تاریخ شفاهي داریم كه شامل پدربزرگان 
مي شود و آن ها برایشان تاریخ را تعریف 
مي كنند. شاید این با آنچه كه در كتاب ها 

ببینند هماهنگ نباشد.
اولین مهارت من این است كه به بچه ها 
مي گویم، تمام این موارد را كنار بگذارند، 
ما مي خواهیم تاریــخ بخوانیم. تاریخي 
كه نگاه به گذشــته است براي اینكه تو 
بتواني جلویت را بهتر ببیني. گاهي بچه ها 
مي گویند درباره مسائل روز صحبت كنید. 
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به آن ها مي گویم كتاب را جلویشان بگیرند و صفحه 
فــالن را بخوانند. صفحه مدنظــر را برایم مي خوانند. 
مي پرسم آیا همه شما مي توانید این صفحه را بخوانید؟ 
مي گویند: بله. بعد مي خواهم كه كتاب را به صورتشان 

بچسبانند و بخوانند. مي گویند: نمي توانیم بخوانیم.
از آن هــا مي خواهــم كتاب را تــه كالس بگیرند و 
سعي كنند بخوانند. باز هم مي گویند نمي توانند آن را 
بخوانند. به آن ها مي گویم تاریخ همین است. تاریخ باید 
در فاصله اي از زماني باشــد كه تو بتواني آن را ببیني. 
تاریخ درس جالبي اســت. هر چقدر به عقب بیشتر 
دورخیز برداري، بهتر مي تواني به سمت جلو بپري. تو 
باید جامعه ات را بشناسي. اگر مي خواهي طراح دوخت 
لباس بشــوي، باید بداني جامعه ات، فردا از چه رنگي 
خوشش مي آید. از چه نقش و طرحي خوشش مي آید 
یا اگر مي خواهي دكتر بشوي باید بداني كلید صحبت 
با مردمي كه مي خواهي براي آن ها كار كني چیست؟ 
مسئله دیگري كه فكر مي كنم در كار من امري مثبت 
باشد این است كه از دانش آموزان مي خواهم حول یك 
حادثه بگردند تا زوایایش را بهتر ببینند. مي گویند در 
كتاب ما این گونه آمده است. مي گویم شاید براي مؤلف 
كتاب امكان نداشته بیشتر شرح دهد ولي شما اجازه 
بدهید ما دور این حادثه ســفر كنیم. وقتي براي آن 
حادثه نظرات مختلف را برایشــان مطرح مي كنم، آن 
موقع دانش آموزان به من اطمینان مي كنند و احساس 
نمي كنند كه مــن فقط منعكس كننده نظرات كتاب 
هســتم. من مي خواهم دانش آموزان لذت ببرند. من 
وظیفة دیگري هم دارم؛ اینكه تدریس كتاب را به اتمام 
برسانیم و از دانش آموزان امتحان بگیریم كه ُخردترین 

و پایین ترین كار یك معلم است.
امــا اگر بتوانم روي دانش آمــوزم تغییر ایجاد كنم، 

وظیفه باالترم را انجام دادم.
 چه توصیه اي براي كســاني كه مي خواهند معلم 

بشوند، داريد؟
ســواي آن عالقه، اگــر بچه ها واقعــًا مي خواهند 
كشــورمان تغییر خوبي داشته باشــد، نزدیك ترین 
راهش این اســت كه معلمي را انتخاب كنند. آن قدر 
كه معلم بــه بچه ها نزدیك اســت و بچه ها به معلم 
اطمینان مي كنند، نمي توان در فضایي دیگر در جامعه 
پیدا كرد. سختي هاي شغل معلمي خیلي زیاد است. 
گاهي اوقات با چیزهایي مواجه مي شوید كه ناراحتتان 
مي كند و چون نمي توانید آن را تغییر بدهید، بیشتر 

اذیت مي شوید.
اگر كســي باشــد كــه دلــش مي ســوزد و این 
توانمندي هــا را دارد و در خــودش مي بینــد كه 
مي تواند دغدغه هاي خودش را منتقل كند و سهمي 
در تغییر كشور داشته باشد، بهترین راهش انتخاب 

شغل معلمي است.
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بهاره میرزاپور 
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه  ٔ ۴ تهران 

شنبه چهارم مهرماه 94، ســاعت 7/30 دقیقه صبح، اولین 
روز رسمی یادگیری من در مدرسه

دوست داشتم شرایطی را فراهم کنم که تا آخر سال کالس 
در س مان کالس یادگیری باشد.

برای رســیدن به این هدف، به طــرح درس هایی فکر کرده 
بودم که به عالقه مندی های دانش آموزان مربوط است و شوق 

به یادگیری را در آن ها افزایش می دهد.
پــس از ســالم و احوال پرســی، از درون کیفم یک رول 
روبــان پارچه ای به رنگ آبی آســمانی درآوردم و از بچه ها 
خواستم از جای خود برخیزند و یک دایرة بزرگ را تشکیل 
دهند. سپس به آن ها گفتم هر کدام از ما خودش را معرفی 
می کند و خاطره ای از خودش را، که دوســت دارد با جمع 
به اشــتراک بگذارد، تعریف می کند. سپس با این روبان یک 
گره به دور دســتش می زند و روبان را به دوســت دیگری 

می دهد.
آشــنایی و یادگیری، با خنده و شــادی و خاطره شروع شد 
و در آخر همگی در شــبکه ای از روبــان پارچه ای به یکدیگر 

متصل شدیم.
پس از پایان فعالیت، با بچه ها دربارة احساسی که حین بازی 
داشــتند گفت وگو کردیم؛ تعدادی از پاســخ ها این بود که در 
حین بازی دســت هایمان را زیاد تکان نمی دادیم تا به دست 

دیگران فشار وارد نشود.
از آن ها تشــکر کردم و گفتم بچه ها! اثــر حرکت دادن این 
بندها روی دیگران مانند اثر کارهای مختلف ما بر آن هاســت 
که می تواند خوشحال یا ناراحت شــان کند؛ حواس مان باشد 
این بندها تا آخر ســال بین ما وجود دارد، فقط با چشم دیده 
نمی شــود، خوب است متوجه آن ها باشیم و هوای همدیگر را 

داشته باشیم.

مهر روباني



در شمارة قبل اشاره کرديم که عامل ديگری که می تواند مدرسه را دوست داشتنی تر کند، وجود فضاهايی است که امکان جست 
و خیز و تحرک در آن ها فراهم باشــد. مدارسی که متن فعالیت ها و شرايط طراحی معماری آن ها، مشوق تحرک و جنب و جوش 
باشد، زمینة نشاط جسمی و شادابی روحی در افراد آن فراهم می شود که چنین شرايطی موجب عالقمندی بیشتر بچه ها به محیط 

مدرسه می گردد.
در شمارة گذشته، به کمک گفت و گوی فرضی بین مجید و محسن، به کلیات اين موضوع پرداختیم، حال در اين شماره به شکلی 

دقیق تر به راه کارهای مرتبط با آن می پردازيم.

7  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ ۴ |  دی 1395 |

   محمد تابش

حرکت و جنب و جوش، حتی 
در زمان يادگیری

یكــي از مهم ترین معایب آموزشــي،  
در ســاعات یادگیــری، نشســتن های 
طوالنی مدت و بدون تحرک یا کم حرکت 
بچه ها در یک مکان ثابت است. كه باید 
آن را رفــع كرد. برای ایــن منظور باید 
اواًل شــیوه فعالیت و برنامه یادگیری به 
گونه ای باشد که الزم نباشد دانش آموزان 
در یک نقطه ثابت مســتقر شوند، و ثانیًا  
طراحی فضاها و مبلمان آن ها متناسب با 
این رویکرد باشد؛ یعني رویکرد استفاده 

از شیوه های گوناگون یادگیری و تعریف 
برنامه های آموزشی متکی بر فعالیت های 
دانش آموزی و یا همان بحث همیشگی 

مدرسة دانش آموزمحور. 
در چنیــن وضعیتی وجــود مبلمان 
متنوع و متحرک، صندلی های چرخ دار 
در اندازه های مختلف و  در گوشه و کنار 
فضاهای یادگیری، تــوأم با طرح درس 
پویا و منعطف، ضروری است. فضایی که 
در آن دانش آموزان در حرکت و پویایی 
باشند و بتوانند فعالیت های گوناگونی را 
در گوشــه و کنار فضا انجام و موقعیت 

مکانی خود را مکرراً تغییر  دهند. چنین 
شرایطی خود به خود مانع سکون طوالنی 

افراد می گردد. 

 شکل1.  فضای یادگیری پرتحرک

مدرسةدوستداشتني

مبلمان جذاب
تحرک و جنب جوش به کمک مبلمان
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ورزش کردن، حتی برای خريد 
از بوفه مدرسه

چرا فکر می کنیم که در ســاختمان یك 
مدرسه، برای رسیدن از یک نقطه به نقطه 
دیگر  اگر چند راه وجود داشــته باشد باید  
همة آن راه ها بدون زحمت و مانع باشد؟ چه 
اشکالی دارد که یکی از این راه ها با موانعی 
طراحی و اجرا شــود که عابر در آن مسیر، 
وادار به تحرک و ورزش شود؟ یعنی در یک 
مدرسه،  برای برخی فضاها، دو یا چند مسیر 
دسترسی تعریف کنیم، و یکی از مسیرها را 
با ابزار و موانعی مجهز كنیم، تا به گونه ای 

یک راه تندرستی ایجاد کرده  باشیم. 
البته انتخــاب مبدأ و مقصــد در این 
موضــوع اهمیت دارد. مثــاًل دفتر مدیر 
مدرسه نمی تواند مقصد مناسبی برای این 
منظور باشــد. اما بوفة مدرسه، کارگاه ها، 
سالن غذاخوری، فضاهای ورزشی، برخی 
فضاهای یادگیری و هر فضایی که چندان 
رسمی نباشد، و بسیاری از دیگر فضاهای 
مدرســه می تواند این نوع از مســیرهای 

دسترسی را داشته باشد. 

موانع بی خطر و دعوت کننده
اما چــه موانع و ابزارهایــی را باید در 
این نوع مســیرها پیش بینی کرد؟ پاسخ 
این سؤال کاماًل باز و مبتنی بر خالقیت 
شماســت. مــواردی مانند اســتفاده از 
سطوح شیب دار، پستی و بلندی، شبکه 
طنابــی، داالن های شــفاف در ترازهای 
ارتفاعــی گوناگــون )شــکل2(، صخره 
مصنوعی، اســتخر توپ، نردبان طنابی، 
الستیک خودرو جهت عبور از داخل و یا 
روی آن و بســیاری از ایده ها و ابزارهاي 
خالقانه ای که متناســب با موقعیت های 

مدرسة شما می توان به کار بست.

 شکل2. امکان صخره نوردی 
روی دیوار های خارجی این داالن ها

البته روشن اســت که این موانع نباید 
خطرآفرین باشند. همچنین باید جذابیت 
و دعوت کنندگی الزم را داشــته باشــند 
تا بچه ها در بیشــتر مواقــع، به جای راه 
دسترسی معمول و هموار، مسیر مشّوق 
تحرک به وســیلة این موانــع را انتخاب 

کنند.

 شکل 3. راه های منتهی به بوفه مدرسه

 شکل 4. انواع شبکه طنابی

 شکل 5. ابزار ساده برای تحرک بیشتر

صخره نوردی 
و رفتن به طبقات باالتر

مســیرهای  در  فقــط  باال  موضــوع 
دسترســی در یــک طبقــه محــدود 
نمی شــود. صخره نــوردی، نردبــان و 
یا شــبکه طنابی، سرســره و راه های 
مشــابه این هــا می توانند بــه موازات 
معمول،  عمودی  دسترسی های  حضور 
مانند راه پله، یک طبقة مدرســه را به 
طبقــه دیگر مرتبط ســازند. اینجا نیز 

دو موضــوع امنیت و دعوت کنندگی از 
اهمیت باالیــی برخوردارند. قرارگیری 
تشــک ایمنــی در دامنــه و وســعت 
مناسب، در محل صخره نوردی و یا هر 
روش مشــابه دیگر جهت دسترسی به 
طبقــات باالتر، یکــی از این تمهیدات 
اســت. همچنین مناسب است این نوع 
از دسترسی ها در برخی موارد به جهت 
حفظ امنیت، در دو یا سه مرحله، یک 
طبقــه را به طبقة دیگــر متصل کند. 
هر چند ممکن اســت شــما بتوانید به 
وسیلة یک سرســرة سرپوشیده شفاف 
با طراحی مناســب و ایمن، طبقة دوم 

یا حتی سوم را به همکف متصل کنید.
 

 شکل6. پرش در دو مرحله 
روی تشک محدود به صفحات شفاف

 شکل 7. دسترسی متنوع به طبقه باالتر
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حیاط پويا، حیاط مشّوق تحرک
شــاید مهم ترین بخش از یک مدرسه 
کــه می تواند هــدف مورد بحــث ما را 
حمایت کند حیاط مدرســه است. البته 
نه حیاط ایستا، خاکستری و یکنواختی 
که بیشتر مشوق سکون و توقف است تا 

جنب و جوش و تحرک.
اکثر مــدارس موجود ما حیاطی مربع 
یا مســتطیل با کــف آسفالت شــده و 
خاک گرفته دارند که تنها نقشــی که بر 
آن ها دیده می شــود، خطوط موازی و یا 
نقاط ممتد در راســتاهای متوازی برای 
تشکیل صفوف مراسم صبحگاه هستند. 
البتــه خطوط پیرامون زمیــن والیبال، 
فوتبال و بسکتبال هم در بعضی مدارس 

دیده  می شود.
که طرحی  اســت  مدتی  خوشبختانه 
به نام »حیاط پویــا« در برخی مدارس 
به اجرا درآمده اســت. هرچند خروجی 
این طرح نباید محدود به خط کشــی ها 
و نقــوش جذاب در کف حیاط باشــد، 
بلکه ظرفیت حیاط مدرسه برای تشویق 
تحرک و حتی یادگیری بچه ها به مراتب 
بیشتر از این ها است. حیاط یک مدرسه 
باید عرصه بندی شود و مانند یک پارک، 
مجهز به فضای ســبز، پستی و بلندی، 
وسایل بازی و ورزشی گروهی و فردی، 
بتواند با یک تنوع فضایی باال، بســیاری 
از امکانات مشــوق تحرک و نشاط را در 

خود جای دهد. 

 شکل 8. طرح حیاط پویا در مدارس ایران

باز هم مناسب تر دیدم تا برخی ایده های 
مرتبط با این بحث را به شکل مصور با هم 

مرور کنیم:

 شکل 9. وجود پیست دوچرخه در محوطه مدرسه

 شکل 11. عرصه بندی حیاط مدرسه 
به بخش های گوناگون

 شکل 12. ایجاد پستی و بلندی در بخش هایی از حیاط

 شکل13. قرار دادن تجهیزات پارکی مفرح 
مانند ترامپولین در گوشه و کنار حیاط

 شکل14. پیش بینی محیط بازی های مختلف 
با عناصر طبیعی و ساده

 شکل 10. نقوش کف حیاط و امکان یادگیری توأم 

با تحرک

در هر صورت می توان گفت مدارسی 
که نــه فقط زنــگ ورزش آن ها، بلکه 
متــن فضاها و فعالیت هــای آن ها، نیز 
موقعیت هایی مناســب بــرای تحرک، 
جســت و خیــر و نشــاط جســمی و 
روحی بچه هاســت، مدارسی جذاب و 
دوست داشــتنی هســتند. راهکارهای 
زیادی با هزینــه نه چندان زیاد وجود 
دارد كــه و می تواند موجب نشــاط و 
پویایی مدرســه باشد. فقط کافی است 
این نگاه در فضاهای مدرســه خود  با 
قدم بزنید و گوشــه و کنار مدرســه را 
بررســی کنید، آن گاه خواهید دید که 
انــواع راه های خالقانه به ذهنتان ورود 
می یابد. با کمترین هزینه و بیشــترین 

تأثیر.
در شــماره های بعدی، مــوارد دیگر 
تأثیر گذار در محبوبیت مدرســه را، که 
بــه کمک طراحی معمــاری و مبلمان 
مدرســه قابل دستیابی باشند، را مورد 
منتظر  داد.  قــرار خواهیــم  بررســی 
ایمیل  از طریق  نظرات شــما  دریافت 

رشد معلم هستیم.



مقدمه
دانش آموزان بزرگ ترين ســرمايه های انسانی بالقوه در جامعه به حساب می آيند. از اين رو عملکرد تحصیلی آنان بايد همواره 
مورد توجه اولیای آموزش و پرورش باشــد. يکی از عواملی که می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را مختل کند فرسودگی 

تحصیلی است. 
مطابق الگوي تقاضا- منابــع1 اگر عدم تعادل بین مصرف انرژی و تولید مجدد آن برای مدت طوالنی ادامه يابد فرســودگی 
اتفاق می افتد. مطابق با اين الگو دو عامل در فرســودگی تحصیلی نقش دارند: از يک طرف در دورة جديد تحصیلی تقاضاها و 
درخواســت های معلمان از دانش آموزان برای مطالعه و تالش بیشتر می شود و از طرف ديگر دانش آموزان به دلیل عدم آگاهی از 
تفاوت های فردی در توانايی خود منابع انگیزشــی کافی برای برخورد با اين تقاضاهای تحصیلی را ندارند. اين دو فرآيند موجب 

فشار روانی و در نهايت فرسودگی تحصیلی می شوند. )ويگفیلد2، 2006(
از آنجا که يادگیری فراگیران، عمدتًا به وسیله عملکرد تحصیلی آن ها سنجش می شود، شناسايی متغیر فرسودگی تحصیلی 
و اثر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، از کارهای مهم روان شناســان تربیتی است به طوری که کنترل فرسودگی تحصیلی 
دانش آموزان به دلیل بهبود پیشــرفت تحصیلی و انگیزش يادگیری آن ها ضروری می باشد )بروور و تومیک، 2010(. لذا با توجه 
به اهمیت مســئله اين مقاله به بررسی يکی از متغیرهای مهم که در کاهش عملکرد تحصیلی مؤثر است، فرسودگی تحصیلی، 
می پردازد. بديهی اســت شناسايی عوامل مؤثر و علل فرسودگی تحصیلی و ارائة راهکارهای مؤثر می تواند دربردارندة اشارات 

کاربردی مهم و تأثیرگذاری در عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.

فرسودگي تحصيلي را جدي بگيريم
سیده عاطفه نجفی پور
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی
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برنامةدرسي



تعريف فرسودگی تحصیلی
به طور مرســوم فرســودگی به  عنوان 
یک ســندروم ســه بعدی مــورد توجه 
قرار می گیرد )خســتگی هیجانی، زوال 
شخصیت و تمامیت فردی کاهش یافته( 
خســتگی هیجانی3 که اشاره به احساس 
خالی شدن و تهی شدن از منابع هیجانی 
فــرد دارد کــه مؤلفة اســترس فردی را 
نشــان می دهد. زوال شخصیت اشاره به 
پاسخ های منفی یا بیش از حد بی رغبتی 
دارد کــه مؤلفة بین فردی فرســودگی 
است. تمامیِت فردِی کاهش یافته اشاره 
به احساس کاستی در شایستگی و میزان 
بــاروری و حس کارآیــی پایین فرد دارد 
که مؤلفة خود ارزیابی فرسودگی را شامل 

می شود )ماسالخ، 1998(.

عالئم فرسودگی تحصیلی
الف. احســاس بی اهمیتی، بیهودگی یا 

خستگی و کوفتگی؛
ب. احســاس درماندگی، تحلیل رفتن 

جسمانی و تخلیه هیجانی شدن؛
پ. کنار کشیدن و مسئولیت کمتر؛

ت. بی حسی عاطفی، حس تقلیل یافته 
موفقیت شخصی و خودارزیابی منفی.

افرادی که فرســودگی تحصیلی دارند 
عالئمی مانند بی اشتیاقی نسبت به مطالب 
درسی، ناتوانی در ادامة حضور مستمر در 
کالس های درس، مشــارکت نکردن در 
بی معنایی  احساس  کالسی،  فعالیت های 
در فعالیت های درسی، احساس ناتوانی در 
فراگیری مطالب درسی را تجربه می کنند. 
احســاس خســتگی به علــت نیازهای 
تحصیلی، بدبینی و بی رغبتی و بی عالقگی 
نسبت به مدرسه و احساس بی لیاقتی از 
دیگر عالئم فرسودگی تحصیلی می باشد 

)سالمال، 2012(.

باال بردن انگیزه روشي 
براي کاهش فرسودگی تحصیلی

انگیزش یک عامل مهم در پیشــرفت 
برای  اســت. وقتی شاگردان  تحصیلی 
پیشرفت  می شوند  برانگیخته  یادگیری 
افزایش  معنــادار  به طــور  تحصیلــی 
می یابد )جــردن، به نقل از ســارانی، 

)1391

عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش تحصیلی:
- تشــویق زبانی: گاهی تشویق لفظی 
معلم مانند احسنت، آفرین و بسیار خوب، 

از هر شیوه انگیزشی دیگر مؤثرتر است.
- کاربرد آزمون و نمره: اگر معلم بتواند 
هر دو هفته یکبار از درس های داده شده 
امتحان کند و نمره های آن ها را به نحوی 
در آزمون های پایانی دخالت دهد، انگیزش 

آن ها برای یادگیری افزایش می یابد.
- انگیزش حس کنجــکاوی: اگر معلم 
بتواند ضمــن درس مســائل مربوطه را 
مطرح کند یــا طرح هایی را ارائه دهد که 
نیاز به دانش و بینش داشــته باشد، آنان 
را به دانستن و آموختن بیشتر عالقه مند 

می سازد.
- عالقه معلم به درس: وقتی شاگردان 
ببینند که معلم خود تا چه حد به موضوع 
درس و پیشرفت در آن اهمیت می دهد، 
شــاگردان نیز درس را جدی می گیرند و 
برای آموختن و تســلط در آن کوشــش 

بیشتری به کار می برند.
- اتــاق درس دل انگیز: کالســی که از 
نظر وسعت، آســایش، نور و تهویه خوب 
و متناسب باشد بیشتر رغبت شاگردان را 
برای حضور مرتب در کالس برمی انگیزد، 
به ویژه اگر از نظر روانی هم از شرایط الزم 

برخوردار باشد.
- تأثیر مســابقه: مســابقه نیز یکی از 
انگیزه های آموزشــی اســت. وقتی معلم 
می خواهد بداند که کدام یک از شاگردان 
او در درس معینی بهترین اســت، میان 

شاگردان مسابقه برگزار می کند.
- دریافت جایــزه: لیونور درویل معتقد 
اســت: »اگر به شــاگردی که در کارش 
پیشــرفت کرده اســت جایــزه بدهیم، 
شــاگردان دیگر را به طور غیرمستقیم به 

کارشان دلبسته کرده ایم.«
- ارتباط دادن درس با زندگی: معلم در 
همان جلسه نخست باید به بیان اهمیت 
و اعتبار درس خــود بپردازد و فراگرفتن 
درس و حل مسائل را به هم ارتباط دهد. 

)سارانی، 1392(

چند پیشنهاد
 بــرای نمرات مســتمر و میان ترم 
اهمیت قائل شده و آن را جدی بگیرید.

 شــیوه های نوین ارزشیابی را مورد 
توجه قرار دهید.

کنفرانس های  دانش آمــوزان  برای   
کالســی پیش بینی کنیــد و آنان را به 

تحرک وادارید.
 رقابت هــای ســازنده و مفید بین 

دانش آموزان ایجاد نمایید.
 به دانش آموزان خود عالقه نشــان 

دهید و اسامی آنان را یاد بگیرید.
 همــکاری میان دانش آمــوزان را با 
اســتفاده از انواع شوراهای دانش آموزی 

)تحصیلی، بهداشتی( تشویق کنید.
 در صورت لزوم در شیوة کاری خود 
تغییر دهیــد و میان ســاعات تدریس 
اســتراحت  فرصت  و ســخت،  طوالنی 
کوتاهی، مثاًل یک حرکت ورزشی ساده، 

را فراهم کنید.
همــکاری،  روح  تشــویق  بــرای   
جلساتی برای در میان گذاشتن مسائل 
مختلــف و مورد عالقــه دانش آموزان، 

تشکیل دهید.
 ارزش یادگیــری را به دانش آموزان 
گوشزد کنید و محدودیت ها و زیان های 

عدم یادگیری را یادآور شوید.
 تأثیــر مشــوق ها در انگیــزه را از 
یــاد نبرید. مشــوق عاملی اســت که 
دســتیابی به آن، انگیزه هــای افراد را 

ارضا می نماید. 

 پي نوشت ها
1. demands-resources model
2. Wigfield
3. Emotionalexhaustion

 منابع
1.سارانی، زهرا. )1392(. بررسی رابطة افسردگی و تعهد 
مذهبی با فرسودگی تحصیلی در دبیرستان های دخترانه 
شهرستان آزادشــهر، پایان نامه کارشناســی ارشد رشتة 

روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری.
2. میکائیلــی، نیلوفــر. )1391(. ارتبــاط خودپنداره و 
فرســودگی تحصیلی با عملكرد تحصیلــي دانش آموزان 
دختر، مجله روان شناسی مدرسه، دورة 1، شماره 4، صص 

.90-103
3. Brouwers, A & Tomic, w. (2010). Aiogitu 
dinal study of teacher burnoutand pereeived 
self- efficacy classroom. management. teach-
ing and teacher education, 16, 136- 253.
4. salmela- aro,k.& tynkknen, l. (2012) Gen-
dered pathways in school burnout among 
adolescents journal of adolescence, 930-937.
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بازي هاي تربيتي
نوید خلعتبری
دبیر هندسه، منطقه ۵ تهران

برنامةدرسي

برنامة  درســی ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست 
و علوم اجتماعی همگی بازی هایی هســتند که 
بیش از حد نباید برای جزئیات آن ها اعتبار قائل 
شد. اعتبار جزئیات به هدف از بازی بر می گردد؛ 
بنابراین اگر اصولی برای بازی های تربیتی در نظر 
می گیریم بایســتی توجه کنیم که جزئیات آن 
تابع اعتباری اســت که اصول برنامة درسی دارد 
و اصول تربیتی بدون نشانه رفتن هدف تربیتی، 

رنگ رشد به خود نمی گیرند.

محیط تربیتی بازی هایــی را فراهم می کند تا 
معلم و شاگرد هر دو در آن شرکت کنند. موضوع 
مهم آن است که فقط این دانش آموز نیست که 
ضعــف و قوت خــود را در روابــط چهارگانه )با 
خداوند، انســان های دیگر، طبیعت و کل جهان( 
می یابد، بلکه این خود معلم اســت که در درجة 
اول بــر توانایی ها و شــدت و ضعف خود آگاهی 
می یابــد. در واقع محیط تربیتی ســنگ محک 
معلم در درجــة اول و دانش آموز در درجة دوم 
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اســت. هرچنــد تربیت زمانی معنــا می یابد که 
معلــم در ترازی باالتــر از دانش آموز قرار گرفته 
باشد )به سبب آنکه دارندة دانش ها و ارزش های 
جامعة خود اســت(، اما نباید نــگاه و پی جویی 
معلم، دیگر اندیشــانه باشد و بخواهد دانش آموز 
را بشناســد تا معضالت تربیتی را برطرف کند؛ 
بلکه بایستی به این نکته توجه کند که چه شده 
اســت که من نمی توانم نقش مؤثر تربیتی خود 
را ایفا کنم؟! و البته معلم بایســتی در این زمان 
نقادانــه به درون خود و ویژگی های شــخصیتی 
خود مراجعه کند. او ممکن اســت به این نتیجه 
برســد که من دانش  هــا و ارزش هایی در درون 
خود دارم که شــخصًا کســب کرده یا جامعه به 
من تلقین کرده اســت و من بدون نقادی کافی 
آن ها را پذیرفته ام! او همچنین ممکن اســت به 
این نتیجه برسد که دانش  ها و ارزش هایم اگرچه 
اســتوارند اما در درون من پایدار نشده اند و من 
صرفًا می خواســتم نقش حامــل و انتقال دهنده 
را ایفــا کنم. معلم ممکن اســت بــا درون کاوی 
به این نتیجه برســد که نــه دانش و ارزش هایم 
بدون نقادی به ذهن من راه یافته اند، و نه اینکه 
آن ها بــرای من درونی و پایدار نشــده اند، بلکه 
ممکن است به این نتیجه برسد که موانعی برای 
دانش آموز وجود دارد که بایستی آن ها را برطرف 
کرد. با این حال بایســتی توجه کرد که دو مورد 
اول در روابط معلم و شــاگرد مقدم بر مورد اخیر 
هستند )نقادی و درونی شدن دانش و ارزش(. با 
عبور مداوم از دو مورد اول است که معلم خود را 
در درجــة اول فرهیخته می بیند و در درجه دوم 
آمادة تربیت می کند. اساســًا باید پرسید معلمی 
که از وقایع درون خود بی خبر است از چه جهت 
می تواند برای راهنمایی وقایع دیگری، نقش مؤثر 
و راهگشا داشته باشد؟! به عبارت دیگر با عبور از 
دو مورد اول، معلم می تواند مشکالت دانش آموز 
)در مورد ســوم( را برطرف کند. مهم تر آنکه اگر 
معلم انجام دو مورد نخست )نقادی فرهنگ خود 
و درونی کردن عناصر استوار آن( را به فراموشی 
بسپارد و صرفًا بخواهد به مورد سوم )حل مشکل 
موجود در دانش آموز( بپــردازد، بعد از مدتی به 
ســبب نبود درون کاوی، از فلسفة زندگی خود و 
از فلسفة معلمی تهی می گردد و احساس پوچی 

می کند. 
مــن از تعبیر باز ی هــای تربیتــی در تربیت 
اســتفاده می کنم تا بگویم که اگــر تربیت برای 

کارشناسان تربیت در دانشگاه ها و پژوهشکده ها 
و افراد دولتی و معلمان و اولیا دغدغه ای اساسی 
اســت، ضمن ارج نهادن به این دغدغه ها، یادآور 
می شوم که کل این فرایند تعامالت مدیر، معلم، 
کارشــناس، دانش آموز و اولیــا، چیزی جز بازی 
)یا بازی های تربیتی( نیســت که آنچه در آن از 
اهمیت برخوردار اســت و هدف از آن باید تلقی 
شود، در نهایت درون کاوی، بیرون کشیدن نقاط 
ضعــف و قــوت و پاالیش و واالیــش ارزش ها و 
بینش هایی است که میان انسان ها مشترک است 
و بایستی از درون انسان ها به بیرون انتقال یابد. 
این معنا توسط دانش آموز نیز به تدریج فهمیده 
می شــود و نباید نگران پیامدهای آن بود، زیرا او 
را گریزی از ســنجش و پاالیش و واالیش خود 
در این آزمایشگری و در نهایت رشد و شکوفایی 

خود نیست.
روابط مطرح در برنامة درســی )با انســان های 
دیگر و طبیعــت و کل جهان( که تحت عناوین 
برنامة درســی علوم، ریاضــی و اجتماعی مطرح 
می شود، بایستی به عنوان بازی هایی مطرح شود 
که هر فرد اعم از معلــم، دانش آموز، مدیر، اولیا 
و کارشــناس، بایستی سهم خود را در شکوفایی 
ارزش ها و بینش های اساسی پیرامون انسان بیابد 
و خود را در آزمایشگاه تعلیم وتربیت مورد واکاوی 
قــرار دهد و پاالیش و واالیش )=تعالی بخشــی( 
کند. این مهم ترین چیز اســت و بقیه تنها نقش 
وسایل آزمایشــگاهی را دارند که به درون کاوی 
هــر فرد کمک می کنند؛ از طریق آشکارســازی 
نقص هــا و راه هایی جدید برای ارتقای درون. در 
این آزمایشگاه هر کســی که به نسبت خود، در 
نقــادی، پاالیش و واالیش خود موفق تر باشــد، 
رشــد بیشــتری را نصیب خود، در درجة اول، 
و رشــد بیشــتری را در دیگران، در درجة  بعد 
ایجاد کرده است. در این گردونه کسانی مهجور 
می شوند که با دوری از این درون کاوی، خود را از 
شکوفایی محروم کرده اند و باری بر دوش دیگران 
گذاشته اند و بایستی دریابند که برای رشد خود 
دســت به کار جدیدی بزنند. به نظر می رسد از 
این منظر اتوبیوگرافی )زندگی نامة خودنوشــت( 
معلمان چشم انداز جدیدی می یابد. چشم اندازی 
کــه در آن، درون کاوی مقدم بــر دیگرکاوی، و 
مشارکت در نقادی فرهنگ، جایگزین مچ گیری، 
عیب یابی و خرده گیری بر دیگران )خواه معلم و 

خواه دانش آموز( می شود.
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است. ضمنًا، بر اساس تحقیقات انجام شده، اختالل هاي يادگیري در پسران چهار برابر دختران است. درس مي خوانند و اختالل يادگیري دارند اين است كه تأكید و عالقه به شناسايي و درمان اين گونه كودكان در اين دوره بیشتر يادگیري در تمام ســطوح و در تمام پايه هاي درسي، از آمادگي تا دانشگاه، وجود دارند. امتیاز كودكاني كه در سطوح دبستاني به مدرســه مي روند و مي خواهند خواندن و نوشتن و حســاب ياد بگیرند دچار مشكالت جدي مي شوند. افراِد داراي اختالالت را دارند و كارهايي را كه والدين به آنان واگذار مي كنند به خوبي انجام مي دهند و از رفتار و اخالق عادي برخوردارند. اما وقتي مي كنند. مانند ساير كودكان بازي مي كنند و مثل همساالن خود با سايرين ارتباط برقرار مي كنند. در خانه نیز خودياري هاي الزم يادگیري ظاهري طبیعي دارند. رشد جسم و قد و وزنشان حاكي از بهنجار بودن آنان دارد. هوششان عادي است. به خوبي صحبت اختالل در گوش دادن، فكر كردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، هجي كردن يا حساب كردن ظاهر شود. كودكان داراي اختالل )اختالل در يادگیري رياضیات و حل مســئله هم نوع ديگري از اختالل هاي يادگیري است( اين ناتواني ممكن است به صورت »مشــكالت يادگیري« به كار گرفته شود مناسب تر باشد. 85 تا 90 درصد اختالالت يادگیري به اختالالت خواندن مربوط است؛ مي كند، يعني ناتواني هايي كه تبديل به توانايي كامل نمي شــوند. بنابراين به نظر مي رسد اگر اصطالح »اختالالت يادگیري« و يا جايگزين اصطالحات قبل كردند، هر چند واژة ناتواني، باز هم اصطالحات ديگري مثل ناتواني جسمي يا ناتواني ذهني را تداعي و امثــال آن مي زدند. اما با توجه به يافته هاي جديد در مورد يادگیري، امــروزه متخصصان اصطالح »ناتواني هاي يادگیري« را آسیب ديدة مغزي و آسیب ديدة عصبي معرفي مي كردند و بدتر اينكه به بسیاري از اين دانش آموزان برچسب كندذهن و عقب مانده زماني بود كه دانش آموزاني را كه در يادگیري يك يا چند درس مشــكالت بارزي داشتند با اصطالحاتي چون معلول ادراكي، مقدمه

حدیثه اوتادي

اختالالت يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

مشاوره
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اختالالت يادگيري 

و سوختن اعتماد به نفس

اختالل خواندن
افرادي كه دچار اختالل خواندن هستند 
به سه دســته تقسیم مي شــوند: اول 
گروهي كه اختالل خواندن آوایي دارند. 
این افراد مجموعه لغات نسبتًا زیاد و قابل 
توجهي را در ذهن شان ذخیره مي كنند. 
اما هجي كردن آن  ها ضعیف است. گروه 
دوم افرادي هستند كه اختالل خواندن 
ایده اي دارند، یعني مي خوانند و هجي 
مي كننــد اما در ســاختار بینایي لغت 
اشــكال دارند. و گروه سوم افرادي كه 
مشكل هر دو گروه اول و دوم را دارند. 

اختالل نوشتن
نوشــتن فراینــد پیچیده اي اســت و 
بــه مهارت ها و توانایي هــاي مختلفي 
بســتگي دارد كه خود مستلزم داشتن 
درك صحیح از نوشــتن اســت؛ براي 
مثال نیازمند هماهنگي حركتي چشم 
و دســت، كنترل بازو، دست و عضالت 
انگشــت اســت. ناتواني در نوشتن اعم 
از ناتواني در امال نویســي، دســتخط و 
انشا نویســي اســت. امال نویسي یكي از 
مهارت هاي مهم زبان نوشــتاري است. 
نوشتن یك كلمه با امال كردن پیچیده تر 
و دشــوارتر از خواندن آن است چرا كه 
در خواندن، نشــانه  ها و حروف الفبا در 
بازشناسي كلمه فرد را یاري مي كنند، 
اما در نوشــتن دانش آموز باید بر روابط 
آواها و نشــانه ها، تجزیه واژه ها و نحوة 
تركیــب عناصر متشــكله آن آگاهي و 

مهارت كامل داشته باشد. 
نشانه ها و ويژگي ها

- اشكال در تلفظ حروف
- جایگزیني یك حرف به جاي حرف دیگر

- عدم رعایت عالئم مثل نقطه و ویرگول 
- اشكال در بخش كردن و هجي كردن 

كلمه ها
- زیرلبي و بسیار آهسته خواندن 

- فراموش كردن صداي حروف
- اضافه یا حذف كردن بعضي از حروف كلمه 

- ادغام چند كلمه با یكدیگر 
- معكوس كردن كلمه )آینه نویسي( 

- مكث و توقف زیاد بین تلفظ كلمات 

- حركت دادن سر به جاي حركت دادن - تكرار حروف در یك كلمه )لكنت( - گم كردن كلمه ها در یك سطرتند كه منجر به حذف كلمه ها مي شود - خواندن با سرعت بسیار كند یا بسیار 
- به زحمت و با صداي كشــیده و لحن چشم موقع خواندن 
- ناتواني در یادگیري و یادآوري كلماتي یكنواخت خواندن 

كه دیده اند 
- اشكال در نوشتن هنگام امال نویسي- بي قراري در استفاده از دست - خط ناخوانا

- وجود اضطراب یا افسردگي در كودكمشكالت غیراختصاصي خواندن 
- فقدان شــور و اشتیاق براي خواندن و - فقدان توجه و تمركز كافي

نوشتن
- عدم توجه به جزئیات یا توجه بیش از - افت تحصیلي 
- احساس ناامیدي، بي كفایتي و نداشتن حد به جزئیات 

جسارت 

روان شــناختي، و تعلیم و تربیتــي قابل ناتواني هاي یادگیري از منظر پزشــكي، بررسي علل
بررسي هستند. 

آن  ها نشئت مي گیرد. برخي از كودكان این زمینه از ادراك شنیداري و دیداري آسیب دیده باشد. مشكالت كودكان در این اســت كه مخچه آن ها ممكن است افرادي كه در یادگیري مشــكل دارند مركزي است. مطالعه متابولیسم مخچة و وارد شــدن صدمه به دستگاه عصبي آســیب دیدگي مغزي جزئي یا شــدید علل اساسي و عمده ناتواني هاي یادگیري بسیاري از متخصصان بر این باورند كه عوامل فیزيولوژيك

مشــكالت ناتواني در تمیز شــنیداري 
صداها را دارند كه این مشــكل ممكن 
اســت در نتیجه عفونت گوش كه فرد 
قبال به آن مبتال شده، ایجاد شود. گروه 
دیگري از كودكان داراي مشكالت تمیز 
بینایي هستند كه ممكن است حروف 
و كلمات را به صورت واژگون بنویسند. 
مشكل آن ها در ارتباط حروف با یكدیگر 
است كه مربوط به ذخیرة ذهني حافظه 
بلند مدت آن هاست. مشكل بچه هایي كه 
اختالل در خواندن دارند ناشي از ضعف 
قدرت و عملكرد در مغز آن هاســت. در 
این كودكان چشــم آن ها و گوش ها به 
صورت عادي عمل مي كنند؛ اما قدرت 
تمركز براي ســرعت تجسم در حافظه 

پایین است. 

عوامل آموزشي
غیبت هاي مكرر از كالس درس، اختالل 
یا نقص در برنامه آموزشــي، مثل عدم 
حضور معلم یا جابه جایي معلم، فقدان 
مهارت كافي معلم، سوء رفتار با كودك 
نیز مي تواند  آموزشــي  در محیط هاي 
منجر به مشكالت یادگیري در كودك 

شود. 

عوامل محیطي 
عوامل محیطي بســیاري وجــود دارد 
كه مي تواند بــه پیچیدگي ناتواني هاي 
یادگیري بیفزاید و حتي شاید سبب ساز 
آن باشــد. جدایي طوالنــي كودك از 
والدیــن به ویژه مادر )ایــن جدایي در 
دوران نوزادي تأثیرات شدیدي بر رشد 
كــودك دارد(؛ بیماري، ضعف و ناتواني 
شــدید و طوالنــي در دوران نوزادي یا 
ســال هاي اولیه زندگي كــودك، مورد 
بي توجهي و بي مهــري قرار گرفتن در 
خانه و مدرســه و نیــز تحریك زباني 
ناكافي. زبان به واسطة نقشش در تفكر 
و یادگیري ســایر مهارت  ها، در محیط 
زندگي كــودك جایگاه ویــژه اي دارد. 
ممكن اســت ناتواني كــودك از نبود 
مدل هاي درســت در اوایل رشــد وي 

سرچشمه گرفته باشد. 
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عوامل ژنتیكي 
شــواهدي در دســت اســت كه نشان 
مي  دهد ناتواني هــاي یادگیري احتمااًل 
در برخــي خانواده ها بیــش از دیگران 
دیده مي شــود. در واقع عوامل ژنتیكي 
در بسیاري از ناتواني هاي یادگیري نقش 

دارند. 

راهبردهاي درماني 
با توجه بــه تعاریفي كه از دانش آموزان 
داراي مشــكالت یادگیري بیان شد، به 
نظر مي رسد معلم از اولین كساني است 
كه متوجه این گونه دانش آموزان مي شود. 
بنابراین بنیادي ترین عامل درمان كننده 
این ناتواني معلم اســت، چون با فراگیر 
در ارتباط متقابل اســت. اگر در نهایت 
با انجام راهكارهایي كه در ادامه مي آید 
دانش آموز پیشرفت چشمگیري نداشت، 
مي توان او را به مراكز توان بخشي خاص 

مشكالت یادگیري رهنمون شد. 
é اولیــن گام در مســیر كمــك بــه 
دانش آمــوز داراي اختــالل یادگیري، 
ایجاد رابطة دوستانه و صمیمي با اوست. 
این ارتباط مي تواند اضطراب  هاي كودك 

را در همان گام هاي اول كاهش دهد. 
é  معلــم باید درمــان را از پایین ترین 
مرحله و از آسان به مشكل آغاز كند تا 
مهم ترین نكته كه باال بردن خودپندارة 

كودك است تقویت شود. 
é  بیشتر برنامه هاي درماني را به صورت 

بازي ارائه دهد. 
é روحیه دادن بــه دانش آموز به بیان 
مثال از زندگي افراد موفقي كه دچار این 
مشكل بوده اند مثل آلبرت اينشتین 
نابغه ریاضي، توماس اديسون مخترع 
و مبتكر و نابغه آمریكایي، آگوســت 
رودين مجسمه ســاز بزرگ فرانســه، 
لئونــاردو داوينچي نقــاش نامي و 

دنیا،  مطــرح  موســیقي دان  بتهوون 
همگي دچار اختالالت یادگیري بودند. 

é  قرار دادن دانش آموز نارســاخوان در 
ردیف جلوي كالس، تا معلم از توجه و 

یادگیري او اطمینان حاصل كند. 
é درك مناســب شــرایط دانش آموز 
نارساخوان و كمك به او تا ناامیدي اش 
كاهش یابــد و انگیزه بیشــتري براي 
نباید  باشد.  داشــته  ارتقاي وضعیتش 
از چنیــن كودكي انتظار داشــت كه 
ســر كالس از روي متني بلند بخواند، 
بلكه باید به او اجازه داده شــود آرام با 
خوانــدن بقیه دانش  آموزان پیش رود و 
اگر خواست خواندن آن ها را ضبط كند. 
é  تكالیف نوشتني یكي دیگر مشكالت 
دانش آموزاني اســت كه نارســائي در 
خوانــدن دارنــد. معلم نبایــد كار این 
دانش آموزان را با كار سایر دانش آموزان 
مقایســه كند. بلكه بهتر است براي هر 
تكلیف نوشتني، آنان را مورد تشویق و 
تحسین قرار دهد بدون اینكه به تناسب 
و كیفیت كارشــان دقــت زیادي كند. 
حتي معلم مي تواند بــراي اینكه بقیه 
دانش آمــوزان این بچه ها را درك كنند 
متون خاصي را بــراي تكلیف خواندن 
به آن ها بدهد كه بــه صورت برعكس 
نوشــته شــده باشــد، تا بدین ترتیب 
ســایر دانش آموزان را از مشكالتي كه 
دانش آموزان نارســاخوان با آن مواجه 

هستند آگاه كند. 
é تحریك حس المســه در كنار حس 
بینایي و شنوایي راه دیگري براي كمك 
به این دانش آموزان است. در این روش 
با لمس و ردگیري انگشــتي كار انجام 
مي شــود. معلم كلمــه اي را به صورت 
خوانا و بزرگ و با دست روي صفحه اي 
از كاغذ مي نویسد و از كودك مي خواهد 
كه با انگشــت خود از ابتــدا تا انتهاي 
كلمه را ردگیري كند. پس از آن نوشتِن 
حروف و كلماِت اشتباه شده و تلفظ آن 
در حین نوشتن مي تواند مؤثر واقع شود. 
é در نهایت انجام آزمون هاي تشخیصي 
معلوم مي كند كه كودك در كدام زمینه 
مواجه با شكست شده و در چه سطوحي 
متوقف گردیده است و حدود یادگیري 
او تعییــن مي گــردد و اینكه مشــكل 
یادگیري او به كدام  یك از مسائل ادراك، 
حافظه، زبان و ... مربوط مي شود. سپس 

یك طرح آموزشــي انفرادي بر اساس 
زمینه هاي قدرت و ضعف كودك تهیه و 
تنظیم مي شود )توسط متخصصان این 

زمینه(. 
كالم آخــر اینكه، اختــالل در خواندن 
كه بسیار متداول اســت، به ویژه براي 
كودكاني دردآور اســت كه این بیماري 
را دارنــد ولي نمي تواننــد دریابند چرا 
خواندن برایشان دشوار است، در حالي 
كــه مي دانند بــه اندازة دوستانشــان 
باهوش اند. بســیاري از ایــن كودكان 
اعتماد به نفس خود را از دست مي  دهند 
كه این مي تواند آن ها را به ناتواني، تهاجم 
و حتي بزهكاري هدایــت كند. نه تنها 
دریافتن علل بیولوژیــك این بیماري، 
بلكه كمك به پیشگیري از آن نیز دشوار 
است. درك روش بهتر خواندن مي تواند 
ما را به راهي براي پشت سر گذاشتن و 
درمان این مشكل هدایت كند. مربیان 
آموزش همــراه با مــادران و پدران و 
متخصصان مي توانند از اقدامات عملي 
صحیح به كاهش رنج و درد این بچه ها 
كمك كننــد. خواندن مهارتي اســت 
ضروري كه معلمان بایســتي اطالعات 
بســیار وســیعي در زمینه آن داشته 
باشند. اگر بتوانیم به موقع این كودكان 
را دریابیم آن ها مي توانند از توانایي هاي 
باالي خــود در زمینه هاي دیگري مثل 
ورزش، كار با رایانــه، خرید و فروش و 
یا هنر بهره بگیرنــد. پس مي توان باور 
داشــت نه  تنها افراد داراي مشــكالت 
خواندن مي توانند مشكل شــان را حل 
كنند، بلكه حتي ممكن است برخي از 
آنان از استعداد هاي درخشاني برخوردار 
باشند و در زمینه هاي مختلفي نبوغ شان 

را نشان دهند.



اشاره
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 اين ناشناختگي در برخي اليه هاي پنهان و آشكار وجودي انسان، هنگامي 
راز آلودتر مي شود كه در فضاي مه آلودي از باورهاي فرهنگي بومي، برداشت هاي 
خاص از مفاهیم حیا و حرمت، ايجاد حساســیت هاي ويژه و تابو، بســتر هاي 
خرافه گرايي و .. در هم تنیده مي شود. در ابعاد تربیت انسان، از نگاه صاحب نظران، 
حوزة »تربیت جنسي در ايران« داراي وضعیت پیچیده و غامض است. پرداختن 
به آن به داليل تاريخي، اجتماعي، فقهي، و ... شكل گیري اين وضعیت، بحث هاي 
بسیار و میزگردهاي تخصصي متعددي را مي طلبد؛ كه به ويژه، با توجه به چالش ها 
و شــرايط نسبتًا بحراني جامعه و نسل امروز، بسیار حیاتي است. »مجله رشد 
معلم« در اين دوره،گام هاي نخستین را برخواهد داشت و تالش مي كند برخي از 

زواياي تاريك روشن اين مسئله را به كندوكاو بنشیند. 
در اين گفت و گو، به مسئلة »چیستي رفتارشناسي جنسي« پرداخته شده 
اســت كه ديباچه اي خواهد بود براي طرح ساير مسائل كاربردي در حوزة 

تربیت جنسي در آينده.

حجت االسالم و المسلمین دكتر مهدي عباسي در سال 1356 متولد شد. تحصیالت حوزوي را در مقاطع: سطح یك، 
سطح دو، سطح سه و خارج فقه و اصول سپري كرده است.

تحصیالت دانشگاهي او نیز در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد، و دكتري است. او كارشناس روانشناسي، كارشناس 
ارشد روانشناسي بالیني و دكتري روانشناسي از موسسة آموزشي پژوهشي امام خمیني )ره( مي باشد.
داراي شش جلد كتاب، هشت مقاله و سه طرح پژوهشي در حوزه هاي تخصصي و حرفه اي است. 

وي در حال حاضر، عضو هیئت علمي پژوهشــكدة اخالق و روانشناسي اسالمي پژوهشگاه قرآن و حدیث، عضو هیئت 
مدیره انجمن روانشناسي اسالمي، مدیر مركز مشاوره و راهنمایي موسسة آموزشي پژوهشي امام خمیني )ره( و ... مي باشد.
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گفتوگو

رفتار شناسي جنسي و مسئوليت امروز ما
پاي صحبت حجت االسالم دكتر مهدي عباسي

 اگر اجازه بدهید با مفهوم رفتارشناسي 
آغاز كنیم.

دربارة چیستي رفتارشناسي جنسي اول 
باید میل جنسي را معرفي كنیم تا بتوانیم 
رفتار جنسي را معرفي كنیم. میل  جنسي، 
یا به تعبیر دقیق تر انگیزش جنسي، وابسته 
به چند عامل است: اول عامل آموخته شده 
یا تجربة هیجان جنسي در گذشته است؛ 
یعني زمان هایي كه فردي حالتي خوشایند 
و لذت بخش را در یك رفتار جنسي تجربه 
كرده اســت. عامل دوم نگرش نسبت به 
ابعاد مختلف رفتار و میل جنسي است، كه 
با سبك و میزان لذت جویي افراد ارتباط 

دارد؛ عامل ســوم نیاز جنســي است كه 
بیشتر تحت تأثیر تغییر و تحوالت هورموني 
و ابعاد جســماني میل جنسي است؛ و از 
همه مهم تر عامل چهارم انگیزه هاي بیروني 
اســت و با محرك هاي جنسي در محیط 
و در ذهن فرد در ارتباط اســت. از این  رو 
هنگامي كه رفتاري جنسي انجام مي شود 
این عوامل در شكل گیري آن دخالت دارند. 
اما سؤال شما دربارة مفهوم رفتار جنسي 
اســت. هنگامي كه فرآیند میل جنسي 
كامل مي شــود انتظار مي رود كه در پي 
آن رفتار جنســي بروز كند. اما، بروز این 
رفتار همواره ساده نیست؛ بلكه تحت تأثیر 

شخصیت،  جنســیت،  همچون  عواملي 
تربیــت، فرهنگ، عقیــده، و به طور كلي 
موقعیت، قرار مي گیرد و ویژگي هایي پیدا 
مي كند كه رفتارهاي جنســي را، در افراد 
متفاوت، متمایز مي كنــد. به عنوان مثال 
تحریك جنسي در زن و مرد ممكن است 
از مســیري واحد انجام شود اما مي بینیم 
كه شكل و هیئت رفتار جنسي در این دو 
جنس متفاوت اســت و یا در یك جنس 
مانند مردان، از دو فرد كه تحت تأثیر یك 
منبع تحریك كننده قــرار دارند دو رفتار 
جنسي متفاوت دیده مي شود. این موارد 
نشان مي دهد كه از میل جنسي تا رفتار 
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جنســي عوامل پیچیده و متعددي تأثیر 
دارند كه گاه شناخت همة آن ها به راحتي 
ممكن نیســت به نظر مي رسد، زماني كه 
صحبت از رفتارشناســي جنسي مي كنیم 
باید این عوامل را بررسي كنیم. به عبارت 
دیگر رفتارشناسي جنسي به بررسي رفتار 
جنســي در دو ُبعد انگیزش یا تولید میل 
جنسي و ُبعد ویژگي ها و شرایط بروز رفتار 

جنسي قابل اطالق است. 
 نگاه قرآن كريم و منابع اسالمي در اين 

باره چیست؟ 
از دیدگاه قرآن كریم و منابع اســالمي، 
مسیر طبیعي براي تحقق هدف مهم تولید 
نسل و بهره مندي از احساس شعف و لذت  
زناشویي، از ســوي خالق، دستگاه جنسي 
است، بنابراین چگونه ممكن است لوازم آن از 
قبیل میل جنسي و پاسخ گویي به تمایالت 
جنســي مورد توجه قرار نگرفته باشــد؟ 
قرآن بهره مندي جنســي زن و شوهر را در 
چارچوب ازدواج به شكلي كه البته موجب 
اذیــت دیگري و كار حرام نباشــد توصیه 
مي كند. مفاد آیة 223 ســورة بقره خطاب 
به زن و شوهرها این است كه »هر زمان كه 
دوســت دارید مي توانید بچه دار شوید. این 
مســیر تقوا و مسیر امیدواري براي مالقات 
پروردگار است« اساساً تمتع جنسي و آرامش 
تن و روان نزد خالق مردود نیســت، بلكه 
مورد توصیه است. از امام صادق علیه السالم 
روایت شــده كه هیچ لذتي براي مردم در 
دنیا و آخرت بیشتر از لذت جنسي نیست 
)اصول كافــي، ج 5، ص 321( و این معناي 
همان ســخن خداوند است كه »محبت به 
امور مادي، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت 
از جملــه طال و نقره و اســب هاي ممتاز و 
چهارپایــان و زراعت، در نظــر مردم جلوه 
داده شــده است. این سرمایه زندگي مادي 
است و ]البته[ سرانجام بهتر نزد خداست« 
)آل عمــران، 14(. البته، تمام این موارد در 
چارچــوب ازدواج قــرار دارد و خارج از آن 
ممنوع شمرده شده، به دالیلي كه در منابع 
اسالمي ذكر شده، و در اینجا مجال بحث از 
آن نیست. در برخي روایات به زن و شوهران 
توصیه هایي شده است به این منظور كه میل 
جنسي شان نسبت به یكدیگر ضعیف نشود 
و رفتارهاي جنسي در شكل بهینه و كارآمد 
آن انجام شود به گونه اي كه عالقة همسران 
به یكدیگر را بیشتر كند. بنابراین، در دیدگاه 
برآمده از منابع اسالمي، رفتار جنسي چه در 
سطح میل و چه در سطح بروز آن، به اشكال 

مختلف و البته قاعده مند، قابل قبول و حتي 
مورد توصیه است. 

 چه كســاني بايد با اين موضوع آشنا 
باشند؟ میزان آشــنايي هر يك از عوامل 

مؤثر در تربیت چقدر است؟ 
به طور كلي همة افراد باید با رفتارشناسي 
جنسي آشنا باشند اما در چارچوب مناسب 
با ســن، موقعیت و نقش خودشان. اینكه 
مي گوییم »همه«، یعني حتي كودكي كه 
مي تواند رفتار جنسي یا لوازم آن را بفهمد 
نیز باید آشنا باشد. اما همان گونه كه مطرح 
شــده میزان و چارچوب شناخت هر كس 
متناسب با سن و موقعیت زندگي و نقش 
او فرق مي كند. به عنوان مثال، چارچوب و 
میزان آشنایي هر یك از گروه هاي كودكان 
زیــر 6 ســال و 6 تا 11 ســاله را به گونة 
جداگانه در حد تربیت جنســي مي دانیم 
كه این دو چارچوب تعریف خاص خودش 
را دارد؛ چارچوبي كه میزان آشنایي آن ها 
را با موضوعات و مســائل جنســي تعیین 
مي كنــد. از این رو گفتن هــر موضوع یا 
مسئلة جنســي، حتي اگر مثاًل كودكي 9 
ساله به آن مبتالست یا با آن مواجه شده، 
به صالح نیست، بلكه در دوره هاي تربیت 
جنسي این موضوعات و مسائل بیشتر باید 
مدنظر مربیان و والدین قرار داشته باشد تا 
در ساختار تربیتي مورد استفاده قرار بگیرد. 
براي مثال، نوجوانان 16 سال به باال نسبت 
به مطالبي باید آشنا باشند كه نوجوانان زیر 
این سن الزم نیست آشنا باشند و چه بسا 

گاهي مضر باشد. 
این موارد بر اســاس روان شناسي رفتار 
جنسي با نگرش به منابع اسالمي منطقي 
دارد كه در جاي خودش قابل بحث اســت 
اما الزم است در این جا بدان تذكر داده شود. 
 به عنوان مثال دربارة »حرمت تن« يا 
»حیا« چه كساني مسئولیت آموزش دارند؟ 

والدين؟ معلمان؟ و ... 
باید گفــت موضوعاتي مانند حرمت تن 
یا حیا در دوره هاي مختلف رشــد كودك 
و حتي بزرگ ساالن به شكل هاي مختلف 
قابل طرح اســت كه متولیان امر از والدین 
و مربیان گرفته تا دولت مردان در ســطح 
برنامه ریــزي كالن و طراحــي ســاختار 
اجتماعي مسئولیت دارند. والدین وظایف 
خاص خــود را دارند. كه با وظایف معلمان 
در مدرسه ممكن است متفاوت باشد. یك 
خانم معلم در مدرســه مطالبي را مي تواند 
به دختران آمــوزش دهد كه مادران آن ها 

نمي توانند یا بلد نیستند. برعكس هم، در 
مدارس مطالبي نباید آموزش داده شــود 
و در خانه آموزش داده شــود. چون اگر در 
مدرسه گفته شــود اثر مخرب دارد اما اگر 
همان مطلب را پدر خانواده، در ارتباط پدر - 
فرزندي و با پیگیري و كنترل آموزش دهد 
راه براي كنجكاوي هاي لذت جویانه بسته 
مي شــود. این ها از جمله مواردي است كه 
نیاز به كار كارشناســي و تعیین حد و مرز 
دارد. در این مجال فرصت نیست كه ما به 

جزئیات آن بپردازیم. 
 اگر با نگاه ســالمت انسان ها از منظر 
قرآن به اين موضوع نگاه كنیم، براي ارتقاي 

آگاهي به چه نكاتي بايد پرداخته شود؟ 
از دیدگاه قرآن و منابع اسالمي سالمت 
جنسي بشــر داراي اهدافي است كه خوِد 
دانستن آن براي افراد ایجاد بینش مي كند. 
ایــن بینش درمان كننده اســت و در حل 
مشكالت جنســي به ویژه خویشتنداري 
جنسي مؤثر است. به عنوان یكي از نكاتي 
كه در ارتقاي آگاهي افراد تأثیر دارد اجازه 

دهید این اهداف را بررسي كنیم: 
 تداوم و سالمت نســل از جمله 
مهم ترین اهداف اسالم در راستاي سالمت 
جنسي اســت. بي بندوباري جنسي براي 
نهــاد ازدواج و اهداف عالي آن از دو جهت 
تهدید محسوب مي شود: اول، اینكه ازدیاد 
نســل انســان را تهدید مي كند؛ از این  رو 
امیرالمؤمنیــن علي علیه الســالم فرمود: 
خداوند به جهت حفظ نســل بشر لواط را 
حرام كرد. دوم، اینكه بي بندوباري جنسي 
ســالمت و پیوستگي نسل بشر را به خطر 
مي اندازد؛ به همین دلیل فرمود: خداوند به 
جهت محافظت از اصل و نسب مردم زنا را 
حرام كرد )شریف رضي، 1414، ص 512(.
 دور ماندن از آســیب و فســاد: 
لذت جویي جنســي در فضاي آزادي هاي 
غیرمنطقي قابل پذیرش نیســت و توسط 
احــكام روابط زن و مرد كنترل مي شــود. 
این احكام بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم 
شده است. دربارة رفتار جنسي از حضرت 
علي بن موســی الرضا علیه السالم در پاسخ 
به ســؤاالتي از سوي محمد بن سنان نقل 
شــده كه خداوند متعال زنا را حرام كرد، 
زیرا منشأ فسادهایي مي شود از جمله: قتل 
نفس، نامشخص شدن اصل و نسب افراد، 
ترك تربیت كودكان، از بین رفتن میراث و 
اموري شبیه به این ها )صدوق، 1413، ج3، 

ص 565(.
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 داشتن اطالعات كافي: براي اینكه 
پاسخ مؤثري به محیط زندگي و محرك ها 
بدهیم باید اطالعات كافي داشــته باشیم 
و آن هــا را پردازش كنیــم. در صورتي كه 
اطالعــات داده شــده به فــرد مربوط به 
رویداد هاي محیطي باشد، آموزش نامیده 
مي شود. وقتي فرد اطالعاتي پیدا مي كند كه 
به اعمال و تجربه هاي خودش مربوط است 
بازخورد نامیده مي شود. در هر فرآیندي تنها 
با آموزش نمي توان به هدف كامل رســید. 
سیستم بازخورد نشان مي دهد كه ارتقاي 
آگاهي افراد چه قدر بوده و چه قدر در تنظیم 

رفتار جنسي )مثاًل( تأثیر داشته است. 
 نظام ســنجش و ارزيابــي: ما با 
خودارزیابي، دیدگاه مان را دربارة خودمان، 
زماني كه مشــكالتمان حل شده در برابر 
زماني كه مشــكالتمان باقي مانده است، 
مقایسه مي كنیم. از خودمان مي پرسیم كدام 
دیدگاه با ارزش هاي اصلي مان همســویي 
بیشتري دارد. زیان هاي تغییر نكردن و فواید 

تغییر كردن را بررسي مي كنیم. 
- اینكه من هنوز نشــانه هاي مشكل را 
نتوانسته ام كاهش دهم، چه چیزي را در من 
نشــان مي دهد؟ چه چیزي را در زندگي ام 

نشان مي دهد؟ 
- اگر بتوانم این نشانه ها را كاهش دهم، 
چه تأثیري در روحیة من خواهد گذاشت؟ و 

از جمله این سؤاالت
 قصد عمل: از دیدگاه منابع اســالمي 
نیت تعیین كنندة عمل محسوب مي شود. 
به نظر مي رسد جهت گیري عمل در مسیر 
نیت و هدف دو اثر متفاوت دارد: شكل اول، 
مربوط بــه جنبة غیرمادي و معنوي عمل 
است كه با پاداش، كیفر یا فقدان پاداش و 
كیفر عمل ارتباط دارد. شكل دوم، مربوط 
به جنبة روان شــناختي اثر نیت در عمل 
اســت به گونه اي كه رفتار فرد تحت تأثیر 
نیت شخصي وي تنظیم مي شود. در ارتقاي 
آگاهي افراد حتمًا قصد و نیت صحیح باید 
مد نظر قرار گیرد. قباًل گفتم كه چرا برخي 
مطالب در مسائل جنسي باید توسط پدر 
براي نوجوان مطرح شــود، و نه در محیط 
آموزشــي، چون فضاي آموزش نسبت به 
افزایش آگاهي در مســائل جنسي، قصد 
نوجوان را تحت تأثیر قرار مي دهد و مسیر 
را به كنجــكاوي یا لذت جویــي انحرافي 
مي كشاند. این معناي تأثیر قصد عمل در 
ارتقاي آگاهي است. غربي ها كودكان خود 
را در حوزه مسائل جنسي آموزش مي دهند 

نه براي خویشــتنداري و عفاف بلكه براي 
مصونیــت از بیماري هاي مقاربتي. نتیجه 
را مقایســه كنید ببینیــد در این آموزش 
چه اتفاق خواهد افتاد. پس قصد عمل در 

رویكرد آموزش تأثیر دارد. 
براي   روش ها و شــیوه هاي آشنايي 

سنین مختلف چگونه است؟ 
براي اینكه از روش ها و شیوه هاي آشنایي 
براي ســنین مختلف صحبت كنیم الزم 
است چند عامل مؤثر در آموزش در كنار هم 
قرار گیرند تا مدل آموزشي را نشان دهند. 
در گام اول الزم است این مدل را بشناسیم. 
عامل اول، توجه به ســطح تحول یا رشد 
مخاطب است. دوره تحولي یا رشدي افراد 
چگونگي آموزش و محتوا را تعیین مي كند. 
از این رو، در كالن طرح پروتكل هاي تنظیم 
رفتار جنســي كه در گروه روان شناســي 
اسالمي پژوهشــگاه قرآن و حدیث قم در 
حال پیگیري اســت، بسته هاي آموزشي- 
مداخلــه اي براي ســنین مختلف به طور 
متمایز طراحي مي شود. ما براي پنج گروه 
در حال طراحي بسته هاي آموزشي- درماني 
هستیم: گروه اول: كودكان مخاطب تربیت 
جنسي )قبل از 11-12 سالگي( گروه دوم: 
نوجوانان در معرض آسیب  انحراف جنسي 
در دوره بلوغ )12 تا 16 سالگي( گروه سوم: 
افراد در انتظار ازدواج )17 ســالگي تا زمان 
ازدواج( گروه چهارم: مبتالیان به اختالالت و 
انحرافات جنسي و گروه پنجم: همسران در 

معرض تهدید به خیانت زناشویي. 
دورة ســني كودكــي از زمــان تولد و 
 چه بســا قبل از تولد شــروع مي شود و تا
11-12 ســالگي ادامــه مي یابــد. بنابر 
ویژگي هاي روان شــناختي، در این دوره از 
زندگي تربیت جنســي از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت،  زیرا با وجود اینكه در این 
سنین كودكان به بلوغ نرسیده اند اما پایه هاي 
زیستي و رواني بلوغ در آن ها شكل مي گیرد. 
تربیت جنســي نیز همگام با شكل  گیري 
پایه هاي روان- بدني تأثیر مي گذارد. از این 
رو، چه بســیار اختالالت روان شناختي، از 
جمله اختالالت جنسي، كه باید ریشة آن ها 
را در دوران كودكي پیگیري كرد. امروز در 
علم روان شناســي تقریباً به اثبات رسیده 
كه تعدادي از اختالالت جنسي همسران 
ناشــي از آســیب هاي رواني بــوده كه در 
دوران كودكي به فرد وارد شده است. سوء 
اســتفاده هاي جنسي یا دیدن صحنه هاي 

جنسي از جملة این آسیب هاست. 

دورة  كودكي را، بر اســاس روان شناسي 
رشد و تحول كودك، به سه مرحله تقسیم 
مي كنند. مرحلة قبل از 2 سالگي كه احتمااًل 
تربیت جنسي كودك شامل مراقبت هایي 
است كه از سوي والدین در رفتار خودشان 
باید صورت بگیرد. این اقدامات در مرحلة 
دوم، یعنــي 2 تا 6 ســالگي، تداوم خواهد 
داشت و به عالوه آموزش هایي نیز در حوزة 
مسائل جنسي در ســطحي رقیق اضافه 
مي شــود. اما در مرحلة ســوم، یعني 7 تا 
12 سالگي، اگر چه كودكان وارد نهفتگي 
در میل جنسي مي شــوند اما دو موضوع 
اهمیت دارد: اول: تربیت جنســي در برابر 
اثرات ناهوشیار و پایداري كه در این مرحله 
معمــواًل وجــود دارد و دوم: مراقبت هاي 
بهداشتي كه در اواخر این مرحله، زماني كه 
كودكان مشرف به بلوغ هستند، باید انجام 
گیرد. بخشي از این مراقبت ها شامل آموزش 
دختران است كه از نظر ویژگي هاي بلوغ و 
رفتارهاي اجتماعي جنسي نسبت به پسران 

سرعت بیشتري دارند. 
عامل دوم: موقعیت محیطي- اجتماعي 
افراد. طبعًا تفاوت فضاي خانواده با مدرسه 
اقتضا مي كند محتــوا و چگونگي آموزش 
متفاوت باشد. قباًل مثال زدیم كه این تفاوت 
چگونه مي تواند باشد. عامل سوم: جنسیت 
مخاطب. دختر بودن، پسر بودن، زن بودن 
و مرد بودن؛ این ها به معني عامل جنسیت 

است. 
عامل چهارم: تفاوت هاي شــخصیتي 
و تربیتي در افــراد. به عنوان مثال، به نظر 
مي رســد قبل از آموزش جنســي در یك 
كالس پرسش نامه هایي تنظیم شده و اجرا 
گردد تا آمادگي و اثربخشي این یادگیري 
در مسائل جنسي بررسي شود. این كار نیاز 
به یك تیم پژوهشي دارد كه در این زمینه 

كار كنند. 
عامل پنجم: نوع محتواي پیامي است 
كه در حیطة مسائل جنسي قصد انتقال آن 

وجود دارد
 این موارد مدلي چند عاملي را به دست 
مي دهد كــه در چارچوب آن مدل باید به 
تكنیك ها و روش ها و شیوه ها پرداخت. به 
نظر مي رســد در كشورمان هنوز این مدل 
عملیاتي نشده اســت. به همین جهت در 
شناخت روش عجله داریم و گاه یك روش 
را یاد مي گیریم و تمایل داریم این روش را 

در همة  موارد یكسان خرج كنیم.
 از حضورتان در گفت و گو سپاسگزاريم!
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پنجرةباز

معرفی کتاب
»در چهارراه بهار نارنج«
شاعر: مصطفی علی پور

ناشر: انتشارات شهرستان ادب
سال انتشار: زمستان 1394

تعداد صفحات: 80 صفحه
نیما و شعر نیمایی راه های بسیاری را در پیش روی 
شعر معاصر گشــود. پیدایش شعر نیما را باید نقطة 
عطفی در تاریخ شعر فارسی دانست. با وجود این در 
ســال های اخیر شاعران جوان کمتر به قالب نیمایی 

اقبال نشــان می دهند و ترجیــح می دهند که اگر 
می خواهند فضاهــای جدید را تجربه کنند، از قالب 
سپید یا آزاد اســتفاده کنند. اما مصطفی علی پور از 
معدود شاعرانی است که این روزها به صورت جدی 
قالب نیمایی را دنبال می کند. از این شاعر امسال دو 
مجموعه شعر به چاپ رسید که اغلب شعرهای هر دو 
مجموعه در قالب نیمایی است. علی پور کتاب دیگری 
هم دارد که باز حاوی شعرهای نیمایی اوست و »در 
پیراهن اردیبهشت« نام دارد این کتاب را انتشارات 

شهرستان ادب منتشر کرده است.

پشت خط
می گویند: شــاعر بایــد درد مردم را 
بگوید و اگر بپرسی درد مردم چیست؟ 
متوجه می شوی که منظورشان از درد 
مردم، همان مشــکالت روزمره است. 
چیزهایــی مانند بیــکاری، ترافیک، 
تبعیض، دعوای عروس و مادرشوهر و...
بر این اســاس، هر کالمی که نشانی 
از این مشــکالت روزمره در آن است، 
با اســتقبال فراوان مواجه می شود و 
بسیاری از مشتاقان این گونه آثار، اصاًل 
توجهی به ارزش ادبی و هنری آن اثر 
ندارند و اگر به آن ها بگویی این کالمی 
که تو آن را شعر خوب می نامی سست، 
ســطحی و شــلخته اســت، ناراحت 
می شوند و خیال می کنند که تو با بیان 

درد مردم در شعر مخالفی.
اسماعیل امینی

من می روم به خواب علف ها که گل کنم
تا اوج بی نهایت رویا که گل کنم

یک قطره از تشهد باران مرا بس است
 تا روکنم به قبلة صحرا که گل کنم
ذوقم کشید عکس تو را در چراغ ها
روشن تر از زالل تماشا که گل کنم

یک قطره بود هیبت من در ازل ولی
 قد می کشم به قامت دریا که گل کنم
با واسطه درخت پدرخواندة من است
آتش بزن به واسطه ها تا که گل کنم

تا دور می برد زن اسطوره ای مرا
نیما بخوان ترانة ری را که گل کنم

در قحط قرن عاطفه و عصر سنگ و داس
ای عشق! عشق! جز تو بگو با که گل کنم؟

علی آبان

عزيزم
ترسی نداشته باش از نرسیدن

زمین گردتر از آن است که تصور 
می کنی
نجنبی

خودت را برای خودت
سوغات می آورد ...

چه ترسی را تجربه می کند
بادبادکی بی نخ در آسمان 

کاش می دانستی
فرنگیس كردي

گوزن
ای گوزنی که 

ای گوزنی که در
ای گوزنی که با 
ای گوزنی که تا

ای گوزنی که به 
ای گوزن خفته به خارای نتاریده

پدرم تنها با گلوله ای
تــو را از ایــن همه حــرف اضافه 

خالص کرد!
کورش کیانی
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جريان شناسی شعر معاصر )4(
جريان موج نو

در پی معرفی سه جریان شعر معاصر )پیشانیمایی، نیمایی و پسانیمایی( 
به جریان دیگری با عنوان موج نو به اجمال خواهیم پرداخت. 

اواخر دهة 30 در پی جّو بستة فضای سیاسی عده ای از شاعران 
به تأثیر از شــعر و سینمای فرانسه دست به حرکت هایی زدند که 
به ظاهر چهرة شعر تغییراتی کرد. افرادی چون تندرکیا، ایرانی و...

این حرکت نهایتًا در اوایل دهة چهل سینما و موسیقی و نقاشی 
و شــعر را نیز به سمت خود کشاند. انتشار مجموعة شعر »طرح« 
از احمدرضا احمدی در نشریة »طرفه« بیژن الهی را نقطة آغاز 

شعر موج نو باید دانست.
گویا اصطالح موج نو را اول بار فريدون رهنما برای این نوع شعر به 

کار برد، هرچند برخی آن  را به اسماعیل نوری اعال نسبت داده اند.

شعر موج نو در دهة چهل جوانان زیادی را به سمت خود کشاند 
اما به دالیلی که در ادامه خواهد آمد حتی تا امروز موفق به ارائة یک 

تعریف جامع و متمایز و همچنین اثبات و تداوم خود نشده است.
از آشــکارترین ویژگی های آن ترجیح فرم بر محتوا، فردگرایی، 
انتزاعی گویی، بی توجهی به مســائل اجتماعی و اخالقی، گریز از 
سنت و عصیان بر آن، ابهام و تعقید، گسست واژه ها از معنای ثابت 
و دیرینه، ایجاد مناســبت جدید بین لفظ و معنی، توجه به هنر 

برای هنر و .. 
گفتنی است که احمدی در همان آغاز از این جریان کناره گرفت 
و دو سه نفری نیز در دورة حاضر که باقی ماندة نسل های پیشین اند 
بــه این جریان وفادار مانده اند هرچند توجه دیگران به این جریان 

بسیار بسیار اندک است.
علی آبان

غزل / آن بیت موّرب
می سوخت خبرها همه در تب چه خبر بود؟
از دست تو در کوچه پری شب چه خبر بود؟

ارابة دیوانه کشی از هیجان ُپر
می آمد و می رفت مرتب، چه خبر بود؟

هر گوشه لبی در طلبی تاب و تبی داشت
روی لبت ای لطف لبالب چه خبر بود؟

هر پنجره چشمی شده یا رب چه خبر داشت
هر روزنه گوشی شده یا رب، چه خبر بود؟

می ریخت از ابروی تو خاکستر شیراز
در آتش آن بیت موّرب چه خبر بود؟

حسن دلبری

دیگر تو را میان غزل هایم 
در قالب خیال نمی خواهم

رؤیای من بدل به حقیقت شو 
دیگر تو را محال نمی خواهم
یا با تو می رسم به بلندایم 

یا بی تو محو می شوم از دنیا
دریایی و جنون تو را دارم

موجم که اعتدال نمی خواهم
افسانه نه! ولی غزلی هستم 
در اوج عاشقانگی اش کوتاه

در عاشقی شبیه خودم هستم 
از قصه ها مثال نمی خواهم

آینده ام تو هستی و بختم را 

در عمق چشم های تو می بینم
وقتی نگاه گرم تو را دارم 

از شعر و قهوه فال نمی خواهم
دیگر رسیدم آخر خط اما 

پایان این رقابت طوالنی
تا دست حلقه کردة تو باشد 

بر گردنم مدال نمی خواهم
با تو خوشم اگرچه حرامم شد 

جز غم هرآنچه روزی من بوده ست
می خواهمت به قیمت ایمانم
من روزی حالل نمی خواهم

محمد رفیعی، معلم دبستان از قم

جاماندم از آوار
و سوت قطار پاییز

با حادثه ای که هنوز
کنار من ایستاده است

من متولد رودخانه آزادم
که زمستان را

پشت سر می گذارد
تا در بهار به اقیانوس بپیوندد

در ایستگاه 
روی ریل تنهایی

پیاده می شوم
با چمدانی ُپر از گرد پیری

سیروس ذکايی



رويکرد من در فرايند ياددهی 
يادگیری در کالس:

é آیا رویکرد شما تدریس کتاب های 
درسی بوده است؟ 

رویکردی  é کتاب های درســی چه 
انتخاب محتوای  را دنبال می کرده اند؟ 
آن ها  بر چه اساسی انجام گرفته است؟

é شــما ممکن است پاســخ دهید 
براســاس اهداف؛ آن وقت باید پرسید: 

اهداف برچه اساسی انتخاب شده اند؟
در نهایت باز هم به رویکرد می رسیم. 
اهــداف و محتــوا بر اســاس رویکرد 
انتخاب می شــوند. پس اکنون رویکرد 
خود را با رویکرد بیان شــده در برنامة 

درسی مّلی مقایسه کنید.

رويكرد برنامه هاي درسي 
وتربیتي »فطرت گرايي 

توحیدي« است. 
é تفاوت و شــباهت رویکرد شما با 

رویکرد برنامة درسی مّلی چیست؟
»فطرت گرایی  رویکــرد  مفهــوم  آیا 
توحیدی « به اندازة کافی روشن است 
تا آن را با رویکرد خود مقایســه کنید؟ 
برای روشن شدن آن بهتر است به خود 
برنامة درسی مّلی رجوع کنیم. آنجا که 
چنین بیان می شود: »اتخاذ این رویکرد 
بــه معنــای زمینه ســازی الزم جهت 
شــکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از 
طریق درک و اصــالح مداوم موقعیت 
آنان به منظور دســتیابی به مراتبی از 
حیات طیبه اســت.« )برنامة درســی 

ملی، 1390: 12(
ظاهراً کاری که ما قرار اســت انجام 
دهیــم آموزش یک شــیوه یــا راه به 
دانش آموزان اســت؛ و آن »شیوة درک 
موقعیــت و اصالح آن« اســت. معادله 
موقعیت چیست  مجهولی شــد.  چند 
که درک و اصالح آن را آموزش دهیم. 
در مبانی نظری سند تحول موقعیت ـ 
دقیقًا ـ به شرح زیر تعریف شده است.

از موقعیت،  »منظــور  موقعیــت: 
نســبت مشــّخص، پویا، قابل درک و 
است  دیگران(  و  خود  تغییري)توسط 
که حاصل تعامل پیوســتة انســان ـ 

كالس صعود
دکتر میترا دانشور

در مقاالت سه شمارة گذشته به تعريف تربیت، حیات طّیبه، و برنامه ريزی سه 
وجهی تجويزی، نیمه تجويزی و غیرتجويزی از سند تحّول و تأثیر آن بر کار خود 
پرداختیم؛ اكنون نوبت به برنامة درســی مّلی رسیده است. شما در کدام دهة 
ســال های کاری خود قرار داريد؟ دهة اّول، دوم يا سوم؟ در سال های کاری خود 
با چه رويکردی کتاب های درســی را تدريس کرده ايد؟ ابتدا رويکرد خود را در 

آموزش درس يا درس هايی که برعهده داريد در جای خالی بنويسید.
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به منزلــة عنصري آگاه، آزاد و دارای 
اختیــار ـ  بــا خداوند و گســتره اي 
و  از جهان هســتي )خــود، طبیعت 
متعال  خداونــد  محضر  در  جامعــه( 
اســت. خدایی که حقیقــت مطلق و 
انسان  یگانة  عالم، رب  برترین حقایق 
و جهــان و واقعیت اصیــل محیط بر 
موقعیت هاســت؛  و  موجــودات  همة 
هرچند انســان از او غافل باشد یا به 
)مباني  بپــردازد.«  این حقیقت  انکار 

نظري تحول بنیادین، 1390: 135(
مبانی  تدوین کنندگان  چرا  نمی دانم 
نظری ســند تحّول، فارســی را پاس 
نداشــته  و از جمالت طوالنی با تعداد 
زیادی پرانتز اســتفاده کرده اند. شاید 
به زبــان ســاده تر )!( این گونه بتوان 

گفت:
é موقعیت، یک نسبت است؛

پویا،  é موقعیت، نسبتی مشــّخص، 
قابل درک، و قابل تغییر است؛

é این نســبت حاصل تعامل پیوستة 
ما با خدا، خود، طبیعت و جامعه است؛
é در این تعامل، ما به عنوان انســان، 
اختیــار  دارای  و  آزاد  آگاه،  عنصــری 

هستیم؛
é و البّتــه ایــن نســبت تعاملی، در 
محضر خداوند است؛ چه ما به آن آگاه 

باشیم و چه آن را انکار کنیم؛
با یک نگاه »اگــر ............... آنگاه«، 
اگــر موقعیــت همیــن ویژگی هایی 
باشــد که در تعریف آمده است، آنگاه 
نقش ما به عنوان برنامه ریز، مؤلف، و 
آموزگار تســهیل درک این نسبت یا 
یعنی  است.  دانش آموز  برای  نسبت ها 
بــه او چیزي را بیاموزیــم که به طور 
مداوم بتواند این نســبت ها را درک و 
در صورت لزوم آن ها   را اصالح کند. 
یعنی هم قــدرت درک دانش آموز را 
ارتقا دهیم و هــم توانایی عمل برای 
اصــالح موقعیت درک شــده را. حال 
در  تحول  نظری ســند  مبانی  ببینیم 

این باره چه می گوید. 
»درك و بهبــود مداوم موقعیت: 
عناصرگوناگون  با  انســان  فّعال  تعامل 
موقعیت از ســویي موجب تغییر مداوم 

مرتبة وجودي آدمي و در نتیجه تكوین 
و تحول پیوستة هویت فرد مي شود و از 
دیگر ســو، به خلق مداوم موقعیت هاي 
البّته، درک موقعیت  جدید مي انجامد. 
خــود و دیگران )با تکیه بر نیروی عقل 
انســان و اکتساب انواع علوم و معارف( 
و تغییــر آن با عمل فــردی و جمعی 
می تواند - بــا توّجه به ویژگی آزادی و 
ارادة انسان- به طور صحیح یا نادرست 
انجام شود و در جهت صعود یا سقوط 
آدمی باشد. اما اگر این تعامل به صورت 
شایســته انجام پذیرد موجب تكوین و 
تعالي پیوســتة هوّیت فردی و جمعی 
انسان، متناسب با غایت حقیقي زندگي 
قرب الی اهلل، خواهد شد.« )مبانی نظری 

تحول بنیادین، 1390: 135(
این بند نیز به زبان شــیرین فارسی 

احتمااًل بدین شرح است:
é تعامل انسان با خدا، خود، طبیعت 
و جامعــه موجب تغییر مداوم و تکوین 

هویت او می شود.
é در نتیجــة ایــن تغییــر، دائمــًا 
موقعیت هــای جدیــد بــرای او ایجاد 

می شود.
é در نتیجه فرد دوباره باید موقعیت 

جدید را درک و آن را اصالح کند.
é درک و اصالح موقعیت با استفاده 
از عقل و کســب علــم و دانش انجام 

می گیرد.
é این درک و اصالح با آزادی و اراده 

انجام می شود.
é اگــر درک درســت انجــام نگیرد 
اصالح می تواند منجر به ســقوط آدمی 
شود. بدیهی است در این فرض هویت 
انســان به شــکلی نامــوزون و از هم 

گسیخته شکل خواهد گرفت.
é اگر درک درست انجام گیرد اصالح 

می تواند منجر به صعود آدمی شود.
é درك )درســت( موقعیت خویش 
و دیگــران و عمل مداوم بــراي بهبود 

مستلزم:
ـ شــناخت خود و اعتمــاد به نفس 
)بــه منزلة شناســنده و  اصالح كنندة 

موقعیت(
ـ معرفــت و باور به خداوند )حقیقت 

برتر فرا موقعیت(
ـ و كشف عناصر موقعیت و برقراري 
نسبت بین آن ها با خداوند متعال )مبدأ 

و مقصد هستي( است.

ظاهراً ما باید کمک کنیم:
é دانش آموز خودش را بشناسد؛

é اعتمادبه نفس پیدا کند؛
é معرفت و باور به خداوند پیدا کند؛

é عناصر هر موقعیت و نســبت آن ها  
با خدا را کشف و درک کند؛
é علم و دانش کسب کند؛

اّما از آنجــا که طی این طریق تنها با 
کسب علم و دانش ممکن نیست، بلکه 
تکیــه بر اراده و عقل نیــز مورد تأکید 

است. پس:
é پرورش عزم و اراده و توانایی اقدام 
و عمــل از ضروریات طــی این طریق 

است.
é پــرورش تفّکــر و تعّقــل نیــز از 
ضروریات طی كردن این طریق است. 

فکــر می کنید نظام آموزشــی ما تا 
چه انــدازه بر دو مورد آخــر تمرکز 
دارد؟ خروجی هــای آن چنــد مورد 
از ویژگی هــای باال را دارند؟ شــاید 
فرد  مانند  نیــز  ما  دانش آموزان  حال 
داخل تصویر باشــد که فقط از طرف 
کتاب های درســی گزیده  و به سویی 
کشــیده شده، اّما چگونگی طی مسیر 

را نمی داند.
اکنــون رویکردی را کــه در ابتدای 
مقاله نوشتید بررسی کنید. آیا محتوای 
کتاب های درســی چنین رویکردی را 
دنبال می کنند؟ شــما چطور؟ شما چه 
رویکردی را در کالس دنبال می کنید؟ 
اصــواًل چنیــن رویکردی چــه نگاهی 
و  یاددهنده  یادگیرنــده،  یادگیری،  به 
محیــط یادگیری دارد؟ در مقالة بعدی 

به آن خواهیم پرداخت.

 منابع
1. برنامه درســی مّلی جمهوری اســالمی ایران، تهران: 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اسفند 1391. 
2. مباني نظري تحــول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت 
رســمي و عمومي جمهوري اســالمي ایران، استنباط و 
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عباس قنبری عديوی معاون دانشجويی دانشگاه فرهنگیان کشور متولد سال 1346 در شهر انديمشک و دارای مدرک دکترای 
ـ ادبیات عامه( است. دکتر قنبری از سال 1366 تاکنون شاغل در آموزش وپرورش است و چند  فیلولوژی )زبان و ادبیات فارسی 
ـ مؤلف نمونة کشوری، مدرس برتر، مؤلف برگزيده عشاير کشور و... انتخاب شده است. وی  بار به عنوان معلم نمونة کشوری، معلم 

دارای 25 عنوان کتاب و بیش از 100 عنوان مقاله می باشد. آن چه در پی می آيد متن گفت وگويی است که با ايشان انجام داده ايم.

خدمات دانشجویی 
دانشگاه  فرهنگیان

         در گفت وگو با دکتر عباس قنبری 
         معاون دانشجویی این دانشگاه

آقای دکتر قنبــری! بفرمايید   
دانشجويان دانشگاه فرهنگیان چه 

ويژگی هايی دارند؟
شــما می دانید که دانشگاه فرهنگیان 
اســتمرار فعالیتی اســت کــه از حدود 
صد ســال پیش آغاز شــد و آن تأسیس 
دارالمعلمین مرکزی است که پس از آن 
به تأسیس دانشسراهای مقدماتی منجر 
شد. پس دانشگاه فرهنگیان در حقیقت 
سازمانی مسبوق به سابقة طوالنی است. 
گذشته از این که تعلیم وتربیت در کشور 
ما، اصواًل بنیانش بر اخالق، فرهنگ و هنر، 
ادب و ایمان، اعتقاد، باور و دل بســتگی 
اســتوار است که به رشد انسان و پرورش 
انسان متعالی مربوط می شود. ما این گونه 
بــه تربیت معلم نگاه می کنیم.دانشــگاه 
فرهنگیــان دارای 98 پردیــس و مرکز 
آموزش عالی در سراسر کشور است و در 

چهار شکل دانشجومعلم دارد.
گــروه اول از طریق کنکور و برای دورة 
کارشناســی پیوســته وارد این دانشگاه 
می شوند. شاخص اصلی این دانشجویان 
آن اســت که ســطح علمی آن ها خوب 

است و خوشبختانه گاهی با رتبه های دو 
یا ســه رقمی کنکور هم به این دانشگاه 
می آیند. شاخص دیگر این افراد آن است 
کــه با معاینات پزشــکی دقیق پذیرفته 
می شــوند و لذا از سالمت جسمی قابل 
توجهی برخوردارند. دانشــجومعلمان ما 
دارای کارنامة ســالمت هستند. کارنامة 
سالمت خاص دانشجومعلمان است و با 
معاینات استخدامی بقیه کارکنان دولت و 

دستگاه ها تفاوت دارد. 
سومین شــاخصة این دانشجویان این 
است که از طریق مصاحبه ای تخصصی، 
فرهنگی، اجتماعــی و مذهبی پذیرفته  
می شــوند. این مصاحبه باعث می شود، 
بیشتر، کسانی که به شغل معلمی واقعاً  
رغبت دارند به این سمت کشیده شوند و 
این رسالت را بپذیرند و در نتیجه تا چند 
دهه در خدمت تعلیم وتربیت کشور باشند. 

این گروه اول بود.
اما گروه دوم، دانشــجویانی هستندکه 
به آن ها معلم ـ دانشجو می گوییم. اینان 
همــکاران فرهنگی ما هســتندکه برای 
ارتقای مدرک تحصیلی خود وارد دانشگاه 

فرهنگیان می شوند و به عنوان دانشجویان 
ناپیوســته محسوب می شــوند. در واقع 
این گروه از دانشجویان معلمانی هستند 
که مــدرک کاردانی دارند و برای دریافت 
مدرک کارشناســی دانشــجو شده اند و 
اغلب در اواخر هفته در دانشگاه فرهنگیان 
حضور پیدا می کنند و به کالس می روند. 

تعدادشان هم قابل توجه است.
بنابر آخرین آمارها در حال حاضر ما 
52469 نفر دانشــجو ـ معلم، 13519 
نفــر معلم ـ دانشــجو داریــم و 103 
نفــر هم معلمانی هســتند کــه برای 
ارتقــا از دیپلم به کاردانی به دانشــگاه 
آمده اند. قریب به 240 نفر دانشــجوی 
کارشناسی ارشــد هم داریم، که گروه 
سوم را تشکیل می دهند. در مجموع ما 
حدود 66500 نفر دانشجو در دانشگاه 
فرهنگیــان داریم. در کنــار آمار فوق 
گروه چهــارم را هم داریم که قریب به 
3200 نفر دانشجومعلمانی هستند که 
ذیل مادة 28 جذب شده اند که 1800 
نفر از آن ها در دانشــگاه شهید رجایی 

هستند.

گفت وگو از: نصرا... دادار
عکاس: غالمرضا بهرامی
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 شــاخصة ديگــر دانشــگاه 
فرهنگیان؟

این اســت که الزامًا شبانه روزی است و 
این مسئله به پیوستگی آموزش و آموزش 
مداوم تأکید می کند. دانشجوی ما می داند 
که بیشــتر اوقات را در دانشگاه است و 
خدمات و زیست دانشگاهی و دانشجویی 
دارد و دانشگاه خانه اوست. بر این اساس 
ما اسم خوابگاه روی مراکزمان نمی گذاریم 
بلکه می گوییم ســراهای دانشــجویی و 
این تعبیری اســت از اینکــه این مکان 
خانة دانشجومعلم است و او مهارت های 
باهم زیستن، انضباط، مسئولیت پذیری، 
مهارت افزایی، دانش افزایی و خصوصیات 
یک زندگی اجتماعی را در این مرکز یاد 

می گیرد. 

خدمات دانشجويی
 معاونت دانشجويی چه خدماتی 

به دانشجويان ارائه می کند؟
ما در حال حاضر 55 مرکز مشــاوره در 
پردیس ها و مراکز آموزش  عالی دانشگاه 
راه اندازی کرده ایم که نســبت به ســال 
گذشــته رشــد 8 برابری داشــته است. 
یعنی از 7 مرکز مشاوره در سال گذشته 
به این تعداد مرکز مشــاوره رســیده ایم. 
مشــاوره به بخش عمــده ای از نیازهای 
دانشجویی پاسخ می دهد. یک مشاور امین 
می تواند در رشــد و بالندگی و شکوفایی 
دانشــجومعلمان و ایجاد امنیت روانی و 
اســتمرار ســالمت روح و روان به آن ها 
کمک کند. در کنار همین مراکز مشاوره، 
ما مشاوران دیگری هم داریم که در طول 
روز و اوقات استراحت بچه ها در سراهای 
دانشجویی به آن ها خدمات می دهند. در 
کنار این خدمات، طرح همیار ســالمت 
روان یا همیار مشــاور را داریم که از بین 
خود دانشــجویان عالقه منــد، با تأکید 
بــر اهمیت کار همســاالن، می توانند به 
دوســتان خود خدمات بدهند. پزشک و 
کارشناس بهداشت و سالمت تغذیه هم 
از خدماتی اســت کــه در حال تقویت و 
استمرار در دانشگاه است. ما طرح استفاده 

از پزشک را در پردیس ها داریم.
البته شــاید هر روز و تمــام اوقات به 
پزشک نیاز نداشته باشیم،  اما با قراردادی 
که دانشگاه فرهنگیان با پزشک هایی که 
بعضی از آن ها وابسته به آموزش وپرورش اند 

بســته اســت می توانند خدماتــی را به 
دانشجویان ارائه بدهند. پزشک می تواند 
دو یا سه روز در هفته در پردیس مستقر 
شــود و بر امور تغذیه و ســالمت بچه ها 
نظارت کند. کارشناسان بهداشت و تغذیه 
خودمان مرتب بر کیفیت غذا، استفاده از 
محصوالت درجه اول و سالمت جسمی و 

تغذیه ای نظارت می کنند.
مورد بعدی اســتفاده از مربیان ورزش 
در ساعت فراغت بچه هاست. از بین خود 
دانشجویان و همکاران، مربیان تخصصی 
داریم که کار تقویت ورزش و تربیت بدنی 
با رویکرد ایجاد نشاط و تحرک و سالمت 
را برعهده دارند. متأسفانه به سبب کمبود 
فضاهای ورزشی و ســالن های مستقل، 
بعضی از مراکز ما این خدمات را ندارند و 
اگر هم بخواهند از سالن ها و استخرهای 
بیرون استفاده کنند برایشان مشکل است. 
ضمن اینکه آیین نامه تردد و سکونت در 
سراهای دانشــجویی اجازه نمی دهد که 
دانشــجو مدت زمان زیــادی را خارج از 

پردیس ها یا مراکز بماند.
در حوزة اســتفاده از دولت الکترونیک 
و رویکرد هوشمندسازی خدمات، کارت 
هوشــمند چندمنظوره به دانشــجویان 
کارشناسی و کارشناسی ارشد داده شده 
است تا از آن ها استفاده کنند. این کارت 
می تواند در اتوماسیون تغذیه، گیت تردد، 
خدمات خرید و فروش بازارچه ها و بوفه ها، 
کتاب خانه ها و کتابفروشی ها مورد استفاده 
قرار بگیرد. ما طــرح نصب گیت تردد را 
در تمام مراکزمان داریم که خوشبختانه 
در بعضی از مراکز این کار اجرایی شــده 
و گیت تردد را نصب کرده اند. قرار اســت 
امســال همه مراکز ما گیت تردد داشته 
باشند. حسن گیت تردد این است که از 
ثبت ورود و خروج های دستی و دفترچه ای 
پرهیز می کنیم. استحضار دارید که ورود 
و خــروج در پادگان ها چگونــه بود. هر 
نفر دفترچه داشــت که باید مهر می شد. 
متأســفانه در خوابگاه ها همان گونه عمل 
می شود و خیلی بد است؛ حتی به اعتقاد 

من توهین به دانشجو است. 

منشور حقوق و تکالیف دانشجو
 دانشگاه فرهنگیان چه حقوقی 

برای دانشجومعلمان قائل است؟
ما در دانشــگاه شــیوه نامه ای به اســم 

»منشور حقوق و تکالیف دانشجو« داریم. 
در این منشور دانشــجویان از یک رشته 
حقوق برخوردارند و در مقابل عهده دار یک 
رشته تکالیف نیز هستند. حقوق دانشجو 
مثل حق زیســت خوب، امکانات خوب، 
شرایط مساعد، تغذیه خوب، ایجاد نشاط 
و سالمت باید کاماًل رعایت شود. از طرف 
دیگر دانشــجو هم مقید به یک سلسله 
تکالیف است و باید آن ها را رعایت کند. این 
دو مورد کمک می کند به اینکه ما به یک 
مسیر منطقی و متقابل باور داشته باشیم 
که در آن دانشــجو حق دارد از امکانات و 

شرایط مناسب برخوردار باشد.
مطلب دیگــری که باید به آن اشــاره 
کنم، خدمــات رفاهی، بخصوص وام های 
دانشــجویی، اســت. در این خصوص، ما 
توافق نامه ای را با صندوق رفاه وزارت علوم 
امضا کردیم که در آن صندوق رفاه برخی 
از خدمات رفاهی را برای دانشــجویان ما 
مانند دانشجویان سایر دانشگاه ها در نظر 
گرفته اســت. همان گونه که اســتحضار 
دارید، دانشــجویان ما به سبب اینکه از 
وزارت آموزش وپرورش شهریه می گیرند، 
مشــمول دریافت خدمات صندوق رفاه 
نمی شــدند. اما با مســاعدتی که آقای 
یزدان مهر رئیس صندوق رفاه داشــتند 
ما راه دریافت ایــن وام ها را، در قالب وام 
بنیاد علوی، برای بچه ها هموار کردیم و 
خوشبختانه با تأمین اعتباری که در حال 
انجام است بچه ها می توانند هر ترم بین 
600 تا 800 هزار تومان وام دریافت کنند 
و بعد از دانش آموختگی با بهره و کارمزد 4 

درصد آن را بازپرداخت کنند.
 حسن اين کار چیست؟

دانشجو می تواند برای خدمات آموزشی، 
رفاهی و نیازمندی های خــودش از این 
وام ها بهره مند شــود. به دنبال تســهیل 
شــرایط برای دریافت ســایر وام ها مثل 
وام مســکن، وام عتبات، وام های درمانی، 
کمک های نقدی به دانشجومعلمان باردار 
و یا شیرده و مواردی از این دست هستیم. 
ان شــاءا... اگر این موارد انجام شود، یک 

دغدغة عمده از بچه ها برطرف می شود.

جشنوارة دانشجويی
هم  دانشجويی  جشنواره  شما   

برگزار می کنید؟
ما امســال بــرای اولین بار جشــنواره 

دانشگاه 
فرهنگیان 

شبانه روزي 
است و این 

مسئله به 
پیوستگي 

آموزش  و 
آموزِش 

مداوم تأکید 
دارد
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دانشجویی نمونه را مانند سایر دانشگاه ها 
برگزار کردیم. خوشــبختانه 137 نفر در 
کل کشــور در این مرحله حائز شــرایط 
شــدند که 6 نفر از آن ها بین دانشجویان 
سایر دانشــگاه هاي كشور شركت كردند 
كه امیدواریم حائز رتبه شــوند. انتخاب 
دانشــجوي نمونــه مي تواند بــه انگیزة 

دانشجومعلمان ما كمك كند.
نكتــة دیگر موضوع دانشــجوي نمونه 
است. انتخاب دانشجوي نمونه محورهاي 
آموزشــي، پژوهشــي، فرهنگــي و كار 
پوشــة عملي دارد. یك دانشجو چگونه 
نمونه مي شــود؟ دانشــجویي كه فعال 
باشد، پوشــة كار فعال داشته باشد و در 
حوزه های تحقیق و مســائل مشاركتي 
فعال و مسئولیت پذیر باشد. در بخش هاي 
مختلف نقش آفریني خیلي مهم اســت. 
یك دانشجوي 19 ـ 18 ساله باید بتواند 
نقش آفرین باشــد و در كارهاي گروهي 
مشــاركت كند. به قطع و یقین این فرد 
مي تواند در آینده عهده دار مسئولیت هاي 
بزرگ تری باشد. دانشگاه فرهنگیان تالش 
مي كند خودش را با رویكرد هویت سازي 
در ردیف دانشگاه هایي مثل تربیت مدرس، 
امیركبیر، دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ها 
بیاورد. این بیانگر آن است كه ما ظرفیت 
این را داریم. با یكصد شعبه و هفتاد هزار 
دانشجو حتمًا این توانمندي در دانشگاه 

فرهنگیان وجود خواهد داشت.
از طرح هاي دیگري كه ما امســال اجرا 
و تكمیل مي كنیم فعال سازي و تأسیس 

بازارچه هاي دانشجویي است. 
مورد بعدي كه بــاز هم براي ما خیلي 
مهم اســت، طراحي و اجراي سامانه اي 
براي خوابگاه ها اســت. مــا معتقدیم كه 
خوابگاه هاي ما از رشد و توانمندي یكساني 
برخوردار نیستند و استانداردهاي یكساني 
ندارند. ما در این مقوله ســند »ســراي 

مطلوب« را تعریف كردیم.
سند سراي مطلوب یعني استانداردسازي 
خوابگاه ها و خدمات جانبي. در این سند 
كه یك سند باالدســتي و چشم اندازي 
محسوب خواهد شــد، ما استانداردهاي 
خدمات دانشجویي را مشخص مي كنیم 
كه براســاس آن خوابگاه ها رتبه بندي و 
درجه بنــدي خواهند شــد و هر خوابگاه 
شناسنامه اي خواهد داشت تا محل زیست 

دانشجویي را محلي امن، جذاب و دلپذیر 
قرار دهیم.

نكته بعدي این اســت كه امسال اولین 
گروه دانشگاه فرهنگیان، دانش آموخته یا 

فارغ التحصیل مي شوند. 
قریــب به 12 هزار نفر در رشــته علوم 
تربیتي و حدود 3 هزار نفر در رشته هاي 
دبیــري دانش آموخته شــده و به جمع 
همكاران فرهنگي اضافه مي شوند. ما براي 
ارزش گذاري و رعایت كرامت شخصي و 
حفظ منزلت دانشــجویي و ثبت خاطرة 
با هم بودن دانشــجومعلمان، جشن هاي 
دانش آموختگــي را در پردیس ها و مراكز 
آمــوزش عالي خواهیم داشــت. تاكنون 
3 اســتان لرستان، خراســان جنوبي و 

هرمزگان این جشن را برگزار كرده اند.
آن ها از پوشــش ابن ســینایي استفاده 
كردند، جشن خاطره گذاشتند، شعر طنز 
خواندند، پذیرایي شدند، یادبود گرفتند و 
تندیس گرفتند كه كار خیلي خوبي است.

 مــا به صورت ملي هم، با حضور 1700 
نفر دانشــجومعلم از سراســر كشور، در 
هفتــة معلم بــا قرائت ســوگندنامه در 
حضور رهبر معظم انقالب، جشن نمادین 
دانش آموختگي را براي دانشــجومعلمان 

ورودي سال 1391 برگزار كردیم. 
 ُحسن اين كار چیست؟ 

بچه ها در آینده لذت دانشجو بودن، لذت 
با هم بودن را در همین خاطره ها خواهند 
دید. عكس دسته جمعي اي كه با اساتید 
و كاركنان دانشــگاه مي گیرند، مي تواند 
بخشــي از تاریخ تعلیم وتربیت ما باشد. 
برنامه هایي مثل تئاتر و نمایش، شعرخواني 
و طنزگویي، برنامه هاي نشــاط آفرین كه 

براي آن ها خاطره انگیز خواهد بود.
ان شاءا... امسال در برنامه هاي عملیاتي 
معاونت بتوانیم فارغ التحصیلي را براي همه 

دانشجویان جشن بگیریم.
یكي دیگــر از برنامه هایي كه در حوزة 
معاونت دانشجویي مهم است، شورا هاي 
صنفي دانشــجویي است. شوراي صنفي 
دانشجویي زمینه مشاركت و فعال سازي 
دانشــجویان را بــراي طرح مســائل و 
مشكالت، ایده ها و نیازمندي هایشان در 
ســطح پردیس ها و مراكز آموزش  عالي 
فراهم مي كند. اعضاي شــوراي صنفي از 
طریق انتخابات از بین داوطلبان برگزیده 

مي شوند و رســالت آن ها طرح مسائل و 
مشكالت دانشجویي در حوزه هاي مختلف 
صنفي مثــل تغذیه،  خوابــگاه، ورزش و 
غیره اســت. مجموع این دانشــجویان 
سالي یك بار به صورت كشوري با حضور 
رئیس و معاونان دانشــگاه مسائل خود را 
مطرح خواهند كــرد و تمهید الزم براي 
پاسخگویي به دانشجویان و حل مشكالت 

آن ها به كار گرفته مي شود.
نكته دیگر بحث انتخاب سرپرست نمونه، 
خوابگاه نمونه، مشاور نمونه، مركز مشاوره 
نمونه، انجمن هاي ورزشي نمونه و دیگر 
پویایي،  به  فعالیت ها  این  فعالیت هاست. 
روزآمــدي و توانمندســازي بخش هاي 

مختلف دانشگاه كمك خواهد كرد.
امسال براي نخستین بار طرح مطالعاتي 
»سیماي زندگي دانشجویي در دانشگاه 
فرهنگیان« برگزار شــد كه در آن از 56 
پردیس و مركز آمــوزش عالي با كمك 
پرسش نامه، 7 هزار دانشجو شركت كردند.

نتایــج آن در برنامه ریزي هــاي آینده 
دانشگاه فرهنگیان بسیار مؤثر خواهد بود.

برگزاري المپیاد ورزشي
برنامه دیگر، برگزاري المپیاد ورزش هاي 
همگاني و ورزش هاي محلي است. امسال 
درصدد هستیم دومین المپیاد را در بین 
تمام مراكز و پردیس هــا برگزار كنیم و 
جشــنواره نهایي آن را، كه بین منتخبان 

خواهد بود در اصفهان برگزار كنیم.
سال گذشته ما نخستین المپیاد ورزشی 
دانشــجومعلمان را در 14 روز و بیــن 
2500 دانشــجومعلم از سراسر كشور در 
13 رشــته و در زنجان برگزار كردیم كه 
در دانشگاه هاي كشور كم سابقه و بسیار 

مهم بود.
امســال ورزش همگانــي را داریم كه 
مي تواند مكمل المپیاد قهرماني باشــد. 
از طرف دیگر توســعه ورزش در جامعه 
دانشــجویي مي تواند به توسعة فرهنگ 
تربیت بدني و ورزش در مدارس ما كمك 
كند. چون یك معلم ورزشــكار مي تواند 
روح ورزش،  شــادابي و بهــره وري را در 
دانش آموزان زنده كند. دانشجومعلم امروز 
ما، معلم آینده خواهد بود و توانمندسازي 
او به توانمندي فرزندان آینده كشور كمك 

شایاني خواهد كرد.

|  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ 4 |  دی 1395 26

مراکز 
مشاوره ما 
در پردیس ها 
و مراکز 
آموزش عالي 
امسال نسبت 
به سال 
گذشته رشد 
8 برابري 
داشته است. 
یعني از 7 
مرکز مشاوره 
به ۵۵ مرکز 
مشاوره 
رسیده است



وظیفه دیگر ما تولید محتواهاي علمي 
در حوزة مشــاوره، بهداشــت و سالمت، 
ورزش و تربیت بدني و زیست دانشجویي 
است كه امسال در قالب كتاب، بروشور، 

لوح فشرده و نرم افزار ارائه خواهد شد.
امیدواریم این فعالیت ها منجر به تولید 
محتوا در دانشجویان شود و آن ها بتوانند 

توانمندي هاي خودشان را نشان دهند.
امسال  كه  دانشــجومعلماني   
فارغ التحصیل و وارد مدارس شدند 
انجام  براي  انگیزه و روحیه  از نظر 
شــرايطي  چه  در  معلمي  وظايف 

هستند؟
بدون تعارف عرض مي كنم، دانشجویان 
دانشــگاه فرهنگیــان جــزء بهتریــن 
دانشجویان این كشور هستند؛ به سبب 
پذیرش این رشــته و این شغل. چون در 
یك دوره 4 ســاله در دانشگاه فرهنگیان 
تجربه، علــم و صالحیت هاي معلمي را 
آموخته اند مي توانند بــا انگیزه و عالقه 
وارد آموزش وپرورش شــده و مسئولیت 
آموزش وپرورش نســل آینده را برعهده 
بگیرند. بي شك گذر زمان و تجربه آموزي 
هم مي تواند به پختگي و توانمندي آن ها 

كمك بیشتري كند.
 آيا نكته اي هست كه در گفت وگو 

مطرح نشده باشد؟
آنچه در این نشســت و این جلســه 
به ذهنم مي رســد این است كه تقاضا 
كنــم از همكاران فرهنگــي، مدیران و 
معلمان با ســابقه كه معلم هاي جوان و 
دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان  را 
به گرمي در جمع خودشــان بپذیرند. 
تجارب خودشــان را به آن هــا انتقال 
بدهند. به آن ها اعتماد كنند و مسئولیت 

بدهند.
این باور را داشــته باشــیم كه بعد از 
اینكه ما از مجموعه معلمي كنار برویم و 
بازنشسته شویم،  آن ها باید جایگزین ما 
شوند. و این رسالت را عهده دار شوند. پس 
هر چه بیشتر به آن ها اعتماد كنیم و هر 
چه بیشتر مسئولیت ها را به آن ها واگذار 
كنیم و آن ها را بیشتر در جمع خودمان 
بپذیریم و از شایستگي هاي كار معلمي 
بتوانیم آن ها را هم بهره مند كنیم، یقینًا 
معلم نســل آینده ما معلم توانمندتري 

خواهد بود.

گفت وگو از: نصرا... دادار
عکاس: غالمرضا بهرامی

بوي بهبود
گپ و گفتي با سرپرست مرکز تربیت معلم

شهید شرافت تهران

مركز تربیت معلم شهید شرافت تهران، يكي از مراكز تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان 
است. اين مركز از اولین مراكزي است كه بعد از پیروزي انقالب اسالمي به مركز 
تربیت معلم تبديل شد. مرحوم شهید رجايي، ساختمان اين مركز را از دبیرستان 
البرز گرفت. مساحت اين مركز 26 هزار و پانصد متر مربع است. خانم دكتر زهره 
كاوه از شهريورماه سال گذشته )1394( مسئولیت اين مركز را بر عهده گرفته است 
و هم اكنون نیز سرپرست اين مركز مي باشد. ايشان داراي مدرك دكتراي مديريت 
آموزشي و 25 سال ســابقة مديريت در مراكز آموزشي و تربیت معلم مي باشد. 

گفت وگويي با ايشان انجام داده ايم كه در ادامه از نظر شما مي گذرد:

 خانم دكتــر! در ابتدا اين مركز را 
معرفي كنید.

مركز آموزش عالي شــرافت یكي از 
اولین مراكز تربیت معلم كشــور است. 
ساختمان آن نزدیك به 90 سال قدمت 
دارد. تنها یك بخش از ســاختمان این 

مركز، با نام ســاختمان قائــم، در دهة 
60 توســط خانم دكتــر احمدي كه 
در آن زمــان مدیریت اینجا را بر عهده 
داشتند، ساخته شده است. اینجا مهد 
هنر و دانشــكدة هنر بوده اســت. ولي 
متأســفانه چند ســالي است كه رشتة 
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هنر مورد بي توجهي قرار گرفته است. ما 
االن فقط دو كالس هنر داریم و هنوز هم 
معلوم نیست كه بتوانیم براي سال آینده 

دانشجوي پیوسته بپذیریم.
 دربارة تعداد دانشــجويان، اساتید، 
رشته هاي آموزشي مركز هم توضیح دهید.

مــا در حــال حاضــر حــدود 1306 
دانشجو )900 دانشجوي پیوسته و 406 

دانشجوي ناپیوسته( داریم.
این مركز، مهد علوم پایه ایران اســت. 
هر چهار رشــته علــوم پایــه )ریاضي، 
شیمي، فیزیك و زیست شناسي( را داریم. 
همچنین رشــته هاي آمــوزش ابتدایي، 
كودكان اســتثنایي، حرفه وفن و ارتباط 

تصویري را هم داریم.
حدود 41 اســتاد رسمي و 170 استاد 
غیررســمي داریم كه غیررسمي ها یا از 
آموزش وپــرورش مأمورند و یا به صورت 
حق التدریــس كار مي كنند. تحصیالت 
اكثر اســاتید غیررســمي ما در مقطع 
دكتري و فوق دكتري از دانشــگاه هاي 
صنعتي شریف، امیركبیر و تهران است و 
اساتید رسمي ما هم یا دكتر یا دانشجوي 

دكتري و یا فوق لیسانس هستند.
 مركز شما از نظر امكانات خوابگاهي 

و رفاهي در چه وضعي است؟
ما قریب به 500 دانشجوي خوابگاهي 
داریم. اما متأسفانه از اتاقي كه براي 4 تا 
6 نفر است، 8 تا 10 نفر استفاده مي كنند. 
طوري كه در برخي اتاق ها نمي توانیم در 

را به طور كامل باز كنیم.
خوابــگاه در 4 طبقه و در وســط خود 

دانشگاه است.
هفتة اولي كه من بــه این مركز آمدم 
با خیل جمعیت والدین روبه رو شدم كه 
براي ورودي هاي جدید )115 دانشــجو( 
خوابگاه مي خواستند اما حتي جاي یك 

تخت هم وجود نداشت.
همكاران و دوســتان هرچــه آمدند و 
بخش هــاي مختلف را بررســي كردند 
دیدند كه جایي براي خوابگاه نیســت. با 
دانشگاه هاي مجاور صحبت كردند كه اگر 
مي توانند دانشجویان را در خوابگاه جذب 

كنند، ولي موفق نشدند.
در نهایت از یك فضایي كه مســاحت 
آن حــدود 115 متر مربع بود اســتفاده 
كردیم. همچنین از مسئول حراست اینجا 
خواستیم كه اتاق شــان را به ما تحویل 

دهند. چون اتاق آن  ها حدود 50 الي 60 
متر مساحت داشت. باالخره توانستیم از 
این دو محل، یك خوابگاه 46 نفره و یك 
خوابگاه 26 نفره ایجاد كنیم و توانستیم 
این هجوم جمعیتي را به آرامش برسانیم. 
براي آن هــا تخت هــا و یخچال هاي نو 
خریدیم. سقف هاي كاذب زدیم و دیوارها 

را تعمیر كردیم.
 چه تعدادي از دانشــجويان امسال 

فارغ التحصیل مي شوند؟
در رشتة آموزش ابتدایي حدود 70 نفر.
تاكنون، تطبیق واحدها فقط در رشتة 
آموزش ابتدایي به طور درست انجام شده 
است و تكلیف دانشجوها مشخص شده 
است. اگر در رشته هاي دیگر هم تطبیق 
واحد انجام شــود تعداد فارغ التحصیالن 

بیشتر خواهند بود.
 آيا امسال پذيرش دانشجوي جديد 

خواهید داشت؟
به ما گفته اند كه 10 هزار نفر در سطح 
ایران پذیرش شده كه سهم ما هم بالطبع 
مشخص مي شود. االن یكي از مشكالت 
ما همین است كه ما به طور خیلي ضربتي 
این خوابگاه ها را ایجاد كردیم. ما 1306 

دانشجو داریم اما یك معاون نداریم!
مي دانید كه ســال گذشــته طرحي 
تصویب شد كه با آمدن پردیس ها، ما به 
صورت ساختمان شدیم. یعني من االن 

مدیر واحد ساختمان شرافت هستم.
در واقع من سه مافوق دارم. مافوق اولم 
پردیس نسیبه، مافوق دومم استان تهران 
و مافوق سومم دانشگاه فرهنگیان است. 
هماهنگي این سه بخش سخت است و 
ما هیچ كاري را مستقیمًا حتي با استان 
تهران نمي توانیم انجام دهیم. باید ابتدا به 
پردیس نسیبه مكاتبه كنیم و بعد استان 

تهران و بعد دانشگاه.
 يعني عماًل دست شما بسته است.

دستي نداریم كه بسته باشد.
كار دیگري كه به دلیل مســائل مالي 
انجام گرفت این بود كه چون پست من، 
سرپرستي است بالطبع هیچ معاوني هم 
به من تعلق نگرفت. نه معاون آموزشي، 
نه پژوهشي و... از مسئولیت كنترل واحد 
بهداشتي مركز تا برگزاري هفتة پژوهش، 
كنترل خریدها و... با من اســت. از سوي 
دیگر، مسئولیت پخش غذاي دو مركز با 
ماســت. ما دو مركز هستیم زیر پوشش 

نسیبه. گفتند به خاطر مسائل مالي پخت 
غذاي آن ها هم باید با ما باشــد. یعني ما 
براي قریب به  2000 نفر پخت غذا داریم.

البته خرید مایحتاج كاماًل در اختیار ما 
نیست. یك نیرو الزم است كه فقط پخت 
2 هزار غذا را مدیریت كند. از سوي دیگر 

ما پول نداریم و فقط سندها را مي زنیم.
دانشجویان این ها را نمي دانند و بارها و 
بارها به خاطر كیفیت غذا، به ما اعتراض 

كرده اند.
مشــكل دیگر، اینكه در گذشته عنوان 
شده بود كه الزم نیست دانشجوها بابت 
غذا پول بدهند و سیستم سهم خوابگاه 
و غذا را مســتقیمًا كم مي كردند و بقیة 
حقوق را مي دادند. االن این گونه است كه 
حقوق آن ها را كاماًل مي دهند و از آن ها 
مي خواهند كه سهم خوابگاه و غذایشان را 
برگردانند كه این معضل بزرگي به وجود 

آورده است.
 چه تعــداد كادر اداري و خدماتي 

داريد؟
كادر ما حــدود 34 نفرند كه 5 نفر در 
آشــپزخانه، 8 نفر در بخــش خدمات و 

حدود 20 نفر كادر دفتري ما هستند.
 انگیزة دانشجومعلمان را براي رفتن 

سر كالس چگونه ارزيابي مي كنید؟
انگیزه برخي از آن ها خیلي خوب است؛ 
اما بعضي ها هم نه. بدون شك هر حركتي 
در دوره هاي اولیه خود با مشكالتي روبه رو 
است. در گذشته، براي كارورزي ها اساتید 
خوبــي را انتخاب مي كردنــد و بهترین 
معلمــان و الگوها در مــدارس انتخاب 
مي شد و نظام رفتارگرایي حاكم بود. االن 
با توجه به شــرایط دانش آموزان چنین 
معلماني را نمي پذیرنــد و ما باید معلم 
فكور تربیت كنیم تا بتوانند در مدرســه 
در موقعیت هاي گوناگــون موفق عمل 
كنند. در گذشته نظام رفتارگرایي حاكم 
بود اما امروز شناخت گرایي حاكم است و 
دانش آموزان فعال اند. تفكر كارورزي هم 

بر همین اساس است.
من قبــاًل رئیــس كارورزي هم بودم. 
مي دانید كه اولین شرط تغییر آن است 
كه مدیر به آن اعتقاد داشته باشد. یكي 
از بزرگ ترین مشكالت دانشگاه فرهنگیان 
همین موضوع كارورزي اســت. بعضي از 
مدرسان كارورزي به تغییر با این سبك 
اعتقــاد ندارند. در حالي كــه باید انگیزة 
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تغییر در آن ها به وجود بیاید تا خودشان 
بتوانند باني این تغییر شوند. ما این مشكل 
را داریم. اما تقریبًا روند رو به خوبي است.
مركز ما مسئولیت كارورزي را به یكي 
از خوش فكرترین اســاتید مركز ـ  خانم 
تعادليـ  ســپرده اســت كه خودشــان 
مسئولیت 33 اســتاد كارورزي مركز را 
به عهده بگیرند. جلسات براي سه گروه 
اســتثنایي، آموزش ابتدایي و علوم پایه 
در سه سرفصل جداگانه تشكیل شده و 
كالس هاي متعدد براي آن ها داشــتیم. 
حركت به ســمت جلوست. كارگاه هایي 
كه قبل از امتحانات برقرار شــد، نتیجة 

كارگاه ها خیلي امیدواركننده بود.
 پس با وجود مشــكالتي كه به آن 
اشاره كرديد، روند را رو به رشد مي بینید؟

بله. اساتید كارورزي را از آموزش وپرورش 
جذب كردیم چون تعدادشان زیاد است. 
مثاًل در رشــتة فیزیــك یك متخصص 
فیزیك و یك متخصص علوم تربیتي قرار 

داده ایم.
 در چند ترم كارورزي داريد؟

قباًل در دو ترم كارورزي داشتیم و االن 
در چهار ترم داریم.

 اصاًل درس كارورزي برايشان جدي 
است؟

سیســتماتیک  صــورت  به  شــدید. 
اساتیدشان با هم جلسه دارند. به مدارس 

می روند و...
بــا  کارورزی  درس  در  مــدارس   

دانشجويان همکاری می کنند؟
دانشــجویان در مرکز ما استاد راهنما 
دارند، در مدرســه معلــم راهنما دارند، 
مدیر و معاون مدرسه هم باید همکاری 
کنند، ولی مشکالتی هست. سال گذشته 
قرار شد شماره حساب معلمان راهنما را 
بگیریم تــا مبلغی به عنوان حق التدریس 
تعلق بگیرد، اما مبلغی به حســاب آن ها 
ریخته نشد. تصمیم گرفتیم حداقل یک 
گواهی به آن ها دهیم به عنوان تشویقی. 

اما این گواهی ها هم امتیازی نداشت.
بــه هر حال، معلمی که در طول ترم با 
دانشــجوی ما همکاری می کند، باید به 
گونه ای از او قدردانی شود. این مسائل نیاز 
به کسی دارد که غم خوار باشد و محیط 
به کار باشد. ما همگی محاط در سیستم 
هســتیم و خیلی جاهــا را نمی بینیم. 

سیستم باید محیط به کار باشد.

دانشــجويان  گالية  بزرگ تريــن   
چیست؟

غذا و کیفیــت آن. بچه های ما خیلی 
نجیب هستند. ما متأسفانه مشاور نداریم و 
فقط برخی دوستان از سر دلسوزی گاهی 
می آیند به عنوان مشــاور کار می کنند. 
من اینجا همه کاره هســتم. خودم حس 
می کنم در ماه های اول موقعیت بهتری 
نزد دانشجویان داشتم. اما االن مسئلة غذا 
و مسائل دیگر و مسائل مالی باعث شده 
ساحت مدیریت من زیر سؤال برود. خودم 
از این مســئله اذیت مي شوم. من عمري 
معروف بودم به مدیر پیگیر و سخت گیر و 

دلسوز ولي حاال...
ما 1306 دانشجو داریم. بدون معاون، 
چند آزمایشگاه بسیار پرخرج داریم شامل 

شیمي، زیست و فیزیك.
 آزمايشگاه ها خوب تجهیز شده اند؟

دانشــگاه چند صد میلیون در تابستان 
گذشته هزینه كرد چون در تابستان سال 
گذشته اینجا مركز كالسي براي مدرسان 

معلمان آزمایشگا ه هاي كشور شد.
حدود 700ـ 600 میلیون تومان براي 
تجهیز آزمایشگاه ها قبل از اینكه من بیایم 
خرج شــده بود. از آن به بعد هم در چند 
دوره تجهیز شده است. ادارة این ها پول و 

انرژي مي خواهد. 
من باید چیزي حدود 12 تا 14 ساعت 
در مركز باشــم تا بتوانم جوابگوي كارها 

باشم.
 چند سال است كه در آموزش وپرورش 

هستید؟
34 سال. من عاشق كارم هستم.

هر روز با عشق سركار مي آیم.
 ريشــة عقالني اين عشق و عالقه 

چیست؟
هر دانش آموز و دانشــجو تنها یك فرد 
نیست، یك نسل اســت. اگر از یك نفر 
غافل شــوم از یك نسل غافل شده ام. به 
همین دلیــل بار ســنگین این موضوع 
خیلي اذیتم مي كند و وقتي حس مي كنم 
نمي توانــم كاري انجام دهــم دوچندان 

اذیت مي شوم.
من هفته هاي نخســتي كه اینجا بودم 
گاهي تا 36 ساعت خانواده ام را نمي دیدم، 
چون گاهي مجبور بودم شب را اینجا بمانم.
 از مسیري كه آمده ايد راضي هستید؟

بله. برگردم به عقب دوباره مدیر مي شوم 

و دوباره آموزش وپرورش را انتخاب مي كنم.
 چرا؟

من آینده را مي بینم.
 واقعًا خودتان را مؤثر مي دانید؟

بله. دیگران می گویند هستم. ولی آنقدر 
مشــکالت و تنگنا زیاد است. من بستة 
مدیریتی دارم. زمانی که آقای زندیه مدیر 
کل بودند وقتی به مدرسة ما آمدند و بیالن 
کاری مــا را دیدند تمام کارهای ما مطرح 
بود. من مدیر مدرسة فضیلت منطقه 17 
تهران بودم. در این منطقه همه عاشق اند. 
وزیر و وکیل از این منطقــه زیاد برآمده 
اســت و شهید هم زیاد داده است. ممکن 
است در مسیری که آمده ام اشتباه داشته 

باشم، اما به راهم عشق می ورزم.
من در طول 25 ســال مدیریتم حتی 
یــک دانش آموز را اخــراج نکردم یا یک 
کارمند و معلم و استاد را. همیشه به این 
فکر می کردم که چرا این غم برای مدرسة 
دیگری باشــد؟ اگر غمی هست من باید 

غم خوار سیستم باشم.
 به نظر شما متمرکز کردن اين همه 
مرکز تربیت معلم در جايی به نام دانشگاه 

فرهنگیان کار درستی است؟
می تواند خوب باشــد. حرکتی که االن 
دانشــگاه فرهنگیان انجــام می دهد در 
جهت نظام مند كردن كارهاست كه خوب 
اســت. اما کمبود امکانات است و برخي 
برخوردهــاي آن طرف جوی و این طرف 
جوی با بچه های قدیمی تربیت معلم. یعنی 
فقــط در رده های دوم، ســوم و چهارم از 
بچه های تربیت معلم قدیم استفاده می شود.
این باعث شــد که آن ها حس کنند در 
بازی نیستند. مثاًل ما نیرویی مانند دکتر 
سوســن طباطبایی داریم کــه دکترای 
ادبیات عرب را از تربیت مدرس گرفته اند. 
گرچه از جاهای دیگر برای تدریس دعوت 
داشــتند اما عشق به تربیت معلم داشت. 

نیروهای این چنینی خیلی داریم.
تربیت معلم عاشــق زیاد دارد. درست 
مانند بچه های جبهــه و جنگ که برای 
آن هــا زمان، مــکان، انرژی یــا چرتکه 
انداختن هــای مالی اهمیت ندارد. ما هم 
در جبهة تعلیم وتربیت هســتیم. الگوي 
من بچة قطع نخاعی است که در سن 20 
سالگی قطع نخاع شده است. من هرچه 
تالش کنم رنج یک شــب او نیست. این 

موضوع همیشه به من انرژی داده است.
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ترازوي پیشرفت
مهم ترین فعالیتی که پــس از اجرای هر برنامة 
آموزشی صورت می گیرد ارزشیابی از آموخته های 
دانش آمــوزان اســت و هدف آن اســت که معلم 
دربارة پیشرفت دانش آموزان خود اندیشه کند و به 
درک روشنی از قوت ها، ضعف ها، و نیازهای آن ها 
دســت یابد. هر چه اطالعات فراهم شده از طریق 
ارزشــیابی دقیق تر و کامل تر باشد، نشان می دهد 
که کدام بخش از آموزش به یادگیری منجر شده 
اســت و دانش آموزان از کــدام بخش بهرة الزم را 
کسب نکرده اند؛ لذا در آن زمینه به توجه و آموزش 
بیشــتری نیاز دارند. پس الزم است معلم روش و 
ابزار ارزشیابی را به  درســتی و به گونه ای انتخاب 
کند که معطوف به اهداف آموزشــی درس باشد و 
با توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان آماده و 

اجرا گردد.
عوامل زیادی بر اجرای درست ارزشیابی از فرایند 
آموزش و یادگیــری دانش آموزان تأثیرگذارند که 
مهم ترین آن ها تجربة معلم است. در برنامه ریزی و 
اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معمواًل معلمان 

باتجربه تر از توانایی باالتری برخوردارند. ازاین رو به 
معلمان گرامی که تازه وارد این حرفه شده اند برای 
اجرای اثربخش فرایند ارزشــیابی توصیه های زیر 

داده می شود.
é قبل از شــروع سال تحصیلی پرونده تحصیلی 
تمامی دانش آموزان خود را برای اطالع از وضعیت 
تحصیلی آن ها بررســی و تعیین کنید امکان دارد 
چه منابع و راهبردهای آموزشــی به پیشــرفت 
تحصیلی آن ها کمک  کند. ســپس با مشــارکت 
همــکاران هم پایه خــود، راهبردهای آموزشــی 
مناســب برای کمک به بهبود پیشرفت تحصیلی 

آن ها را طراحی کنید.
é قبل از تدریس هــر درس به دانش آموزان در 
مورد محتوایی که قرار اســت یاد بگیرند توضیح 
دهید. اهداف را روی تخته بنویســید و با توجه به 

آن ها ارزشیابی کنید.
é از روش های مناســب مانند مــوارد زیر، برای 

ارزشیابی استفاده کنید:
ـ تکمیل چک لیست های مشاهده؛
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ـ ارائه گزارش انجام کارها و فعالیت های عملی؛
ـ انشانویسی: منظور از انشا، دادن پاسخ کتبی به 
سؤال در قالب متن است و هدف آن بحث کردن، 
ارزیابی، تجزیه وتحلیل، خالصه کردن و نقد کردن 

می باشد؛
ـ خودارزشــیابی: فرایندی اســت کــه در آن 
دانش آموز عملکرد و میزان یادگیری خود را به طور 

نظام دار مرور می کند؛
ـ ارزشــیابی هم گروهان: این نوع از ارزشیابی در 
گروه های کوچک و توســط اعضای گروه صورت 

می گیرد.
ـ فعالیت های کالسی: فعالیت های کالسی شامل 
فعالیت های عملی و نوشتنی به  منظور فهم بهتر، 
شــرکت در بحث های کالســی، شــرکت در کار 

گروهی یا فردی و انجام تمرینات کالسی است؛
ـ فعالیت های خارج از کالس مثل ساخت وسیله 
یا ابزار اندازه گیری، استفاده از رایانه و فناوری، تهیه 
روزنامه دیــواری، پیدا کردن مثال هایی از زندگی 
روزمره در ارتباط بــا درس مورد نظر و مانند آن 

است؛
ـ انجــام پروژه های فــردی و گروهی؛ منظور از 
پروژه یک تکلیف متنوع اســت که شامل بیش از 
یک نوع فعالیت یا محصول است. پروژه ها می توانند 
شکل های متفاوت داشته باشند و به صورت دیواری، 

کالمی و...و نیز گروهی یا فردی ارائه شوند؟
ـ پوشــة تحصیلی کــه مجموعــه ای منظم از 
فعالیت ها و کارهای دانش آموزان اســت و شواهد 
مستقیمی از تدریس، سطح دستیابی و پیشرفت 

دانش آموزان در طول زمان به دست می دهد؛
ـ تکالیف کالســی، بین انجام تکالیف درسی و 
موفقیت تحصیلی رابطه ای مســتقیم وجود دارد. 
دانش آموزانــی که تکالیف درســی خود را به طور 
کامل و با دّقت انجام می دهند و برای رســیدن به 
پاسخ های درســت تالش می کنند، در پیشرفت 

تحصیلی خود موفق ترند.
é در ارزشــیابی کالســی، عالوه بــر مفاهیم و 
دانش هــا، مهارت های دانش آمــوزان نیز ارزیابی 
می شــود؛ بنابراین می توانیــد از روش هایی مثل 
امتحان کتبی، سؤال شفاهی، امتحان های عملی و 

ارزشیابی عملکردی استفاده کنید.
é مالک های موفقیــت دانش آموزان را در انجام 
هر یک از تکالیف و وظایف یادگیري معین کرده و 
اطمینان حاصل کنید که همة آن ها از این مالک ها 

به خوبی آگاهي دارند.
é دانش آموزان را از نتایج ارزشیابی مطلع کنید. 
دادن بازخورد به دانش آموزان براي اصالح و بهبود 

عملکردشــان و هدایت آن ها براي موفق شدن در 
انجــام تکالیف و وظایفی که بــه عهده گرفته اند، 
ضروری اســت. دانش آموزان بایــد یاد بگیرند که 
چگونه از طریق مطالعة نتایج ارزشیابی، مشکالت 
آموزشــي خود را رفع کنند و در مسیر پیشرفت 

قدم بردارند.
é به دانش آموزان در برنامه ریزی و مطالعة منظم 
دروس خــود کمک کنید، زیرا آنان برای موفقیت 
و بهبود پیشــرفت تحصیلی خود بــه یک برنامة 

آموزشی و مطالعاتی مناسب نیاز دارند.
é روش هــای درســت مطالعة هــر درس را به 
دانش آموزان آموزش دهیــد. انتظارات و توقعات 
خود را با توانایی ها و استعدادهایشــان متناســب 
کنید. همواره تفاوت های درون فردی و بین فردی 

دانش آموزان را مدنظر قرار دهید.
é بــه دانش آموزان نحوة مطالعه و آماده شــدن 
برای ارزشــیابی های کالسی، تکوینی و امتحان را 
آموزش دهید. این امر سبب می شود تا آن ها نتایج 
بهتری در ارزیابی ها و آزمون های خود کسب کنند.

é به دانش آموزان خاطرنشــان کنید در روزهای 
امتحان هر نیمســال تحصیلی کمــی زودتر در 
مدرســه حاضر شوند تا به موقع در امتحان حضور 
پیدا کنند و زمان کافی برای پاســخگویی داشته 

باشند.
é در زمینه آزمون های کاغذ و قلمی؛

ـ زمان بندی آزمون و شیوة تخصیص زمان به هر 
سؤال را توضیح دهید؛ 

ـ از آن هــا بخواهید ابتدا کل ســؤاالت را یکبار 
بخوانند. سپس به سؤاالتی که پاسخ آن را می دانند 
و نسبت به پاسخ آن مطمئن هستند و سؤاالتی که 

نمره بیشتری دارند، زودتر پاسخ دهند؛
ـ دور ســؤاالتی را که پاسخ نداده اند با مداد خط 

بکشند تا بعداً آن ها را پاسخ دهند؛
ـ دانش آموزان توجه کنند که شــماره پاسخ ها و 

سؤال ها با هم مطابقت داشته باشد؟
ـ گاهــی اوقات تصحیح اوراق را به دانش آموزان 
بسپارید. این امر باعث می شود به اشتباهات خود 
در آزمون بهتر پی ببرند و مفاهیم را بهتر یاد بگیرند.
ـ قبــل از پایان امتحان به دانش آموزان 5 دقیقه 

وقت دهید تا پاسخ های خود را بازبینی کنند.
é از ایجاد رقابت ناســالم در میان دانش آموزان 
اجتناب کنید، آن ها را با همدیگر مقایســه نکنید 
بلکه هر فرد را با خودش مورد مقایسه قرار دهید.
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هدايت با سه سوت
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تور لحظة آخری هدايت تحصیلی!
é دارای خطاهای نرم افزاری پیشرفته و فوق مدرن در ارزیابی اولویت های دانش آموز؛

é بدون نیاز به نظرسنجی ها و کارهای پژوهشی کاذب و بیگانه پسند و تجمالتی و وقت گیر؛
é مجهز به برنامه ریزی ضربتی و ناگهانی و صاعقه وار بر سر اولیای مدارس؛

é مجهز به اشــکاالت سخت افزاری چشــمگیر و جادار و مطمئن برای اولین بار در عالم 
تکنولوژی که می تواند ضریب خطا را تا مقادیر قابل توجهی باال ببرد و تا آســمان هفتم 

ارتقا دهد؛
é بدون نیازسنجی بخش ها و رشته ها و ایجاد زیرساخت ها و روساخت ها؛

é مجهز به کارشناسان عالقه مند به تجربه آموزی سر بچه های مردم؛
... و هزاران امکانات اســتثنایی دیگر، حتی در صورت قطع سیستم و قطع دستگاه و دیر 

رسیدن شیوه نامه و دستورالعمل و آیین نامة تکمیلی!

قورباغه ات را اول بجو، بعدًا قورت بده!
é ما، فرزندان شــما را با زور و اجبار به فنی ـ حرفه ای و کاردانش هدایت 

می کنیم.
é شعار ما: هر دانش آموز یک اتاق کار اختصاصی در پنت هاوس با میزکار و 

لپ تاپ و سایر امکانات پیشرفته در هنرستان.
é دارای کلیة امکانات فوق مدرن برای پاســخگویی به  تمامی آینده سازان 
کهکشان راه شیری در کلیة ساعات شبانه روز، با نون و گوجة اضافه )اصاًل و 

ابداً نگران کمبود امکانات نباشید(.
é فرزندان خود را به ما بســپارید، دو ســاله از آن ها الکساندر گراهام بل و 

توماس ادیسون و سایر اساتید کاربلد می سازیم.

سر مشاور فرياد بزنید!
ساخت وســاز دیوارهای کوتاه مخصوص مشاوران 
عزیز و گران قدر و زحمت کش مدارس، با ضربه گیر 
فوق مدرن و اختصاصی جهت اجرای طرح هدایت 
تحصیلی، بــا قابلیت حلوا- حلوا کردن مشــاوران 
روی ســر مسئولین مربوطه و غیرمربوطه، در نیمة 

اردیبهشت ماه.
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هدايت تحمیلی تخصص ماست!
é مناسب برای دانش آموزانی که به رشته های دیگر عالقه دارند؛

é رفع مشکالت مربوط به بیکاری و کم کاری و ریزگردها و الیة ازن با وارد 
ساختن اجباری دانش آموزان به رشته های موردعالقة ما؛

 é ورود به بازارکار در کسری از ثانیه بعد از فراغت از تحصیل.

اجباری در کار نیست!
ما فرزندان شــما را با زبان خوش به رشــته هایی که ظرفیتشــان پر نشــده  است 
می فرستیم. معترضان عزیز و گران قدر درخواستشان را به ما بدهند یا ندهند، فرقی 

نمی کند. سهمیة رشته های دیگر پر شده است...

هدايت تحصیلی مجرب، تضمینی
در بسته بندی های مطمئن

é برای فرزندان دلبند شــما که در گرداب عالقه به رشته های تجربی و ریاضی 
دست و پا می زنند؛

é ما، آینده سازان بشریت را با زور و اجبار به رشته هایی که دوست ندارند هدایت 
می کنیم.

é دانش آموزان معترض می توانند همه روزه به جز ایام تعطیل با در دست داشتن 
مــدارک مورد نیاز به مدارس غیردولتی مراجعه کنند تا در رشــتة مورد عالقة 

خود ثبت نام شوند.

مژده... مژده!
اولیای عزیز مدارس،

دیگر نگران اعتراض والدین و دانش آموزان جهت طرح هدایت تحصیلی نباشید.
.
.
.
.

به خدا زندگی ارزش این حرف ها را ندارد!

مشاورم!
گردن تو، نازک تر از موی من است

é شکســتن کاســه کوزه هــای مــدرن و 
پرطمطراق طرح هدایت تحصیلی بر ســر 

مشاوران؛
é عالقه منــدان می توانند همــه روزه با در 
دست داشتن عینک ذره بینی به گفته های 
مســئولین مربوطه و غیرمربوطه مراجعه 

کنند.

می خواهم زنده بمانم!!
é انواع قرص های ُمَســکن سر و دست وپا و 

معده و روده، مخصوص اولیای مدارس؛
é فوری، همزمان با اجــرای طرح هدایت 

تحصیلی. هر هدایت تحصیلی، یک قرص.

۳۳  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ ۴ |  دی 1395 |



ســال گذشته در کالس تاريخ، هنگامی که مشــغول بحث دربارة يک واقعة  تاريخی معاصر بوديم، دانش آموزی داشتم كه 
اصرار داشــت آنچه من می گويم و  در کتاب درسی هم نوشته  شده اشتباه است و چنین استدالل می کرد: »آقا! من مطمئنم 
شما اشتباه می کنید! خودم توی تلويزيون ـ شما بخوانید ماهواره ـ  ديدم که چیز ديگری نشان می داد!« از او پرسیدم: »به 
نظر تو واقعًا اعتبار گفته های من معلم يا نوشــته های کتاب های تاريخی درســت تر است يا آنچه تلويزيون نشان می دهد؟« 
جواب داد: »آقا شــما می خواهید به  زور حرف های خودتان را به ما ياد بدهید و براساس منافع شخصی و سیاسی تان حرف 

می زنید. اما برنامه تلويزيونی واقعیت را نشان می دهد!« 
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آموزش ناهمسان
نمی دانم خوانندگان این مقاله، موقعیت مشابه با 
موقعیت باال را در کالس درس خود تجربه کرده اند 
یا نه؛ اما به نظر می رســد این مســئله منحصر به 
کالس درس من نبوده و نیســت. امروزه بسیاری 
از نظام هــای آموزش وپرورش دنیــا درگیر پدیدة  
»آموزش ناهمســان« هســتند. تا قبــل از ظهور 
نهادی  به عنوان  آموزش وپرورش  نوین،  رسانه های 
رســمی، مجموعه ای از مطالب کاماًل مشــخص و 
مورد تأیید ساختار قدرت را به طور سنتی منتقل 
می کــرد. معلــم اصلی ترین مرجــع علم آموزی و 
دریافت اطالعات صحیح و معتبر بود و زبان گویای 
دیگری بیرون مدرســه وجود نداشت که مطالب 
خــود را برای دانش آموزان بیــان کند و آن ها هم 
مخاطبش باشند. اما امروز، رسانه ها وظیفة آموزش 
غیررسمی و آموزش پنهان را برعهده گرفته اند و در 
بسیاری اوقات محتوایی مغایر با محتویات مصوب 
درســی را عرضــه می کنند. در چنین شــرایطی 
دانش آموزان در یک فراینــد دائمی، آموخته های 
خود از تلویزیون و اینترنت و ... را با مباحث رسمی 
 درسی مقایسه مي كنند كه در نتیجه دچار تعارض 
ناهمســان می تواند  این آموزش های  می شــوند. 
لطمه های جدی به تعلیم و تربیت وارد سازد. اما این 
تنها چالش نهاد آموزش با رســانه ها نیست، بلكه 
چالش هاي دیگري هم هست كه در ادامه به آن ها 

اشاره مي كنیم.

به سوی مدارس هوشمند
رسانه هاي نوین باعث دگرگون شدن كیفیت و 
شیوه های عمل مراكز رسمی علمی شده و آن ها 
را وا داشــته اند تا خود را از نظر انطباق با كاربرد 
فناوری های پیشــرفته  تجدید ســاختار كنند. 
اما این تجدید ســاختار معمــواًل ابتدا در فضای 
ســخت افزاري  اتفاق می افتد و پــای ابزارهایي 
همچون صفحات نمایــش، رایانه و اینترنت را به 
کالس ها باز می کند. آموزش از راه دور و آموزش 
معکوس هم از جمله روش های نوین آموزش است 
که این روزها و به مدد همگانی شدن استفاده از 
رســانه های جدید گسترش  یافته است. اما تغییر 
اصلی باید در محتوای آموزشی اتفاق  افتد. یعني 
جایی که آموزش فنــاوری اطالعات، کاربردهای 
رایانه، سواد دیجیتال، سواد رسانه ای و مواردی از 
این قبیل جای خود را در برنامه ریزی آموزشی باز 
کرده و در کنار ریاضی و فیزیک و ادبیات به عنوان 

دروس رسمی تدریس می شوند.

رسانه به جای معلم
زماني در بریتانیــا مطالعاتي صورت گرفت كه 
نشــان مي داد گروه همســاالن و خویشــاوندان 
می تواننــد بــرای پســرهای جــوان مهم تر از 
معلمانشــان باشــند، و لذا فقدان معلمان مرد، 
به عنــوان الگوهــای نقش در مدارس، از ســوی 
رســانه ها به عنوان یک نگرانی مهم مطرح شــده 
بود.هر چند آن پژوهش كه بعداً در چهار مدرسة 
در هرتفورشــایر انگلســتان نیز اجرا شد، رابطة  
مذکور را تأیید نکرد اما مسئلة مهم تری را نشان 
داد: برخالف ادعای دولت و رسانه ها که معتقدند 
معلمــان مرد الگوهای نقش دانش آموزان پســر 
می باشند، ارجاع بسیار ضعیفی به این قشر وجود 
داشت. در عوض ســلبریتی ها )یعنی ستاره های 
برآمــده از رســانه ها( همچــون ورزشــکاران، 
بازیگران و خواننده های موســیقی انتخاب اصلی 
دانش آموزان بود. این تحقیقات نشــانه ای از یک 
چالش دیگر رســانه ها بــا آموزش وپرورش بود: 
الگوهایی  به جای  الگوهای رســانه ای  جایگزینی 
که ســعی می شود در مدارس برای دانش آموزان 

معرفی و تبلیغ شود.

سرگرمی + آموزش
یکــی از خصوصیات مهم رســانه های تصویری 
آن هاســت.  جذابیــت  و  ســرگرم کنندگی 
تولیدکننــدگان محتــوای رســانه ای نیز تالش 
می کنند بــرای جذب و نگه داشــتن مخاطب از 
این خصوصیت اســتفاده کنند. همین مســئله 
باعث شده است عمدة محتوای آموزشی رسانه ها 
جنبة  ســرگرمی و تبلیغاتی نیز داشته باشند و 
شیوة  خاصی از آموزش به نام »سرگرم آموزی«1 
را ترویج کنند. در این شرایط، استفادة  گستردة  
کودکان و نوجوانان از رســانه ها موجب می شود 
مخاطبان به سرگرم آموزی عادت کنند و  هنگام 
مواجهه با گونه های رسمی و سنتی آموزش دچار 
مشکل شده  و تمرکزشان را از دست بدهند. این 
وضعیت  معلمان را برای افزایش جذابیت طراحی 
آموزشــی، آمیختن آموزش با بازی و سرگرمی و 
حفــظ تمرکز دانش آموزان در کالس درس دچار 
چالش می کند. در کنــار فرصت ها و تهدیدهای 
ذکرشده، مسئلة  »دانش تصنعی« یا »بی سوادی 
مــدرن« یکی از مهم تریــن چالش های به وجود 
آمده در ســپهر آموزش و رسانه است که به امید 
پروردگار در شــمارة  آینده دربارة آن به تفصیل 

سخن خواهیم گفت.

 پي نوشت
 1. ســرگرم آموزی فراینــدی 
انتقال  به منظــور  هدفمنــد 
پیام های آموزشی در قالب های 
سرگرمی  است و ترجمة لغت 
 Edutainment انگلیســی 
دو  ترکیــب  از  کــه  اســت 
و    Education لغــت 
به دست   Entertainment

آمده است.
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چند ماه پیش دوســتي به نام مهدي، كه معلم يك مدرسة روســتايي در مناطق محروم است، به دفتر من 
در دانشــگاه صنعتي شريف آمد و از شرايط ناراحت كننده مدرســه و رفتار نامناسب معلمان با دانش آموزان 
و درگیري هــا و تنبیه هاي پي درپي و تــرك تحصیل دانش آموزان صحبت كرد و از من خواســت تا در مورد 
تغییر وضعیت مدرســه به او رهنمود بدهم. حرف او اين بود كه مي گفت: >از يك طرف براي ما مهم اســت كه 
دانش آموزان مرتب به مدرســه بیايند و اگر دانش آموزي ترك تحصیل مي كند ناراحت مي شويم و به سراغ او و 
خانواده اش مي رويم و تالش مي كنیم تا او را به مدرسه باز گردانیم؛ اما از طرف ديگر دانش آموزان در مدرسه با 
همديگر خیلي دعوا مي كنند و مدير و ناظم و معلمان هم دايمًا با آن ها درگیرند و دانش آموزان عمومًا به شدت 
تنبیه مي شوند.« مهدي مي گفت: »مي بینید كه چه وضعیت خنده داري است؟ با خواهش و التماس دانش آموزان 
را به مدرسه مي آوريم و بعد آن ها را تنبیه مي كنیم و از مدرسه فراري مي دهیم! پدر و مادرهايشان را هم كه به 
مدرسه مي خواهیم مي گويند از دست بچه ها به ستوه آمده اند و از ما مي خواهند فرزندشان را در مدرسه تنبیه 

كنیم تا رفتارش را درست كند و درس بخواند و...«.

تغيير يا تسليم؟

در اسارت سيستم ها يا ذهن خويش
دکتر محمدعلي اسماعیل زاده اصل
مهدی نادری
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راه حل جايي آن بیرون است. 
ديگران، بايد تغییر كنند

ابتــداي صحبت من و مهــدي به این 
گذشت كه مدیر مدرســه چگونه است 
و معلمــان دیگر چگونه رفتار مي كنند و 
انگیزه هاشان چیست و خانواده ها چگونه اند 
و دانش آموزان در چه سطحي هستند و...! 
راه حل پیشنهادي، در آن جلسه، این بود 
كه باید براي مدیر و معلمان و خانواده ها 
و دانش آموزان كالس هاي آموزشِي تفكر 
سیستمي و كنترل خشم و مهارت هاي 

ارتباطي و اجتماعي بگذاریم.
راه حل نزد من است. من تغییر 

خواهم كرد
در آن جلســه از مهدي خواهش كردم 
كه دیگر در مــورد دیگران و نقش آن ها 
صحبت نكنیم و با این فرض كه دیگران 
بــه كار خودشــان ادامه خواهنــد داد، 
بــه این فكر كنیم كه خــود مهدي چه 
كاري مي توانــد در مدرســه انجام دهد؛ 
لذا فعالیت هایي را به این منظور طراحي 

كردیم.
چند ماه بعد، در جلسة دیگري كه با 
مهدي، براي بررسي فعالیت هاي انجام 
شده و نتایج آن ها و طراحي مسیر آینده، 

داشتیم، دریافتم كه فعالیت هایي كه او 
در مدرســه انجام داده بــود و نتایجي 
كه به دســت آورده بود خیلي بیشتر از 
چیزي بود كه هر دو انتظار داشتیم. در 
آن جلســه، مهدي گفت: »مدرسة ما 
یك كالس داشــت كه اسم آن سایت 
كامپیوتر مدرسه بود اما در عمل سال ها 
بود كه از آن به عنوان انباري اســتفاده 
مي شــد و پر از خرت و پرت بود. روزي 
من به داخل اتاق رفتم و متوجه شــدم 
كه در گوشه اي سه عدد كامپیوتر سالم 
بدون استفاده رها شده. از مدیر مدرسه 
خواستم بگوید وسایل اضافي را به جاي 
دیگري منتقل كننــد تا بتوانیم از این 
فضا و تجهیزات براي آموزش كامپیوتر 
در درس كار و فّناوري اســتفاده كنیم. 
پاســخ مدیر البته این بود كه ما فضاي 
دیگري براي انباري نداریم! به هر حال 
فضاي كوچكي در گوشــة انباري خالي 
كردم كه به زحمت شش نفر دانش آموز 
مي توانستند پشت كامپیوترها بنشینند. 
با همین وضع شروع به آموزش كردم. 
دانش آموزان را گــروه گروه كردم. اول 
به یــك گروه آموزش مــي دادم و بعد 
از آن ها مي خواســتم بــه دانش آموزان 

دیگر آموزش دهند و خودم سر كالس 
مي رفتم تا نظــم كالس را حفظ كنم. 
چند جلسه اي كه گذشت، روزي دیدم 
مدیر و معاون هاي مدرســه مشــغول 
ایجاد فضایي خاص براي ما، در انتهاي 
راهروي مدرسه با اســتفاده از بنرهاي 
قدیمي، هســتند. من هم دانش آموزان 
را به كمك گرفتم و وســایل را به آنجا 
منتقل كردیم. در میان وســایل چند 
كامپیوتر دیگر هم پیدا كردیم كه نیاز 
به تعمیر داشــتند و بــا خریدن چند 
قطعه براي آن ها توانستیم آن مكان را 

به سایت كامپیوتر تبدیل كنیم.
براي داشتن محیطي بهتر، 

خودمان بايد اقدام كنیم
مهــدي دانش آمــوزان را محور اصلي 
تمــام فعالیت هایي قــرار داده بود كه 
خودش در مدرسه طراحي مي كرد. او از 
دانش آموزان خواسته بود مدرسة مطلوب 
خودشان را تصویر كنند و بعد به همراه 
آنان فهرستي تهیه كرده بود از كارهایي 
كه مي توانند انجام دهند تا مدرســه را 
به آن تصویر مطلــوب نزدیك كنند او 
دســت كم ســه مورد از برنامه هایش را 

براي من شرح داد:

رنگ بزنیم!
مقداري رنگ و برگ ســمباده و تینر 
و قلم مو تهیه كردیم و با بچه ها شــروع 
به رنگ زدن نرده ها و سطل آشغال هاي 
مدرســه كردیم. بچه ها باورشان نمي شد 
كــه پیشــنهادهاي خودشــان دارد به 
واقعیت تبدیل مي شــود. وقت كار با هم 
شــوخي مي كردند و لــذت مي بردند از 

اینكه با هم هستند.

پاركینگ دوچرخه درست كنیم!
گروهي از بچه ها از روستاهاي دیگه به 
این مدرســه مي آیند و از دوچرخه براي 
رفت وآمد استفاده مي كنند. مدیر مدرسه 

با پدر یكي از دانش آموزان كه جوشــكار 
بود صحبت كرد و او به كمك ما آمد. یك 
مقدار ضایعات فلزي در مدرسه داشتیم، 
مقداري هــم پروفیل خریدیم و با هزینه 
كمي توانســتیم یك پاركینگ دوچرخه 

براي بچه ها درست كنیم.

پشت پنجره درخت بكاريم!
مدرسة ما شیفت ثابت بعدازظهر است و 
نور خورشید كه از پنجره مي تابید بچه ها 
را اذیــت مي كرد. اول بچه هــا روزنامه به 
شیشــه ها مي چســباندند، اما در شیفت 
صبح كه روزنامه ها باعث كم شــدن نور 
در كالس مي شــد. بچه هــا روزنامه ها را 

مي كندند. تصمیم گرفتیم پشــت پنجرة 
كالس درخــت بكاریم. خودم به شــهر 
رفتم و با شــهرداري صحبت كردم و قرار 
شد نهال هایي در اختیارمان بگذارند و به 
همراه دانش آموزان نهال ها را بكاریم. البته 
طول مي كشــد تا این نهال ها تبدیل به 
درخت هاي بزرگي شوند و مشكل تابش 
مستقیم خورشید حل شود اما پذیرفته ایم 
كــه كاري انجام دهیم كــه نتایج اش به 

دانش آموزان آینده برسد.
 »پیشــنهادهاي دیگري هــم بچه ها 
داشــتند كه هنوز موفق بــه انجام آن ها 
نشــده ایم اما داریم زمینه را براي اجرایي 

شدنشان فراهم مي كنیم«.

طي فعالیت هاي این چند ماه در مدرسه:
افزایش  دانش آمــوزان  اعتمادبه نفس   

پیدا كرده؛
 فضــاي مدرســه بــراي دانش آموزان 

دوست داشتني تر شده؛
 اعتماد مدیر مدرســه و كادر مدرسه و 

دانش آموزان به مهدي زیاد شده؛
رابطــة  مشــاركت ها،  ایــن  اثــر  در   

دانش آموزان با یكدیگر و نگاه كادر مدرسه 
به دانش آموزان بهبود پیدا كرده؛

 در بچه ها، این تصور كه دیگران باید كاري 
انجام دهند تبدیل به این شده است كه ما 

خودمان چه كارهایي مي توانیم انجام دهیم.
خیلي كارهــاي دیگر هم در مدرســه 
و  مهــدي  كــه  داد  انجــام  مي شــود 
دانش آموزانــش براي آن هــا برنامه ریزي 

كرده اند. با این حــال بعضي از این كارها 
به مشاركت والدین دانش آموزان و دهیاري 
روستا هم نیاز دارد. در جلسة دیگري، من 
و مهدي فعالیت هایي را طراحي كردیم كه 
طي فصل تابســتان او مي تواند در روستا 
انجام دهد تا هم همراهي بیشــتري براي 
كارهاي آینده در مدرسه شان داشته باشد 

و هم وضعیت روستا بهبود پیدا كند.
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حرفه ای های آینده
دکتر نرگس سجادیه
عکاس:  حسین فرزین نیا، بسطام

پیــش از ظهر اســت. كالس کارگاه 
گرافیک، كه ســالنی نســبتًا بزرگ با 
میزهــای نقشه کشــی و پنجره هایــی 
بزرگ رو به حیاط مدرسه است، برگزار 
مي شــود. کالس تقریبًا ساکت است و 
بچه هــا با تمرکز و دقت مشــغول كار 
خود هســتند. گاهی كه دست یك نفر 
هنرجو به نشــانة پرســش باال می رود 
خانــم امامی، آرام و بــا طمانینه، کنار 
میز او می رود، برایش توضیح می دهد، 
می بیند،  پــاک می کنــد، می کشــد، 
دوباره اصــالح می کند، گفتگو می کند 
و لبخنــدی به نشــانه رضایت از طرح 
آن هنرجــو بر لبانش نقــش مي بندد. 

خانم امامی گرافیســتی ماهر است که 
در عین حال به معلمی عشق می ورزد. 
صبــر و طمانینه، حوصله، توان توضیح 
اشــکاالت و نقاط قوت و ضعف بچه ها، 
توان آموزش جزء به جزء طرح، روحیه 
همراهی و همگام شــدن با دانش آموز 
از ویژگی های اوست. یکی یکی طرح ها 
را می بیند، اشــکاالت آن ها را می گوید 
و در مــورد راه حل ها گفت وگو می کند. 
چندي پیش قرار شد، بچه های گرافیک 
سال سوم، برای نصب در ادارة منطقه، 
تابلوهای راهنما طراحی کنند. سفارش 
شــده  بود كه تابلوها بایــد گویا، زیبا و 
هنری باشد تا هر یک از مراجعان ادارة 

آمــوزش و پرورش منطقه را به بهترین 
نحو هدایت کنند. 

آبان ماه بود کــه خانم امامی با مدیر 
هنرســتان صحبت کرد و پیشنهاد داد 
که خوب است بچه های سوم گرافیک،  
با حمایت مدرســه یک پروژة شــغلی 
جدی را آغاز کنند. از نظر خانم امامی، 
بچه های ســوم در عیــن برخورداری 
از مهارت هــای هنــری و گرافیکــی، 
هنوز اعتماد به نفــس الزم برای ورود 
به شغل مناســب را نداشــتند. شاید 
تبلیغــات کنکوری در جامعــه و نگاه 
خانواده ها به بچه های هنرستان، نوعی 
از خودکم بینی را به آن ها تزریق کرده 
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بود که باعث شــده بود توانمندی های 
خود را دســت کم بگیرند. شاید تاکید 
روی مهارت های دســتی و فراموشــی 
مهارت هــای اجتماعی، هراســی را از 
ورود بــه دنیای واقعی شــغل در آن ها 
ایجاد کرده بود. هرچه بود، این دســت 
کم گرفتن خود، به تدریج حتی معنای 
زندگی را از بچه ها گرفته بود. نشانه هایی 
از رفتارهای پرخطر در هنرستان دیده 
می شــد و معلمان، همه خبر از بحران 
معنا در بین بچه ها می دادند. این بحران 
معنا، بی انگیزگی را در میان آن ها دامن 
می زد و کالس ها و کارگاه ها را تا حدي 

بی روح ساخته بود. 
در همیــن ایــام بود کــه همکاری 
هنرستان با اداره منطقه پیش آمد. كاري 
كه از نظر اقتصــادی، هم برای منطقه 
صرفه داشــت و هم براي هنرســتان. 
محیط کاری بچه ها هم به اندازه کالفی 
ایمن بــود. از همه مهم تر، اداره منطقه 
دوکوچه باالتر بــود و رفت وآمد بچه ها 

به آنجا مشــکل جدی نداشت. با توجه 
به پیشنهاد خانم امامي، مدیر پیشنهاد 
همــكاري را پذیرفــت و خــود خانم 
امامی به عنوان رابط به منطقه معرفی 
شد. جلســاتی میان بچه ها و معاونین 
منطقه برگزار شــد و طرفین از توقع ها 
و خواست هایشــان بــا هــم گفت وگو 
كردند. یکــی از بچه ها ضبط می کرد و 
دو نفر دیگر با دقــت گوش می کردند 
و یادداشت برمي داشتند. حتی گروهی 
از بچه ها، ساعت هایی را برای گفتگو با 
مراجعــان در منطقه گذراندند و برخی 
از الزامــات را یادداشــت کردند. اداره 
می خواست تابلوها آنقدر گویا باشند که 
مراجعان، در بدو ورود، نیازی به پرسش 
از بقیه کارمندان نداشــته باشند. شاید 
یک تابلوی بــزرگ در کنار در ورودی 
می توانست این مشــکل را تا اندازه ای 
حل کنــد. جذابیت تابلــو برای جذب 
مراجعان مهــم بــود. اندازه گیری ها و 
تخمیــن بزرگ نمایی ها هم کار دیگری 

بود کــه با حضور در اداره منطقه انجام 
بچه های سوم گرافیک، کم کم  می شد. 
گرافیست های ماهری به نظر می آمدند 
که بــا جدیت، مطالب معلمــان را در 
پروژه بــه کار می گرفتنــد. همه آنچه 
را كه به صورت تئــوری در کتاب ها و 
کالس ها بــا بی میلی خوانده یا از معلم 
شنیده بودند، حاال با ذوق و شوق مرور 
می کردند تا بتوانند مراحل مختلف کار 

را به صورتی درست به پیش ببرند. 
چون قرار بر این بود که بعد از طراحی 
اولیه قرارداد منعقد شــود، بچه ها تالش 
می کردند بهترین طراحی ها را داشــته 
باشــند تا قرارداد بتواند با مبلغ بهتری 
بسته شود. شــب بیداری های آغاز شد. 
والدیــن هــم متوجه تغییــرات بچه ها 
شدند. گویی زندگیشان سرشار از معنا و 
سودمندی شده بود. کار مهمی در پیش 
بود و تالش ها در انجام آن به اوج می رسد. 
کار به مرحله طراحی تابلوها رسیده و 

امروز بچه ها در حال طراحی اند...

فرهنگ برنامة درســی، تربیِت حرفه ای- فرهنگی است 
و دغدغة آیندة شــغلی دانش آموزان را دارد. از منظر این 
فرهنگ، مدرســه باید جوانان را برای ورود به شغل آماده 
ســازد و توانمندی ها و استعدادهای شغلی آن ها را تقویت 
کنــد. مدافعان ایــن فرهنگ معتقدند كــه هدف تربیت 
آماده سازی جوانان براي شركت در بازي زندگي است. معلم، 
در نگاه این فرهنگ، اســتادکاری ماهر است که انبوهی از 
دانش ضمنی و مهارتی را در خویش دارد و شاگردان باید 
در همراهی با او و کار کردن در کنارش این دانش را جرعه 

جرعه نوش کنند.
 فرهنــِگ برنامة درســی حرفه ای، دو صورت ســنتی 
و جدیــد دارد. در حالی که در صورت ســنتی، بیشــتر بر 
مهارت آموزی های خاص تاکید می شــود، صورت جدید بر 
مواجهه کلی دانش آموزان با محیط کار و مســائل پیچیده 
مطرح در آن اصرار دارد. بر این اساس، محیط کار در مقام 
محیطی اجتماعی، نمی تواند تنها به مهارت های تخصصی 
محدود شود. مهارت های ارتباطی چون مذاکره، گفت وگو، 
متقاعدسازی مشــتری و نیز مواردی چون قدرت تحمل 
ابهام، قدرت ریســک، توان برنامه ریزی و زمان بندی امور 
و نیز اخالق حرفــه ای، از دیگر ابعاد مهمی هســتند که 
در دنیــای واقعی کار و شــغل، مطرح اند. از این رو، تعریف 
پروژه های شــغلی چون پروژه بچه های ســوم گرافیک و 
درگیر شــدن با ابعاد مختلــف آن در تقویت مهارت های 

چندبعدی دانش آموزان و آماده ســازی آن ها برای محیط 
کار، بیشــتر مدنظر قرار می گیرد. بر همین اســاس است 
که پروژه طراحی تابلوهای راهنمای اداره منطقه توســط 
دانش آموزان سال سوم آن ها را با مسائل مختلف دنیای کار 
درگیر می کند و می تواند ابعاد مختلف موفقیت در شــغل 
آینده را به آن ها نشان دهد و پیش نیازهای آن را در آن ها 

تقویت نماید. 
در عین حال، پرسش ها و چالش های مختلفی پیش روی 
تربیــت حرفه ای وجــود دارد. از جمله اینکــه آیا تربیت 
حرفه ای می تواند به عنوان رسالت اساسی آموزش وپرورش 
و مدرســه دنبال شــود؟ آیا می توان تربیت حرفه ای را به 
عنوان تنها رویکرد مدرســه در نظر گرفت؟ آیا مؤلفه های 
ضــروری دیگری برای بازی زندگی وجــود ندارند که این 
فرهنگ آن ها را نادیده بینگارد؟ ســواد فرهنگی، معنویت، 
تاریخ و اخالق، کجای فرهنگ برنامة درسی حرفه ای قرار 

می گیرند؟ 
از منظری دیگر، این پرســش مطرح اســت که آیا این 
برنامه، تربیت را به ســطوح پایین مهارتی فرو نمی کاهد؟ 
آیا برخی ابعاد نظری و دانش آموزان عالقمند به این ابعاد، 
در این برنامه نادیده انگاشــته نمی شوند؟ با این حال، این 
فرهنگ در برخی موقعیت ها، در مورد برخی دانش آموزان و 
در برخی جوامع، تنها راه برون رفت از دشواری های زندگی 

دانش آموزان است. نظر شما چیست؟
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داستان



را  جمال زاده  محمدعلی  ســید 
پدر داستان کوتاه در زبان فارسی 
در  واقع گرايی  ســبک  آغازگر  و 

ادبیات فارسی می دانند.
او نخستین مجموعه داستان های 
کوتــاه خود را با عنــوان »يکی 
بود و يکی نبود« در ســال 1۳00 
منتشــر  برلین  در  خورشــیدی 
جمــال زاده   داســتان های  کرد. 
آکنده  و  طنزآمیز  ساده،  انتقادی، 
اصطالحات  و  ضرب المثل هــا  از 
در  نويسنده  اين  اســت.  عامیانه 
در  سالگی   105 در   1۳76 ســال 
ژنو،  در  سالمندان  آسايشگاه  يک 

سوئیس درگذشت.

شــب عید نوروز بــود و موقع ترفیع 
رتبــه. در اداره با هم قطارها قرار و مدار 
گذاشــته بودیم که هرکس اول ترفیع 
رتبــه یافت، به عنوان ولیمه، کباب غاز 
صحیحــی بدهد دوســتان نوش جان 

نموده به عمر و عزتش دعا کنند.
زد و ترفیع رتبه به اســم من درآمد. 
فوراً مســئلة مهمانی و قــرار با رفقا را 
بــا عیالم، که به تازگی با هم عروســی 
کرده بودیم، در میان گذاشــتم. گفت 
تو شیرینی عروســی هم به دوستانت 
نــداده ای و باید در این موقع درســت 
جلوشان درآیی. ولی چیزی که هست 
چــون ظــرف و کارد و چنــگال برای 
دوازده نفــر بیش تر نداریــم یا باید باز 
یک دســت دیگر خرید و یــا باید عدة 
مهمان ها بیش تر از یازده نفر نباشد که 

با خودت بشود دوازده نفر.
گفتم خودت بهتر می دانی که در این 
شــب عیدی مالیه از چه قرار اســت و 
بودجــه ابداً اجازة خریدن خرت و پرت 
تازه نمی دهد و دوستان هم از بیست و 

سه  چهار نفر کم تر نمی شوند.
گفت تنها همان رتبه های باال را وعده 
بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار 

سماق بمکند.
گفتم ای بابا، خــدا را خوش نمی آید. 
این بدبخت ها سال آزگار یک بار برایشان 

چنین پایی می افتد و شکم ها را مدتی 
است صابون زده اند که کباب غاز بخورند 
و ساعت شماری می کنند. اگر از زیرش 
در بــروم چشــمم را در خواهند آورد، 
و حاال که خودمانیم، حــق هم دارند. 
چطور اســت از منزل یکی از دوستان 
و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم 

عاریه بگیریم.
با اوقــات تلخ گفت ایــن خیال را از 
ســرت بیرون کن که محال اســت در 
میهمانی اول بعد از عروســی بگذارم از 
کســی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ 
مگر نمی دانی که شــگون ندارد و بچة 

اول می میرد؟
این که  گفتم پس چاره ای نیست جز 
روز  یــک  بدهیــم.  مهمانــی  روز  دو 
یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن 
روز دســتة دیگر. عیالم بــا این ترتیب 
موافقــت کرد و بنا شــد روز دوم عید 
نوروز دســتة اول و روز سوم دستة دوم 

بیایند.
اینــک روز دوم عید اســت و تدارک 
پذیرایی از هرجهت دیده شــده است. 
عــالوه بر غــاز معهــود، آش جو اعال 
و کبــاب بــرة ممتاز و دو رنــگ پلو و 
چندجور خورش با تمــام مخلفات رو 
به راه شــده است. در تختخواب گرم و 
نرم و تازه ای که از جملة اســباب جهاز 
خانم اســت لم داده و بــه تفریح تمام 
مشــغول خواندن حکایت  بودم. درست 
کیفور شــده بودم که عیالم وارد شد و 
گفت جوان دیالقــی مصطفى نام آمده 
می گوید پسرعموی تنی تو است و برای 

عید مبارکی شرفیاب شده است.
مصطفی پســرعموی دختردایی خالة 
مادرم می شــد. جوانی به ســن بیست 
و پنج یا بیســت و شش. الت و لوت و 
آســمان جل و بی دست و پا و پخمه و 
گاگول و تا بخواهی بدریخت و بدقواره. 
بیش تر  مرتبــه  الحمداهلل ســالی یک 
از زیارت جمالش مســرور و مشــعوف 

نمی شدم.
به زنم گفتم تــو را به خدا بگو فالنی 
هنوز از خواب بیدار نشده و شر این غول 

بی شــاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار 
برود الی دست بابای علیه الرحمه اش.

گفت به من دخلی ندارد! مال بد بیخ 
ریش صاحبش. ماشاء اهلل هفت قرآن به 
میان پســرعموی خودت است. هرگلی 

هست به سر خودت بزن. 
دیدم چاره ای نیســت و خــدا را هم 
خوش نمی آید ایــن بیچاره را، که البد 
از راه دور و دراز با شــکم گرسنه و پای 
برهنه به امیــد چند ریال عیدی آمده، 
ناامید کنم. پیش خودم گفتم چنین روز 
مبارکی صلة ارحــام نکنی ِکی خواهی 
کرد؟ لذا صدایش کردم. ســرش را خم 
کرده وارد شد. دیدم ماشاء اهلل چشم بد 
دور آقا واترقیده اند. قدش درازتر و پک 
و پوزش کریه تر شــده اســت. گردنش 
مثل گــردن همان غــاز مادرمرده ای 
که در همان ســاعت در دیگ مشغول 
کباب شدن بود از توصیف لباسش بهتر 
ولی همین قدر می دانم  بگذرم،  اســت 
که سر زانوهای شــلوارش_ که از بس 
شســته شــده بودند به قدر یک وجب 
خورد رفته بود_ چنــان باد کرده بود 
که راستی راســتی تصور کردم دو رأس 
هندوانه از جایی کش رفته و در آن جا 

مخفی کرده است.
مشغول تماشــا و ورانداز این مخلوق 
کمیاب و شــیء عجیب بودم که عیالم 
هراســان وارد شده گفت خاک به سرم 
مرد حســابی، اگر ما امــروز این غاز را 
برای مهمان های امــروز بیاوریم، برای 
مهمان هــای فردا از کجــا غاز خواهی 
آورد؟ تو که یک غاز بیش تر نیاورده ای 
و به همة دوستانت هم وعدة کباب غاز 

داده ای!
دیدم حرف حسابی است و بدغفلتی 
شده. گفتم آیا نمی شــود نصف غاز را 
امروز و نصف دیگرش را فردا ســر میز 

آورد؟
گفت مگر می خواهی آبروی خودت را 
بریزی؟ هرگز دیده نشده که نصف غاز 
سر سفره بیاورند. تمام حسن کباب غاز 
به این اســت که دست نخورده و سر به 

مهر روی میز بیاید.

41  رشد معلم | دورۀ 35 |  شمارۀ ۴ |  دی 1395 |



حقــا که حرف منطقی بود و هیچ برو 
برگرد نداشــت. و پس از مدتی اندیشه 
و استشــاره، چارة منحصر به فرد را در 
این دیدم که هرطور شــده تا زود است 
یک غاز دیگر دست و پا کنیم. به خود 
گفتم این مصطفی گرچه زیاد کودن و 
بی نهایت چلمن است، ولی پیدا کردن 
یک غاز در شــهر بزرگــی مثل تهران، 
کشــف آمریکا و شکستن گردن رستم 
که نیســت؛ البد این قدرها از دســتش 
ساخته است. به او خطاب کرده گفتم: 
مصطفی جــان! البد ملتفت شــده ای 
مطلب از چــه قرار اســت. می خواهم 
نشان بدهی که چند مرده حالجی و از 
زیر سنگ هم شده امروز یک عدد غاز 
خوب و تازه به هر قیمتی شده برای ما 

پیدا کنی.
مصطفی به عادت معهود، ابتدا مبلغی 
ســرخ و سیاه شــد و باالخره صدایش 
بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش 
را کــم و زیاد کننــد از نی پیچ حلقوم 
بیرون آمد و معلوم شــد می فرمایند در 
این روز عید، قید غاز را باید به کلی زد 
و از این خیال باید منصرف شــد، چون 

که در تمام شهر یک دکان باز نیست.
با حال اســتیصال پرسیدم پس چه 
خاکی به سرم بریزم؟ با همان صدا آب 
دهن را فــرو برده گفت واهلل چه عرض 
کنم! مختارید؛ ولی خوب بود میهمانی 
را پس می خواندیــد. گفتم خدا عقلت 
بدهد یک ســاعت دیگر مهمان ها وارد 
می شــوند؛ چه طور پس بخوانم؟ گفت 
خودتان را بزنید به ناخوشــی و بگویید 
طبیــب قدغن کرده كــه از تختخواب 
امروز  نیاییــد. گفتم همیــن  پاییــن 
صبح به چند نفرشــان تلفــن کرده ام؛ 
بگویید  ناخوشــم؟ گفت  بگویم  چطور 
غاز خریده بودم ســگ بــرده. گفتم تو 
قنداقی  بچه  نمی شناســی،  مرا  رفقای 
که نیســتند باور کنند. خواهند گفت 
می خواســتی یک غاز دیگــر بخری و 
اصاًل پاپی می شــوند که سگ را بیاور 
تا حســابش را دســتش بدهیم. گفت 
بسپارید اصاًل بگویند آقا منزل تشریف 

ندارند.

دیدم زیاد پرت و بــال می گوید. گفتم 
مصطفــی می دانــی چیســت؟ عیدی 
تــو را حاضر کرده ام. این اســکناس را 
می گیری و زود می روی که می خواهم 
هر چــه زودتر از قول مــن و خانم به 
زن عمو جانم ســالم برســانی و بگویی 
ان شاء اهلل این ســال نو به شما مبارک 
باشد و هزارسال به این سال ها برسید.

ولــی معلوم بــود که فکــر و خیال 
مصطفی جای دیگر است. بدون آن که 
اصاًل به حرف های من گوش داده باشد، 
دنبالة افکار خــود را گرفته، گفت اگر 
ممکن باشــد شیوه ای ســوار کرد که 
امروز مهمان ها دســت به غــاز نزنند، 
می شــود همین غاز را فــردا از نو گرم 

کرده دوباره سر سفره آورد.
این حرف کــه در بادی امر زیاد بی پا 
و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی 
درســت آن را در زوایا و خفایای خاطر 
و مخیله نشــخوار کردم، معلوم شــد 
نباید  نامعقول نیســت و  آن قدرها هم 
زیاد سرســری گرفــت. هرچه بیش تر 
در ایــن بــاب دقیق شــدم یــک نوع 
امیدواری در خود حس نمودم و ستارة 
ضعیفی در شبســتان تیره و تار درونم 
درخشــیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ 
آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی 
نمــوده گفتم اولین بار اســت که از تو 
یک کلمه حرف حسابی می شنوم ولی 
به نظرم این گره فقط به دســت خودت 
گشوده خواهد شد. باید خودت مهارت 
به خرج بدهی که احــدی از مهمانان 

درصدد دست زدن به این غاز برنیاید.
مصطفــی هم جانی گرفــت و گرچه 
هنوز درســت دستگیرش نشده بود که 
مقصود من چیست و مهارش را به کدام 
جانب می خواهم بکشم، آثار شادی در 
وجناتــش نمودار گردید. بــر تعارف و 
خوش زبانــی افزوده گفتم چرا نمی آیی 
بنشــینی؟ نزدیک تــر بیــا. روی این 
صندلی مخملی پهلوی خودم بنشــین. 
بگو ببینم حال و احوالت چه طور است؟ 
برایت  می خواهــی  می کنــی؟  چه کار 
شغل و زن مناسبی پیدا کنم؟ چرا گز 
نمی خــوری؟ از این باقال نوش جان کن 

که سوقات یزد است...
مصطفــی قــد دراز و کج و معــوج را 
روی صندلی مخمل جا داد و خواســت 
جویده جویــده از این بــروز محبت و 
دل بســتگی غیرمترقبة هرگز ندیده و 
نشنیده سپاس گزاری کند، ولی مهلتش 
نــداده گفتم اســتغفراهلل، این حرف ها 
چیســت؟ تو برادر کوچک من هستی. 
اصاًل امــروز هم نمی گــذارم از این جا 
بــروی. ااِّل و هلل که امروز باید ناهار را با 
ما صرف کنی. همین االن هم به خانم 
می سپارم یک دست از لباس های شیک 
خودم بدهد بپوشــی و نونوار که شدی 
باید ســر میز پهلوی خودم بنشــینی. 
چیزی که هســت ملتفــت باش وقتی 
بعــد از مقدمات آش جــو و کباب بره و 
برنج و خورش، غاز را روی میز آوردند، 
می گویی ای بابا دستم به دامنتان، دیگر 
شکم ما جا ندارد. این قدر خورده ایم که 
نزدیک اســت بترکیم. کاه از خودمان 
نیســت، کاهدان که از خودمان است. 
از طــرف خود و این آقایان اســتدعای 
عاجزانــه دارم بفرمایید همین طور این 
دوری را برگرداننــد به انــدرون و اگر 
خیلی اصــرار دارید، ممکن اســت باز 
یکی از ایام همین بهار، خدمت رسیده 
از نو دلــی از عزا درآوریــم. ولی خدا 
شاهد است اگر امروز بیش تر از این به 
ما بخورانید همین جا بستری شده وبال 
جانت می گردیم. مگر آن که مرگ ما را 

خواسته باشید. ..
آن وقت مــن هرچه اصــرار و تعارف 
می کنم تو بیش تر امتناع می ورزی و به 
هر شیوه ای هست مهمانان دیگر را هم 

با خودت همراه می کنی.
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز 
حرف های مرا گوش مــی  داد، پوزخند 
نمکینی زد و گفت: »خوب دســتگیرم 
شــد. خاطر جمع باشــید که از عهده 

برخواهم آمد«.
چندین  بار درسش را تکرار کردم تا از 
بر شد. برای تبدیل لباس و آراستن سر 

و وضع به اتاق دیگرش فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلف، 
تمــام و کمال دور میــز حلقه زده در 
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اهتمام  »بلعــت«  صرف کــردن صیغة 
تامی داشــتند که ناگهــان مصطفی با 
لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی 
ممتاز و پوتین جیر براق و زراق و فتان 
و خرامــان چون طاووس مســت وارد 
شــد؛ خیلی تعجب کردم که با آن قد 
دراز چه حقه ای بــه کار برده که لباس 
من این طور قالب بدنش درآمده است. 
گویــی جامه ای بود کــه درزی ازل به 
قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.
آقای مصطفی خــان با کمال متانت و 
برگزار  را  تعارفــات معمولی  دل ربایی، 
کــرده و با وقــار و خونســردی هرچه 
تمام تر، به جای خود، زیر دست خودم 
به ســر میز قرار گرفت. او را به عنوان 
یکی از جوان های فاضل و الیق پایتخت 
به رفقا معرفی کــردم و چون دیدم به 
خوبــی از عهــدة وظایف مقــررة خود 
برمی آید، قلبًا مســرور شدم و در باب 
آن مسئلة معهود خاطرم داشت به کلی 

آسوده می شد.
محتاج به تذکار نیست که ایشان در 
خوراک هم سرســوزنی قصور را جایز 
نمی شــمردند. حاال دیگر چانه اش هم 
گــرم شــده و در خوش زبانی و حرافی 
و شــوخی و بذلــه و لطیفه نوک جمع 
را چیــده و متکلم وحده و مجلس آرای 
بالمعارض شده است. این آدم بی چشم 
و رو کــه از امــام زاده داود و حضــرت 
نگذاشــته  آن طرف تر  قدم  عبدالعظیم 
بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو 
و منچســتر و پاریس و شهرهای دیگر 
از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می کرد 
که چیزی نمانده بــود خود من هم بر 
منکــرش لعنت بفرســتم. همه گوش 
شده بودند و ایشان زبان. عجب در این 
اســت که فرورفتن لقمه های پی در پی 
ابداً جلوي صدایش را نمی گرفت. گویی 
حنجره اش دو تنبوشــه داشــت؛ یکی 
برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون 

دادن حرف های قلنبه.
به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا 
کرد به خواندن قصیده ای که می گفت 
همین دیروز ســاخته. فریــاد و فغان 
مرحبا و آفرین به آســمان بلند شد. دو 

نفر از آقایان کــه خیلی ادعای فضل و 
ابیات را  از  کمالشان می شــد مقداری 
دو بار و ســه بار مکرر ساختند. یکی از 
حضار که کبادة شــعر و ادب می کشید 
چنــان محظوظ گردیده بــود که جلو 
رفته جبهة شــاعر را بوســیده و گفت: 
»ایواهلل؛ حقیقتًا استادی« و از تخلص او 
پرســید. مصطفی به رسم تحقیر، چین 
به صــورت انداخته گفــت من تخلص 
را از زوائــد و از جملة رســوم و عاداتی 
می دانــم که باید متروک گردد، ولی به 
اصرار مرحوم ادیب پیشاوری که خیلی 
به من لطف داشــتند و در اواخر عمر با 
بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه یکی 
شده بودیم، کلمة »استاد« را بر حسب 
پیشنهاد ایشان اختیار کردم. اما خوش 

ندارم زیاد استعمال کنم.
همة حضار یک صدا تصدیق کردند که 
تخلصی بس به جاســت و واقعًا سزاوار 

حضرت ایشان است.
در آن اثنــا صــدای زنــگ تلفن از 
سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد 
رو به نوکر نمــوده فرمودند: »هم قطار 
احتمال می دهم وزیرداخله باشد و مرا 
بخواهــد. بگویید فالنی حاال ســر میز 
است و بعد خودش تلفن خواهد کرد.« 

ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است.
اگــر چشــمم احیانــًا تو چشــمش 
می افتاد، با همان زبــان بی زبانی نگاه، 
حقش را کف دستش می گذاشتم. ولی 
شستش خبردار شــده بود و چشمش 
مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از 
این بشقاب به آن بشقاب می دوید و به 

کائنات اعتنا نداشت.
حاال آش جو و کباب بره و پلو و چلو و 
مخلفات دیگر صرف شده است و موقع 

مناسبی است که کباب غاز را بیاورند.
دلــم مي تپد. خادم را دیــدم قاب بر 
روی دســت وارد شــد و یک رأس غاز 
فربه و برشــته در وسط میز گذاشت و 

ناپدید شد.
شــش دانگ حواســم پیش مصطفی 
اســت که نکند بوی غاز چنان مستش 
کند که دامنش از دســت بــرود. ولی 
خیــر، الحمداهلل هنــوز عقلش به جا و 

سرش تو حساب است. به محض این که 
چشــمش به غاز افتاد رو به مهمان ها 
نموده گفت: آقایــان تصدیق بفرمایید 
که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر 
خوش نخواند. آیا حاال هم وقت آوردن 
غاز اســت؟ من که شــخصًا تا خرخره 
خورده ام و اگر سرم را از تنم جدا کنید 
یک لقمه هم دیگر نمی توانم بخورم، ولو 
مائدة آسمانی باشد. ما که خیال نداریم 
از این جــا یک راســت بــه مریض خانة 
دولتی برویم. معدة انسان که گاوخونی 
زنده رود نیست که هرچه تویش بریزی 
پر نشود. آن گاه نوکر را صدا زده گفت: 
»بیا هم قطار، آقایان خواهش دارند این 
غــاز را برداری و بی برو برگرد یک ســر 

ببری به اندرون«.
مهمان ها سخت در محظور گیر کرده 
و تکلیف خود را نمی دانند. از یک طرف 
بوی کباب تازه به دماغشــان رســیده 
است و ابداً بی میل نیستند ولو به عنوان 
مقایسه باشــد، لقمه ای از آن چشیده، 
طعم و مزة غاز را با بره بسنجند. ولی در 
مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون 
آقای استاد دودل مانده بودند و گرچه 
چشم هایشــان به غاز دوخته شده بود، 
خواهی نخواهی جز تصدیق حرف های 
مصطفی و بله و البتــه گفتن چاره ای 
نداشتند. دیدم توطئة ما دارد می ماسد. 
دلم می خواست می توانستم صدآفرین 
بــه مصطفی گفتــه از آن تاریخ به بعد 
زیربغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی 
دست و پا کنم، ولی محض حفظ ظاهر 
و خالــی نبودن عریضــه، کارد پهن و 
درازی شبیه به ساطور قصابی به دست 
گرفته بودم و چنان وانمود می کردم که 
می خواهم این حیوان بی یار و یاور را از 
هم بدرم و ضمنًا یك ریز تعارف و اصرار 
بود که به شــکم آقای استاد می بستم 
که محض خاطر من هم شده فقط یک 
لقمه میل بفرماییــد که الاقل زحمت 

آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد.
خوشــبختانه که قصاب زبــان غاز را 
با کلــه اش بریده بــود، واال چه چیزها 
که با آن زبان بــه من بی حیای دو رو 
نمی گفــت! خالصه آن کــه از من همه 
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اصرار بــود و از مصطفی انکار و عاقبت 
کار به آن جایی کشــید کــه مهمان ها 
هم با او هم صدا شــدند و دسته جمعی 
خواســتار بردن غاز و هوادار تمامیت و 

عدم تجاوز به آن گردیدند.
کار داشت به دل خواه انجام می یافت 
کــه ناگهان از دهنــم در رفت که آخر 
آقایان؛ حیف نیست که از چنین غازی 
گذشت که شــکمش را از آلوی برغان 
پرکرده اند و منحصراً با کرة فرنگی سرخ 
شده است؟ هنوز این کالم از دهن خرد 
شدة ما بیرون نجسته بود که مصطفی 
مثل اینکه غفلتًا فنرش در رفته باشــد، 
بی اختیار دســت دراز کرد و یک کتف 
غاز را کنده به نیش کشید و گفت: "حاال 
که می فرمایید با آلوی برغان پر شــده 
و با کرة فرنگی ســرخش کرده اند، روا 
نیست بیش از این روی میزبان محترم 
را زمین انداخت و محض خاطر ایشان 
هم شده یک لقمة مختصر می چشیم."

دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، 
فرصــت نداده مانند قحطــی زدگان به 
جان غاز افتادند و در یک چشم به هم 
زدن، گوشت و استخوان غاز مادرمرده 
مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در 
کمرکش دروازة حلقوم و کتل و گردنة 
یک دوجین شکم و روده، مراحل مضغ 
و بلــع و هضم و تحلیل را پیمود؛ یعنی 
به زبــان خودمانی رندان چنان کلکش 
را کندنــد که گویی هرگز غازی قدم به 

عالم وجود ننهاده بود!
اســت  حیوانی  انســان  می گوینــد 
گوشت خوار، ولی این مخلوقات عجیب  
بودند.  گویا اســتخوان خوار خلق شده 
واقعًا مثــل این بود کــه هرکدام یک 
معــدة یدکی هم هم راه آورده باشــند. 
هیچ باورکردنی نبود که سر همین میز، 
آقایان دو ســاعت تمام کارد و چنگال 
به دست، با یک خروار گوشت و پوست و 
بقوالت و حبوبات، در کشمکش و تالش 
بوده اند و ته بشقاب ها را هم لیسیده اند. 
هر دوازده تن، تمام و کمال و راســت و 
حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند 

و به چشــم خود دیدم که غاز گلگونم، 
لخت  لخت و »قطعه بعد ُاخري« طعمه 
این جماعت کرکس صفت شده و »کان 
لم یکن شــیئًا مذکورا« در گورســتان 

شکم آقایان ناپدید گردید.
مرا می گویی، از تماشــای این منظرة 
هولناک آب به دهانم خشــک شــده و 
به جز تحویــل دادن خنده های زورکی 
و خوشامدگویی های ساختگی کاری از 

دستم ساخته نبود.
در همــان بحبوحــة بخوربخــور که 
منظــرة فنا و زوال غــاز خدابیامرز مرا 
به یاد بی ثباتی فک بوقلمون و شقاوت 
مردم دون و مکر و فریب جهان پتیاره 
و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته 
بود، باز صدای تلفن بلند شــد. بیرون 
جســتم و فوراً برگشــته گفتــم: آقای 
مصطفی خان وزیر داخله شــخصًا پای 
تلفن اســت و اصرار دارد با خود شــما 

صحبت بدارد.
یارو حســاب کار خود را کرده بدون 
آن که سرســوزنی خــود را از تک و تا 
بیندازد، دل به دریا زده و به دنبال من 

از اتاق بیرون آمد.
بــه مجــرد این کــه از اتــاق بیرون 
آمدیم، در را بســتم و صدای کشــیدة 
متجددین،  قــول  به  آب نکشــیده ای، 
طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو 
به معیــت مچ و کف و مایتعلق بر روی 
اســتاد نقش  آقای  صورت گل انداخته 
بســت. گفتم: »خانه خــراب؛ تا حلقوم 
بلعیده بودی باز تا چشمت به غاز افتاد 
دیــن و ایمان را باختــی و به منی که 
چــون تو را صندوق چة ســر خود قرار 
داده بودم، خیانت ورزیدی و نارو زدی؟ 
د بگیر که این ناز شســتت باشد« و باز 

کشیده دیگری نثارش کردم.
با همــان صدای بریده بریــده و زبان 
گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش 
که در تمام مدت ناهار اثری از آن هویدا 
نبود، نفس زنــان و هق هق کنان گفت: 
»پســرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ 
مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و 

مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از غاز 
کردید؛ کی گفته بودید که توی روغن 
فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی 
برغان گذاشــته اند؟ تصدیــق بفرمایید 
که اگر تقصیری هســت با شماست نه 

با من«.
به قــدری عصبانی شــده بــودم که 
چشــمم جایــی را نمی دیــد. از ایــن 
شــاخ  داشــتم  بهانه تراشــی هایش 
درمــی آوردم. بی اختیــار در خانه را باز 
کرده و این جوان نمک نشناس را مانند 
موشی که از خمره روغن بیرون کشیده 
باشــند، بیرون انداختم و قدری برای به 
جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی 
دور حیاط قدم زده، آن گاه با صورتی که 
گویی قشــری از خنده تصنعی روی آن 
کشیده باشند، وارد اتاق مهمان ها شدم.

دیدم چــپ و راســت مهمان ها دراز 
مصطفی خان  آقای  گفتم  کشــیده اند. 
خیلی معــذرت خواســتند که مجبور 
شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. 
وزیرداخلــه اتومبیل شــخصی خود را 
فرســتاده بودند که فورًا آن جا بروند و 

دیگر نخواستند مزاحم اقایان بشوند.
همه اهل مجلس تأسف خوردند و از 
خوش مشربی و خوش محضری و فضل 
و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت 
ایشــان به مجالس خــود، نمره تلفن و 
نشانی منزل او را از من خواستند و من 
هم از شما چه پنهان با کمال بی چشم 
و رویی بــدون آن که خم به ابرو بیاورم 

همه را غلط دادم.
فــردای آن روز به خاطــرم آمد که 
دیروز یک دســت از بهترین لباس های 
نــو دوز خــود را با کلیــه متفرعات به 
انضمــام مایحتوی یعنی آقای اســتاد 
مصطفی خان به دست چالق شده خودم 
از خانه بیرون انداخته ام. ولی چون که 
تیری که از شســت رفته باز نمی گردد، 
یک بار دیگر به کالم بلندپایه »از ماست 
که بر ماســت« ایمان آوردم و پشــت 
دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر 

پیرامون ترفیع رتبه نگردم.
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نصرا... دادار 

رفتارهــای شــفابخش اجتماعی
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ساعت 9/5 شب بود. خسته و با سردرد 
از دفتر نشریه خارج شدم. عجله داشتم. 
دیرم شــده بود. قرار بود با همســرم به 
منزل یکی از بستگان برویم. ولی کارهای 
ضروری نگذاشته بود که به موقع به خانه 
بروم. اولین تاکسی که سرعتش را جلویم 
کم کرد، گفتم: فردوســی! و سوار شدم. 
بعد از اینکه ســوار تاکسی شدم، گوشی 
موبایــل را از جیبم بیــرون آوردم و با 
خانمــم هماهنگ کردم که او به متروی 
دروازه شــمیران بیاید تا از آنجا با هم به 
منزل اقوام برویم. فکر می کردم این گونه 
زودتر می رسیم و مسئله زمان بهتر حل 

می شود.
تاکســی جلو متروی میدان فردوسی 
نگه داشت. فوراً کرایه را دادم و از تاکسی 
دور شدم. به سمت ایستگاه مترو رفتم. 
وارد ایستگاه مترو شدم. هنوز سوار قطار 
نشــده بودم که ناخودآگاه به یاد گوشی 
تلفن افتادم. جیب هایــم را نگاه کردم، 
ولی خبری از گوشی نبود. متوجه شدم 
که گوشــی را در تاکسی جا گذاشته ام. 
سردرد و خستگی ام دوچندان شده بود. 
با نگرانــی از آقایی که در نزدیکی ام بود، 
خواستم با گوشــی اش شماره تلفن مرا 
بگیــرد. اما او گفت که شــارژ ندارد و از 
این کار امتناع کرد. دختر خانمی که آن 
طرف تر ایستاده بود و متوجه نگرانی من 
شده بود، فوراً با گوشی اش شماره تلفن 

مرا گرفت و گوشــی اش را به دستم داد. 
تلفن زنگ خورد. آقایی جواب داد. گفتم: 
آقا این گوشی من است که در تاکسی جا 
گذاشته ام. گفت: من راننده همان تاکسی 
هستم. شما خوش شانس هستید. بعد از 
اینکه شما از تاکسی پیاده شدید، اولین 
مســافری که سوار کردم، یک شیر پاک 
خورده ای بود که وقتی چشمش به گوشی 
شما افتاده بود، فوراً به من گفت: آقا این 
گوشی در اینجا )روی صندلی( بود. حتمًا 
مسافری جا گذاشته است و گوشی را به 
من داد که به صاحبش برسانم. شما کجا 
هستید تا گوشی را برایتان بیاورم. گفتم: 
هنوز در میدان فردوســی هستم. گفت: 
همان جــا بمان، من چنــد دقیقه دیگر 
می آیم. از دختر خانم تشــکر کردم و از 
مترو بیرون آمدم و در میدان فردوســی 
منتظر ماندم. چند لحظه بعد تاکسی آمد 
و راننــدة آن که یک آذری خوش اخالق 
بود، گوشی را به من داد. گوشی را گرفتم 
و از رانندة تاکســی خیلی تشکر کردم و 
به سمت مترو برگشتم. واقعًا خوشحال 
بــودم. نمی دانم احســاس مــرا در آن 
لحظه حس می کنیــد یا نه؟ من آن قدر 
خوشحال بودم که سردرد و خستگی به 
کلی از بدنم رفت. ســرحال و با نشاط به 
ایستگاه دروازه شمیران رسیدم. همسرم 
آنجا بود. با دل خوش به ســمت منزل 
اقواممان رفتیم. آخر شب که از میهمانی 

برگشتم و فرصت کردم قصة گم و پیدا 
شدن گوشی موبایل را مرور کنم. به چند 

نتیجه رسیدم:
1. برخالف برخــی از باورها و با وجود 
همة شرایط اقتصادی ـ اجتماعی سخت 
جامعه، اکثر مــردم جامعه ما، هنوز هم 
انسان های پاک، مهربان و خوبی هستند 
و اگر چنین نبود، همة اتفاق ها به سمتی 
نمی رفت که من گوشــی ام را پیدا کنم. 
کافی بود کــه یکی از ایــن حلقه های 
اجتماعی؛ یا مســافر تاکســی یا دختر 
خانمی که شــمارة  مرا گرفت و یا رانندة 
تاکســی کم لطفی می کرد و احســاس 
مســئولیت نمی کرد و گوشی من پیدا 

نمی شد.
اجتماعی  رفتارهای  باشیم  مواظب   .2
ما تأثیر بسیار زیادی روی جسم  و روح 
افراد جامعــه دارد. این رفتارهای خوب 
می تواند نقش بســیار زیادی در کاهش 
دردها و رنج های مردم داشته باشند. پول 
و مادیات تنها راه حل یاری کردن مردم 
نیست. با رفتار مناسب که هزینة زیادی 
هم بــرای ما ندارد، می توانیم کمک های 

زیادی به همدیگر بکنیم.
3. همــة مــا می توانیم معلم و ناشــر 

رفتارهای شفابخش اجتماعی باشیم.
در پایــان، باز هم از آن مســافر خوب 
تاکســی، دختر خانم متعهــد و رانندة 

مهربان تاکسی تشکر می کنم.
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حسین نامي ساعي

تك سرنشــين هاي تريليوني

در خواب و بیداري، آن شــب تا صبح نگران بودم كه آسیبي به مدرسه نرسیده باشد، آسیب به درختان 
مدرسه، سیم هاي برق، تلفن، شیشه ها و چیزهاي دیگري كه فكرش را نمي كردم. به همین دلیل آن روز 

صبح، زودتر از روزهاي قبل از خانه خارج شدم و به طرف مدرسه حركت كردم. 
عجیب بود كه اتوبوسي عمومي، كه سوار آن شدم، بیش از من و دو سه نفر دیگر مسافر نداشت. 

این را نگفتم كه، شِب قبل از آن باد نسبتًا شدیدي آمده بود  طوري كه بیشتر درختان را شكسته و خم 
كرده و برق و تلفن خیلي از مناطق را هم قطع كرده بود و همین باعث شده بود كه من دلواپس مدرسه 

شوم و روز بعد زودتر از همیشه عازم مدرسه شوم. 
به هر حال، آن روز صبح خیلي زود به مدرســه رسیدم؛ حول و حوش ساعت 6 هوا گرگ و 

میش بود! قبل از هر چیز، روشن بودن پروژكتور جلوي در ورودي مدرسه نشان مي داد 
كه برق مدرسه قطع نشده است و همین مایة  امیدواري من شد! چند مرتبه زنگ 

خانة سرایداري را فشــار دادم تا اینكه بندة خدا مشهدي عباس از خواب بلند 
شــد و در را باز كرد. مشهدي عباس در جلوي در مدرسه مرا كه دید گفت: 

»آقا ان شاءاهلل كه خیر اســت این موقع صبح!؟« گفتم: مشهدي عباس؛ 
انگار خبري نیست. نگران باد دیشب بودم، به همین دلیل 

زودتر از روزهاي دیگر آمدم تا ببینم مدرســه چه 
شده! وارد مدرسه شدم. حیاط پر از برگ و خار 

و خاشــاك بود. در گوشه اي هم خرده هاي 
كاغذ و مقوا جمع شده بود و چند تا قوطي 
حلبي هم غلتیده و به كنار افتاده بودند. 
مشــهدي عباس هم كه اوضاع را دید 
جارویش را برداشت و شروع به نوازش 

كف حیاط كرد. خوشــحال شدم و 
خدا را شــكر گفتم كه اتفاق خاصي 
براي مدرسه نیفتاده بود. حالا بیش 
از یك ســاعت وقت آزاد داشتم. با 
خیال راحت و مطابــق معمول به 

دفتــرم كه در ضلع شــمالي حیاط 
مدرســه بود رفتم. دفتر حضور و غیاب همكاران را آماده 

ي كردم. اســامي دانش آموزاني را كه روز گذشــته نیامده بودند  و ر
ي برگه اي نوشتم تا ســرصف صبحگاهي به آن ها رسیدگي كنم. طرح  درس هــا

معلم ها را مرور كردم. صندوق انتقادات و پیشــنهادها را بررســي كردم. برنامة امتحانات روزانه را چك 
كردم و یكي دو بخش نامه و دســتور العمل جدید را در اتوماسیون دیدم و از آن ها نسخه چاپي گرفتم 
و در ُبرد نصب كردم. و كارهاي معاونتي دیگر. در آخر برنامة صبحگاه را مرور كردم و گشــتي هم در 
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حیاط و سرویس هاي بهداشتي زدم و اوضاع بهداشت و نظافت را ارزیابي كردم. 
بعد به اتاق مخصوص خودم برگشتم و پردة آن را، كه مشرف به حیاط مدرسه بود، كنار زدم. 

بعد از ساعت 7 معلم ها كم كم پیدایشان شد. آن ها كه ماشین داشتند ماشین هایشان را در انتهاي حیاط 
مدرســه پارك كردند و همه یكي یكي وارد دفتر شدند. تعداد معلم هاي موظف آن روزمان 25 نفر بود. در 
مجموع ده بیست دقیقه بیشتر طول نكشید كه حداقل 20 نفر از همكاران وارد شدند. در عرض همان 20 

دقیقه حیاط پر از ماشین هاي رنگارنگ شد. 
با شــناختي كه از معلمان داشتم مي دانستم كه مسافت تقریبي محل سكونتشان تا مدرسه، به صورت 

میانگین، بیشتر از 10 كیلومتر نیست. 
كارشناســان معتقدند كه در شــهر پرترافیك میانگین مصرِف حتي ماشین هاي كم مصرف كمتر از هر 
100 كیلومتر 12 لیتر نیســت. بنابراین با میانگین 10 كیلومتر مسافت خانه تا مدرسه هر معلم، مصرف 
هر ماشین در 10 كیلومتر مي شود 1/2 لیتر بنزین كه با رفت و برگشت مي شود. 2/4 لیتر در هر روز. 
حاال اگر بدانیم كه حداقل یك میلیون معلم و كارمند فرهنگي و اداري در كشــور مشغول 
خدمت اند و از این تعداد 90 درصدشان با ماشین هاي شخصي به محل كار خود رفت 
و آمد مي كنند، حدود 900 هزار نفر هر روز با ماشین خودشان سر كار مي روند. 

حاال حساب مي كنیم: 900 هزار تا 2/4 لیتر در روز مي شود: 
 لیتر2160000=2/4×900000

قیمت هر لیتر بنزین هم 1000 تومان است:
2160000×1000=2160000000

دو میلیارد و صد و شصت میلیون تومان در روز.
 و در ماه: 

2160000000×30=64800000000

شــصت و چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان و 
حداقل در 9 ماه كاري فرهنگیان. 

64800000000×9=583200000000
پانصد و هشــتاد و سه میلیارد و دویست میلیون 

تومان. 

این فقط هزینه رفت و آمد فرهنگیان با ماشین هاي 
تك سرنشــین به محیط كارشــان است. ُخب شما 
حســاب كنید اگر هزینه  رفت و آمد هاي ماشــین هاي تك سرنشین 
استادان، مهندسان، پزشكان، كارمندان و كارگران و دانشجویان و ... غیره و 

غیره را هم به آن اضافه كنیم. آن وقت چه میزان مي  شود!
واقعًا اگر همه عادت كنیم از وسایل عمومي استفاده كنیم چه مي شود؟ 

حاال هزینه اش به كنار، در شمارة بعدي حساب مي كنیم كه این ماشین هاي تك سرنشین چه میزان هواي 
سالم شهر را آلوده مي كنند و ... .
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مشكل از آنجا احساس شد كه وقتي معلم بهداشت براي دادن قرص ويتامین D به كالس مي رفت همه بچه ها غر غر مي كردند: 
زنگ هاي تفريح هم دركنار گوشه كالس و حیاط مدرسه اين قرص ها به وفور ديده مي شد. خیلي ناراحت مي شدم، از يك طرف 
به خاطر هزينه هايي كه خريد قرص ها داشت و از طرف ديگر اينكه بچه ها هم نیاز به ويتامین D داشتند ولي اهمیت نمي دادند. 
نمي دانستم چه كار كنم كه هم از اسراف جلوگیري شود و هم كمبود بچه ها به اين ويتامین رفع شود. هر چه سر كالس از عوارض 
كمبود اين ويتامین برايشان مي گفتم گوش شنوايي پیدا نمي شد. باالخره فكري به ذهنم رسید كه خود بچه ها را درگیر كنم و 

اتفاقًا جواب خوبي داد.
دانش آموزان را به سه گروه تقسیم كردم. و توضیح دادم كه هر گروه مسئولیتي را قبول كند. گروه اول پذيرفتند كه به كتابخانه 
بروند و در اينترنت مطالبي را جمع آوري كنند. )تحقیقات كتابخانه اي( گروه دوم مصاحبه با متخصصین تغذيه و كارشناســان 
گیاهان دارويي را قبول كردند )مصاحبه( و گروه سوم هم داوطلب شدند به آزمايشگاه بروند و نشان بدهند كه حدودًا چه تعدادي 

از افراد كمبود ويتامین دي دارند )میداني( اين گونه بود كه تحقیق آن ها با مهلت سه ماهه شروع شد.
 بعد از مهلت مقرر نتايج ارائه شد. تحقیق گروه اول نسبتًا كامل بود از منابع معتبر استفاده كرده و كمتر به بیراهه رفته بودند.

سؤال هاي تحقیق
1. نقش ویتامین دي در بدن چیست؟

2. در مورد كمبود ویتامین دي چه مي دانید؟
3. منابع غذایي این ویتامین كدامند؟

4. عالئم كمبود ویتامین چیست؟ 
گروه اول

جواب ها بــه اختصار: 1. ویتامین دي به جذب 
كلسیم و فســفر از روده كمك مي كند و موجب 
بــه كار گیري ایــن ماده معدني در ســاختمان  

استخوان ها و دندان ها مي شود.
2. كمبــود ویتامین دي در كــودكان باعث 
نرمي استخوان ها و بیماري  راشیتیسم مي شود 
كه به صورت تغییر شــكل استخوان هاي ستون 
فقرات لگــن و انحناي پاها بروز مي كرد. به هر 
دلیلي كه فــردي از نور آفتاب محروم باشــد 
دچار كمبود این ویتامین مي شــود. دود، گرد 
و غبار، آلودگي هوا، هواي ابري و اســتفاده از 
كر م هــاي ضد آفتاب مانع رســیدن نور آفتاب 
به پوست بدن شــده و در نتیجه ویتامین دي 

ساخته نمي شود.
3. بهتریــن منبع این ویتامین نور مســتقیم 
آفتاب اســت به طوري كه حتي پشــت شیشه 
این خاصیت را ندارد. روغن كبد، ماهي، جگر، 
تخــم مرغ، كره، شــیر، ماهي هاي چرب: آزاد، 
كپور، قزل آال و ساردین هم منابع خوبي از این 
ویتامین هستند. شــیر غني شده، آب پرتقال 
غني شــده و غالت غني شــده هم گزینه هاي 

مفیدي هستند. 
4. عالئــم كمبــود این ویتامین افســردگي، 
تغییــر خلق و خو، خســتگي مفــرط در طول 
روز، مشــكالت دیداري، ضعف ماهیچه ها و ... 
است. البته اســتفاده بیش از حد این ویتامین 
اگــر همراه بــا مصرف كلســیم باشــد منجر 
به مســمومیت مي شــود. بر طبــق یافته هاي 

مطالعات اخیــر كمبود ویتامین دي در دوران 
بلــوغ باعث توقف رشــد و نیــز افزایش چاقي 

به ویژه در دختران مي شود.

نتايج مصاحبه گروه دوم
از منابــع خیلي معتبر اســتفاده نشــده بود. 
بــا پنج متخصــص تغذیه و هیجده كارشــناس 
دارویــي مصاحبه كرده بودند كه یك نفرشــان 
فوق لیسانس، سه نفرشان لیسانس و بقیه دیپلم 
بودند. تقریبًا همه مصاحبه شــوندگان گشــنیز، 
تخم كتان، تخم شاهي، پونة سیاه، دانه خلنجان 
و ســورنجان، پودر هستة ســنجد، یونجه و دانة 
آفتاب گــردان را نام برده بودند از ســبزیجات و 
ســیفي جات هم به كاهو، اسفناج، كلم بروكلي، 

كلم پیچ، هویج و شلغم اشاره كرده بودند. 

نتايج گروه سوم
طبق آمار از سي نفر داوطلب براي آزمایش ده 
نفر آزمایش را اشتباه یا ناقص انجام داده و یا به 
كلي انجام نداده بودنــد. از 20 نفر بقیه: فاطمه 
8/2 میكروگرم، نگیــن 8/1 میكروگرم، زهرا 9، 
ســاجده 21/3، كوثر6/ 3، خاطره 5، نرگس 11، 
ســیده زهرا 10، فاطمــه 7/5، دنیا 9/8، مهدیه 
16/1، فاطمــه زهرا 26/2، بهــار 8/9، صبا 7/6، 
فاطمه 8/1، كوثر 11، یاسمین 8/1، نازنین 8/4، 

فریبا 4/2. 
با توجه به نتایج آزمایش ها مقدار ویتامین دي 
باید بیــن 10-53 میكروگرم باشــد؛ در نتیجه 
از 20 نفر دانش آموزان فوق 14 نفرشــان دچار 
كمبــود ویتامین دي بودند و ایــن براي بچه ها 

خیلي عجیب بود.
این همكاري گروه باعث شد از آن پس كمتر، 
شــاهد قرص هاي ویتامین دي در گوشه و كنار 

مدرسه باشیم.
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برنامهدرسی

 بیایید به چند شــماره قبل بازگردیم و 
نگاهي كنیم به انتقاداتي كه به روش هاي 
مرســوم تدریس وارد است و با هم آن ها را 
مرور كنیم. گفتیم كه در روش هاي متداول، 
از آنجا كه معلم متكلم وحده است، شاگردان 
چندان فعال نیســتند و بیشــتر از حس 
شنوایي خود استفاده مي كنند، در نتیجه 
قدرت تكلم آن ها چندان تقویت نمي شود و 
لذا تفاوت هاي فردي هم در این روش ها بروز 
نمي كند. با هم قرار گذاشتیم كه از خودمان 
چند سؤال بپرســیم: چگونه از روش هاي 
متداول اســتفاده كنیم تا شاگردان نیز در 

كالس فعال باشــند و معلم متكلم وحده 
نباشد؟ چطور مي توانیم در حین استفاده از 
روش هاي متداول، عالوه بر حس شنوایي، از 
حواس دیگر بچه ها نیز كمك بگیریم و آن ها 
را فعال كنیم؟ چطور مي توانیم به تفاوت هاي 
فردي بچه ها در حین استفاده از روش هاي 

متداول توجه كنیم؟ 
وقتي به این سؤاالت بیندیشیم و تالش 
كنیم پاســخ هایي بــراي آن ها پیدا كنیم 

و آن هــا را در عمل به كار ببریم، 
باید ســعي كنیم خودمان را 
از كاربرد صرف رویكردهاي 

متــداول در كالس دور كنیم و در طیف 
رویكردهاي یاددهي- یادگیري به سمت 
رویكردهــاي فعال پیش برویــم. وقتي از 
خودمان مي پرسیم چه كنیم كه یادگیرنده 
فعال تر باشد؟ چه تكالیف و مسئولیت هاي 
كالسي تعیین كنیم؟ چگونه موضوع كالس 
را به زندگي واقعي دانش آموز نزدیك كنیم؟ 
و ... خواهیم دید كه ممكن است پاسخ ما 
به این سؤاالت، در به كارگیري روش هاي 
مختلف، در بســیاري از موارد مشــترك 
باشد. در این صورت، چه ویژگي هایي است 
كه یــك روش را روي طیف رویكردهاي 
یاددهي- یادگیري به سمت رویكردهاي 
فعال نزدیك تر مي كند و رعایت نكردن آن 
ما را از سمت رویكردهاي فعال دور مي كند؟ 
به عبارت دیگر، ویژگي  مشترك رویكردهاي 
فعال چیست؟ بیایید باز هم كمي به عقب تر 
برگردیم. به یاد داریــد براي تبدیل روش 
سخنراني به روشي فعال چه حرف هایي را 

با هم مرور كردیم؟ 
گفتیم: بحث گروهي، و یا پرسش و پاسخ، 
میان معلم و شــاگردان طراحي كنیم... با 
گروه بندي دانش آموزان از آن ها بخواهیم كه 
در گروه هاي كوچك به بحث و تبادل نظر در 
مورد فرضیه هایي كه براي پاسخ به سؤاالت 

در قســمت هاي قبلي از مجموعة »دريچه اي به روايت هاي گوناگون يادگیري« با 
يكديگر نگاهي كرديم به روش بارش مغزي؛ روشي كه با تنوع بسیار زياد در مورد 
موضوعات متفاوتي قابل به كارگیري است. در روش بارش مغزي، آرام  آرام، در طیف 
رويكردهاي ياددهي- يادگیري، به ســمت روش هاي فعال پیش  مي رويم. در اين 

قسمت مي خواهیم در اين طیف كمي با هم پیشتر برويم. 

برنامةدرسی

حمیده بزرگ

يادگيري مشاركتي
روش تدریس، رویكرد یادگیري، راهبرد یادگیري یا... ؟



مطرح شده در كالس داشته اند به بحث و 
گفت و گو بپردازند... از آن ها بخواهیم كه یك 
فایل صوتي یا تصویري در این رابطه با خود 
به كالس بیاورند و .... شما چه چیز مشتركي 

در تمامي این پیشنهاد ها مي بینید؟ 
درست مي گویید؛ مشاركت در یادگیري 
كلیــد اصلــي و حلقه گمشــدة حركت 
به ســمت رویكردهاي فعــال در طیف 
رویكردهاي یاددهي- یادگیري است. در 
واقع ما با پیشنهادهاي باال سعي مي كنیم 
به یادگیرنده فرصت بدهیم تا نقشي فعال تر 
در فرایند یادگیري ایفا كند تا خودمان را در 
كالس در جایگاه داناي كل نگذاشته باشیم، 
بلكه بیشتر تسهیلگر و همكار دانش آموزان 
در كالس درس باشــیم. در ایــن صورت 
یادگیرنده دیگر شنونده اي مطیع و منفعل 
نخواهد بود و بــه تدریج فعال، جوینده و 
پرسشگر خواهد شد. این امر به این دلیل 
اســت كه اصاًل یادگیري بر اثر »درگیري 
پیوســته« یادگیرنده بــا موضوع حاصل 
مي شــود؛ و این یعني یادگیرنده منفعل 
نیست بلكه با فرایند یادگیري همراه است، 
میان مفاهیم ارتباط برقرار مي كند، الگوها 
را شناسایي مي كند، یافته هاي تازه را با 
تكه هــاي نامرتبط و آنچه پیش 

از این مي  دانسته پیوند مي زند و در قالبي 
جدید جمع بندي مي كند، بنابراین معلم 
با مشاركت دانش آموز در فرایند یادگیري 
براي او فرصت فكر كردن و مشاركت فراهم 
مي كند. یادگیري مشــاركتي یك روش 
آموزشي بر مبناي كارگروهي است، یعني 
یادگیري از طریق همكاري گروهي حاصل 
مي شود. یادگیرندگان براي درك موضوع 
باید در گروه هاي كوچك با هم كار كنند 
و عالوه بر مطلبي كه خودشان مي آموزند، 
اطمینان حاصل كنند كه بقیه اعضاي گروه 
هم آن مطلب را یاد گرفته اند. در این روش 
موفقیت هر فرد در گروه به منزلة ارتقاي 
كل گروه اســت و سبب مي شود اعضاي 
گروه براي بهبود دانش و مهارت هاي خود 
و دیگر اعضا بكوشند. به صورت خالصه، 
براي یادگیــري مشــاركتي مي توان دو 

ویژگي  اساسي زیر را برشمرد:
1. وابستگي متقابل در گروه: موفقیت 
هــر فرد در گروه بــه موفقیت دیگر اعضا 
وابسته است و براي رسیدن به هدف باید 
همه با هم كار كنند. این امر به این معناست 
كه فرد نمي تواند موفق شود مگر اینكه همة 

اعضاي گروه موفق شوند.
2. هر دانش آمــوز در قبال آنچه 
آموخته بايد مسئولیت پذير باشد: از 
همة دانش آموزان انتظار مي رود در آموزش 
دیگران مســئولیت پذیر باشند و عالوه بر 
اینكه هر یك به طور فردي نشان دهند كه 
درس ها را آموخته اند، در قالب یك گروه نیز 
این یادگیري اتفاق بیفتد. مشاركت زماني 
اتفاق مي افتد كه هر فرد مسئولیتش را در 

قبال خود و در قبال گروه بر عهده بگیرد. 
بنابراین به خاطر بسپاریم كه:

- مشــاركت در یادگیري بــه این معنا 
نیست كه دانش آموزان دور یك میز كنار 
هم بنشینند و هر كدام روي تمرین فردي 

خودشان كار كنند. 
- مشاركت در یادگیري به این معنا نیست 
كه از دانش آموزان بخواهیم هر كدام روي 
تمرین خودشان كار كنند و كار هر كس كه 

زودتر تمام شد به دیگران كمك كند. 
- مشاركت در یادگیري به این معنا نیست 
كه فعالیتي را به یك گروه بسپاریم اما در 
عمل یك نفر كار را به سرانجام برساند و بقیه 
نامشــان را پاي نتیجة كار بگذارند تا نمره 

بگیرند. 

با مثالي از یك كالس مشــاركتي، این 
موضوع را مرور كنیم. فرض كنید مي خواهیم 
یك درس را به صورت مشاركتي در كالس 
تدریس كنیم. اگر 20 دانش آموز در كالس 
باشند مي توانیم آن ها را  به 5 گروه 4 نفره 
تقسیم كنیم. سپس از درس مورد نظر 4 
موضوع یا مسئله )به تعداد اعضاي گروه( را 
انتخاب مي كنیم و مسئولیت حل هر مسئله 

یا موضوع را به یك نفر از گروه مي دهیم. 
آن گاه، در هر 5 گروه، افردي كه هر كدام 
مسئول یك موضوع هســتند با هم یك 
گروه تخصصي در مورد آن موضوع تشكیل 
مي دهند و پس از مطالعه و بحث و بررسي 
گروهي موضوع، به گروه خود برمي گردند 
و اطالعــات و دانش  جدید خود را با دیگر 
اعضاي گروه اصلي در میان مي گذارند، به 
پرسش هاي آن ها پاسخ مي دهند و اطمینان 
حاصل مي كنند كه همه اعضاي گروه اصلي 
موضوع را فهمیده انــد. در نهایت هر گروه 
اصلي یك گزارش كلي از تمام چیزي كه 
فرا گرفته است )در رابطه با 4 موضوع( ارائه 

مي كند. 
به نظر شما، آیا با این روش، دیگر ممكن 
اســت حتي یك نفر از اعضاي كالس در 
فرایند یادگیري- یاددهي شركت نكند؟ در 
واقع با این روش همة بچه ها خواه  ناخواه وارد 
مشاركت مي شــوند. روشي كه با هم مرور 
كردیم یكي از تكنیك هاي بسیار معمول در 
روش مشاركتي است به تكنیك جیگسا1 

معروف شده است.
اكنون شما بگویید. چه روش هایي دیگر 
براي جلب مشــاركت  دانش آمــوزان در 
فرایند یاددهي- یادگیري مي شناسید؟ آیا 
مشاركت در یاددهي- یادگیري یك روش 
تدریس خاص بــراي كالس هاي خاص و 
یــا موضوعي خاص اســت؟ و یا برعكس، 
مي توانیم آن را در بســیاري از كالس هاي 

درس به عنوان یك راهبرد به كار بگیریم؟
براي مطالعة بیشتر رجوع كنید به:

1. هرگنهان، بي، آر و الســون، ام، اچ )1382(، 
مقدمه اي بر نظريه هاي يادگیري، ترجمة علي 

اكبر سیف، دوران، تهران. 
محبي، عظیم )1384(؛ ياددهي- يادگیري با 

روش هاي تدريس فعال. عابد. تهران.  

 پي نوشت
1. Jigsaw
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خود را ببينيم

بخــش بزرگي از زندگي ما معلمان در 
كالس درس و محیط مدرسه مي گذرد. 
اتفاقات خوشــایند و ناخوشــایندي كه 
در این محیط پیــش مي آید بر زندگي 
خانوادگي و اجتماعي ما تأثیر مي گذارد. 
بــا یك حادثة خوب در كالس  ســال ها 
زندگي مي كنیم، آن  را مزه مزه مي كنیم 
و گاه و بي گاه یاد آن مي افتیم و دوست 
داریم كــه باز تكرار شــود و آرزو داریم 
باز هم در همان شــرایط بودیم. گاه نیز، 
برعكس، یادآوري خاطره اي از آن دوران 
مــا را اذیت مي كند. مي گوییم كاش آن  
اتفاق نیفتاده بود. كاش آن حرف را نزده 
بودم. كاش قضاوت عادالنه اي داشتند و... 
این ها همه حاكي از این است كه زندگي 
ما با خاطراتمان عجین شده است و بدون 

مرور آن ها زندگي ناممكن است.
در ایــن میان بــراي انــرژي گرفتن 
از خاطرات مثبت گذشــته پیشــنهاد 
مي كنند ابتدا فهرستي براي آن ها تهیه 
كنیــد. بعد در یك برنامة زماني، هر روز 
یا هر هفته بیســت دقیقه وقت بگذارید 
و یكــي از آن خاطره ها را انتخاب كنید. 
عنوانش را در باالي برگه بنویسید و بعد 
جزئیات خاطره را فهرست وار. منظور از 
فهرست، نوشــتن زمان، مكان، موضوع، 
افراد، برداشت دیگران، برداشت خودتان، 
تأثیر بر احوالتان، چرایي پیش آمدن آن 

موضوع و... .
پس از فهرست كردن جزئیات، اكنون 
نوبت مي رسد كه ظرف چند دقیقه آن را 
نیازي نیست  بنویسید.  به صورت منظم 
سعي كنید زیبا و بدون نقص بنویسید. به 
قلبتان گوش دهید و فرمان نوشتن را به 
او بسپارید. هرچه گفت بدون كم و كاست 
بنویسید. وقتي نوشــتید آ ن را با صداي 
بلند بــراي خودتان بخوانید. خودبه خود 
متوجه مي شــوید كه كاستي هایي دارد. 
اكنون نوبت رفع نواقص مي شــود. اینجا 

شــما ســّكان را از قلب گرفته اید و به 
دســت مغز داده اید. حاال نوبت آن است 
كه هرچه مغز مي گویــد گوش كنید و 
جرح و تعدیل هایي در متن ایجاد كنید. 
برخي معتقدند باید متن را گذاشت كنار 
تا مدتي از آن بگذرد و بعد سراغ آن رفت 
و كارهایي كه در باال توصیه شــد روي 
آن انجام داد. این قسمت، یعني بازنگري 
بدون  دارد.  اهمیت  فوق العاده  نوشــته، 
رعایــت آن ممكن اســت خاطرات ابتر 
بیان شود. با وجود آنكه مطلب درخوري 
در خــود دارد به خوبي روي كاغذ نیاید. 
یكي از خاطره نویسان بزرگ به نام الینور 
لینكلن مي گوید خاطره باید چهار ویژگي 

داشته باشد: 
1. خواننده را به جاي دیگر ببرد؛

2. ماهیت جالبي داشته باشد؛
3. حقیقت بزرگتر زندگي را نشان دهد؛

4. مثل هر رســانة دیگر به خوبي بیان 
شود.

وي در ادامه مي گوید: »همه چیز هنر 
است، زندگِي محض اعتبار نمي آورد« و 
منظور او تأكید بر ویژگي چهارم اســت؛ 
یعني مثل هر رسانه اي باید به خوبي بیان 
شود. از خاطرات زیادي كه به دفتر رشد 
معلم مي رسد، ضمن تشكر از نویسندگان 
آن ها، چیزي كه مي توان به عنوان نقص 
در آن ها اشــاره كرد همین اســت كه 
نویسنده اولین برداشت خود را نوشته و 

ارسال كرده است.
معمواًل اگر میهماني به خانه شما بیاید 
بهترین غذا را بــراي او آماده مي كنید، 
یعني دقت مي كنید تا بي نقص باشد، به 
نمك آن مي اندیشــید، به ادویه مناسب 
فكر مي كنید، در نحــوة پخت آن دقت 
مي كنیــد، مواد تازه انتخــاب مي كنید 
و... تا كارتان بي عیب باشــد. نوشته هم 
همین دقت را مي خواهد. وقتي براي دل 
خودتان مي نویسید، هر طور باشد مانعي 

ندارد. اما همین كــه تصمیم مي گیرید 
آن را به اشــتراك بگذارید مسئله فرق 
مي كند و باید بــه نكته هایي كه گفتیم 
توجــه نمایید. پیشــنهاد مي كنیم بعد 
از آنكه حداقل یك هفته از نوشــتن آن 
گذشت نظري دوباره به آن بیندازید و در 

بازخواني به این ها توجه كنید:

é آیــا مخاطب نوشــته مــن معلوم 
اســت؟ آیا براي اولیا نوشــته ام یا براي 

دانش آموزان، یا استادم و یا... .
مخاطب به نوشته ما جهت مي دهد و 

آن را تنظیم مي كند.
é شــروع نوشــته ام گیرا هست؟ آیا 
طوري نوشته ام كه خواننده در همان ده 

ثانیه اول جذب نوشته ام شود؟ 
مي گویند مــا ده ثانیه فرصت داریم تا 
خواننده را پاي متن نگــه داریم یا او را 
از دست بدهیم. قدر این ده ثانیه را باید 

دانست.
é در كجاي نوشته انسجام مطلب را از 
دست داده ام و متن از یك دستي درآمده 
است؟ كجاي متن جمله یا مطلب اضافي 
گذاشــته ام كــه اگــر آن را حذف كنم 

آسیبي به نوشته نمي زند؟
é آیا در نوشــته ام تكیــه كالم دارم؟ 
نوشته هاي پاره اي افراد، مثل گفتارشان، 
پــر از تكیــه كالم اســت؛ كلماتي مثل 
باري، همان طور كه، شاید، این و آن و... 
تكیه كالم هر فرد مثل گفتارش متفاوت 
است. براي آنكه خواننده اذیت نشود بهتر 

است در بازنگري آن ها را حذف كنیم.
é چه قدر در نوشته ام تكرار وجود دارد؟ 

تكرار فعل، صفت، اسم، قید و... 
باید فكري به حال تكرار كرد. تغییري 
در آن ایجــاد نمود. وجــود كلمه هاي 

مترادف براي گریز از تكرار است.
é موارد دیگري را هم خودتان اضافه 

كنید.

سیدحسین حسیني نژاد
مدیر مسئول مجله انشاء و نویسندگي
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  جشن تولّد معلم شيمي

معصومه آشتیاني پور

فراموش نشــود همه این مــوارد به 
منزلة دقت در پخت غذا براي میهمان 
است. به هر كدام بي توجه باشیم نوشتة 
ما ناقص خواهد بود. باز به یاد داشــته 
باشیم كه نوشــتة ما براي آگاه ترین و 
حساس ترین فرد است. نوشتة ما بیانگر 
ماست.  فرهنگي  و  اجتماعي  شخصیت 
مي گوینــد همیشــه فــرض را بر این 
بگذارید كه خوانندة شــما دقیق است 
و قاضي خوبي براي نوشــتة شماست. 
در این صورت حتمًا نوشته مان كم عیب 

خواهد بود.
ایــن نكته ها نباید موجــب ترس ما از 
نوشــتن شود. اگر ســّكان دار ما در آغاز 
قلب مان باشــد و در ادامه بازبیني را به 
مغزمــان بدهیم و دســتور كاري براي 
باشــد،  رویمان  جلوي  درست نویســي 
متن بســیار مطلوبي خواهیم نوشــت. 
البته در این مســیر هرچه بیشتر تالش 
كنیم نوشته مان هم عالي تر خواهد شد. 
نویســندگي یك مهارت است و مثل هر 
حرفه دیگر نیاز به تمرین و پشت كار دارد. 
نویسندگي رنج هاي خود را دارد، مثل هر 
كاري؛ رنج هاي شــیرین و رشد دهنده. 

قدرش را بدانیم و به استقبالش برویم.
با نوشتن هر خاطره بخشي از زندگي 
خود را به یاد مي آوریم. دوباره داریم آن  
را زندگي مي كنیم. فقط مراقب باشیم 
كه هر اندازه آن را زیباتر و هنري تر بیان 
كنیم هم خود بیشــتر لذت مي بریم و 
هم خواننــده. منتظر خاطرات شــما 
هســتیم. دست به قلم شــوید و امروز 
را به فردا میفكنید. تجربه نشــان داده 
كارهایي كه بــه آینده حواله مي دهیم 

كمتر عملي مي شوند.
اكنون چند خاطره را با هم مي خوانیم 
و قبل از آن متشــكریم از نویسندگان 
آن هــا. دفتــر مجله در این نوشــته ها 

كمترین ویرایش را اعمال كرده است.

از وقتي تاریخ تولد خانم فوالدي را فهمیدیم براي ســالروز تولدش روزشــماري 
مي كردیم. خانم فوالدي دبیر شــیمي ســال چهارم ما بود. همه عاشقش بودیم. 
مي دانســتیم كه اجازه جشن و شــادي به ما مي دهد. به همین خاطر براي جشن 
تولدش كلي نقشه كشیدیم. همه پول گذاشتیم و برایش كیك و كادو تهیه كردیم. 
اما یك مشكل بزرگ در پیش داشتیم، اینكه كادو و كیك را چگونه سر كالس ببریم 
كه نه خانم فوالدي متوجة نقشه مان شــود و نه ناظم و مدیر. هم دوره اي هاي من 
مي دانند كه آن روزها كیف بچه ها در دبیرستان كاوش مي شد و كسي نمي توانست 
چیــزي مخفي كند. هر چیز ظاهراً مجازي، از نظر مســئولین مدرســه غیرمجاز 
محسوب مي شد. همه به سوپرایزمان )كار شگفت  خودمان( فكر مي كردیم و اینكه 

آیا در این كار موفق مي شویم یا نه؟
خالصه آن روز با هزار ســالم و صلوات و باج دادن به مستخدم، او را براي همكاري 
راضي كردیم. كلي زاغ سیاه خانم ناظم را چوب زدیم و كلي قربان صدقة مستخدم رفتیم 

كه ما را لو ندهد. كیك را به آبدارخانه بردیم و با هزار زحمت داخل یخچال جا دادیم.
كادو را هم به مستخدم دادیم و او آن  را در البه الي نان هاي صبحگاهي و وسایل 
دیگرش پنهان كرد و به مدرسه آورد و سپس از آن جا به كالس رساند و به ما تحویل 
داد. ما ذوق كردیم و باال و پایین پریدیم چرا كه موفق شده بودیم. ولي از بدشانسي 
ما آن روز آخرین روز اعتبار كوپن هاي پنیر و گوشت خانم ناظم بود. او گوشت و پنیر 
كوپني اش را گرفته بود و به مدرسه آورده بود تا در یخچال بگذارد. بیچاره مستخدم 
با اضطراب به كالس ما آمد و نگران از پنهان كاري خودش، از ما خواست كه تا ناظم 
متوجه كیك نشــده برویم آن را برداریم. ما كه نمي دانستیم باید چكار كنیم دچار 
التهاب شده بودیم. باالخره هم نتوانستیم كاري كنیم و خانم ناظم متوجه كیك شد. 
وقتي فهمید قضیه كادو هم در كار اســت سر كالس آمد و كادو را هم گرفت و با 
توپ و تشر و تهدید گفت كه نمره انضباط همه را پنج نمره كم خواهد كرد. خیلي 
ناراحت شده بودیم ولي از شوخي و خنده دست برنمي داشتیم. سر اینكه خانم ناظم 
از حسودي مي خواست دق كند و مدیر و معلم هاي دیگر هم ممكن بود از حسادت 

مدرسه را تعطیل كنند و وووو... كلي خندیدیم.
باالخره خانم فوالدي وارد مدرسه شد. به محض ورودش فهمید ما چه كار كردیم. 
خانم ناظِم شاكي مطلب را به او گفته بود. او هم كیك و كادو را همان موقع از آن ها 
گرفت و با آژانس به منزل فرستاد، و بعد، وقتي سر كالس آمد به ما گفت نگذاشتم 
كیك از گلوي آن ها پایین برود! ما كلي كف زدیم و شــادي كردیم و با او گفتیم و 
خندیدیم. ما روي تخته یك عالمه كادو كشیده بودیم. او یكي یكي روبان كادوها را 
پاك مي كرد و اســم بچه ها را مي خواند و شوخي مي كرد و ما را مي خنداند. به این 

ترتیب یك روز خاطره انگیز را گذراندیم!
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مامان و مدرسه

نفیسه ثبات
دبیر ریاضي ـ منطقه ۳ تهران

از سرویس پیاده مي شوم. دكمه قلمبه و سیاِه زنگ در را فشار 
مي دهم. مي دانم كه االن مامان پشت پنجره آشپزخانه، الي پرده 
را كنــار زده و منتظر اســت تا زنگ در به صــدا درآید. او براي 
همه مان همین طور است. براي هر پنج تامان. حتي براي برادرهاي 
بزرگم كه حاال دانشگاهي شده اند. چند سالي است كه سرویس 
مدرسة علوي از لیست سرویس هاي صبح گاهي خانه مان حذف 

شده؛ حاال فقط از روشنگر سرویس داریم.
كیف و چادر و مقنعه را همان جا گوشة اتاق پذیرایي مي گذارم 
و یك راست مي روم توي آشپزخانه. همه چیز برق مي زند، امروز 
مامان كارگر داشته و همه جا تمیز و مرتب است و از همه مهم تر 
ماهي تابة مخصوص من كه از قبل براي یك نیمروي یك نفري 

روي اجاق گاز آماده است.
مامان را محكم بغل مي كنم. لبم را تا مي توانم فرو مي كنم روي 
لپش و فشار مي دهم. این به اندازه  همان نیمروي كره اي گل پردار 

مزه مي كند.
صــداي جلیز ویلیز كره توي ماهي تابــه منصرفم مي كند كه 

لباس هایم را عوض کنم.
ـ »مامان جان، نمي خواي لباس خونه بپوشي؟«

ـ »حاال شما بیا بشین این جا، كنارم، كه كلي برات حرف دارم.«
مامــان چهارزانو كنارم مي نشــیند و رد لقمه هاي نیمرو را از 
ماهي تابــه تا توي دهانم با لذت تماشــا مي كند. حس مي كنم 
فقط من یكي دختر او هســتم،  اگرچه او تمام این لحظه ها را با 
هر پنج تا مان دارد؛ ولي هر وقت با من اســت ماِل من اســت، نه 
هیچ كس دیگر. خم مي شــود روي صورتم »ُخب، بگو ببینم این 

همه حرف رو كجات قایم كردي؟«
با شــیطنت لقمه را جویده و نجویده قــورت مي دهم. از اولش 
مي گم »امروز خانم موحدي گفت، جشن روز تولد حضرت زهرا)ع( 
نوبت كالس ماســت كه برنامه اجرا كنیــم. كلي كار داریم. خانم 
ســیداحمدیان بافت جوراب را شروع كرد. خیلي سخته، اصاًل یاد 
نمي گیــرم. تو هر رج چندتا در مي ره. تازه اینو نگفتم كه، نزدیك 
بود خانم شریفي دفتر خطم رو پاره كنه. یكي دو خط جا انداخته 
بودم، فكر كرده بود از قصد جا انداختم ولي به خیر گذشــت. به 
جاش ساعت بعد همه این ها از دلم دراومد، بگو چي؟ مامان جان!« 
ادامه مي دهم: »خانم كریمي باالخره صدام كرد كه انشام رو بخونم. 
خیلي وقت بود منتظر بودم. فكرش رو بكن، همة كالس ســاكت 
ساكت فقط گوش مي دادند. تموم كه شد خانم كریمی گفت واقعًا 
زیبا بود، خیلي بهم چســبید. تازه بعدشم چند تا از توصیف هاي 
توي انشاي مرا دوباره براي بچه ها خوند. دیگه انگار تو آسمون ها 
رفته بودم. حاال همه این ها را ول كن این ور بچسب.« مامان مي گه 
چي را؟ مي گویم: »امروز بعِد ناهار و نماز رفتیم تو اســتخر خالی 
بزرگه كه وسط حیاط دبیرستاني هاست. فقط تابستون ها ُپِر آبش 
مي كنند. رفتیم تو، آي فوتبال بازي كردیم، آي فوتبال بازي كردیم. 

من علي دایي بودم، به سودة شبیري و سمّیه محمد طالبي و سمّیه 
رضوي و عابدة بهمن پور كه توي یه تیم بودیم، گفتم یا من علي 
دایي باشم یا اصاًل بازي نمي كنم. بیچاره ها قبول كردند. البته عابده 
بدش نمي اومد عابدزاده بشــه. به هر حال آي بازي كردیم. فقط 
حیف زنگ زود خورد. اصاًل زنگ ظهر همیشه زود مي خوره. شانس 
كه نداریم! خانم ملك عباسي سر اون كالسي ها دیر رفت ولي سِر 
ما به موقع. البته خانم بي آزار حســابمون رو رسید. خدا رحم كرد 
خانم كریمي نبود. خانم بي آزار گفت چرا با سر و صورت عرق كرده 
و لپ هاي قرمز اومدین سركالس؟! خدایي ش مثل لبو سرخ شده 
بودیم. گفت بازي خوبه ولي اسم فوتبالیست ها را نیارید. راستش 
وسط بازي خانم موحدي یكي دوبار این رو بهمون گفت؛ اصاًل به 
خوِد من گفت: مگه تو ثبات نیستي چرا مي گي علي دایي؟ آخه 
این طوري یه كیِف دیگه اي داره ولي مگه مي شــه این رو به خانوم 

موحدي گفت!...«
مامان با ولــع حرف هاي مرا مي بلعید و مي خندید »آخرش از 

مدرسه مي اندازنت بیرون...«
یك دل ســیر نیمرو خوردم و یك دل سیر حرف هایي را كه از 
صبــح توي ذهنم به ترتیب مرتب كرده بودم تعریف كردم. حاال 

خیالم راحت شد.
روسري ابریشمي آبي ململ  مامان را درست مثل خانم موحدي 
سرم كردم. چند تا از انگشــتر هاي مامان را مثل خانم كریمي، 
دســتم كردم و ساعت مامان را طوري كه هي بیفتد روي مچ و 
خوب بتوانم این افتادن را ببینم به مچم بستم و بي آن كه مامان 

متوجه شود، رفتم تو حیاط.
مامان با خانم كارگر بالكن را شسته بود و هنوز كمي نم داشت، 
باغچه ها آب پاشي شده بود، بوي خاك و نم را تا ته ریه هایم فرو 
دادم و دستم را مثل میكروفن دستي، مشت كردم جلوي دهانم 
و از همــان باالي بالكن، درخت انار باغچة جلویي را صدا كردم: 

»مگه زنِگ صبحگاه نخورده؟ شما اون جا چه كار مي كني؟«
باد بین شــاخه هاي ُتُنك و باریك درخت دوید و شكوفه هاي 
نارنجي و خمره اي درخت كمي باال كشیدند »خیِل خوب، حاال 

دیگه درست بایست!«
ســاعِت مچي طالیي مامان را تاب دادم تا مچم پایین بیاید، 
درست مثل خانم كریمي، بعد نگاهي به صفحة بیضي و سفیدش 

كردم و گفتم »حاال بفرمایید سر كالس هاتون...«
درخت هاي انار یكي یكي پشِت هم رفتند سر كالس.

خودم هم پشِت سرشان دفتر كالسي را زدم زیر بغلم و برگي 
نازك از درخت انار را كندم و با خودم بردم ته حیاط زیِر درخت 
مو و درســت مثل خانم موحدي ایســتادم؛ برگ را گرفتم باال: 

»بچه ها! به نظرتون این شكاف هاي الي برگ براي چیه؟«
مامان ســرش را چســبانده بود به توري پنجرة اتاق و ریز ریز 

مي خندید.
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رقابت براي معلم شدن

موفقیت فنالند در آزمون هاي مختلف بین المللی مانند تیمز، پرلز و پیزا سبب شد از سال 2000 به بعد توجه بسیاری از کشورهای 
جهان به سیستم آموزشی اين کشور جلب شود به طوري كه طی اين سال ها هیئت هاي متعددی از نقاط مختلف دنیا برای بازديد 
از اين کشور اعزام شده اند. من هم به عنوان يک معلم که در سال های خدمتم سعی به کسب تجربه داشته ام و عالقه مند بوده ام از 
هر موقعیتي برای افزايش دانش حرفه ای خود استفاده نمايم؛ از فرصتی که به پیشنهاد و کمک يکی از دوستان و اساتید دانشگاه 
کردستان، آقای دکتر خلیل غالمی، پیش آمد استفاده كرده و به توصیة ايشان از دانشگاه هلسینکی دعوت نامه ای دريافت و با 
هزينة شخصی در اواخر مهر 94 از دپارتمان آموزش معلمان و نیز دو مدرسه در فنالند بازديد نمودم و با همکاران زيست شناسی 

و با سیستم آموزشی فنالند از نزديک آشنا شدم. 

دنيایمعلمان

ابوالفضل یاسایی 
دبیر زیست شناسی سنندج و سرگروه استان کردستان

مختصری در مورد نظام آموزشی فنالند
نظام آموزشــی فعلی فنالند که از1970 
اجرا مي شود، شــامل دوره پیش دبستانی، 
مدارس پایه جامع )که خود شامل ابتدایی 
و متوســطه اول است ( و دوره متوسطه دوم 
و هم ســطح آن دوره فنی وحرفه ای است. 
دانش آموزان پس از گذراندن دورة متوسطة 
اول یا به مدارس فنی وحرفه ای مي روند یا به 
متوسطه دوم.  به نوعی نظام جدید آموزشی 
ما با آن مشــابهت دارد: 6 سال ابتدایی، سه 
سال متوســطه اول و 3 سال متوسطه دوم. 
چارچوب برنامة درســی و آموزشی توسط 
وزارت آموزش و پرورش تعیین مي شــود و 
لوازم التحریر به صورت رایــگان در مدارس 

توزیع مي گــردد. البته در آنجا گفتند كه از 
ســال 2016 قرار است برنامة درسی تغییر 
كند. ادارة امور مدارس و تعیین مدیران آن ها 
به عهده شهرداری است. 57 درصد بودجه 
مدارس توسط دولت و بقیه توسط شهرداری 
تأمین مي شــود. به طور معمول کالس ها از 
ساعت 8 شروع مي شود و تا 2/5 بعدازظهر 
ادامه دارد. مدارس چند نوع تعطیلی دارند: 
تعطیالت پاییزی حدود یک هفته، تعطیالت 
کریسمس حدود دو هفته، تعطیلی زمستانی 
یک هفته و تعطیالت تابســتانی حدود 10 

هفته . 
  در پایان دورة متوسطه دوم از دانش آموزان 
آزمونی گرفته مي شود که آزمون جامع ملی 

 )National Matriculation Examination(
نامیده مي شود، این آزمون در حکم ورود به 
دانشگاه هم هست و به طور همزمان در کلیه 
مدارس کشور برگزار مي شــود. به جز این 
آزمون هیچ آزمون دیگری خارج از مدرسه از 

دانش آموزان گرفته نمی شود.
برای من که منتقد روند کنکور و سؤاالت 
آن هستم، جالب بود که سؤاالت این آزمون ها 
را ببینم و مقایسه نمایم. در مالقاتی با خانم 
آنا اویتو )Anna Uitto( پروفســور آموزش 
زیست شناسی در دپارتمان آموزش معلمان، 
از او در این مورد پرسیدم که ایشان با نشان 
دادن دفترچه ســؤاالت و معرفی سایت مرا 
بیشتر با این آزمون آشنا نمود. این آزمون دو 
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بار در سال یعنی پاییز و بهار برگزار مي شود 
و سؤاالت آن تشریحی است و مهارت هاي 
مختلفی را مي سنجد. طبق توضیحات خانم 
اویتو سعی زیادی مي شود تا در سؤاالت بر 
حافظه تأکید نشود. به عنوان مثال یکی از 

سؤاالت آزمون  2015 این بوده است:
- شما یکی از کارشناس هاي برنامه علمی 
رادیو هســتید. به سه سؤال از این سؤاالت 

شنوندگان پاسخ دهید. 
1. چرا همه انسان ها همرنگ نیستند؟

2. چرا بعضی انسان ها با دست چپ کار 
مي کنند؟

3. چرا انسان ها نفس مي کشند؟
4. چرا هنگام نواختن راک بهتر اســت 

گوش هاي خود را عایق نماییم؟
5. حشــرات چگونه با هم ارتباط بر قرار 

مي کنند؟
6. فسیل ها چگونه به وجود مي آیند؟

بازديد از دپارتمان 
آموزش معلمان 

اولین برنامه ســفر، بازدیــد از دپارتمان 
آموزش معلماِن »دانشکده علوم رفتاری« 
در دانشــگاه هلســینکی بود. معرف این 
 Patrik( بخش پروفسور پاتریک شــینن
Scheinin( بــود که خضــوع و حوصله 
ایشان و ارائه توضیحات مبسوط برای تنها 
یک بازدیدکننده، برای مــن آموزنده بود. 
دپارتمان آموزش معلمان که جزو دانشکدة 
علوم رفتاری است، مرکزی است که دانشجو 
معلمان پس از گذراندن واحدهای درسی 
تخصصی، واحدهای مربــوط به دبیری را 
در آنجا مي گذرانند. به طور مثال، کسی که 
در آینده قرار است زیست شناسی تدریس 
کند واحدهای مربوط به زیست شناسی را در 
دانشکده علوم زیستی و واحدهای مربوط به 

دبیری را در این دانشکده مي گذراند. 

بازديد از مدارس 
در این سفر موفق شــدم از دو مدرسه 
بازدید کنــم. بازدید از یکــی از مدارس 
را خــودم هماهنگ کــردم و دیگری با 

هماهنگی دانشگاه انجام شد. حدود یک 
سال قبل از سفر، هنگام جست وجو برای 
فیلم هاي تدریس در اینترنت، ویدیویی را 
دیدم از سفر یک خانم معلم فنالندی به نام 
مایا فلینکمن )Maija Flinkman( به شهر 
لندن و تدریس در یکی از مدارس جنوب 
این شهر. با جست وجوی نام ایشان آدرس 
و شماره تلفن او را پیدا کردم و پس از رفتن 
به هلسینکی تلفنی با او هماهنگ نمودم 
که از مدرسه و کالس درس ایشان بازدید 
نمایم. جالب بود که هیچ مجوز یا نامه ای 
برای بازدید از من خواســته نشد و صرف 
اجازه معلم و هماهنگی با او کفایت مي كرد. 
مدرســه در شهر اســپو )Spoo( تقریبًا 
چسبیده به پایتخت قرار داشت؛ شهري که 
شرکت نوکیا هم در آن واقع است و موفق 
شدم پس از بازید از مدرسه به دعوت یکی 
از دوستان که در این شرکت شاغل بود از 
آنجا نیز دیدن کنم. پس از ورود به مدرسه 

و آشنایی با برخی دبیران به کالس درس 
رفتیم. کالس ها »موضوعی« بود و چون 
در فنالند معلم زیست شناسی، جغرافیا را 
هم تدریس مي کند، کالس درس زیست 
و جغرافیــا یکی بود. پس از ورود معلم به 
كالس دانش آموزان هم وارد مي شــدند و 
پس از اتمام کالس معلم در را قفل مي کرد 
و کســی زنگ تفریح در کالس نمي ماند. 
مدت زمان کالس 75 دقیقه بود. در کالس 
درس امکانات سمعی بصری مثل ویدیو 
پروژکتور، برد هوشمند، ویژواالیزر، تبلت، 
لپ تاپ و ... روی میز معلم وجود داشــت، 
به عالوة نقشه هاي بزرگی که کشویی باز 
مي شــدند. فضای کالس شبیه یک موزه 
کوچک بود، چون پرندگان تاکســیدرمی 
شده و حشرات متنوعی در آن دیده مي شد 
و درگلخانة کوچکی هم گیاهانی پرورش 
داده مي شد. در این کالس 16 دانش آموز 
حضور داشتند و درس آن روز معلم راجع 
به سیســتم عصبی بــود. هرچند با زبان 
فنالندی تدریس مي شد ولی من از روی 
تصاویر مي توانستم روند تدریس را دنبال 
کنم. نرم افزاری که معلم استفاده مي کرد 
400 یورو خریداری شده بود. دانش آموزان 
مؤدب و آرام بودند و حضور فردی خارجی 
باعث هیچ واکنش یا کنجکاوی در آن ها 
نشد.  طبیعی است که در چنین مواقعی 

درجه دكترا دانشگاه

فوق لیسانس پلي تكنیك

لیسانس پلي تكنیك

تعیین صالحیت حرفه اي 
مؤسسات فني وحرفه اي

آزمون ورود به 
دانشگاه متوسطه دوم

صالحیت حرفه اي تخصصي

صالحیت حرفه اي بیشتر

درجه فوق لیسانس دانشگاه

درجه  لیسانس دانشگاه
سه سال تجربه كاري

تجربة 
كاري

آموزش پایه 16- 7 
سال مدارس جامع

متوسطه اول

18-19
17-18 
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
9-10
8-9
7-8
6-7

آموزش پیش دبستاني

آموزش و مراقبت خردسالي

1 سال آموزش 
پایه اختیاري

 كارگاه كاردستي - مدرسه ویكي هلسینكي
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ناخودآگاه انســان آنچــه را که مي بیند 
بــا وضعیت خود مقایســه مي کند. روند 
تدریس خانم فلینكمن، با 34 سال سابقه، 
تفاوت بســیاری با آنچه که معلمان ما در 
کالس اجرا مي کنند نداشت، البته با توجه 
به تعداد کم دانش آموزان و امکانات موجود 
انتظار هم مي رفت که روش تدریس بیشتر 
مشارکتی و فعال باشد. با این وجود برخی 
دانش آموزان حین تدریس معلم مشغول 
بازی با تبلت خود بودند و معلم با آگاهی از 
این موضوع واکنش نشان نمی داد. از معلم 
خواستم پنج دقیقة آخر وقت اجازه بدهد 
تا من با دانش آموزان گفت وگویی داشته 
باشم، كه پذیرفت. از آن ها پرسیدم: کدام 
برنامه هاي مدرسه و معلم را بیشتر دوست 
دارید؟ پاسخ بازدیدها و فوق برنامه ها بود. از 
سفرشان به بلژیک و بازدید از موزة جانوران 
و برنامه پرورش زنبور عسل و گردش هاي 
علمی با شــوق سخن مي گفتند. از معلم 
راجع به برنامه درسی پرسیدم و کتاب هاي 
درســی؛ که گفتنــد 5 کتاب درســی 
زیست شناسی دارند که چارچوب درس را 
معین مي کند، اما معلمان هم مي توانند به 
انتخاب خود مباحثی را هم تدوین و اجرا 
کنند. به طور مثال خانم فلینکمن 6 برنامه 
اضافه بر مباحث کتاب درسی اجرا مي کرد. 
از وي در مــورد حقوق و مزایا پرســیدم. 
ایشان با 34 سال سابقه 4200 یورو حقوق 
مي گرفــت كه البته حــدود 1000 یورو 
مالیات از آن کسر مي شد. نکته ای که برایم 
عجیب بــود اینکه معلمان ابتدایی حدود 
1000 یورو کمتر از معلمان دبیرســتان 

حقوق مي گرفتند!

 كالس درس زیست شناسي- اسپو

مدرسة دیگری که از آن بازدید نمودم 
مدرســه کارورزی دانشگاه بود که حدود 
100 ســال قدمت داشت و بسیار مجهز 
بود. دانشــجومعلمان بــرای کارورزی به 
این مدرســه معرفی مي شــدند و به جز 
اتاق دبیران ســالنی هم برای جلســات 
بیــن معلمان و کارورزان وجود داشــت. 
البته معلمان هــر درس هم اتاق مربوط 

به خود را داشــتند. کارورزی یک سوم از 
واحدهای معلمی را تشکیل مي دهد. در 
آن روز مدرســه، به دلیل جشن شصت 
سالگی مدیر، نیمه تعطیل بود و دو همکار 
زیست شناسی بخش هاي مختلف مدرسه 
را معرفی کردند. نکتة جالب توجه اهمیت 
زیادی بود که به کاردســتی و موسیقی، 
داده مي شــد. کارگاه بزرگی برای تولید 
دست ســازه ها بــود و ســه کالس برای 
آموزش موسیقی و سالن بزرگ آمفی تئاتر 
برای اجرای برنامه هاي جمعی و ســالن 
ورزش بزرگ، سالن بدن سازی، کتابخانه 
مجهز و ســالن غذا خوری بزرگ. گفتنی 
است که در فنالند ناهار برای دانش آموزان 
رایگان است و به گفتة همکارمان پس از 
سرو غذا بشقاب ها شمرده مي شود تا مبادا 

دانش آموزی غذا نخورده باشد. 

شرکت در کارگاه 
سفر من به فنالند همزمان بود با حضور 
چنــد تــن از وزرای آمــوزش و پرورش 
کشورهای مختلف مانند نیوزیلند، رومانی، 
بلژیک و ... در این كشور کارگاهی با حضور 
 Jari( این هیئت ها و پروفسور یری لوونن
آموزش  دپارتمــان  رئیــس   )lavonen
معلمان برگزار شــد که من هم شــانس 
حضور در کارگاه را داشتم. در این کارگاه، 
آقای لوونن در مورد آموزش وپرورش فنالند 
توضیح داد و به سؤاالت شرکت کنندگان 
پاســخ گفت. ســؤال من در مورد نحوه 
گزینش معلمان بود. که در پاسخ توضیح 
داد معلمین منتخب از فیلترهای متعددي 
مانند نمره آزمون جامع، سوابق تحصیلی 
و مصاحبه حضوری باید عبور کنند و پس 
از اخذ مدرک فوق لیســانس وارد مدارس 
 شوند. در آموزش و پرورش فنالند نظارتي 
بر عملکرد معلمان وجود ندارد و معلمین 
در برنامه ریزی و اجراي طرح هاي آموزشی 
استقالل دارند، هر چند چارچوب را برنامه 
درسی ملی تعیین مي کند. سؤال اساسی 
بــرای بازدید کنندگان این بود که چگونه 

بدون داشــتن سیســتم نظــارت بر کار 
معلمان، فنالنــد به چنین موفقیت هایي 
دست یافته است؟ این سؤال را دوبار، وزیر 
آموزش و پرورش نیوزیلند پرســید. پاسخ 
آقای لوونن این بود که سیستم بر همکاری 
معلمان حرفه ای و تعامل اجزا و فرهنگ 
مسئولیت پذیری متکی است. همان گونه 
که در باال ذکر شد آموزش معلمین جزو 
برنامة آموزش عالی اســت و در دانشگاه 
صورت مي گیرد و هر معلم پس از گذراندن 
دوره فوق لیسانس که پژوهش محور است 
شــروع به کار می کند. بنا براین صالحیت 
حرفه ای الزم را داراست، با روش تحقیق 
آشــنایی دارد و در مواجهه با چالش هاي 
پیش رو از آن بهــره مي گیرد. همچنین 
معلم با فلسفه تدریس آشناست، مهارت 
الزم برای تعامل با همکاران و دانش آموزان 
و والدیــن را دارد، از ســواد علمی نقادانه 
برخوردار اســت و بر موضوع مواد درسی 
مسلط است و فراگیری او مادام العمر است. 
باال بودن شأن معلمان در جامعه هم باعث 
جذب نخبگان برای شغل معلمی مي شود 
که این کیفیــت آموزش را باال مي برد. در 
افزایــش جایگاه معلم در فنالند، حقوق و 
استقالل معلم نقش به ســزایی دارد. این 
جایگاه رفیع باعث شــده فنالند یکی از 
رقابتی ترین سیستم هاي انتخاب معلمین 

را داشته باشد. 
الزم بــه توضیح اســت کــه اگر چه 
سیســتم نظارت بر عملکــرد معلمان 
وجود ندارد ولی در سطح ملی وضعیت 
اطالعات  از طریق جمع آوری  آموزشی 
پایــش مي شــود و  پــس از تحلیل با 
مدیران مــدارس و معلمــان در میان 

گذاشته مي شود.
هر چند به دلیل مشکالتی در دریافت 
ویزا سفر من مطابق برنامه پیش نرفت 
و 5 روز اول سفر 10 روزه ام با تعطیلی 
پاییــزی مدارس فنالند همزمان شــد 
ولی ســعی كردم از همان فرصت کم 
هم نهایت اســتفاده را بكنم و تجربیات 
سودمندی کســب كردم که بر نگرش 
بنده نســبت به آموزش و پرورش تأثیر 
داشت. امیدوارم مورد توجه خوانندگان 
محترم نیز قرار بگیرد. یادآور مي شــوم 
كــه کتابــی بــا عنــوان »درس هاي 
انتشــارات مرآت در  فنالندی« توسط 
سال 93 منتشر شده است که مطالعه 
آن برای عالقه مندان مفید خواهد بود.

 اتاق دبیران
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تقلب پيشگيري و اصالح
فاطمه عزیز زاده

دانش آموزان، با انگیزه هاي متعددي، در جلسات امتحان، در پرسش هاي كالسي و يا حتي انجام تكالیف درسي خود، به تقلب 
متوســل مي شوند و اين پديده اي است كه در كالس هاي درسي بسیار فراگیر شده است. با ريشه يابي اين مشكل درمي يابیم كه 
بخشي از اين موضوع به فرايند ياددهيـ  يادگیري و بخشي از آن به نوع برخورد معلم با موضوع برمي گردد. تدبیر و موضع گیري 
بجا و شايسته معلم  در مقابل حركت فردي و جمعي دانش آموزان تا حد زيادي مي تواند مسئلة تقلب را تعديل كند. مطلب اين 

شماره با هدف كمك به شما معلمان عزيز در اين مورد آماده شده است. 

مشاوره

تأكید بر نكات مثبت 
شخصي دانش آموز

توجه به وضعیت رواني 
دانش آموز و زير سؤال 
نبردن »عزت نفس« او

صحبت با دانش آموز 
در خصوص نقض حقوق 
ديگران و دروغ بودن آن

ترتیب دادن پیامدهاي 
متناسب با نوع و نحوة تقلب 

دانش آموز و جريمة وي

اطالع ندادن به والدين 
در دفعات اول

صحبت با دانش آموز 
در مورد علل تقلبش

تفهیم نمودن دانش آموز 
به اينكه آن كاري باعث 

غرور مي شود كه بي  تقلب 
و »درست« باشد.
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تأكید بر چگونه به پاسخ رسیدن 
تأكید بر توانايي هاي فردي تا خود پاسخ

دانش آموزان و باال بردن 
اعتمادبه نفس آنان

برخورد منطقي با 
دانش آموزان در تمام 

موارد

طراحي آزمون هاي »كتاب باز« 
در دفعات اول، خصوصًا اگر 

درس سخت است

ارتباط دوستانه معلم با 
دانش آموزان و به وجود 
آوردن فضاي احترام آمیز

آماده كردن جو كالس علیه 
تقلب، قبل از شروع آزمون و 

تشريح پیامدهاي آن
صحبت با دانش آموزان در 
مورد اينكه اگر همه تقلب 
كنند چه اتفاقي مي افتد، 
مثاًل اگر يك دكتر تقلب 

كند... و يا...

تأكید بر فهمیدن مطالب 
تا حفظ آن ها
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والدت عیسي مسیح )ع(
حضرت مسیح )ع(، چگونگي مهر ورزیدن را براي بشریت به ارمغان آورد. با بي عدالتي جنگید. دنیاطلبي را مذموم دانست. 
همواره با فقرا و فرودستان همراه شد و از متكبران دوري جست. او با معجزة الهي متولد شد و با گونه اي معجزه آسا زندگي 
را بدرود گفت. شیخ صدوق )ره( از رسول خدا روایت مي كند كه فرمود: »بهترین زنان بهشت چهارتن هستند. مریم دختر 

».عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد )ص( و آسیه همسر فرعون
حضرت مریم )ع( كه تحت نظر حضرت زكریا دوران كودكي خود را پشت سر مي گذاشت. روزي جواني زیبا را دید كه نزد او 
مي آید. حضرت مریم)ع( كه او را نمي شناخت و تا آن روز در كمال عفت و پاكي زندگاني كرده بود به پروردگار خویش پناه 
برد. اما آن جوان جبرئیل بود كه با این هیئت نزد، مریم آمده بود. پس به مریم گفت: من فرستادة پروردگار توام و آمده ام 
پســري پاكیزة به تو عطا كنم! حضرت مریم )ع( با شــنیدن این جمله به فكر فرو رفت كه چگونه ممكن است زني بدون 
تماس با مردي، فرزنددار خواهد شــد؛ اما فرشــتة الهي قدرت پروردگار را براي او یادآور شد و مریم باردار گردید. ایشان از 
ترس حرف مردم مدتي را دور از كسان خویش به سر برد تا زمان وضع حمل فرا رسید. به ناچار خود را به درخت خرمایي 
رسانید. و سرانجام نوزاد مبارك خود را به دنیا آورد و او را عیسي نام نهاد. او بعداً عیسي )ع( را به مصر برد و پس از 12 سال 
به فلسطین برگرداند و در وطن خود »ناصره« اقامت گزید تا اینكه عیسي به جواني رسید و در همین مكان به نبوت رسد. 
در كتاب اصول كافي از امام محمدباقر )ع( روایت شده  است كه هنگامي كه عیسي )ع( به هفت سالگي رسید، خداوند به 

ایشان وحي كرد و نبوت و رسالت خویش را اظهار فرمود.

سالروز تشکیل نهضت سواد آموزي
اين روز مصادف با سالروز تشكیل نهضت سواد آموزي به فرمان امام خمیني)ره( است. بدين مناسبت متن پیام 

ايشان را مي خوانیم.
بسم اهلل الرحمن الرحیم/ ن و القلم و ما یسطرون

ملت شریف ایران، شما مي دانید كه در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه افكنده بود، عالوه بر دیكتاتوري و ظلم، تبلیغات 
بي محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن بود. ملتي كه در همة ابعاد از حوائج اولیه محروم بود وانمود مي شد كه در اوج ترقي است. از 
جمله حوائج اولیه براي هر ملت كه در ردیف بهداشت و مسكن بلكه مهم تر از آن هاست ،  آموزش براي همگان است. مع االسف كشور 
ما وارث ملتي است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم ]مانده[ و اكثر افراد كشور ما از ]سواد[ نوشتن و خواندن برخوردار 
نیستند، چه رسد به آموزش عالي. مایه بس خجلت است كه در كشوري كه مهد علم و ادب بوده و در سایة اسالم زندگي مي كند، كه 
طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و خواندن محروم باشد. ما باید در برنامة دراز مدت، فرهنگ وابستة كشورمان را به فرهنگ 
مستقل و خودكفا تبدیل كنیم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته كننده براي مبارزه با بي سوادي به طور ضربتي 
و بسیج عمومي قیام كنیم تا ان شاءاهلل در آیندة نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایي را آموخته باشد. براي این امر الزم است تمام 
بي سوادان براي یادگیري و تمام خواهران و برادران با سواد براي یاد دادن بپا خیزند و وزارت آموزش وپرورش با تمام امكانات بپا خیزد 
و از قرطاس بازي و تشریفات اداري بپرهیزد. برادران و خواهران ایماني! براي رفع این نقیصة دردآور بسیج شوید و ریشة این نقص را از 
بن بر كنید. تعلیم و تعلم عبادتي است كه خداوند تبارك و تعالي ما را بر آن دعوت فرموده است. ائمة جماعات شهرستان ها و روستاها 
مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تكایا باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد دهند،  و منتظر اقدامات دولت 
نباشند و در منازل شخصي اعضاي بي سواد را تعلیم كنند و بي سوادان از این امر سرپیچي نكنند. من از ملت عزیز امید دارم كه با همت 
واالي خود بدون فوت وقت ایران را به صورت مدرسه اي در آورند و در هر شب و روز و در اوقات بیكاري یكي دو ساعت را صرف این 
عمل شریف نمایند. بپا خیزید كه خداوند متعادل با شماست. از خداي تعالي سعادت و سالمت و رفاه ملت شریف ایران را خواستارم.
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سیدکمال شهابلو

روز بصیرت و میثاق امت با والیت
آیا دیده اي كه نســیم،  ابرهاي تیره را ببرد؟ تا به حال هم آغوشــي باران و خاك را حس كرده اي؟ شنیده اي كه رودخانه خود 
را پاك كند؟ روشــنگري، همدلي، یك رنگي، انتخاب ، اتحاد، بیداري، امید، حماســه ، قانون گرایي، قدرت مردم، عمل صالح،  

دل بستگي و حركت خودجوش را یكجا دیده اي؟
عاشورا را چه؟ از پیروزي خون بر شمشیر شنیده اي؟ در تاریخ خوانده اي كه درخت اسالم از خون عاشورائیان زنده است؟ تاریخ 

را ورق بزن و گرماي تابستان را در زمستان لمس كن.
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 رسول محالتي، سید هاشم، قصص قرآن )تایرخ انبیا(، جلد دوم، 1361.
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والدت امام حسن عسکري)ع(
ابواسحاق ِكندي، فیلســوف عرب، به تنهایي در خانه خود به تفسیر قرآن 
مي پرداخــت. در افكارش بعضي از آیات با برخي دیگر در تناقض و ضدیت 
بود. روزي كه یكي از شاگردان او نزد امام حسن عسكري)ع( رفته بود، امام 
از او پرســید: آیا در میان شاگردان ابواسحاق كسي نیست كه او را از كارش 
منصرف كند؟ او گفت: ما از شــاگردانش هستیم و نمي توانیم به او معترض 
شــویم. امام)ع( فرمود: آنچه را مي گویم به او برســان. آیا مي تواني؟ گفت: 
بله. فرمود: نزد او برو و به او نزدیك شــو تا با تو انس بگیرد و در كارهایش 
یاري اش كن. آن گاه بگو ســؤالي دارم. به تو اجازة سؤال خواهد داد. پس از 

او بپرس: »اگر پدیدآورندة قرآن پیش تو آید، آیا احتمال مي دهي كه منظور او از گفتارش، معاني دیگري غیر از آن باشــد كه فكر 
مي كني؟ خواهد گفت: امكان دارد و او ابواســحق كســي است كه اگر به مطلبي توجه كند خواهد فهمید. در این مطلب به او بگو: از 
كجا مطمئن هســتي كه مراد و منظور عبارات قرآن همان است كه تو مي گویي؟ شاید گویندة قرآن منظوري غیر از آنچه تو به آن 

رسیده اي داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غیرمعاني و مراد متكلم آن به كار مي بري.«
آن شخص نزد ابواسحاق رفت و همان گونه كه امام به او آموخته بود، با مهرباني تمام با او انس گرفت و سؤال خود را مطرح كرد و او 
را به تفكر و اندیشیدن وادار نمود. كندي از او خواست سؤال خود را تكرار كند. در این حال به فكر فرو رفت و این احتمال به نظر او 
ممكن و قابل دقت آمد. براي همین شاگردش را قسم داد كه منشأ این پرسش را به او بگوید. او گفت: »به ذهن خودم رسیده است.« 
اسحاق گفت: »نه! باور نمي كنم كه به ذهن تو این پرسش خطور نماید؛ راستش را بگو، این سؤال را از كجا آموخته اي؟« شاگرد گفت: 
»ابو محمد حسن عسكري )ع( آن را به من یاد داد.« ابو اسحاق گفت: »آري، اكنون حقیقت را گفتي. چنین سؤالي جز از آن خاندان 

نمي تواند باشد.« آن گاه نوشته هاي خود را در آتش سوزاند.

قیام مردم قم و طلوع انفجار!
ê در مقاله اي به نام نویسنده اي جعلي كه به »احمد رشیدي مطلق« مشهور شد، صریحًا بي حجابي فضیلت دانسته، حجاب كهنه پرستي 
معرفي گردیده و به ســاحت مرجع عالم تشیع امام خمیني )ره( اهانت شده بود. در آن مقاله قیام 15 خرداد 1342 توطئة استعمار 

قلمداد شده بود.
ê گزارش ساواك قم: »ساعت 30 : 10 صبح، بیش از 5000 نفر از طلبه هاي علوم دیني در مسجد اعظم اجتماع كردند و از آنجا به 

منزل چند تن از روحانیون رفتند و از آنان خواستند كه از ]امام[ خمیني دفاع كنند.«
ê اقشار مختلف مردم و طالب در مقابل مدرسه خان و میدان آستانه تجمع مي كنند. تمام علمایي كه طالب در مقابل منزل ایشان 
تجمع مي كردند، طي سخناني مطالب این مقاله را تقبیح  اعالم مي كردند كه این هتاكي صرفاً  امام خمیني )ره( را نشانه نگرفته است. 

بلكه تمام مقدسات و وحدت حوزه را مورد هدف قرار داده است.
ê نوزدهم دي ماه، همزمان با تعطیلي درس هاي حوزه، بازاریان قم نیز به تبعیت از مراجع و طالب، بازار را تعطیل مي كنند. در ابتدا 

نیروهاي امنیتي در مقابل تظاهرات ایستادگي مي كنند ولي وقتي با جمعیت كثیر مردم روبه رو مي شوند كوتاه مي آیند.
ê مأموران خود با شكستن شیشه هاي بانك صادرات، بهانه درگیر شدن با مردم را فراهم مي كنند. اسلحه ها به طرف مردم نشانه گیري 

و تیراندازي شروع مي شود. جنگ و گریز تا ساعاتي از شب ادامه مي یابد.
ê بعد از این حادثه، طالب و علما با انتشار اعالمیه اي ضمن محكوم كردن كشتار مردم بي دفاع، این سؤال را مطرح مي كنند كه آیا 

فضاي باز سیاسي یعني اگر كسي به مطالب غیرواقعي روزنامه اعتراض كند باید با گلوله جواب او را داد؟!
ê رژیم پهلوي در شب بیستم دي ماه در قم حكومت نظامي اعالم كرد.

ê آنچه كه رژیم از آن وحشت داشت محقق شد. حوزه هاي علمیه و روحانیت همراه با مردم در خط امام )ره( به حركت در آمدند و 
زمینه اي فراهم شد كه نهضت در مسیر صحیح خود قرار گیرد.

وفات حضرت معصومه )س(
روزي جمعي از شیعیان به قصد دیدار حضرت موسي بن جعفر )ع( و پرسیدن پرسش هایي از ایشان، به مدینه مشرف مي شوند. چون امام 
كاظم)ع(  در سفر بوده اند پرسش هاي خود را به خواهر آن حضرت، یعني حضرت معصومه )س( كه در آن هنگام كودك بوده تحویل مي دهند، 
تا به امام برساند. چندي بعد كه بار دیگر به منزل امام مي روند مي بینند كه آن حضرت هنوز از سفر بازنگشته است. پس سؤال هاي خود را طلب 
مي كنند تا در سفر بعدي كه به خدمت امام )ع(  مي رسند، از ایشان بپرسند بي خبر از اینكه حضرت معصومه )س( جواب پرسش ها را نوشته و 
آماده كرده است. آن ها وقتي پاسخ ها را مي بینند بسیار خوشحال مي شوند و مدینه را ترك مي گویند. از قضا در بین راه با امام  موسي بن جعفر)ع( 

روبه رو مي شوند و ماجرا را تعریف مي كنند. وقتي امام پاسخ پرسش ها را مطالعه مي كنند، سه بار مي فرمایند: پدرش فدایش!
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استاد احمد آرام
هفدهمیــن کنفرانس آمــوزش فیزیک و 
هفتمین کنفرانس فیزیک و آزمایشــگاه از 
روز ســی ام مرداد تا یکم شهریور 1395 در 
مشــهد مقدس برگزار شد. مشروح جریان 
برگــزاری ایــن کنفرانس در مجله رشــد 
فیزیک گزارش داده شــده است اما مناسب 
دیدیــم در اینجا نیز جلــوه ای از آن را در 

مقابل خوانندگان رشد معلم قرار دهیم.
در بســته و کیفی که به هر یک از دبیران 
این  در  فیزیــک شــرکت کننده  محتــرم 
کنفرانس داده شد دو جلد کتاب نیز همراه 
بــود که یکی از آن ها تألیف اســتاد احمد 
آرام بود و دیگری کتاب آموزش فیزیک و 
نقش معلمان در خراسان، که به تشریح هر 

یک می پردازیم:
ـ اســتاد احمــد آرام )1281 ـ 1377( 
معلم، مترجم و مــروج بزرگ علم در ایران 
در 1304 یک یا دو ســال پس از رفتن به 
کالس و تدریــس فیزیک و شــیمی کتابی 
تحــت  عنــوان »مجموعة امیر«، شــامل 
تجربیاتی در فیزیک و شــیمی که عبارت 
از 112 آزمایش جذاب علمی با ساده ترین 
وسایل بود نوشــت و به دانش آموزان هدیه 

کرد.

اسفندیار معتمدی

کتاب »آموزش فیزیــک و نقش معلمان در 
خراســان« بخش کوچکی از سوابق و مدارکی 
است که از سرگذشــت فیزیک و زندگی نامه 
جمعی از پیش کسوتان آموزش آن در خراسان 

فراهم شده است.
این کتاب نشــان دهندة تــالش جمعی از 
گذشــتگانی اســت که در یکصد ســال اخیر 
تحول آفریدند و ایران را به جایگاهی رساندند 
که امروز سخن از تولید علم و فناوری می کند 

و برای رسیدن به توسعه پایدار می کوشد.
این کتاب شامل چهار فصل است: 

فصل اول: سابقة آموزش در خراسان،
فصل دوم: پیشکسوتان آموزش در خراسان،
فصل ســوم: تاریخچه فیزیک سرا و موزة 

نجوم آستان قدس رضوی،
معلمان  انجمن  بــه  نگاهی  چهارم:  فصل 

فیزیک خراسان
این کتــاب به اهتمــام ســتاد برنامه ریزی 
کنفرانــس ادارة كل آموزش وپرورش اســتان 
خراسان رضوی به وسیلة محمدفرهاد رحیمی، 
اسفندیار معتمدی و شهناز فارابی و ویراستاری 
دکتر حسین ثقفی هیر، سید نعمت اهلل عبدي 

و محمدحسن شکفته به چاپ رسیده است.
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در تمناي يادگیري، جلوه هايي از زندگي و 
انديشه هاي تربیتي محمد رضا سركارآراني 

)انديشه ورزان )1((
لیتوگرافي و چاپ: افست )سهامي عام(

سال انتشار: 1395
كتاب حاضر داراي دو بخش یكصد سال زندگي و بخش 
دوم اندیشــه اســت كه این بخش شامل هفت گفت وگو 

مي باشد: 
- درس پژوهي، مدل  بهسازي مداوم آموزش

- درس پژوهــي، مــدل  باز اندیشــي عمــل و بازبیني 
پیش فرض هاي ذهني 

- در جست و جوي زبان و فهم مشترك 
- وقتي نقطة عزیمت مشــخص نیســت، سوداي ما چه 

مي تواند باشد؟ 
- تربیت معلم در ایران و جهان 

- آموزش، صحنه پردازي یادگیري است
- به سوي تحول كیفي آموزش عالي 

این كتــاب داراي دو پیوســت تصاویــر و كتاب ها نیز 
مي باشد. 

دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي و شرکت افست بر آن است با توجه 
به نقش عمل و تجربه در پیشرفت روزافزون دانش بشري 
و نیز ضرورت مستند ســازي تجارب كارامد و تأثیرگذار، 
با چاپ كتاب هایي متشــكل از ســه بخش زندگي نامة 
شــخصي، تجارب و آثار چهره هاي برجسته عرصه هاي 
علم و عمل كــه در قید حیات اند و خــود مي توانند به 
معرفي آرا و نظریات خویش یاري رســانند، مجموعه اي 
به نام »اندیشــه ورزان« را به زیور طبع بیاراید. دلیل این 
نام گــذاري نیز تأكید بر هر دو وجه اندیشــه و عمل در 

چهره هاي مذكور است. 

بهناز پورمحمد
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نخســتین ادب و آیین در امر تعلیــم و تعلم، به عنوان یك 
امر ضروري قطعي، این اســت كه در پویایي از علم و یا بذل و 
اعطاي آن به دیگران، داراي خلوص نیت باشــند. ]یعني باید 
معلم و شــاگرد در مســیر تعلیم و تعلم در جهت هدفي الهي 
انســاني گام بردارند، و هیچ گونه شوائب انتفاعي و مادي را با 
ایــن هدف الهي نیامیزند[؛ زیرا محــور و كانون ارزش عمل و 
رفتار هر كســي بر قصد و نیت و طــرز جهت گیري او مبتني 
است. بر اســاس همین قصد و نیت اســت كه اعمال و رفتار 
انسان گاهي همچون ســفال و كوزه شكسته اي فاقد ارزش و 
اعتبار مي شود. و گاهي همانند گوهري گران بها آنچنان داراي 
ارزش و اعتبار مي گردد كه نمي توان آن را، به علت گرانمایگي، 

ارزیابي كرد. 
بنابراین الزم است معلم و شــاگرد در اعمال و كوشش هاي 
خــود صرفًا خدا و طاعت از فرمان او و پیراســتن خویش ] از 
رذایل[ و ارشــاد بندگان خدا به حقایق را منظور نهایي خود 

قرار دهند. 

گزیده هایي از كتاب منية المرید )آداب تعلیم و تعلم در اسالم(

پاك سازي نيت
محمد  نیرو
دبیر ریاضي، منطقة ۳ تهران
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 حجت اله عطایی، قم
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(

 محسن کابلی، گرگان
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(

 مریم حسن بیگی، تهران
)نهمین دورة جشنوارة عکس رشد(
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میالد حرضت عیسی مسیح )علیه السالم( 

پیامرب رحمت و مهربانی 

مبارک باد


