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نظام آموزشي ما به گونه اى شده است كه معلم و دانش آموز، 
همه چيز را، يعنى هر متن آموزشى را در قالب امتحان، پرسش و 
پاسخ، نمره، امتياز و... مى بينند. غالباً هم چندان در بند اين نيستند 
ــش و پاسخ به چه كار مى آيد؟ آيا دانستن يا  كه بدانند، اين پرس
ندانستن پاسخ هر سؤال، چيزى به دانش دانش آموزان مى افزايد 

يا از آن مى كاهد؟
مجالت رشد هم، و بيشتر، مجالت دانش آموزى، دچار چنين 
بليّه اى شده اند. چگونه؟ بدين صورت كه در بسيارى از مدارس، به 
جاى آن كه اين مجالت كه اهداف غير مستقيم آموزشى را دنبال 
مى كنند، پرورش دهندة ذوق، دانايى و حّس زيباشناسانة بچه ها 
باشند، به ابزارى براى امتحان و سؤال و جواب بدل شده اند. در 
سفرهايى كه ما معموالً با همكارانمان به استان ها و شهرستان ها 
ــدارس ابتدايى، زياد روبه رو  ــم، با اين پديده، بويژه در م مى روي
ــاره اى از مديران و معلمان،  ــويم، و جالب توجه اين كه پ مى ش
ــد را جزو فعاليت هاى مثبت خود  امتحان گرفتن از مجالت رش
ــبب شده است بر خوانندگان مجالت  قلمداد مى كنند، چون س

افزوده شود و بچه ها به آن ها بيشتر عالقه مند شوند!
به نظر مى رسد اين پديده، يعنى امتحان گرفتن از مطالب رشد، 
چنان گسترده است كه گفتن اين كه اين مجله ها براى امتحان گرفتن 
توليد نمى شوند، بلكه هدف آن ها رشد و پرورش ذوق، عالقه و 
ــطح مطالعة دانش آموزان است، ديگر تكرار مكّررات  افزايش س
ــت و به جاى آن بايد كارى كرد كه حاال كه  ــت و مؤثر نيس اس
ــد  امتحان گرفتن خودش به يك روش در مطالعة مجالت رش
ــده، اين كار اقالً در مسيرى صحيح تر صورت پذيرد؛  تبديل ش
ــى و كمك  ــيل كتاب هاى كمك درس ــان كه در مورد س هم چن
ــى كه به مدارس و خانه ها روان است، كارى جز انتخاب  آموزش

بهتر نمى توان توصيه كرد. بنابراين: 
1. همكاران عزيز ما به خوبى مى دانند كه كم ارزش ترين سؤال  
ــت كه اطالعات اوليه و يا دانسته هاى حفظى را  امتحانى آن اس
سنجش كند. براى مثال: تعداد.... را نام ببريد. پايتخت.... كجاست؟ 
نخستين پادشاه.... كه بود؟ اسامى.... را بنويسيد. نماز.... چند ركعت 
است؟ نام.... چيست؟ چه كسى.... را كشف كرد؟ مخترع.... چه 
نام داشت؟ نام پسر.... چه بود؟ آرامگاه.... در كدام شهر واقع است؟ 

و...
 از اين نوع سؤاالت، معموالً در امتحان هاى مجالت رشد بسيار 
ــت و جالب و خنده دار اين كه در مدرسه اى، از صفحة  زياد اس
شناس نامة مجله هم سؤال طرح كرده و پرسيده بودند: شماره تلفن 

مجلة رشد دانش آموز چيست؟!
2. طرح سؤال هاى مشابه سؤال هاى باال، البته فى نفسه اشكالى 
ندارد، مخصوصاً هنگامى كه هدف از درس، آشنا كردن دانش آموز 
با مختصات و نشانه هاى يك مطلب است. مثالً نمى توان در درس 
علوم تجربى از دانش آموز خواست، كار قلب را شرح دهد، بدون 
آن كه نام اجزاى قلب، رگ ها، دهليزها، بطن ها و... را بداند. اما در 
هر صورت، و بويژه در مجالت رشد، طرح سؤال هاى اين چنين 

︣ا و ﹍﹢﹡﹥؟ 

كار صحيحى نيست.
ــى،  ــه و دانا، حتى در امتحان از كتاب درس ــان با تجرب معلم
قسمت كمى از سؤال هاى خود را به طرح پرسش هايى راجع به 
اطالعات اوليه اختصاص مى دهند و بقيه را به درك، فهم،  استنباط، 

نتيجه گيرى، قضاوت، تعميم و... مى پردازند.
ــت كه معلمان عزيز و همكارانى كه  حاصل كالم ما اين اس
ــند، اگر  ــاعة مجالت در ميان دانش آموزان خود مى كوش در اش
مى خواهند امتحان بگيرند، البته به عنوان مسابقه و... ، بهتر است در 
طرح سؤال ها، عميق تر بينديشند و سنجيده تر عمل كنند، تا موجب 
عالقه مندى واقعى بچه ها به مجله شوند و نه اين كه نقش كتاب 

درسى را به مجالت بدهند. 

︡؟! ︀ن از ﹝︖﹑ت ︫ر ︐﹞ا
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ــاگردان از درس هاى گذشته است تا بتوان بر اساس آن درس  ش
جديد داد. (چون مطالب مجالت رشد درس نيست كه در كالس 
ــود، پس امتحان از مجالت رشد مشمول اين قاعده  تدريس ش

نمى شود.)
2. پرسش خوب در پى يافتن ميزان درك و فهم دانش آموزان 
از درسى است كه به آنان داده شده است. (باز هم مجالت رشد 

تدريس نمى شود، لذا اين هدف بر آن ها مترتب نيست.)
3. هدف پرسش خوب باال بردن نيروى خرد و انديشة شاگردان 
از راه  هاى مناسب است؛ به طورى كه ذهن آن ها را برانگيزد و بيدار 
كند. (اين مورد در بارة مجالت كامالً مصداق دارد و بايد يكى از 

هدف هاى ما قرار گيرد.)
4. جلب توجه شاگردان به مطلبى كه معلم، به تشخيص خود، 
ــتن آن ها را براى دانش آموزان الزم مى داند، ويژگى پرسش  دانس
خوب است. در اين مورد مثالى مى آوريم: در شمارة 4 مجلة رشد 
دانش آموز (دى ماه 89) مطلبى دربارة «قنات گناباد» چاپ و گفته 
شده است كه اين قنات، بزرگ ترين قنات جهان است و بيش از 
ــال پيش حفر شده است. به احتمال زياد، آموزگاران،  دوهزار س
بويژه آن ها كه در استان هاى داراى قنات،  يعنى خراسان، كرمان، 
يزد، اصفهان و ديگر مناطق كويرى زندگى مى كنند، اين موضوع را 
براى درس «تعليمات اجتماعى» مهم تشخيص مى دهند و خواندن 
آن را به دانش آموزان خود توصيه مى كنند. در اين جا الزم نيست 
ــؤال تبديل  دقيقاً اطالعات موجود در متن «قنات گناباد» را به س
ــابقه قرار داد و سؤال هاى  كنيم،  بلكه مى توان قنات را محور مس
ــبى پيرامون آن طرح كرد. از اين نمونه ها در مجالت رشد  مناس

فراوان است.
ــودكان و نوجوانان به رفتار ديگران و  5. برانگيختن توجه ك
ــت. در اين مورد، داستان هاى  ــيوة درس رهبرى كردن آن ها به ش
مجالت بهترين نمونه است. شما مى توانيد از يك داستان كوتاه 
كه معموالً در هر مجله اى هست، سؤال هاى خوبى دربارة رفتار 
اشخاص داستان (حتى اگر اين اشخاص آدمى نباشند)، طرح كنيد 
و از اين طريق علت هاى رفتارى و درستى و يا نادرستى آن ها را 

از نظر دانش آموزان خود سنجش كنيد.
ــت دانسته هاى غلط و از اين مهم تر عقايد  6. گاهى الزم اس
ــتخراج و براى تصحيح آن ها  غلط كودكان را از ذهن آن ها اس
اقدام كنيم تا بچه ها نظر خود را دربارة آن تغيير دهند. در اين باره 
هم به مطلب «آيه و انگشتر» در شمارة 3 مجلة رشد دانش آموز 
سال 89 اشاره مى كنيم كه در آن، دو كودك خردسال حضرت 
على(ع)، يعنى حسنين، «وضوى اشتباه» پيرمرد را از طريق عمل، 
به او نشان مى دهند و اين نمونة خوبى است براى كارى مشابه 

در اين زمينه.
امتحان از رشد هاى بزرگ سال

 حتماً معلمان عزيز به خاطر دارند كه امسال بخشى از مطالب 
شمارة 4 مجالت رشد ( رشدمعلم،  رشد آموزش ابتدايى و رشد  
مديريت مدرســه)، به آزمون ضمن خدمت معلمان اختصاص 
يافت و چه بسا شما كه خوانندة اين مطلب هستيد، در يكى از آن 
آزمون ها شركت كرده ايد. اميدواريم با توجه به اين كه قرار است 
اين كار در سال هاى آينده هم انجام گيرد، از نظرات و پيشنهادات 
شما عزيزان نيز بهره جوييم. با آرزوى موفقيت براى همة همكاران 

عزيز در همة مدارس و در سراسر ايران.  سردبير

پرسش خوب چيست؟
اكنون ويژگى هاى پرسش خوب را در شش بند بيان مي كنيم 
و اميدواريم اين كار، در ارتقاى كيفيت طرح سؤال، هم در درس ها 

و هم در مجالت، مؤثر باشد. 
ــادروان محمدپروين  ــازيم كه ش ــان س ــت خاطر نش نخس
گنابادى معتقد بود «پرسش خوب و سودبخش تهيه كردن، در 
ــمار هنرهاى زيباست. زيرا چنين امرى مستلزم ذوق سليم و  ش
نيروى انديشة استوار و شناختن ميزان هوش و استعداد و درك 
و فهم شاگردان است و لذا معلم اليق و توانا را مى توان از روش 
پرسش هاى وى در كالس شناخت و از اين راه به ميزان مهارت 

و دل بستگى وى به اين پيشة شريف پى برد.» 
ــت آوردن ميزان معلومات  ــوب در پى به دس ــش خ 1. پرس
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٢٨ فروردین
ــال روز وفات  ــا 13 جمادى االول و س ــت ب اين روز مصادف اس
ــالم. اين بانوى  ــة زهرا(س)، دختر پيامبر گرامى اس حضرت فاطم
نمونه و مظلوم اهل بيت، معموالً كانون عواطف دوست داران  خاندان 
ــول اهللا، در فرق مختلف است. چنان كه مى دانيم «فاطميان» مصر،  رس
ــگاه بزرگ مصر را  لقب خود را از نام اين بانوى بزرگ گرفته و دانش
ــى از لقب ايشان «االزهر» نام نهادند. بدين مناسبت شعرى  نيز به تأّس
در ستايش حضرت فاطمه زهرا از محمد اقبال الهورى را در همين 

شماره تقديمتان مى كنيم.

٢، ٣ ،١٢و ١٨ فروردین
ــوم ،دوازدهم و هجدهم فروردين، به ترتيب روز جهانى آب، روز جهانى  • روزهاى دوم، س
هواشناسى،روز جمهوري اسالمي و روز جهانى بهداشت است. چه خوب است مديران محترم و 
معلمان عزيز، بخصوص آموزگاران محترم، در روز بهداشت(18فروردين) اهميت چنين روزى را 
براى دانش آموزان- حتى در صف صبحگاهى- بيان كنند و بويژه ارزش «جهانى بودن» اين روزها 
را به دانش آموزان گوشزد كنند، تا اين انديشه كه «بنى  آدم اعضاى يكديگرند...» از هم اكنون به 

طريق عينى در وجود آن ها شكل گيرد.

٢٠ فروردین
ــيار  ــتة فنى راهبردى و بس ــته اى، يكى از چند رش فناورى هس
ــد دهه تالش و  ــبختانه طى چن ــت. خوش با اهميت در جهان اس
ــمندان و فناوران ما،  ــئوالن كشور و استادان و دانش مجاهدت مس
ــورهاى هسته اى پيوسته و با وجود  ايران امروز عمًال به جرگة كش
همة مخالفت ها و توطئه هايى كه آمريكا و ديگر قدرت ها، عليه اين 
پروژة بزرگ ملى به كار بسته اند، نتوانسته اند ايران را از دست يابى به 
فناورى صلح آميز هسته اى باز دارند. اميدواريم اين دستاورد بزرگ 

ملى هم چنان پايدار بماند.

٢٥ فروردین
فريدالدين عطار نيشابورى مرد بزرگى بوده است. اگر قرار باشد ده 
چهرة بزرگ عرفانى تاريخ ادبيات فارسى را نام ببريم، عطار بى شك 
ــود.  در ارزش و اهميت او همين بس كه با  ــان خواهد ب ــى از آن يك
نگاه نافذ و چشم بصيرت خود توانست از كودكى جالل الدين محمد 
بلخى، آيندة درخشان او را حدس بزند و به پدرش بگويد: «زودا كه 
ــوختگان عالم زند! » و البته مى دانيم كه بسيارى  اين طفل آتش در س
  . از سوختگان عالم، خود به آتش عطار سوخته اند، حتى خودِ مولوى
بارى عطار چند اثر از خود باقى گذارده كه هنوز مى تواند نياز تشنگان 
وادى معرفت را برآورد. منطق الطير، مصيبت نامه، اسرارنامه، الهى نامه و 
تذكره  االوليا كه اين اثر آخر به نثر است. آثار عطار چنان تأثيرگذار است 
كه كالم او را تازيانة سلوك يا سالك نام نهاده اند. مشهور است كه وى 

ـ ق. به دست مغوالن در نيشابور كشته شد. در سال 618 ه

4
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  



5
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  

عزيز عيسى  نسبِت  يك  از  مريم 
عزيز زهــرا  حضرت  نسبت  سه  از 
نـــــور چــشـــــم رحمهً للعالمين
ــن ــري آخ و  اولـــيـــن  ــــام  ام آن 
دميد گيتى  پيكر  در  جــان  كه  آن 
ــد ــري ــن آف ــي ــــازه آي ـــــار ت روزگ
ــى  هــل ات ـــــاج دار  ت آن  بــانــوى 
شيرخدا ــا،  مشكل گش مرتضى، 
او  ــــوان  اي ــه اى  ــب ــل ك و  پــادشــاه 
او سامان  زره  يك  و  حسام  يك 
عشق ــار  ــرگ پ ــز  ــرك م آن  ـــادر  م
عشق ســـاالر  كــــاروان  آن  ـــادر  م
ــرم ح ــتان  شبس ــمع  ش ــى  يك آن 
ــم ــراالم ــي ــظ جــمــعــيــت خ ــاف ح
ــن كي و  ــكار  پي ــش  آت ــيند  نش ــا  ت
نگين  و  تــاج  سر  بر  زد  پا  پشت 
جهان  ابـــرار  ـــوالى  م دگــر  وان 
جهان  احــــرار  بــــازوى  ـــوت  ق
حسين از  نــور  زندگى،  ــواى  ن در 
حسين از  آمــوز  حّريت  حق،  اهل 
ــات  ــه اّم از  ــا  ــده ــرزن ف ــرت  ــي س
ــات  اّمه از  ــا  ــدق و صف ــر ص جوه
بتول حــاصــل  را  تسليم  ـــزرع  م
بتول كــامــل  ـــوة  اس را  ــــادران  م
سوخت گونه  آن  دلش  محتاجى  بهر 
فروخت را  خود  چــادر  يهودى  با 
ــرش فرمان ب ــى  آتش ــم  ه و  ــورى  ن
شوهرش رضــاى  در  رضايش  گم 
ــا رض و  ــر  صب ــروردة  پ ادب  آن 
سرا ـــرآن  ق ــب  ل و  ــردان  ــا گ ــي آس
بى نياز زبــالــيــن  او  ــاى  ــه ه ــري گ
نماز دامـــان  بــه  افشاندى  گوهر 
زمين  از  جبرييل  برچيد  او  اشك 
برين  عرش  بر  ريخت  شبنم  هم چو 
ــى گرديدم ــش  تربت ــرد  گ ــه  رن و 
پاشيدمى او  ــاك  خ بــر  سجده ها 

محمد اقبال الهورى
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گفت و گو: نصراهللا دادار

﹝︧﹙﹥ ا﹟ ا︨️
اشـــــــاره

بشر امروز با مشكالت بزرگى در عرصة جهانى مواجه 
است؛ خشك سالى ، فقر،  مهاجرت، رشدجمعيت، تخريب 
ــكالت مرزها و سرزمين ها را در  محيط زيست و... اين مش
مى نوردند و خواسته و نا خواسته، بر زندگى مردمانى ديگر 
كه خود نقشى در به وجود آوردن اين مشكالت ندارند، تأثير 

مى گذارند.
گنه كرد در بلخ آهنگرى 

به ُششتر زدند گردن مسگرى!
محيط زيست يكى از مشكالت موجود است كه از آن به 
«مسئلة محيط زيست» تعبير مى شود و چندين دهه است كه 
ــكار ساخته و توجه بسيارى از  خود را به صورت جدى آش
دانشمندان در رده ها و رشته هاى مختلف را به خود معطوف 
ساخته و حتى نهادهايى بين المللى، چون سازمان ملل متحد را 

نيز به تكاپو واداشته است.

ــكل، در اولين گام، به آگاهى از  از آن جا كه حل هر مش
صورت مسئله نياز دارد، و از آن جا كه مسئلة محيط زيست، 
مسئلة كشور ما نيز هست، بر آن شديم براى آشنايى بيشتر 
شما معلمان عزيز در سراسر كشور، در گفت و گويى با دو تن 
ــل نظر، اين موضوع را به بحث بگذاريم. بدين منظور،  از اه
از آقاى دكتر سياوش شايان استاد جغرافياى دانشگاه تربيت 
مدرس و سردبير مجلة رشد آموزش جغرافيا و آقاى محمد  
كرام الدينى، كارشناس مسئول پيشين گروه زيست شناسى دفتر 
برنامه ريزى و تأليف كتب درسى و سردبير مجلة رشد آموزش 
زيست شناسى، دعوت كرديم در اين گفت و گو شركت كنند و 
مسائل مربوط به اين موضوع را مورد بحث قرار دهند. اميد 
است اين گونه مباحث بتواند در آگاهى بخشى به معلمان، 
دانش آموزان و پدران و مادران آن ها مفيد و مؤثر واقع گردد. با 
تشكر از آقاى دكتر شايان و آقاى كرام الدينى، توجه شما را به 

متن گفت و گو جلب مى كنيم.

﹎﹀️ و﹎﹢
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• آقاى كرام الدينى، در علم «زيست شناســى» محيط 
زيست را چگونه تعريف مى كنند؟

 محيط زيست همان گونه كه از نام آن پيداست، صرفًا 
ــت و نه چيز ديگر خواهد بود. يعنى  به معناى محيط زيس
ــد  ــود زنده از ابتداى پيدايش، در آن رش ــى كه موج محيط
ــن محيط پايان مى يابد.  ــرانجام عمر او در همي مى كند و س
ــت بسيار گسترده است؛ بر خالف تصور  بحث محيط زيس
ــت را صرفًا به زيست شناسى محدود  برخى كه محيط زيس
ــته اى يا بين  ــت موضوعى چند رش ــد. محيط زيس مى دانن
ــت» در  ــت. پس به صرف اين كه كلمة  «زيس ــته اى اس رش
ــى  ــت» آمده، به درس زيست شناس اصطالح «محيط  زيس
مربوط نمى شود و اسم محيط زيست ظاهراً غلط انداز است. 
مثًال مواد شيميايى و پرتوهايى كه وارد محيط مى شوند، به 
ــيمى و فيزيك مربوط اند. حتى انسان هايى كه با  دروس ش
ــوم اجتماعى خواهند  ــر و كار دارند، جزو درس عل فرد س
ــت را مطرح  ــود. در درس زبان هم مى توانيم محيط زيس ب
ــت و  ــوان آموزش محيط زيس ــى تحت عن كنيم و دروس
ــاير موارد را به زبان انگليسى تدريس كنيم. يعنى نوعى  س
ــت  محيطى را تقويت كنيم و در سطح كشور  فرهنگ زيس
به آن بپردازيم. بنابراين، دروس جغرافى، شيمى، فيزيك و 
ــئله مرتبط  است و آن ها هم در  دروس ديگر نيز با اين مس

آن سهم دارند.

ــايان، نظر شــما چيســت؟ آيا محيط  • آقاى دكتر ش
زيست از نگاه جغرافيا هم همين طور تعريف مى شود؟

ــاره كردند، من    همان طور كه آقاى كرام الدينى هم اش
ــت به رشتة  خاصى مربوط  هم فكر نمى كنم كه محيط زيس
ــايى  ــورد جغرافيا، چون اين علم به شناس ــد. اما در م باش
محيط هاى گوناگونى مربوط است كه انسان در آن ها زندگى 
ــت محيطى پيدا كرده  ــتراك هايى با مسائل زيس مى كند، اش
ــت. از تعاريفى كه براى جغرافيا ذكر كرده اند، مى گويند  اس
ــى روابط انسان با «محيط» اوست كه  كه جغرافيا علم بررس
ــه آن اضافه كنيم  ــت را هم ب ــت كلمة زيس البته ممكن اس
ــع همان «اكولوژى»  ــت» كه در واق و بگوييم «محيط زيس
ــى روابط بين جانواران، گياهان و  ــت، به معناى «بررس اس

جان داران با محيطى كه در آن زندگى مى كنند».
ــز، اكولوژى مى خواهد  ــال حاضر، بيش از هر چي در ح
ــؤاالت پاسخ دهد كه چه موجودات و جان دارانى  به اين س
ــمت،  در كجا و با چه جمعيتى زندگى مى كنند؟ در اين قس

موضوع «كجا» مهم است و سپس «جمعيت»!

ــه روى آن  ــى از محيط زيســت كه هم ــا تعريف • آي
متفق القول باشند، وجود دارد؟

ــده است و    بله، تعريفى كه در حال حاضر پذيرفته ش
ــت كه  در فرهنگ هاى علمى مى توانيد پيدا كنيد، همان اس

محيط زيست 
موضوعى چند 
رشته اى يا بين 
رشته اى است. پس 
به صرف اين كه كلمة 
 «زيست» در اصطالح 
«محيط  زيست» آمده، 
به درس زيست شناسى 
مربوط نمى شود
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ــت و به گونه اى  ــعه و رفاه مردم اس چيزها هزينه هاى توس
ــه قرن هفدهم  ــات را توجيه مى كردند. اين ها ب ــن اقدام اي
بر مى گردد. در آن زمان كسى عالقة زيادى به مسائل زيست 
ــئله به برداشتى هم كه ما از  ــت. البته اين مس محيطى نداش
انسان داريم، بر مى گردد؛ آن برداشتى كه معتقد است انسان 
ــود كه  ــت. كه نتيجه اش اين مى ش ــرف مخلوقات» اس «اش
ــان جايگاه ويژه اى در نظر گرفت كه بر همة  بايد براى انس
موجودات حكم روايى و فرمان دهى كند تا خودش به رفاه 
ــد. شايد اين نگاه باعث بروز مشكل شده است. كسى  برس
كه اين طور به انسان نگاه مى كند، ديگر فكر نمى كند كه آن 
ــات و زندگى و تداوم عمر  ــان، حق حي گياه هم، مثل انس
ــفر هم حقوق خاص  دارد و حتى عناصر موجود در آتمس
خودشان را دارند. درياها و آب ها نيز حقوق خاص خود را 

دارند و اين ها همه مؤلفه هاى زيست محيطى هستند! 

• البته اشــرف مخلوقات كلمه اى اســت كه معموًال 
ــروان اديان، از جمله مســلمانان به كار مى برند؛ چون  پي
مى دانيم كه در ادبيات غير دينى، اصًال موجود شــريفى 
وجود ندارد كه «اشــرف» آن ها انسان باشد. اين جالب 
توجه اســت كه كســانى كه به اين تعبير يعنى «اشــرف 
مخلوقات» بودن انسان، باور دارند، معموًال خودشان به 
حفظ محيط زيست توجه دارند. بنابراين شايد بتوان گفت 
كه انسان امروز هم خودش را به نوعى اشرف مخلوقات 
مى بيند، ولى نه از ديدگاه دينى، بلكه از ديدگاه سلطه  بر 
جهان و توانايي كشف و استخراج منابع آن به هر قيمت 
ــما، آيا همين نگاه  و افزودن بر قدرت خودش. به نظر ش

باعث نشده كه مسئلة محيط زيست به وجود آيد؟
ــود يك  ــت. نمى ش ــايان: بله، دين يك مجموعه اس ش
ــير كنيم و  ــمت از آن را بگيريم و به نفع خودمان تفس قس
بخشى ديگر را رها كنيم. در احاديث و روايات و هم چنين 
قرآن كريم، به حفظ محيط زيست توجه زيادى شده است. 
ــت، «هر كس نهالى  ــده اس از پيامبر اكرم(ص) هم نقل ش
ــت نصيب او  ــك جايى غرس كند، درختى از بهش را در ي
مى شود». اين بشر تكه اى را كه مربوط به اشرف مخلوقات 
ــه حفاظت از محيط  ــت گرفته و تكه اى را كه مربوط ب اس

زيست است، رها كرده است.

كرام الدينى: من چند نكته در اين زمينه به نظرم مى رسد 
ــت به  ــة  اول اين كه محيط زيس ــوم. نكت ــه يادآور مى ش ك
ــئله اى ندارد، مگر اين كه  ــكل يا مس خودى خود هيچ مش
ــان دخالت نكند،  ــان در آن قدم بگذارد. يعنى اگر انس انس
ــى دارد كه به  ــت خودش فرايندهاي ــت يا محيط زيس طبيع
ــيرى صحيح و طبيعى  ــل آن مى انجامد و در راه و مس تكام
ــان، و به اصطالح، همان  و متعادل حركت مى كند. اين انس
اشرف مخلوقات است كه وقتى مى آيد، آن تعادل را بر هم 
مى زند. نكتة دوم اين كه ما در فرهنگ خودمان از سه زاويه 
ــت را مورد توجه  ــئلة محيط زيس مى توانيم موضوع و مس
ــتان  ــرار دهيم. يكى فرهنگ توجه به محيط در ايران باس ق
ــًال وقتى ما  ــت الهام مى گيرد. مث ــم دين زرتش ــه از تعالي ك
دانش آموز بوديم، سكه هايى يك ريالى ضرب شده بود كه 

در ابتدا عرض كردم. منتها در سال هاى 
اخير و امروزه، بيشتر محيط زيست را 
از دريچة چشم انسان و دقيق تر بگويم 
«از دريچة منافع و مصالح انسان» نگاه 

مى كنند.

ــن مقدمات،  ــس از اي • حــال پ
بهتر اســت به اصل موضوع ميزگرد 
ــئلة محيط زيست»  كه مشكل يا «مس
است، بپردازيم. مشــكلى كه امروزه 
در همه جــا وجــود دارد و خود ما 
نيز اين روزها(آذر ماه 89) در شــهر 
ــران، با جنبه اى از اين موضوع كه  ته
آلودگى هواست مواجه هستيم. سؤال 
ما اين اســت كه از چه زمانى محيط 

زيست تبديل به «مسئله» شد؟
ــر مى كنم از  ــن فك ــى: م كرام الدين
ــت محيط  ــارت «حفاظ ــى كه عب زمان
ــئله هم  ــد، اين مس ــت» مطرح ش زيس
ــس از اين كه  ــى پ ــت. يعن ــود ياف نم
ــره گرفت و  ــان از محيط خود به انس
ــد و باعث بروز  آن اندركنش ايجاد ش
مشكالت و مسائلى شد، پس از چندى 
ــه محيط و  ــروصداى عالقه مندان ب س
ــفه در آمد و  ــمندان و شايد فالس دانش
آن ها هشدار دادند كه ما داريم با محيط 
ــت خودمان برخورد نابخردانه و  زيس
ــئله بود،  ــط مى كنيم. اين كليّت مس غل
ــه هاى  اما اگر دقيق تر بخواهيم به ريش
مسئله پى ببريم، بايد بگوييم، آلودگى ها 
ــت از زمانى كه  و تخريب محيط زيس
ــا اتفاق افتاد،  ــالب صنعتى در اروپ انق
شتاب بيشترى گرفت. به عبارت ديگر، 
ــود كه توليد  ــس از انقالب صنعتى ب پ
ــى از كارخانه ها  انبوه آلودگى هاى ناش
ــاد جمعيت و  ــيار زي و جابه جايى بس
كشاورزى متمركز و بهره بردارى بيش 
ــاك و غيره  ــع آب و خ ــد از مناب از ح
ــئله  ــكل مس ــد و كم كم به ش مطرح ش
ــد براى  ــكلى در آمد كه الزم ش و مش
ــود. اين جا بود كه  آن چاره  انديشى ش
ــئله اى به نام «حفظ محيط زيست»  مس
ــد. البته باز هم تا مدت زمان  مطرح ش
ــكل جدى  ــادى، اين حفاظت به ش زي
مد نظر قرار نمى گرفت. چرا كه بيشتر 
ــرفت و رفاه» توجه مى شد. لذا  به «پيش
ــى در مورد آلودگى آب و هوا  اگر كس
هشدار مى داد و يا از نابودى منابع خاك 
ــت و اين كه حاصل خيزى خاك  مى گف
ــى رود، مى گفتند كه اين  دارد از بين م

محمد  كرام الدينى
متولد 1324 در سيرجان.
ليسانس زيست شناسى عمومى، فوق ليسانس 
زيست شناسى گياهى، دكتراى علوم اجتماعى. 
سردبير مجلة رشد آموزش زيست شناسي
سوابق: تدريس زيست شناسى در مدارس 
ايرانى و خارجى، كارشناس گروه زيست شناسى 
دفتر برنامه  ريزى و تأليف كتب  درسى، سردبير 
سابق مجلة علمى آموزشى رهاورد و سردبير 
كنوني مجلة رشد آموزش زيست شناسى، عضو 
هئيت داوران المپياد هاى جهانى، عضو انجمن 
آموزش علوم انگلستان، رييس كميتة علمى المپياد 
زيست شناسى كشور، تأليف كتاب هاى درسى 
و غير درسى، از جمله: فتوسنتز، زيست شناسى 
گياهى، فرهنگ بزرگ سخن(مشاركت)، آشتى 
با علوم زيستى و بهداشت، تنوع زيستى، آلودگى 
هوا، حيات وحش مهره داران ايران، كتاب معلم 
زيست شناسى و آزمايشگاه.
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روى آن نوشته شده بود «آن كس كه گندم مى كارد، راستى 
مى افشاند». مى دانيم كه اين جملة زرتشت است. تعليمات 
ــت خيلى زياد است. در  ــت محيطى در تعاليم زرتش زيس
ــالمى هم توصيه هاى فراوانى نسبت به حفظ  تعليمات اس
ــايد نياز به ذكر آن ها نيست. اما  محيط زيست داريم كه ش
من فكر مى كنم «اشرف مخلوقات» خواندن انسان، تأكيدى 
ــت؛ يعنى عكس  ــى او در برابر محيط زيس ــت بر آگاه اس
ــت كرده اند. به  ــزى كه برخى از اين اصطالح برداش آن چي
ــعور انسان را كه موجب  عبارت ديگر، حيوان يا گياه آن ش
برترى اش بر ساير مخلوقات شود ندارد. ولى انسان دارد و 
ــرف» است. پس مديريت محيط در توان  به اين جهت «اش
ــان است و اوست كه بايد نسبت به اين امر آينده نگرى  انس
ــيم كه سال هاى  ــد. ما بايد به فكر آيندگان باش ــته باش داش
ــد. يعنى در  ــت بهره مند خواهند ش بعد از اين محيط زيس
ــده را ببينيد.  ــال آين ــما يك صد س اكولوژى بايد حداقل ش
درختانى را كه امروز قطع مى كنيد، موجب مى شود طي 10 
ــيل هايى مانند سيل  ــال آينده موجب پديد آمدن س تا20 س
ــود! اخيراً يكى از مسئوالن محيط  ــيل نكا ش گلستان يا س
ــت انجام  ــا كارى كه به نفع مردم اس ــت گفته بود: م زيس
ــًال اگر در يك جنگل يا  ــم؛ و منظور اين بود كه مث مى دهي
پارك طبيعى بايد جاده اى بكشيم و كشيدن آن به نفع مردم 
ــان  ــخن نش ــت، به چيزهاى ديگر كارى نداريم! اين س اس
مى دهد كه آن آقا فقط مردم امروز را نگاه كرده و مردم دو 
نسل بعد را نديده است! در حالى كه در تصميم گيرى هاى 

زيست محيطى بايد خيلى آينده نگر بود.
ــه زاويه در فرهنگ خودمان بايد به  مى گفتم كه ما از س
ــت نگاه كنيم. يكى تعاليم زرتشت، يكى تعاليم  محيط زيس
ــه. در ميان مردم ما  ــومى فرهنگ عام ــالم كه گفتم و س اس
ــت محيطى خوبى از گذشته بوده و هنوز هم  فرهنگ زيس
ــد پيدا  ــود. خود من در فرهنگى كه رش ــايد ديده مى ش ش
ــده ام. مثًال در  ــت محيطى زيادى دي ــردم، باورهاى زيس ك
ــتن مار كار خيلى بدى است. من وقتى بچه  فرهنگ ما، كش
ــد و  ــيرجان، گاهي در خانه مان مار پيدا مي ش ــودم، در س ب
ــتند و نبايد  ــايه هاى ما هس مادرم مى گفت اين مارها همس
ــمى بودند  ــانيم. احتماالً  مارهاى غير س به آن ها آزارى برس
ــاندند. چرا؟ براى اين كه  و حقيقتًا آزارى هم به ما نمى رس
آن ها موش ها را مى خوردند. مادر من مى گفت اگر مارها را 
ــيم، موش ها زياد مى شوند؛ همان طور كه اگر گربه ها  بكش
را هم بكشيم،  موش ها زياد مى شوند. نسل هاى قبل از ما به 
اين موضوعات، براى تنظيم محيط زيست معتقد بودند. در 
حال حاضر، اين مسائل يا فراموش شده و يا كم تر به آن ها 
ــود. ما به اين «اخالق محيط زيست» مى گوييم  توجه مى ش
ــى است كه آفريده  كه مى گويد: هر چيزى ذاتًا داراى ارزش

شده است، پس ما هم براى آن بايد ارزش قائل شويم.

• آقاى كرام الدينى منظور از «تنوع زيستى» در ارتباط 
با مسئلة  محيط زيست چيست؟

ــتى در سال 1992 در نشست سران  اصطالح تنوع زيس
ــورهاى جهان در «ريودوژانيرو» متولد و يا تقويت شد.  كش
ــران است.  ــت س ــعة  پايدار هم محصول همان نشس توس

ــظ «تنوع  ــد حاف ــه ما باي ــد ك مى گوي
زيستى» باشيم. محصول آن نشست دو 
نكتة بسيار مهم بود؛ يكى تنوع زيستى 
و ديگرى توسعة پايدار كه هنوز هم از 
آن ها زياد صحبت مى شود. تنوع زيستى 
ــد ما بايد اين تنوعى را كه به ما  مى گوي
ــت نگه داريم و سعى كنيم  ــيده اس رس
ــه نفع خودمان  ــن نرود. چرا كه ب از بي
است و ما در شبكه اى قرار داريم كه هر 
ــتر باشد، پايدار تر  چه مهر ه هاى آن بيش
خواهد بود و اگر اين مهره ها كم شود، 
ــت خواهد  باعث ناپايدارى محيط زيس
شد. فرزندان و نوه هاى ما بايد از محيط 

زيست بهره مند شوند.

• عمده ترين چالش هايى كه محيط 
زيست ايران و جهان در حال حاضر 
با آن ها روبه روست، كدام ها هستند؟

ــن «فقدان آمايش  ــايان: به نظر م ش
سرزمين»، چالش بزرگ ماست. آمايش 
سرزمين يعنى اين كه در يك برنامة  بسيار 
بزرگ ملى، پتانسيل ها و امكانات بالقوة 
ــون جغرافيايى  ــى نواحى گوناگ محيط
كشور شناسايى شوند و سپس براى هر 
ــرزمين ها و محدوده هاى  يك از اين س
ــيم تا  ــته باش ــى تعريفى داش جغرافياي
ــبتًا خوبى در  ــم انداز نس بتوانيم به چش
ــراى محيط  ــه تنها ب ــيم. ن ــده برس آين
زيست، بلكه براى اقتصاد، و اشتغال و 
ساير موارد از جمله آموزش نيز نيازمند 
آمايش زمين هستيم. اگر ما چالش ها و 
مشكالت زيست محيطى را دسته بندى 
ــوارد جنبه هاى  ــى از اين م كنيم، بعض
ــد گرمايش جهانى،  جهانى دارند. مانن
سوراخ شدن الية ازون، يا كاهش مقدار 
ازون در جو يا طوفان هايى كه از مناطق 
گوناگون سر چشمه مى گيرد. بعضى از 
اين موارد هم جنبه هاى منطقه اى دارند. 
ــى كه از مناطق  ــد ريزگردهاى عرب مانن
ــم جوار آمده و ما را تحت تأثير قرار  ه
مى دهند. باران هايى هم كه ممكن است 
ــته باشند،  ــيدى و غيره داش ــكل اس ش
ممكن است منطقه اى و يا جهانى باشند. 
ولى مجموعه اى از مسائل و مشكالت، 
ــت و در  مخصوص منطقة خودمان اس
ــاهده كنيم.  ايران مى توانيم آن ها را مش
ــت  ــئله اى زيس ــالى مس مثًال خشك س
ــوزى ها يك  آتش س ــت.  اس ــى  محيط
ــئلة زيست محيطى است. بعضى از  مس
ــوزى ها عمدى است. براى  اين آتش س

سياوش شايان 
متولد 1333 در نهاوند.

ليسانس جغرافياى طبيعى(1358)، فوق ليسانس 
جغرافياى طبيعى، اقليم شناسى(1366)، دكتراى 

جغرافياى طبيعى(ژئومورفولوژى) (1379). سردبير 
مجلة رشدآموزش جغرافيا

سوابق: تدريس در دانشگاه  تربيت مدرس از 
1370 تاكنون،  كارشناس برنامه ريزى و تأليف كتب 

درسى، عضو هئيت تحريرية مجلة رشد جغرافيا، 
تأليف كتاب هاى درسى و غير درسى، از جمله: 

دربارة آموزش جغرافيا، سرگذشت ملل كهن، 
فرهنگ اصطالحات جغرافياى طبيعى، جغرافيا(1)، 

جغرافياى قاره ها، جغرافياى درسى دورة راهنمايى و 
جغرافياى جهان دورة تربيت معلم.
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ــل زمين هاى باغى و  ــش گياهى و تبدي ــن بردن پوش از بي
ــتفاده در بخش مسكن و ويال،  زراعى به زمين هاى قابل اس
آتش سوزى هاى طبيعى هم داريم كه يكى از راه هاى حفظ 
تعادل طبيعت از طريق خود طبيعت است. به عبارت ديگر، 
ساز و كار طبيعى محيط براى تنظيم خودش است. چه طور 
وقتى جايى از بدن ما درد مى كند، پمادى روى آن مى زنيم 
و يا آن را مى بنديم، مى شود گفت، برخى از اين اقدامات را 
طبيعت هم انجام مى دهد تا خودش را ترميم كند. اينجاست 
ــت و زمين به عنوان موجودى جان دار  كه ما بايد به طبيع
ــودش را تا حدودى  ــد زخم هاى خ ــر كنيم كه مى توان نظ
ــئلة محيط زيست  ــد! ما بايد در مواردى كه مس التيام بخش
ــا اقدامات جهانى و  ــكالت را ب جنبه هاى جهانى دارد، مش
ــازمان هاى جهانى و پيمان هاى بين المللى  ــاركت در س مش
ى  رفع كنيم. در داخل كشور هم كه مقياس نسبتًا كوچك تر
ــود، بايد برنامة ويژه اى براى محيط زيست  محسوب مى ش

داشته باشيم. 

• آقاي كرام الدينى، عوارض تخريب محيط زيســت 
چيست؟

كرام الدينى: محيط زيست ايران متأسفانه به دليل وجود 
ــانى مشكالت بسيارى دارد.  عوامل گوناگون طبيعى و انس
اگر چه اين مشكالت را نمى توان به گردن انسان گذاشت، 
ــائل را مديريت  ــان مى تواند با برنامه ريزى، اين مس اما انس
ــور پيش برود،  در  ــد. مثًال درياچــة اروميه اگر همين ط كن
ــوره زار شد،  ــود و وقتى ش ــوره زار تبديل مى ش آينده به ش
ــس آب و هوا نيز عوض  ــر درياچه اى وجود ندارد. پ ديگ
ــى از نمك  ــاد بوزد، طوفان ــورى كه وقتى ب ــود. به ط مى ش
ــاورزى را پر از  ــود و زمين هاى مجاور كش ــده مى ش پراكن
ــورهاى  ــاير كش ــك مى كند. حتى آثار آن به تركيه و س نم

مجاور مى رسد. 
محيط زيست و مسائل بوم شناسى مسائل جهانى هستند. 
مثًال دودى كه در يك كشور توليد مى شود، به كشور ديگر 
ــيدى مى شود. بنابراين، اين  هم مى رود و منجر به بارش اس
ــت  ايران، متأسفانه با  ــائل مرز نمى شناسند. محيط زيس مس
ــتى كه ناشى از عدم آينده نگرى بوده، به  دخالت هاى نادرس
ــت. حفظ محيط زيست به عزم ملى احتياج  خطر افتاده اس
ــات پيدا كند. راه حل  ــا از اين وضعيت بحرانى نج دارد ت
ــكل هم آموزش دادن  مردم است. يعنى بايد نوعى  اين مش
فرهنگ زيست  محيطى درست كنيم. آن چه كه داشته ايم و 

فراموش شده است، بايد حتمًا احيا شود.

• آيا رشد جمعيت، جابه جايى جمعيت، مهاجرت و 
آواره شدن و مانند اين ها ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با 

موضوع محيط زيست دارد؟
ــّلمًا. يكى از عوامل تخريب كنندة محيط،  ــايان: مس ش
بهره بردارى بيش از حد از محيط، و زيادي جمعيت است. 
ــاحت  ــار بر واحد مس ــد، فش ــتر باش هر چه جمعيت بيش
ــكى هاى كرة زمين محدود  ــود. مساحت خش بيشتر مى ش
ــت نيز محدود است.  ــاحت زمين هاى قابل كش است. مس
ــك ميليارد نفر، چهار ميليارد نفر  بنابراين، وقتى به جاى ي

مى خواهند از واحد محدودى استفاده كنند،  مسّلم است كه 
فشار بيشترى به اين واحد وارد مى شود، مگر آن كه برنامة 
ــيده اى براى بهره بردارى داشته باشيم و فناورى هاى  انديش

خاصى در اختيارمان باشد.
ــت هلندى ها  ــد اگر كره ى زمين را به دس مثًال مى گوين
بدهند، 14 برابر جمعيت كنونى كرة زمين را غذا مى دهند، 
ــور بدهند، غذاى مردم خودش را  ــت فالن كش اگر به دس
ــم نمى تواند بدهد. چرا؟ چون هلندى ها فناورى و افكار  ه
ويژه  و نگاه خاصى به زمين دارند. از فناورى هايى نيز بهره 
ــاحت را مورد بيشترين بهره بردارى  مى برند كه كمترين مس
ــن اثر تخريبى بر  ــد، بدون اين  كه كوچك تري قرار مى دهن

جاى بگذارند.

ــه «مســئلة آموزش»  ــار ب ــى دوب ــاى كرام الدين • آق
ــن يكى از ســؤاالت ما در  ــه اتفاقًا اي ــاره كردند ك اش
ــايان، به نظر شما آيا  اين گفت و گوســت. آقاى دكتر ش
كتاب هاى درســى ما متناســب با نيازهاى ما به موضوع 
محيط زيســت پرداخته اند؟ و فكر نمى كنيد الزم اســت 

كارهاى جدى ترى صورت گيرد؟ 
ــطوح مختلف تجزيه كرد  ــايان: آموزش را بايد به س ش
ــان عمومى و هم  ــم مخاطب ــراي دانش آموزان، ه ــم ب و ه
متخصصان، آموزش هاى ويژه اى را در نظر گرفت. آموزش 
ــاوت دارد. بعضى از موارد، مهارت هايى  هم جنبه هاى متف
ــط اطراف تعامل  ــان چگونه مى تواند با محي ــت كه انس اس
ــته باشد. بعضى موارد نيز جنبة  دانشى و شناختى دارد.  داش
ــت كه از طريق آموزش،  ــى نيز نگرش خود مردم اس بخش
كار فرهنگ سازى صورت مى گيرد. بايد نگرش مردم را از 
اين طريق تغيير داد. مدتى است كه اين كارها در كتاب هاى 
ــندگان درسى از  ــده. برنامه ريزان و نويس درسى شروع ش
ــى وزارت آموزش و  ــى و از طرف ــق كتاب هاى درس طري
ــادى انجام داده اند.  ــرورش، در اين خصوص كارهاى زي پ
ــبختانه داريم عالئم جالب و اميدوار كننده اى هم از  خوش
ــه روى آن ها كار  ــلى ك ــه دريافت مى كنيم. يعنى نس جامع
ــته ايم، معلم برايشان پرورش  كرده و كتاب براى آن ها نوش
ــته ايم، دارند پاسخ هاى نسبتاً   ــان گذاش داده و كالس برايش
مناسب و قابل قبولى به ما مى دهند كه البته به پژوهش هاى 
ــود چه اندازة آن، ناشى از  ــخص ش ميدانى نياز دارد تا مش
ــى، كتاب هاى آموزشى و آموزش و  برنامه ريزى هاى درس
پرورش است و چه مقدار آن نيز از ديگر كسانى است، كه 
در اين زمينه فعاليت مى كنند. به هر حال، گاهى كافى است 
ــك بچه و دانش آموز  ــما چيزى در خيابان بيندازيد تا ي ش
ــده ام دانش آموزانى را كه اگر  ــد. من دي ــما تذكر بده به ش
ــد، آن را جمع آورى  ــغالى وجود داشته باش در خيابان آش
ــطل آشغال برسند. بيرون هم وقتى مى روم،  مى كنند تا به س
ــان آورده اند تا هر چه را  ــه با خودش مى بينم بعضى ها كيس
در محيط طبيعى استفاده و بهره بردارى مى شود، برگردانند 
ــد. االن در  ــه و غيره دهن ــت زبال ــل مراكز برداش و تحوي
كتاب هاى جغرافى، زيست شناسى، زمين شناسى، فيزيك و 
ــت. روى هم رفته، كلمة  ــيمى، اين كارها انجام شده اس ش
ــش نگرش هاى مثبت  ــترش فرهنگ  و افزاي آموزش،  گس

اگر مى پرسيد 
كه در حال 

حاضر، معلم چه 
كارى مى تواند 
انجام دهد، به 

نظر من اول 
مى تواند دانش 
زيست محيطى 
و اكولوژيكى 

خودش را افزايش 
دهد

پايه هاى اكولوژى 
را بايد آموزش 
دهيم تا بچه ها 

بدانند كه حيات 
شبكه اى عظيم و 
پيچيده است و 

فردى نيست. اگر 
اجزاى اين شبكه 

نابود شوند

10
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  



11
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  

نسبت به محيط، كليدهاى كار هستند و نبايد نااميد شويم. 
اين آموزش ها كم كم فراگير مى شود و در نتيجه كل جامعه 
ممكن است به بعضى از مسائل واكنش نشان بدهد. االن در 
سطح جهان بعضى از اين واكنش ها را مى بينيم. مثًال حدوداً 
ــه طرف آلمان  ــه ب ــاه پيش بود كه قطارى از فرانس ــك م ي
ــل دهد. در اين  ــا زباله هاى اتمى را تحوي ــاده بود ت راه افت
خصوص،  300 هزار پليس سر راه اين قطار قرار گرفتند و 
ــت را كه مخالف اين انتقال  مردم و طرف داران محيط زيس
ــان را به ريل  بودند از قطار دور مى كردند. بعضى ها خودش
ــته بودند. آن قطار راهى را كه مى شد ظرف سه ساعت  بس
ــى كند، حدود 15 روز طى كرد. مى خواهم بگويم، مردم  ط
به حدى عالقه مند مى شوند كه حتى از جانشان مى گذرند. 
ما اگر بتوانيم بچه ها را به جاى حساسيت نسبت به نمرات، 

ديده بان محيط زيست كنيم، كار ارزشمندى خواهد بود. 

ــار ة  ــما در اين زمينه چه اش ــاى كرام الدينى، ش • آق
ديگرى داريد؟

ــاره كردند كه در كتاب هاى  البته دكتر شايان درست اش
ــت محيطى وجود دارد. ولى واقعيت  ــائل زيس درسى مس
ــته و گريخته  ــن، اين ها هنوز جس ــت كه به نظر م اين اس
است. اين كوشش هايى كه شده، در پى عالقه هاى شخصى 
خود ما، كه برنامه ريز، كارشناس يا مؤلف كتاب هاى درسى 
ــى منسجم و هماهنگ  بوده ايم انجام گرفته و برايند كوشش
نيست؛ اگر چه مثًال كتاب هاى شيمى و جغرافياى ما جايزة  
ــت. ما نياز داريم كه اين   ــت محيطى را هم گرفته اس زيس
ــوند. وقتى هماهنگى ايجاد شود،  كارها با هم هماهنگ ش
ــدا از اين حرف ها، حفظ  ــا بهتر انجام مى گيرد. اما ج كاره
محيط زيست را به دو شكل مى شود آموزش داد. يكى اين 
ــتورالعمل هايى را در كتاب هاى خودمان  كه توصيه ها و دس
قرار دهيم و بگوييم اين كارها را انجام دهيد و مثًال آشغال 
نريزيد و ساير موارد. ديگر اين كه به «علوم پايه» بپردازيم. 
ــت محيطى را بگوييم.  ــأ و ريشة ضايعات زيس يعنى منش
پايه هاى اكولوژى را بايد آموزش دهيم تا بچه ها بدانند كه 
ــت و فردى نيست. و  ــبكه اى عظيم و پيچيده اس حيات ش
بدانند كه اگر اجزاى اين شبكه نابود شوند، انسان هم نابود 
ــا بگوييم كه بايد تنوع  ــود. بايد از نظر علمى به آن ه مى ش
ــتى حفظ و گونه ها نگه دارى شود. چون بنياد آفرينش  زيس
ــى ملى  ــت. اين آموزش ها بايد در برنامة درس بر تنوع اس
ــيد كه در حال  جاى خودش را پيدا كند. منتها اگر مى پرس
حاضر، معلم چه كارى مى تواند انجام دهد، به نظر من اول 

ــى و اكولوژيكى خودش را  ــت محيط مى تواند دانش زيس
ــت كه كسى از آن  ــت چيزى نيس افزايش دهد. محيط زيس

بدش بيايد. چيز خوشايندى است.
 چشم حافظ به تماشاى دو زلفش روزي، 

 شد كه باز آيد و جاويد گرفتار بماند
 بنابراين معلم در ابتدا بايد حداقل محيط زيست خودش 
را بشناسد. بخصوص در كشور ما كه محيط هاى زيست به 
ــت كه انواع اقليم ها در آن وجود دارد.  ويژه به گونه اى اس
ــى ما در ايران، بيابان، جنگل  ــت، ول در اروپا اين گونه نيس
گرمسيرى، ساوان، جنگل خزرى، جنگل زاگرسى، درياچه، 
ــق گوناگون ديگر داريم. اگر اين اتفاق بيفتد  تاالب و مناط
ــت محيطى باشد  و رويكرد معلم به آموزش رويكرد زيس
ــه دانش آموزان بگويد تا  ــاى كوچكى را به هم و فعاليت ه
ــام آن بپردازند، خواهيم ديد كه اين اقدام، چه  آن ها به انج
بازتاب خوبى خواهد داشت. بچه ها بسيار مشتاق اند كه در 
ــوند. به اين ترتيب، آن ها  اين زمينه كار كنند و درگير آن ش
به سربازان محيط زيست تبديل مى شوند و حتى به والدين 
ــان هم كه حفظ محيط زيست را فراموش كرده اند،  خودش

ى مى كنند. ياد آور

ــايان، كشورهاى فقير آگاهى بيشترى  • آقاى دكتر ش
نسبت به محيط زيست دارند يا كشورهاى پيشرفته؟

شايان: اصوالً كشورهاى پيشرفته، آگاهى شان در اين باره 
بيشتر است،  ولى در بعضى كشورهاى فقير هم آگاهى مردم 
خوب است. مثًال در كشور كوچك نپال، مردم آگاهى هاى 
ــايد باور نكنيد كه  ــيار بااليى دارند. ش زيست محيطى بس
چوپان هاى آن جا هم، از آب گرمكن هاى خورشيدى براى 
ــيارى  ــتفاده مى كنند. زنان در بس گرم كردن چاى و غذا اس
ــتند. بيش از همة  ــورها، سربازان محيط زيست هس از كش
ــار، پرچم داران محيط زيست، از گذشته تا كنون، زنان  اقش
بوده اند. در خانه ها نيز زنان به محيط زيست نظم مى دهند. 
ــايد به خاطر آن وظيفة  در جهان هم همين گونه بوده و ش
مادرانه و حس مادرانه اى است كه بر عهده دارند يا نگاهى 

كه به زمين دارند و يا نگاه زمين نسبت به آن هاست. 

• آقاى كرام الدينى، شما كه به عنوان زيست شناس و 
دبير زيست شناسى، مشاهدات خوبى از كشورهاى ديگر 

داريد، در اين باره چه مى گويد؟
ــاى اصيل از قديم  ــر جا فرهنگ ه ــى: اوالً، ه كرام الدين
همان طور ادامه داشته باشد، به طورخود به خود، مردم آن 

در كشور كوچك 
نپال، مردم 
آگاهى هاى زيست 
محيطى بسيار بااليى 
دارند. شايد باور 
نكنيد كه چوپان هاى 
آن جا هم، از 
آب گرمكن هاى 
خورشيدى براى 
گرم كردن چاى و 
غذا استفاده مى كنند

معلمان بايد ديده بان 
محيط زيست باشند
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منطقه، حامى  محيط  زيست هستند و اين گونه مى انديشند. 
د  ــر از اين بود، از بين رفته بودند. مثًال مى داني چون اگر غي
ــايش خاك از بين  ــاى آمريكا در اثر فرس ــه تمدن ماياه ك
ــراد آن از بين رفت و اين به  ــى تمدن با همة اف ــت. يعن رف

خاطر يك اشتباه زيست محيطى بود.
ــتان  من زمانى كه در كانادا بودم، از يك مركز سرخ پوس
ــان مى داد چه قدر  آمريكايى بازديد كردم. فيلمى بود كه نش
ــتان آمريكايى  ــت محيطى در بين سرخ پوس باورهاى زيس
وجود دارد. اصًال در فرهنگ آن ها اين باورها وجود داشت. 
ــاد پيدا مى كرديم، خيلى از  ــر ما به حرف هاى آن ها اعتق اگ
مسائل محيط زيستمان حل مى شد. در چين هم جوان هاى 
ــالب چين - بد بودند و مى گفتند  ــى با مائو- رهبر انق چين
ــور ما را عقب نگاه داشته است. اما افراد مسن از او بد  كش
ــن پرسيدم كه  نمى گفتند و مردد بودند. من از يك فرد مس
ــبت به مائو چيست؟ گفت جوان ها خيلى از او  نظر تو نس
ــت. مائو فردى بود بزرگ  بد مى گويند، ولى اين گونه نيس

اما با اشتباهاتى بزرگ!
حاال، كشورهاى بزرگ، فجايع زيست محيطى بزرگ ترى 
به بار مى آورند و كشورهاى عقب مانده، آسيب كمتر. اخيراً 
در مجارستان سيلى از مواد سمى راه افتاد و به رود دانوب 
ريخت؛ از اين مسائل زيست محيطى در كشورهاى توسعه 
ــود و تأثيرات بزرگى دارد. يا در چاه هاى  يافته ايجاد مى ش
ــه اى رخ داد كه  ــك چند ماه پيش فاجع ــت خليج مكزي نف
ــد تا بتوان ضايعات محيطى ناشى از  ــال ها طول مى كش س

آن را ترميم كرد.
آخرين سؤال! 

ــما به  ــى، در يك عبارت، پيام ش ــاى كرام الدين • آق
معلمان علوم و زيست شناســى و عامة معلمان در مورد 

محيط زيست چيست؟
ــبت به محيط زيست.  كرام الدينى: يك كلمه: آگاهى نس

به قول حضرت مولوى:
است  «آگهى»  دل  اى  چو  جان  اقتضاى   
ست. قوى  جانش  بود  تر  آگه  كه  هر 

ــن زمينه  ــم اگر در اي ــما ه ــايان، ش • آقاى دكتر ش
ــاير معلمان داريد،  پيامى به معلمان جغرافى، علوم و س

بفرماييد؟
معلمان بايد ديده بان محيط زيست باشند. ديده بان عالوه 
ــد بداند از چه چيزى  ــه وظيفة ديدن را دارد، باي ــر اين ك ب
ــد و  ــد نگهبانى كند. بنابراين، بايد اوالً محيط را بشناس باي
ــد. پس بايد به او بگوييم كه ارزش آن چه  ارزش آن را بدان
ــن ارزش را بداند و  ــت؟ اي بايد از آن نگه دارى كند چيس
ــد، مسلماً  دانش آموزانى كه تربيت مى كند،   اگر ديده بان باش

همان حساسيت ها را خواهند داشت.
• بار ديگر از شما سپاس گزاريم.
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!
اختالف ميان فيلسوفان الهى و غير الهى در اين نيست كه جهان خدا دارد يا نه، بلكه ديوار اصلى ميان دو 
ــوفان، اختالف دربارة جان دار بودن جهان است. اگر نگاه ما به جهان، جهان جان دار باشد،  گروه از فيلس

اين نگاه نه تنها علم را از بين نمى برد، بلكه علم ديگرى را پديد مى آورد. در اين وضعيت چه چاره اى 
بايد انديشيد؟ به نظرم راه  حل هاى فناورانة علماى تجربى براى مواجهه با آلودگى محيط زيست، 

به جاى حل مسئله صورت آن را پاك مى كند، چون به علت اصلى توجه نمى كنيم و به همين 
دليل تا كنون مشكل باقى است. بحران محيط زيست در دل دانش الهيات بايد مطرح شود 
نه در علوم تجربى ،  چرا كه اين بحران اخالقى و الهياتى (به معناى فلسفة سنتى) است. 
ريشة گستاخى بشر در تخريب محيط زيست، ناشى از جهان بينى است. محيط طبيعى 
ــود را عزيز دردانة اين  ــود بى جان نگاه كردن، خ ــر و تمام جهان را يك موج بش
ــوب كردن و به جاى خدا در جهان نشاندن و جهان را ستايشگر  آفرينش محس
بشر نشان دادن، نتيجه اش چنين بحرانى مى شود. متأسفانه در اين مسئله امروز 
علم و فلسفه با يكديگر هماهنگ هستند.  فلسفه مى گويد اصالت انسان در 
جهان، و علم هم مى گويد «يك جهان بى جان.» اين بشر در درون اين جهان، 
گويى عزيز دردانه اى است كه تمام جهان بايد فدايى او شود. عدة زيادى 
از نويسندگان غربى كه در زمينة محيط زيست قلم زده اند، اين گناه را به 
ــردن اديان مى اندازند. اديان را متهم كرده اند و مى گويند از آن جايى كه  گ
اديان بشر را عزيز بى جهت معرفى كرده و تمام موجودات به بشر سجده 
كرده اند، لذا خداوند اين جهان را براى بشر آفريده و بشر بى محابا هر 

چه به چنگالش مى رسد، از اين طبيعت استفاده مى كند.
ممكن است در اين قضيه متون مسيحيت (كليسايى) مقصر باشند، 
اما اين اتهام به دامن اسالم هرگز نخواهد نشست. راز قضيه اين است 
كه علم چنين كوتاهى را كرده و گفته است جهان موجودى بى جان و 
ابزارى براى بشر است و بشر امروز را به جاى خداى اديان معرفى كرده 
است. اگر قرار بود اين اتهام متوجه اديان باشد، چرا در قديم چنين نبوده 
است؟ چرا در يك قرن اخير و بعد از پيشرفت فناورى و تحولى كه در 
علم وصنعت پيش آمد، بحران محيط زيست مطرح شد؟ شايد در طول 
ــئله پيدا مى شود. كه اول جايى است كه  تاريخ اديان، تنها در قرآن اين مس
ــده و مظاهر طبيعت مورد سوگند خداوند قرار  ــم خورده ش به طبيعت قس
مى گيرد. به نظر مى رسد در قرآن، در كنار سوگندهاى طبيعى، به بعد تربيتى 

ــر نيز توجه شده است. آية صريح داريم كه اين عهد كه خدا بر آن سوگند  بش
ياد كرده، به خاطر اين است كه به موجب اين تعهد، بايد بشر زمين را آباد كند. 

ــت و به هيچ وجه اجازة مصرف بى رويه و آلودگى  موضوع تعهد، آبادى زمين اس
ــت و بهره بردارى بيش از حد از  ــر داده نشده است. تخريب محيط زيس زمين به بش

طبيعت، خالف عهد ازلى است.

* عالم دينى و استاد حوزه و دانشگاه

سيد مصطفى محقق داماد*
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در ساحل جنوبى آالسكا، بندرى به نام بندر والِدز قرار دارد كه از 
آن نفت خام آالسكا بارگيرى و به كاليفرنيا و ديگر بنادر اياالت متحده 

ارسال مى شود. در 24 مارس 1989م، كاپيتان جف هازل وود، فرماندهى 
يك فروند كشتى نفت كش را به عهده داشت كه از قضا نام آن كشتى 

مرى مكينتاش

سال داشت، جوان ترين كاپيتانى بود كه توانست اجازة فرماندهى 
نفت كش مورد نظر را به دست آورد. با اين حال، كاپيتان در 

مى گسارى افراط مى كرد و اين نقطة ضعف بزرگى براى او بود. 
يكى از شب ها كه كاپيتان، از اين جهت در وضعيت مناسبى نبود و 
همان شب، پليس گواهى نامة رانندگى او را در خيابان ضبط كرده 

بود، متأسفانه اجازه يافت نفت كش خود را هدايت كند! 

ترك كردن سواحل آالسكا براى كشتى ها كارى مخاطره آميز است. 

چون اين سواحل ُپر از جزيره هاى كوچك و صخره هايى است كه 

بعضى از آن ها زير آب قرار دارند. مضافاً كه در فصل هاى زمستان و بهار 

خطر ديگرى هم كشتى ها را تهديد مى كند، و آن كوه هاى يخى است. 

كشتى اكسون والِدز در اواخر شب بيست و چهارم مارس پس 

از بارگيرى، حركت خود به سوى مقصد را شروع كرد. ابتدا كاپيتان 

ً  آن را به دستياران درجه  خودش فرماندهى كشتى را به عهده گرفت، ولى بعدا

سوم خود سپرد تا بتواند به بعضى از امور ادارى رسيدگى كند. درست بعد از نيمه 

شب، نفت كش اكسون والدز با صخره هايى كه 
بر سر راهش قرار گرفت و «بالى ريف» نام 
داشت، برخورد كرد. پنج حفره در بدنة  كشتى 
ايجاد شد كه يكى از آن ها به طول و عرض 6 
متر در 2 متر بود. كشتى حامل 50 ميليون ليتر 
نفت خام بود و اين نفت به طرف دريا سرازير 
شد. كاپيتان كه از ماجرا خبردار شد،  اين پيام  است! جز اين كه بايد دانست، آالسكا منابع طبيعى با 

ارزش فراوانى نيز دارد كه از آن جمله چهار صنعت 
بزرگ است: ماهى گيرى، گردشگرى، جنگل و نفت.

وقتى صحبت از آالسكا به ميان مى آيد، بسيارى از ما آن را جزيرة يخ زده 
و دور افتاده اى تصور مى كنيم كه در شمال غربى آمريكا واقع شده است؛ 

جزيره اى با درياى صاف و آسمان آبى و منابع طبيعى فراوان، و البته همين طور 

كنيم.براى مدتى كشتى را در همين جا متوقف نفت از آن نشت كرده است. لذا ما مجبوريم «حادثه اى براى كشتى اتفاق افتاده و مقدارى را به ايستگاه مركزى كشتى ها مخابره كرد: 

متأسفانه عمليات پاك سازى و متوقف 
كردن نشت نفت، سريع به اجرا در نيامد. قايق  
مخصوصى كه براى چنين موقعيت اضطرارى قبًال 
وجود  داشت، در طوفان دريايى از ميان رفته بود. 
از اين رو، چهارده ساعت از شروع ضايعه گذشته 
بود كه عمليات شروع شد. در روز اول دريا صاف 
و آرام بود، اما از آن به بعد، در حالى كه همة 
تجهيزات الزم براى جلوگيرى از نشت نفت، در 

محل حاضر شد، دريا طوفانى شد و بادهاى قوى، 

به سرعت نفت را به نقاط ديگر دريا گسترش دادند؛ 

به طورى كه مديريت شركت اكسون به خبرنگاران 

رسانه هاى گروهى اعالم كرد كه شركت در وضعيت 

مخاطره آميزى قرار گرفته است.
نفت زيادى كه از اين نفت كش به دريا سرازير 

شد، به زودى به طول 1700 كيلومتر، سواحل آالسكا 
را به مساحت 4800 كيلومتر مربع آلوده ساخت و اين 
بدترين ضايعة زيست محيطى ناشى از نشت نفت، در 

تاريخ آمريكا بود.
ميليون ها ماهى،  سيصد  هزار مرغ دريايى و هزاران 

مرغ دريايى نابود شدند. تنها جسد 16 وال يا نهنگ 

نيز، «والِدز» بود. نفت كش متعلق به شركت نفتى اِكسون[يكى از هفت خواهران نفتى!] 
بود و به همين دليل گاهى به آن نفت كش اكسون والِدز هم مى گفتند. كاپيتان هازل وود 

دريا نوردى با تجربه و ماهر بود كه از كودكى عشق به دريا داشت، به طورى كه وقتى 32 

﹉ ﹁︀︗︺﹥ء 
﹩︴﹫﹞ ️︧ز
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روشنى را بچشيم
شب يك دهكده را وزن كنيم، خواب يك آهو را

گرمى النة لك لك را ادراك كنيم
روى قانون چمن پا نگذاريم

در موستان گره ذائقه را باز كنيم
و دهان بگشاييم اگر ماه در آمد

و نگوييم كه شب چيز بدى است
و نگوييم كه شبتاب ندارد خبر از بينش باغ 

و بياريم سبد
ببريم اين همه سرخ، اين همه سبز

صبح ها نان و پنيرك بخوريم
و بكاريم نهالى سر هر پيچ كالم 
و بپاشيم ميان دو هجا تخم سكوت

و نخوانيم كتابى كه در آن باد نمى آيد
و كتابى كه در آن پوست شبنم تر  نيست

و كتابى كه در آن ياخته ها بى بُعدند

و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون
و بدانيم اگر كرم نبود، زندگى چيزى كم داشت
و اگر خنج نبود، لطمه مى خورد به قانون درخت
و اگر مرگ نبود، دست ما در پى چيزى مى گشت

و بدانيم اگر نور نبود، منطق زندة پرواز دگرگون مى شد
و بدانيم كه پيش از مرجان، خالئى بود در انديشة درياها

﹩﹠ ر︫و
سهراب سپهرى 

از آب گرفته شد. بعضى از جانوران و پرندگان 
موجود در محيط، يا از سرما و يا از گرسنگى 
تلف شدند و 25 درصد پالنكتون هاى دريايى 

نيز از بين رفتند. پالنكتون  را كه مى دانيد 
چيست؟ آن ها گياهان و جانواران بسيار ريزى 
هستند كه در دريا زيست مى كنند و در زنجيرة 
غذايى موجودات دريايى بسيار اهميت دارند. 

پالنكتون ها، به ويژه غذاى ماهيان ريزى هستند 
كه خودشان غذاى ماهيان بزرگ تر مى شوند و به 

همين ترتيب اين زنجيره ادامه مى يابد. پس در 
اين فاجعه، زنجيرة غذايى دريا زيست ها پاره شد.

مقصر كيست؟
مسلماً راحت ترين كار اين است كه يك 

نفر را كه همان كاپيتان كشتى است، در بروز 
اين فاجعة زيست محيطى مقصر بدانيم. اما 

حقيقت آن است كه در اين ماجرا، افراد زيادى 
مقصر بودند: افرادى در شركت نفتى اكسون، 

افرادى در آالسكا و افرادى هم در داخل كشتى  
نفت كش. شايد بزرگ ترين اشتباه، ناشى از نگاه 
غلط كسانى در صنايع نفتى آمريكا بود كه فكر 
مى كردند چون تا به حال چنين اتفاقى نيفتاده 

است، در آينده هم چنين جريانى روى نخواهد 
داد! اين جز بى خيالى و از خود راضى بودن چه 

مى تواند باشد؟!

عواقب كار 
 فاجعة زيست محيطى اكسون والدز، تأثير 
بسيار زيادى بر صنعت نفت به جا گذاشت. 

چگونه؟ مى دانيم كه هر كشورى به انرژى براى 
حمل و نقل، صنايع و توليد برق نياز جدى دارد. 
اين انرژى هم بايد از منبعى مانند خورشيد، باد، 

سد، نفت، گاز يا انرژى هسته اى تأمين شود. نياز 
به انرژى ارزان سبب مى شود كه شركت هاى 
نفتى همواره در پى پايين نگه  داشتن قيمت 

نفت باشند و اين خود موجب مى گردد كه عدة 
كمترى را در ساعات بيشترى به كار گيرند و 
در نتيجه دستمزد كمترى بپردازند. لذا ممكن 

است  افرادخوب كار نكنند. اين فرايند در نهايت 
احتمال روى دادن ضايعاتى بزرگ مانند ضايعة 

اكسون والدز را بيشتر مى كند!

منبع
Disaster! ,Mary Mctntosh,Oxford university 
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ــته و در نهايت ادب سخن  آرام و آرامش بخش بود. آهس
مى گفت. كوتاه و روان مى نوشت. لباسش ساده و تميز بود و 
اغلب در طبقات ساختمان سازمان بدون عبا حركت مى كرد 
ــادگى معلمى خود را در كارشناسان القا مى كرد.  و صفا و س
ــام كار و وظيفة خود  ــراد را به انج ــا اخالص و ارادت اف ب
ــود و افراد صالح  ــيار با هوش و زيرك ب برمى انگيخت. بس
ــى داد و از آن ها در هنگام  ــخيص م ــا و خادم را تش و كوش
الزم پشتيبانى و دفاع مى كرد. اين ها گوشه اى از ويژگى هاى 

انسانى شهيد سيد كاظم موسوى بود.
ــال 1314 در ميامى به دنيا آمد.  سيد كاظم موسوى در س
ميامى مركز بخش ميامى از شهرستان شاهرود است. خاندان 
موسوى تا چند پشت از خادمان دين و راهنمايان مردم بودند. 
ــيد داود، در «خور» شهرى در جنوب كوير  جد اعالى او س

سمنان مى زيست و مقبره اش زيارتگاه مردم آن سامان است. 
يكي از نوادگان سيد داود، از خور به شاهرود مهاجرت كرد و 
از روستاى ميامى همسر گرفت و در آن جا ساكن و صاحب 
فرزندى به نام سيد باقر شد كه صاحب كماالت بود. فرزندان 
سيد باقر به نصيحت و وصيت او عمل كردند: «به راه تقوا و 
ــزكارى رفتند . بزرگان را حرمت نهادند، در مجالس با  پرهي
ــتند و از انفاق فى سبيل اهللا  كوتاهى نكردند1.» او  ادب نشس
خود عامل به كار خير بود و مجموعه ساختمانى بنا كرد و از 

خود آثار خيرى به جا گذاشت. 
ــيد باقر، به نام حاج ميرزا حســن، از  ــى از نوادگان س يك
ــن اصفهانى بود كه وقتي از  ــاگردان آيت اهللا سيّدابوالحس ش
ــت پيش نماز مسجد ميامى شد و مورد احترام  نجف بازگش

فراوان مردم قرار گرفت.

اسفنديار معتمدى1314-1360
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ــد و  ــيدكاظم در اين خاندان اصيل و مردمى تربيت ش س
آموزش ديد و به مقام انسانى رسيد. 

ــت. در آن جا هوش و  ــاله بود كه به مكتب رف ــش س ش
ــد. عمويش سيد اسداهللا موسوى گفته  حافظه اش نمايان ش
ــيدكاظم] از همة ما باهوش تر بود. مال هر درسى را  بود: «[س
ــرعت فرا مى گرفت. احتياجى به تكرار  كه مى گفت،  او با س
ــت. يك روز  كردن درس براى او نبود. حافظه اى قوى داش
نزد پدرم مرحوم آيت اله حاج ميرزا حسن يك سورة قرآن را 
در حالى كه شش يا هفت ساله بود، از حفظ خواند. من هم 
سوره اى از حفظ خواندم. آن وقت مرحوم آقا به هر كدام از 
ــكناس يك تومانى جايزه داد. البته شهرية مكتب   ما يك اس

خانه آن روزها كمتر از اين مبلغ بود.»
ــيزده ساله بود كه براى ادامة تحصيل از ميامى به مشهد  س
ــة سليمان خان به  ــد و در مدرس رفت. وارد حوزة علميه ش
تحصيل پرداخت. نزد استادان بزرگى چون اديب نيشابورى 
ــب و كفايه را در محضر  ــايل و مكاس ادبيات آموخت و رس
حاج شيخ  هاشم قزوينى خواند. درس خارج را در خدمت 
آيت اله ميالنى بود و تحريرات استاد را به عهده گرفت و در 

حوزة علميه به درجة اجتهاد رسيد.
ــال 1342 به  ــيد كاظم موسوى در س ــالم س حجت االس
تهران رفت و در دانشكدة الهيات و معارف اسالمى به ادامه 
ــتة زبان و ادبيات فارسى و عربى  تحصيل پرداخت و در رش
ــب، در حوزه و  ــت(1350). به اين ترتي ــانس گرف فوق ليس

دانشگاه علم آموخت و كمال يافت.
ــه كار پرداخت. ابتدا به  ــوى هم زمان با تحصيل، ب موس
ــازى براى چاپ آن ها  ــح كتاب هاى خطى و آماده س تصحي
ــد(1327). سپس به تدريس روى آورد،  ابتدا در  مشغول ش
حوزة علميه محموديه و بعد در دبيرستان علوى(1342). در 
دبيرستان علوى با عالمه كرباســچيان و استاد رضا روزبه 
ــير  ــى و عربى درس داد و در مس ــد و علوم دين ــكار ش هم
آموزش و پرورش جديد فعال شد، رشد يافت و به تأليف و 
تأسيس دست زد. مؤسس مدرسة دخترانة روشنگر(1350) 
و دبيرستان روشنگر(1353) در تهران شد. با همكارى استاد 
رضا روزبه كتاب هاى «عربى  آسان» را نوشت. روش تدريس 
او در اين كتاب به سرعت مورد تأييد مسئوالن وزارت آموزش 
ــتانى چون شهيدان  و پرورش قرار گرفت؛ بويژه آن كه دوس
دكتر بهشتى، دكتر محمد جواد باهنر و  سيدرضا برقعى در 
سازمان كتاب درسى و دفتر تحقيقات و برنامه ريزى درسى 

داشت كه هم مؤثر بودند و هم مشوق. 
مؤلف، در كتاب عربى آسان چنين نوشته است:

«باسمه تعالى» در سال هاى آخر حيات استاد روزبه كتاب 
ــات مذهبى رواج  ــان در حوزه هاى علميه و جلس عربى آس
ــد كه بايد در قالب جديدى  شايسته اى يافت و احساس ش
ــود و بدين منظور به تجديد نظر  ــتر عرضه ش با قواعد بيش
ــد. ولى در اثر فقدان مرحوم استاد،  و تكميل قواعد اقدام ش
ــال، جلد  ــپس تدريجاً  در طى يك س ــت و س متوقف گش
ــادرت ورزيد.» اين كتاب به  ــد و به طبع آن مب اول آماده ش

چاپ هاى فراوان رسيد.
ــان تا سال  ــوم و چهارم كتاب عربى آس جلدهاى  دوم، س
1357 تأليف، تنظيم و تجديد چاپ و منتشر شد. از آن پس 

شهيد موسوي سرگرم مسئوليت هاى ديگرى شد كه از سوى 
رهبر انقالب و سازمان هاى دولتى به وى واگذار شد.

حجت االسالم سيد كاظم موسوى در هشتم آبان ماه سال 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى  1359 به رياست س
ــد. پيش از ايشان سه نفر، آقايان دكترمحمدعلى  انتخاب ش
ــليمى اين  ــهيد على اكبر س ــرى، مرتضى كتيرايى و ش امي
مسئوليت را بر عهده داشتند. شرايط كار در آن سال ها بسيار 
ــخت بود،  اما موسوي با صبر و مردم دارى و متانت به كار  س
ــئوليت سازمانى خود را كه تهيه و  پرداخت و مهم ترين مس
ــامان رساند تا آن كه در  ــى بود،  به س تأليف كتاب هاى درس
ــال 1360 به شهادت رسيد و  حادثة خون بار هفتم تيرماه س

جان به جان آفرين تسليم كرد.
ــهيد سيدكاظم موسوى در محيط علم و ادب و ديانت  ش
ــت فراوانى كه داشت خوب  پرورش يافت. با هوش و فراس
آموخت. در مدرسه اى به كار پرداخت(دبيرستان علوى) كه 
ــت و قدر او و كارش را درك  ــكاران مؤثر و ارزنده داش هم
مى كردند و سرانجام بعد از انقالب مسئوليت هايى يافت كه 
با متانت و درايت انجام داد و پاس دار حقوق افرادى شد كه 
ــهيد  ــه جامعه خدمت كرده بودند. در آخر هم با جمعى ش ب
ــدند و براى آن كه نامش و رفتارش در  ــد كه جاودانه ش ش
خاطره ها بماند، مدرسه اى در منطقة4، در خيابان پاسداران، و 
نيز ساختمان شمارة4 وزارت آموزش و پرورش، در خيابان 
ــازمان پژوهش و برنامه ريزي  ــهر، يعني ساختمان س ايرانش
ــت، به  ــت آن را بر عهده داش ــود رياس ــي را كه خ آموزش

افتخارش «سيدكاظم موسوى» نام گذارى كردند.

مسئوليت هاى ايشان از آغاز انقالب تا شهادت
1. نمايندة امام در وزارت آموزش و پرورش(1358)

2. مشاور عالى وزير در زمان وزارت شهيد رجايى
ــبب لغو  ــت در دادگاه تجديد نظر ادارى كه س 3. عضوي

بسيارى از آراى نادرست شد
4. عضويت در شوراى انتخاب نشرية وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى
ــازمان پژوهش و برنامه ريزى  5. عضويت در شوراى س

آموزشى
ــازى و توسعه و  ــازمان نوس ــوراى س 6. عضويت در ش

تجهيز مدارس
7. معاون وزير و رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزى درسى

تأليفات
1. عربى آسان، جلد اول با همكارى استاد رضا روزبه.

2. عربى آسان، جلد 2، چاپ اول 1348.
3. عربى آسان، جلدهاى 3 و 4، چاپ اول 1357.

4. روش آسان در تعليم قرآن، با همكارى استاد رضا روزبه.
تصحيحات

ــيخ محمدحسين اصفهانى معروف به  1. تصحيح ديوان مرحوم آيت اهللا ش
عالمه كمپانى؛

2.تصحيح ارشاد شيخ مفيد؛
ــاب بحاراالنوار مال محمد باقر  ــح مجلدات اول تا چهاردهم كت 3. تصحي

مجلسى
ــل و دوم كتاب  ــا چه ــى و پنجم ت ــدات س ــية مجل ــح و تحش 4. تصحي

بحاراالنوار
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 و ارائة الگوى تحول 
در تأمين و تربيت 

معلم كشور

مرتضى سميعى زفرقندى

مقدمه
ــته اى علمى است كه به   آموزش و پرورش تطبيقى رش
ــى كشورها مى پردازد و شباهت ها  مطالعة نظام هاى آموزش
ــه مى كند. تعريف  و تفاوت هاى اين نظام ها را با هم مقايس
ــكو، از آموزش و  ــان يونس له تان خوى، يكى از كارشناس
ــت: «آموزش و پرورش تطبيقى  پرورش تطبيقى چنين اس
ــت كه در ارتباط با زمينه هاى سياسى، اقتصادى،  علمى اس

ــت و جو،  اجتماعى و فرهنگى جوامع گوناگون، در پى جس
ــباهت ها و تفاوت هايى است كه ميان  ــير ش تحليل و تفس

رويدادهاى آموزش و پرورش اين جوامع وجود دارد».
ــى  ــم، يكى از عوامل اساس ــانى، بويژه معل ــروى انس ني
ــمار مى رود و به همين  ــور به ش آموزش و پرورش هر كش
ــام آموزش و پرورش، به نحو  ــل هر گونه تحول در نظ دلي

مؤثر با تربيت معلم ارتباط مى يابد. 

︀ن ︗ ︣ان و د ر ا كليدواژه ها:
تربيت معلم، استخدام معلم ، معلم
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بررسى هاى صورت گرفته در مورد نظام تربيت معلم در 
كشور ما، نشان  دهندة نارسايى هايى عمده در اين امر است 
ــاره اى از موارد، كارايى روش ها و دوره هاى تربيت  و در پ
ــران و محققان مورد  ــوى صاحب نظ ــم فعلى نيز از س معل
ــده است كه بايد در برنامه ها،  ترديد قرار گرفته و تأكيد ش
روش ها، ابزارهاى آموزشى و در گزينش داوطلبان، تجديد 
ــى تربيت معلم افزايش يابد. با  ــر صورت گيرد تا بازده نظ
ــورهايى كه در آموزش و  ــت به اين كه بى ترديد  كش عناي
ــد، قبل از هر چيز نظام  ــت يافته ان پرورش به توفيقاتى دس
تربيت معلم (روش هاى تأمين و تربيت معلم) آن ها كارايى 
ــت، اميد مى رود  ــان داده اس ــت الزم را از خود نش و كفاي
ــورهاى مورد  ــة جريان انتخاب و تربيت معلمان كش مطالع

نظر و استفاده از تجارب آن ها براى ما راهگشا باشد.
ــورهاى  ــن مطالعة، در زمينة نظام تربيت معلم كش در اي
ــه، آلمان، ژاپن، هند، چين، موارد زير بررسى  ايران، فرانس

و مطالعه شده است:
- شرايط ورود به دوره هاى تربيت معلم

- انواع دوره هاى تربيت معلم و طول مدت آن
ــى و درسى  ــته هاى تحصيلى و برنامه هاى آموزش - رش

دوره هاى تربيت معلم
- چگونگى ارائة آموزش هاى عملى و تمرين معلمى در 

دوره هاى تربيت معلم
ــجويان  ــتخدام دانش ــط فراغت از تحصيل و اس - ضواب

دوره هاى تربيت معلم

شرايط و ضوابط پذيرش معلم
ــور ما از راه هاى  در ايران تأمين معلم براى مدارس كش
حق التدريس، سرباز معلم و تربيت معلم صورت مى گيرد. 

براى ورود به تربيت معلم، داشتن شرايط زير الزم است:
- تابعيت ايران

ــگاهى) ــطه(يا پيش دانش ــودن ديپلم كامل متوس - دارا ب
ــاس قانون خدمات كشورى، ديپلم به كاردانى تغيير  (بر اس

يافته)
- حداكثر سن 22 سال

- صحت مزاج و سالمت تن و روان
- دارا بودن صالحيت اخالقى و اعتقادى

ــرباز معلم به تدريس،  ورود نيروهاى حق التدريس و س
ــن خدمت قبل يا حين  ــوالً با گذراندن دوره هاى ضم معم

تدريس و كار انجام مى شود. 
ــس از دريافت مدرك  ــس پ ــور فرانســه، هر ك در كش
ــى در برخى عناوين و ارائة مداركى كه حاكى از  كارشناس
ــد، مى تواند داوطلب  ــال تحصيل پس از ديپلم باش ــه س س
ــالوه بر آن، دارا  ــود. ع ــه دوره هاى تربيت معلم ش ورود ب
بودن تابعيت كشور، داشتن شرايط جسمانى مناسب و عدم 

سوءپيشينه، از شرايط ديگر است.
در آلمان شرايط ورود به دوره هاى معلمى در ايالت ها و 
دانشگاه ها با هم متفاوت است. دارندگان مدرك كارشناسى 
ــوند. از شرايط ديگر،  و باالتر مى توانند داوطلب معلمى ش
ــالمتى كامل است. در اين كشور، شرايط تابعيت  داشتن س
براى تحصيل، در رشته هاى معلمى مطرح نيست. ولى براى 

ــتن مليت آلمانى  ــى و ادارات، داش ــدارس عموم كار در م
ضرورى است. 

ــانس يا فوق ليسانس با گذراندن  در ژاپن، دارندگان ليس
واحدهاى درسى، گواهى هاى معلمى الزم براى تدريس در 
ــاى گوناگون را دريافت مى دارند و معلمان مدارس  دوره ه
ــالح، از ميان  ــط مقامات ذى ص ــتان، توس ابتدايى و دبيرس
ــوند كه  گواهى نامة معلمى داشته  ــتخدام مى ش ــانى اس كس

باشند.
ــگاه ها  ــه دوره هاى معلمى دانش ــد، براى ورود ب در هن
ــت،  ــطه اس ــان تربيت معلم براى مدارس متوس كه هدفش
دوره اى  ــراى  ب ــطه  متوس ــدارس  م ــالن  فارغ التحصي از 
چهارساله(ليسانس) ثبت نام به عمل مى آورند. ديگر شرايط 
ورود به دوره هاى معلمى در اين كشور، موفقيت تحصيلى، 
ــمانى، هوش و عالقه مندى به  ــد اخالقى، سالمت جس رش

خدمت در آموزش و پرورش است.
به طور كلى، در حالى كه حداقل شرط ورود به دوره هاى 
ــتن ديپلم متوسطه و موفقيت در  تربيت معلم در ايران، داش
ــت، در اغلب كشورهاى ديگر، از جمله  آزمون ورودى اس
ــتن حداقل مدرك  ــورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن، داش كش

ليسانس مالك ورود به حرفة معلمى است.

انواع دوره هاى معلمى
ــز تربيت معلم مدرك  ــران به فارغ التحصيالن مراك در اي
ــتة ضمن  ــى ناپيوس ــت معلم و يا كارشناس ــى تربي كاردان
خدمت، و به فارغ التحصيالن دانشگاه ها، مدرك كارشناسى 
در رشته هاى مربوط داده مى شود. به افرادى كه به صورت 
ــوند، پس از گذراندن  ــوزش و پرورش مى ش آزاد وارد آم
ــت داده  ــى ضمن خدم ــن خدمت، گواه ــاى ضم دوره ه
ــدن آن در جذب يا عدم  ــود و معموالً كيفيت گذران مى ش

جذب افراد تأثير ندارد.
ــس از دريافت مدرك  ــرد مى تواند پ ــه، هر ف در فرانس
ليسانس يا باالتر در يك رشته، متقاضى ورود به دوره هاى 
ــطه شود. پس از گذراندن  تربيت معلم براى مدارس متوس
دوره هاى تربيت معلم مربوط، گواهى تدريس به افراد اعطا 

مى شود.
ــم در هر ايالت متفاوت  ــان دوره هاى تربيت معل در آلم
ــور، حداقل شش  ــت، ولى داوطلبان معلمى در اين كش اس
ــپس  ــگاه ها تحصيل و س ــت ترم در دانش ــر هش و حداكث
ــركت  ــمينارهاى مربوط ش ــال در س به مدت يك يا دو س
ــاى كارآموزى را نيز مى گذرانند و در  مى كنند. آنها دوره ه
ــى و پايانى، با مدرك  ــورت موفقيت در امتحانات داخل ص

فوق ليسانس، در مدارس به كار اشتغال مى يابند.
ــالة  ــن، معلمان مدارس ابتدايى يك دورة چهارس در ژاپ
ــگاه هاى ملى طى مى كنند. در اين  ــت معلم را در دانش تربي
ــور، براى تدريس در دوره هاى تحصيلى گوناگون، به  كش
ــرايط براى  ــت. حداقل ش ــتن گواهى تدريس نياز اس داش
ــدارس ابتدايى  ــس و معلمى در م ــذ گواهى هاى تدري اخ
ــانس يا فوق  ليسانس و  ــتان ها، داشتن مدرك ليس و دبيرس
گذراندن واحدهاى درسى علوم تربيتى و دروس تخصصى 

رشتة مربوط به تعداد الزم است.

در كشور فرانسه، هر 
كس پس از دريافت 
مدرك كارشناسى در 
برخى عناوين و ارائة 
مداركى كه حاكى 
از سه سال تحصيل 
پس از ديپلم باشد، 
مى تواند داوطلب 
ورود به دوره هاى 
تربيت معلم شود

در آلمان شرايط 
ورود به دوره هاى 
معلمى در ايالت ها 
و دانشگاه ها با هم 
متفاوت است

در ژاپن، دارندگان 
ليسانس يا فوق ليسانس 
با گذراندن 
واحدهاى درسى، 
گواهى هاى معلمى 
الزم براى تدريس در 
دوره هاى گوناگون 
را دريافت مى دارند
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ــگاه مدرك ليسانس گرفته  ــانى كه از دانش در هند، كس
باشند و يك سال تحصيل در مراكز تربيت معلم را گذرانده 
ــانس  ــند، مى توانند تدريس كنند. دارندگان مدرك ليس باش
ــون و گذراندن  ــركت در آزم ــانس، پس از ش و فوق ليس
ــالة تربيت معلم، گواهى تدريس دريافت  يك دروة يك س

مى كنند.
ــگاه ها هدفشان تربيت معلم براى مدارس  در چين، دانش
ــال  ــطه با چهار س ــالن مدارس متوس ــت. فارغ التحصي اس
ــانس دريافت مى كنند و آمادة تدريس  تحصيل، مدرك ليس

 . مى شوند
به طور كلى، در اغلب كشورهاى مورد مطالعة، داوطلبان 
تدريس حدود مدت دو سال تحصيل و فعاليت هاى عملى 
ــم مى گذرانند. در ژاپن  ــوان دوره هاى تربيت معل را به عن
مدت الزم براى دريافت گواهى نامة درجه يك، چهار سال 

است.

محتوا و برنامه هاى آموزشى و درسى
در ايران، براى نيروهاى سرباز معلم و حق التدريس، قبل 
ــن كار، دوره هاى معلمى با روش هاى  ــروع كار يا حي از ش
ــود. براى  ــيابى و كالس دارى برگزار مى ش تدريس، ارزش
ــى و راهنمايى، دورة هاى  ــن معلم براى مدارس ابتداي تأمي
ــوزش ابتدايى، زبان و  ــته هاى تحصيلى: آم كاردانى در رش
ــى و عربى،  مطالعات  ــى، دين ــى، امور پرورش ادبيات  فارس
اجتماعى، علوم رياضى، علوم تجربى، حرفه  و فن، تربيت 
ــى، زبان انگليسى، هنرهاى تجسمى و   بدنى و علوم ورزش
آموزش كودكان استثنايى در مراكز تربيت معلم داير است. 
ــامل تعدادى واحدهاى عمومى  ــته ها ش دروس اين رش
ــت و...) و تعدادى دروس  ــالمى، تعليم و تربي (معارف اس
ــتة تحصيلى است. معلمانى  ــب با هر رش اختصاصى متناس
ــتان خواهند شد، عمدتاً   هم كه عهده دار تدريس در دبيرس
ــگاه ها، دانشگاه تربيت معلم و آموزشكده هاى فنى  در دانش

و حرفه اى تحصيل مى كنند.
 در فرانسه تدريس در مدارس گوناگون، نيازمند داشتن 
ــت. عناوين عمدة  گواهى هاى تدريس  گواهى تدريس اس
ــدارس ابتدايى، گواهى  ــد از: گواهى آموزگارى م عبارت ان
ــى و ورزش، گواهى آموزش  ــس در علوم تربيت بدن تدري
ــتان هاى فنى و  ــى تدريس در دبيرس ــى و گواه دروس فن

 . حرفه اى
در كشور آلمان، برنامة درسى همة دروه هاى تربيت معلم 
ــت: علوم تربيتى و دروس تخصصى.  ــامل دو بخش اس ش
ــس عمومى و  ــى، روش هاى تدري ــوم تربيت ــش عل در بخ
ــم و تربيت ارائه  ــى و تعلي اختصاصى، مباحث روان شناس

مى شود.
ــانس و فوق  ــدرك ليس ــن، دارندگان م ــور ژاپ در كش
ــانس، براى تدريس در دوره هاى تحصيلى متفاوت، به  ليس
ــراد براى دريافت  ــس نياز دارند. اين اف اخذ گواهى تدري
گواهى تدريس ملزم به گذراندن واحدهاى درسى مختلف 

دروس علوم تربيتى و دروس تمرين معلمى هستند.
ــتان ها،  در هند، صالحيت هاى الزم براى مربيان كودكس

ــطه و  ــران دورة متوس ــى و دبي ــدارس ابتداي ــان م معلم
ــگاهى تدوين شده است و در اين رابطه دروسى  پيش دانش
ــت بدنى و كارورزى،  ــت و تربي نظير آموزش هنر، بهداش
ــده  ــى دوره هاى تربيت معلم افزوده ش به برنامه هاى درس
ــت. در اين كشور در كالج هاى تربيت معلمان حرفه اى،  اس
ــود  دروس به دو صورت عمومى و اختصاصى ارائه مى ش
ــيمى،  كه درس هاى آموزش رايانه، راديو الكترونيك، بيو ش
رسانه هاى آموزشى و علم كتاب دارى، به برنامه هاى درسى 

دوره هاى تربيت معلم افزوده شده اند.

آموزش هاى عملى و تمرين معلمى
ــت معلم در طى  ــجويان دوره هاى تربي ــران دانش در اي
دورة تحصيلى خود، چهار واحد عملى «تمرين معلمى» را 
ــش ساعت و  مى گذرانند. هر دو واحد تمرين معلمى در ش

معموالً در يك روز ارائه مى شود.
ــه، اصول آموزش علمى و عملى تواماً   ــور فرانس در كش
ــود و آموزش در  ــت معلم ارائه مى ش ــة دورة تربي در برنام
ــول علمى و  ــر پاية آميزش اص ــاى تربيت معلم،  ب دوره ه
ــده است. به طور كلى، يك سوم زمان آموزش  عملى بنا ش
ــاى كار آموزى و تجزيه و  ــجويان به گذراندن دوره ه دانش

تحليل مواد آموزشى اختصاصى دارد.
ــت معلم در  ــجويان در دوره هاى تربي ــان، دانش در آلم
ــده  طول مدت تحصيل خود به تمرين مطالب ياد گرفته ش
ــمت،   مى پردازند. فعاليت هاى عملى اين دروس در دو قس
حين ترم، در پايان و بعد از ترم تحصيلى، صورت مى گيرد. 
ــور دو تا  ــة عملى دوره هاى تربيت معلم در اين كش مرحل
چهار نيم سال به طول مى انجامد و در اين مدت دانشجويان 

در سمينارهاى مختلف درسى شركت مى كنند. 
ــى در برنامة  ــش مهم ــى نق ــن كارورزى آموزش در ژاپ
ــى دوره هاى تربيت معلم ايفا مى كند. در اين كشور  آموزش
الزم است دانشجويان با پايه و اساس قراردادن آگاهى هاى 
ــگاه ها، به مدد كارورزى با حضور در  كسب شده در دانش
كالس هاى درس، چگونگى استفاده از نظرات و مطالب ياد 

گرفته شده را تمرين كنند.
بنابراين به طور كلى در فرانسه حدود يك سوم از زمان 
ــه گذراندن دوره هاى  ــوزش در دوره هاى تربيت معلم ب آم
كار آموزى و مهارت هاى عملى اختصاص مى يابد. در آلمان 
ــال به طول  ــة عملى دوره هاى معلمى دو تا چهار س مرحل
مى انجامد. در ژاپن هر واحد تمرين دبيرى معادل يك هفته 

تدريس در مدارس است.

كادر آموزشى و هيئت علمى
ــران براى تدريس در دوره هاى تربيت معلم ضمن  در اي
ــتفاده از نيروهاى متخصص و  ــت كلى، اس خدمت، سياس
تحصيل كرده در سطح كارشناسى ارشد و دكترا در دوره هاى 
تربيت معلم است، ولى در مرحلة اجرا، بخصوص تدريس 
در دوره هاى ضمن خدمت، بعضًا افرادى كه تدريس مى كنند 

از شرايط تخصصى الزم و كافى برخوردار نيستند. 
ــانى مى توانند در دوره هاى تربيت  ــور هند، كس در كش
ــگاهى و گواهى  ــد كه يك مدرك دانش ــم تدريس كنن معل

در هند، كسانى 
كه از دانشگاه 

مدرك ليسانس 
گرفته باشند و يك 

سال تحصيل در 
مراكز تربيت معلم 
را گذرانده باشند، 
مى توانند تدريس 

كنند

در ژاپن كارورزى 
آموزشى نقش 

مهمى در برنامة 
آموزشى دوره هاى 

تربيت معلم ايفا 
مى كند

در آلمان مرحلة 
عملى دوره هاى 

معلمى دو تا چهار 
سال به طول 

مى انجامد
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چينهندژاپنآلمانفرانسهايرانرديف

1

مدرك 
  تحصيلى 
مورد نياز 

براى ورود 
به دوره 

كارشناس و كارشناسكارشناسديپلم
كارشناسى ارشد

ديپلم و 
ديپلم و كارشناسىكارشناسى ارشد

چهار تا شش دو سالدو سالطول دوره2
سال

سه و چهار ساليك سالسه و چهار سال

3

برنامه هاى 
آموزشى و 

درسى

روان شناسى، 
روش تدريس، 

فن معلمى و 
دروس عمومى 

و اختصاصى

دروس تعليم 
و تربيت، يك 
زبان خارجى، 

مهارت هاى 
معلمى

دروس علوم 
تربيتى مانند 

روش هاى 
تدريس 

روان شناسى و 
دروس تخصصى

اصول آموزش 
و پرورش 

روان شناسى، 
روش تدريس، 

تمرين دبيرى

علوم تربيتى، 
روان شناسى، 

روش تدريس، 
تمرين دبيرى 

و آموزش هاى 
عملى

دروس عمومى مانند نظريه 
تعليم و تربيت و دروس 

تخصصى

4
آموزش هاى 

عملى و 
تمرين 
معلمى

2 تا 4 واحد 
عملى در طول 
يك يا دو ترم

در مدارس 
ضميمه و 

در سال دوم 
حداقل هفته اى 

دو روز

2 تا 4 واحد يك تا دو سال
حداقل چهار 

هفته

تمرين معلمى 
و كارورزى در 

برنامه اخيراً 
اضافه شده است

دو ماه براى كالس هاى 
سه ساله و 2/5 ماه براى 

چهار ساله

5

ضوابط 
فراغت از 
تحصيل و 
استخدام 

دانشجويان

گذراندن دروس 
دوره طبق آيين 

نامه

موفقيت در 
آزمون هاى 

پايانى(شفاهى 
و كتبى با نظر 
هيئت داوران)

موفقيت در 
آزمون هاى پايانى 
شفاهى و كتبى و 

پايان نامه

موفقيت در 
آزمون اخذ 

گواهى تدريس 
و كارورزى 

موفقيت در دوره 
و اخذ گواهى 

تدريس 

گذراندن دوره هاى تحصيلى 
با موفقيت

ــند. در چين، مدرسان دوره هاى تربيت  تدريس داشته باش
معلم، به دو صورت زير انتخاب مى شوند:

1. فارغ التحصيالن برجستة دانشكدة علوم تربيتى
2. فارغ التحصيالن ساير مؤسسات آموزش عالى

در اين كشور، مدرسان دوره هاى تربيت معلم ابتدايى و 
ــتان مقدماتى، داراى مدرك كارشناسى ارشد و دكترا  دبيرس
هستند. به طور كلى، كادر آموزشى و هيئت علمى دوره هاى 
ــه، داراى مدرك  ــورهاى مورد مطالع ــت معلم در كش تربي
تحصيلى كارشناسى ارشد و دكترا، با تجارب آموزشى الزم 
ــان دوره هاى تربيت  ــتند. در ژاپن هم در انتخاب مربي هس
ــارب موفقيت آميز در امر  ــگاهى و تج معلم، موفقيت دانش

تدريس در مدارس از مهم ترين عوامل است. 

ضوابط فراغت از تحصيل و استخدام معلمان
ــاى گوناگون مثل  ــتخدام معلمان از راه ه ــران، اس در اي
ــتخدام آزاد و نيروهاى  ــاى حق التدريس، اس جذب نيروه
ديگر، عالوه بر فارغ التحصيالن تربيت معلم انجام مى شود. 
ــتخدام وجود  ــتن گواهى معلمى قبل از اس تأكيدى بر داش
ــن نياز فورى نيرو  ــوالً اولويت اصلى به تأمي ندارد و معم
ــت معلم، اگر  ــاره اى از مراكز تربي ــود. در پ ــوط مى ش مرب
ــى را در رشتة  تحصيلى  ــجويان ،كلية واحدهاى درس دانش
ــن نامه و  ــاس آيي ــة مصوب و بر اس ــق برنام ــوط، طب مرب
مقررات آموزشى دانشگاه ها (همانند دانشجويان رشته هاى 
ــته  غير معلمى) با موفقيت بگذرانند،  فارغ التحصيل آن رش
ــوند. اين افراد در وزارت آموزش و پرورش  شناخته مى ش

به استخدام رسمى در مى آيند و در مدارس مشغول به كار 
مى شوند.

در فرانسه پس از فراغت از تحصيل در دوره هاى تربيت 
ــود كه  ــاى الزم در دو مرحله برگزار مى ش معلم، آزمون ه
ــى و مرحلة  دوم به صورت  ــة اول آن به صورت كتب مرحل
ــيلة هيئت داوران  ــت. آزمون اين افراد به وس ــفاهى اس ش
ــمى، و بازرسان آموزشى  ــتادان، دبيران رس ــكل از اس متش

انجام مى شود. 
دورة تحصيلى دانشجويان در آلمان معموالً  به دو بخش 
ــك امتحان كلى از  ــود. در پايان هر بخش، ي ــيم مى ش تقس
آن ها به عمل مى آيد. معموالً در نيمة اول تحصيلى، امتحان 
شفاهى و نيمة  دوم امتحان كتبى به اضافة يك پايان نامه در 
ــت. در پايان، آن دسته  رابطه با دورة تحصيلى ضرورى اس
ــفاهى،  از افرادى كه در امتحان نهايى كه به صورت هاى ش
ــوند، به عنوان معلم  كتبى و عملى به عمل مى آيد، موفق ش

استخدام مى شوند. 
در كشور ژاپن براى معلمى اخذ گواهى نامة تدريس نياز 
ــى در دوره ها و مقاطع  ــت. براى اخذ گواهى نامة  معلم اس
ــت هر يك تعدادى دروس و  تحصيلى گوناگون، الزم اس
ــى مربوط را گذرانده و از عهدة امتحان هر  واحدهاى درس

يك برآيد.
ــان پس از  ــورها، داوطلب ــى، در اغلب كش ــور كل به ط
ــات آمادگى در  ــى و اثب ــفاهى، كتبى و عمل ــات ش امتحان
ــه دروس تئورى، به عنوان معلم  ــلط ب تدريس عملى و تس

استخدام مى شوند. 

جدول تطبيقى ويژگى هاى نظام تربيت معلم در كشورهاى مورد مطالعه 

در ايران، استخدام 
معلمان از راه هاى 
گوناگون مثل 
جذب نيروهاى 
حق التدريس، 
استخدام آزاد و 
نيروهاى ديگر، عالوه 
بر فارغ التحصيالن 
تربيت معلم انجام 
مى شود

در اغلب كشورها، 
داوطلبان پس از 
امتحانات شفاهى، 
كتبى و عملى و اثبات 
آمادگى در تدريس 
عملى و تسلط به 
دروس تئورى، به 
عنوان معلم استخدام 
مى شوند



22
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  

جمع بندى و نتيجه گيرى
در زمينة شرايط ورود به حرفة  معلمى و دوره هاى تربيت 
معلم، سطح تحصيالت ورودى در ايران ديپلم است. در قانون 
ــورى، حداقل مدرك فوق ديپلم براى جذب و  خدمات كش
ــت و مدارك  ــده اس ــتخدام نيروهاى جديد پيش بينى ش اس
تحصيلى معلمان، ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس و تعداد بسيار 
ــانس يا دكترا هستند. اين در حالى است كه  كمترى فوق ليس
ــورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن، معموالً  سطح تحصيل  در كش
ورود به حرفة معلمى ليسانس است و معلمان مدرك تحصيلى 
ــانس و فوق ليسانس  و يا دكترا دارند. با توجه به اين كه  ليس

ــعة آموزش و پرورش در كشور ما،   ــال هاى اخير، با توس در س
تعداد فارغ التحصيالن مؤسسات آموزش عالى از افزايش زيادى 
برخوردار شده است، امكان پذيرش داوطلبان معلمى با سطح 
ــهرهاى كشور  تحصيلى ورودى باالتر از ديپلم در اكثريت ش
ــود دارد. لذا با توجه به نقش تحصيالت باالتر در افزايش  وج
ــود مدرك ورودى به دوره هاى  كارايى معلمان، پيشنهاد مى ش

تربيت معلم، از ديپلم و فوق ديپلم به ليسانس اصالح شود. 
در خصوص انواع دوره هاى تربيت معلم داير در كشور ما، 
تربيت معلم براى مدارس ابتدايى و راهنمايى در سطح كاردانى، 
ــتان ها در  ــتان ها و هنرس در مراكز تربيت معلم، و براى دبيرس
دانشگاه ها و آموزشكده ها انجام مى شود كه مدت آن چهار سال 
است كه مى تواند در كشور ما به دليل وجود شرايط الزم اجرا 

شود. 
در زمينة ميزان برنامه هاى آموزشى و درسى دوره هاى تربيت 
معلم در ايران، كمتر از نيمى از برنامة آموزشى درسى را دروس 
ــى تشكيل  عمومى و تربيتى در دوره هاى كاردانى و كارشناس
مى دهند و بقية برنامة درسى دروس اختصاصى و پايه است. در 
آلمان و فرانسه، داوطلبان معلمى حدود دو سال دروس عمومى 
و تربيتى و مهارت هاى معلمى را مى گذرانند و در فعاليت هاى 

كارورزى و كارآموزى شركت مى كنند. 
در ژاپن از 134 واحد درسى، 78 واحد دروس معلمى است. 
يعنى بيش از نيمى از دروس را دروس مربوط به معلمى تشكيل 
مى دهد. با توجه به نقش دروس عمومى و تربيتى و كارورزى 
ــى اين دروس و  در كارامدى معلمان، افزايش برنامه هاى درس
اضافه كردن برخى مهارت هاى جديد از جمله IT، آموزش هاى 
ــرى در برنامة تربيت معلم،  مجازى و روش هاى جديد يادگي

مى تواند مورد توجه قرار گيرد.

پيشنهاد مى شود 
مدرك ورودى به 

دوره هاى تربيت 
معلم، از ديپلم 

و فوق ديپلم به 
ليسانس اصالح 

شود
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ــى در ايران،  ــاى عملى و تمرين معلم ــة آموزش ه در زمين
دانشجويان دوره هاى تربيت معلم در طى دورة تحصيل خود، 
چهار واحد عملى و تمرين معلمى را مى گذرانند و ساير دروس 
نيز عمدتاً به صورت تئورى در مراكز تربيت معلم و دانشگاه ها 
ــود. در فرانســه حدود يك سوم از زمان آموزش به  ارائه مى ش
ــوزى و مهارت هاى عملى معلمى  ــدن دوره هاى كارآم گذران
اختصاص دارد. در آلمان، مرحلة عملى دوره هاى تربيت معلم 
دو تا چهار سال به طول مى انجامد. لذا به نظر مى رسد با توجه 
به اتفاق نظر مدرسان و كارشناسان در نقش اين درس و ساير 
دروس عملى در موفقيت كار معلمان، مدت زمان آن و كيفيت 
ارائة آن در برنامه هاى آموزش ضمن خدمت معلمان و دوره هاى 

تربيت معلم كشور بايد در اين مورد تجديد نظر شود. 
در زمينة شرايط و ويژگى هاى كادر هيئت علمى دوره هاى 
تربيت معلم از نظر درجة تحصيلى مدرسان مراكز تربيت معلم، 
عالوه بر موقعيت دانشگاهى افراد، توجه به تجارب موفقيت آميز 
ــان در امر آموزش و دارا بودن مهارت هاى معلمى و تدريس  آن
ــود. الزم به يادآورى است كه در اين  ــنهاد مى ش توصيه و پيش
مورد،  در كشور فرانسه، داوطلبان تدريس در دوره هاى تربيت 
معلم و دانشگاه ها مانند تدريس در ساير مقاطع آموزشى،  بايد 
ــركت در آزمون مربوط اخذ كرده  گواهى تدريس الزم را با ش

باشند. 
ــور ما، به طور  ــتخدام معلمان در كش در زمينة ضوابط اس
ــرايط خاصى پيش بينى  ــوان گفت در اين مورد ش كلى مى ت
نشده است و آموزش و پرورش استان ها براى تأمين نيازهاى 
ــاى فارغ التحصيل تربيت  ــدارس (در صورت كمبود نيروه م
معلم)، نسبت به جذب و استخدام حق التدريس، نهضت سواد 
ــد. در اغلب موارد،  ــرباز معلم و آزاد اقدام مى كنن  آموزى، س
براى اين نيروهاى جديد، در ضمن كار، دوره هاى كوتاه مدت 
ــود. دانشجويان دوره هاى تربيت معلم نيز مانند  برگزار مى ش
ــجويان رشته هاى تحصيلى، با كسب نمرات الزم،  ساير دانش
فارغ التحصيل شناخته مى شوند و معموالً بالفاصله به استخدام 
آموزش و پرورش در مى آيند. در فرانسه، پس از اتمام تحصيل 
ــجويان در تربيت معلم و موفقيت در آزمون هاى كتبى،  دانش
ــود، استخدام  ــفاهى و عملى كه طى دو مرحله انجام مى ش ش
ــجويان داوطلب معلمى در  صورت مى گيرد. در آلمان دانش
ــركت مى كنند  برنامه هاى تئورى و عملى مربوط به معلمى ش
و دروس دوره هاى تربيت معلم را مى گذرانند و در پايان، آن 
ــه در امتحانات نهايى كه به صورت كتبى،  ــته از افرادى ك دس
ــوند و قابليت هاى  ــفاهى و عملى به عمل مى آيد موفق ش ش
معلمى خود را در تدريس عملى و تسلط به تئورى هاى تعليم 

و تربيت به اثبات برسانند، به عنوان معلم استخدام مى شوند.
با توجه به اين كه صرف گذراندن دروس دوره هاى تربيت 
ــرايط معلمى نمى تواند كافى باشد و بارها  معلم براى احراز ش
ــده است كه در كشور ما فارغ التحصيالن دوره هاى  مشاهده ش
تربيت معلم، چنان  كه بايد موفقيت الزم را نداشته اند،  پيشنهاد 
مى شود شرايط و ضوابطى تدوين شود و بر اين اساس، داوطلبان 
معلمى صرفاً پس از گذراندن دوره هاى معلمى در حد كفايت 
ــب امتياز مناسب در اين دوره ها (نه صرف گذراندن آن)   و كس
جذب شوند. بنابراين، فارغ التحصيالن دوره هاى تربيت معلم، 
پس از كسب شرايط و آمادگى كامل، براى شروع به كار معلمى 

استخدام شوند.

چند پيشنهاد براى كيفيت بخشى به نظام تربيت معلم 
ــهرهايى كه فارغ التحصيل دوره هاى كارشناسى به  1. در ش

تعداد كافى وجود دارد:
ــاى تربيت معلم، با مدرك  ــجو براى دوره ه • پذيرش دانش

كارشناسى صورت پذيرد.
ــال دروس علوم تربيتى و  ــن افراد به مدت يك يا دو س • اي
مهارت هاى معلمى را بگذرانند و با مدرك گواهى تدريس (با 
مزاياى خاص ادارى) و يا فوق ليسانس معلمى، به تدريس در 

آموزش و پرورش اشتغال يابند.
ــى مناطق مرزى و  ــان مورد نياز برخ ــراى تأمين معلم 2. ب
روستاها و شهرهاى كوچك كه فارغ التحصيالن كارشناسى به 

تعداد كافى وجود ندارند:
• پذيرش دانشجو با مدرك كاردانى صورت گيرد.

• اين افراد به مدت دو سال دوره هاى تربيت معلم را بگذرانند 
و ليسانس معلمى را در رشتة مربوط دريافت كنند. 

ــى در مراكز تربيت معلم  ــم چنين، همة دوره هاى معلم • ه
كشور و دانشگاه هاى تربيت معلم كشور برگزار شود.

نمودار الگوى پيشنهادى نظام تربيت معلم

 كارشناس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

منابع
1. آموزش و پرورش تطبيقى. احمد آقازاده. دانشگاه پيام نور.

2. آموزش و پرورش تطبيقى.  محمدعلى فرشاد. انتشارات رشد.
3. آموزش و پرورش در چند كشور اروپايى. سازمان پژوهش و برنامه ريزى 

آموزشى.
ــور  ــى تطبيقى روش هاى تأمين و تربيت معلم در ايران و چند كش 4. بررس

جهان. مرتضى سميعى زفرقندى.
5. Minister de education nationale- 1999
marstufe und sekuandarstufel).
6. outline of education in japan-2007.
7. japanes callege and universities
8. educational buildings is japan-2005.
9. The educationnal system in the Federal Republic of 
Germany, Decamber 2008.

پيشنهاد مى شود 
شرايط و ضوابطى 
تدوين شود و بر اين 
اساس، داوطلبان 
معلمى صرفاً پس از 
گذراندن دوره هاى 
معلمى در حد كفايت 
و كسب امتياز مناسب 
در اين دوره ها (نه 
صرف گذراندن آن)  
جذب شوند
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در جست و جوی انسان
ربع مسكون آدمى را بود، ديو و دد گرفت

كس نمى داند كه در آفاق، انسانى كجاست؟
دور دورِ خشك  سال دين و قحِط دانش است
چند گويى:«فتح بابى كو و بارانى كجاست؟»
من تو را بنمايم اندر حال صد بوجهل جهل

گر مسلمانى تو، تعيين كن كه «سلمان»  ى كجاست؟

خواهندگی
خواستن كديه است، خواهى ُعشر خوان خواهى خراج

زان كه گر ده نام باشد يك حقيقت را، رواست
چون گدايى، چيز ديگر نيست جز خواهندگى

هر كه خواهد، گر سليمان است و گر قارون، گداست

مّفت
اى نفس به رستة قناعت شو

كان جا همه چيز نيك ارزان است
تا بتوانى حدز كن از منّت

كاين منِّت خلق كاهش جان است
در عالِم تن چه مى كنى هستى؟

چون مرجع تو به عالم جان است

قناعت
كيميايى كنم تو را تعليم

كه در اكسير و در صناعت نيست
رو قناعت گزين كه در عالم
كيميايى به از قناعت نيست

فضل آدمی
برترين  پايه مرد را عقل است
بهترين پايه مرد را تقوا است

بر جمادات فضل آدميان
هيچ بيرون ازين دو معنى نيست

چون ازين هر دو،  َمرد خالى ماند
آدمى و بهيمه هر دو يكى است

سخن
بسا سخن كه مرا بود و آن نگفته بماند!

ز من نخواست كس آن را و آن نهفته بماند
سخن كه گفته بود هم چو ُدّر سفته بود
مرا رواست گر اين ُدّر من نسفته بماند

دو نعمت
ايمنى را و تن درستى را

آدمى شكر كرد نتواند
در جهان اين دو نعمت است بزرگ

داند آن كس كه نيك و بد داند

دوستان
كهتر و مهتر و وضيع و شريف

همه سرگشته اند و رنجورند
دوستان گر به دوستان نرسند

اندرين روزگار معذورند

هجرت
در آن زمين كه تو در چشم خلق خوار شوى

به كوشش:كبري محمودي
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سبك سفر كن از آن جا برو به جاى دگر
سفر مربّى مرد است و آستانة جاه
سفر خزانة مال است و اوستادِ هنر

درخت اگر متحرك شدى ز جاى به جاى
نه جور اّره كشيدى و نه جفاى تبر

برتری حکمت بر شعر
انورى، بهر قبول عامه چند از ننگ شعر؟

راهِ حكمت رو، قبوِل عامه گو هرگز مباش
در كماِل بوعلى نقصان فردوسى نگر 

هر كجا آمد شفا،  شه نامه گو هرگز مباش

تکّلِف تعارف
تكّلف ميان دو آزاد مرد

بود ناپسنديده و سخت خام
بيا تا تكلف به يك سو نهيم

نه از تو ركوع و نه از من قيام 
به سنّت كنيم اقتدا زين سپس
سالم  و، عليكم،  عليك الّسالم

مفلس کیمیا فروش
از سخن هاى َعذِب شّكر طعم

در دهاِن زمانه نوش منم
ليكن از رّد سمع مستمعان
با زبانى چنين خموش منم

در زواياى َرستة معنى
مفلِس كيميا فروش منم

شکر و صرب
شود زيادت شادى و غم شود نقصان

چو شكر و صبر كنى در ميان شادى و غم
ز شكر گردد نعمت بر اهل نعمت بيش
به صبر گردد محنت بر اهل محنت كم

تفاوت
روبَهى مى دويد از غِم جان

روبه ديگرى بديد چنان
گفت:«خير است! بازگو خبرى!»
گفت:«خر گير مى كند سلطان!»

گفت:«تو خر نه اى، چه مى ترسى؟»
گفت:«آرى، وليك آدميان
مى ندانند و فرق مى نكنند

خر و روباهشان بود يكسان»

سه فضلیت
عادت كن از جهان سه فضيلت را 
اى خواجه،  وقت مستى و هشيارى

در هيچ دين و كيش كسى نشنيد
هرگز ازين سه مرتبه بيزارى

دانى كه چيست آن؟ بشنو از من
رادى و راستى و كم آزارى

تن و جان
مشغول مشو به تن! نه اينى!
فارغ منشين ز جان كه آنى!

گر جانت به علم در ترقى است
آنك تو و ملك جاودانى

ورنه چو به مرِگ جهل مردى
هرگز  نرسى به زندگانى

كديه: گدايي
ُعشر: يك دهم

بهيمه: حيوان
وضيع: پست
سبك: راحت
عذب: شيرين



26
ـ   فروردين 1390 شمارة هفتم  

مقدمه
ــور، ارتباط دوره هاى  ــى كش ــاختار نظام آموزش اهميت س
ــى  ــى، بر كس ــى با يكديگر و طول دوره هاى آموزش تحصيل
پوشيده نيست. ساختار نظام آموزشى كشور از سال 1344 كه 
طبق قانون تفكيك وزارت فرهنگ1 شامل سه دورة تحصيلى 
ابتدايى، راهنمايى و متوسطه شد، تا كنون تغييرات زيادى داشته 

است. 
ــت تأمين اهداف  ــالمى در جه بعد از پيروزى انقالب اس
ــور آموزش و  ــى كش ــى،  اجتماعى، اقتصادى و سياس فرهنگ
ــاختار آموزشى، مورد توجه مسئوالن  پرورش به خصوص س
ــتا، طرح هايى نظير «تغيير بنيادى نظام  قرار گرفت. در اين راس
ــطه3» و «پيش  آموزش و پرورش2»، «تغيير نظام آموزش متوس
ــگاهى4» مطرح شد. از آن جا كه اين طرح ها به داليلى در  دانش

ــداف مطلوب موفق نبودند،  «طرح تغيير نظام  جهت تأمين اه
ــور در تاريخ 1388/10/20» از سوى نمايندگان  آموزشى كش

مجلس، به مجلس شوراى اسالمى ارائه شد.

مزاياى طرح
 1. حذف دورة پيش دانشگاهى: حذف دورة پيش دانشگاهى 
و افزودن آن به دورة متوسطه و تبديل دورة متوسطه به دوره اى 
ــانى  ــاله،  با عنايت به اين كه امكان توزيع نيروى انس چهار س
مجرب را در تمام سطوح دبيرستان متعادل مى كند، از قوت هاى 
ــت. به اين دليل كه هم اكنون نيروهاى آموزشى  اين طرح اس
مجرب تر جذب دورة پيش دانشگاهى مى شوند، با اجراى اين 

طرح، امكان توزيع متعادل نيروهاى كيفى فراهم خواهد شد.
2. اعتبار مدرك تحصيلى ديپلم: افزايش دورة تحصيلى به 

︣﹫﹫︽︑
 ﹩  ﹡︷︀م آ﹝﹢︫ز

﹋︪﹢ر
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12 سال و اعتبار ديپلم به پايان دورة متوسطة 12 ساله، از نتايج 
مثبت مادة1خواهد بود؛ با توجه به اين كه 56 درصد كشورهاى 
ــال آموزش و 79 درصد  جهان مدرك ديپلم را در پايان 12 س

آن ها براى 12 سال و باالتر آموزش صادر مى كنند.
ــموالن نظام وظيفه در ايران  ــن مش 3. با توجه به اين كه س
18 سال است، طول دوره هاى تحصيلى 12 سال و سن شش 
سالگى براى ورود به دبستان مناسب است،  بنابراين، ارائة ديپلم 
ــالگى و كمتر، موجب اتالف سرماية انسانى و  در سن 17 س
ــود؛ وضعيتى كه هم اكنون  عوارض نامطلوب اجتماعى مى ش
براى اغلب فارغ التحصيالن فنى و حرفه اى و كاردانش اتفاق 
ً  به  مى افتد كه اين طرح آن را رفع مى نمايد. اين مزيت انحصارا
ــگاهى و شروع تحصيل شش سالگى  حذف دورة پيش دانش

مربوط است.

معايب طرح
ــواهدى مستند و پژوهشى، مبنى بر تبديل دورة پنج   1. ش
سالة ابتدايى به شش ساله وجود ندارد. هم چنين، اسناد پشتيبان 
سند تحول راهبردى، به ويژه سند بنيان نظرى تحول راهبردى، 
اين موضوع را تبيين نمى كند كه تحول بنيادين نظام آموزشى 
و پرورشى، لزوماً  بايد از تغيير ساختار دوره هاى تحصيلى آغاز 

شود. 
ــت كه تحول بنيادين نظام آموزشى به محتوا،  2. فرض اس
روش ها و نيازهاى مبتنى بر شرايط كنونى و آيندة نظام اسالمى 
مربوط است، نه ساختار. در واقع، در اين طرح، جاى موادى كه 
به نيازهاى محتوايى آموزش و پرورش توجه كند،  خالى است. 
ــرمايه گذارى نظام آموزش و پرورش روى شكل  به عالوه، س

ساختار دوره ها، مى تواند مانعى بر سر راه تغيير محتوا باشد.
3. تحول در نظام آموزش و پرورش، شامل تغيير و اصالح 
مؤلفه ها و متغيرهاى اصلى آموزش و پرورش همانند هدف ها، 
ــى،  فرايند هاى ياددهى- يادگيرى، خرده نظام هاى برنامة درس
تربيت، تأمين و نگهداشت نيروى انسانى، تعيين كاركردهاى 
نظام آموزشى در رابطه با جامعه، فرد، خانواده، ساختار فرهنگى 
و سياسى است. اسناد مربوط به خرده نظام هاى مربوط، براى  
تحول بنيادين نظام آموزش، هنوز تدوين و نهايى نشده است. 
ــذا اجرايى كردن تحول بنيادين و يا تحول راهبردى در نظام  ل
ــاختار دوره ها، نوعى  ــا تغيير س ــمى و عمومى،  ب تربيت رس
ــت. بر اين پايه، در مرحلة  كنونى  ــتابزدگى در اين مسير اس ش

طراحى تغيير نظام شتابزدگى يك ضعف تلقى مى شود.
4. با نگاه به ارتقاى شاخص باسوادى در كشور، اقتضا دارد 
ــاي اول و دوم، آموزش و پرورش عمومى  كه تا پايان دوره ه
رايگان و اجبارى شود. اين مهم در طرح پيشنهادى لحاظ نشده 

است.
5. طرح پيشنهادى در خصوص طول مدت آموزش اجبارى، 

به طور واضح موضع گيرى نكرده است.
ــود؛ از  ــكالت اجرايى متعددى در طرح ديده مى ش 6. مش
ــه اين كه آموزش و پرورش در كوتاه مدت امكان تأمين  جمل
و آموزش معلمان به ويژه براى پايه هاى ششم ابتدايى و سوم 

راهنمايى را ندارد.
7. تفاوت سنى دانش آموزان ابتدايى از پاية اول تا پاية  ششم 
ــكل اجرايى و تربيتى مى شود. اين  ابتدايى، موجب ايجاد مش

ــنى زياد بين دانش آموزان پاية اول با پاية  ششم (با  اختالف س
ــن ورود به دبستان شش سال تمام  توجه به اين كه حداقل س
ــال تمام است)، به  ــم 16 س ــن ورود به پاية شش و حداكثر س
ويژه در مناطق روستايى و عشايرى كه معموالً دانش آموزان در 
كالس هاى چند پايه و مختلط (دختر و پسر) و با سنين متفاوت 
آموزش داده مى شوند، مشكالت تربيتى و آموزشى عديده اى 

را ايجاد مى كند.

جمع بندى و پيشنهادها
 تقريباً تمامى پژوهش ها و گزارش هاى كارشناسى موجود 
بر اين نكته متفق اند كه تغيير يكبارة ساختار دوره هاى تحصيلى 
ــات دوره ها، بدون انجام مطالعات كافى، داليل  به لحاظ ترتيب
ــن ندارد و بدون هماهنگى با ساير اهداف و زيرنظام ها،  روش
ــن رو، اكثر  ــت. از اي ــه، زمان بر و كم فايده اس ــرى پرهزين ام
صاحب نظران معتقدند، در اين شرايط بهتر است از ورود به آن 
خوددارى شود و تنها به رفع مشكالت ساختار فعلى پرداخته 
ــاختارى دوره ها به حد محدود تر و  ــود و با تغيير شكل س ش
حذف دورة پيش دانشگاهى، فرصت مناسبى براى تغيير محتوا 
و روش  آن در نظام آموزش و پرورش ايجاد كنيم. در صورتى 
كه اصرار بر تصويب قانونى در اين زمينه باشد، پيشنهاد تغيير 
ــود؛ به نحوى كه عنوان  عنوان و اصالحات كلى در متن مى ش
ــاختار دوره هاى تحصيلى» اصالح شود و با  طرح به «تغيير س
تأكيد بر اين كه دورة آموزش و پرورش رسمى كشور 12 سال 
است، ذكر شود كه اين دوره مشتمل بر پنج سال دورة ابتدايى، 
ــال دورة متوسطه خواهد  ــه سال دورة راهنمايى و چهار س س
بود (با حذف دورة پيش دانشگاهى، يك سال به دورة متوسطه 

اضافه مى شود.)
زيرنويس 

1. قانون تفكيك وزارت فرهنگ، مصوب1343.
ــوزش و پرورش،  ــر نظام آم ــرح تغيي ــرورش، ط ــوزش و پ 2. وزارت آم

انتشارات آموزش و پرورش، 1367.
ــوزش و پرورش،  ــر نظام آم ــرح تغيي ــرورش، ط ــوزش و پ 3. وزارت آم

.1369
4. طرح جديد آموزش متوسطه،  مصوب 1369.

ــده  ــته ش ــن مطلب از وبالگ Mh1342.blogfa.com برداش • اي
است. صفحة وبالگ معلمان را در اين شماره ببينيد.
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︀ن! ﹝ ︣س د ر ︨آ ︠

در 120 كيلومترى شمال شرق شيراز به شهرى مى رسيم كه 
هنوز چشم اندازهاى روستايى آن هم  چون باغات و مزارع و 
هواى پاك، بيشتر جلب توجه مى كند. شب ها آسمانش به 
زمين نزديك تر است و ستاره هايش قابل رؤيت. 40 سال پيش، 
همين آسمان ُپر ستاره و وسوسه انگيز، دل و روح كودكى را به 
سوى خود كشيد و ستاره هاى صورت فلكى دّب اكبر چشمان 
او را خيره كرد. هرگاه توجه و دقت آدمى به چيزى مستمر 
باشد و با پشتكار به دنبال دست يابى به آن برود، يقينًا  موفقيت 
در پى خواهد آمد. بله، اصغر كبيرى، كودك 40 سال پيش و 
معلم دل سوز امروز، به همراه خود چشم ها و دل هاى اهالى 
ــعادت شهر را نيز به سوى آسمان كشيده است: به يكباره  س
ــهر، اطالعية وعدة «ديدار با آسمان»  مى بينى بر در و ديوار ش
نقش بسته است. امام جمعه در خطبه هاى نماز جمعه مردم 
ــب موعود آسمانى فرا مى خواند. گروه هاى جوان و  را به ش
نوجوان در مدارس و  محله ها به دنبال اطالعات بيشتر هستند 

و... گويى همة شهر براى اين ديدار آسمانى بسيج شده اند. 
در شب موعود برق شهر قطع مى شود و آسمان پرجذبه تر  
خود را به رخ مى كشد. دوربين ها و چشم ها به آسمان دوخته 
ــوند و يك معلم، اين چشمان مشتاق را به تماشاى باغ  مى ش
ستاره ها مى برد. اين شهر با اين همت، از چشم آسمان شناسان  
خارج از مرزهاى كشور نيز غافل نمانده است. گروه هايى از 
گوشه و كنار جهان به ديدار شهر و معلم آن روانه  مى شوند 
و اخبار آن ها در پايگاه هاى اينترنتى و مجالت علمى نجومى 

جهان پخش مى شود. 
ــمان هستم،  و  ــت داران آس براى من كه خود نيز از دوس
همواره انگيزه اى دارم كه چنين معلمان ُپر شور و بى  ادعايى 
را از نزديك ببينم. با هماهنگى قبلى و صحبت هاى تلفنى، 
ــس از آن كه با معلمان دوره هاى ابتدايى و راهنمايى ناحية  پ
چهار شيراز جلسات آموزشى داشتيم، به سوى سعادت شهر 
ــدم. چند جلدى هم از كتاب تأليفى خود (شناخت  روانه ش
مبانى نجوم) به همراه چند سى دى برده بودم تا به ايشان هديه 
ــاگردان آقاى  كنم. غافل از آن كه با عده اى از نوجوانان و ش
اصغر  كبيرى رو به رو خواهم شد كه آمده اند مؤلف كتاب 
مذكور را ببينند. ديدم در دست هر يك از آن ها كتاب مبانى 
نجوم قرار دارد. متوجه شدم آسمانيان قبل از آن كه روى زمين 

يكديگر را ببينند، در آسمان همديگر را پيدا كرده اند.
اصغر كبيرى معلمى است آرام، با اراده، با پشتكار و متواضع. 

رمز موفقيت او را در همين چند خصلت يافتم. بى توقع كار 
مى كند. با پشتكار افكار و ايده هايش را پى گيرى مى كند. با 
اراده تصميم مى گيرد و چون براى مردم و جوانان كار مى كند 
ــين او همه را با خود همراه  مغرور نمى شود و تواضع دل نش
مى كند. در يك كالم، مردم در او صداقت مى بينند. آيت هاى 
خدا را در آسمان پيدا مى كند و به مردم نشان مى دهد تا راه 
خدا و خانة خدا را پيدا كنند و به او نزديك شوند. خداوند 

هم او را كمك مى كند.
او از راه معلمى در يك مدرسه در سعادت شهر روزگار 
مى گذراند. در منزل با جدّيت تمام از يك مادر پير و سال خورده 
نگه دارى و پذيرايى مى كند. با كسى از زمينيان ازدواج نكرده 
و در آسمان به دنبال محبوب خود است. اما مردم شهر بويژه 
جوانان، با او همراهى مى كنند و به او شوق زندگى مى بخشند؛ 

يك زندگى ساده ولى علمى و حقيقت جو.

ــا را به محل  ــش از ما پذيرايى كرد و م ــرى در منزل كبي
رصد خانه اى كه به كمك اهالى شهر، با دست هايش ساخته 
است، برد. از طريق، جاده اى خاكى كه با بيل و كلنگ اهالى، 
ــيده شده است. ناگفته نماند، آموزش  از پايين تپه به باال كش
و پرورش، روحانيت شهر، شوراى شهر، حتى انجمن فيزيك 
ايران ، يارى اش مى كنند و او يك تنه زمينة خدمت رسانى 
آنان را براى جوانان شهر فراهم ساخته است. جوانانى كه در 
شهر ديپلم گرفته اند و االن در شيراز و تهران دانشجو شده اند،  
تنهايش نگذاشته اند؛ به شكل هاى گوناگون يادش مى كنند و 

يارى اش مى رسانند. 
اصغر كبيرى كه عمرش دراز باد، در آينده مى تواند 
ــته است درهاى آسمان و  ادعا كند كه در جوانى توانس
ــهر و ديارش باز كند و  ــش را براى مردم ش زيبايى هاي
ــش از اين نعمت هاى  هر كس را به حد انگيزه و تالش
ــازد. بله،  اگر ما نتوانيم به آسمان  خداوندى بهره مند س
ــويم، ولى  ــتارگان خدا نزديك ش ــرواز كنيم و به س پ
ــم بعضى از آن ها را به زمين خود فرود آوريم.  مى تواني
ــه در ادامه مى خوانيد متن گفت و گوى من با آقاى  آنچ
ــة  ــت كه در 28مهرماه 89 در مدرس اصغر كبيرى  اس

شهيد حسين پور سعادت شهر انجام شد. 

منصور ملك عباسى
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ــوابق و فعاليت هاى  ــاً براى ما از س ــاى كبيرى لطف • آق
نجومى تان بگوييد.

 من از همان دورة ابتدايى به نجوم عالقه مند شدم. چون در 
كتاب علوم، مطالبى در مورد دب اكبر، خرس كوچك و خرس 
ــال هاى كودكى، براى من خيلى  ــزرگ مى خواندم. در آن س ب
ــمان است! و كنجكاوى هايم  عجيب بود كه چرا خرس در آس
ــتر شد. مثًال شب ها كه در حياط  براى ديدن اين خرس ها بيش
خانه دراز مى كشيدم تا بخوابم، ذره بين را جلوى ماه مى گرفتم 

تا بتوانم آن را در عدسى ببينم. 
ــتاره ها و  ــد كتاب در بارة س ــر عمويم چن ــك بار هم پس ي
صورت هاى فلكى به من هديه كرد و در پاسخ به سؤال هايم، 
در بارة رصد خانه و رصد كردن ستاره ها و سياره ها توضيحاتى 

داد.
ــوم راهنمايى، از معلوم علوم مدرسه خواستم يك  سال س
مجموعه آينه و عدسى در اختيارم بگذارد كه توانستم با آن ها 

يك تلسكوپ بسازم. 
ــكوپى قوى تر افتادم  ــت زمان، به فكر ساختن تلس با گذش
ــاختم كه فاصلة كانونى آن تقريباً يك متر و  و يك عدسى س
ر  ــال 1361 كه برادر بزرگ  ترم د ــت تا س نيم بود. زمان گذش
عمليات محرم شهيد شد. اين اتفاق ضربة روحى بزرگى بر من 
بود. آن موقع، تنها چيزى كه باعث آرامشم مى شد، نگاه كردن 
ــمان و گردش در ستاره ها بود. در ضمن براى به دست  به آس
آوردن اطالعات بيشتر، مقاله هايى را كه در بارة علم نجوم بود، 

جمع آورى مى كردم.
ــتان كه رفتم، يك تلسكوپ لوله بلند ساختم، اما  به دبيرس
ــردم در هر جايى از آن  ــون زمان جنگ بود، جرئت نمى ك چ
ــكوپم را داخل گونى مى گذاشتم و به باالى  استفاده كنم. تلس
تپه اى مى رفتم تا آسمان را ببينم. به همين صورت، به مرور زمان 
عالقه به فضا و نجوم در من بيشتر و بيشتر  شد. با چند نفر از 
دوستانم قراردادى نوشتيم براى تشكيل گروه نجوم مسئوليت و 
وظايف هر فرد را نوشتيم و قرارداد را امضا كرديم. چند سال 
ــى  ــال 67، بعد از گرفتن مدرك ديپلم، هر كس بعد، حدود س
ــى كه در اين زمينه فعاليت  ــغلى پيدا كرد و رفت. تنها كس ش
خود را ادامه داد، من بودم. همان سال براى رصد در رصد خانة 
ــب  ــيراز رفتم. به عنوان يك تجربه، ش ابوريحان بيرونى به ش

خوب و شيرينى را در رصد خانه گذراندم. 
اواخر سال 67، طومارى از امضا براى انجمن فيزيك ايران 

نوشتم و از انجمن خواستم تلسكوپ و وسايلى براى ساخت 
ــرار دهد. كار را  ــهر در اختيار ما ق رصد خانه اى در سعادت ش
پى گيرى كردم و خوشبختانه موفق شدم . چون در اوايل سال 
68، آقاى دكتر رضا منصورى، رييس انجمن فيزيك ايران، به 
ــهر آمدند و تلسكوپى 4 اينچى براى ما آوردند. اين  سعادت ش
ــيارى به ما كرد. بعد از آن، ايشان همواره  تلسكوپ كمك بس
كتاب هايى را در اين زمينه براى ما مى فرستادند و بسيار مشوق 
ــار مجله اى دربارة نجوم براى  من بودند. همان روزها از انتش
دانش آموزان صحبت بود. باالخره در سال 1370 اولين شمارة 
مجله چاپ شد و در شهر ما حدود 80 نفر مشترك آن شدند.  

ــهر را چه وقت و چگونه تأسيس  • رصد خانة سعادت ش
كرديد؟

ــت كار مى كردم، ولى در  ــركت مخابرات مرودش من در ش
ــتعفا دادم و وارد آموزش و پرورش شدم.  ــال 70 اس اواخر س
ــهر رصد خانه اى  ــرورش در سعادت ش ــا كمك آموزش و پ ب
ــاختيم و خودم آموزش نجوم را شروع كردم. ابتدا استقبال  س
زيادى از رصد خانه شد. كم كم گروه هاى دانش آموزى آمدند 
و كالس هاى نجومى خارج از مدرسه تشكيل شد؛ البته كامالً  
ــت از  ــال 1372 طى مكاتبات و درخواس ــگان. قبل از س راي
ــكوپى 11 اينچى را به  ــر آموزش و پرورش، باالخره تلس وزي
ــهر آورديم. از اين تلسكوپ در حياط ادارة آموزش  سعادت ش
و پرورش استفاده هاى زيادى مى شد. به خصوص براى رصد 
ــت. خيلى از شب ها،  ــهابى، كاربرد زيادى داش بارش هاى ش
خود دانش آموزان تا نيمه هاى شب مى ماندند تا در اوج بارش 

شهاب ها، آسمان را نظاره كنند. 
ــكوپ ما جاى مشخصى نداشت. در سال 73 با  چون تلس
ــاختمان دائمى رصد خانه را ساختيم؛ به  كمك هاى مردمى، س
ــك كيلومتر تا رصد خانه  ــت مردم، جاده اى هم به طول ي هم

كشيديم و درخت كارى كرديم.

• آن  چه در بارة ســوغاتى شهر شما شنيده ايم، صحت 
دارد؟

ــهر رصد كردن است. رسم  ــوغاتى شهر سعادت ش بله. س
است كه ساكنان اين شهر، هر مهمانى را كه از راه دور مى آيد، 
يك شب براى رصد دعوت مى كنند. تفريح بسيار لذت بخش 

و جالبى است.

اصغر كبيري

اصغر كبيري و 
منصور ملك عباسى 

در جمع دانش آموزان  
عالقمند به نجوم

در آن سال هاى 
كودكى، براى من 
خيلى عجيب بود 
كه چرا خرس در 
آسمان است! و 
كنجكاوى هايم براى 
ديدن اين خرس ها 
بيشتر شد

رسم است كه ساكنان 
اين شهر، هر مهمانى 
را كه از راه دور 
مى آيد، يك شب 
براى رصد دعوت 
مى كنند. 
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نمايى از
سعادت شهر

چند سال پيش، 
كارهاى ما در 

زمينة نجوم 
مورد توجه يك 

فيلم ساز دانماركى 
قرار گرفت و او 

طى سفرى كه 
سال گذشته به 

سعادت شهر داشت، 
فيلم كوتاهى از 

فعاليت هاى ما تهيه 
كرد

البته در حال حاضر 
مشكلى داريم و آن 
اين كه شهر نسبت 

به گذشته بزرگ 
شده و رصد خانه 
در محاصرة نور 

است

ه   در اين چند سال، چند سمينار نجوم هم برگزار كرده  ايم ك
به راستى آموزش و پرورش و شوراى شهر همكارى هاى خوبى 
در برگزارى آن ها داشتند. در همة سمينارها دكتر منصورى و در 

بعضى دكتر رياضى شركت داشتند.
البته در حال حاضر مشكلى داريم و آن اين كه شهر نسبت 
به گذشته بزرگ شده و رصد خانه در محاصرة نور است. حتى 
شهرك هايى هم كه اطراف شهر ساخته شده اند، مشكالتى را 
براى رصد خانه به دنبال داشته اند. به همين دليل، ما رصدهاى 
ــر را در ده تا 15  ــى را در همين جا، اما رصدهاى مهم ت عموم

كيلومترى خارج از شهر انجام مى دهيم.

• تجهيزات رصد خانة شما چيست؟
ــكوپ 11 اينچى و 14 اينچى و  ما در حال حاضر دو تلس
ــمى داريم كه دوربين را يك گروه آماتور  يك دوربين دو چش
نجوم  از آمريكا در سال 83 به ماه هديه كرده اند. استقبال مردم از 
گردشگران خارجى كه براى رصد گذر زهره آمده بودند، بسيار 

گرم و صميمى بود و مهمان ها بسيار تحت تأثير قرار گرفتند.

• در بارة دريافت اولين جايزة ترويج علم بگوييد.
در سال 80 اولين گردهمايى منجمان آماتور سراسر كشور را 
با پشتيبانى شوراى شهر به مدت سه روز برگزار كرديم. شوراى 
ــهردارى همواره در تمامى زمينه ها حامى ما بودند.  شهر و ش
انعكاس اين گردهمايى در رسانه ها باعث شد كه سعادت شهر 
ــتر شناخته شوند. ما يكى از فعال ترين  و گروه نجومى  ما بيش
ــى را براى چاپ در مجلة نجوم  ــا بوديم و گزارش هاي گروه ه
مى فرستاديم تا اين  كه در سال 84، روش هايى را براى ترويج 
ــد سال 85 نيز گروهى كارآموز  نجوم ارائه داديم كه باعث ش
ــور، براى بازديد به شهر ما  ــناس از خارج از كش آماتور سرش

آمدند. اين خبر در مجله هاى خارجى نيز منعكس شد.
دانش آموزان ما چند مرتبه در مسابقات سراسرى نجوم مقام 
آورده اند. هم چنين در «ماراتون مسير ايران»، سه سال مقام اول 
ــب كرده اند. چند سال پياپى نيز شاگردان ما به عنوان داور  كس
ــورى و دو نفر به عنوان داور بين المللى ماراتون انتخاب  كش

شدند.

ــما عمدتاً به صورت رصد است يا به  • آموزش هاى ش
صورت تئورى؟

ــود كه در كنار  ــه برگزار مى ش ــك دورة تئورى در مدرس ي
آموزش، فعاليت هاى رصدى هم داريم. دانش آموزان ما سرماى 
ــب را در كوه و دشت براى كسب مهارت در زمينة نجوم،  ش
ــت و شيراز نيز  ــهر هايى مانند مرودش به جان مى خرند. از ش

گروه هاى دانش آموزى داريم.

• چگونه اطالع رسانى مى كنيد؟
ــد، مانند  ــاص در پيش باش ــده اى خ ــى كه پدي در مواقع
ماه گرفتگى، با پخش اطالعيه هايى در سطح شهر، مردم را مطلع 
مى كنيم و نيز افرادى از انجمن، مردم شهرهاى اطراف را آگاه 
ــب هايى كه موضوع مهمى را در آسمان رصد  مى كنند. در ش
مى كنيم، برق شهر با هماهنگى قبلى قطع مى شود تا بهتر بتوان 
ــمان نگاه كرد. ما در اين سال ها افرادى را از كشورهاى  به آس
ــته ايم. براى مثال، منجم مّسنى از كشور  ديگر براى بازديد داش
ــهر ما آمد و از تجربه هاى خود براى دانش آموزان  فنالند به ش
ــا گفت. افرادى ديگر هم آمدند كه بعضى از آن ها ايده هايى  م
نو و كارامد براى ساخت تلسكوپ داشتند. جالب توجه است 
كه چند سال پيش، كارهاى ما در زمينة نجوم مورد توجه يك 
فيلم ساز دانماركى قرار گرفت و او طى سفرى كه سال گذشته 
به سعادت شهر داشت، فيلم كوتاهى از فعاليت هاى ما تهيه كرد. 
همين فيلم، زمينه ساز يك فيلم مستند شده است و گروه آن ها 

آبان ماه براى تهية فيلم به اين جا آمدند.

• مى شود يك خاطره براى ما تعريف كنيد.
ــدى مهم انجام  ــه قرار بود رص ــب يكى از روزهايى ك ش
ــغول رصد بوديم كه خانمى، پرسان  دهيم، در حياط منزل مش
پرسان به منزل ما رسيد. مى گفت، من به نجوم عالقة بسيارى 
ــجاده ام را در حياط پهن مى كنم و  ــب هاى تابستان س دارم. ش
ــتاره ها را تماشا مى كنم، اما مطلب زيادى  نماز مى خوانم و س
ــتاره و  دربارة آن نمى دانم. من هم چند دقيقه اى دربارة چند س
خورشيد براى او گفتم. كم كم اشك از چشمانش جارى شد. 
ــراى او دربارة ارتباط بين آيات قرآن در نجوم صحبت كردم.  ب
ــيار تأثيرگذار بودند و زمينه ساز فعاليت او در  اين سخنان بس
زمينة  نجوم شد. مطلع شدم سال بعد در ماراتون «مسير ايران» 
شركت كرده و در حال حاضر نيز پى گير نجوم است. حقيقتًا 

نجوم با خداشناسى ارتباط مستقيم دارد.
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مريلين كوچران اسميت
كريستين پاور
ترجمه: حسين ربانى

بخش نخست

امروزه، آموزش و پرورش دغدغه همة كشورها و جوامعى است كه مى خواهند در گردونة تحوالت جهانى و رقابت هاى 
نفس گير اقتصادى، از ديگران عقب نمانند. و جالب توجه اين است كه اين دغدغه ها در كشورهاى پيشرفته بيشتر مشهود است 
تا در كشورهاى فقير يا در حال توسعه! آمريكايى ها يك بار هنگامى كه ديدند روس ها در رقابت هاى فضايى بر آن ها پيشى 
گرفته اند (1965)، به خود آمدند و با ريشه يابى داليل عقب ماندگى خود در نظام آموزشى شان، و عمدتًا علوم و رياضيات، 
توانستند اين ضعف را جبران كنند. اكنون نيز به نظر مى رسد با توجه به ركود اقتصادى كه در اين چند سال اخيرگريبان گيرشان 
شده است، بار ديگر مشكل را در نظام آموزشى و شيوه هاى تربيت معلم خود جست و جو مى كنند و مى كوشند، از اين طريق 
مّفرى بيابند. نوشته اى كه مى خوانيد، از مجلة Educational Leadership ترجمه شده، و موضوع آن در همين راستاست. مطالة 

آن مى تواند بويژه براى كارشناسان آموزش نيروى انسانى مفيد باشد. اين مقاله در دو شماره از نظرتان مى گذرد.
ــورها،  ــيارى ديگر از كش در جهان امروز، در آمريكا وبس
ــان و كيفيت كار  ــابقه اى بر آمادگى معلم ــاهد تأكيد بى س ش
آموزگاران هستيم. گرچه رابطه ميان آمادگى معلمان با ميزان 
موفقيت دانش آموزان و ديگر دستاوردهاى هر مدرسه رابطه اى 
ــد، ولى نبايد اين موضوع، يك مفهوم  تنگاتنگ به نظر مى رس
ز  ــه مجموعه  اى ا ــود. چرا ك مجرد با مضامين مجرد تلقى ش
ــائل پيچيده و بحث انگيز را در بر مى گيرد. مسائلى چون  مس
ــاى آموزش معلمان و  ــتخدام، ارزيابى، صالحيت دوره ه اس
راهكارها، تعليم معلمان جديد، توسعة شغلى، شرايط كارى 
معلمان، ارزيابى و مؤثر بودن آن ها و كارهايى كه به حقوق و 

مزايا و استخدام مربوط مى شود. 

ــت كار معلم و  ــى معلم و كيفي ــن آمادگ ــاط بي 1. ارتب
اقتصاد

اتفاق نظرى در حال شكل گيرى است كه بنابر آن، كيفيت 
ــتاندارهاى نظام آموزشى آمريكا،  به صورتى مستقيم، به  و اس
ــالمت اقتصادى آن كشور وابسته است. اين  جا  وضعيت و س
ــرفت كشور در جامعه اى  ــت كه موفقيت يا پيش بحث آن اس

جهانى شده، منوط به آماده سازى شهروندان آن جامعه است 
ــگاهى در سطح جهانى برسند و بر  ــتانداردهاى دانش تا به اس

مهارت هاى پيچيده مسلط شوند. 
اين در حالى است كه بر اساس ارزيابى هاى ملى و بين المللى، 
بسيارى از دانش آموزان آمريكايى به انحاء مختلف، براى ورود 
به بازار كار يا ورود به مرحلة تحصيالت دانشگاهى، آمادگى 

الزم را ندارند؛ به خصوص در رياضيات و علوم.
پس بحث به اين  جا مى رسد كه ما در نظام آموزشى خود 
نيازمند اصالحاتى اساسى و عميق هستيم كه شامل استانداردها 
ــدى نيروى آموزش دهندة  ــخت گيرانه و ج و ارزيابى هاى س
مستعدتر و كاراتر، و نوعى نظام آموزشى كامًال بازنگرى شده 

با محوريت «آموزِش مشاهده محور» باشد.
چرا كه رونق و شكوفايى اقتصادى آمريكا در گرو توانايى 
ــت در اقتصادى دانش محور  ــهروندان آن به رقاب يك يك ش
ــته  ــت(كه اين خود به معلمان و دانش آموزان وابس نهفته اس

است.

2. پذيرش اين كه كمبود معلمان با كيفيت وجود دارد.
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بحث اصلى اين است كه مدارسى كه تعداد زيادى دانش آموز 
ــوزان اقليت ها را در خود جاى داده اند، به  فقير و نيز دانش آم
احتمال زياد، معلمانى كم  تجربه تر دارند؛ معلمانى كه معموالً 
در حوزة تخصصى خود شان هم تدريس نمى كنند و يا به طور 
كلى صالحيت كافى را براى تدريس ندارند. كمبود معلمان با 
كيفيت موجب كاهش دستاوردها و موفقيت هاى دانش آموزان 
و مدرسه مى شود. تازه آن ها كه خواهان اقدام در زمينة تأمين 
كافى معلمان با كيفيت هستند، خودشان اختالف نظر دارند در 
اين كه  مكان و زمان اوليه براى آماده سازى و آموزش معلمان 
چگونه و كجا باشد. برخى از اينان برنامه هاى آموزشى اصالح 
ــگاهى را براى آماده سازى معلمان قبل از ورود به  شده دانش
مسئوليت هاى آموزشى و تدريس توصيه مى كنند. اما منتقدان 
ــى را پيشنهاد  ــوى ديگر، روش هاى جاى گزين آموزش از س
مى كنند كه شامل آماده سازى تيتروار يا كلى قبل از مسئوليت 
كامل تدريس است؛ همراه با تعليم و آموزش تحت نظارت و 

مطالعة مداوم در طول سال اول. 
با وجود اين و با تمام اختالف نظرهايى كه اين دو گروه با 
هم دارند، همة مدافعان طرح كاهش شكاف آموزشى، بر حق 
دست رسى به فرصت هاى برتر و كيفى آموزشى به عنوان يك 
حق مدنى براى همة دانش آموزان تأكيد دارند. و اين موضوع 
ــاده دارد كه همة  ــكارى با اين مدعاى س ــاً تفاوت آش اساس
دانش آموزان بايد به استانداردها و دستاوردهاى سطح بااليى 

دست يابند؛ اگر چه فرصت هاى آموزشى برابرى ندارند.
از جملة اين پيشنهادها، مثًال يكى به كار گيرى روش هاى 
ــراى اجراى آن مى توان  ــت كه ب جاى گزين براى تدريس اس
ــيع ترى از معلمان را به كار گرفت. و يا به كارگيرى  دامنة وس
ــث معلم،  ــه ضلع مثل ــى جديدى كه س ــاى اطالعات نظام ه
ــازند و بدين  دانش آموز و تربيت معلم را به هم مرتبط مى س
ــازى و روش ها را الزمة فراگيرى  ــيله، برنامه هاى آماده س وس

دانش آموز مى سازند.
پيشنهاد ديگر، دگرگونى در شيوه هاى استخدام و وظايف 
محول شده (ارائة صالحيت) به منظور اطمينان از اين است كه 
معلمان با صالحيت، در مدارسى كه بيشترين نياز به اين معلمان 
ــوق هاى مالى و ديگر مشوق هاى  را دارند،  توزيع شوند. مش
تأثير گذار، مشاورة مؤثر معلمان به خصوص در مدارسى كه 
ــازى روش هاى ارزيابى براى  بيشتر نيازمندند، و يكپارچه س
تمام كانديداهاى معلمى، بدون توجه به چگونگى ورود آن ها، 

نيز ضرورى است.

3. در نظر گرفتن خروجى و نتيجة موفقيت دانش آموزان 
در يادگيرى و فراگيرى

ــيوه هاى آموزشى آن ها را  اكثراً دوره هاى تربيت معلم و ش
الزمه و عامل دخيل در فراگيرى دانش آموزان معرفى مى كنند؛ 
ــط استانداردها و  ــط ارزياب هاى بيرونى و چه توس چه توس
ــن دوره ها براى خود تعريف  ــى عالى كه هر كدام از اي اهداف

كرده اند. 
ــته مى توان دسته بندى  راه  حل هاى كنونى را در چهار دس

كرد:
ــپس اصالح و حتى حذف) دوره هاى  الف. ارزيابى (و س
آموزشى مختلف؛ و نيز شيوه هاى ورود به اين دوره ها، مطابق 

با رتبه بندى حاصل از ميزان موفقيت دانش آموزانى كه توسط 
ــى) و  ــالن آن دوره هاى تربيت معلم (آموزش ــارغ التحصي ف

روش هاى مربوطة ورود به آن دوره ها تدريس شده اند. 
ــى تربيت معلم و شيوه هاى  ب.  ارزيابى دوره هاى آموزش
ــاس اين  كه آيا داوطلبان معلمى در  ورود به اين دوره ها بر اس
طى دوران آموزشى خود آن روش هاى تدريس و روش هاى 
آموزشى را كه مى تواند به كسب نمرات بااليى در آزمون هاى 
سنجش موفقيت دانش آموزان بينجامد، از خود نشان مى دهند 

يا خير؟
ــنجش ميزان  ــان معلمى، از طريق س ــى داوطلب ج. ارزياب
ــاى يادگيرى كه آن ها مى توانند در هر كالس درس  فرصت ه
ــود دانش آموزان در  ايجاد كنند. عالوه بر آن كه بايد معلوم ش

قبال اين تدريس چه عملكردى از خود نشان مى دهند. 
ــم و روش هاى ورود به  ــى دوره هاى تربيت معل د. ارزياب
ــنجش، ارزيابى فرصت هاى فراگيرى ايجاد  آن ها به كمك س
ــده در كالس درس توسط فارغ التحصيالن اين دوره ها كه  ش
در سال هاى آغازين فعاليت تدريس  خود قرار دارند، در كنار 

عملكرد دانش آموزان آن ها.

ــام جامع اطالعاتى در ســطح  4. ضــرورت وجود نظ
استانى(ايالتى) به منظور برقرارى ارتباط و تعامل بين معلم، 

شاگرد و فرايند آموزشى معلمان 
ــامانه هاى  ــعة س ــى ايالت ها هم اكنون در حال توس برخ
ــتند تا  ــتردگى زمانى هس ــطح ايالتى و با گس اطالعاتى در س
ــوزان با داده هاى  ــنجش عملكرد دانش آم بتوانند بين نتايج س
جمع آورى شده در مورد معلمان آن ها، از قبيل مؤسساتى كه 

از آن فارغ التحصيل شده اند، ارتباط برقرار سازند.
كليات اين موضوع هم اكنون به صورت گسترده اى مورد 
ــى  ــت و با تأكيد بر اين كه: اثر بخش ــده اس پذيرش واقع ش
برنامه هاى آموزشى آماده سازى معلمان(دوره هاى تربيت معلم) 
و ساز و كارهاى گزينش و ورود به اين دوره ها، بايد بر اساس 
خروجى ها اندازه گيرى شود و مالك ها روى دانش آموزان قرار 
ــرد، نه اين كه ورودى ها مبنا و مالك قرار گيرند؛ هم چون  گي
ــى و يا منابع درسى و مطالعاتى دانش آموز بودجة  برنامة درس
فدرال(دولتى) هم اكنون به عنوان مشوق براى ايالت هايى كه 
ــت رس است و در  ــترش مى دهند، در دس اين نظام ها را گس
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همين حال تالش هاى ديگرى هم در دست بررسى و يا اقدام 
است؛ از جمله در ايالت هاى هم چون تگزاس، فلوريدا، اُهايو 
ــر كامل ترين نوع اين نظام هاى ارزيابى هم  و چند ايالت ديگ
ــت لويزيانا تحت عنوان «مدل  ــت كه در ايال اكنون نظامى اس
ــان» وجود دارد و وزير  ــى معلم ارزش افزودة ارزيابى آموزش
ــه و الگو ياد  ــاً از آن به عنوان نمون ــوزش و پرورش مرتب آم

مى كند. 
ــتفاده از يك بانك جامع  ــى، به كمك اس ــن نظام ارزياب اي
ــى  ــى برنامه ها و دوره هاى آموزش اطالعاتى بزرگ، اثر بخش
ــر ايالت لويزيانا  معلمان (دوره هاى تربيت معلم) را در سراس
ــب شدة  ارزيابى مى كند. به اين ترتيب كه بر پاية نمرات كس
ــة آموزشى فارغ  دانش آموزان، معلمانى را كه از فالن مؤسس

التحصيل شده اند، رتبه بندى مى كند.
ــب و نمونه  ــى مناس ــن نظام ارزيابى، دوره هاى آموزش اي
ــب و  ــور كه دوره هاى نامناس ــايى مى كند(همان ط را شناس
ــد) و ميزان اثر  ــخيص مى ده ــتانه را تش ــر از حد آس پايين ت
ــوان معلم بر ميزان موفقيت  ــى فارغ التحصيالن را به عن بخش
ــان مالك قرار مى دهد. در واقع، از اين نظام، به  دانش آموزانش
منظور بهبود مستمر برنامه هاى آموزشى دوره هاى تربيت معلم 

استفاده مى شود.

5. ارزيابى عملكرد داوطلبان معلمى به صورتى گسترده تر 
و فراگيرتر

برخى ايالت ها به منظور بهبود كيفيت معلمان، روش  سنتى 
ارزيابى و سنجش تستى را براى اعطاى گواهى و مجوز تدريس 
كنار گذاشته اند و به جاى آن به ارزيابى هاى عملكردى با سر 
فصل هاى استاندارد شده به منظور اعطاى گواهى تدريس به 
ــال، در كاليفرنيا داوطلبان  ــتفاده مى كنند. براى مث معلمان اس
ــى الزم، بايد چهار  معلمى عالوه بر گذراندن واحدهاى درس

مرحلة ارزيابى عملكردى زير را پشت سر بگذارند.
ــاس مطالعات  الف. انطباق و تحليل برنامة تدريس بر اس

موردى
ب.  برنامه ريزى و اجراى يك درس در كالس 

ــازى يك مورد ارزيابى و سنجش در  ج. طراحى و پياده س
كالس

ــه (تجربة  ــا در يك تجرب ــام اين كاره ــان دادن تم د. نش
تدريس)

ــالوه بر اين برنامه، در ايالت كاليفرنيا، برنامة ديگرى هم  ع
طرح ريزى شده است كه داوطلبان را ملزم مى كند تا روش هاى 
تدريس خود را تحليل كنند و توسعه دهند و خالصه اى تهيه 
ــة تدريس، حاالت و عكس العمل ها و  كنند كه ارزيابى برنام

مثال هاى ويدئويى تدريس در آن موجود باشد.

6. ايجاد تعدد در مسير و راه هاى معلم شدن
پديدة تكثر در روش هاى رسيدن به حرفة معلمى، از كمبود 

معلم در برخى مناطق ناشى مى شود. 
همان طور كه هر سال در گزارش كيفيت آموزگاران وزارت 
ــنهاد شده است، روش هاى  آموزش و پرورش به كنگره پيش
جاى گزين براى تربيت معلم و اعطاى گواهى تدريس، در تمام 
50 ايالت آمريكا وجود دارد و در حال حاضر اين روش ها در 

تربيت حدود 20 درصد از معلمان به كار مى رود.
قابل توجه اين است كه با وجود رشد زيادى كه در برنامه هاى 
ــت، توافق و اتفاق نظر كمى در  ــته اس جاى گزين وجود داش
ــورد تعريف اين برنامه ها وجود دارد. عالوه بر اين، اگر چه  م
هر كدام از اين برنامه ها از نظر اهداف استخدامى، روش هاى 
آماده سازى و حمايتى تفاوت هايى اساسى با يكديگر دارند، 
ــگاهى (ارتباط  ــان به گونه اى، از همكارى هاى دانش بيشترش
ــة  ــوند. اين موضوع خود مقايس ــارى) بهره مند مى ش و همي
روش هاى سنتى و برنامه هاى جاى گزين را دشوارتر مى سازد. 
ــنتى، روش هاى  ــور از روش هاى س ــوص، اگر منظ به خص
 Teach for! ــد. براى مثال، برنامة ــازى دانشگاهى باش آماده س
America (به خاطر آمريكا آموزش بدهيد!) كه معروف ترين 
دوره از برنامه هاى جاى گزين آموزش معلمان تازه است، فارغ 
التحصيالن دانشگاهى را استخدام مى كند. اين افراد يك دوره 
آموزشى شش هفته اى را قبل از ورود به مدارِس بيشتر نيازمند 
طى مى كنند و سپس در دوران خدمت هم به مدت دو سال در 

طرح هاى ارتقاى حرفه اى و شغلى شركت مى كنند. 
از سوى ديگر، New teacher project (پروژة معلم نوين) 
معلمانى را كه در اواسط دورة حرفة معلمى خود قرار دارند، 
استخدام و به طور فعال با مدارس مناطق همكارى مى كند تا 
ــتانداردهاى  راه هاى اعطاى گواهى را به طورى كه مطابق اس

ايالتى باشد، پايه ريزى نمايد.
ــترى  روش ها و برنامه هاى جاى گزين دائماً محبوبيت بيش
كسب مى كنند و اين بيشتر به خاطر ركود و اوضاع نامناسب 

اقتصادى است. 
ــال 2009، 35000  س Teach for America در  ــة  برنام
ــت از سوى داوطلبان معلمى دريافت كرد كه نسبت  درخواس
 New ــد داشته است و برنامه ــال قبل آن، 42 درصد رش به س
ــال، حدود 44 درصد رشد  teacher project نيز، درهمين س

داشت.
ادامه دارد
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︀﹡﹥ ﹨︀ی  ︨ر
︣و﹨﹩ و  ︣ا﹁︀ت ﹎ ﹡ا︗︐﹞︀︻﹩ا

زهرا هاديان
ــن نمادهاى تحول در  ــانه ها به عنوان يكى از مهم تري رس
عرصة زندگى بشر امروز، رفته رفته نقش و جايگاهى راهبردى 
ــت ساز و  و پيچيده به خود گرفته و به عنوان عاملى سرنوش

تعيين كننده در زندگى انسان مطرح شده اند. 
تحت  تأثير رسانه ها، فرهنگ سنتى اكثر جوامع دستخوش 
تغيير و تحول شده و همة مردم جهان تا حد بسيارى از آن چه 

فرهنگ واحد جهانى نام گرفته است، متأثر شده اند. 
ــانه هاى قدرتمند و فعال در جهان، تمام  بدون ترديد رس
سعى و تالش خود را براى تأثير گذارى بر فرهنگ هاى ديگر 
و چه بسا ديكته كردن الگوها و هنجارهاى مورد نظرشان به 

كار گرفته اند. 
فناورى هاى جديد نه تنها جاذبه ها، بلكه سلطة  فرهنگى خود 
را نيز افزايش مى دهند و با مظاهر و شگردهاى جذب كننده اى 
ــعه مى دهند  كه دارند، ارزش ها و هنجارهاى خاص را توس
ــد. آن ها اهداف خود را با جنبه هاى هنرى و  يا تثبيت مى كنن
ــيوه هاى هنرمندانه دنبال مى كنند و با تغيير ذائقة فرهنگى  ش
مخاطبان، خرده فرهنگ هاى تاز ه اى را به مردم عرضه مى دارند. 
البته از ارزش هاى فرهنگى هم غافل نيستند؛ مثالً در بسيارى از 
فيلم ها، بر ارزش هاى كالنى چون ميهن پرستى و مسائل دينى 

تأكيد فراوان ديده مى شود.

كودك و رسانه
يكى از آثار بارز رسانه هاى جديد،  عادت دادن يا معتاد كردن 
ــت و اين امر به خصوص در كودكان بيشتر  مردم به آن هاس

ديده مى شود.
كودك چنان به برنامه هاى مورد عالقة خود در اين رسانه ها 
ــه ضرورى ترين امور زندگى و تعامل  گرايش پيدا مى كند ك
اجتماعى را از ياد مى برد. چرا كه هنوز ذهن او قدرت تحليل 
عقايد و سنجش و سپس پذيرش يا طرد آن چه را كه مى بيند يا 
مى شنود، كسب نكرده است. از اين روست كه وقتى كودكان 
بدون هيچ پناه و يا حفاظ در برابر وسايل ارتباط جمعى قرار 
مى گيرند، سخت تأثير پذير   و ناچار آسيب پذير خواهند شد. 
در عين حال، مرور برخى از تحقيقات و يافته هاى پژوهشى 
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نشان مى دهد، تلويزيون در بسيارى موارد، تأثير قابل مالحظه اى در 
افزايش خشونت يا تحميل عقايد و تغيير افكار ندارد.

شايد مشكل اين قبيل پژوهش ها، از آن جا ناشى مى شود كه 
هيچ گاه نمى توان تأثير تلويزيون را از متغيرهاى ديگرى مانند پايگاه 
اجتماعى، ساخت خانوادگى، جنس، سن، تحصيالت و ساخت 
روانى فرد جدا كرد و دربارة آن به داورى نشست.اما آن چه مسّلم 
ــت، رسانه ها به شيوه هاى متفاوتى با جرم و خشونت ارتباط  اس
ــترش آن ها كمك مى كنند. در اين ميان، فيلم هاى  دارند و به گس
سينمايى به عنوان عاملى مؤثر در انحراف و بزه كارى جوانان، سابقة 
ــزه كارى و جرم و جنايت از  ــرى دارند. نقش فيلم ها در ب قديم ت
اين امر ناشى مى شود كه صحنه هاى پرخاشگرانه مانند تندخويى، 
بى رحمى، آدم كشى و دعوا را با تمام فنون و به كار گيرى آخرين 
و پيچيده ترين شگردهاى سينمايى ناشى از فناورى روز در اين 

حوزه، به نمايش مى گذارند.
به نظر مى رسد، در بخش قابل توجهى از فيلم ها و سريال هاى 
پخش  شده از رسانة تصويرى ملى ما نيز از اين گونه فيلم ها ديده 

 مى شود.
تحقيقات نشان مى دهد كه تعداد زيادى از بزه كاران، در مقايسه 
با افراد عادى، به ديدن فيلم هاى سينمايى خشونت بار و جنايى و 
ــتگى بيشترى داشته اند. اما به طور كلى نتايج  از اين قبيل، دل بس
پژوهشگران در مورد اثرات رسانه هاى تصويرى و جرم در چند 

محور مشترك است:
ــايرين داوطلب تماشاى صحنه هاى  1. كج روان بيشتر از س
خشونت آميز، هم در تلويزيون و هم در سينما و در داستان هاى 

جنايى و خيالى هستند.
2. گاهى سينما و تلويزيون به مثابه يك ابزار فرار از واقعيت 

انتخاب شده است.
ــان  ــان و جامعه شناس 3. با وجود آن كه برخى از روان شناس
ــانه ها نيز توجه  به نقش روان درمانى، و تأثير اجتماعى مثبت رس
مى كنند و بر اين عقيده اند كه مطبوعات، راديو و تلويزيون و سينما 
با انتشار اخبار و داستان هاى جنايى و پليسى، بسيارى از بيماران 
روانى را كه عقده هاى سركوب شده و تمايالت خشونت آميز و 
ناخوداگاه دارند،  درمان مى كنند، اما نبايد اين واقعيت را فراموش 
كرد كه برعكس نيز، محتواى مضامين قتل، جنايت، خشونت و 
رفتارهاى هنجارشكن و مغاير با قانون و قوانين هر جامعه در قالب 
هر يك از اشكال فيلم، صوت، نوشته، گزارش، تبليغ و... ممكن 
است روحية هنجارشكنى، قانون گريزى، ماجراجويى و خشونت 
ــوى عوامل ضد  و... را در بينندگان تحريك كند و آن ها را به س

اجتماعى و مخرب و هنجار شكن سوق دهد.
اين موضوع به خصوص در مورد نوجوانان و جوانان از اهميتى 
دو چندان برخوردار است. از طرف ديگر بايد دانست كه بررسى 
ــانه هاى گروهى، كارى فوق العاده پيچيده  رابطه بين جرم و رس
است. زيرا جرم و بزه اصوالً با پديده ها و واقعيت هاى اجتماعى 
تاريخى گسترده اى مرتبط است و حتى در آن ها محاط مى شود.در 
حالى كه رسانه ها تنها جزئى از نظام اطالعاتى گسترده اى هستند كه 
انسان امروز را در شناخت اجتماعى در بارة جهان كمك مى كنند.

ــانه ها در  ــى براى رس البته اين بدان معنا نخواهد بود كه نقش
شكل گيرى انحرافات اجتماعى قائل نباشيم، و يا نقش و تأثير آن 
ــت كه بايد ريشة  را كم بدانيم، بلكه قصد تأكيد بر اين نكته اس
جرم و انحراف را در بسترى از متغيرهاى متعددى جست و جو 

كرد كه هر يك سهم و جايگاه خود را در شكل گيرى آن جرم و 
انحراف دارند.

در اين زمينه، يعنى در زمينة رسانه ها و جرم هاى اجتماعى، دو 
ديدگاه كلى وجود دارد كه بيان آن ها خود نشان مى دهد تا چه حد 

در اين حوزه اختالف نظر وجود دارد.
پيروان يك ديدگاه معتقدند، رسانه ها نه تنها عامل به وجود آوردن 
جرم در جامعه اند، كه نقش غيرقابل انكارى در پيچيده شدن جرايم 

و سازمان دهندگى آن نيز دارند.
ــانه ها هيچ گونه اثرى بر  ــدگاه ديگر مطرح مى كند كه رس دي

شكل گيرى جرم ندارند و يا اثرات بسيار محدودى دارند. 
اعتبار نسبى اين دو ديدگاه متضاد، يعنى از يك سو محورى 
ــانه ها و از سوى ديگر بى اهميتى آن ها، به نوعى سبب  بودن رس
آشفتگى در تحليل صاحب نظران اين حوزه شده است و اين همان 
نكته اى است كه قبالً به آن اشاره شده كه نبايد در تحليل رابطة 
جرم و رسانه، نگاهى مطلق و يكسويه داشت. بلكه بايد پذيرفت 
كه تحليل اين رابطه در جايى بين اين دو فاصله (دو نظرية مطرح 

شدة اخير)  قرار دارد.
پژوهش در زمينة «جرم مقلدانه»، مدارك و شواهد مختصرى از 

اثر جرم زايى رسانه ها به دست مى دهد.
ــاس ديدگاه دوم، رسانه ها به تنهايى نمى توانند  در واقع بر اس
فرد تابع قانون را به مجرم تبديل كنند و شايسته هم نيست علت 
جرم را به تنهايى متوجه رسانه ها كرد. شايد به همين خاطر باشد 
ــه، تا كنون اثر  ــدة متكى بر اين نظري كه راهبردهاى انتخاب ش
چندانى در كنترل انحرافات اجتماعى نداشته اند. به عبارت ديگر، 
راديو، تلويزيون، فيلم هاى سينمايى، مطبوعات و ساير ابزارهاى 
اطالع رسانى، خود وسيلة موجد جرم محسوب نمى شوند. بلكه 
ابزارى هستند كه مى توانند به شكل دل خواه مورد بهره بردارى قرار 

گيرند.

بايد دانست كه 
بررسى رابطه بين 
جرم و رسانه هاى 
گروهى، كارى 
فوق العاده پيچيده 
است

رسانه ها به تنهايى 
نمى توانند فرد تابع 
قانون را به مجرم 
تبديل كنند و شايسته 
هم نيست علت جرم 
را به تنهايى متوجه 
رسانه ها كرد
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ــوزش و پرورش كودكان، نوجوانان و جوانان، يكى از  آم
وظايف اصلى و مهم دستگاه تعليم و تربيت هر جامعه است. 
هر كجا سخن از آموزش و پرورش به ميان مى آيد، اكثر افراد 
خاطرات تلخ و شيرين خود و نكات مثبت و منفى آن را بيان 
ــنيده ها، آن چه روى  مى كنند. در ميان همة اين گفته ها و ش
ــود، اين است كه چه ياد گرفتيم؟ چگونه ياد  آن تأكيد مى ش
ــى در اين راه ما را يارى كرد؟ در همين  گرفتيم؟ و چه كس
ــوا» در امر ياددهى-  ــتا، همه روى نقش «معلم» و «محت راس

يادگيرى تأكيد فراوان دارند.
ــخ به اين  ــت پاس ــم، آن چه مهم اس ــارة نقش معل در ب
ــت كه ما معلم را چگونه براى حضور در كالس  سؤال هاس
ــاده كرده ايم؟ چه ابزارى در اختيارش قرار داده ايم؟  درس آم
و چه انتظاراتى از او داريم؟ خروجى كار او را چگونه برايش 

ترسيم كرده و چه تعريفى از دانش آموز به او داده ايم؟
ــوزش : 1. چگونگى  ــى آم ــن مقاله، دو ركن اساس در اي
ــاى دورة نوجوانى، و2.  ــا ويژگى ه ــازى محتوا ب متناسب س
ويژگى هاى معلم و محتوا، بررسى شده و در پايان نيز روش 

تدريس فعال مورد اشاره قرار گرفته است.
نخست ويژگى هاى دورة نوجوانى و برنامة درسي مناسب 

اين دوره را بررسى قرار مى كنيم. 

1. تمايل به استقالل  
ــل به  ــوان مي ــه در آن  نوج ــت ك ــي دوره اى اس نوجوان
استقالل دارد و به دنبال كسب استقالل اجتماعي- اقتصادي 
ــت. اين دوره، دورة  ــزات اخالقي خود با ديگران اس و تماي
ــاركت در تصميم گيرى ها و نظرخواهي  هاست. لذا بايد  مش
ــودش نظر بدهد و هم نظر  ــه نوجوان ميدان داد كه هم خ ب
ــد و احساس  ديگران را بخواهد. چون اين امر، موجب رش

شخصيت در او مي شود.
 از جهت اجتماعي، در اين دوره نوجوان خواهان استقالل 
و احراز هويت خويش است. عالقه دارد در مجالس، محافل 
ــد. از جهت اقتصادي نيز،  ــخصيت خود را بروز ده و ... ش
ــتقالل اقتصادي و در پي شناسايي شغل  ــب اس خواهان كس
ــي آن از بُعد درامد، متناسب با توانايي هاى خويش  و بررس
ــت. از لحاظ اخالقي مي خواهد بهترين و اخالقمندترين  اس
افراد بين هم ساالن خود باشد. از لحاظ خانوادگي گاه كودك 
است و خواهان توجه شديد از طرف اعضاي خانواده و گاه 
ــال به خود است و مي خواهد در امور شركت كند  بزرگ س
ــن دوره، ميل به از خود  ــي زندگي را بچرخاند. در اي و حت
ــتگي، ابراز قدرت و شجاعت و ريسك پذيري، بيش  گذش
ــاظ عاطفي نيز  ــا در او وجود دارد. به لح ــاير دوره ه از س
ــات شديد نسبت به ديگران است و در  مايل به ابراز احساس
مقابل عالقه دارد ديگران نيز به احساسات او پاسخ دهند. و 
باالخره، يكي ديگر از خصوصيات دورة نوجواني اين است 
ــبت به آن  چه تاكنون بوده، تغيير  كه نوجوان مي خواهد نس
ــابق، آن چه را كه بزرگ ساالن مي  شيوه دهد و برخالف س
گويند، نپذيرد. نتيجه اين كه نوجوان را بايد تشــويق و به 
سوي كارهاي مورد عالقه اش هدايت كرد تا بتواند به اين 
نياز خود پاسخ دهد و به برخي از اهداف و ايده هاي خود 
ــد. در اين صورت، نوجوان عالوه بر كسب مهارت،  برس

به «عزت نفس» نيز دست مي يابد.

2. هويت يابي  
ــؤال فرد در  ــاي دورة نوجواني، س ــي ه ــر ويژگ از ديگ

خصوص هويت خويش است: من كيستم؟
ــان  ــت مورد توجه روان شناس ــتي فرد از چند جه  كيس
ــت يا كودك؟ و چه  ــال اس ــت. اول اين كه آيا بزرگ س اس
ــرد. دوم اين  كه او  ــتقًال بگي تصميماتي را مي تواند خود مس
چه ويژگي هايي دارد كه مي خواهد به هويت خود پي ببرد و 
ــي برسد. آيا محدوديت ها و توانايي هاي  به نوعي خودشناس

خود را مى شناسد؟
ــوان از آن جهت  ــناخت ويژگي هاي نوج  بايد گفت، ش
ــالي و گرفتن  ــتانة بزرگ س براي او اهميت دارد كه او در آس
ــت  ــيوه هاي درس ــات بزرگ قرار دارد. لذا بايد ش تصميم
ــت انتخاب  ــم گيري را به او آموخت. از آن جمله اس تصمي
ــت يابي معقول به  راه آموزش علم و دانايى، انتخاب راه دس
درامد و يا تحصيل در آموزش عالي. به طور كلى نوجوان در 
ــن دوره پويا و در حال حركت و نيازمند كمك و هدايت  اي

است. 

3. ابراز وجود
ــت و اين   ــي هاي نوجوان ابراز وجود اس از ديگر ويژگ
يكي از تمايالت دروني اين دوره از زندگى هر كسى است. 
ــه مورد تشويق و تقدير قرار گيرد  نوجوان مي خواهد هميش
و توانايي هاي خود را نشان دهد. لذا بايد برنامه هايي ترتيب 
ــت و منطقي  ــه زمينه هاي بروز و ارضاى درس ــود ك داده ش
ــت در  ــود. هم چنين الزم اس ــن تمايالت در او ايجاد ش اي
ــف راه هاي نو براي  ــواردي مانند كش ــي، م برنامه هاي درس

آ﹝﹢زش 
 ︣︐︧ ︋︣ ︀ل︋  ︺﹁
︀ی ﹝︺﹙﹛  ﹨ ﹩﹎︥ و
︩ آ﹝﹢ز و دا﹡
منير زارع زاده *
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ــت مسئوليت ها،  انجام كارها، چگونگى انجام بموقع و درس
مساعدت با گروه هاي كار كالس، انجام كارهاي عام المنفعه 

و... مد نظر قرار گيرد.  

4. قدرت نمايي
ــت. در اين  از ديگر ويژگي هاي نوجوانى ابراز قدرت اس
ــد و اين به دليل  ــاس قدرت زياد مي  كن دوره نوجوان احس
ــت. لذا  ــف و ناتواني كودكي اس ــروج وى از دورة ضع خ
ــد، از طريق  هدايت قدرت نوجوان، البته اگر دانش آموز باش
درس هايى مانند تربيت بدني و حرفه و فن امكان پذير است. 
ــي است كه مي توان به نوجوان  از طريق اين برنامه هاي درس
ــمي و  ــد جس كمك كرد تا از قدرت و توان خود براى رش

فكري و كسب مهارت استفاده كند. 

5. معلم پذيرى
هر نوجوان حدود هفت سال از زندگي خود را در مدرسه 
ــن مدت با معلمان متعدد، مدير، معاونان  مي گذراند و در اي
و... برخورد و سروكار دارد كه هر يك از اين ها اثرات خاص 
ــخصيت او مي گذارند. در اين ميان  خود را بر روحيات و ش
«معلم» از همه بيشتر تأثير گذار است. تقريباً مي توان گفت، 
اغلب كودكان و نوجوانان نخستين الگوهاي زندگى خود را 
ــان انتخاب مي كنند و مخصوصاً آرزو دارند  از ميان معلمانش
ــبيه معلمى باشند كه شخصيت او را بيشتر مي پسندند. لذا  ش
ــئوليت اين بار سنگين را  ــه بايد مس معلمان و اولياى مدرس
ــت كه  درك كنند و بدانند كه اين حّق كودك و نوجوان اس
معلم او رفتارى مطابق با فطرت الهى و انسانى از خود نشان 

دهد تا در آيندة دانش آموز مفيد واقع شود. 
براى مثال، حجاب خانم معلم، چه در مدرسه و چه خارج 
از آن، بايد مطابق با الگوي دين باشد. رفتار، برخورد و نحوة 
ــوزان و همكاران، مانند تقدم در  برقراري ارتباط با دانش آم
سالم و احترام و... مطابق عرف جامعه باشد. آن چه را عقل 
مي پذيرد، بگويد و به آن عمل كند. در مورد شناخت كودكان 
و نوجوانان، معلم بايد به علم روز مجهز شود. مثًال سختى ها 
ــنا  ــيرينى هاى دورة بلوغ را بداند، با ويژگي هاي آن آش و ش
ــه اندازه با زمان بلوغ خود  ــود و در بارة اين كه فرد تا چ ش
ــه دارد و چرا و چگونه بايد نوجوان را از اين تغييرات  فاصل

آگاه كرد، مطالعه كند.
اين امرى مسلم است كه بين «تعليم و تربيت» و «اخالق» 
رابطة تنگاتنگي وجود دارد. تعليم و تربيت شيوه هايي براي 
ــد و اصالح همة جنبه هاي وجود انسان اعم از عاطفي،  رش
ــي و اخالقي ارائه مي كند و  اجتماعي، ذهني- عقالني، دين
ــازي آن ها را نيز نشان مي دهد. در واقع،  راه هاي  دروني س
از يك سو تعليم و تربيت ارزش هاي اخالقي و صفات نيك 
ــوى  ــت و رذيلت را از اخالق مي گيرد واز س ــد ، فضيل و ب
ديگر، اخالق شيوه هاي تعليم فضائل، اصالح رفتار و كسب 
ــته است.  رفتارهاي جديد را به عهدة تعليم و تربيت گذاش
ــر  ــت و اين وقتى ميس ــت اخالقي به عهدة معلمان اس تربي
مى شود كه معلم خود اسوة اخالقى بچه ها باشد. همان طور 
كه پيامبر اسالم(ص) معلم بشريت، اسوة اخالقى مسلمانان 

است: «لقد كان لكم في رسول اهللا اسوة حسنه».

ــند و برنامه هاي  نظام هايى كه به پايداري تربيت مي انديش
خود را بر اين اساس بنيان مي گذارند، معلم را به عنوان مرجع 
و الگوي يادگيرندگان مورد توجه قرار مي دهند. بررسي هاي 
ــد دارند كه اكثر دانش آموزان در  علمي نيز بر اين نكته تأكي
ــال دوم زندگي خود دوست دارند معلمان خود را  هفت س
ــق قرار دهند. لذا معلمان نه تنها بايد به لحاظ  الگو و سرمش
ــد اجتماعي الگوي خوبي براي دانش آموزان  اخالقي و رش
باشند، بلكه به عنوان كارشناس تربيتي هم بايد بتوانند برخي 

از مشكالت تربيتي نوجوان را برطرف كنند.
ــخصيتى دانش آموزان  ــكالت ش ــراي مثال، يكي از مش ب
ــت كه داليل و علل متعددى دارد.  ــتن عزت نفس اس نداش
براي رفع اين مشكل بايد، از طريق برنامه هاي درسي و توليد 
محتوا، اصل از ساده به مشكل را جدي گرفت. به اين ترتيب 
ــه براي كلية دانش آموزان، فرصت هاي انجام موفقيت آميز  ك
ــا، فعاليت ها، آزمون ها و ... را به وجود آورد و تالش  پروژه ه
نمود كه دانش آموزان نه تنها در ارزش يابي موفق شوند، بلكه 
احساس كنند كه اين موفقيت، حاصل تالش خودشان است 
و معلم تنها نقش راهنما را دارد.                                     

تعليم و تربيت 
شيوه هايي براي 
رشد و اصالح همة 
جنبه هاي وجود 
انسان اعم از عاطفي، 
اجتماعي، ذهني- 
عقالني، ديني و 
اخالقي ارائه مي كند
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ــاي اصلي و كليدي  ــت: معلم يكي از مؤلفه ه معلم كيس
ــي است.معلم بايد با دانش، اصول و تئوري هاي  برنامة درس
ــنايى كامل داشته و آمادگي انجام فعاليت  تعليم و تربيت آش
هاي مرتبط با تدريس را دارا باشد. يادگيري فرايندى تعاملى 
ــي از كوشش توسط معلم و  ــت، يعني بخش يا دو طرفه اس
ــا يادگيري انجام  ــط يادگيرنده در رابطه ب بخش ديگر توس
ــر يك از اين  ــته به نوع و روش تدريس، ه ــود و بس مي ش
ــتري انجام دهد. به طور كلى،  ــت فعاليت بيش دو ممكن اس
ــهم بيشتري  فعاليت هاي هدايت و رهبري كه در تدريس س
ــت. البته بخش عمده اي از  ــف اصلي معلم اس دارد، از وظاي
فعاليت هاي تدريس و يادگيري، شامل تالش هايي مي شود كه 
ــط خود دانش آموز در كالس درس، كارگاه، آزمايشگاه،  توس
ــي، و در گروه هاي كوچك يا  ــه صورت فردي و يا گروه ب

بزرگ اتفاق مي افتد.
ــهم دانش آموزان در فعاليت هاي هدايت و  البته س
ــرا كه آن ها نيز،  ــت، چ رهبري نيز قابل مالحظه اس
ــاي كاري و ... معموالً اين  ــى، در گروه ه هراز  گاه
ــه را به عهده مي گيرند و از وظايف دانش آموز  وظيف
ــاركتي، انتخاب مدير،  ــاي گروهي و مش در روش ه
ــت و كارهاي  ــا و يا دبير كار گروه اس رهبر، راهنم
ــود. در اين  ــي مي بايد زير نظر آن ها انجام ش گروه
نوع روش هاي تدريس، معلم به عنوان مدير كالس، 
ــي به عهده دارد تا گروه ها و افراد  نقش نظارتي درس

فعاليت هاي يادگيري را به خوبي انجام دهند.

روش تدريس فعال
ــراي جمعيت و  ــوع روش تدريس، ب ــت هر ن بايد دانس

ــي دارد؛ از جمله  ــي كار برد وكار اي ــط يادگيري خاص محي
روش سخن راني كه بيشتر اوقات از آن به عنوان يك روش 
ــود و معموالً براي جمعيت هاي زياد يا  غير فعال ياد مي ش
رساندن مطالبي استفاده مي شود كه بيشتر جنبة اطالع رساني 
ــي ها، تحليل ها، آمارها،  ــته باشد؛ مانند ارائة  نتايج بررس داش
گزارش ها و...  همان طور كه مي دانيم، در اين گونه جلسات، 
معموالً گروه هاي سني بالغ شركت دارند. لذا نسبت به كودك 
ــتري از اين گونه مطالب دارند.  ــوان درك بهتر و بيش و نوج
ــار و...، بلكه كتابى  ــت و نه آم ــى نه گزارش اس كتاب درس
ــت مملو از دانش، مهارت و  نگرش هاي مورد نياز  حال  اس
و آيندة دانش آموز. بنا بر اين، روش هايي در كالس درس كار 
برد دارد كه قادر باشند دانش آموزان رابه اهداف محتواي هر 
كتاب درسي در حوزه هاي يادگيري مربوطه (دانشي، مهارتي 
ــانند. استاد شهيد مرتضي مطهري مى گويد:  و نگرشي) برس
ــد به صورت انبار تلقي كرد، بلكه  «مغز فراگيرندگان را نباي
ــى از راه هاى پرورش فكر  ــت.» يك هدف پرورش فكر اس

استفاده از روش ساخت و ساز گرايي است: 
ــه  در دوران يونان  ــي، ريش ــاز گراي ــاخت و س مفهوم س
ــا پيروانش باز  ــقراط ب ــاي س ــه گفت گوه ــتان دارد وب باس
ــش هاي هدايت  ــه در آ ن ها، او پر س ــردد. گفته هايي ك مي گ
ــا خت تا دانش آ موزانش، خودشان  ــده اي را مطرح مي س ش
ــوند .  ــان  هدايت ش ــخصي ضعف هاي تفكراتش به در ك ش
ــرد كه اكثر آموزش هاى مربيان  همين طور نبايد فراموش ك
به شاگردا نشان، آموزش هاي عملي، آزمايشي و مشاهده در 
ــب، داراي حد اقل  ــوده و انتقال گفتاري مطال ــن عمل  ب حي
ــوع تدريس را به  ــت. بنابراين، به جاي آن كه ن ــت اس اهمي
ــازيم، منطقي تر اين است  ــخصيت و ذات معلم مرتبط س ش

طاهر خوشنویس
(1367-1355)

معلم و استاد خط. تبريز

ــس،  خوش نوي ــر  طاه ــتاد  اس ــادروان  ش
ــان  ــام دار در ميان خوش نويس ــره اى ن چه
ــدارس تبريز  ــم م ــت. وى معل ــر اس معاص
ــه دنيا آمد. در  ــود. در منطقة قراچه داغ ب ب
ــالگى با خانواده اش  به تبريز آمد  ــه س س
ــى  و به مكتب رفت. عالقه به خوش نويس
ــالى به آن  در او ذاتى بود و از همان خردس
عالقه نشان داد. 15 سال بيشتر نداشت كه 
ــى قرآن را آغاز كرد و 4 سال  خوش نويس
بعد آن را به اتمان رساند. در هفده سالگى 
ــديه و فيوضات كار معلمى  در مدارس رش
ــمى  ــال به طور رس ــاز كرد و 35 س را آغ
ــت كرد. در  ــرورش خدم ــوزش و پ در آم
ــخه از كتاب هاى مقدس  ــوع 200 نس مجم
ــه از آن جمله اند:  ــى كرد ك را خوش نويس
25 بار قرآن، چهار بار نهج البالغه و 6 بار 

مفاتيح الجنان.

معلم يكي از 
مؤلفه هاي اصلي 
و كليدي برنامة 

درسي است.
معلم بايد با 

دانش، اصول و 
تئوري هاي تعليم 
و تربيت آشنايى 

كامل داشته و 
آمادگي انجام 

فعاليت هاي مرتبط 
با تدريس را دارا 

باشد
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ــي كنيم و ببينيم آموزش و پرورش كشور در باب  كه بررس
ــس، چه كرده و در  ــازي معلم براي تدري تربيت و آماده س
ــت. بايد روش ها، تئوري ها،  چه بخش هايي قصور كرده اس
دانش ها و آن چه را كه معلم را به آن مجهز ساخته ايم و آن 
چه را كه در باب تدريس در اختيار او قرار مي دهيم، بررسي 
ــازي و اصالح كنيم. لذا به جاي اين كه توانايى  و از نو بازس
ــي در معلم بدانيم، بايد   ــى را مقوله اى ذاتي يا نيمه  ذات معلم
ــتر روي روش هاي آماده سازي معلم تمركز كنيم و همة  بيش
ــازي را تجزيه و تحليل كنيم و از  ابعاد و جنبه هاي آماده س
ــازيم. در نهايت مي توان گفت، ما بايد در آماده سازي  نو بس
معلم، در آموزش و هم چنين در تدريس، به «رويكرد فعال» 
ــوز در مركز فعاليت  ــرد فعال، دانش آم ــيم. در رويك بينديش
ــت. بالدوين  ــرار دارد و معلم راهنما، ناظر و هدايتگر اس ق
و ويليام در كتاب، «يادگيري فعال»، معيارهاي متمايز كنندة 

رويكردهاي فعال را به شرح زير بر مي شمرند:
1. دانش آموزان بايد به طور فعال در فرايند يادگيري درگير 
ــوند (مثًال در پروژه هاي عملي حر فه  و فن، آزمايش هاى  ش

درس علوم و...)
ــا و ادراكات  ــته ه 2. فرايند يادگيري از عالقه ها، خواس
ــا برانگيزاننده و انتخابي  ــود. (فعاليت ه يادگيرندگان آغاز ش
ــزد؛ مانند آزمايش هاى  ــد و تعجب دانش آموز را برانگي باش
ــاى درس علوم و يا  ــش الكترو نيك ويا نتايج آزمايش ه بخ

كاوش در وقايع تاريخي جذاب).
ــه در آن  ــازمان يابد ك ــري به نحوي س ــط يادگي 3. محي
ــد.  ــته باش يادگيري، به صورت «فراگير محور» جريان داش
ــوزان و هم چنين فعاليت  ــال، فعا ليت ها ي دانش آم براى مث
ــت و...) از قبل  ــيابي، هداي معلم (نظارت، راهنمايي، ارزش

تعريف، مشخص و تدوين شده باشد . 
4. تجارب يادگيري به نحوي سازمان يابد كه يادگيرنده را 
ــن سازي و بيان نيازهايش كمك كند. (مانند اين كه  در روش
ــگاهي و يا  دانش آموزي مثًال مكانيك خودرو، علوم آزمايش
بعضي از انواع هنر و.. رادر كالس هاي خصوصي و يا از پدر 
و مادرش آموخته باشد. در اين جا نياز جديدي وجود دارد 

كه بايد بروز پيدا كند و به آن پاسخ داده شود). 
5. بايد هر دانش آموز بتواند براساس تجربه ها و اطالعات 
ــى را ايفا كند ( مواردي كه در رديف  خود در يادگيري نقش
چهار آورده شد. از اين گونه دانش آموزان به عنوان دستيار و 

سر گروه در جريان ياددهي و ياد گيري استفاده شود).
ــكل دو طرفه «ياددهي-يادگيري»  6. جريان آموزش به ش
طراحي شود و معلم و دانش آموز هر دو از يكديگر معلومات 
و مهارت كسب كنند؛ مانند آموزش هنرهاي بومي ومحلي، 
ــي  ــيوه هاي آموزش ــته از دين،ش غذاها، فرهنگ هاي برخاس

محلي مانند هم خواني هنگام بافت فرش و...  
7. استقالل يادگيرنده، مهم ترين ركن در جريان يادگيري 
ــوع فعاليت، گروه  ــت؛  مانند انتخاب موضوع تحقيق، ن اس

 كاري، و شيوة ارائه و روش كار.
8. ارزش يابي از خود مفيدترين و متداول ترين ابزار براي 
ــد (براي هر مفهوم،  ــي ميزان پيشرفت يادگيرنده باش بررس
ــود، موقعيتي براي ارزيابي  واحد يا بخش كه تدريس مي ش

دانش و يا گروه از خود ايجاد كنيم).
9. مسئوليت كنترل يادگيري بايد بين يادگيرنده و عوامل 
ــي و ...) تقسيم شود. ( محدودة  خارجي (معلم، كتاب درس
ــخص ونوع ارائه معلوم باشد. اين  يادگيري  بايد از قبل مش
ــت.  ــيابي از آموخته ها نيز ضروري اس موضوع براي ارزش
ــود، در چه مدت زمان،  ــعري كه بايد حفظ ش براى مثال، ش
ــه ا ي، توسط چه كساني وچگونه ارائه شود و  براي چه جلس

درس به چه كسي ياكساني ارائه گردد).
ــر عامل خارجي  ــوزش دهنده (معلم) يا ه ــش آم 10. نق
ــهيل كننده و توانمند كننده در يادگيري باشد  ديگر، فقط تس
(فيلم، انيميشن، اساليد، تصوير وحتي گردش علمي، تسهل 

كننده هاي يادگيري باشند). 
ــد و به فرايند رشد و تكامل  11. فرايند يادگيري پويا باش
ــتفاده از  ــه اي،  با اس ــود. ( در هر جلس يادگيرنده تبديل ش
تجربه هاى معلم وياد گيرنده، جرياني پويا تدارك ديده شود. 
ــكات جذاب و جديد جاي گزين  موارد تكراري حذف و ن
ــوند. دانش آموز با توجه به محتوا، نقش فعال و متفاوتي  ش

را ايفا كند).

* كارشناس ارشد برنامة درسى و كارشناس مسئول گروه حرفه و فن، دفتر 
برنامه ريزى و تاليف كتب درسى      

حسن هریسی
(1282-1382)

معلم هنرمند، خوش نويس. 
تبريز

ــد. تحصيالت خود را  ــز به دنيا آم در تبري
ــپس  ــة طالبية تبريز گذراند. س در مدرس
ــتادان  ــى روى آورد، نزد اس به خوش نويس
ــغول  ــوزش خط مش ــه آم ــزرگ خط ب ب
ــيد كه  ــه جايى رس ــن هنر ب ــد و در اي ش
ــان، او  ــگ آذربايج ــت فرهن ــس وق ريي
ــى در مدارس  ــس خوش نويس ــه تدري را ب
ــان  ــى از خوش نويس منصوب كرد. هريس
ــيارى  ــراز اول زمان خود بود و آثار بس ط
ــه: قرآن،  ــرد؛ از جمل ــى ك را خوش نويس
ــجاديه،  نهج البالغه، غررالحكم، صحيفة س
كتاب هاى درسى و گلستان سعدى. در عين 
ــتند كتاب «انقالب  حال، وقتى از او خواس
سفيد» را خوش نويسى كند، بهانه آورد و 

نپذيرفت.

فرايند يادگيري از 
عالقه ها، خواسته 
ها و ادراكات 
يادگيرندگان آغاز 
شود
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سيد محمد موسوي، فيروز آزادي، حسين صفري نژاد، آمنه دهنوي، مژگان كلهري، فاطمه ابراهيمي بادي، رقيه كقالقي، معصومه خير 
آبادي، حمزه بويري چراغ زاده، سيف علي باقري، فرامرز فرهادي، زهرا تّدين، پروين انديش، نسرين رضايي، محمد ابراهيمي، مينا 
پاكپور رودسري، محمد جواد لياقت دار، سيد ابراهيم ميرشاه جعفري، جليل زينلي، محمد مهريزي، سيد رضا تواليي زاده، فرهاد گل 
پور السكي، بهرام مرادي، عباس رحماني، حسن آذرپور، صغري مصائبي، علي نظيفي، رقيه مشهوري راد، مهناز همايوني، صديقه سيد 
صالحي، طاهره حسيني قمي، عزت اعتمادي، مهين صالحي مهرا، مژگان كلهري، سكينه ربيعي، شهناز هاشمي، فرحناز فيله كش، وحيد 
خالصي، زهرا صادقي آراني، زهرا هاديان، فريده صمدي، فيروز داودي، ژانت نور اللهي، زهرا صادقي آراني،رجب رجبيان خشكرودي، 
مهدي ربيعي، اعظم رادمهر، محمد دشتي، سهيالبهمني، ثريا سعيدي، محمد رضا شاه آبادي، غالمحسين شجاعي، فاطمه ابراهيمي بادي، 
عباس مسكني، اسد اهللا تعالي، مرتضي واعظي، مهرو اشجع مهدوي، يوسف رسولي، ايوب مقصودي، شعبانعلي بسطامي خلرودي، 
سيد رضا كاظم پور، طاهره حسيني قمي، حسين نوري، مهين بقولي زاده، سيد محمدمهدي ابطحي، حسن بلورچي، سعيده اصالحي، 
اصغر قاسمي، عبد الرضا جليليان، حسين پير يايي، سكينه دادخواه، صديقه راهدان، منيژه نيكدل، حبيب اهللا دانايي، شاهرخ مكوندحسيني، 
اعظم قدس، سعيد عبد اللهي، فريبا تعطيلي، نرگس خسرويان، زهره اوليايي، محمد رضا شاه آبادي، ناصر عمادي زيارتي، الهه تفضلي، 
ــي، نسترن طاهرزاده، مهدي ربيعي، عليرضا علي پور توتكله، فرامرز فرهادي، محمد باقر پيري، حميده بهادر، حسين  مصطفي عباس
پيريايي، سيد رضا كاظم پور، زهره اوليايي، محمد رضا شهبازي، فاطمه ظهيري، محمد قنبري طلب، علي عابدي، علي اكبري، زهرا 
مروتي اردكاني، علي عابدي، پري سمناني، زهرا مروتي، ليال حسين ميرزايي، احمد رشيدي، فاطمه فيضي خواه، فرحناز فيله كش، كاوه 
تيموري، صديقه جاللي، عصمت يگانه دوست، محترم بيگم طباطبايي، ژانت نور اللهي، علي قنبري، سيد حسين رضوي، مريم سليمي، 
ــكي، ليال محمدي، رويا معبوديان، محمد قنبري طلب، اكبر احمديان  ــن كبيري، مهدي امير احمدي آهنگ، فرهاد گل پور الس حس
باغبادراني، سيد صدر الدين مؤذني، حميد رضا صارمي منش، منيره يد اللهي، رقيه كقالقي، نسيم مفيدي، تكتم امان زاده، صديقه جاللي، 
هادي انصاري، ژانت نور اللهي، علي قنبري، مسعود جوانمردي، رخشنده اكبرپور، مليحه كوثري مقدم، دياكو.م، مهدي امير احمدي 
آهنگ، حسين خنيفر، فرهاد شوره كندي، مصطفي امامي، امر اهللا اميني سميرمي، نور محمد سياه پور، سارا روانخواه، علي نقي فتاحي، علي  

مهر پويا، نرگس كرماني، سيد ابراهيم حسني و مژگان كلهري.

ــته هاي بسياري به دفتر مجله رسيد. از اين آثار و  در اين دوره از مجله، آثار و نوش
ــته ها، تعدادي در مجله چاپ شد. تعدادي مناسب رشدمعلم نبود كه آن ها را در  نوش
اختيار ساير مجالت رشد قرار داديم و تعدادي هم به طور كلي مناسب تشخيص داده 
نشد. معدودي آثار نيز قابل چاپ تشخيص داده شده ولي چاپ نشده اند كه ان شاءاهللا در 

دورة بعد چاپ خواهند شد. 
ــامي كساني كه براي مجله اثري ارسال كرده اند، از همة  در اين جا ضمن آوردن اس
آن ها تشكر مي كنيم و اميدواريم در دورة بعد بتوانيم آثار بهتري از آنان دريافت كنيم. 
چون اسامي بر حسب تاريخ دريافت اثر درج مي شود، بنابراين تكرار يك اسم به معناي 

دريافت بيش از يك اثر از يك نويسنده است:

︡!آ︔︀ر︫﹞︀  ﹫ ︨ر
مصطفی رعنایی

(1359) 
مدير فعال، مؤسس. كردستان

ــى  ــانس برنامه ريزى درس ــوق ليس داراى ف
ــى  ــى و تحقيقات ــة  پژوهش ــت و مدرس اس
ــقز تأسيس كرده است.  ديتا را در شهر س
ــه هاى  ــا عنوان مدير، در مدرس هم چنين ب
پيش دانشگاهى ابن سينا و متوسطة نظرى 
ــهر صاحب خدمت كرده  شهيد مطهرى ش
ــوزان آن رتبه هاى برتر  ــت كه دانش آم اس

كنكور را كسب كرده اند
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عالىخوبمتوسطضعيفرديف:        سؤال: ارزيابى شما از  مطالب ومحتواى مجله چيست؟
عكس يا تصوير چهره هاى فرهنگى ـ آموزشى معاصر روى جلد1
معرفى هنرمندان خوش نويس (صفحة 2 جلد)2
سرمقاله ها3
ياد ايام4
گفت وگوها (با افراد صاحب نظر)5
گفت وگوها (با مديران كل استان ها)6
اين گونه باشيم (شرح سورة حجرات)7
فرهنگ، ادب و آموزش (شعر)8
مقاالت و نوشته هاى علمى، آموزشى و تاريخى9
مقاالت همكاران10
معلمان بزرگ ايران11
وبالگ معلمان12
معرفى كتاب13
خاطرات و تجربه ها14
جدول كلمات متقاطع15
ويژه نامة شمارة 250 (مهرماه)16
ويژه نامة آموزش ضمن خدمت (شمارة 4 ـ دى ماه)17
معرفى ده معلم در حاشية صفحات18
نظرات ديگر:19

نام و نام خانوادگى:                 شغل: آموزگار �   دبير راهنمايى �   
دبير متوسطه �   مدير �   معاون �   كارشناس �   غيره �

نشانى دقيق پستى و شماره تلفن:

معلمان ارجمند و خوانندگان گرامى
در آستانة پايان دوره اى ديگر از مجلة رشد معلم قرار داريم. با سپاس و تشكر از همة كسانى كه سال گذشته در نظرخواهى شركت 
كردند و به پرسش نامه پاسخ دادند، در اين شماره نيز بار ديگر پرسش نامه اى را براى كسب اطالع از نظرات و ديدگاه هاى شما راجع به 
محتواى مجلة سال جارى آورده ايم. خواهشمند است آن را كامل كنيد و به نشانى مجله از طريق صندوق پستى 6586-15875، دورنگار 
88301478-021 و يا نشانى الكترونيك moallem@Roshdmag.ir ارسال فرماييد. به ارسال كنندگان، هم چون سال قبل، يك جلد 

كتاب اهدا خواهد شد.

محمدهادی بازیار
(1333-65)

معلم شهيد. قزوين

ــد و در همين  ــتان متولد ش ــهر تاكس در ش
شهر تحصيل كرد. همواره از دانش آموزان 
ــت ديپلم و انجام  ــاز بود. پس از درياف ممت
ــد و هم زمان در  ــربازى معلم ش خدمت س
ــتة برق و  ــكدة فنى زنجان در رش آموزش
ــد و ادامة تحصيل  الكترونيك پذيرفته ش
ــد و در  ــتان منتقل ش ــه تاكس ــداً ب داد. بع
زادگاه خود در مدرسه و اداره مشغول بود 
تا جنگ تحميلى آغاز شد. بازيار بارها به 
جبهه رفت و سرانجام اوايل اسفند 1365 

در عمليات كربالى 5 به شهادت رسيد.
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ــبختانه وبالگ سازى و وبالگ نويسى  در ميان معلمان، خوش
رواج خوبى يافته است و روشن است كه اين وبالگ ها، حتى 
ــرگرمى ساخته شده اند، رنگ و بوى آموزش  آن ها كه براى س
و تعليم و تربيت را دارند. در اين شماره سه وبالگ را به شما 

معرفى مى كنيم:
ــت و جوى وبالگ هاى معلمان، براى   1. در وبگردى يا جس
ــاير  ــمارة هفت مجله، به وبالگى برخورديم كه بيش از س ش
ــماره انتخاب  ــا جلب نظر كرد. لذا آن را براى اين ش وبالگ ه
كرديم. نام وبالگ «بانك مقاالت و تحقيقات آموزشى- فرهنگى» 
 mh1342.:است (اى كاش نام كوتاه ترى داشت)نشانى وبالگ
ــهد آن را راه اندازى  blogfa.com .يكى از همكارانمان در مش

Mh1342@ ،ــهد ــت: محمود حسينى(1342)، مش كرده اس
ــى دبيرى زبان و ادبيات عرب،  Gmail.com، داراى كارشناس

بازنشستة آموزش و پرورش .
آقاى حسينى هدف خود از راه  اندازى وبالگ در صفحة اول 
آورده است: «من يك معلم هستم. در سال 88 بازنشسته شد ه ام. 
دوست دارم تجربة خود را در مورد مسائل آموزش و پرورش 
به ديگران منتقل و از تجربة ديگران استفاده كنم. اميدوارم شما 
بازديدكنندة محترم، مرا از راهنمايى هاى خود محروم ننماييد. قابل 
ذكر است كلية مطالب ارائه شده در اين وبالگ، الزاماً مورد تأييد 
نمى باشد و مسئوليت آن به عهدة نويسندگان مقاالت مى باشد. 

استفاده از مطالب اختصاصى وبالگ با ذكر منبع بالمانع است. 
مطالبى كه در صفحة نخست مشاهده مى كنيد، مطالبى است كه 
روزانه به وبالگ اضافه مى گردد. براى ديدن مطالب مورد نظر، 
به آرشيو موضوعى مراجعه بفرماييد. مراجعه كنندگان عزيز اين 
وبالگ، در صورت تمايل مى توانند مقاالت و نوشته هاى خود 
را ارسال [نمايند] تا با نام خودشان ثبت شود. درضمن بايد از 
همكار فرهنگى اين وبالگ، خانم وحيده وحدتى كمال تشكر 

را داشته باشم.»
از اين وبالگ سه مطلب براى شما انتخاب كرده ايم: 1. معلم 
فداكار 2. زيباسازى مدرسه 3. طرح تغيير نظام آموزشى كشور. 

مطلب سوم را به طور مستقل در صفحات قبل خوانديد.
2. آقاى سيدبهاء حسينيان، آموزگار فوق ديپلم از شهر ديوان درة 
كردستان، وبالگ خود را saydbaha.blogfa.com از طريق ما به 
خوانندگان معرفى كرده است. شما را به خواندن مطلبى از ايشان 

نيز دعوت مى كنيم با عنوان «روش هاى نو؟!»
  h osein.etesami@Gmail.com ،3. آقاى حسين اعتصامى
هنرآموز هنرستان شهيد چمران شهرستان بهشهر وبالگ خود 
www.ــت، به نشانى ــه بردارى اس را كه در زمينة آموزش نقش
serveyat.blogfa.com  معرفى كرده است. با تشكر از ايشان، 
ــد آموزش فنى و حرفه اى، معرفى اين  اميدواريم كه مجلة رش

وبالگ و وبالگ هاى ديگر را در برنامه هاى خود قرار دهد.

پیمان خان محمدی
(1366)

دبير موفق و مؤثر. ايالم

ــوق ديپلم آموزش ابتدايى دارد و در حال  ف
ــتة علوم اجتماعى در  ادامة تحصيل در رش
ــت. در  ــهيد رجايى تهران اس ــگاه ش دانش
ــرت  ــن معاش كار خود موفق و داراى حس
ــت و دانش آموزان نيز  ــا دانش آموزان اس ب
ــان خان محمدى  ــه دارند. پيم ــه وى عالق ب
ــوان  ــه عن ــى (88-89) ب ــال پياپ در دو س
ــده است.  ــتان معرفى ش معلم نمونه در اس
ــجويى به لحاظ حسن اخالق  در دورة دانش
ــوزش ابتدايى، در  ــتة آم و موفقيت در رش
ــيراز، يك سفرحج  مركز تربيت معلم ش
ــه وى تعلق گرفته كه امرى حائز اهميت  ب

است.
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• معلم فداكار
ــجاد مبرزى دانش آموزى است كه مرحوم «محمودرضا   س
واعظى نســب» جان او را نجات داده است؛ او با ياد آورى روز 
ــه مى گويد: «دانش آموزان چند كالس از جمله كالس ما  حادث
و كالس آقاى واعظى نسب را به همراه معلم هايمان به اردوى 
يك روزه در باغ رود نيشابور برده بودند. آقاى واعظى نسب به ما 
گفت: «بياييد با بچه هاى كالس ما فوتبال بازى كنيد.» و ما هم 

مشغول بازى شديم. 
ــجاد ادامه مى دهد: «آقاى واعظى نسب و معلم ما و يكى از  س
معلم ها كنار زمين راه مى رفتند و بازى بچه ها را تماشا مى كردند. 
آقاى واعظى نسب از يكى از بچه ها خواست برايش آب بياورد 
و او يك بطرى آب به  آقاى واعظى نسب داد و ما دوباره مشغول 
بازى شديم. آخرهاى بازى بود كه مدير مدرسه خواست چند تا 
از بچه ها همراه او بروند تا براى ناهار نوشابه بخرند. من هم كنار 
دروازه ايستاده بودم و حواسم به توپ بود. يكدفعه نمى دانم چه 
شد كه ديدم آقاى واعظى نسب به سمت من دويد و من در يك 

لحظه به سمتى پرت شدم.»
مبرزى ادامه مى دهد: «ابتدا فكر كردم يكى از بچه ها قصد داشته 
است با من شوخى كند و مرا ُهل داده است، اما وقتى بلند شدم، 
ديدم كسى روى زمين افتاده است. وقتى به طرف او رفتم، ديدم 
ــت. ميلة دروازه روى زمين افتاده بود و  آقاى واعظى نسب اس
از سر و صورت آقاى واعظى نسب خون مى ريخت. صورتش 
بد جورى آسيب ديده بود. ميلة دروازه آن قدر سنگين بود كه پنج 

شش نفرى آن را بلند كرديم.»
ــجاد در بارة علت افتادن ميلة دروازه گفت: «جايى كه ميله  س
كار گذاشته شده بود، ناهموار بود و ميله خوب توى زمين فرو 
نرفته بود، آن روز بادهاى تندى هم مى وزيد. همين بادها ميله 
ــل كرده بود.  بر اثر تكان هاى  ــابى تكان داده و آن را ش را حس

ــت روى من مى افتاد كه آقاى  ــا و ضربه هاى توپ، ميله داش م
واعظى نسب خودش را روى من انداخت.»

اين دانش آموز «مدرسة شهداى ابراهيمى»  مى افزايد: «روزى 
كه اين اتفاق براى آقاى واعظى نسب افتاد، روز تولدش بود. او 
به بچه ها گفته بود كيك و ميوه بخرند كه وقتى از اردو برگشتيم، 
جشن تولد بگيريم. اگر آقاى واعظى نسب نبود، [شايد] من االن 

بايد به جاى او در آن دنيا مى بودم.»
 وى دربارة خصوصيات مرحوم واعظى نسب مى گويد: «خيلى 
ــاگردهايش خوب و صميمى بود. ميانة خوبى با فوتبال  با ش
ــت، اما به تئاتر و برنامه هاى هنرى خيلى عالقه داشت.  نداش
ــرد. تئاترهايى كه آقاى  ــه بعضى وقت ها تنيس بازى مى ك البت
واعظى نسب با ما كار كرده بود، سه سال پشت سر هم در سطح 

شهرستان اول شد.»
سجاد ادامه مى دهد: «آقاى واعظى نسب بهترين معلم مدرسه 
بود و با بچه ها خيلى شوخى مى كرد. من نديدم يك بار بچه ها را 

بزند يا آن ها را دعوا كند.»
مبرزى به اين كار معلمش «فداكارى» مى گويد و ادامه مى دهد: 
«اگر من هم جاى معلمم بودم،  همين كار را مى كردم. بعضى ها 
هستند كه فكر خودشان هستند، اما افرادى هم هستند كه هميشه 
براى فداكارى آماده هستند و آقاى واعظى نسب اين گونه بود.»

ــجاد سعى مى كند هفته اى يك  بار به منزل معلم فداكارش  س
ــر و دو دختر  ــا اگر براى همس ــب برود ت محمود واعظى نس
كوچكش كه خيلى زود طعم يتيمى را تجربه كردند، كارى از 

دستش بر بيايد، انجام دهد.
 آقاى واعظى نسب هميشه كنار من است.

سجاد مى گويد: «بارها آقاى واعظى نسب را در خواب ديده ام. 
يك بار در خواب ديدم كه سر مزار او رفته ام كه از خاك بيرون 
آمد و به من گفت: سجاد جان! فكر نكنيد من فوت كرده ام، فقط 

مهدی حزب اللهی
(1356)

دبير، مؤسس. معلم نمونه 
كشورى. ميامى(سمنان)

مهدى حزب اللهى دبير ديني و عربي 
ــهر  ــال 1376 تا كنون در ش ــت و از س اس
ــد،  ــد. وى مى گوي ــت مى كن ــى، خدم ميام
ــته و اكنون  هيچ آرزويى جز معلمى نداش
ــكر مى گويد كه  ــدا را هزاران مرتبه ش خ
ــير قدم نهاده است. حزب اللهى  در اين مس
ــال پيش دفترى را با نام «دبيرخانة  چند س
ــتان  ــد» در ميامى براى كل اس مجالت رش
ــتيبانى ادارة  ــمنان تأسيس كرد و با پش س
ــتان، به ترويج  ــوزش و پرورش اس كل آم
ــان، از طريق طرح  ــالت در ميان معلم مج
ــايانى كرد.  ــؤال و مسابقه و... كمك ش س
وى دبيرى فعال است. درسال 88-87 معلم 
ــورى شد و تا كنون در بسيارى  نمونة كش
ــى،  ــى، آموزش ــابقات علمى،  ورزش از مس
ــى...رتبه هاى ممتاز به دست آورده  پرورش

است.

WWW.Blog.com
WWW.Blog.com

 mh1342.blogfa.com
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احسان اهللا 
امیرعبداللهیان

(1335)
دبير، مدرس و مؤلف. دامغان

ــى الهيات و  دانش  آموختة دورة كارشناس
ــالمى و كارشناسى ارشد تاريخ  معارف اس
ــه دهة  ــت. در س ــالمى اس و تمدن ملل اس
ــز تربيت معلم  ــته، در مدارس، مراك گذش
ــس كرده،  ــتان تدري ــز عالى در اس و مراك
ــوزة تاريخ و  ــه پژوهش در ح ــم زمان ب ه
ــز پرداخته  ــتان دامغان ني فرهنگ شهرس
ــس در مراكز عالى  ــز به تدري ــون ني و اكن

مشغول است. از آثار تأليفى اوست: 
1. روند توسعة نهادهاى فرهنگى دامغان

ــة  (فصل نام ــس  قوم ــارة  درب ــى  مقاالت  .2
قومس)

ــر  ــزار منوچه ــارة م ــى درب 3. ناگفته هاي
ــى. ضمناً نام برده عضو كميتة ميراث  دامغان
ــاى  ــت امن ــو هئي ــتان و عض ــى اس فرهنگ
كتاب خانه هاى استانى است و با دانش نامه  

مشاهير و مفاخر دامغان همكارى دارد.

جسم من از ميان شما رفته و روحم هميشه كنار شماست و 
شما را مى بينم. و حتى دربارة خانواده اش از من پرسيد.»

سجاد مى گويد كه مفهوم اين خواب ها را نمى فهمد، اما مى داند 
كه او راست مى گويد.

• زيبا سازى مدرسه
 اصول زيباسازى مدرسه

1. زيبايى هاى مدرسه بايد از ديدگاه كودكان و نوجوانان مورد 
بررسى قرار گيرد. چون افراد در شرايط سنى مختلف، درك هاى 
ــى دارند. بنابراين ، همه چيز بايد از زاوية ديد  متفاوتى از زيباي
دانش آموزان حاضر در مدرسه زيبا باشد تا دانش آموزان بتوانند 

آن را دوست بدارند و لذت ببرند و با آن ارتباط برقرار نمايند.
2. شرايط سنى و روانى كودكان و نوجوانان بايد در خلق آثار 
زيبايى مدارس مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال، دانش آموزان 
مدرسة ابتدايى از يك نقاشى زيباى كودكانه، بيش از يك تابلو 
خط يا نقاشى لذت خواهند برد و دانش آموزان دبيرستانى سر در 
ورودى زيبا را بيش از نقاشى بر ديوار دوست دارند. هم چنين، 
جنسيت دانش آموزان (دختر يا پسر) در كيفيت حظ بردن از آثار 

زيبا و دوست داشتنى اثر مى گذارد و بايد مورد توجه باشد.
3. رعايت شرايط فرهنگى، اقليمى و بومى در خلق آثار زيباى 
مدارس ضرورى است. لذتى كه دانش آموزان مناطق گرم سير 
ــك از ترسيم تابلويى زيبا حاوى درختان سرسبز و آب  و خش
دريا روى ديوار مدرسه مى برند، شايد بيشتر از لذتى باشد كه 

دانش آموزان مناطق شمالى كشور از همين تابلو مى برند.

در ورودى
اولين برخورد دانش آموز با فضاى فيزيكى مدرسه در هنگام 
ورود و نيز آخرين برخورد او زمان خروج از مدرسه، در محل 
در ورودى اتفاق مى افتد. لذا چگونگى طراحى و اجراى آن در 
حاالت روحى دانش آموز تأثير مى گذارد. در زيبا با رنگ مناسب، 
گرم و شاد، به همراه سر در جذاب، دانش آموز را به داخل مدرسه 

فرا مى خواند.

راهروها و ديوارها
فضاى فيزيكى كالس ها و راهروهاو ديوارها مى تواند حامل 
ــد و روح و روان آنان را تحت تأثير  پيام براى دانش آموزان باش
قرار دهد. تنها كالس مركز يادگيرى نيست، بلكه راهروها نيز 

مى توانند موجبات آموزش و يادگيرى را فراهم آورند.

حياط مدرسه(محوطه سازى)
حياط مدرسه به عنوان بخشى از فضاى فيزيكى مدرسه نقش 
قابل توجهى در فرايند يادگيرى دارد. دانش آموزان پس از يك 
ــى، دقايقى را به عنوان زنگ تفريح از  ــه فعاليت آموزش جلس
كالس خارج مى شوند و به حياط مى آيند تا رفع خستگى كنند 
و مجدداً به كالس باز گردند. بنابراين، حياط مدرسه به عنوان 
مكان استراحت و تفريح، بايد قابليت اجراى برنامه هاى زير را 
داشته باشد: فضاى سبز و درختكارى در مدرسه، براى شادابى 
و نشاط دانش آموزان بسيار مؤثر است. فضاى سبز موجب توليد 
اكسيژن، افزايش رطوبت و در نتيجه فراهم آوردن هواى تازه و 
خنك مى شود. هم چنين، باعث محافظت محيط در برابر وزش 

بادهاى شديد، گرد و غبار و سر و صدا مى شود و گرماى تابشى 
بر محوطه را تا حدود 40 درصد كاهش مى دهد.

• روش هاى نو!؟
 در دورة ابتدايى، [از چند سال پيش] كتاب هاى درسى عوض 
شد. مطالب درسى به كلى دگرگون گرديد؛ از كتاب فارسى اول 
گرفته تا رياضى پنجم، همه و همه تغيير كرد. كتاب فارسى به دو 
كتاب بخوانيم و بنويسيم تبديل شد. واژه ها و كلمات تغيير كرد 
و روش هاى تدريس هم، هم سو با كتاب ها، يكى پس از ديگرى 
عوض شد. آزمون ها هم دست خوش اين حوادث قرار گرفت. 
ارزش يابى كّمى، نمرات مستمر، كارنامة ماهانه و نمرة 20 زيبا 
و نام آشنا براى دانش آموزان و اوليا هم عوض شد و به تاريخ 
پيوست. همايش ها برگزار گرديد، جلسات توجيهى و آموزش 
عمومى و اختصاصى گذاشته شد، تا بلكه آموزش و پرورش 
ــوالت بتواند تكانى به خود دهد و نتايج  ما با اين تغيير و تح
بهترى كسب كند. همگام با كتاب ها و روش هاى تدريس، در 
نظام ادارى هم تغييراتى به وجود آمد. نمايندگى ها به مجتمع هاى 
آموزشى تغيير داده شد. سمت ها و القاب جديد به وجود آمدند. 
غير از مدير، معاونانى به نام هاى پرورشى، آموزشى، عمومى، 
اجرايى، فناورى و... و انقالبى در آموزش و پرورش ايجاد شد، 

اما... 
ــز و نيمكت هاى معمول كالس،  ــا كالس هاى درس و مي ام
كما فى السابق،  در جاى خود باقى مانده اند؛ مى گويند آموزش 
بايد به صورت مشاركتى و دانش آموز محورى باشد. دانش آموز 
با مشورت هم كالسى هايش مى تواند مجهوالت را كشف كند. 
معلم فقط نقش راهنما را در كالس درس بازى مى كند. نمى دانم 
دانش آموزانى كه روى ميز و نيمكت به صورت مرتب و پشت 
سر هم مى نشينند، چگونه بايد مشورت كنند؟ آيا آن هايى كه 
طراح اين روش ها و شيوه هاى نوين هستند، خود كالس هاى 
درس را ديده اند؟ كالس هاى گروهى و مشاركتى چگونه است؟ 
چرا آن همه تغييرات، تحولى در تغيير ميز و نيمكت ها نداد؟ چرا 
نُرم كالس ها از 30 نفر به بيست نفرى استاندارد ارزش يابى كيفى 
توصيفى تغيير نكرد؟! مگر نه اين كه ما مى خواهيم آموزش را 
متحول سازيم تا كشورمان را به موفقيت در عرصه هاى علمى 
و صنعتى و... در جهان برسانيم. به گفتة كارشناسان «آن هايى كه 
فقط كارشناس اند»: كتاب و آموزش به تنهايى نمى توانند اين راه 
را طى كنند، بايد در كالس هاى مشاركتى و گروهى از ميزگرد 
وسايل آموزشى مربوط به هر درس استفاده كرد. يعنى كالس 
درس هم از كالس به كارگاه آموزشى تغيير نام دهد و هر كارگاه 
مخصوص درسى باشد. در كارگاه آموزشى، دانش آموز محورى 
و روش هاى مشاركتى را مى توان اجرا نمود؛ آن هم كارگاهى كه 
حداكثر 20 نفر دانش آموز در آن آموزش داده شوند. در غير اين 
صورت، با تحوالت انجام شده در آموزش و پرورش، مى توانيم 

بگوييم كه موفقيت ما چنان چشم گير نخواهد بود. اهللا علم.
سيدبهاء الدين حسينيان
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سیده محبوبه 
سدیدی

دبيرعربى، معلم نمونة 
كشورى، پژوهشگر اهل قلم. 

كرج

ــى ادبيات عرب از  داراى مدرك كارشناس
دانشگاه شهيد چمران اهواز و كارشناسي 
ــث،  با رتبةاول،  ــد علوم قرآنى و حدي ارش
ــكدة اصول دين عالمه عسكرى در  از دانش
ــدارس كرج به  ــت. اكنون در م ــران اس ته
ــتغال دارد. در كارنامة قلمى و  تدريس اش
پژوهشى خانم سديدى، 8 كتاب، 10مقاله 
و كسب 9 رتبه، طى سال هاى خدمت درج 
ــامى چند اثر ايشان را مى آوريم:  است. اس
كتاب هاى جامع العربى، تاريخچة قرآن و 
ــمانى، ترجمة مبادى العربيه(3  پندهاى آس
ــى و اجتماعى امام  ــاى سياس جلد)، نامه ه
ــام  ــة ام ــت هاى عارفان ــى(ع)، درخواس عل
ــاى زندگى نامة  ــن مقاله ه ــجاد. هم چني س
ــاعر عرب، امام على(ع) از ديدگاه  متنبى ش
ــنت، و امام خمينى تجسم  مفسران اهل س

ارزش ها.
نامة اول

دوست در ياد مانده ام اميرعلى
ــال هاى دورت رجوع كنى، مرا به  اگر به گنجينة خاطرات س
ــت و هم كالسى تو در  ــتم؛ دوس ياد خواهى آورد. من عماد هس
دبستان معرفت. از جدايى مان سال ها مى گذرد. بعد از اين كه من 
وخانواده ام از آن محله رفتيم و مدرسه ام نيز تغيير كرد، از تو و ديگر 

بچه هاى محل بى خبر ماندم.
بعدها نيز آن قدر درگير كار و زندگى شدم كه ديگر نتوانستم 
سرى به آن جا بزنم. آرزويم اين بود كه براى يك بار ديگر هم كه 
شده، به آن جا بيايم و خاطرات گذشته ام را زنده كنم. ولى افسوس 
ــرت ديدار با گذشته و  كه اين فرصت پيش نيامد و من در حس

كودكى ام ماندم. حاال هم كه مى بينى نامة غير منتظره اى 

اشاره
ــروت؟»، از جمله  ــا ث ــت ي ــم بهتر اس «عل

ــت كه همة ما در  ــايى اس موضوعات انش
ــك بار در  ــان الاقل ي دوران تحصيلم

ــم. اما  ــايى كرده اي ــاب آن قلم فرس ب
ــى كه ديگر  ــا در وضعيت فعل آي

ــتيم و صحبتى از  دانش آموز نيس
ــت، اگر  ــره و امتحان نيس نم
ــا را  بخواهيم دوباره اين انش
بنويسيم، باز هم حرف هاى 
ــيم يا  ــان را مى نويس آن زم
و  ــگ  رن ــان  حرف هايم

بويى ديگر دارند؟
آن چه در ادامه مى آيد، 
نگاه دوباره اى است به اين 
موضوع كه متأثر از حال 
ــت  ــواى زمانه اى اس و ه
ــر مى بريم  كه در آن به س
ــب نامه هاى رد و  و در قال

بدل شده بين دو هم  كالسى 
ــگارش در آمده  ــى به ن قديم

است.
سيدحسين رضوى

باز هم 
همان 

موضوع 
انشاى 

هميشگى، 
اما اين بار 
از منظرى 

︣وت!ديگر ︔ ︀  ️ ︣ ︨ا ︐ ︋﹜﹚︻
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ــته ام و يادى از تو كرده ام، براى اين است كه چند  برايت نوش
وقت پيش از اين، جمال حدادى، دوست مشترك دورة دبستانمان 
را اتفاقى در دفتر مدرسة محل كارم ديدم. از ديدن هم، بعد از آن 
همه سال، كلى خوش حال شديم و خاطرات دوران با هم بودنمان 
را مرور كرديم؛ از بازى روزگار و جدايى و پخش و پال شدن بچه 

محل ها صحبت كرديم.
تا يادم نرفته بگويم كه من هم براى خودم كسى شده ام و بعد 
از كلى جان كندن و سختى، توانستم در دانش سراى تربيت معلم 
قبول شوم و االن معلم يكى از مدرسه هاى پايين شهرم. از شانس 
روزگار، در همان مدرسه اى مشغول كارم كه پسر جمال شاگرد آن 
جاست. روزى كه جمال را ديدم، آمده بود تا احوال درس پسرش 
را بپرسد و اين اتفاق باعث شد ما يكديگر را پيدا كنيم. از ديدن 
جمال بعد از آن همه سال يكه خوردم. با هم در بارة آن قديم ها 
حرف زديم. از جمال، سراغت را گرفتم و جوياى احوالت شدم. 
جمال مى خواست چيزى را از من پنهان كند، اما آخر به حرف آمد 
و گفت كه تو در زندان هستى و گرفتار شده اى. اما دليلش را به 
من نگفت. باورم نمى شد كه تو آن جا باشى. راستش را بخواهى، 
سفارش او بود كه اين نامه را برايت نوشتم. او از من خواست يا به 

ديدنت بيايم يا الاقل نامه اى برايت بنويسم.
االن هم خيلى مشتاق ديدنت هستم، اما گرفتار كار و مدرسه ام.

ــاءاهللا فرصتى فراهم بشود تا بتوانم به ديدنت بيايم. ولى  ان ش
برايم خيلى مهم است قبل از اين كه سرى به تو بزنم، بدانم كه چرا 
به زندان افتاد ه اى. تو كه آن جا جايت نيست. چرا خودت را اسير 

آن چهار ديوارى كردى. چرا! چرا!؟؟
به اميد ديدار
عماد

نامة دوم
آقا عماد يا بهتر بگويم آقا معلم سالم!! 

سالمت را نمى خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان است
كسى سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

و گر دست محبت سوى كس يازى
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان است

بى وفا! تو هم تو اين وضعيت فرصت  گير آوردى، برام اداى 
ــى، اصول دين ازم  ــين جيمم مى كن آقا معلم ها را در مى آرى. س

مى پرسى، دفتر نمره ات را به ُرَخم مى كشى.
افتادن به زندون كه چرا نداره؟ افتادم كه افتادم!!

آقا معلم! اين احوال پرسيدن هاى تو منو ياد انشاى هميشگى 
دورة مدرسمون مى ندازه كه مى گفتن بگين «علم بهتره يا ثروت». 
ــات اين موضوع رو براى شاگردات  نمى دونم تو هم سر كالس

مى گى يا نه؟!
ــه، وقتى اين انشا رو مى نوشتيم، همه مون  ولى اگه يادت باش
بدون استثنا يك چيزو مى نوشتيم و جالب اين كه همه مون با اين 
عبارت شروع مى كرديم كه «البته بر همة ما واضح و مبرهن است 
كه علم از ثروت بهتر است...» و جالب تر اين كه همگى براى اين 
كه نمر ة بيشترى بگيريم، هر چه بيشتر از منزلت علم داد سخن 
مى داديم و فحش و نفرين نثار ثروت مى كرديم. ولى خدا وكيلى، 
ــتن يه دوچرخه، يه جفت كفش فوتبال و  آرزوى همة ماها داش
لباس هاى بدون وصله بود و اگه نبود نمرة سيزده و چهارده انشا، 

شايد همگى متفق القول مى نوشتيم: «ثروت بهتر است از علم». 
ــتيم، عالوه بر رسيدن به همة آرزوهامون،  چون اگه ثروت داش
مى تونستيم در بهترين مدرسه درس بخونيم، با ماشين شخصى 

رفت و آمد كنيم و معلم خصوصى بگيريم. 
به خودم مى گم، كاش يه بار قيد انشا رو مى زدم و دست از اون 
دروغ پردازى هاى شاعرانه بر مى داشتم و حرف دلم رو مى نوشتم؛ 
حرف دل خيلى از بچه محل ها رو. حرف دل ابراهيم خليفه را كه 
زنگ هاى تفريح قايمكى از مدرسه مى زد بيرون و از نونوايى باباش 
كه كنار مدرسه بود، نون تافتون مى آورد و همه مى ريختيم سرش 
و تو هوا نوناشو مى قاپيديم. حرف دل خدا بيامرز عادل هاشمى، 
كه تو اون سال ها كليه هاشو از دست داده بود و مادرش هميشه در 
مدرسه منتظر بود كه عادل رو ببره دياليز و آخر االمر كه نتونستند 
پولى دست و پا كنند و براش كليه اى بخرن، عادل رفت به ديار 
باقى. حرف دل جليل كبابى رو كه چه طور مى رفت مى ايستاد كنار 
منقل مغازة كبابى سر چهارراه كه دود كباب بهش بخوره، وقتى 
هم كه مى اومد به كالس، بوى كباب همه جا رو مى گرفت. حتى 
كيف و كتاباش هم بوى كباب مى داد. جليل وانمود مى كرد كه هر 
روز كباب مى خوره. هميشه بچه ها بهش مى گفتن خوش به حالت 
جليل. تا اين كه باالخره يه روز دستش رو شد. جليل عاشق كباب 
كوبيده بود، ولى هيچ وقت، الاقل تا موقعى كه دوران دبستان را 
مى گذروند و با ما هم كالس بود، براى يه بار هم كه شده، طعم 

كباب كوبيده رو نچشيده بود.
حرف دل خودم كه براى يه لقمه نون و يك تكه جا مى بايست 
شبا تا صبح تو خونة اون خر پول، مثل سگ كشيك بدم و از مال 
و اموالش مواظبت كنم. صبح هم كه مى شد، خستگى و خوابم 
ــه توى  رو بيارم تو كالس. اصالً حرف دل خودِ تو.  مگه هميش
كيفت ترازوى وزن كشى نبود كه سر ميدون بازارچه با اون پول در 
مى آوردى و زندگى خودت و ننه ات را مى چرخوندى. مگه غير 

از اين بود؟ همه مون تو چنين وضعى بوديم.
در تعجبم كه چرا با اين اوضاع و احوالى كه درگيرش بوديم، 
تو كالس انشا يكى مون بلند نمى شد تا صاف و پوست كنده، همه 

چيزو بريزه رو دايره و واقعيت رو بگه؟
بگذريم كه يادآورى اون خاطرات و اون روزها روح و دلمون 

رو آزار مى ده. تازه خدا به بچه هامون رحم بكنه كه وضعيتشون
دست كمى از ما نداره. شايد بدتر هم باشه.

ــمى،  حاال به پاس محروميت هاى ابراهيم خليفه، عادل هاش
جليل كبابى، خودم، تو و بروبچه هاى ديگه، از اين فرصت تاريخى 
ــتفاده مى كنم و با شهامت هر چه تمام تر مى گم: «ثروت بهتر  اس

است از علم»، هر چند نمرة انشام صفر بشه.
آقا معلم حاال جوابتو گرفتى. فهميدى كه چرا افتادم زندون.

به هر حال از نامه اى كه برام نوشتى و يادى كه ازم كردى، يه 
ــتم با اين نامه چيزى رو كه  دنيا ممنونتم و خوش حالم كه تونس
ــده بود، براى دوستى چون تو بازگو كنم و دلمو  تو دلم عقده ش

خالى كنم. 
خدا پشت و پناهت باشه. وقت كردى سرى هم به من بزن. 

منتظرتم.
امير على 
زندان- بند مجرمان مالى  

نصراهللا صالحی
(1343)

مدرس تربيت معلم، پژوهشگر 
نمونة تاريخ. تهران

ــده است.  نصراهللا صالحى در كرج متولد ش
دورة كارشناسى و سپس كارشناسى ارشد 
ــگاه شهيد بهشتى  ــتة تاريخ را در دانش رش
ــگاه  ــته را در دانش و دورة دكتراى اين رش
ــر صالحى در  ــت. دكت ــران گذرانده اس ته
حال حاضر در مركز تربيت معلم شهرري 
ــئوليت  ــم چنين مس ــد. ه ــس مى كن تدري
ــة  ــى را در دانش نام ــخ عثمان ــش تاري بخ
ــر غالمعلى  ــر نظر دكت ــالم، زي جهانى اس
ــال  ــداد عادل، به عهده دارد. او كه در س ح
1389 از سوى وزارت آموزش و پرورش، 
ــناخته شده، تا كنون  ــگر نمونه ش پژوهش
ــتة تاريخ پديد  ــمندى را در رش آثار ارزش
ــت  ــه از جمله عبارت اس ــت ك آورده اس
ــخ  تاري درس  ــوزش  آم ــاى  راهكاره از: 
ــورا)؛ ترجمة تاريخ عثمان پاشا  ــر ش (نش
ــت هاى  ــورى)؛ گنجينة خواف، يادداش (طه

سيد حسن مدرس در تبعيد (طهورى).
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︣وز ﹥ ﹨︀ی ا﹝ ﹝︨︡ر
ف  متولد 51 شمسى ام. بنابراين، سال اول مدرسه  ام مصاد
ــود با ايام آغازين انقالب اسالمى. روزهاى اول ورود  مى ش
به مدرسه ام را درست به ياد دارم. شور و هيجان و شوق و 
ذوق انقالبى خاصى در چهره و رفتار معلمان ديده مى شد. 
ــان  حال و هواى پيروزى انقالب،  رمق خاصى در وجودش
ــاخه هاى اميد سركشيده بودند  نهاده بود. آن وقت ها تازه ش
و روحيه و اميد خاصى در وجود افراد نهفته بود. معلم ها به 
آن چه كه مى گفتند و مى نوشتند اعتقاد داشتند. برعكس اكنون 

كه هر چه مى بينى...
ــتم همان هم شاگردى كنار دستى ام بود. بسيار  اولين دوس
كم حرف بود و به درس و كتاب عشق داشت. از حاالت و 
روحياتش برمى آمد كه آمادة  دريافت درس هايى است؛ گويى 
خانواده اش از سال ها قبل براى كسب معلوماتى در مدرسه، 
آماده اش كرده بودند. او بعدها از شاگردان ممتاز شد و اينك 
به درجاتى رسيده است. روح تالش و عالقه اش به درس، 

از همان روزهاى نخست به ما انگيزه مى بخشيد.
ــلوغ مى شد.  آن وقت ها دوروبر اين جور دانش آموزان ش
ــى را در اين  ــا او بودند و زرنگ ــتاق  هم جوارى ب همه مش
ــا امثال او  ــركالس يا بيرون از كالس، ب ــتند كه س مى دانس
بگردند؛ بر عكس حاال كه همه دوست دارند دور دانش آموز 
شلوغ و پرحرف كه از هرى پاتر تا جومونگ حرف مى زند، 
ــتر ناز چنين  حلقه بزنند... حتى معلم هاى امروزى هم بيش

دانش آموزانى را مى كشند و... 
اولين نكته هايى كه فراگرفتم، «خدا يكى است» بود و نماز 

و احترام به پدر و مادر.
ــويق شدم، وقتى بود كه  يادم مى آيد، اولين بارى كه تش
حمد وسوره ام را سركالس كامل خواندم؛ با صلوات و نمره. 
ــون خارجى و بازيكنان  ــم فالن كارت بر عكس حاال كه اس

فالن تيم را از دانش آموزان مى پرسند و هركه بهتر دانست، با 
برچسب باربى، كف و سوت و هورا تشويق مى شود.

اولين ديدار من با معلم، انسان مهربانى بود كه در روز اول 
با ظاهرى آراسته و باوقار وارد كالس شد. با نام خدا سخن 
آغاز كرد و با ما با احترام صحبت كرد. آن معلم ها مى آمدند تا 
چيزى ياد بدهند، و كاستى هاى تربيتى كودكان را جبران كنند 
و ارتقا ببخشند،  نه براى حقوق و گذران ايام و... و ما آن گاه 
به درستى احساس مى كرديم كه بزرگ شده ايم. حال و هواى 
كودكى داخل خانه از سرمان مى پريد. به طورى كه در كنار 
رشد جسمى، رشد فكرى را نيز در خود احساس مى كرديم 

و هر روز نكته هايى مى آموختيم.
ــاى ظريف طفل هاى  ــت، براى نگاه ه معلم هاى آن وق
معصوم، ارزش قائل بودند. حجب و حيا و عفت در گفتار و 
كردارشان موج مى زد. برعكس حاال كه دانش آموزان هر چه 
ــه از دست  از ادب و تربيت در خانه فرا گرفته اند،  در مدرس

مى دهند... 
ــه همة   ــد، جز آن ك ــان مى دهن ــا چه چيزى تعليمش ام
فراگرفته هاى تربيتى داخل خانه را از ذهنشان خارج مى سازند 
و جهت منفى و به قول خودشان به روز به آن ها مى بخشند 
ــواهد آن را بايد در همين رفتارهاى دانش آموزان در  (كه ش

خانه و جامعه، و پايين آمدن سن بزهكارى و... جست).
ــى دانش آموزى كه دغدغة تربيت فرزند  من به عنوان ول
ــاع،  كار  ــا اين اوض ــم ب ــر دارد... نمى دان ــش را در س خوي
ــد انجاميد و آيا اصًال  ــوزان امروزى به كجا خواه دانش آم
ــل و بيان و بهانه اى براى افتخار آيندگان و  نكته اى براى نق
ــتن در دفتر خاطرات شاگردان  خاطره اى براى گفتن و نوش

مدارس امروزى باقى خواهد ماند؟ نمى دانم!
كارشناس سازمان تبليغات اسالمى

سيدابراهيم حسنى

ــدة يك  آن چه خوانديد، خالصه ش
ــت كه بعضًا   نمونه از اظهارنظرهايى اس
راجع به كيفيت تعليم و تربيت كودكان 
ــنويم يا  ــورمان مى ش ــان كش و نوجوان
ــم، بر اين  ــا الزم ديدي ــم. و م مى خواني

مطلب توضيحى اضافه كنيم.
موضوع تربيت فرزندان، دغدغة پدران 
ــت و  و مادران در همة زمان ها بوده اس
ــى بيشتر از ديروز  اين دغدغه امروز بس
ــت. اين را افزايش تعداد مدارس و  اس
دانش آموزان و سرمايه گذارى روزافزون 
دولت و مردم در امر آموزش و پرورش 
ــتة   آقاى  ــد. اتفاقاً نوش ــى مى ده گواه

سيد ابراهيم حسنى نيز خود دليل براين 
امر است. شك نيست كه ما در مدارس 
امروز خود با چالش ها و مشكالتى اعم 
ــى، تربيتى، دينى،  ــكالت آموزش از مش
ــم؛ كما اين كه  ــى و... روبه رويي اجتماع
ــته هم به گونه اى ديگر با اين  در گذش
مشكالت روبه رو بوديم. اما در اين كه، 
به قول معروف، احساس كنيم مدارس 
ــته همه خوب بوده اند  و معلمان گذش
و امروز نيستند و به قول معروف «هر 
سال دريغ از پارسال»،  بايد تأمل كرد. 
ــاهد منحصر به يك  بويژه وقتى كه ش
ــود:  ــه مى ش نمونه و احياناً يك مدرس

ــة  ــودم در ديروز و مدرس ــة خ مدرس
ــدم در امروز!! كه اين را بايد يك  فرزن
تجربة شخصى دانست و نه وضعيت 
ــان. بدون  ــدارس و معلم ــى م عموم
ــم واقعيت هاى منفى يا  آن كه بخواهي
ــده در آموزش و پرورش را  مغفول مان
ــد كنيم كه ما  ــان كنيم. نبايد تردي كتم
ــى به مراتب مجرب تر،  امروزه معلمان
مسئوليت پذيرتر، آگاه تر، دانش آموزانى 
ــيار تر و مدارسى با ساختمان هاى  هش
بهتر و مجهزتر نسبت به دو يا سه دهه 

قبل داريم. نظر شما چيست؟
رشد معلم

توضيح

حبیب تقوایی
(1343) 

مدرس و مؤلف. مازندران

ــتغال  ــه كار اش ــدان ب ــتان نهبن در شهرس
ــال مجمع خيرين  ــان عضو فع دارد و هم زم
ــور بانوان اين  ــيون ام نهبندان، عضو كميس
ــتان و رابط امور بانوان با مديريت  شهرس
ــا  ويژگي ه از  ــت.  اس ــرورش  آموزش و پ
ــل  ــر در ح ــت: پي گي ــاي اوس و فعاليت ه
ــر  ــاط مؤث ــوزان، ارتب ــكالت دانش آم مش
ــي و مجالت  ــة منابع آموزش ــا اوليا، تهي ب
ــزار كنندة  ــد براي دانش آموزان، برگ رش
ــركت فعال در  ــي، ش ــاي آموزش كارگاه ه
ــت ها و نمايشگاه ها جهت  برگزاري نشس
ــي با  ــوزش زنان و دختران. خانم عباس آم
ــه در موضوعاتي چون،  ــد مقال ــتن چن نوش
تعليم و تربيت در اسالم، حجاب و عفاف 
ــال جاري  ــوي مصرف در س ــالح الگ و اص

حائز رتبة برتر شده است.
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آيين هندو- ابزارى براى اندازه گيرى بعد در اجســام بسيار 

كوچك
2 - سرو كوهي -  ناصر الدين شاه هنگام رفتن به سر قبر 

اين همسرش كشته شد- از ماهى هاى شمال ايران 
3 - ديوى كه به دست رستم كشته شد -  واحد پول هند 

ــا- يكــى از دو بت بزرگ عصر  ــوان  - از زدنى ه 4- پهل
جاهليت- رها – جام جهان بين

5- كاله جنگى- خرس عرب – گونه- توپ قديمى
ــه در آن ياد جوانى كنند  6- داالن زير زميني – شــعرى ك

- نيرو 
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زيبايى- حرف مّعيت  
10- يكى از هفت خواهران نفتى- عريض ترين آبشار دنيا- 

از آحاد وزن
11- كناره - رد شده  - كوشش بسيار

ــهر اســالمى معروف در مراكش- سياه ترك- مرد  12- ش
پرستاركودك

ــى آذرى- جماعت و گروه- واحد  ــاز كردن به ترك 13- ب
سرعت هواپيما- ضمير اول شخص جمع 

14- شهرى در تركمنستان- آرايش- از اقوام بزرگ ايرانى
15 - پايتخت كامرون -  معادل فارسي اركستر

عمودى
1-اثر معروف و عظيم ويل دورانت- منسوب به كالم

2- صيغه اى از فعل رفتن- موزه مشــهور فرانسه- با توپ 
مى آيد- كلمة پرسش 

ــين- گزافه  ــر باال- هم انســان دارد و هم ماش 3- آرى س
گويى- «ما»ى انگليسى

4- شــهرى در آذربايجان شرقى- از جزاير خليج فارس- 
كنايه از مركز و قلب يك چيز 

ــيمى- از انواع  5- ذكر زير لبى- از ظروف آزمايشــگاه ش
ماشين سمند 

6 - مكان - خداى دست ساخت- دريا
ــدن- ترديد- دزد- كلمه تحســين و  ــاى ب 7 – از بخش ه

تعجب
8- مساوى -  اثر معروف جين وبستر

9- نام كوچك ماركس- از پسوندهاى صفت ساز- از جزاير 
آتش فشانى در اندونزى

10- تازه –دروازه ى دهان- نشان و اثر 
ــار زاينده رود  ــى، مدفون در كن ــناس آمريكاي 11- ايران ش

اصفهان- بسيار زاينده- شتر بى كوهان
12 – نايب و نماينده- برجســتگى سوختگى- از مزه هاى 

ناخوش 
ــه حبوبات- نقاش فرانســوى- ضربه كوچك-  13 - نيم

ويتامين انعقاد خون
14 - تكرارش بازى بچه گانه است -  همسايگي -  صفحه ى 

نمايش- از اجزاى گوارش
ــرزمين مربوط به قومى منقرض شده در قرآن- با  15 – س

آب مى آيد
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