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نخستین اصل از اصول تربیت »هدف« است. 

کس��انی که هدفی دارند و به آن چش��م دوخته اند، غیر از آن هدف چیزی نمی تواند فکر آن ها را 

مشغول کند. وقتی کسی با هدف الهی به کار تعلیم و تربیت جوان ها پرداخت، امکان ندارد بدآمدن 

و خوش آمدِن مردم او را از هدفش بازدارد. گاهی افراد کاری را شروع می کنند و در میان کار یادشان 

می رود برای چه هدفی ش��روع کرده بودند و ش��یطان مسیر آن ها را عوض می کند؛ یعنی مدرسه ای 

که با هدف الهی و انسان سازی شروع شده، پس از مدتی به سمت مسائل مادی و اقتصادی کشیده 

می ش��ود. لذا در کار مدرس��ه داری استقامت و پایداری در هدف الزم است تا انسان هنگام مرگ، از 

گذشتة خودش پشیمان نباشد. 

کسی که در رأس مدرسه است، باید روح و بینش عالی داشته باشد تا به مقتضای النّاُس علی دیِن 

ُملوکِهِم برای مربیان و کارکنان دیگر الگو باشد و آنان خود را با او تطبیق دهند. 

پس هدف اصلِی تأسیِس مدرسه باید همان هدف پیامبر اکرم )ص( یعنی اخالق و معنویات باشد 

ولی برای رسیدن به این هدف الزم است مدرسه از جهت علمی در سطح عالی قرار گیرد. 

پس از آن که انسان هدف خود را تعیین کرد، باید برای رسیدن به آن »نقشه و برنامه« داشته باشد و 

مقدمات آن را به صورت دقیق و سنجیده فراهم سازد. در این راه نباید از هیچ تالش و کوششی دریغ 

کند و هر کاری را باید حساب شده و با فکر و برنامه ریزی دقیق انجام دهد. تقدیر الهی با تدبیر انسان 

همراه است. خداونِد عالَم به انسان علم و آگاهی و قدرت انتخاب داده و از او خواسته است تا از فکر 

و عقل خود بهره گیرد و با استفاده از سنت های آفرینش در مسیر کمال حرکت کند. 

یکی از سنت های عمومی عالم، نظام علت و معلول است. یعنی هر پدیده ای علتی متناسب با خود 

دارد؛ چه پدیدة فیزیکی و مادی و چه پدیدة روانی و روحی. نظام عالم بر اساس علت و معلول است 

نه بر پایة میل و خیال انسان ها. باید اعتقاد به نظام علت و معلول را در میان مردم زنده کرد تا بدانند 

سنت های قطعی الهی تغییرناپذیرند. یکی از علِل ضعف و انحطاِط مسلمین، توجه نداشتن به اصل 

علیت اس��ت. بی توجهی به این اصل و تکیة ِصرف به عوامِل خیالی و مبهم، انس��ان را از رسیدن به 

هدف محروم می کند و او را فردی خیال پرداز و ذهن گرا می سازد. 

تربیِت انسان هم به عواملی بستگی دارد که اگر مراعات نشود شخص، فاسد و خراب بارمی آید. 

کسانی که فکر می کنند چون اهل نماز و روزه اند، بچه ها و شاگردانشان خوب تربیت می شوند، عماًل 

منکر نظام علت و معلول اند. اگر کسی جو بکارد و پای آن نماز بخواند و دیگری گندم بکارد و پای 

آن شراب خواری کند، آیا می توان توقع داشت محصول اولی گندم و دومی جو بشود؟ هرگز؛ گندم 

از گندم بروید، جو ز جو. 

اگر دشمنان اسالم، مطابق اصول و سنت های آفرینش عمل کنند، به هدف می رسند و اگر مسلمانان 

به این قوانین پشت پا زنند، به نتیجه نخواهند رسید. متأسفانه دشمنان ما برای تبلیغ مرام باطل خود، 

با طرح و نقش��ه و برنامه، جوانان ما را جذب می کنند و ما بدون هیچ گونه برنامه ریزی به کارهای 
سطحی مشغولیم. 

بیایید کار تعلیم و تربیت را براساس سنت های الهی ادامه دهیم و به بهانة اینکه خدا خودش باید 

اصالح کند و دین صاحب دارد، از مسئولیِت خود شانه خالی نکنیم. 

اصل مهم دیگر همکاری و مشورت است: 

فکرها را فکرها یاری دهد 

مشورت، ادراک و هشیاری دهد      )مولوی( 

درس اول

ادامه در صفحة 46
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ش�ادروان علی اصغرعالم�ه کرباس�چیان از مدیران 
منحص�ر به فرد مدارس ایران در دهه های س�ی، چهل 
و پنجاه بود. او درس های بسیاری برای گفتن داشت. 

درس اول این شماره یکی از درس های اوست.

1 درس اول

 گف�ت و گ�و با ع�الء الدی�ن حجازی،معلمی ک�ه از دو 
موهبت خطی�ب ب�ودن و ادیب بودن برخودار اس�ت 

نکته آموز است. 

6 معلم خطیب و آموزگار  
ادیب
محمد دشتی

زبان فارس�ی را به حّد اعال می دانست. به زبان عربی 
کامالً مس�لط بود و بدان س�خن می گفت و می نوشت. 
زبان های انگلیسی و فرانس�ه را خوب می دانست. به 
زبان ه�ای ایران قبل از اس�الم یعنی پهلوی، س�غدی، 
خوارزمی، اوس�تایی و ُس�ریانی تا حدی ک�ه با زبان 
فارس�ی و عرب�ی در ارتباط اس�ت آش�نایی داش�ت؛ 
در حال�ی که  مدرک رس�می تحصیل�ی او دیپلم ادبی 
دارالفنون بود. راس�تی این ها را نزد کدام اس�تاد و در 

چه دانشگاهی خوانده بود!

10 سید محمد محیط 
طباطبایی 
اسفندیار معتمدی

قرآن کتاب تاریخ نیست،اما از تاریخ عالم و آدم چنان 
می گوید که خود سرچشمة تاریخ نگاری ها می شود.

12 نگاه قرآن به تاریخ

محمدحسن مکارم

تمام رنگی  شدن مجالت رشد بزرگ سال)معلم،آموزش 
ابتدایی،آموزش راهنمایی تحصیلی،مدیریت مدرسه 
و مدرسةفردا( کار بزرگی بود که سرانجام پس از سی 

سال اتفاق افتاد.

4 پژواک قلم ها
سردبیر

دورة  سی ویکم
آذر ماه   1391 
شمارة پی درپی 269

ماهنامة
آموزشی،تحلیلیواطالعرسانی

 مدیر مسئول: محمد ناصری
 سردبیر: جعف����ر ربّ��انی

 شورای برنامه ریزی و کارشناسی:
   اسفندیارمعتمدی، سعیدقریشی،سید امیر رون

 مدیر داخلی : کب��ری محمودی  
 طراح گـرافیک: حسین نوروز ی

 نشانی پستی دفتر مجله:
   تهران – صندوق پستی 6586-15875  تلفن: 88490229 - 021

 نشانی پستی امور مشترکین : تهران – صندوق پستی 16595/111 
   تلفن :  77335110-77336656 
 www. roshdmag.ir : وبگاه 

moallem@Roshdmag.ir :پیام نگار 
 تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88839232 - 88301482  - 021

 کد مدیر مسئول: 102  کد امور مشترکین:  114
 شمارگان: 73500 نسخه

 چاپ : شرکت افست ) سهامی عام(
 تصویر روي جلد: علی شفیع آبادی

     قبالً جای دیگری چاپ نشده باشد.
     دارای چكیده ومنبع باشد.

     ترجمه ها ،هم خوان وهمراه بامتن اصلی باشد.
     از نظر موضوع، نو و کاربردی باشد وقابلیت تعمیم در مدرسه را داشته باشد.

     خوانا ،  روان واز  نظر دستور ز بان فارسی درست باشد.
     در کاغذ A4 ویک روی کاغذ نوشته شود.

     مقاله ها حتی االمكان دارای جدول ،نمودار وعكس مناسب باشد.
     مجله درقبول، رد، ویرایش وتلخیص آثار رسیده آز اد است.

     آثارارسالی باز گردانده نمی شود.

عالمه کرباسچیان 



شمارة س��وم - آذر  1391
3

در این ش�ماره نخس�تین بخ�ش از مت�ون آموزش های غیر 
حض�وری در ای�ن موض�وع از چش�م انداز را می خوانید و در 
ش�مارة بع�د قس�مت پایان�ی آن را.در این بخش چش�م انداز 
جمهوری اس�المی در افق 1494 شمس�ی و سپس چشم انداز 

جهانی .   

آیا کتاب های ماه را می شناسید؟ در این شماره یکی از 
آن ها را معرفی کرده ایم : کتاب ماه کودک و نوجوان

 آموزش به طریق مشارکت، کالس را به کارگاه آموزشی 
تبدیل می کند. در این نوشته شاهد مشاهدات نویسنده از 

چنین کارگاه هایی هستیم  . 

42
15

کتاب ماه کودک و 
نوجوان 

آموزش مشارکتی  )تعریف، مزایا 
و موانع(
سیده مهتاب امام جمعه

ده کتاب برای شما  انتخاب کرده ایم؛ از همه نوع

40 کتابخانة معلم

44

45

چند پیشنهاد 

نظر شما چیست؟

ابوالقاسم محمد خلیلی  پور

بازتاب مجموعة نظرات خوددربارة مجله را ببینید. 
هدایای شما ارسال شد.

... همه س�اله تع�داد زیادی از معلم�ان و مخاطبان 
مجله را کس�انی تش�کیل می دهند که ج�وان و کم 

تجربه , اما .... 

47 آثار شمارا خواندیم 

رمز جدول را پیدا کنید و برای ما بفرستید. 

www.Roshdmag.ir

48 جدول

کاظم فائقی، حسن احمدی گیوی، بهروز ثروتیان و 
حسن طاهری 

معلمان موفق این شماره 
در حاشیة صفحات

این  شمارة دراین صفحه با شاخص هایی از آموزش و 
پرورش انگلستان آشنا می شوید. 

43 شاخص های 
آموزشی 

36 ماجرای شربت
فرشته نیکویی 

فه���رس��ت

امروزه در فضای آموزشی و پژوهشی ما این تصور 
غالب اس�ت که در نوشتن مقاله یا اثر تحقیقی حتماً 

باید از منابعی استفاده کنیم... 

در رش�د معل�م تاکن�ون از ش�بانه روزی ها س�خنی 
نبوده است و این نوشته گام اول در این راه است.

 18 شبانه روزی های 
آموزش و پرورش
حمید ابارشی

21 آموزش و پرورش 
ایران در 1404 

)ویژه نامة ضمن خدمت(

تجربه ها و خاطره های آموزشی گاه بیشتر موثرند تا 
درس ها و آموزش های مستقیم. چه کنیم تا آموزش ها 
را خاطره انگی�ز کنی�م؟ در ای�ن بخش به جز ش�ربت 

عاشورا، سه خاطرة دیگر هم می خوانید.

سردبیری مجله 
30 شناخت یک آسیب
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از خواندن تمام مجالت رشد لذت مي برم. خواهشمندم در سایت مجالت 

ت ماهانه هم 
ار داده شود... ضمناً مسابقا

رشد امكان جست وجوي موضوعي قر

ت قرار دهید. 
براي مجال

ور و بیابانک
فاخره فرخ، خ

شیه به متن بیشتر توجه 
به جاي پرداختن به حا

کنید؛ به آموزش وپرورش ، مشكالت، نقاط قوت 

ا ... بهترین گزینه ضمن 
رد و راهكاره

و ضعف ف

که ما در مجالت رشد امسال شاهد 
خدمت است 

آن بودیم. 

مسعود گلستاني، فردوس

ــه انتخاب مي کنند؟  ــران را چگون  ... مدی

ي در رابطه با مدیران در 
پیشنهاد مي کنم ستون

ت را براي 
ص داده شود تا مدیری

مجله اختصا

مدیران تعریف کند؛ چون این مدیران محترم... 

شهال فیروزي، سقز

ن، شاعران 
ي نامة دانشمندان، فیلسوفان، نویسندگا

یادي کنید از معلمان شهید انقالب، زندگ

ي، پیا م هاي قرآني و... 
و... برخي از احكام دین

كینه چرسي زاده، یزد
س

ــه ام این  ــوزان مدرس ــراي کل دانش آم ب

 را تهیه مي کنم. مطالب تربیتي بسیار 
مجالت

ي دارد. من حتي بعضــي از مطالب را 
ــ جالب

ت و در جلسات 
در دفتر مخصوصي یادداش

 و معاونان مدارس از 
شوراي معلمان و مدیران

آن ها استفاده مي کنم. 

ش معرفي کتاب قیمت روي غالمرضا پورعلي رکني
در بخ

جلد آن نیز قید شود... عكس همكاران 

معرفي شده رنگي باشد. مسابقه هم 

گنجانده شود. 

غالمرضا حسیني، قم

جــدول  ــک  ی

مجله  ــاي  انته در 

بگذارید که مطالب 

آن از همان مجله یا 

دوره هاي قبل باشد 

ــه جز آموزش  تا ب

ــد،  ــب جدی مطال

جنبة سرگرمي هم 

داشته باشد. 

زهرا گلستاني 

داریاني، تهران

ــم و چهره هاي  علت موفقیت معل

 در کنار صفحات مجله 
نمونه اي را که

چاپ مي کنید، بنویسید... 

فرنوش السادات اولیایي. شهرضا

ــام معلم را  ــه اي که ن مجل

ــرده اســت، باید  انتخاب ک

جایگاه معلم را بیشــتر حفظ 

کند و معلمان را به تشــكیل 

صنف، تشكل و انسجام بیشتر 

تشویق کند. 

محمد فرد، بستک هرمزگان

 ادغام کنید تا تعداد مجالت کمتر شود... در 
برخي مجالت رشد را با هم

این مجالت برخي از مطالب محتواي یكسان دارند و تكراري به نظر مي رسند. 

شه فراهاني، آشتیان
عبداهلل زانو

ار ما در 
مقاالت خوبي در رابطه با ک

ن هر وقت 
دارد که م

مجلة شما وجود 

بخوانم یادداشت مي کنم و به همكارانم 

نیز معرفي مي کنم... 

ورزاده، سمیرم
مریم منص
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همکاران عزیز و خوانندگان گرامي مجله، با س��ه شماره اي 

که تاکنون در دورة جدید مالحظه کرده اند، مي دانند که امس��ال 

رمقاله منتشر مي شود و به جاي آن »درس اول« 
ــ مجله بدون س

قرار گرفته اس��ت؛ آن هم به ش��کلي که مي بینید، یعني پیش از 

که ما در جهت ایجاد تنوع 
فهرس��ت. این تجربة تازه اي اس��ت 

م تا از رهگ��ذر آن، در اولین دیدار 
جل��ه به آن دس��ت زدی

در م

ت را از زبان 
کتة کلی��دي تعلیم و تربی��

با ش��ما، ی��ك یا چند ن

س��تاد یا فرد صاحب نظري از نظرت��ان بگذرانیم. با این حال، 
ا

ك از ارتباط با 
از آنجا که س��ردبیري نمي تواند به ط��ور کلي منف

ه بهانة پاسخ به کساني که برگ 
خوانندگان باشد،  در این شماره ب

نظرخواهي س��ال گذشتة مجله را تکمیل و ارسال کرده اند الزم 

ي را یادآور شویم.
دیدیم نکات

اگر بخواهیم از یك تحول اساس��ي در مجالت عمومي رشد 

)معلم، تکنولوژي آموزشي، ابتدایي، مدیریت مدرسه، مدرسة فردا 

 سه دهة گذشته نام ببریم، بي شك باید از 
 و راهنمایي تحصیلي(طی

 افتاد یاد 
ت که در سال جاري اتفاق

تمام رنگي ش��دن این مجال

ود که در س��ال هاي گذشته به طور 
کنیم. این خواس��تة به حقي ب

مکرر از جانب ش��ما خوانندگان عزیز مطرح مي ش��د. اکنون ما 

د که به این 
به جاي ش��ما از مدیر مس��ئول محترم مجالت رش

خواسته جامة عمل پوشاندند تشکر مي کنیم و امیدواریم بتوانیم 

در آینده ش��اهد چنین تحولي در محت��وا و مطالب مجالت نیز 
باشیم.

در مورد خاص مجلة رش��د معل��م، ارزش��یابي هایتان را به 

چند صورت در همین ش��ماره منعک��س کرده ایم؛ عبارت هایي 

ک��ه در آخر 
ک��ه درصفحة روب��ه رو خواندید، ج��دول آماري 

ن نامه  هایي که همراه برگ ارزیابي 
ه از می��ا

مي بینی��د، و چند نام

براي ما فرس��تاده شده اند،پژواک قلم های شماست.خواسته هاي 

ي که در 
نویس��ندگاِن عبارت هایي ک��ه خواندید، ج��دول آمار

ب دربارة 
صفحات آخر مجله مش��اهده مي کنید و یکي دو مطل

له، از میان فرم هاي نظرخواهي انتخاب ش��ده است 
محتواي مج

د ما در دورة جدید توانسته ایم 
که شما فرستاده اید. به نظر مي رس

حداقل به چند مورد از خواس��ته هاي شما عمل کنیم؛ از جمله: 

مطالب مرب��وط به ضمن خدمت، جدول، معرفي کتاب، حذف 

ي و... به جز این ها کوشیده ایم بدون این که ساختار 
ویژه نامة استان

ي را در آن اعمال کنیم؛ توجه 
��ه را دگرگون کنیم، تغییرات��

مجل

بیشتر به آموزش وپرورش جهاني، معرفي نشریات مفید، معرفي 

معلمان مؤلف و کارشناس، معرفي دیگر مجالت رشد در همة 

، و... »درس 
 آثار با ذکر عنوان اثر

س��طوح، اعالم  اسامي صاحبان

اول« را هم که اش��اره کردیم. امید است مجموعة این تغییرات 

ظار ما از شما خوانندگان این است 
موردپسند شما واقع شود. انت

از ابعاد گوناگون مورد نقد و حتي 
که بیشتر بخوانید و مجله را 

ود را با مسئوالن مجله 
انتقاد قرار دهید. نظرات و پیشنهادهاي خ

در می��ان بگذارید، نقاط قوت و ضعف آموزش وپرورش حوزة 

د و در هر حال ارتباط 
خود و حتي محل کار خود را مطرح کنی

را با ما بیشتر کنید.
خود 

نکتة دیگري که امید اس��ت مخاطبان همة مجالت رش��د، و 

ش��ته به آن توجه کنند، 
البت��ه بیش از آن مخاطبان خاص این نو

ل و ادارات 
ي در ادارات ک

ت که: معاونت هاي آموزش��
این اس��

شهرس��تان ها و نیز حوزه هاي روابط عمومي، به جز استثناهایي، 

ود را با مجالت رش��د که فراگیرترین مجالت آموزش��ي و 
خ��

پرورش��ي در سراسر کشور هس��تند،کمتر درگیر مي کنند؛ حتي 

��ته ها و 
ه��ا به عنوان وس��یله اي براي طرح یا ابالغ خواس

از آن 

س��تفاده نمي کنند. این در حالی است 
نظرات و برنامه هاي خود ا

که مجالت رش��د پر تیراژترین، به روزترین و زنده ترین جریان 

ت که در سراسر کشور اسالمی 
مکتوب فرهنگی �  آموزش��ی اس

ش��اد« نباید غافل بود. اکنون 
ما جاری اس��ت. از این »جارِی سر

شما بگویید  که  »چه باید کرد تا این اتفاق روي دهد؟«

سردبیر
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محمد دشتی
اشاره

  یک دانشجو بعد از 27 سال با استاد خود روبه رو می شود. در مشهد و در نزدیکی چهارراه چهار طبقه که به خیابان امام خمینی )ره( منتهی 
می شود. باغ ملی هم در همان نزدیکی هاست و در کنار آن خیابان جنت، که از خیابان های معروف مشهد است و قبل از گسترش سال های 
اخیر و در دهه های 60 و 70 برای خودش برو بیایی داشت؛ دیدن این فضاها همه برای هر دو نسل استاد و دانشجو خاطرات ماندگاری را 

تداعی می کند. 
- استاد سالم ! آقای عالء الدین حجازی ؟! تربیت معلم شهید بهشتی . درس خطابه و 

فن بیان ! 
- بله ! شما ؟!

- از دانشجویان سال 63 در تربیت معلم شهید بهشتی مشهد هستم .
 همدیگر را در آغوش می کشند و استاد می گوید : »گفته بودم معلمی »کوثر« است 
و نعمت های آن پایانی ندارد . این هم یک نمونه اش! من که حاضر نیستم این صفا و 

صمیمیت بین معلم و شاگرد و استاد و دانشجو را با دنیا عوض کنم !«
اگرچه هردو باپشتوانه ای از سال ها تجربة معلمی بازنشست شده اند ولی باز هم همة 
صحبت هایشان پیرامون معلمی و سالیان طوالنی کالس، درس، مدرسه و دانش آموز 

است . 
لحظاتی به گپ و گفت و خوش وبش می گذرد و استاد موافقت می کند تا دانشجوی 
سابقش یک بار دیگر خاطرات آن دوران را که صحبت از معلمی و رسالت هر دو برای 
انجام این کار بزرگ بود مرور کنند و آن تجربة شیرین را برای کسانی که شاید نوعی 

دیگر از معلمی را تجربه می کنند به اشتراک بگذارند . 
البته استاد با همة لطف و محبتی که دارد هنوز هم گرفتار تر از آن است که همان لحظه 
بتواند تن به این خواستة شاگردش بدهد، ولی خب ، پیگیری های شاگرد و عنایت استاد ، 
فرصت را برای گفت وگویی فراهم می آورد که حاصل آن پیش روی شماست . محمد 

دشتی
 آقای حجازی، خاطرتان هست که در اولین ساعت درسی که کالس »خطابه و فن بیان« با شما داشتیم، در پاسخ به دانشجویی که پرسید 
چرا معلمی را با همة سختی هایش انتخاب کرده اید، این شعر را خواندید که »ما صاف و ُدرد جهان دو رنگ را در یک پیاله کرده و بر سر 

کشیده ایم« ! 
تمام وقت کالس به تفسیر این شعر گذشت و شما توضیح دادید که برای خدمت به فرزندان این مرزوبوم همه سختی های معلمی را به جان 
و دل پذیرفته اید. بعد هم به ما توصیه کردید  که مشکالت این شغل را بشناسیم و عاشقانه آن را پیشة خودمان قرار دهیم. پس در آغاز این 

گفت وگو کمی برای معلمان جوان از تفسیر این شعر بگویید !

دی����دار ب��ا اس��ت��اد ع��اءال��دی��ن ح��ج��ازی

معلم خطیب و آموزگار ادیب

و گ��و گفت 
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 به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن بر زبان آفرین

با تش��کر از اظهار لطفی که فرمودید و به پاس قدردانی از 
مقام معلم و اس��تاد، به سراغ معلمی آمده اید که کوشیده تا در 
همة عمر و در تمامی عرصه های پرفراز و نشیب زندگی معلم 
باشد، معلمی کند و همواره معلم بماند. در ارتباط با مقام معلم 
و این که چرا هنر معلمی را برگزیده ام، باید خدمت شما و همة 
عزیزان��ی که گفت وگوی من و ش��ما را مطالعه خواهند کرد، 
عرض کنم که انسان مکتبی در همة شئون زندگی باید مکتبی 
عمل کند. و اگر چنین نکند، هرگز از مکتب و اصول و مبانی 

مکتب بهره ای نبرده است.
این جان��ب به توفیق اله��ی و عنایت و حمای��ت چهارده 
معصوم علیهم السالم، از آغاز نوجوانی در سایة تربیت مربیان 
معتقد و متعهد کوش��یده ام در اندیشه و بیان و عمل براساس 
آموزه های دینی و مکتبی اسالم عمل کنم. قرآن کریم که کتاب 
نور، هدایت، تربیت و حیات طیبه است، به پیروان خود در آیة 
7سوره مبارکه حشر فرمان داده است: »... و آنچه را که پیامبر 
از س��وی خدا به ش��ما ابالغ کرده پذیرا باشید و از آنچه شما 
را پرهیز داده است بپرهیزید و تقوای الهی پیشه کنید، چراکه 
عقاب خداوند سخت شدید است.« همچنین در آیة 21 سورة 
مبارکة احزاب فرموده اس��ت: لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوة 
حسنه: »همانا سیرة زندگانی پیامبر خدا برای شما مؤمنان اسوه 

و الگوی نیکو و پسندیده ای است«.
به داللت این دو آیة کریمة قرآنی، انس��ان مؤمن و مکتبی 
باید بر مبنای سنت پیامبراکرم )ص( قیام و حرکت کند، وگرنه 
با مکتب قرآن و زندگی پیامبر بیگانه اس��ت. از س��وی دیگر، 
پیامب��ر رحمت و هدایت فرموده اس��ت: اِنَّما بُعثُت ُمعّلما؛ به 

تحقیق که خدا مرا معلم برانگیخته است.
بنابراین، بنده براس��اس هدایت قرآن و اشارت پیامبر خدا، 
هنر معلمی را برگزیده ام و به همة عزیزانی که دل در هدایت 
قرآن و چش��م به راه حی��ات طیبة پیامبر اک��رم )ص( دارند، 
س��فارش می کنم که معلمی هنر بزرگ پیامبر اس��ت و آن ها 
که می کوشند پیرو دلباختة او باشند، معلمی را انتخاب کنند، 
چراکه معلمی میراث ممتاز پیامبران اس��ت. حتماً مرا خواهید 
بخشید که به جای تفسیر جایگاه رفیع معلمی از زبان شاعران، 

به تحلیل و تفسیر پایگاه قرآنی معلم پرداختم.
ــان، با  ــن و بی ــه و ف  درس خطاب
حضور شما، از ساعات دوست داشتنی 
آن سال ها برای ما بود . سخنرانی های پر 
شورتان قبل و بعد از انقالب به خیلی ها 
امید و شور و انگیزة مبارزه می بخشید. 
این قدرت ســخنوری چگونه برایتان 

حاصل شده بود ؟
 قدرت و توان سخنوری انسان در گرو چند اصل بنیادی 

است:
اول وراث��ت و به تعبیر ام��روزی ژنتیك و مباحث مربوط 
به ژن که در تکوین حیات انس��ان مؤثر و مش��هود است. این 
نوعی هدایت تکوینی و ژنتیکی اس��ت که هر فرد بر اس��اس 
توانایی های ذاتی خود اس��تعداد یا استعدادهای ویژه ای دارد. 
قدرت سخن و توان سخنوری نیز یکی از ویژگی های تکوینی 

انس��ان است که خداوند به هر کس اراده فرموده عنایت کرده 
است.

دوم دانش و آگاهی به فن بیان و آیین خطابه و سخنوری، 
ک��ه این یکی در حوزة عل��م و آگاهی جایگاه خاص خود را 
دارد. آن ها که خواهان بیان ش��یوا و نطق گویا و بلیغ هستند، 
باید به فنون بالغ��ت و اصول و مبانی بدیع، عروض و کالم 
و فصاحت بیان، آش��نا و آگاه باشند و در محضر استادان این 

کار شاگردی کنند.
س��وم تمرین و تکرار مس��تمر و مدام در این زمینه، یعنی 
فن بیان و س��خنوری، تا آنجا که در آغاز کار، حداقل روزی 
چندساعت به انجام تمرین های الزم و مربوط اقدام کند و اگر 
این تمرین و تکرار در حضور جمعی از آشنایان و آگاهان به 

فن بیان و سخنوری انجام شود بهتر و مطلوب تر است.
و چهارم عش��ق و ذوق و عالقه به س��خن و سخنوری. به 
بیان دیگر، کسی که به هنر سخنوری و خطابه روی می آورد، 
ابتدا باید از استعداد و ذوق و عشق و عالقة وافر  نسبت به این 
هنر برخوردار باش��د و هرگز از گذرگاه تفریح و تفنن به این 

هنر روی نیاورد.
در خانوادة ما هنر س��خن و س��خنوری، ع��الوه بر این که 
ریش��ة وراثتی و ژنتیکی قوی دارد، از همة موارد ذکر ش��ده 
در حد اعالی آن بهره برده اس��ت. من در نوجوانی عالوه بر 
تمرین های فراوانی که در خانه و مدرسه و در جمع معلمان و 
دانش آموزان داشتم، هر هفته در چندین جلسه و انجمن دینی 
و ادبی هم ش��رکت می کردم و در همة آن ها به ایراد س��خن 
و خطابه می پرداختم، چندان که در دوران تحصیل متوس��طه، 

معلمان و مدیران مرا با لقب »خطیب« فرا می خواندند.
ــما از نســل معلماِن معلمانی   ش
هســتید که عالوه بر تدریس و معلمی، 
ــش زیادی  ــان هم نق ــت معلم درتربی
ــته اید. از این شــغل ســخت ولی  داش

دلپذیر چه توصیفی دارید ؟
* در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور
در بسیاری از کش��ورها معلم و معلمی، برخالف جایگاه 
رفی��ع معنوی ک��ه دارد، از پایگاه اجتماع��ی و مدنی مطلوب 
برخوردار نیس��ت. معلم برای این ک��ه در کار تعلیم و تربیت 
موفق و توانمند باش��د، به طور قطع باید فراغت خاطر داشته 
باش��د و دغدغه های کش��نده و آزار دهندة معیش��تی او را از 
کار مهم آم��وزش و پرورش باز ن��دارد. اکثر قریب به اتفاق 
کش��ورهای پیشرفته و متمدن و مترقی جهان معلمانی آگاه و 
کارامد و دلسوز دارند که جز درد معلمی و دلواپسی تعلیم و 
تربیت هیچ دغدغة خاطری - به ویژه در حوزة مس��ائل مادی 

و معیشتی- ندارند.
در ایران، با کمال تأس��ف، از س��ال های دور، یعنی قبل از 
انقالب اس��المی، معلمان این مرز و ب��وم درگیر دغدغه های 
مادی و تنگنا های معیشتی بوده اند، در سال های بعد از انقالب 
نیز به دالیل گوناگون از جمله تهدیدها و تحریم های جهانی 
علیه کش��ور و انقالب اس��المی، معلمان عزیز میهن اسالمی 
همچنان و بلکه شدیدتر از قبل درگیر گرفتاری ها و تنگناهای 
معیشتی بوده و هستند. با این همه، معلمان و فرهنگیان عزیز ما، 

 
از پانزدهم 
خردادماه 

1342 در سن 
15 سالگی، 

همزمان با قیام 
امام خمینی )ره( 

با سیاست 
اسالمی و 

سرآغاز انقالب 
اسالمی آشنا 
و همراه شدم 
و در راه تحقق 

این آرمان 
مقدس از هیچ 
تالشی دریغ 

نکردم
 

 
از شیرین ترین 

خاطرات 
معلمی من 

هم این است 
که هر روزه 
دانشجویان 

دیروز خود را در 
هیئت معلمان 

و استادان 
و مسئوالن 
کشوری در 

مساجد، مراکز 
فرهنگی و 
هنری، در 

زیارت عتبات 
عالیات، در 

مراسم با شکوه 
حج و در حریم 
حرم مقدس 
رضوی می یابم
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به دلیل توکل به خدا و تعهد به اسالم و توسل به سیرة حیات 
بخش ائمة اطهار علیهم السالم و با توجه به هویت و شخصیت 
ذاتی خویش، درکار خطیر و هنر عظیم معلمی موفق بوده اند. 
چندان که همه می دانیم و می بینیم، موفقیت های علمی دانش 
آموختگان میهن اسالمی روز افزون است و رتبة علمی کشور 

در سطح جهانی ترفیع یافته است. 
من نیز به نوبة خود از معلمان مسئول و متعهدی که داشته ام، 
آموخت��ه ام که معلم باید در کار بزرگ معلمی به پیامبران خدا 
اقتدا کند و از خدای بزرگ توفیق هدایت و حمایت انسان ها 
را طلب کند و نیك باور داش��ته باشد که »اجر معلم با خدای 
معلم اس��ت، نه با خلق ضعیف و ناتوان و غیر مسئول او«. در 
هم��ة دوران معلمی خود ه��م، در مراکز تربیت معلم، به همة 
دانش��جویان سفارش می کردم و هنوز هم سفارش می کنم که 
گرفتار وسوس��ه های نفس��انی و دغدغه های مادی و معیشتی 
نش��وند و با اتکال به خدای حکیم و توسل به دامان پر فیض 
ائم��ة اطهار )ع(، مردانه به امر خطیر تعلیم و تربیت نونهاالن و 
نوجوانان و جوانان میهن بزرگ اسالمی ایران قیام کنند و ایمان 
داشته باشند که خدای کریم آن ها را فراموش نمی کند و همواره 
در س��ایة حمایت بی زوال خویش حافظ و حامی آن هاست. 
کالم آخر این که منطق معلمان عزیز و گرامی کشور باید با این 

بیت همراه و همراز باشد که:
نمی بریم ق��ن��اع��ت  و  ف��ق��ر  آب����روی  م��ا 
است مقدر  روزی  ک��ه  بگوی  پ��ادش��ه  ب��ا 

 شاید مرحوم فخرالدین حجازی 
ــما ( برای نســل حاضر  ) برادر عزیز ش
معلمان ، به اندازة نســل ما شناخته شده 
نباشد. برای ادای دین به آن بزرگوار و 
یادکردی از خطابه ها و ســخنرانی های 
پرشورش که حتی سنگرهای رزمندگان 
در دوران دفاع مقدس را در جای جای 
خطوط دفاعی بی نصیب نمی گذاشت ، 

برایمان بگویید .
 بله، مرحوم مغفور اس��تاد فخرالدین حجازی، عالوه بر 
نسبت برادری، سمت استادی مرا نیز داشته است. من اضافه بر 
این که از محضر درس وی استفاده می کردم، در حوزة خطابه 
و س��خنوری هم از فیوضات و راهنمایی های بی دریغ ایشان 
بهره مند بودم و »در حوزة سخنوری شاگرد ممتاز مکتب ایشان 

به شمار می آیم«.
فخرالدین معلمی دلس��وز و قانع، استادی فهیم و خردمند، 
شاعری توانا و خطیبی قدرتمند بود که به قدرت رعد سخن 
می گفت و به حرارت و روشنای صاعقة آسمان خطبه می خواند 

و به روانی چشمه ساران و رودهای خروشان نطق می کرد.
از آغ��از جوانی معلم بود و س��خنور. معلم��ی جان آگاه و 
خطیبی دانشمند و توانا. به زاللی و روانی آب شعر می سروده. 
همة ش��اعرانی که حض��ور وی را در انجمن های ادبی درک 
کرده اند، به عنوان ش��اعری س��ترگ و سخن شناسی بزرگ از 
ایش��ان یاد می کنند. س��خنوری را از انجمن تبلیغات اسالمی 
سبزوار در سن 18 سالگی آغاز کرد و طنین نطق های آتشین او 
تا خراسان بزرگ، مساجد تهران، حسینیة ارشاد، دانشگاه های 
سراس��ر کشور و تا فراس��وی مرزهای میهن اسالمی، ایاالت 

متحدة آمریکا، مراکز فرهنگی کش��ورهای انگلستان، روسیه، 
چین، فرانسه، کشورهای آسیایی و آفریقایی دامن کشید. پیش 
از انقالب که اندک کسانی توان و جرئت سخن گفتن داشتند، 
وی در سراس��ر میهن ب��زرگ ایران و به خص��وص در تهران 
بزرگ، در نهایت شجاعت و شهامت، فریادگر بیداری اسالمی 
و پرچم دار دفاع از ارزش های قرآنی و اسالمی و مدافع حریم 
رفیع والیت علوی بود. آن ها که می خواهند ایش��ان را بیشتر 
بشناسند، به ویژه نامة کیهان فرهنگی شمارة 224 سال بیست و 

دوم خرداد ماه 1384 مراجعه کنند.
ــاد دارم که در کالس های تربیت   ی
ــما به مطالعه کردن و خواندن  معلم ش
ــتید . در مورد  ــاب خیلی تأکید داش کت
ــتن چــه  صحبتی برای  خواندن و نوش

معلمان دارید ؟
 آدمی منهای کتاب و مطالعه، که موجب افزایش دانش 
و آگاهی و قدر و منزلت وی می شود، جنبنده ای بیش نیست. 
ارزش ه��ر کس به میزان آگاهی، معرف��ت، بصیرت و دانش 
و تعهد اوس��ت و این مهم جز در س��ایة درس اس��تاد و در 
خلوت کتابخانه و کتاب فراهم نمی ش��ود. همة اندیشمندان، 
فرهیختگان، دانشوران، حکیمان و ادیبان به فیض سرشار شدن 
از چشمة جوشان مطالعه و تحقیق و پژوهش و کتابخوانی بر 

قلة رفیع سیادت و بزرگی ایستاده اند. 
کتاب و کتابخوانی بر هر انس��ان اندیشمندی فرض است، 
ولی برای مؤمن به خدا و قرآن و عترت فریضه اس��ت. اصاًل 
کتاب مبین اسالم »قرآن« نام دارد و قرآن به معنای خواندن و 
خواندنی اس��ت. خودتان می دانید، در همین کتاب و نخستین 
آیات��ی که جان پیامبر اس��الم را روش��نی و آگاهی و معرفت 
بخشید، فرمان به خواندن است، آن هم خواندنی که به نام خدا 
و یاد خدا و اذن خدا آغاز می ش��ود. در همین کتاب و همین 
ش��ریعت، دانایان با نادانان برابر نیستند. و رفعت و جاللت و 
بزرگی از آِن مؤمنان جان آگاهی است که مراتب و درجاتی از 
دانش را دریافته اند. در منطق پیامبر)ص( و مکتب اهل بیت )ع( 
بیش��ترین توصیه به پیروانشان، س��فارش به دانش اندوزی و 
تحصیل علم و معرفت است. در این باره کالم را با بیان توصیة 
بیدارگر معاصر بزرگ اسالمی- به فرزندش احسان- به پایان 
می برم که فرمود: »پسرم، اگر می خواهی آگاه و آزاد از بند ذلت 

هر ستمگری باشی، بخوان و بخوان و بخوان.«
 از خاطرات تلخ و شیرین دوران 
ــان بگویید و حس  ــی برای معلم معلم
ــه معلمی بیان  کنونی خود را نســبت ب

فرمایید. 
 به نظر من در رابطه با هنر عظیم معلمی، خوش بختانه، 
خاطرة تلخ یا وجود ندارد یا اگر وجود داش��ته باش��د چندان 
اندک است که شایان ذکر نیست. ولی من اگر بخواهم خاطرة 
تلخی از دوران معلمی بگویم، تنها خاطره ام این اس��ت که در 
مدت سی س��ال خدمت معلمی ام، هیچ مسئولی از مسئوالن 
آموزش و پرورش، هیچ گاه نه به نقد و نه به قدرشناس��ی، به 
س��راغ این معلم کوچك در مراکز تربیت معلم مش��هد نیامد. 
از ش��یرین ترین خاط��رات معلمی من هم این اس��ت که هر 
روزه دانش��جویان دیروز خود را در هیئت معلمان و استادان 

 
انسان مؤمن 
و مکتبی باید 

بر مبنای سنت 
پیامبراکرم )ص( 
قیام و حرکت 
کند، وگرنه با 
مکتب قرآن و 
زندگی پیامبر 
بیگانه است. 

از سوی دیگر، 
پیامبر رحمت و 
هدایت فرموده 
است: اِنَّما بُعثُت 
ُمعلّما؛ به تحقیق 
که خدا مرا معلم 
برانگیخته است
 

 
فخرالدین 

معلمی دلسوز 
و قانع، استادی 
فهیم و خردمند، 

شاعری توانا 
و خطیبی 

قدرتمند بود که 
به قدرت رعد 
سخن می گفت 

و به حرارت 
و روشنای 

صاعقة آسمان 
خطبه می خواند 

و به روانی 
چشمه ساران 

و رودهای 
خروشان نطق 

می کرد
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و مس��ئوالن کشوری در مساجد، مراکز فرهنگی و هنری، در 
زیارت عتبات عالیات، در مراس��م با ش��کوه حج و در حریم 
حرم مقدس رضوی می یابم، در حالی که با مهر و لبخند مرا در 
آغوش می کشند و می بوسند و می گویند: »این همه از هدایت 
و حمایت و س��خنان آموزنده و الهام بخش شما یافته ایم.« من 

در پاسخ ایشان می گویم: »ما توفیقی اال باهلل العلی العظیم.«
ــا و معلمان عزیز  ــدگان م  خوانن
ــن مجله بیشــتر متعلق به  مخاطــب ای
نسلی هســتند که شاید با شما آشنایی 
زیادی نداشته باشند . از خودتان ، دوران 
ــی و زندگی  ــل ، گام های معلم تحصی
شخصی و آثارخود برای ایشان بگویید .
 زادگاه من ش��هر سبزوار، شهر س��ربداران است. پدرم 
روحان��ی آزاده ای بود که هیچگاه نان دین و دین داری نخورد 
و به ما نیز نخورانید. با نماز و قرآن انس وافر داش��ت، چندان 
که همة عمر یا در نماز بود و یا به تالوت قرآن کریم دلگرم. 
همة کس��انی که اورا می ش��ناختند از استخاره های شگفت و 
حیرت انگیز او یاد می کنند. چندان ش��گفت که نیت طرف را 

واگو و عاقبت کارش را به روشنی و صراحت بیان می کرد.
مادرم بی بی حوریه، علویة محترمه ای بود که عاش��ق اهل 
بیت علیهم الس��الم بود و از س��وی م��ادر از نوادگان مرحوم 
حکیم حاج مال هادی سبزواری به شمار می آید. فارغ التحصیل 
دانش��گاه فردوس��ی و بهره مند از دانش حوزة علمیه مش��هد 
هستم. خرسندم که به سابقة روشن خدمتی و به گواهی همة 
دانش��جویانم در دوران تدریس معلمی موفق و کارامد بوده ام 
و این هم��ه به عنایت حضرت حق تعالی و حمایت خاندان 

عصمت و طهارت )ع( نصیبم شده است.
من به گمان خود، انسان ناچیز و گمنامی هستم از بندگان 
خ��دای بزرگ و به لطف و هدایت و کرامت پروردگار کریم  
در کار و خدمت��م موفق بوده ام. هرگز قلم ب��ه مزد ارباب زر 
و زور و تزوی��ر نبوده ام و کالم و کت��اب و قلم را جز در راه 
گسترش فرهنگ اصیل اسالم و دفاع از حرمت حریم خاندان 
عصمت و طهارت به کار نب��رده ام. تا بوده چنین بوده و تا باد 

چنین باد.
از پانزدهم خردادماه 1342 در س��ن 15 س��الگی، همزمان 
با قیام امام خمینی )ره( با سیاس��ت اسالمی و سرآغاز انقالب 
اس��المی آشنا و همراه شدم و در راه تحقق این آرمان مقدس 
از هیچ تالش��ی دریغ نک��ردم تا آنجا که چندین بار توس��ط 
ساواک بازداشت و شکنجه شدم، ولی هرگز از سختی های راه 
نهراس��یدم و از مبارزه با عوامل استثمار و استعمار امپریالیسم 
غ��رب که در ارکان حکومت پهلوی ریش��ه دوانده بود کوتاه 
نیامدم. در فاصلة س��ال های 1354 تا مهرم��اه 1357 دوبار به 
اس��تخدام وزارت آموزش و پ��رورش درآمدم و هر دو بار از 
سوی سازمان اطالعات و امنیت کش��ور )ساواک( شناسایی 
ش��دم و به ج��رم عدم صالحیت سیاس��ی از کار باز ماندم و 
اخراج ش��دم. سرانجام در مهرماه سال 1357 برای سومین بار 
به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم که خوشبختانه 
طلیعة پیروزی انقالب اسالمی به یاری من آمد و سرانجام در 
این وزارتخانه ماندگار و به کار تدریس در مراکز تربیت معلم 

خراسان مشغول شدم.

در س��ال 1362 به راهنمایی برادرم فخرالدین در آس��تان 
قدس رضوی به نش��ر مجل��ة علمی- فرهنگی »مش��کات« 
فصل نامة آس��تان قدس رضوی اقدام کردم و تا سال 1367 به 
مدت پنج سال مدیریت آن نشریه را عهده دار بودم. سیاست را 
می فهمم، ولی هرگز به سیاست بازی آلوده نشده ام و این خود 

از الطاف خفیّة الهی در حیات من بوده است.
در حوزة نگارش و نویسندگی از سال 1356 با تألیف کتاب 
مفید و مؤثر »فرهنگ نماز« دس��ت به کار نویسندگی شدم و 
تا به حال در حوزة تألیف و ترجمه این آثار به قلم من منتشر 

شده اند:
1.فرهن��گ نماز، 2.پای��گاه رهبری در ق��رآن، 3.دو پیام از 
صحیفة س��جادیه، 4.در آفتاب نهج البالغه، 5.تجلی امامت در 

نهج البالغ��ه، 6.پیون��د با خدا، 
8.س��نگدلی  7.صبرجمی��ل، 
)قس��اوت قل��ب(، 9.در بهار 
محبت عترت، 10.بازگشت از 
گناه، 11.روشنای راه، 12.پیام 
قرآن )ترجمة تفس��یر س��ورة 
مبارکة والعصر، تألیف ش��یخ 
محمد عبده مصری، 13.امت 
اس��المی )تألیف دکتر محمد 
صادق عرجون، استاد دانشگاه 
االزه��ر مص��ر(، 14.ترجم��ة 
صحيف�ة  ش��ریف  کت��اب 
دکت��ر  )تحقی��ق  الرض��ا )ع( 
15.سید  محفوظ(،  حسینعلی 
شباب اهل اجلنة )تألیف محمد 

احمد عاشور(.
این آثار را انتشارات بعثت 
تهران، انتشارات قائم اصفهان، 
ق��دس  آس��تان  انتش��ارات 
رض��وی، بنی��اد پژوهش های 
اسالمی، انتشارات الهام تهران، 
انتشارات ندای اسالم مشهد و 
انتشارات رسالت قلم تهران به 
زیور طبع و نشر آراسته است.
آنچه ش��ایان ذکر و باعث 
سرفرازی و افتخار من است، 
این که قلم و بیان بنده فقط در 
راه دف��اع از مکتب و معارف 
اس��المی و حمای��ت و تبلیغ 

فرهنگ زنده و س��ازندة علوی، 
حس��ینی، جعفری، رضوی و مهدوی به کار رفته است. و این 
هم��ه را از فضل خدا و عنایت چه��ارده معصوم)ع( دارم. در 

راستای این حقیقت و این فضیلت سروده ام:
در س��ایه س��ار مه����ر عل��ی ج��ان گرفت�ه ام
اس��ت م��ن  س��لیمانی  ُمه��ر  عل��ی،  مه��ر 
س��ر برخ��ط محم��د و دل عاش��ق حس��ین
اس��ت م��ن  ان�س��انی  کرام����ت  آزادگ��ی 
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»در زوارة اصفه��ان به دنیا آمدم. در مکتب مالعلی 
پس��ر حاجی مکتب دار زواره آغاز به تحصیل کردم. 
علوم قدیمه را نزد پدرم مرحوم سید ابراهیم طباطبایی 
و برخی از علمای زواره فراگرفتم. در سال 1300 شمسی 
به اصفهان آمدم و در مدرسة کاسه گران توقف کردم و به 
تحصیل مقدمات طب جدید پرداختم که مقدمة آن تحصیل 

زبان فرانسه بود.«
این جمله ها گوشه ای از مصاحبة مفصلی است که استادسید 
محمد محیط طباطبایی، معلم، محقق، نویسنده، سخنران، مورخ، 
روزنامه نگار و شاعر، با کیهان فرهنگی داشته است. نویسنده ای که در 
مدت 50 س��ال 1600 مقاله در مطبوعات کش��ور نوشته و مجموعه ای در 
15000 صفحه از آن ها فراهم آورده است و سخنرانی که در مدت 20سال از 1338 
تا 1358 تعداد 500 سخنرانی رادیویی داشته است! راستی اینها را نزد کدام استاد و در چه 

دانشگاهی خوانده بود؟
جالب است بدانیم که تحصیالت رسمی محیط مدت سه سال در دارالفنون تهران )5- 1302( و یك سال 
هم در مدرسة عالی حقوق بود بنابراین، مدرک رسمی تحصیلی او دیپلم ادبی دارالفنون بود اما او یك خودآموز مادام العمر 
بود. زبان فارسی را به حّد اعال می دانست. به زبان عربی کامالً مسلط بود و بدان سخن می گفت و می نوشت. زبان های انگلیسی و فرانسه 
را خوب می دانست. به زبان های ایران قبل از اسالم یعنی پهلوی، سغدی، خوارزمی، اوستایی و ُسریانی تا حدی که با زبان فارسی و 

عربی در ارتباط است آشنایی داشت.
استاد محیط طباطبایی پس از تحصیل در دارالفنون و یك سال مدرسة عالی حقوق، در وزارت فرهنگ استخدام شد و در خوزستان به کار 
معلمی پرداخت: »هنگام تدریس، محلی که انتخاب کردم، دور از تهران بود. هر وقت معلمی نبود از من خواهش می کردند که تو درس بده، 
چون فارسی و عربی و ریاضی می دانستم. متوسطه خوانده بودم. در خارج از تهران که بودم، گاهی  مدرسه اداره می کردم و گاهی مدیر فرهنگ 
بودم. به تهران که آمدم معلم تاریخ و جغرافیا شدم. از آن پس به تاریخ توجه کردم و با همکاری شاگردان، به تحقیق ادامه دادم. من هرچه 
یادگرفته ام از کار معلمی و شاگردی بوده است. متأسفانه استادی نداشتم. بیشتر هم خودآموز بودم. ولی بعد که  معلم شدم اساس کار من نیاز و 

1281 -1371
اسفندیار معتمدی

معلمان بزرگ ایران 
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سؤال 
ب��ود«  ش��اگردان 

)مصاحبه(.
استاد محیط طباطبایی ضمن  
کار تدریس در سال های 18- 1316 به 
مدت دو سال مجلة آموزش و پرورش را 
اداره می کرد و تعداد 24 شماره از آن را منتشر 
کرد. در 1320 مجلة »محیط« را منتشر  کرد و از 
1327 تا 1334 در دهلی، بغداد و دمشق و بیروت 
مشاور فرهنگی بود. در این مدت و سال های بعد در 
چندین کنگرة فرهنگی، علمی، اجتماعی و ادبی در این 

شهرها و تهران و پاریس شرکت کرد.
استاد محیط طباطبایی در س��ال 1337 از خدمت 
دولت بازنشسته شد. بعد از بازنشستگی به دعوت رادیو 
ایران برنامة »مرزهای دانش« را با همکاری چند نفر از 
دانش��مندان دایر و پس از 10 سال خود به تنهایی آن 
را اداره کرد. این کار به مدت 21 س��ال ادامه داش��ت. 
موضوع سخنرانی های استاد در مسائل تاریخ، جغرافیا و 

زندگی نامة نزدیکان علمی دورة اسالمی بود.
محیط بعد از انقالب اسالمی در چند کنگره شرکت 
و س��خنرانی کرد؛ از جمله در کنگرة ابن سینا در سال 
1359، و اواخر سال 1362 در کنگرة خوارزمی و کنگرة 

سعدی در سال 1363.

تألیفاتاستاد
نخستین نوش��تة اس��تاد مجموعه مقاالتی دربارة 
زکریای رازی بود که از س��ال 1309 در 30 ش��مارة 
روزنامة  ایران منتشر شد. وی این مقاالت را به مناسبت 
هزارمین سال تولد این دانشمند بزرگ ایرانی نوشت و 
منتشر کرد که بعداً به صورت یك رساله درآمد و دکتر 

محمود نجم آبادی آن را چاپ و منتشر کرد.
استاد دربارة حدود 200 موضوع بی سابقه یا کم سابقه 
تحقیق و تحریر کرد و آن ها را به صورت سخنرانی بیان 
کرد یا در روزنامه ها و مجالت کشور منتشر ساخت. 
استاد در روزنامه و مجله های ایران، شفق سرخ، اطالعات 
و گوهر، مقاالتی چاپ کرد. دیگر از نوشته های ایشان 
تاری��خ اعزام محصل به اروپا، زندگی محمد زکریای 
رازی، دوران نادر. تاریخ نشر فارسی در قرن سیزدهم، 

یخ  ر تا
تحلیلی مطبوعات 
ایران، نقش سیدجمال الدین 
اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، 
جغرافیای نو و ش��رح حال خود وی 
است. کتاب های جغرافی استاد کتاب های 
درسی بودند که او برای دورة دبیرستان تألیف 
کرده بود. استاد در موضوع کارهای تحقیقی خود 

چنین گفته است.
»من آدمی آزاد بودم که درس متوسطه می دادم و 
برای خودم هم مطالعه می کردم. گاهی موجبی فراهم 
می شد که در یك امری دخیل بشوم. مثالً »محمد زکریا« 
را یك مجلة عربی، یك طبیب عرب، و نه مس��لمان، 
دانسته بود و به همین دلیل هیچ یك از شاگردان ایرانی 
و غیرعرب، در جش��ن مربوط به او ش��رکت نکرده 
بودند. بنابراین، من خواستم بگویم که او مسلمان ایرانی 
است و به زبان عربی چیز می نوشته است. بنده کاری 
به محمد زکریا نداش��تم، من نه طبیب بودم، نه استاد 
تحقیق دانش��گاه، آدمی بودم که به طور آزاد در جامعه 
زندگی می کردم، آزاد فکر می کردم و  آزاد هم می نوشتم. 
پس من دلیلی نداشتم که راجع به خیام بنویسم، چون 
نمی خواستم خیلی درس بدهم. این کار آقایانی بود که 

در دانشگاه بودند و مثالً تحقیق می کردند... 
استاد محیط طباطبایی کتابی به نام خیامی یا خیام 
نوشته و در آنجا با تحقیق به نتایج جالبی رسیده است. و 
آن اینکه خیام ریاضی دان با خیام شاعر یك نفر نیستند. 
خیام ریاضی دان شعر نمی گفته و ضمناً هیچ اثر نجومی 
ندارد. صاحب کبیسه نیست و زیج هم به نام ملکشاه 
ننوش��ته اس��ت. نوروزنامه هم از او نیست، و نامش 
خیامی اس��ت نه خیام. اما این شعرها از شاعری به نام 
ابن  خیام اس��ت. شعر ابن خیام شاد است و شاعر هم 
خوش گذران و آدمی است که طبیب و ندیم شاه بوده و 
کاری به ریاضی و حکمت نداشته است. جالب است 
که استاد ضمن تحقیق دربارة خیامی ریاضی دان و این 
خیام شاعر، به عمر خیام های دیگری هم رسیده است.

نتیجة تحقیقات ایش��ان این است که »پس به طور 
خالصه دریافتی��م که ابوالفتح عم��ر ابراهیم خیامی 
نیشابوری بدانچه از یازده رساله و کتاب عربی منسوب 
به او و شهادت  شش تن از ادبا و علما و شعرای معاصر 
او و روایت چند تن از مورخان و عالمان نزدیك به زمان 
او معلوم می شود، خیامی و نه خیام بوده است« )خیامی 

یا خیام، 1370: 27(.

منابع
۱. کیهان فرهنگی. دی ماه ۶۳. ویژة هشتصدمین سالگرد تولد سعدی.
۲. خیام یا خیامی. سیدمحمد محیط طباطبایی. انتشارات ققنوس. 

   .۱۳۷۰

كاظم فائقي
)1310( 

معلم، مترجم و نویسندة كتاب هاي 
علمي.

كس��اني ك��ه ب��ا كتاب هاي 
سروكار  آموزش��ي   � علمي 
دارند با نام »كاظم فائقي« به 
خوبي آشنا هس��تند. وي در 
تبریز متولد ش��ده است. دو 
مدرك در رشته هاي فيزیك 
 28 دارد.  تربيت��ي  عل��وم  و 
آموزش وپرورش  در  س��ال 
خدم��ت ك��رده و زندگ��ي 
و  تدری��س  ب��ا  را  خ��ود 
فرانس��ه  زبان هاي  از  ترجمه 
و انگليس��ي گذرانده است. 
ب��ه گفت��ة خ��ودش تاكنون 
340 كت��اب در زمينه ه��اي 
آزمایش ه��اي  و  ریاض��ي 
علم��ي ترجمه كرده اس��ت 
كه در نوع خ��ود بي نظيرند. 
وي گفته است: چون به نظر 
خيلي ها ریاضي خستگي آور 
است، من تصميم گرفتم این 
لفاف��ه اي زیبا  دان��ش را در 
عرضه كنم. ب��ه این ترتيب، 
ریاضي  كه  درمي یابند  افراد 
نه تنها خس��ته كننده نيس��ت 
بلكه مي تواند رفع خس��تگي 
ه��م بكن��د«. مجموعة چهار 
زیب��ا  »ریاضي��ات  جل��دي 
یك��ي  دوست داش��تني«،  و 
از آث��ار كاظ��م فائق��ي در 
دومين جش��نوارة كتاب هاي 
حائ��ز  رش��د،  آموزش��ي 

دریافت جایزه شده است.
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نگاه  قرآن به تاریخ  
مطالع��ة تاری��خ را نباید یك س��رگرمی و به 

منظ��ور پُر کردن اوقات بیکاری تلقی کرد، تاریخ 
پل ارتباطی میان نس��ل های متوالی بشر است. برای 
دسترسی به تجربه ها و اندوخته های پیشینیان، تاریخ 
را از سه منظر می توان نگریست: معانی تاریخ، علم 

تاریخ و فلسفة تاریخ. 
معانیتاریخ

ثبت و ضبط حوادث زندگی گذشتة بشر روی 
کرة زمین و آگاه شدن از این وقایع و حوادث و 
به قول ابن خلدون در »مقدمه«: بیان سرگذشت 
ملت ه��ا، پیامبران و پادش��اهان. ای��ن منظر که 
می ت��وان آن را »تاری��خ نقلی« نامی��د، از نظر 
اعتبارس��نجی، مورد بحث و گفت وگوست. 
بعض��ی معتقدند ک��ه تاریخ ممل��و از جعل 
و تحری��ف اس��ت و توس��ط پادش��اهان و 
متنفذان، مصادرة به مطلوب ش��ده و قابل 
اعتماد نیس��ت. کس��انی که این قدر بدبین 
نیس��تند، می گویند هر مورخی، ناخواسته، 
تحت تأثیر س��الیق و عقاید خود بوده و 
بزرگ نمایی و کوچك نمایی هایی در نقل 

حوادث تاریخی اِعمال کرده است. 
البت��ه ش��واهدی در ای��ن خصوص 
هس��ت و ما خود دیدیم ک��ه چگونه 
س��ال 1355 هج��ری شمس��ی را به 
2535 تغیی��ر دادند تا مس��یر تاریخ 
ایران را تغییر دهند؛ یا جعل داستان 
کتاب سوزی اسکندریه و یا مسئلة 

»هولوکاس��ت« ک��ه ام��روزه در کم و 
کی��ف وق��وع آن تردیدهایی پیدا ش��ده 

اس��ت. عقل حکم می کند که خود را از تاریخ نقلی محروم نکنیم اما ابزار راستی 
آزمایی را هم به دست آوریم. 

علمتاریخ
علم تحلیل و بررس��ی وقایع دوران های گذش��ته و کش��ف قواعد و س��نن حاکم بر 
زندگی پیش��ینیان. در اینجا، حوادث گذش��تة بشر دست مایه و خمیرمایه قرار می گیرد تا 
روابط عّلی و معلولی بین آن ها اس��تنباط شود و یك سلسله قواعد و ضوابط قابل تعمیم 
به موارد مش��ابه به دس��ت آید و چراغ راه آینده قرار گیرد. بدیهی است که علم تاریخ به 
این معنا، قابل مقایسه با علوم تجربی نیست که مواد آن در دسترس و قابل آزمایش اند؛ 

بلکه در اینجا به کمك عقل و ذهن و اس��تدالل و قیاس به کش��ف قوانین حاکم بر 
تاریخ می رسیم. 

به گفتة استادمطهری، تاریخ علمی برخالف تاریخ نقلی، کلی 
است نه جزئی و عقلی است نه نقلی محض؛ کار 

مورخ در این زمینه، شبیه کار فیلسوف است نه کار دانشمند 
علوم تجربی )جامعه و تاریخ، فصل چهارم(.  

فلسفةتاریخ
عل��م به تحوالت و تط��ورات جوامع از مرحله ای ب��ه مرحلة دیگر و 
قوانین حاکم بر این تحوالت؛ به زبان دیگر، علم به »ش��دن« جامعه ها نه 

»بودن« آن ها. 
تاریخ از این منظر پاسخگوی سؤاالتی از این قبیل است: تاریخ به کجا 
می رود؟ چگونه می رود؟ س��ازوکار حرکت و محرک آن چیس��ت؟ از چه 
راهی می رود؟ آیا تجربه بردار اس��ت؟ آیا قابل پیش بینی اس��ت؟ ... بعضی 
فلس��فة تاریخ را به دو بخش جدا از یکدیگر تقس��یم کرده اند، یکی به نام 

»فلسفة علم تاریخ« و دیگری »فلسفة نظری تاریخ«.
قرآنوتاریخ

اکن��ون دنبال آنیم که نظر قرآن کری��م را پیرامون مقولة تاریخ و کارایی آن 
بدانی��م. آیا تاریخ عبارت اس��ت از دروغ پردازی ه��ای بی اعتبار و غیرمفید، یا 
به عکس، قابل اس��تفاده، عبرت آموز و راهگشا؟ برای بررسی این موضوع، 
دیدگاه قرآن را در دو قس��مت بررس��ی 

می کنیم؟ 
نگاهقرآنبه

اجزایتاریخ
کافی اس��ت م��روری بر 
قرآن  س��وره های  اس��امی 
کری��م بیندازیم ت��ا معلوم 
ش��ود خداون��د روی 

تاریخ  اجزای 

 
یکی از سنت های 

عمومی الهی 
این است که هر 
تغییر و تحولی در 
سرنوشت جوامع 
بشری منوط به 

خواست و اراده و 
تالش خودشان 
است: اِنَّ اهلل ال 

ُیغیّر ما بقوٍم حتی 
ُیغیّروا ما بِانفِسهم. 

بنابراین، نباید 
عقب افتادگی های 

مسلمین را به ارادة 
استعمار نسبت داد 
و خود را تبرئه کرد
 

محمدحسن مکارم آموزه های قرآنی 
مدرس مراکز تربیت معلم 
و مرکز آموزش نیروی انسانی فارس 
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نگاه  قرآن به تاریخ  
گذش��تگان نظر داش��ته و ش��رح حال 

ش��خصیت های تأثیرگ��ذار و نی��ز اقوام و 
جوامع عبرت آمیز و آموزنده را آورده اس��ت؛ نوح، 
ابراهیم، یونس، محمد)ص(، یوسف، لقمان، مریم، 
مؤمن، انبیای بنی اسرائیل، هود، آل عمران، منافقون، 

کافرون و قریش نام سوره ها هستند. 
طبق یك محاس��به داس��تان های مطرح شده در 
کتاب آس��مانی ما به 268 مورد می رس��د که حجم 
قاب��ل توجهی از قرآن کری��م را به خود اختصاص 
می ده��د. برخی از این داس��تان ها، ب��ه اختصار و 
در قال��ب یك یا چند آیه ذکر ش��ده اس��ت، مانند 
ماجرای ابولهب در سورة لهب، عاص بن وائل در 
س��ورة کوثر، عبداهلل ابن اُم مكتوم در سورة عبس، 
بلعم باعورا در س��ورة اعراف )آی��ه 176- 175(، 
قوم عاد، اصحاب فیل، ق��وم تُبّع و اصحاب الرس. 
ام��ا بعضی به گونة مفصل، مانند داس��تان حضرت 
یوس��ف )ع( که بیش از یکصد آیه فقط در س��ورة 
یوس��ف به آن تعلق گرفته، یا ماجراهای زندگی و 
رسالت پُرنشیب و فراز حضرت موسی )ع( که در 
سوره های گوناگون پراکنده است و چندصد آیه را 

در بر می گیرد و خود مشتمل بر حوادث تاریخی متعددی 
است، از جمله داستان والدت موسی در خانة فرعون، موسی 

در خانة ش��عیب، مقابلة او با فرعون و هامان، کوچ دادن بنی اس��رائیل به ارض موع��ود، درگیری با عمالقه، ایمان 
آوردن ساحران، ماجرای مؤمن آل فرعون، رویارویی موسی با قارون، ماجرای موسی و خضر، رفتن موسی به میعاد، 

سرگذشت موسی و هارون و سامری، گاو بنی اسرائیل، قضیة روز شنبه و مّن وسلوی. 
در اینج��ا یك نمون��ه از اجزای تاریخ را که قرآن معترض آن ش��ده، بیان می کنم و آن 
داس��تان »اصحاب اُخدود« در سورة مبارکة بروج است. در ابتدا خداوند به 
آسمان و ستارگان درخشان آن و سپس به روز رستاخیز و گواهان 
اعمال و خود اعمال ]ش��اهد و مش��هود[ سوگند می خورد، 
آن گاه می فرمای��د: ُقتِل اَصحاُب ااُلخ��دود، النارِ ذاِت 

الَوق��ود، اذُه��م علیها ُقعود...؛ م��رگ و عذاب 

ب��ر صاحبان گودال ش��کنجه باد، همان 
گودال های پُرهیزم و شعله ور، هنگامی که 

کنار آن نشس��ته بودند و ش��کنجه هایی را که نسبت به 
مؤمنان انجام می گرفت تماشا می کردند. 

توضی��ح اینکه »ذونواس« از پادش��اهان یمن یهودی 
شده بود، اما عده ای از ساکنان شمال یمن، یعنی بحران، 
هن��وز نصرانی مانده بودند. ذونواس آنان را به یهودیت 
خوان��د، نپذیرفتند، خندق عظیمی حف��ر کرد و آنان را 
یك جا س��وزاند و جمعی را قطعه قطعه کرد. عده ای نیز 
به تماش��ا و لذت بردن از این صحنه ها نشسته بودند که 

مسلمًا در ُجرم قاتالن شریك اند. 
در آی��ة بعد می فرماید: هیچ ایرادی بر این ها )مؤمنان 
مسیحی( نداش��تند، جز اینکه به خداوند عزیز و حمید 
ایمان آورده بودند. در تفس��یر آمده است قیصر روم که 
مس��یحی بود، به انتقام برخاست و لشکر ذونواس را به 
سزای ش��قاوت خود رساند و یمن را، عالوه بر حبشه، 
به نجاش��ی س��پرد. این صفحه از تاریخ قرآنی، از یك 
س��و استقامت مؤمنان را نشان می دهد و از سوی دیگر، 
انتقام الهی را از کسانی که کورة آدم سوزی راه انداختند. 
تاریخی را که قرآن بازگو می کند، برخالف تاریخی که 
مورخان نوش��ته اند، از مبدأ وحی صادر ش��ده و خالی 
از هرگونه س��هو و جعل و تحریف اس��ت، یعنی  قابل 
اعتماد اس��ت، کما اینکه می فرماید: »نحُن نَقصُّ َعلیك 

نبأُهم بِالَحق«. 
خداوند، خ��ود را بازگوکنندة بهترین قصه ها 

و سرگذش��ت ها لق��ب داده ]نحن نقصُّ 

حسن احمدي گیوي
)1306-1391(  

استاد زبان و ادبیات فارسي، 
تهران

اگرچه در كارنامة روان ش��اد 
دكتر حس��ن احمدي گيوي 
در  خدم��ت  از  س��ابقه اي 
وج��ود  آموزش وپ��رورش 
ندارد، ولي او از نادر استاداني 
بود كه به آموزش زبان فارسي 
در حوزة دبيرس��تان خدمات 
ش��ایاني كرد و آن به ویژه به 
دليل كتاب دوجلدي »دستور 
زب��ان فارس��ي« اس��ت كه با 
حسن انوري نوشت و یكي از 
بهترین آثار در این زمينه براي 

دانش آموزان است.
حس��ن احم��دي گي��وي در 
شهرس��تان گي��وي )خلخال( 
متول��د ش��د. در رش��ته هاي 
ادبي��ات فارس��ي، فلس��فه و 
ادبيات فارس��ي تحصيل كرد 
و در دانشگاه تهران به خدمت 
مشغول شد تا در سال 1361 به 
بازنشستگي نایل آمد. وي از 
بدیع الزمان  برجستة  شاگردان 
فروزانف��ر بود و بيش از چهار 
ده��ه ب��ا  مؤسس��ة لغت نامة 
دهخدا هم��كاري كرد و 24 
جل��د از 222 جل��د مجموعة 
ن��گارش  ب��ه  را  لغت نام��ه 
درآورد. وي در مجموع بيش 
از 50 جل��د كت��اب در زمينة 
ادبيات فارسي به رشتة تحریر 

درآورد.
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علیك اَحسن الَقَصص[ و مکرراً، امر به تفکر 
در آن ه��ا فرم��وده ]َفاقُْصِص القَص��ص لعّلهم 

یتفک��ّرون[ و ای��ن کار را موجب عب��رت و اعتبار خالیق 
دانسته است ]لقدکان فی َقَصِصهِم ِعبَرًه اِلولی  ااَللباب[. 

علی )ع( نیز مطالعة تاریخ را بس��یار سودمند دانسته، در 
نامة 31 نهج البالغه خطاب به امام حس��ن )ع( می فرماید: 
فرزندم! هرچند من عمر همة پیش��ینیان را نداش��ته ام، اما 
در اعمال و اخبارش��ان چنان اندیش��یده ام که چون یکی 
از آنان ش��ده ام و گویی از اول عمرش��ان تا پایان با آنان 
بوده ام ... . س��پس امام گلچینی از اطالعات خود را در 
اختیار فرزندش می گذارد. شایان ذکر است که آن ها را 
مأخوذ از تجربة گذشتگان و مطالعة تاریخ آنان اعالم 

می کند، نه از علم امامت خود! 
نگاهقرآنبهمجموعتاریخ

خداون��د آیاتی را بیان فرموده که حاکی از قواعد 
و رواب��ط عّل��ی و معلول��ی حاکم ب��ر جامعه ها و 
تاریخ زندگی بش��ر اس��ت. ناگفته پیداست که در 
جهان بینی الهی، برخالف جهان بینی ماتریالیستی، 
چه��ار نوع رابطه بین علت ه��ا و معلول ها حاکم 
اس��ت، نه یکی. علت می توان��د مادی یا معنوی 
باش��د، همین ط��ور معلول ها. ل��ذا چهار حالت 
به دس��ت می آید. مث��اًل این که صدق��ه دفع بال 
می کند با ماتریالیس��م قابل تعلیل نیست. قرآن 
مجی��د در نگاه کلی ب��ه تمامیت تاریخ، آن را 
رو ب��ه کمال می داند. در س��ورة ن��ور وعدة 
قطعی پیروزی مؤمنان و اس��تخالف آن ها را 
در زمین می دهد؛ در س��ورة قصص از ارادة 
تخلف ناپذیر الهی بر پیروزی مستضعفان بر 

زمین و وراثت آن ها خبر می دهد. 
ق��رآن معتق��د اس��ت که هم��واره بین 
طرف��داران جبه��ة حق و حامی��ان جبهة 
باط��ل درگی��ری و مب��ارزه ُرخ می دهد، 
گاهی اینان و گاهی آنان پیروز می شوند، 

اما غلبة نهایی با جبهة حق است؛ انتظار موعود 
هم در همین راستا است ]والعاقبه للمتقین[. 

قوانین��ی که از نظر قرآن بر جوامع بش��ری در طول تاریخ 
حاکم است بسیارند؛ در اینجا به چند نمونه می پردازیم. 

ــف. رابطة اِلحاد و اِفســاد با عذاب الهی: ای��ن رابطه از آیات  ال
فراوانی مستفاد می گردد. سه مورد آن عبارت اند از: 

1. چ��ه قریه ها ک��ه به خاطر خو کردن به رفاه و فس��اد برانداختیم 
)قصص - 58(. 

ب��ه  آن��گاه  فراخ��ی،  و  اَم��ن  در  ب��ود  قری��ه ای   .2

نعمت های الهی کف��ر ورزیدند، خداوند 
آنان را به جُوع و ناامنی کشاند )نحل 112(. 

3. قوم عاد و قوم فرعون که در زمین طغیان و فساد 
کردند و عذاب الهی بر آن ها فرود آمد )فجر 6-12(. 

ب. رابطة تحمل ســختی و ورود به بهشت: در آیة 214 
س��ورة بقره، از آنان که انتظار دارند بی زحمت وارد بهش��ت 
گردند، اظهار ش��گفتی نموده، بیان م��ی دارد که این نعمت در 
گرو تحمل »بأس��اء ضّراء« است و نیل به اضطراب و هراس. تا 
آنج��ا که پیامبر و مؤمنان با هم گفتن��د: متی نصراهلل! )پس نصر 
خدا کو؟( و خداوند فرمود: ااَل اِّن نصَراهلل قریب. در ش��أن نزول 
این آیة شریفه، به مشکالت جنگ احزاب و جنگ اُحد اشاره شده 

است )تفسیر نمونه، ج 2: 61(. 
ــتقامت با نزول برکات: در آیة اول  ج. رابطة ایمان و تقوا و اس
می فرماید اگر کتاب خدا و آیات نازله از طرف او را در جامعه اقامه 
می کردند، از س��ر تا پا غرق نعمت می ش��دند: اَلََکلوا مِن َفوقهِم و مِن 
تحِت اَرُجلهِم )مائده 66(. در آیة دیگر، استقامت در راه راست را مایة 
س��یراب ش��دن و بهره مندی می داند: اَلَسقیناُهم ماًء َغَدقًا )جن 16(. در 
آیة سوم، ایمان و پرهیزگاری را موجب گشایش درهای برکت از آسمان 
و زمین اعالم می کند: لََفتَحنا َعلیَهم بََرکاٍت مَِن الّس��ماء واالرض )اعراف 
96(. به تعبیر یکی از بزرگان، س��نت دائمی خداوند این است که عدالت 
در توزیع باعث فراوانی در تولید می ش��ود. غلط است گمان بریم این کار 

موجب فقر می گردد )صدر: 76(. 
د. رابطه ارادة ملت ها با پیروزی و شكســت آن ها: یکی از س��نت های 
عمومی الهی این اس��ت که هر تغییر و تحولی در سرنوش��ت جوامع بش��ری 
منوط به خواس��ت و اراده و تالش خودشان است: اِنَّ اهلل ال یُغیّر ما بقومٍ حتی 
یُغیّروا ما بِانفِسهم. بنابراین، نباید عقب افتادگی های مسلمین را به ارادة استعمار 
نسبت داد و خود را تبرئه کرد. بعضی آن را به قضا و قدر الهی ربط می دهند. ما 
دبیران و راهنمایان نونهاالن جامعه باید مفهوم صحیح قضا و قدر را بدانیم و آن 
را چیزی حاکم بر اختیار انسان جلوه ندهیم. هیچ یك از سنت های الهی مزاحم و 
نفی کنندة ارادة انسان بر سرنوشت خود نیست! این که انسان اختیار دارد، خود یکی 

از سنت های خداوند و بخشی از تقدیرات اوست. 
ده ها قاعدة دیگر بر جامعه و تاریخ بش��ر حاکم است که اطالع از آن ها باعث 
نفوذ در آن ها و بهره مندی از آن ها می شود. هیچ حادثه ای در جهان و تاریخ به 
صورت تصادفی رخ نمی دهد. این کشف بزرگ را قرآن از زمان 
نزول خود برای ما بازگو کرده، اما دانش��مند مس��لمان - ابن 
ــدون- پس از هش��ت قرن، با مطالع��ات خود به آن  خل
رس��ید. بعد از او، حداقل چهار قرن طول کشید تا اروپا، 
در اوائل دورة رنس��انس روی موضوع قانونمندی تاریخ 
کار کرد و به بعض��ی از این نظامات پی برد )همان، ص 

 .)79
می کرد  ما  از  جام جم  طلب  دل  سال ها 
می کرد  تمنا  بیگانه  ز  داشت  خود  آنچه 
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تاریخی که 
مورخان 
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صادر شده 
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امام گلچینی از 
اطالعات خود 
را در اختیار 
فرزندش 
می گذارد. 

شایان ذکر 
است که آن ها 

را مأخوذ 
از تجربة 

گذشتگان و 
مطالعة تاریخ 
آنان اعالم 

می کند، نه از 
علم امامت 

خود!
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آم��وزش رایج در م��دارس ما عموماً یکس��ویه و از معلم به 
دانش آموز است. حاصل این روش افزایش اطالعات و دانسته های 
دانش آموزان است، اما مشخص نیست چه میزان از این اطالعات 
و دانس��ته ها می تواند به تربی��ت افرادی با اعتماد ب��ه نفس باال، 
مسئولیت پذیر و سودمند به نفع جامعه منجر شود. این در حالی 
است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، از جمله استرالیا، حداقل 
در کنار به کارگیری روش های قدیمی، به یادگیری مشارکتی و بحث 

و گفت وگو در گروه های کوچك اهمیت خاصی داده می شود.
در مدت چهار س��الی که نگارنده همراه همس��رم، برای ادامة 
تحصیل او، در کش��ور استرالیا اقامت داش��تم، فرزندم از کالس 
اول تا چهارم خود را در یکی از مدارس انگلیس��ی زبان تحصیل 
می کرد. در این سال ها برای بررسی وضعیت تحصیلی او به مدرسه 
می رفتم که طبعاً با بعضی از خانواده ه��ای دانش آموزان و اولیای 
مدرسه سروکار داشتم. گاهی نیز پیش می آمد که به داخل کالس ها 
می رفتم و جریان تحصیل فرزندم و چگونگی تدریس معلمانش 
را از نزدیك مشاهده می کردم. شوق به یادگیرِی روش های نوین 
تدریس وجودم را سرشار می کرد و مرا به جست وجو وا می داشت. 
اگرچه تفاوت  های زیادی بین نظام آموزش استرالیا و ایران وجود 
دارد که مقایسة این دو نظام را دشوار می سازد ولی یکی از نکات 
برجسته در آموزش استرالیا استفاده از روش های مشارکتی و تشویق 
دانش آموزان به بحث و گفت وگو با یکدیگر است. درحالی که وقتی 
به فرایند آموزش های خودمان در طی س��ال های دوران تحصیلم 
نگاه می کنم، به وضوح خأل آم��وزش به روش بحث گروهی و 
فعالیت مشارکتی را احساس می کنم. شاید به همین خاطر باشد که 
حتی در بین ما بزرگ ساالن نیز فعالیت های جمعی و گروهی کم 
است و بیشتر به کسب فعالیت هایی از نوع فردی عادت داریم. به 
عبارت دیگر، به محض آن  که یك کار مشارکتی و جمعی را آغاز 
می کنیم، معموالً دچار مشکالت فراوان می شویم و ترجیح می دهیم 
دیگر هرگز به کار گروهی دست نزنیم. ولی تردید نیست که، اگر 
معلم، به خصوص در سال های اولیة آموزش، از روش های یادگیری 
مشارکتی استفاده کند موجب تسهیل فرایندهای آموزشی و یادگیری 
در سال های بعد خواهد شد و این، فراگیرنده را حتی در زندگی و 

موقعیت های شغلی یاری می کند.
مجموعة مشاهدات و تجربیات من باعث شد سعی کنم مطالبی 
را دربارة اهمیت آموزش گروهی و یادگیری مشارکتی، به خصوص 
در س��ال  های ابتدایی و راهنمایی که بس��تری برای فعالیت ها در 
دبیرستان و دوران بعد است، پی ریزی کنم. آنچه می خوانید برآمده 

از این تالش است.

تعریف یادگیری مشاركتی
تعریف های زیادی از یادگیری مشارکتی ارائه شده است. مثاًل 
این که روش��ی از آموزش و یادگیری است که در آن دانش آموزان 
در گروه های کوچك کار می کنند تا به اهداف آموزش��ی دس��ت 
یابند؛ اهدافی که عمدتاً با فعالیت های یادگیری مشخص می شود و 
دانش آموزان را به استدالل و مسئولیت پذیری فردی تشویق می کند 

)جانسون و هالوبی، 2003(.
از نکات مهم در یادگیری مشارکتی این است که دانش آموز و 
معلم هر دو از آن بهره می برند و برای همه مفیدتر و بانشاط تر است. 
به طور خاص می توان مزایایی برای این آموزش برشمرد، به شرح 

زیر:

مزایای اجتماعی
اگر به طور منظم کار کردن با دیگران را به دانش آموزان آموزش 
دهیم، آن دسته از مهارت های اجتماعی را که به آن ها امکان می دهد 
با گروه وسیعی از افراد کالس یا خارج از کالس به راحتی کار یا 
بازی کنند کسب می کنند؛ مهارت هایی مثل گوش کردن به حرف 
دیگران، رعایت نوبت، ابراز عقیده کردن، افکار خود را به روشنی 
بیان کردن، تشویق دیگران، انتقاد از عقاید به جای انتقاد از فرد و... . 
تمام این مهارت ها در زندگی آینده مؤثر است. صرف نظر از این که 
دانش آموزان در آینده در چه ش��غلی مشغول کار خواهند شد، از 
آن ها انتظار می رود بتوانند با دیگران کار کنند. برای نمونه، فرزند 
خودم با توجه به این که چند سال در مدارسی تحصیل کرد که بیشتر 
ساعات درسی او به صورت بحث گروهی بود، اکنون در مدرسة 
فعلی خود، نسبت به دانش آموزان هم کالسی اش بهتر می تواند در 
مورد مسائل درسی به خصوص مسئله های مربوط به ریاضی بحث 
و مشکالتش را حل کند و اصالً بیشتر راغب است در جلسات 

گروهی یا بحث های گروهی شرکت کند.
نتایج یك بررسی که »مرکز منابع دولتی« در سال 1982 منتشر 
کرده است  نشان می دهد مهم ترین دلیل این که افراد شغلشان را از 
دست می دهند این نیست که مهارت های الزم در آن شغل را ندارند 
بلکه این است که نمی توانند با همکارانشان به خوبی کنار بیایند )الیس 

و والن، 1376(.

مزایای تحصیلی
از جمله مزایای تحصیلی یادگیری مش��ارکتی افزایش مدت 
زمانی است که دانش آموزان حواسشان متوجه درس یا کار گروهی 
است. معلمان این را که در کار گروهی دیگر مجبور نیستند دائم 

بهروز ثروتیان
)1316-1391( 

معلم، استاد دانشگاه، نظامي شناس

استاد ثروتيان از خادمان بزرگ 
زب��ان و ادب فارس��ي در چن��د 
دهة اخير ب��ود. وي آذري زبان و 
اهل مياندوآب بود. در حالي كه 
مدرك دیپلم پنجم علمي داشت، 
تا 24 سالگي در آن شهر و چند 
سال نيز در خراسان به تدریس در 
مدارس مشغول بود. در خراسان و 
در برخورد با كانون زبان فارسي، 
اندیشة ترجمة »حيدرباباي شهریار« 
به فارس��ي به ذهن او راه یافت تا 
سال ها بعد كه آن را به زیباترین 
شكل براي فارسي زبانان عرضه 
كرد )انتشارات سروش(. ثروتيان 
در س��ال 1345 از دانشگاه تبریز 
با رتبة اول فارغ التحصيل ش��د و 
مدال درجه یك علمي گرفت. 
سرانجام در سال 1354، با دریافت 
درجة دكترا، در دانش��گاه تهران 

استخدام شد.
نظامي ش��ناس  ش��ادروان  آن 
برجس��ته اي بود؛ به ط��وري كه 
ح��دود 30 جل��د از مجموع 70 
جلد اثري كه منتشر كرد از نظامي 
یا دربارة نظامي است. به جز آن، 
در حافظ شناسي، عطارشناسي و 
مولوي شناسي نيز كارهایي از او 
باقي مانده است. این معلم و استاد 
دانش��مند و بي ادعا در مردادماه 
امس��ال در گوهردش��ت كرج 
درگذش��ت و در بهشت بي بي 
 سكينة همان جا به خاك سپرده 

شد.

کلید واژه ها: 

ــری، یادگیری  آموزش، یادگی
مشارکتی، دانش آموز، ریاضی

سیده مهتاب امام جمعه 
تعریف، مزایا و موانع دبیر ریاضی، ناحیه ۳ اصفهان
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تك تك افراد کالس را متوجه انجام تکالیف و وظایف خود کنند 
خیلی دوس��ت دارند. در واقع، یادگیری از طریق مشارکت باعث 
افزایش بحث و گفت وگو می شود. وقتی دانش آموزان به طور مرتب 
با نظرات و عقاید مخالف خودشان مواجه می شوند، یاد می گیرند 
عقاید خود را وارسی و در صورت لزوم آن را اصالح کنند. اجبار به 
بیان کردن افکار فردی در برابر دیگر اعضای گروه، به دانش آموزان 
کمك می کند که از یك طرف عقاید خود را روش��ن تر کنند و از 
طرف دیگر آن ها را وامی دارد که در برابر استدالل های ناسازگار و 
غیرمنطقی شکیبایی نشان دهند. همچنین یادگیری مشارکتی موجب 
رشد ادراک دانش آموزان می شود، چراکه در فعالیت های گروهی، 
دانش آموزان غالباً در س��طوح باالتر یادگیری درگیر می شوند، در 
حالی که در مباحثة کلی در کالس، که عمدتاً به سطح دانش و درک 

پرداخته می شود، چنین نیست )جانسون و هالوبی 2003(.

افزایش اعتماد به نفس
یادگی��ری از طری��ق مش��ارکتی در پرورش اعتم��اد به نفس 
دانش آموزان بس��یار مؤثر است. وقتی دانش آموزی موفقیت های 
گ��روه و نیز حمایت از خ��ود را در گروه تجرب��ه می کند و اگر 
دانش آموزی دیگر از او س��ؤالی بپرسد که به مشارکت آن احتیاج 
دارد، خود را جزئی از فراگیرندگان باکفایتی در کالس می بیند که 
قدر همکالسی هایشان را می دانند و لذا رفتارهای توأم با یأس در او 

کاهش می یابد )جانسون و هالوبی 2003(.

افزایش رابطة دوستانه بین معلم و دانش آموز
امتیاز دیگر یادگیری مشارکتی این است که، از نظر دانش آموزان، 
معلمی که از شیوه های یادگیری فعال استفاده می کند غالباً منصف تر 
از معلمی است که از این شیوه استفاده نمی کند و بچه ها نیز این 
معلم را بیشتر دوست دارند. به عبارت دیگر، چنین معلمی تنها به 

صحبت کردن و القای نظرات خود توجه ندارد بلکه می کوشد 
همة دانش آموزان در فعالیت های یادگیری درگیر شوند )اسکاف 

و همکاران 1377(.

افزایش حس مسئولیت پذیری
اگر به عنوان یك مسئول یا معلم، دانش آموزان را به همکاری 
و مشارکت در امر برنامه ریزی موضوعات گوناگون و جنبه های 
ویژة  فعالیت ه��ای مورد عالقة آن ها تش��ویق کنیم، درمی یابیم 
که آنان نس��بت به یادگیری مفاهیم و مطال��ب گوناگون درس 
مسئولیت بیشتری احساس می کنند. چنین دانش آموزانی نسبت به 
کسانی که توانایی های مشارکتی ندارند، کارهای بیشتری می توانند 

انجام دهند )یغما، 1370(.

موانع آموزش مشاركتی
گاهی معلمان می  گویند بسیار خوب، من می دانم که دانش آموزان 
احتیاج دارند مهارت های کنار آمدن با دیگران و به طور فعال و مؤثر 
در گروه کار ک��ردن را یاد بگیرند، ولی وقت کالس به اندازه ای 
نیست که بتوان یادگیری مشارکتی را آغاز کرد و در حال حاضر 
برنامة درسی هم به اندازة کافی سنگین است.« این حرف که در 
جای خود صحیح است موجب می شود نتوانیم از همة معلمان 
انتظار داشته باش��یم که در کالس های خود این روش را به کار 

گیرند، مگر آن که از قبل تمهیداتی برای این کار اندیشیده شود.
از دیگر موانع این روش، از نظر معلمان، آن است که اجرای 
آن مش��کل است و به مهارت معلم و صبوری او احتیاج است. 
همچنین این روش ب��رای کالس های پرجمعیت با فضای کم 

قابلیت اجرایی کمتری دارد.
باید گفت باوجود این موانع و محدودیت هایی که در اجرای 
آموزش و یادگیری مش��ارکتی وج��ود دارد، نظر به مزیت های 
بسیاری که بر آن مترتب است باید بکوشیم این شیوة یادگیری 
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در دو سطح اجرا شود.
1. سطح کالس
2. سطح مدرسه

آنچه در ادامه می  آید، بیش��تر ناظر بر دیدگاه ها و رهنمودهای 
کارشناسان و صاحب نظران و نیز تجربه هایی است که نگارنده از 

این موضوع دارد.

سطح كالس
الف. هنگام تالش به منظور افزایش رفتار مشارکتی، به تشویق 
و تمجید الگوهای رفتاری پس��ندیدة دانش آموزان بپردازیم و به 
رفتارهای ناشایسته و غیرقابل قبول آن ها پاداش ندهیم و التفات 

بی مورد نداشته باشیم )مجازی، 1385(.
ب. هدایت بعضی از دانش آموزان، برای مش��ارکت با دیگران، 
کاری دش��وار اس��ت. بعضی اوقات چنین دانش آموزانی مثاًل  با 
ناسازگاری، جك پراکنی و دست انداختن، همة طرح های تنظیمی را 
خنثا می کنند و از بین می برند. اما الزم است که ما در این موارد کاماًل 
صبور و شکیبا باشیم تا این مشکل به مرور برطرف شود )اسکاف 

و همکاران، 1377(.
ج. داشتن پش��تکار و ثبات قدم در برانگیختن عالقه و توجه 
بعضی دانش آموزان به امر مش��ارکت فعالیتی ارزشمند است. اگر 
چنین فعالیتی را انجام ندهیم، معلمی که سال بعد به جای ما خواهد 

آمد با مشکل مواجه خواهد شد )مجازی، 1385(.
د. از دیگر راه های کمك به یادگیری مش��ارکتی آن اس��ت که 
دانش آموزان را در کالس گروه بندی کنیم. معلم باید مطمئن شود 
که دانش آموزان یك رده همیش��ه در یك گروه قرار نمی گیرند و 
در نتیجه گروه ها انعطاف پذیر می شوند. در یادگیری مشارکتی در 
گروه های کالس، معلم و دانش آموز، هر کدام باید نقش خاصی را 

ایفا کنند )اسکاف و همکاران، 1377(.

نقش ویژة معلم نیز در ایجاد زمینه های الزم برای جلب 
مشاركت دانش آموزان اهمیت خاصی دارد كه از آن جمله 

است:
- فراهم کردن امکانات از نظر محل و تجهیزات؛

- تنظیم آرایش نشستن افراد که معموالً به صورت متمرکز و 
غیرمتمرکز صورت می گیرد. در ارتباط متمرکز، یك فرد )معلم یا 
ش��اگرد( محور و مرکز ارتباط است و در غیر متمرکز همة افراد 

فرصت و امکان مساوی برقراری ارتباط را دارند؛
- بررسی نیازها و عالقه ها و تجربه های قبلی دانش آموزان برای 
تنظیم و طراحی بحث و برنامه ریزی اهداف و فراهم کردن زمینه های 

مشترک؛
- شرکت معلم در بحث، به طوری که مسئله ای مطرح شود و به 
صورت صریح و روشن از فراگیرنده خواسته شود بعد از کمی تفکر 

نظر خود را بیان کند؛
- دعوت همة فراگیرندگان به شرکت فعال در بحث نه تعداد 

خاصی از آنان؛
- سعی معلم در شنونده بودن. در عین این که از نقش خود در 

پی گیری، تحلیل و ارزیابی بحث غافل نشود.
- گوش��زد کردن نقش فراگیرندگان به آن ها این که با دقت به 
صحبت ها گوش دهند، با یکدیگر به طور خصوصی صحبت نکنند 

و انتظار نداشته باشند نظرشان حتماً پذیرفته شود.

سطح مدرسه
در س��طح مدرس��ه نیز یادگیری مش��ارکتی می تواند تسهیل 
ش��ود، هرچند که به برنامه ریزی طوالنی مدت تری نیاز دارد. مثالً  
دانش آموزان می توانند به صورت های مختلف گروه بندی شوند. 
یك نمونه از این گروه بندی ها که من در مدارس استرالیا از نزدیك 

مشاهده کردم به قرار زیرند: 
الف. تشکیل کالس های چند پایه: این کار سبب تحکیم ارتباط 
میان دانش آموزان کالس های باالتر با کالس های پایین تر می شد و 
درگیری ها و تضادها را در بیرون از کالس کاهش می داد. همچنین، 
تشکیل گردهمایی باعنوان »دوستی« که در سالن اجتماعات مدرسه 
با عنوان »فعالیت در تاالر1« برگزار می ش��د و طی آن دانش آموزان 

بزرگ تر مسئولیت شاگردان کم سن و سال را به عهده می گرفتند.
ــه: در این گروه ها ع��ده ای از  ــای هم پای ــن گروه ه ب. تعیی
دانش آموزان ممتاز کالس مس��ئولیت چند گروه از دانش آموزان 
ضعیف تر را به عه��ده می گرفتند و این باعث می ش��د یادگیری 

دانش آموزان بهتر شود.
ج. مشــارکت خانواده ها: همانند س��ایر الگوهای یادگیری، 
مشارکت خانواده ها در یادگیری مشارکتی اهمیت فوق العاده ای دارد. 
همان طور که می دانیم، تعلیم و تربیت دانش آموزان تنها در آموزشگاه 
صورت نمی گیرد زیرا آنان در تمام ساعات بیداری، از طریق والدین، 
رسانه های گروهی، گروه همساالن، اعضای خانوده، افراد جامعه و 

فضای حاکم بر اجتماع آموزش می بینند.

معرفی نمونه ای از آموزش مشاركتی در استرالیا
از مشاهدات و تجربیات خود طی چهار سال حضور در استرالیا، 

می توانم ویژگی کالس ها را در آن کشور این طور بیان کنم:
- درس ها طوری تنظیم می ش��دند که بچه ها را به طرف حل 
مسائل می کشاندند و زمینة این که آنان مطالب را طوطی وار یاد بگیرند 

وجود نداشت.
- معلم بیشتر در نقش راهنما برای دانش آموزان عمل می کرد.

- دانش آم��وزان دفترچه های خود را با تمرینات و مش��ق های 
تکراری قطور نمی کردند.

- معلم بچه ها را در مباحث و گفت وگوهای مؤثر در گیر می  کرد 
و دانش آموزان در جریان یادگیری، مشارکتی فعال داشتند.

- محیط کالس ها طوری فراهم شده بود که شاگردان یکدیگر را 
می شناختند و برای هم ارزش قائل می شدند و می دانستند که چگونه 

با هم گفت وگو کنند و به صحبت های یکدیگر گوش بدهند.
- در بیشتر مدارس ابتدایی پایه ها در هم ترکیب شده اند، مثاًل 
کالس های اول و دوم ابتدایی با هم، دوم و سوم با هم و همین طور 

چهارم و پنجم.
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محمدرضا مهرابي
معلم نمونه، تالشگر و خالق. شوش 

خوزستان
محمدرضا مهرابي در ش��وش 
متولد شده اس��ت. وي پس از 
دریافت دیپل��م ریاضي و طي 
دورة سرباز معلمي، به استخدام 
حق التدریس آموزش وپرورش 
شوش درآمد و به مدت هفت 
سال در دبيرستان ها به تدریس 
همزمان  پرداخ��ت.  ریاض��ي 
م��درك كاردان��ي و س��پس 
كارشناس��ي خود را در رش��تة 
تربيت بدن��ي از دانش��گاه آزاد 
شوش دریافت كرد و اكنون در 
آستانة ورود به دورة كارشناسي 
ارشد همين رشته است. مهرابي 
عاوه بر تدری��س در مدارس 
شوش، با ادارة تربيت بدني نيز 
همكاري فعاالنه دارد و قسمت 
عمده اي از وقت خود را صرف 
ای��ن هم��كاري مي كن��د كه 
حاصل آن گذراندن دوره هاي 
متع��دد آمادگ��ي جس��ماني، 
مدرك هاي مربي گري در این 
رش��ته و انجام سفرهاي متعدد 
به چند كش��ور خارجي براي 
كسب تجربة بيش��تر است. به 
عاوه هنرمند اس��ت و تاكنون 
پوسترهاي متعددي را در زمينة 
قرآن، حدیث و مسائل و احكام 
دیني و نيز تربيت بدني طراحي 
كرده، تابلوهاي معرق با س��اقة 
گندم ساخته و كاریكاتور هاي 
آموزش��ي زیبایي كشيده كه 
مورد توجه ادارات و نهادهاي 

مربوطه واقع شده است. 
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مقدمه 
در کش��وری مانند ای��ران که عوامل و موانعی مانند ش��رایط 
اقلیمی، نبودن را ه های ارتباطی، و یکسان نبودن شرایط تحصیل و 
مشکالت اقتصادی وجود دارد برای فراهم کردن شرایط تحصیل 
دانش آموزانی که با چنین موانع و مشکالتی روبه رو هستند، باید 

راه های ویژه ای انتخاب کرد. 
یکی از این راه ها ایجاد مراکز شبانه روزی و خوابگاه برای ادامة 
تحصیل دانش آموزان در ش��رایط مطلوب است که سال هاست 
بسیاری از آن ها در گوشه و کنار کشور فعال اند و نقش مهمی در 

محرومیت زدایی علمی و فرهنگی در کشور ایفا می کنند. 
به جز مدیر و معاون و نهاد آموزشی و امکانات و تجهیزات این 
مراکز که باید در حد استاندارد و تا حد امکان مطلوب باشد، یکی 
از ارکان این محیط ها نیز سرپرستان خوابگاه ها هستند که باید به طور 

شبانه روزی این خدمت را انجام دهند. 
نگارنده در این مقاله سعی کرده با توجه به دیده ها، یافته  ها، آمار 
و ارقام و گفت وگوها، مصاحبه ها و مجموعة تجربیات خود که 
در سرپرستی شبانه روزی اهمیت نقش سرپرست و نیز کمی ها، 

کاستی ها، راهکارها و ... را بررسی کند. 
از دوست و همکارم آقای محمود امیری که در تهیة این مطلب 

با من همکاری کرد سپاسگزارم. 

وقتی ابالغ سرپرس��تی خوابگاه شبانه روزی را به دستم دادند، 
نمی دانستم چه کاره ام! فقط می دانستم موظفم هفته ای چهل وهشت 
ساعت در محیطی به نام خوابگاه مواظب بچه ها باشم. این قضیه 
بود تا این که قبل از شروع سال تحصیلی یکی از استادان بزرگوارم 
را دیدم که گفت: فالنی، در سرپرستی هر هنری که داشته باشی به 

دردت می خورد! 
سال تحصیلی فرا رسید و من کارم را به عنوان سرپرست شروع 
کردم؛ کاری که می دانستم قرار است در انجام آن هر هنری دارم به 

دردم بخورد. 
حقیقت آن است که هنوز سرپرستان خوابگاه ها به عنوان یکی 
از مهم ترین سمت ها - توجه بفرمایید - مهم ترین سمت ها- جدی 

گرفته نشده اند، بماند که حتی دیده هم نمی شوند. 
سرپرست تنها معلمی است که به جای پنج یا شش ساعت در 
روز حدود بیست ساعت یا کمتر در شبانه روز با دانش آموز یا هنرآموز 
همراه است. حتی اگر بگویم بچه ها هشت ساعتی از این مدت را هم 
به استراحت مشغول اند، همین هم می تواند جدا از آموزش وپرورش 
باشد؛ به ویژه که در خوابگاه ها اصوالً پرورش همواره بر آموزش 
مقدم است. البته کاری به این نداریم که در مدارس ابتدایی، راهنمایی 
و متوسطه های ما آموزش بر پرورش مقدم شده و باز هم وارد این 

قضیه نمی شوم که این تقدم درست است یا غلط! 
نکتة مهمی که باید بدان توجه ش��ود این است که ما در نظام 
آموزشی چیزی به نام تربیت معلم یا تربیت دبیر داریم که همیشه در 
نظام آموزشی یك اصل بوده و هست و باز در همین تربیت معلم ها 
آمده اند و رشته ها را تخصصی کرده اند که باز هم بسیار الزم است؛ 
تربیت معلم در رشته های گوناگون ابتدایی، ریاضی، ادبیات فارسی، 
عربی، جغرافیا، تاریخ، تربیت بدنی، پرورشی و...معلم تربیت می کند، 
اما رشته ای یا درسی به نام »تربیت سرپرست« نداریم. شاید در نظر 
اول این قضیه خیلی پیچیده به نظر بیاید و گفته شود که  مسئله 
نیازمن��د طی کردن   یك فرایند زمانی طوالن��ی و برنامه ریزی و 
مدّون کردن کتاب است و به این سادگی امکان پذیر نیست. ما هم 
این مسئله را می پذیریم. اما ما تا به امروز با توجه به اهمیت کار یك 
سرپرست که در ادامه خواهیم گفت، حتی ندیده ایم که دوره ای به 
نام »آموزش ضمن خدمت سرپرستان« برگزار شده باشد و اصوالً 
ندیده و نشنیده ایم که تا به امروز کتابی، جزوه ای یا ... برای باروری 
بهتر نیروهای سرپرست منتشر شده باشد. باز هم ناگفته نماند که 
هنوز سرپرستان کشور جلسه ای یا نشستی هم نداشته اند که در آن 
به تبادل آرا، انتقال تجربیات و آشنا شدن با دقایق و نکات باریك 
مسئولیت بزرگی که بر عهده دارند بنشینند. این خود ضعف بزرگی 

برای آموزش وپرورش است که از این نکته غافل مانده. 
شایان توجه است که معموالً - البته معموالً و نه همیشه - اداره های 
آموزش وپرورش به نسبِت احساِس مسئولیت مدیران ارشد آن ها، 

حمید ابارشی 
آموزش وپرورش ششتمد. سبزوار 

شبانه روزی های آموزش وپرورش

  اشاره
  این مطلب »نقد« و بهتر بگویم »انتقاد«ی است از وضعیت خوابگاه های شبانه روزی که در نقاط گوناگون کشور فعال اند و هزاران دانش آموز دختر یا پسر   

را در خود جای داده اند. از آنجا که سرپرستی خوابگاه امری بسیار مهم و تعیین کننده است و شخص سرپرست می تواند در ایجاد فضای مناسب برای 
پرورش و بالندگی دانش آموزان بسیار مؤثر باشد، به چاپ این نوشته اقدام کردیم. دیگر سرپرستان خوابگاه ها و شبانه روزی ها نیز می توانند وارد این بحث 

شوند و صدای خود را به گوش همکاران و مسئوالن برسانند. رشد
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سعی می کنند از افرادی برای احراز پست سرپرستی استفاده 
کنند که از شایس��تگی رفتار و کردار آن ها تا حدودی اطمینان 
داشته باشند. به تعبیر دیگر، کسانی را برای سرپرستی خوابگاه ها 
انتخاب می کنند که از صالحیت های اخالقی، رفتاری، کرداری 

و... برخوردار باشند. 
سؤال اینجاست که، با پذیرش اینکه این افراد عموماً افرادی 
موث��ق و قابل اعتماد هس��تند، آیا به عنوان سرپرس��ت هم آن 
ش��اخص هایی را که هر سرپرس��ت باید داشته باش��د دارند؟! 

شاخص هایی که می کوشیم فهرست وار به آن ها اشاره کنم. 
سرپرست باید کسی باشد که بتواند با نوجوان و جوان ارتباط 
درست و خوبی برقرار کند و به مقتضای سن دانش آموز، نقش 
برادر بزرگ تر یا حتی پدر را برای بچه ها به عهده بگیرد. باید از 
آگاهی های روان شناسی خوبی برخوردار باشد و قبل از هر چیزی 
به نکات و دقایق و ظرایف جوان و نوجوان آشنایی داشته باشند. 
باید مش��اور خوبی باشد، مهربان و به راحتی در دسترس باشد 
و بتواند با بچه ها حش��ر و نشر و نشست و برخاست کند. در 
مسائل دینی و اخالقی باید خودش الگو باشد و نکات و دقایق 
دینی را بداند تا او را به عنوان جلودار و آیینة تمام نمای روحیات 
جوانمردی و اخالق بشناسد. باید همراه بچه ها دنبال توپ بدود 
و بازی کند، پای درد دل هایشان بنشیند، حتی اگر الزم باشد به 
آن ها پول قرض بدهد، با خانواده شان آشنا باشد، تفاوت های آن ها 
را بداند، از درس و مشق آن ها اطالع حاصل کند. مواظب وقت 
خواب و خوراک آن ها باشد. حتی بساط قند و چای و سماورش 
همواره باید برقرار باشد تا بتواند با بچه هایی که مشکل دارند چای 

بخورد و پای شنیدن درد دل هایشان بنشیند! 
باید بتواند شرکت تعاونی دایر کند تا بچه ها را با فعالیت های 
اقتصادی و سرمایه گذاری آشنا کند، تا دیروقت بیدار بماند و پای 
صحبت خواب زده ای بنش��یند و آن هایی را که قرار است برای 
خواندن درس نصف ش��ب بیدار ش��وند بیدار کند. سرپرست 
کسی است که به س��لیقه های بچه ها احترام می گذارد، به طرز 
لباس پوشیدن و موهای آن ها و موسیقی مورد عالقه شان توهین 
نمی کند، بلکه به عنوان الگو راه را به آن ها نش��ان می دهد. باید 
خودش هم اهل هنر باشد و با سینما، موسیقی و ورزش احساس 

بیگانگی نکند. 
راه های ارتباطی با بچه ها ضمن این که بسیار آسان است، بسیار 
ظریف هم هس��ت. سرپرس��ت باید بداند که اگر دانش آموزی 
خطایی کرد، باید با صبر و حوصله از کنار آن بگذرد و بدون صبر، 
ظفری در کار نیست. او اگر خودش اهل مطالعه باشد، دیگران هم 
با دیدن او به مطالعه تشویق می شوند و نه حرف او. او در محیط 
خوابگاه ضمن داشتن محبت و صمیمیت، از اقتدار برخوردار 
است و هر کاری وقت خودش انجام می گیرد و خللی در نظم 
موجود خوابگاه به وجود نمی آید. مسئول خوابگاه می داند که نظم 
و انضباط، ایمان و عمل، اقتدار و صمیمیت و .... همواره الزم و 

ملزوم اند و به عنوان اصل در محیط خوابگاه رعایت می شوند. 
سرپرست شبانه روزی، هر روز بعد از روانه کردن دانش آموزان 
به کالس، تازه کارش شروع می شود! رسیدگی به تغذیة بچه ها، 
حضور در آش��پزخانه و نظارت دقیق بر نحوة پخت و پز غذا، 
یادداشت کردن کمبودها و کاستی ها، گوش کردن به مشکالت 
موجود در آش��پزخانه، دوس��تی با آشپزها و کمك آشپزها و 

همدلی و همزبانی با آن ها که باعث دلگرمی و عالقة بیشتر 
آن ها به کارشان می شود، از وظایف قابل توجه سرپرست خوابگاه 

شبانه روزی است. 
بعد از آن حضور در محیط درسی بچه هاست و بودن در کنار 
آن ها که همیشه باعث دلگرمی و شادی بچه ها می شود. از یك 
نگاه سرپرستان در حقیقت به منزلة ولی و سرپرست دانش آموزان 
)اولیا( در برابر معلمان و مدیران )مرببان( قرار دارند. به همین دلیل 
سرپرس��ت باید از چگونگی درس و مشق و ارتباط معلمان با 
دانش آموزان مطلع باشد و متقابالً معلمان را در جریان و نحوة رفتار 
دانش آموزان قرار دهد تا احیاناً اگر دانش آموزی مشکلی دارد آن را 
به کمك معلم حل کند و آنچه را که به عنوان رفتار و کردار و گفتار 

دانش آموز در محیط خوابگاه می داند در اختیار معلم قرار دهد. 
مثال ساده ای بزنیم: دانش آموزی شب قبل در خوابگاه بیمار 
بوده و فردای آن روز نتوانسته است تکالیف خود را انجام دهد. 
معلم هم شاید نتواند بنا به دالیلی به حرف دانش آموز اعتماد کند. 
اینجاست که نقش سرپرست پررنگ می شود و می تواند با تعاملی 
ساده مش��کل را برطرف کند. نحوة برخورد او با دانش آموز در 
محیط خوابگاه به تناس��ب وضعیت درسی و احیاناً اخالقی آن 

دانش آموز تغییر خواهد کرد. 
سرانجام، آشنایی سرپرست با وضعیت خانوادگی و اقتصادی 
خانوادة دانش آموز، می تواند به او کمك کند تا با شناخت بیشتر 

دانش آموز گام بهتری برای ارتباط مؤثر با او داشته باشد. 

شناسایی و انتخاب سرپرست 
با توجه به نکاتی که گفته ش��د، اکنون ببینیم در حال حاضر 
اداره ه��ای آموزش وپرورش چگونه ب��رای انتخاب یا انتصاب 

سرپرستان خوابگاه ها عمل می کنند. 
اگر تعارف ها و تعریف های معمول را کنار بگذاریم و صادقانه 
مسئله را واکاوی کنیم، می بینیم که مسئوالن امر در انتخاب ها و 
انتصاب ه��ا آنچنان که باید دقت عمل و حساس��یت به خرج 
نمی دهند. بگذارید کمی خودمانی تر قضیه را نگاه کنیم: زمانی که 
بخش نامه ای دربارة دعوت از متقاضیان به مدارس می رسد، خیلی 
از همکاران، بنا به احساس مسئولیت و یا آشنایی با امتیازاتی که در 
پست سرپرست وجود دارد، خودشان را شایستة احراز این پست 
می دانند. ب��ه ویژه با توجه به حق مدیریتی که در حکم حقوق 
سرپرستی وجود دارد این فرم ها را پر و به اداره ها ارسال می کنند. 
کس��ی را به واسطة این کار، یعنی تمایل او به دریافت حق 
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مدیریت در خوابگاه، نباید س��رزنش کرد، چرا که همه به 
سختی کار سرپرستان واقفیم و می دانیم چه مشکالتی رودرروی 
سرپرست وجود دارد و بسیاری از این سرپرستان که متأهل هم 
هستند، شب ها را باید دور از خانواده و کنار بچه ها بگذارنند که 

خود این قضیه برای خانواده ها مشکالتی در پی دارد. 
به هر حال، گذشته از آن کسانی که به قول معروف درواقع 
این کاره اند و می توانند گلیم سرپرس��تی را از آب مش��کالت 
موجود بیرون بکشند، عده ای هم هستند که با توجه به سلیقه یا 
رابطه و ... به عنوان سرپرست شروع به کار می کنند که خود این 

عزیزان چند دسته اند: 
دس��تة اول، آن هایی که س��ال های آخر خدمت خود را در 
آموزش وپرورش می گذارنند و بنا به مسئولیتی که قبالً داشته اند 
یا مختصر آشنایی با فالن مسئول یا احیاناً سفارشی که از طرف 
فالن مس��ئول شده، بیشتر برای استفاده از مزایای مدیریت در 
دوران بازنشستگی، سرپرست خوابگاه، در حالی که احتماالً در 
کوچك ترین آشنایی با خوابگاه و مشکالت و مسائل موجود 

در آن ندارند. 
دستة دوم، آن عدة قلیل از همکاران هستند که در جریان های 
دیگر و بخش های گوناگون آموزش وپرورش کارایی چندانی 
ندارن��د و در آموزش وپ��رورش جزو ناکارآمدها محس��وب 
می ش��وند. با این حال گاه می ش��ود که از اینان در خوابگاه ها 

استفاده می کنند. 
دس��تة سوم، عزیزانی هم هس��تند که برای استفاده از »حق 
مس��ئولیت« به خوابگاه راه پیدا می کنند، در حالی که نه با این 

مسئولیت آشنایی دارند و نه از وظایف سرپرست خبر دارند. 
دستة چهارم، کسانی که با توجه به پنج روز بیکاری در هفته 
که در پست سرپرستی هست، می توانند به شغل دوم خودشان 
برسند و احیاناً و متأسفانه حضور در یك تاکسی تلفنی یا مغازه 

و تجارت! 
تعجب نکنید که ما ضمن طرز تربیت سرپرست، دردها را 

هم می گوییم. 
دس��تة پنجم دوستانی که در دورة کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد تحصیل می کنند و نیاز دارند از چند روز تعطیلی موجود 
در پست سرپرستی خوابگاه استفاده کنند. دیده شده که حتی در 

همان خوابگاه هم درس و مشقشان همراهشان است. 
یکی از نکاتی که آموزش وپرورش همیش��ه با آن دست به 
گریبان بوده و هنوز هم هس��ت مش��کالت و مسائل اخالقی 

دانش آموزان است. 
این مس��ائل دیروز و امروز بوده است، حال روزی کمتر و 

روزی بیشتر. اما نحوة برخورد با آن ها در هر زمان تفاوت 
داش��ته است. ش��اید دیروز یك معتاد با تهدید و ترساندن و 
خواباندن و بس��تن، اعتیادش را ترک می کرد و می توانست به 
س��راغ زندگی طبیعی خودش برگردد، اما امروز کامالً روشن 
است که چنین نسخه ای را برای کسی که گرفتار مشکالت اعتیاد 
است، نباید پیچید. برخورد با دانش آموزان هم امروزه ظرایفی 

دارد که هر کدام در جای خود پیچیدگی هایی دارند. 
قرار نیست مشکالت را بزرگ نمایی کنیم، بلکه قرار داریم 
آن ها را بیان کنیم تا عزیزانی که قرار است برای تصدی پست 
سرپرستی به خوابگاه ها بروند، بدانند چه مسئولیت خطیری به 
عهده دارند. قصد ما بیدار کردن مسئوالن و مدیران رده های باالتر 
است تا بدانند که در طرز انتخاب سرپرستان بیشتر دقت کنند. ما 
همه دلمان برای بچه های این مرز و بوم می سوزد و می دانیم که 
هر روز باید علم مربوط به همان روز را داشته باشیم تا بتوانیم 

بر موانع غلبه کنیم. 
ما بنا نداریم براساس شنیده ها حرف بزنیم و از طرفی داده های 
آماری هم بیشتر محرمانه است و دسترسی ما هم به آن ها مشکل. 
بنابراین بنای سخن را بر این می گذاریم که اغلب مدیران و رؤسا 
و همکاران با مسائل و مشکالت اخالقی مربوط به جوان های 

امروز آشنا هستند و دغدغة برطرف کردن آن ها را دارند. 
شاید اینجا به ما پاسخ بدهند که بله، در خوابگاه ها مشاور هم 
گذاشته ایم تا به مشکالت رفتاری و اخالقی بچه ها رسیدگی 
کنند! این کار را کرده اید، اما عزیزان هیچ کس، می گوییم هیچ کس، 
مثل مسئول خوابگاه نمی تواند به مشکالت و مسائل مربوط به 
بچه ها رسیدگی کند. مشاور شش ساعت می آید و بعد از وقت 
اداری می رود. البته منکر این نیستیم که می تواند منشأ اثر باشد 
و خدمت کند، اما چه خوب است این گونه مشاوران، حداقل 
دو سال، به عنوان سرپرست و قبل از داشتن پست مشاوره، به 
عنوان سرپرست در خوابگاه ها خدمت کنند. تا چم و خم کار 

دستشان بیاید. 
مش��کالت درس��ی، اخالقی و اجتماعی که هر دانش آموز 
با آن روبه رو می ش��ود - برخ��الف آنچه ما بزرگ ترها تصور 
می کنیم - برای خودش��ان بزرگ است و برای برطرف کردن 
آن ها به مشاوران و همگامانی راستین نیزا داشته و دارند. بارها 
اتفاق افتاده است که ما از مسائل دانش آموزان - به گمان آنکه 
مسئله های کوچکی هستند - به سادگی گذشته ایم، اما همان 
مسائل کوچك بعدها به مشکالتی بزرگ تبدیل شده اند که حل 
آن ها بسیار سخت است. کلی نگری و کلی گویی در آموزش و 
پرورش نوعی بالی آینده سوز است که آیندة دانش آموز و به تبع 

آن جامعه را می سوزاند. 
در نهای��ت، باید بیش��تر فکر کرد و بهت��ر تصمیم گرفت. 
خوابگاه ها محل هایی هستند که می توان در آن به ترتیب نسلی 
همت گمارد که با روحیه ای سالم و اسالمی، آینده ای روشن و 

پر از طراوت و شادی را برای ما سوغات بیاورند. 
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خوانندگان عزیز مجله و معلمان ارجمند می دانند که مجلة رشد معلم در سال تحصیلی جاری تولید و انتشار متن های آزمون غیرحضوری دو دورة آموزشی ضمن خدمت را تقبل کرده است. 
موضوع اول »شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان« بود که در دو قسمت، در شماره های 1 و 2 چاپ شد. موضوع دوم آموزش وپرورش در چشم انداز 1404 است که در این شماره 

و شمارة آینده )شماره های 3و4( به چاپ می رسد. 
آنچه در این شماره از نظرتان می گذرد، نخست »چشم انداز جمهوری اسالمی در افق 1404 هجری شمسی« است که درواقع تنها عنوان کلی موضوع را در بر می گیرد و 

تفصیل آن فضای دیگری را می طلبد. بعد از این قسمت، مقالة مفصل »چشم انداز جهانی آموزش وپرورش« است که زمینة ورود به بحث اصلی را فراهم می کند. 
در شمارة آینده با ورود به عنوان اصلی، یعنی آموزش وپرورش ایران در سال 1404 این بحث را به پایان می بریم. شایان ذکر است در جهانی که روز 

به روز پیوسته تر و روابط میان انسان ها و کشورها نزدیک تر می شود، ترسیم هرگونه چشم انداز یا برنامه ریزی، در هر امری، برای یک کشور 
نمی تواند منفک از نظام های جهانی باشد. به همین دلیل، مقالة حاضر را که فراهم آمده  از آثار گروهی از کارشناسان و صاحب نظران 

تعلیم و تربیت در سطح جهان است و در کتابی به نام »آموختن برای زیستن« به چاپ رسیده است برگزیده ایم. امیدواریم 
مجموعة مطالبی که تحت عنوان آزمون های غیرحضوری، در این مجله و سایر مجالت آموزشی رشد به چاپ 

می رسد، صرف نظر از »آزمون«، بتواند در ارتقای تفکر و اندیشة خوانندگان مجله مؤثر واقع شود. 
رشد

آموزش وپرورش ایران در سال 1404

چشم انداز جمهوری اسالمی ایران
 در افق 1404 هجری شمسی

ب��ا اتکال به قدرت الیزال اله��ی و در پرتو ایمان و عزم ملی 
و کوش��ش برنامه ریزی شده و مدبرانة جمعی و در مسیر تحقق 
آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران 

کشوری است توسعه یافته با:  
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری 
در سطح منطقه، 
با هویت اسالمی و انقالبی، 
الهام بخش در جهان اسالم و دارای 
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.  

جامعة ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد 
داشت:

- توسعه یافته و متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و 
تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اس��المی، 
ملی و انقالبی با تأکید بر مردم س��االری دینی، عدالت اجتماعی، 
آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی 

از امنیت اجتماعی و قضایی.
- برخوردار از دانش پیش��رفته، توانا در تولید علم و فناوری، 
متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایة اجتماعی در تولید ملی. 
-  امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی 

همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
- برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، 
فرصت های برابر، توزیع مناسب درامد، نهاد مستحکم خانواده به 

دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

- فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار 
از وجدان کاری، انضباط، روحیة تعاون و س��ازگاری اجتماعی، 
متعهد به انقالب و نظام اس��المی و شکوفایی ایران و مفتخر به 

ایرانی بودن.
- دس��ت یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در 
س��طح منطقة آسیای جنوب غربی )ش��امل آسیای میانه، قفقاز، 
خاورمیانه و کشورهای همسایه( با تأکید بر جنبش نرم افزاری و 
تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح 

درامد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
- الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اس��الم با تحکیم الگوی 
مردم ساالری دینی، توس��عة کارامد، جامعة اخالقی، نواندیشی 
و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اس��المی و 
منطقه ای براساس تعالیم اسالمی و اندیشه های امام خمینی )ره(.

- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، 
حکمت و مصلحت.

ــه: در تهیه، تدوی��ن و تصویب برنامه های توس��عه  مالحظ
و بودجه ه��ای س��الیانه، این نکته م��ورد توجه ق��رار گیرد که 
ش��اخص های کّمی کالن آن ه��ا از قبیل نرخ س��رمایه گذاری، 
درآمد س��رانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش 
فاصلة درآمد میان دهك های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و 
آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب 
با سیاس��ت های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و 
تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات 

شود. 

قابل توجه کلیة معلمان، مدیران و کارشناسان 
براساس توافق بین دفتر »انتشارات و تکنولوژی آموزشی« و »مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی«، در سال تحصیلی 

جاری، مجلة رشد معلم برای دو دورة دانش افزایی، متن های مورد نیاز را تولید می کند: 
1. شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان)16 ساعت(؛ کد دوره 91401018 ؛ در شماه های 1و2

2. آموزش و پرورش در چشم انداز 1404)8 ساعت(؛ کد دوره 94100401 ؛ در شماره های 3و4
این موضوع طی نامة شمارة 180/63766/22 به تاریخ 91/4/4 به ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابالغ شده است.

با تشکر از خانم شیخی، کارشناس ناظر مرکز آموزش و برنامه ریزی علوم انسانی.
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چشم انداز
جهانی
آموزش 
وپرورش

اوضاع كنونی  
پس از جنگ جهانی دوم، تعلیم و تربیت از جهت مخارج کلی، 
به عظیم ترین فعالیت جهانی تبدیل شد، به طوری که بودجة تعلیم و 
تربیت در سطح هزینه های عمومی جهانی رقم دوم را تشکیل می داد 
و درست بعد از بودجة نظامی قرار می گرفت. امروزه هم، از آنجا 
که کار خطیر تعلیم و تربیت هر روز همچنان گسترده تر و پیچیده تر 
می شود، بودجه ای که بدان تعلق می گیرد به هیچ وجه با گذشته قابل 

قیاس نیست. 
تعلیم و تربیت اکنون جزو اساس��ی هر کوششی است که به 
منظور رشد اجتماع و پیشرفت بشر به عمل می آید، و نیز مقام مهم 
و روزافزونی در تنظیم سیاست های ملی و بین المللی احراز می کند. 

سه پدیدة نو 
سه پدیدة شایع و متداول امروزی، هم به لحاظ نظری و هم به 

لحاظ عملی، در خور توجه خاص است. 
نخس��ت آن که طی چندین قرن اخیر، توسعة تعلیم و تربیت، 
به خصوص در آن دسته از کشورهای اروپایی که مبدأ فرایند انقالب 
صنعتی بودند، کم یا بیش تابع رشد اقتصادی بود. ولی اکنون تعلیم 

و تربیت پیشی می گیرد. 
بی شک، برای نخستین بار در تاریخ بشریت، توسعة تعلیم 
و تربیت، در مقیاس جهانی، دارد از ســطح رشــد اقتصادی 

پیش می افتد . 
این گرایش، چنان که می دانیم، ابتدا در کشورهایی چون ژاپن و 
اتحاد جماهیر شوروی - قبل و بعد از فروپاشی- و ایاالت متحدة 
آمریکا با تهور و کامیابی تجلی کرد و سپس بسیاری کشورهای 
دیگر، به ویژه کشورهای جهان سوم، با تحمل فداکاری های سخت 

و به رغم مشکالت بسیار در این راه گام برداشتند. 

تعلیم و تربیت به آینده می نگرد 
مطلب دیگری - و این مربوط به جامعه شناس��ی اس��ت- که 

اهمیتش برای آینده کمتر از موضوع پیشین نیست این است که: 
برای نخستین بار در تاریخ، تعلیم و تربیت آگاهانه دست در 
کار پرورش انسان برای انواع اجتماعاتی است که هنوز به وجود 

نیامده اند. 
بدین ترتیب، نظام آموزشی وظیفه ای کامالً تازه تقبل می کند، زیرا 
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در گذشته تعلیم و تربیت همواره در خدمت اجتماع عصر خود و 
روابط اجتماعی موجود بوده است. دلیل این تغییر وظیفه وقتی روشن 
می شود که ثبات نسبی جوامع گذشته را با تحول سریع دنیای معاصر 
مقایسه کنیم. در زمانی که رسالت تعلیم و تربیت، پرورش »کودکانی 
ناشناخته برای دنیایی ناشناخته« است، جبر زمانه، کارشناسان این علم 
را وادار می کند که در این مورد عمیقاً بیندیشند و بر مبنای آن، چهرة 

دنیای آینده را بسازند. 
این گرایش را می توان در کشورهایی مشاهده کرد که، به دنبال 
تغییرات عمقی و به قدرت رسیدن نیروهای اجتماعی یا سیاسی 
جدید، می کوش��ند تا جامعة از بن دگرگون شدة خود را سازمان 
دهند. همچنین گرایش مزبور در کشورهایی که از منابع پهناوری 
برخوردارند و بدون تحمل تغییرات ناگهانی سیاسی، »طرح انسانی« 
جدیدی در انداخته اند نیز مشهود است. در دیگر کشورها، اوضاع 
سیاسی و مش��کالت و تضادهای داخلی، به دست آوردن دیدی 
کلی از پیشرفت های اجتماعی را دشوار می کند. به طور کلی آنچه 
در اینجا مورد نیاز است اشتیاق یا روشن بینی نیست، بلکه ساخت ها 

و منابِع الزم است. 

جامعه محصول تعلیم و تربیت را دور می ریزد  
سومین موضوع مهم، تضادی است که از نظر عرضه و تقاضای 
تعلیم و تربیت در جامعه مش��هود اس��ت. در گذشته، جوامع به 
آهستگی تکوین می یافتند )صرف نظر از جهش های کوتاه مدت( و 
ثمرة تعلیم و تربیت را به آسانی و با رغبت جذب می کردند، یا الاقل 
با آن مدارا و مماشات می کردند، ولی امروز دیگر وضع همیشه بر 

این منوال نیست. 
برای نخستین بار در تاریخ، برخی جوامع، محصول تعلیم و 

تربیت رسمی را برداشت نمی کنند. 
این پدیدة اجتماعی و اقتصادی و روانی معلول این حقیقت است 
که سرعت تحوالت و تغییرات بنیادی، فاصلة زمانی را که به طور 
طبیعی بین ساخت ها از یك سو و زیربناها و روبناها از سوی دیگر 
وجود دارد عمیق تر می کند و همین امر نشان می دهد که نظام های 
آموزشی چه آسان ممکن است تعادل و هماهنگی خود را از دست 
بدهند. نظامی که برای اقلیت محدودی ساخته شده بود در آن زمان 
که تغییرات دانش به کندی صورت می گرفت و انسان مطمئن بود 
که می تواند ظرف چند سال آنچه را که برای زندگی معنوی و علمی 
خود الزم دارد »بیاموزد« - در این عصر پرآشوب، و به سبب افزایش 
سریع حجم دانش، چون به خدمت توده های وسیع مردم درآمد به 
سرعت دچار عدم تجانس و آشفتگی گردید. برخوردهایی که در 
سطح جهانی وجود دارد - مثل رشد ناهمگن، نابرابری پیشرفت های 
اجتماعی و اقتصادی، نهضت های موافق و مخالف همه و همه تعلیم 

و تربیت را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. 

نظام آموزشی نمی تواند نیازهای جامعه ای را که دائماً در حال 
گسترش است نکته به نکته برآورد. افرادی که فراوردة این نظام اند 
خود کمتر آمادگی انطباق با تغییرات را دارند، و بسیاری از جوامع 
مهارت و تخصص آنان را، به سبب این که دیگر مستقیماً نیازی به آن 
احساس نمی شود، نمی پذیرند. این نتیجة رشد نامتعادل است، رشد 
ناپایداری که برای برقرار کردن تعادل در یك گوشه، تعادل گوشه ای 
دیگر را بر هم می زند. با این حال، این گونه رشد به کلی هم منفی 
نیست، منتها به سبب نیاز مداومی که به اصالحات و تغییرات مجدد 
دارد غالباً سنگین و خسته کننده است. دنیای تعلیم و تربیت امروز، از 

این بحران متأثر است. 
از این رو از اوایل قرن بیس��تم و به ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم نیاز به یك تغییر کلی به روشنی احساس شد: تعلیم و تربیت 
می بایست بیش از پیش با خواست های اجتماعی و اقتصادی و نیز 
با تمایالت و شایستگی های فردی انطباق بیشتری حاصل کند و در 
عین حال عامة مردم را از امکان دسترسی برابر به آموزش برخوردار 

سازد. 

گرایش های مشترک 
پدیدة دیگ��ری را نیز بای��د توضیح داد: در عص��ر ما، گرچه 
بررسی های تطبیقی و تبادل تجارب در این زمینه به خوبی انجام 
نمی پذیرد، با وجود این، س��اخت های تعلیم و تربیت از تعدادی 
گرایش ها و ویژگی های مشترک برخوردارند. هرچند برای این 
گرایش ها و ویژگی ها همواره شواهد عینی، الاقل به نحو متساوی 
در همه جا موجود نیست، باز این نکته در خور توجه است که همة 
آن ها به شکل های مختلف در سراسر دنیا پدیدار می شوند. به رغم 
اختالفات فرهنگی و تاریخی و اقتصادی و مسلکی که بین کشورها 
و گاه حتی بین بخش ها و نواحی درون یك کش��ور وجود دارد، 
صرف دریافت این نکته که کار عظیم تعلیم و تربیت، از این نظر 
خاص، کاری در سطح جهانی است جالب توجه است. اکنون به 

اهم این گرایش ها اشاره می کنیم: 
نخست انتخاب شکل های تربیتی است. وقتی الزم می آید که 
از میان دو شکل اصلی - یعنی نام نویسی آزاد یا نام نویسی محدود 
براس��اس انتخاب - یکی را برگزینیم، شکل اول معموالً از آرای 
بیش��تری برخوردار اس��ت؛ گرچه به کارگیری آن غالبا  دشوارتر 
می نماید. بسیاری از کشورهای غربی، اکنون بین نظام های انتخابی 
سابق و سیاست های گشوده تر امروزی خود سرگردان اند. اغلب 
کش��ورهای جهان سوم در ابتدا از نظام گشودة آموزشی پشتیبانی 
می کردند، لکن به س��بب فقدان وسایل کافی و به حکم نیازهای 
توسعة اقتصادی عمالً مجبور به قبول انتخاب کم یا بیش محدودتری 
شده اند. دغدغة آن ها از این جهت است که می خواهند، هم از عواقب 
اقتصاد ارشادی و هم از هرج و مرج ناشی از اقتصاد آزاد اجتناب 
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کنند. پس در جست وجوی راه حلی هستند که بتوانند بین حرمت به 
انسان و خواست های اجتماع از یك سو و فردی و اجتماعی کردن 

تعلیم و تربیت از سوی دیگر، سازشی برقرار کنند. 
دوم، انتخاب شکل های صنعت ساالری یا تکنوکراسی است که 
اساساً برای تربیت نیروی انسان، صالحیت حرفه ای و ترویج علوم 
و فنون طرح ریزی شده است. گرچه چنین شکلی ذاتاً پایة آموزش 
را محدود می کند و آن را به س��وی روش انتخابی سوق می دهد، 
با وجود این، اثر آن در بسیاری کشورها که توسعة اقتصادی شان 

مستلزم حفظ نسبی نظام های گشوده است خنثا شده است. 
گرایش دیگری هم در سیاست های تربیتی به چشم می خورد تا 
به آرمان های آزادی خواهانة قشرهای عمیق جامعه میدان داده شود. 
این جنبش آزادی خواهی درست در همان هنگام به وقوع می پیوندد 
که نیازهای اقتصادی و اجتماعی، شرکت فعاالنة همة مردم را در امر 

توسعه ایجاب می کند. 
مطلب دیگر، تغییر و انتقال مسئولیت ها در امر آموزش است. 
تا اوایل قرن بیستم، خانواده، مؤسسات مذهبی، مدارس اعانه بگیر، 
مدارس حرفه ای و مؤسسات مستقل آموزش عالی، به طور عمدة 
مسئول کار تعلیم و تربیت بودند، اما امروزه در غالب کشورهای 
جهان، این مس��ئولیت بر عهدة دولت و مقام های عمومی است. 
سه دلیل اساسی بر این مطلب مترتب است. اول، گرایش کلی به 
تکیه کردن بر سازمان های دولتی به منظور ارضای نیازمندی های 
اجتماعی. دوم، تقریباً در همة کش��ورها، حتی در مواردی که قوة 
ابتکار فردی پرورش داده می شود، فقط دولت می تواند در سطح 
کشور، مسئولیت سیاست آموزشی را بر عهده گیرد. سوم، بسیاری 
دولت ها، با آگاهی از اهمیت روزافزون نقش سیاسی تعلیم و تربیت، 

مصمم اند که نظارت بر آن را از دست ندهند. 

اشتراک های ساختاری
در ساخت نظام های تربیتی، امروزه گرایش های زیر قابل توجه 

است: 
گسترش آموزش قبل از مدرسه هنوز بسیار محدود است و آنچه 
وجود دارد در چاردیواری مدرسه می گذرد. مبانی آموزش ابتدایی 
گسترش می یابد و کودکان، مدرسه رفتن را از سن های پایین تر آغاز 
می کنند. دورة مدارس طوالنی تر می شود و اصالحات غالباً باعث 
ادغام آموزش ابتدایی در سال های اول آموزش متوسطه شده است. 
نام نویسی، نه تنها در سال اول، بلکه به طور کلی در سال های بعد 
افزایش می یابد. به همین نحو، گسترش عمودی نیز، با اضافه شدن 
تعداد دانشجویان در مراحل باالتر نیز به چشم می خورد. با این حال، 
به موازات ازدیاد شاگردان مدارس، تعداد ترک کنندگان تحصیل و 
مردودشدگان مدرسه ها نیز سال به سال بیشتر می شود. به طور کلی، 
ورود به مدرسه در پایین ترین سطح تحصیل و خروج از مدرسه، 

یا در نیمه راه تحصیل )اغلب به علت شکس��ت در امتحانات( یا 
در باالترین سطح تحصیل )پس از کامیابی در امتحانات(، صورت 
می گیرد. صاحب نظران امور تربیتی صالحیت نظام های خشك 
انتخاب��ی را مورد تردید قرار می دهند از آن رو که باید نس��بت به 
رفع موانع و مشکالت محروم ترین طبقات اجتماع توجه بیشتری 

مبذول دارد. 
به رغم مقاومت شدید مخالفان، به تدریج از سنگینی برنامه های 
درسی کاسته می ش��ود. اختالف سطحی که سابقاً در برنامه های 
مدارس ابتدایی مختلف مشاهده می شد، و غالبا  نمایشگر تبعیضات 
اجتماعی بود، به س��رعت از میان می رود. تدریس به زبان مادری 
رواج می گیرد و نیز گرایشی به باال بردن سطح سن برای انتخاب 
رشتة تخصصی مشاهده می گردد، و این خود منجر به چندگونگی 
بیش��تر در آموزش فنی وحرفه ای شده است؛  به نحوی که بتواند 
نیازمندی های انواع مختلف ش��غل هایی را که در دنیای صنعتی 
امروزی وجود دارد، تأمین کند. رابطة بین انواع گوناگون تعلیم و 
تربیت، بین آموزش عمومی و فنی، بین معلومات کلی چند جنبه ای 
و معلومات تخصصی، بین ادبیات و علوم و فنون )که قسمت اخیر 
در تعلیمات عمومی روز به روز مقام مهم تری به دست می آورد(، 

همواره نزدیك تر می شود. 
در آموزش عالی، مؤسسات سنتی در حال تغییر و تعدد شکل اند، 
و آموزش بعد از متوسطه به طور کلی گسترش می یابد و رنگ های 
مختلف به خود می گیرد. در این تنوع پذیری دو شیوة کامالً مخالف 
وج��ود دارد: یک��ی گردآوری به ظاهر متناقض همة رش��ته های 
تحصیلی در یك مؤسسه بزرگ یا زیر نظر یك ادارة مرکزی )چند 
دانشگاهی(، و دیگری تشکیل مؤسسات کوچك تر و قابل انعطافی 
که بر طبق شرایط محلی در خدمت گروه های مختلف مردم قرار 
گیرند. آموزش عالی همچنان به گونه ای روزافزون به مراتب مختلف 
تقسیم می شود. رشته های متعدد جدیدی پدید می آید و به موازات 
ادغام روزافزون آموزش عالی و پژوهش علمی، گرایشی به ایجاد 
رابطه میان رشته های مختلف درسی از هم اکنون به چشم می خورد. 
دامنة آموزش عالی آن قدر وسعت یافته است که اکنون می تواند 
به تقاضای گروه بی شمار دانش��جویان و ضرورت های پژوهش 
و نیازهای جامعه و نیز به ندای کسانی که معتقدند دانشگاه باید 
تسهیل کنندة اصالحات اجتماع باشد پاس��خ گوید. وجود انواع 
ساخت های جدید و دانش آموزان و برنامه های درسی، تجدیدنظر 
عمیقی را در روش های ارزیابی ایجاب می کند. شرکت دانشجویان 
در تنظیم امور مؤسسات آموزشی و برنامه های درسی رو به فزونی 

است. 
معلمان اکنون در سراسر دنیا یك گروه بسیار مهم اجتماعی - 
حرفه ای محسوب می شوند و در برخی کشورهای در حال توسعه 

بزرگ ترین گروه حقوق بگیر را تشکیل می دهند. 
ب��ر تمامي این مس��ائل بای��د گرایش کلي به توس��عة بخش 
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غیرمدرسه اي تعلیم و تربیت را نیز افزود. فعالیت هاي سوادآموزی 
بزرگ ساالن گسترش می یابد، و تفاوت بین آموزش رسمی ابتدایی 
و برنامه های سوادآموزی به تدریج محو می گردد. فعالیت های خارج 
از مدرسه یا همراه مدرسه، غالباً برنامة مدارس و دانشگاه ها را تکمیل 
کرده و به دنبال خود کشیده یا اصوالً جایگزین آن ها شده است. این 
فعالیت ها متوجه استفاده از همة وسایلی است که مدت ها آموزش 
س��نتی از آن ها غافل مانده بود و یا به تازگی به ظهور پیوسته اند، 
نوآوری در دو جهت گسترش می یابد: نخست، در زمینة اجتماعی - 
حرفه ای، که خود با بسیاری از فعالیت های آموزش مدنی یا حرفه ای 
همراه است، مشتمل بر مدارس و مؤسسات آموزشی متعددی که 
دوره هایی برای تکمیل و تعلیم مجدد و یا پیشبرد معلومات افراد 
دارند، و نیز دانشگاه هایی که اکنون درهایشان بدون هیچ قید و شرط 
رس��می به روی بزرگ ساالن باز است؛ دوم، در زمینة اجتماعی - 
فرهنگی، از طریق آموزشی آزادتر و سازگارتر که در آن خودآموزی 
با استفاده از منابع خبری و علمی و با برنامه های اوقات فراغت و 
فعالیت های اجتماعی و دسته جمعی تلفیق شده است تا محرک 
شرکت بیشتر دانشجویان در امر آموزش و مشوق تعلیم و تربیت 

متقابل گردد. 
توجه به پیوندهای میان توس��عة تعلیم و تربیت و جنبه های 

گوناگون اجتماعی و اقتصادی روز به روز افزایش می یابد. 
در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از دولت ها نظریة برنامه ریزی 
توس��عة نظام های آموزش��ی را، که البته اساساً محدود به آموزش 
مدرس��ه ای و دانشگاهی است، پذیرفتند. گرچه درجة کارآیی آن 
همیشه یکسان نبوده و گرچه اصوالً این امر مسئله ای بس پیچیده 
و فنی اس��ت و حتی گاهی انتظار معجزه از آن داشته اند، با وجود 
این، برنامه ریزی براساس یك روش صحیح تأثیر بسزائی در استفادة 
عاقالنه از منابع مادی و نیروی انسانی موجود داشته است. سرانجام، 
تعلیم و تربیت به طور کلی می کوشد تا از وظایف آموزشی صرف 
خود فراتر رود و چشم امید به شکوفایی کامل نیروهای روانی انسان 

بدوزد. 
گرچ��ه پدیده هایی که در باال مورد بررس��ی قرار گرفت غالبًا 
فقط گرایش هایی است که هنوز عمالً گسترش نیافته و اغلب به 
شکل های بسیار متفاوت نمایان می شود، لیکن حقیقت اساسی این 

است که: 
حتی آنجا که این گرایش های مشترک هنوز آشکار نشده اند یا 
حتی هنگامی که آثار و نتایج متفاوت به بار آورده اند، به ندرت دیده 
شده است که در تضاد با جریان هایی در جهت مخالف قرار گیرند، 

و بعید می نماید که در آینده نیز وضعی جز این پیش آید.
این گفته بدان معنا نیس��ت که در س��طوح دیگر جنبش هایی 
متفاوت و حتی متضاد دیده نمی ش��ود. توسعة تعلیم و تربیت به 
ناچار از راه های اداری و سازمانی کشور می گذرد: کشورهایی چند 
در جهت تمرکز و نظارت کامل دولت و نظام های یك پارچه گام 

برمی دارند، و کشورهایی دیگر برآنند که بر مرکزیت خط بطالن 
بکشند و نظارت های دولتی را از میان بردارند و از تعلیم و تربیت 

متنوع پشتیبانی کنند. 
با وجود این شك نیست که بسیاری از دگرگونی های آموزشی 
از یکدستی و ثباتی خاص برخوردار است و این امر به خصوص 
از این جهت که همه زادة عقاید متفاوت و انتقادها و جنبش های 
مخالف اند قابل توجه است. این دگرگونی ها را می توان برحسب 

چهار گرایش عمده تقسیم کرد: 

1. اصالحات آموزشی 
گرایش نخست شامل اصالح و تجدید سازمان در ساخت های 
تعلیم و تربیت موجود و نوسازی روش های آموزشی است. این نوع 
اصالحات، همراه با تغییرات بنیادی اجتماعی - اقتصادی یا جدا از 
آن ها، تقریباً همه جا جزو برنامه است. ابتکارات و اقدامات مقامات 
عمومی و نیز مؤسسات علمی و مربیان منفرد، در بسیاری از کشورها، 
خواه به طور ضمنی و خواه آشکارا، راه را برای نوآوری های اساسی 
باز کرده است. در کشورهای در حال توسعه، تغییرات بسیاری رخ 
داده است که غالباً نتیجة ابتکارات حکومت مرکزی است، گرچه 
کمبود وسایل و پاره ای پدیده های جامد اداری گاه شوق نوآوری 
را می پژمرد و مردم را برمی انگیزد که در انتظار تأیید آزمایش ها در 
کشورهای دیگر بمانند. در پاره ای کشورها، که صاحب منابع مادی و 
معنوی عظیم هستند، وسعت احتیاجات و شدت مشکالت آن قدر 
زیاد است که تا به امروز موفق نشده اند با آن ها به مقابله برخیزند. این 
امر نظرهای آنان را که معتقدند اصالحات باید همه جانبه و کلی 
باشد و اقدامات کوچك و جزئی را بی فایده می دانند تأیید می کند. 

2. تغییرات بنیادی 
در کش��ورهایی که گرفتار نابسامانی های سیاسی و اجتماعی 
شده اند، حوادث و وقایع مختلف موجب تغییرات عمیق بنیادی 
در جهان تعلیم و تربیت آن ها گردیده و مس��تقیماً در امر انتخاب 
دانش آموزان و دسترسی به آموزش در سطوح مختلف و تجدید نظر 
در برنامه های درسی، و به میزان کمتر به نوسازی روش های آموزشی، 
تأثیر می گذارد. در کشورهایی که تعلیم و تربیت را یك جنبش وسیع 
همگانی می شمارند،     برقرار کردن روابط بسیار نزدیك بین مدرسه 
و محیط در درجة اول اهمیت قرار دارد. در این کش��ورها هر فرد 
تحصیل کرده به حکم وظیفة ملی باید به کسانی که از حق آموختن 
برخوردار نشده اند آموزش دهد. تدابیری چنین، در کشورهایی که 
می کوشند تعلیم و تربیت را از راه ملی کردن آن از دولت جدا سازند 
و مسئولیتش را بر عهدة کسانی بگذارند که عمالً با آن درگیر هستند، 
نیز وجود دارد. مشکل تغییرات بنیادی در کشورهایی هم که معتقد 
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به انقالب کل دستگاه آموزشی هستند، و در صورت لزوم حتی با 
فشار نیروهای خارجی، نیز مشاهده می شود. 

3. انتقاد بنیانی 
گرایش سوم از جانب کسانی است که معتقدند تعلیم و تربیت 
باید از صورت »نهاد اجتماعی« و جامعه از صورت »نهاد مدرسه ای« 
به درآید. نظرهایی از این قبیل، که هنوز دارای هیچ گونه مبنای تجربی 
نیستند، تنها به منزلة یك بحث و نظر روشنفکرانه قابل اهمیت اند. 
اساس این نظرها محکوم کردن آشکار تعلیم و تربیت »رسمی« است. 
پیروان این نهضت برآنند که یا باید شیوه ای بینابین به وجود آید و یا 
طرحی عاقالنه برای رهایی کامل جامعه از تعلیم و تربیت مدرسه ای 
پی ریزی شود. نظریه ای چنین افراطی مبتنی بر این فرض اولیه است که: 
تعلیم و تربیت در هر جامعه یك متغیر مستقل و در تضادهای اجتماعی 
یك عامل مستقیم است. موقعیت مدرسه در اجتماع و سلطة نیروهای 
جبری وابسته به آن باعث شده است که مدرسه نتواند به منزلة وسیله ای 
برای تعلیم و تربیت واقعی در خدمت انسان قرار گیرد و یا نیروی 
»مؤانست« او را برانگیزد. بلکه به عکس، در چنین شرایطی مدرسه به 
هدف های جامعه برای خفه کردن، از خود بیگانه کردن و غیرانسانی 
کردن افراد خدمت می کند. بنا به گفتة ایلیچ، باید »نهادها دگرگون« شوند 
و مدرسه از میان برود تا انسان دوباره آزادی خویش را در جامعه ای رها 
از قید نظام مدرسه ای، به دست آورد و با تسلط بر نهادها، ابتکار عمل 
را در مسائل تربیتی خود به دست گیرد. این برداشت ها در شکل مطلق 
خود، با هیچ یك از مقوالت اجتماعی - سیاسی موجود در دنیا همساز 
نیستند، اما بانیان آنها معتقدند که جوامع از بند مدرسه رسته دیر یا زود 
در نظام اجتماعی خود به تحولی همه جانبه خواهند رسید، و به احتمال 
قوی دور باطلی را که تعلیم و تربیت امروز در دامش گرفتار است، پاره 
خواهند کرد. حتی آنان که بر این عقاید صحه می گذارند قبول دارند که 
اگر جوانان توانایی شکل دادن به خصایص خود را به دست آورند و 
از طریق زیستن در اجتماع معلوماتی کسب کنند و عمالً کارهایی انجام 
دهند، ناچار برای برخی آموزش های خاص، نوعی سازمان مدرسه ای 
الزم است. این نظرهای بدیع، که بسیار شبیه به دیگر جنبش های 
روشنفکرانه جوانان است، به هر حال، از جهت جنبش های فکری و 
بحث هایی که برمی انگیزند و نیز به خاطر شیوة زنده ای که برای طرح 
مسائل و مشکالت تعلیم و تربیت برگزیده اند، بسیار جالب توجه اند. 
آن ها می کوشند تا تمام امکاناتی را که می تواند منبع الهام نظام های دیگر، 

با همة اختالف ماهیتشان، قرار گیرد به وضوح نشان دهند.

4. پرخاش و سركشی 
گرایش چهارم، که در نتیجة اعتراض خود گروه استفاده کننده به 
وجود آمده است، در کشورهایی رخ داد که در آن ها تعلیم و تربیت 
به طور روزافزون بستگی به کار سیاستمداران، مربیان، پژوهندگان، 

اندیشمندان و حتی خود دانشجویان و عقاید عمومی داشت. 
تجزیه و تحلیل واکنش ها به نظام خشك تربیتی، از سوی پدر 
و مادرانی که تأثیر منفی نظام تربیتی را در کودکان خود مش��اهده 
می کنند، یا دانشجویانی که نسبت به ارزش امکانات آموزشی که 
بدانان تفویض می شود مشکوکند، نتایج مفیدی به دست می دهد. 
اینان می بینند که دستگاه مدرسه تنها در انحصار روشنفکران برگزیده 
قرار دارد، روشنفکرانی که فرآوردة دنیای پول و سرمایه هستند و 
خودشان این نظام تربیتی را پی نهاده اند و هنوز قواعد و ارزش های 
اخالقی خود را بر آن جاری می سازند. در نتیجه دانشجو در میان 
اختالف فاحشی که بین تعلیم و تربیت کند و مستعمل این دستگاه 
با واقعیت دنیای پیرامونش وجود دارد گیج و مبهوت می شود. پس 
سرکشی آغاز می کند، نیروی خود را بیهوده تلف می سازد، کسل و 

بی حوصله می شود و امید خود را بر مسائلی دیگر می بندد. 
تعلیم و تربیت که هرگز تا بدین حد مورد توجه نبوده است. 
اکنون در میان احزاب، نسل ها و گروه ها، موضوع مباحثه و منازعه 
قرار گرفته و اغلب به صورت مشاجرات سیاسی و عقیدتی در آمده 
است. تعلیم و تربیت یکی از موضوعات مورد عالقه برای انتقادهای 
علمی یا عملی اجتماعی شده است. شگفتی اولیای امور قابل فهم 
است که چرا قدرت آ ن ها، نه مثل سابق از طرف چند تن روشنفکر 
برگزیده مؤدبانه مورد سؤال و ایراد قرار گرفته، بلکه در میان همة افراد 
ذی نفع با پرخاش و حتی طغیان روبه رو شده است و چرا بسیاری 
از نتایج تحقیقات فعلی از جایی که بخواهد بعضی از اصول اولیة به 
ظاهر تغییرناپذیر را متزلزل کند با قید احتیاط تلقی می شود. باری به 
گمان ما کلیة این اعتراض ها، چه آشکار و چه نهان، چه آرام و چه 
خشن، چه اصالح طلب و چه انقالبی، باید به هنگام تعیین سیاست 
و طرح برنامة آموزش برای سال ها و ده ها سال آینده، به نحوی از 

انحا مورد توجه قرار گیرد. 
پس در این مجموعة ناهمگن گرایش های مشترک یا متباین، و 
اعمال و افکار وافر، و نیت های پاک، کجا می توان ویژگی خاص 

این زمان را یافت؟ 
باری، هنوز هم توجه بر چند مسئله اساسی متمرکز شده است: 
چگونه در تعلیم و تربیت به گسترش کّمی برسیم، چگونه تعلیم و 
تربیت را آزاد و همگانی کنیم، چگونه نظام های آموزشی را از پایه 
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متنوع گردانیم، و چگونه در نوسازی روش ها و محتوای تعلیم و تربیت 
موفق شویم؟ 

همچنین هنوز چشم انداز تازه ای از مشکالت در برابر ما وجود دارد 
که در واقع می توان آن را در سه سؤال خالصه کرد: 

آیا نظام های مدرسه ای توانایی جوابگویی به تقاضای جهانی تعلیم 
و تربیت را دارند؟ 

آیا می توان همة وسایل عظیمی را که تعلیم و تربیت بدان نیازمند 
است در اختیار آن گذاشت؟ 

و سر انجام، آیا می توان در حدود مرزی معین و به میزانی مشخص 
به توسعة تعلیم و تربیت ادامه داد؟ 

به این سؤال های مناسب باید پرسش هایی از نوعی دیگر نیز بیفزاییم 
تا بتوانیم در پرتو آن ابعاد واقعی این مشکل را، بدان گونه که در تحول 
آیندة آدمی مؤثرند، به روشنی بنمایانیم. ما می توانیم و موظفیم که در 
اوضاع و احوال کنونی، دربارة معنای واقعی تعلیم و تربیت در جهان 
امروز بیندیشیم و مسئولیت های آن را در قبال نسل های کنونی، که باید 
آن ها را برای دنیای فردا آماده  سازد، مجدداً تعیین کنیم، و نیز نیروها 

و آرزوها، چشم اندازها و هدف های آن را مورد بررسی قرار دهیم. 

روزگار پرس وجوها
نظام های آموزشی دستخوش فشار درونی و بیرونی اند. 

در هر نظام، فشارهای درونی، از جریان های ناموزون و تضادهای 
موجود در خود نظام برمی خیزند. بن بست های کنونی بدان گونه اند 
که تکامل بعدی تعلیم و تربیت مستلزم تجدیدنظر در خط مشی و 
بازنگری در بسیاری از گزینش هاست. با این همه، تجربة گذشته نشان 
می دهد که این کشاکش ها و فشارهای درونی به تنهایی، برای پدید 

آوردن دگرگونی در ساخت های آموزشی، کافی نیستند. 
فشارهای بیرونی در روزگار ما به ویژه نیرومندند، این فشار شکل های 
نویی به خود می گیرد، باعث تحول های ناگهانی و ضربه های واکنشی 
می گردد، دگرگون می شود و تربیت تازه ای به داده ها می بخشد. اکنون، 
آشکار است که دیگر نمی توان به همان راه ادامه داد، اما مردم دربارة 
راه نویی که باید برگزید تردید دارند و همین عوامل خارجی، به طور 

عمده مسیر اقدام آینده را معین خواهند ساخت. 

جهش 
علم و فن��اوری، هیچ گاه مانن��د زمان ما، دامن��ة       توانایی و 
امکانات بالقوة خود را با چنین درخش��ندگی و وضوحی باز 
ننم��وده بودند. در »نیمة دوم قرن بیس��تم«، دانش با جهش��ی 
شگفت انگیز به پیش رفت، پژوهش و نوآوری شکل سازمانی 
به خود گرفت، و در همان حال دگرگونی با ش��تابی بی پایان 
رخ داد و س��رمایه گذاری برای دانش و شمارة کارکنان علمی 
افزایش بیکران یافت )بیش از نود درصد دانشمندان و مخترعان 
سراسر تاریخ بشری در عصر ما زندگی می کنند(. نکتة شایان 
توج��ه دیگر آن که فاصلة زمانی میان کش��ف علمی و کاربرد 
پردامنة آن پیوس��ته کاهش می پذیرد. برای مثال، برای گذر از 
کش��ف اصول علمی عکاس��ی تا کاربرد علمی آن، 112 سال 
وقت الزم بود، در حالی که میان کش��ف و تولید باطری های 
خورشیدی فقط دو سال فاصله وجود داشت. نمودار زیر نشان 
می دهد که چگونه زمان الزم برای کاربرد یازده کشف بزرگی 
که در فاصلة میان اواخر سدة هجدهم و نیمه سدة بیستم انجام 

گرفته است، پیوسته کوتاه شده است. 

طی هزاران قرن، انسان به سرعِت گام های پا، و سپس به سرعِت 
چرخ مس��افرت می کرد. در اوایل سدة بیستم، اختراع موتور با 
احتراق داخلی، یعنی تولید اتومبیل، به انس��ان امکان داد که به 
س��رعت 140 کیلومتر در ساعت برسد. در 1945، هواپیماهای 
جت این سرعت را به بیش از ده برابر افزایش داده بودند. امروز، 
فضانوردان با سرعت های بیش از 40000 کیلومتر در ساعت در 

فضا حرکت می کنند. 
سرعت های قرن بیستم و فراهم بودن وسائط نقلیه در سراسر 
جهان، مس��افرت را کاری پیش پا افتاده و مسافت را بی اهمیت 
ساختند. انسان قرن های گذشته به سختی جرئت می کرد که از 
زادگاهش پای فراتر نهد، اما انسان امروز سیار است و یك جا 

نمی ماند. 
کوچ روستاییان به شهر، نقل و انتقاالت نیروی کار، سوداگری 
و جهانگردی - که نتایج چنین جنبش های وس��عی هس��تند - 
بس��یار اس��ت. تعادل فردی، ثبات زندگی اجتماعی و نهادها و 
ارزش های س��نتی همه دس��تخوش تکان ها و دگرگونی هایی 
ش��ده اند که، خواه س��ودمند و خواه زیان بخش، از انسان طلب 

می کنند که به مقیاسی بی سابقه سازگار با تغییر باشد. 
در قلمرو ارتباطات، انس��ان طی هزاران سال محدود بود به 
مسافتی که بانگ خودش یا آوای دهل شنیده می شد یا به زمانی 
که برای رساندن پیام کتبی الزم بود. طی سال های 1960، صدها 
میلیون انس��ان، آوای فضانوردان را ش��نیدند و آنان را به هنگام 
پای نهادن بر کرة م��اه دیدند. در دو دهة اخیر )2010- 1990( 
تحوالت در این زمینه بسیار عمیق بود و دنیای فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات )ICT( جهان را به کل دگرگون کرد و این ماجرا 

ادامه دارد. 

آیندة سرسام انگیز 
بن��ا بر همة ش��واهد و دالی��ل می توان باور داش��ت که این 
پیش��رفت دانش و توانایی های بش��ری که عمدتاً بعد از جنگ 
جهانی دوم چنین س��رعت سرسام انگیزی به خود گرفته، هنوز 
نخس��تین مراحل خ��ود را می گذارن��د، و به احتم��ال فراوان، 
هنگامی ک��ه آموزش در همة کش��ورها دموکراتیك تر گردد و 
به ویژه هنگامی که پیش��رفت تعلیم و تربیت در کشورهای در 
حال توسعه، پژوهندگان بسیار بیشتری را در زمینه های مربوط 
به دانش بشر و س��لطه اش بر محیط، بپروراند، سرعتی باز هم 

حسن طاهري
)1323(

آموزگار و مدرس تربیت معلم. همدان 
ـ تهران

حسن طاهري در تسوج از توابع 
شبس��تر در آذربایجان ش��رقي 
متولد شده اس��ت. وي مدرك 
كارشناسي آموزش ابتدایي را در 
سال 1351 از دانشگاه ابوریحان 
دریافت كرد و در مركز تربيت 
معلم همدان به كار مشغول شد. 
یك سال بعد نيز با تأسيس مراكز 
تربيت مربي كودكان به تدریس 
»ادبيات كودكان و داستان گویي« 
در همان مركز پرداخت. در سال 
68 به تهران منتقل شد و ضمن 
ادامة تدری��س در مراكز تربيت 
معل��م، در س��ال 1373 ب��ه دفتر 
برنامه ریزي و تأليف كتب هاي 
درس��ي راه یافت و مس��ئوليت 
»گروه هماهنگ��ي ابتدایي« را به 
عهده گرفت. از این زمان به بعد 
به كارهاي پژوهش��ي و تأليفي 
پرداخت و آن را توسعه داد و در 
برنامه ریزي و مدیریت ارزشيابي 
از اجراي برنامه هاي درسي دورة 
ابتدایي بيش از پيش فعال ش��د. 
متعددي  آموزشي  كارگاه هاي 
تش��كيل داد كه در یكي از آن 
كارگاه ها دكتر نجفي وزیر وقت 
آموزش وپرورش ني��ز در یك 

جلسة كامل حضور یافت.
حسن طاهري آثار قلمي متعددي 
در حوزة كاري خود دارد كه از 
آن جمله است مقاالتي كه بيشتر 
در مجات رشد چاپ شده و نيز 
یك دورة پنج جلدي »كتاب هاي 
كار و فعاليت خارج از كاس« 
به همكاري مجيد اهتمام حقيقي. 
كتابي از او با نام »تجربه هاي من 
در به كارگيري روش هاي جدید 
آموزش علوم« در س��ال 1380، 
در چهارمين جشنوارة كتاب هاي 
آموزشي رشد به عنوان »كتاب 
برگزیدة جش��نواره« انتخاب و 

معرفي شد.



شمارة س��وم - آذر  1391
28

افزون تر کسب خواهد کرد. 
جهش های کیفی دیگ��ری را نیز می توان، نه تنها در زمینة 
اختراعات بلکه همچنی��ن در زمینة بارآوری، اعتمادپذیری و 

کیفیت پیش بینی کرد. 
پیشرفت الکترونیك همراه با پیدایش ماشین های حسابگر 
یا کامپیوتر، مبنای انقالبی است همانند اختراع خط در عصر 
خود؛ و این انقالب را امروز همه به چش��م مشاهده می کنند. 
دورنماه��ای تولید صنعتی از بیخ و بن دگرگون ش��ده اند. تا 
همی��ن اواخر، صنعت، مواد خام طبیعی را به کار می برد، ولی 
اکنون ما از برخی ساخت های ریز نمود از اتم ها و مولکول ها، 
)نانو( »اجس��ام مرکبی« تولید می کنیم که محکم تر، بادوام تر،   
س��بك تر و در برابر درجه حرارت های ب��اال، مقاوم تر از مواد 
س��نتی اند. این انقالب، صنعت را از برخی وابستگی هایش به 
»منابع طبیعی« س��نتی رها می س��ازد و به آن امکان می دهد تا 
مواد م��ورد نیاز خود را از عناصر گوناگونی آلی و غیرآلی به 

دست آورد. 
اکتشاف های علمی، بی شمار و دارای اثری تالطم انگیزند. به 
واقع هیچ جنبه ای از جهان مادی و اجتماعی ما را نمی توان یافت 
که شرایط بنیانی اش، در فواصلی پیوسته نزدیك تر، دگرگون یا 
منقلب نشوند. این انقالب علمی و فنی اثرات خود را بر روی 
همة کش��ورها بدون استثنا می گذارد و عالقه به مسائل خطیر 
مشابه و نیز شمارة روزافزونی از عادات و رسوم همانند را بر 
همة مردمان سراسر جهان تحمیل می کند، و بدین گونه، بیش از 
هر عامل دیگری، انگ مشخص خود را بر روی جهان معاصر 
می نهد. دوشادوش این انقالب، جنبش های فرهنگی و هنری 
دگرگونی های��ی در ارزش ها و اخالقی��ات، در انتقال و درک 
پیام ه��ا، در آفرینش هنری و آموزش فرهنگی پدید می آورند. 
همة این جنبش ها همزمان با یکدیگر پای به صحنه می گذارند، 
و از همین جاست که مردم از »انقالب دوگانة فرهنگی عصر 
صنعتی« سخن می گویند. نیروی محرک این انقالب از ترکیب 
عقل و تخی��ل، از ترکیب عنصر غیرعقالنی و عنصر عاطفی 
برمی خیزد. مربیان امروزی، درواقع، با وظیفه ای افس��ون کننده 
مواجه اند: وظیفة پژوهش برای نیل به موازنه ای هماهنگ میان 

پرورش عقالنی و رهاسازی حساسیت. 

چشم اندازهای مهیج و هولناک 
چش��م اندازهای تکامل علم��ی دلپذیر، ش��ورآفرین و در 
همان حال، هولناک اند. نگاهی به همین پنجاه س��ال گذشته 
این پرس��ش را به میان می آورد که آیا قدرت فزایندة آدمی و 
گوناگونی و افزایش��ی که پیوسته در فراورده های انسان روی 
می دهد او را خوشبخت تر ساخته است؟ و آیا امکانات کم و 
بیش بی کرانی که در برابر انسان برای آباد ساختن سیاره اش و 
سرانجام آزاد شدن از آن گسترده است، هیچ گونه تصویری از 

این خوشبختی در ذهن او پدید می آورند؟ 
این س��خن ورد زبان همگان اس��ت که علم و تکنولوژی 
را، هم به ش��کلی سودبخش و هم به گونه ای زیان بار می توان 
به کار برد، اما مس��ئلة بغرنج و پیچی��ده و دقیقی در پس این 
وضوح ظاهری نهفته اس��ت که مسئلة اخالقی مرکزی عصر 
ما تواند ش��د. و باز همگان تصریح می کنند که نتایج فعالیت 
علمی و فنی اساس��اً وابس��ته به نظام اجتماعی - اقتصادی و 

سیاسی ای است که این فعالیت در درون آن انجام می گیرد. با 
این همه، بی گمان زمان درازی خواهد گذش��ت تا آن که بشر 
بتواند امکان کاربردهای زیان بخش علم را به کلی منتفی سازد. 
مجموعة علم - تکنولوژی تنها امید به حل مسائل بشریت را 
توجیه نمی کند، بلکه موجبی برای نگرانی در سطح جهانی نیز 

به دست می دهد. 
کشورهای در حال توسعه باید از تجربة جوامع صنعتی، به 
منظور پرهیز از زیاده روی های آن ها، عبرت گیرند. مس��ئله ای 
که در برابر این گونه کشورها قرار دارد بیشتر ادغام ارزش های 
علمی در فرهنگ هایشان است تا مجهز شدن پیشاپیش در برابر 

کاربرد نادرست علم. 

پذیرش روحیة علمی 
بی گمان، رش��د و توسعه، که همة کش��ورها ضرورت آن 
را تصدیق می کنن��د، متضمن پذیرش روحیة علمی اس��ت. 
کشورهای در حال توس��عه فقط در صورتی می توانند بدون 
از دست دادن خصوصیات ملی خویش به نوسازی خود نایل 
آیند که علم را در فرهنگ های س��نتی، و اندیشة جهانی را در 
فرهنگ ملی خود ادغام کنن��د. فرهنگ تنها در صورتی زنده 

تواند ماند که قادر به تغییر کردن باشد. 
هر معنایی که به واژة پیش��رفت یا ترقی داده ش��ود )خواه 
خوش بینانه، خواه بدبینان��ه و خواه صرفاً لغوی(، به هر حال 
آیندة انسان ناگزیر وابسته به پیشرفت علوم و تکامل نیروهای 
تولیدی است. یکی از دلهره های بزرگ انسان امروزی آن است 
که ببیند زمام این فرآیندها از دس��تش بیرون می رود، ببیند که 
آن ها از منطق خاص خودش��ان، منطقی که غیربشری است، 
فرمان می برند. این که خود انسان این فرآیندها را بنیان می نهد 
و ب��ر هر ی��ك از مراحل و منابع آن ه��ا، از پژوهش گرفته تا 
مصرف، با یك رش��ته تصمیم گیری ها )به کار بردن، عهده دار 
شدن، سرمایه گذاشتن، تولید و توزیع کردن( نظارت می کند، 

تغییری در مطلب پیش گفته پدید نمی آورد. 
یکی از مهم ترین مباحث فلسفی و عقیدتی مورد اختالف 
در اندیش��ة معاصر، به ویژه در اندیش��ة سیاسی، این است 
که آیا انس��ان برای بازگردان��دن فرمانروایی خود بر عناصر 
مؤثر در سرنوش��تش توانا یا ناتوان است. معهذا، اعم از این 
که انس��ان را در این زمینه نیرومند ی��ا ناتوان انگاریم، یگانه 
استنتاج ممکن این است که هر آیین معقول تعلیم و تربیتی 
باید مبتنی بر اصل مسلم زیر باشد: جامعه های کنونی و آینده 
ای��ن توانایی را دارند، یا خواهند داش��ت، که ثابت کنند که 
علوم و فنون به خودی خود هدف نیستند، و موضوع حقیقی 

آن ها بشریت است. 
عل��م و فناوری باید به صورت عناصر اساس��ی هر گونه 
اقدام آموزش��ی درآیند و در سراسر فعالیت های آموزشی که 
برای کودکان و جوانان و بزرگ ساالن در نظر گرفته می شود 
جای گیرند تا به فرد کمك کنند که نیروهای اجتماعی و نیز 
نیروهای طبیعی و تولیدی را به حیطة قدرت خویش درآورد 
و از این راه، به تس��لط بر خود، بر گزینش ها و کردارهایش، 
نائل گردد. سرانجام، باید به انسان یاری رسانند که روحیه ای 
علمی به دس��ت آورد تا بدین گونه بتواند علم را، بی آن که 

اسیر آن شود، تکامل بخشد. 
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گردآوری: احمد کریمی 

تفكر انسان را به کار نیک و عمل به آن وامی دارد. 
حضرت علی )ع( 

ــال عبادت است.  یک ســاعت تفكر بهتر از یک س
امام صادق )ع(

به  را  ــو  ت ــه  ک تــوســت  انــدیــشــة  و  فكر 
می کند.  ــت  ــدای ه صــالح  و  ـــت  راس راه 
امام علی )ع( 

ــت  ــارة خلق ــر درب ــد تفك ــی همانن ــچ عبادت هی
نیســت.  عزوجــل  خــدای  ــش  آفرین کار  و 
امام علی)ع(

ـــة مــحــض اســــت.  ـــش ـــدی بــشــر ان
گاندی 

هرگز قبل از فكر کردن، حرف نزن و کاری انجام مده. 
فیثاغورث 

ــوان پیدا کرد  ــر زمین نمی ت ــاس را جز در قع الم
ــوان یافت.  ــاق فكر نمی ت ــق را جــز در اعم و حقای
ویکتورهوگو 

ــتگاری اســت.  تفكر در عاقبت هر کار باعث رس
سقراط 

م�ن می اندیش�م پس هس�تم، هس�تم چ�ون فکر می کن�م، فکر 
می کنم چون شک می کنم.             دکارت 

ــت.  ــه ای زایـــنـــده اس ــم ــش ــه چ ــش ــدی ان
پاسکال 

سخت تر  باشد  زنجیر  از  تدبیر  رشتة 
را  شیر  آرد  بند  در  خود  تدبیرِ  با  مرد 

کهن  پیر  ــــرورده،  پ ــن دان  ــخ س
سخن  بگوید  ــگــه  آن بیندیشد 
َدم  ــه گــفــتــار  ب ــأمــل  ــی ت ب مـــزن 
غم  چه  گویی  دیر  گر  گــوی،  نكو 
دواب  از  است  بهتر  آدمــی  نطق  به 
صواب  نگویی  گر  به،  تو  از  دواب 

سعدی

کند  بد  اندیشة  که  کس  آن  هر 
ــود کند  بــه فــرجــام، بــد بــا تــن خ

فردوسی 

درون  در  آیــد  که  اندیشه  یک  از 
سرنگون  یكدم  به  گردد  جهان  صد 
بین  اندیشه  یک  ز  بی پایان  خلق 
زمین  روی  روان  سیلی  چون  گشته 
خرد  خلق  پیش  اندیشه  آن  هست 
لیک چون سیلی جهان را خورد و برد 
شبان  او  و  است  رمه  چون  عالم  خلق 
شبان  و  روز  را  جمله  ــد  مــی دوان

مولوی
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شناخت
یک آسیب

تأثیر گذار درتدریس
وامل 

ي ع
رس

بر

اشاره
امروزه در فضاهای آموزشی و پژوهشی ما این تصور غالب است که در نوشتن مقاله یا اثر تحقیقی حتمًا 
باید از منبع یا منابعی استفاده کنیم تا بتوانیم نوشته ای مطلوب و با ارزش بنویسیم، در غیر این صورت، 
آنچه نوشته ایم فاقد ارزش علمی است. نگارنده، بدون این که بخواهد منکر ارزش استفاده از منابع و 
مستند ساختن مطالب به منابع و متون و اسناد و شواهد صحیح و قابل اعتماد باشد، معتقد است که 
این روش متأسفانه در محیط های علمی پیرامون ما، در کژراهه ای افتاده است که نتیجه ای 
جز هدر دادن منابع و امکانات مادی، انسانی و زمانی و... ندارد. گمان می رود آنچه 
به این تصور غلط که در باال اشاره شد دامن زده است، روند غلطی است که ما 
در دانش افزایی و ارتقای مدرک پیش گرفته ایم و کوشیده ایم عمدتاً به طور 
»صوری« دانش افزایی کنیم. اما در نهایت به مدرک افزایی رو آورده ایم. 
حاکم شدن چنین نگاهی بر نوشتن و حتی بر تحقیق و پژوهش سبب 
شده است بسیاری از نوشته هایی نیز که به دفتر مجلة ما می رسد- 
فعالً به مجالت دیگر کاری نداریم- از همان سنخی باشد که 
اشاره شد؛ یعنی گردآمده از منابع و مآخذ یا متکی بر آن ها 
ولی فاقد محتوای علمی و روشن بینی الزم. نوشته های مورد 
اشاره عموماً دو ویژگی دارند: یکی نقل  قول های مکرر و 
پی در پی از این کتاب و آن کتاب و این منبع و آن 
منبع، به طوری که مقاله در نهایت چیزی نیست جز 
تعدادی پاراگراف که از آثار دیگران برداشته شده 
است و معلوم نیست سهم خود نویسنده در این 
میان کجاست. دوم، فهرست منابع در پایان مقاله، 
توجه  جالب  انگلیسی.  و  فارسی  منابع  از  اعم 
این که پاره ای مواقع با مقاالتی روبه رو می شویم 
که فهرست منابع دارند ولی در متن آن ها هیچ 
ارجاع یا اشارة مشخص به این که کدام جمله، 
شده،  برداشت  منبع  کدام  از  بند  یا  عبارت 
نشده است. بدین طریق است که هزاران برگ 
این که جوهری  بدون  می شود  نوشته  مطلب 
یا روایتی  تازه  یا سخنی  از دانایی و معرفت، 
تازه از یک مسئله، یا طرح روشن یک مسئله 
یا مشکل و... در آن ها یافت شود. بدیهی است 
که اثر این گونه نوشته ها در تولید علم و رشد و 
گسترش دانش، بسیار اندک و ناچیز خواهد بود و 

چه بسا تأثیر منفی هم داشته باشد.
حتی  یا  می نویسد-  مقاله ای  که  کسی  واقع  در 
سخنرانی علمی می کند- باید هستة اولیه  ای از دانش 
راجع به آن موضوع یا رشته را  در ذهن خود داشته 
باشد تا بتواند آن را در مزرعة دانش  دیگران بکارد و 
آبیاری کند تا به محصول تازه دست یابد. در مورد نوشتن، 
این مزرعه همان منابع، شواهد، تجربه ها، تمثیل ها، مصداق ها، 
نحوة استدالل و حتی در مواردی حکایت و ضرب المثل و نقل 
قول از بزرگان و... و استفاده از آن ها در تبیین و بازگشایی آن 
»هستة دانش« است، وگرنه هرچه بیشتر روی کاغذ بیاید مصداق 

این شعر حکیم نظامی خواهد بود که:
الف از سخن چو ُدر توان زد 

آن خشت بود که پر توان زد
این مقدمه را برای آن آوردیم تا شما را به مطالعة دو مطلب که در پی می آید دعوت 
کنیم. مقاله ای که به اظهار خود نویسنده در نوشتن آن از هیچ منبع مکتوبی استفاده نشده 
است و مقالة کوتاه تری که در نوشتن آن از سه منبع استفاده شده است. البته ما هر دو مقاله را 
مناسب و مفید دانسته ایم که به چاپ آن ها اقدام می کنیم، اما احساس می کنیم مقایسة آن دو می تواند 
تا حدی به درک آنچه در این مقدمه به آن اشاره شد کمک کند. به عبارت دیگر، مقالة اول که براساس 

تجربه و کسب معرفت نویسنده طی بیش از دو دهه خدمت است گویاتر و رهگشاتر است
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عوامل تأثیرگذار بر جریان تدریس در كالس
الزم اس��ت به اس��تحضار برسانم که این مطلب  از هیچ کتاب یا پایان نامه یا هرگونه متن مکتوب دیگری گرفته نشده و تنها 
تجربیات حاصل از 22 سال خدمتم در آموزش و پرورش است. عنوان انتخاب شده برای آن نیز حاصل این تجربة 22 ساله است.

شما در کالس درس با فراگیرندگانی مواجهید که از نظر توانایی یادگیری، تمایل به یادگیری و جنبش و تکاپو، عالقه ها و سلیقه های 
فردی، فرهنگ و ادب خانوادگی و میزان اهمیت دادن به تحصیل و حتی توانایی های جسمانی و بدنی با یکدیگر متفاوت اند.

برخورد شما با چنین مجموعه ای ناهمگون و متفاوت نیازمند تمهیداتی است که از مهم ترین آن ها کسب فنون و مهارت های متفاوت 
و متعددی است که بتوانید فضای الزم را برای آموزش فراهم کنید. چراکه بزرگ ترین آفت آن است که تمام فراگیرندگان را به یك 
دید بنگریم، یا روش های اجرایی در کالس را به طور یکسان پاسخ گوی نیاز همة آن ها بدانیم. در این صورت، خود به خود تعدادی از 

دانش آموزان را از گردونة آموزش خارج کرده ایم.
به تجربه آموخته ام که توجه به تفاوت های فردی و قابلیت های فراگیرندگان، انتخاب روش تدریس��ی متناس��ب با سطح علمی و 
توانایی های آن ها و ایجاد فضایی که بتوان از آن بیشترین بهره وری را داشت، کمك شایانی به معلم خواهد کرد. به همین خاطر سعی 

می کنم عوامل تأثیرگذار در تدریس را در سه عامل ارزیابی کنم:
1. فضا و تجهیزات آموزشی

2. دانش آموز
3. معلم

فضا و تجهیزات آموزشی
این مورد از جمله عواملی اس��ت که معموالً  نادیده گرفته می شود یا اثر آن را در روند 
طبیعی کالس و تدریس دبیر کم اهمیت می دانند، در حالی که اصاًل چنین نیست. بسیاری 

از بناه��ای جدیدی که معموالً به ص��ورت راهروهای طویل )کری��دور( در مدارس 
ساخته می ش��وند، امکان بازتاب صدا )اکو( را بیش از پیش فراهم می سازند. از 

این رو معموالً رفت و آمدها و گفت وگوهای روزانة بیرون از کالس می تواند 
تدریس در کالس را با مشکل مواجه سازد. افزون بر آن کالس هایی هستند 
ک��ه دقیق��اً رو در روی همدیگر ق��رار دارند و با باز ب��ون درها، تداخل 

آموزشی را سبب می شوند.
اما در داخل کالس هم عوامل متعدد دیگری هستند که نمی توان اثر آن ها 
را ندیده گرفت. میز و صندلی های غیراستاندارد که معموالً  با ساختار بدنی 
دانش آموزان متناسب نیست، دمای نامناسب، روشنایی ناکافی کالس، نبودن 
پرده در مقابل تابش نور خورشید، تختة )سیاه یا سفید( کالس، رنگ آمیزی 
کالس و حتی پنجره های کالس که رو به حیاط مدرسه باز می شوند و... 

همة این ها می توانند بیش از آنچه تصور می کنیم تأثیرگذار باشند. شاید گزاف 
نباشد اگر بگوییم که گاهی معلم در کنترل این عوامل مجبور است مثل یك شطرنج باز 

عمل کند و در طول تدریس با حرکت های آگاهانه در نظارت و کنترل هر یك از عوامل 
باال بکوشد. این که چه موقع در یا پنجرة کالس باز باشد، چگونه لحن و تن صدایش با دبیر 
کالس روبه رو تداخل نکند، یا چگونه جلوی تابش مستقیم نور خورشید را، با کیف دانش آموز 
یا روزنامه یا حتی جابه جایی دانش آموزی در کالس بگیرد و...، حرکت هایی هستند که معلم 
یا دبیر، به فراخور شرایط کالس، از آن ها بهره می برد. البته بدترین راه حل می تواند این باشد که 

درسش را در کوتاه ترین زمان تمام کند تا از تأثیر این عوامل بر تدریسش بکاهد.
دانش آموزان ب��ه هر گونه تغییر فیزیکی در کالس درس کنجکاوی و حس��اس 

هستند و به طور جّدی به آن واکنش نشان می دهند. چه درس خوان باشند یا نباشند، 
و چه تغییر ایجاد ش��ده در حد تغییر رنگ گچی باش��د که معلم با آن 

روی تخته می نویس��د. در عین حال، در بیش��تر موارد ایجاد تغییر، 
اگرچه ب��رای معلم به صرف انرژي و حوصلة زی��اد نیاز دارد، اما 
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 سامی خانی تمبی
دبیر آموزش وپرورش منطقه 1۳ تهران 

شمارة س��وم - آذر  1391
31



شمارة س��وم - آذر  1391
32

الزم است و کارس��از خواهد بود و حداقل این که در بهبود 
روابط بین معلم و دانش آموز اثرگذار است. مثل هنگامی که 
معل��م، مبتکرانه، کالس را در حیاط، آزمایش��گاه، کارگاه یا 
سالن اجتماعات برگزار می کند یا این که از وسایل کارگاهی، 
آزمایش��گاهی، فیلم های آموزشی و فناوری های جدید برای 

آموزش استفاده می کند.

دانش آموز
معموالً تمام شگردهایی که معلم برای ادارة کالس به کار 
می گیرد به منظور ایجاد جّوی آرام برای بهره گیری حداکثری 
دانش آموز از کالس درس است. اما اگر خود دانش آموز منبع 

تنش باشد چه؟
این که خود دانش آموز اساس��اً تمایل به فراگیری داش��ته 
باشد و حضور او در مدرسه واقعاً به منظور یادگیری و کسب 
علم باش��د، یکی از ش��روط اصلی یادگیری است. معلم با 
دانش آم��وزی که اصاًل اعتقادی ب��ه درس و یادگیری ندارد، 
هیچ کاری از پیش نمی برد. اینجاس��ت که نخس��ت باید به 

دنبال عواملی بگردد تا در دانش آموز ایجاد انگیزه کند.
ای��ن ایجاد انگیزه می تواند به ش��کل هایی نمود پیدا کند. 

مانند هنگامی که ش��ما با دانش آموزی روابط دوس��تانه تری 
برق��رار می کنی��د و او را در رودربایس��تی ق��رار می  دهید، 
ی��ا هنگامی که دانش آم��وزی را س��ر کالس خودتان مأمور 
جم��ع آوری ورق های امتحانی می کنید، ی��ا دانش آموزی را 
نماین��ده یا مبصر کالس قرار می دهید، یا در هنگام تدریس، 
از ن��ام او برای مثال و از وجودش به عنوان ماکت اس��تفاده 

می کنید و...
ب��ا این روش ها و ش��گردها در حقیقت معلم می  کوش��د 
دانش آم��وز را وارد جری��ان کالس کند و ب��ه طریقی به او 
بفهماند که آمادگی درس��ی او برایش، یعنی برای معلم، مهم 

است.
تفاوت ه��ای ف��ردی را نی��ز نبای��د از نظر دور داش��ت، 
از جمل��ه تف��اوت در می��زان یادگیری، تف��اوت در ضریب 
هوشی، تفاوت های فرهنگی، میزان تأثیرات بلوغ، مشکالت 
خانوادگی و حتی بیش فعالی. توجه ش��ما را به سه نمونه از 

این تفاوت ها جلب می کنم.
- دانش آم��وزی را تصور کنید که با ورود خود به کالس 
کوله باری از مش��کالت و درگیری ه��ای خانوادگی، رنج ها، 
غم ه��ا و محدودیت ها را نیز همراه می آورد. او خس��ته و از 
درون فروپاش��یده است و به علت کلنجار رفتن با مشکالت 
یا  آنچه او مش��کالت خود می داند، دیگر رمقی برایش باقی 

نمانده است.
- دانش آموز دیگری را در نظر بگیرید که به علت انرژیك 
ب��ودن مبتال به عارضة بیش فعالی اس��ت. آرام و قرار ندارد، 
دائماً صندلی خود را ترک می کند، به دفعات با اطرافیان خود 
صحبت می کند، به دالیل گوناگون از شما اجازه می گیرد تا از 
کالس خارج شود یا مداد خود را بتراشد یا از دوستش لوازم 
بگیرد یا این که دائم پای میز دبیر است و سؤال می پرسد یا از 
ش��رایط کالس گله دارد و... بر هیچ کس هم پوشیده نیست 

که تعداد این نوع دانش آموزان در کالس درس کم نیست.
- دانش آم��وز دیگری را در نظر بگیری��د که تحت تأثیر 
ترشح نامتوازن هورمون های مترشحة دوران بلوغ است. سر 
کالس س��عی می کند خود را نش��ان ده��د. از انواع متلك و 
جمالت قصار استفاده می کند تا کالس را بخنداند و خود را 
در کانون توجه قرار دهد. برای معلمش به ش��خصی حاضر 
جواب تبدیل ش��ده است و گاه در برخورد با رفتار قهرآمیز 
معلم واکنش او گس��تاخانه اس��ت، آداب صحبت کردن او 
تغییر کرده و گاهی این تغییر در طرز نشس��تن روی صندلی 

یا طرز لباس پوشیدنش هم مشهود است.
معل��م در این م��وارد چه بکند؟ آی��ا در تمام این حاالت 
برخورد یا عکس العملی یکسان از خود بروز  دهد؟ یا بکوشد 
تم��ام این تغییرات را نادیده بگیرد و کارش را ادامه دهد؟ یا 
این که حساس��یت نش��ان دهد و برای از بین نرفتن کنترل و 

وقت، این دانش آموزان را از جریان کالس حذف کند؟
قطعاً معلم خ��وب، آگاه و باتجربه، بین همة این حاالت 
تفاوت قائل می ش��ود و نس��بت به آن ه��ا عکس العمل های 

متفاوت خواهد داشت.
در مورد اول، شاید بد نباشد که، حتی اگر شده یك روز، 
آن دانش آموز را به حال خود واگذارد و از پرسش در مورد 
مشکلش صرف نظر کند. مبادا دانش آموز بپندارد که علی رغم 
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تمام مشکالتش معلم نیز به پروپایش می پیچید. برای پرسش 
در مورد مشکلش و کمك به حل آن فردا نیز دیر نیست.

در م��ورد دوم، معلم معم��والً دانش آم��وز انرژیك را به 
آرامش ف��را می خواند، مح��ل نشس��تنش را جایی نزدیك 
خ��ود در نظر می گیرد تا به نوع��ی دورش را خلوت کند و 
از پارازیت هایی که ذهنش را درگیر می کند دورش س��ازد و 
انرژی اش را صرف انج��ام کار در کالس و رفت و آمدهای 
درون کالسی از جمله جمع کردن تکالیف، جمع کردن اوراق 
امتحانی ی��ا مثاًل پاک کردن تخته می کن��د. دائم به او توجه 
می کند، به مناسبت های گوناگون در کالس نام او را می برد و 
حتی در تدریس از او مانند یك ماکت زنده استفاده می کند. 
بازخورد همة این ها می ش��ود آرامش درونی برای یك فرد 
انرژیك که نیاز درونی اش که همانا جلب توجه است، ارضا 

می شود.
در مورد سوم بدترین برخورد و عکس العمل می تواند این 
باش��د که بالفاصله دانش آموز را از کالس اخراج کنیم. هر 
معلم آگاهی می داند که این راه حل خوبی نیس��ت، چون از 
این قبی��ل افراد، حتماً بیش از یك نف��ر در کالس درس او 
نشسته اند. پس چه باید کرد؟ آیا باید اجازه داد کالس درس 
جوالنگاه آنان شود؟ یا باید آن قدر بی تفاوت بود که صدای 
س��ایرین نیز به نش��انة اعتراض درآید؟ قطعاً هیچ کدام. باید 
توجه داشت که هم معلم و هم دانش آموز مثل دیگران خسته 

می شوند.
پس شاید به جای مجادله بهتر باشد از این فرصت استفاده 
کنیم. یعنی ما هم با بچه ها بخندیم و به جای قرار گرفتن در 
مقام مقابل با آن ها ابتدا با آن ها همس��و شویم و سپس آن ها 
را از جریان این رودخانه کنار بکشیم، یعنی پس از خندیدن، 
نوبت جهت دادن به شوخی ها و مطالب طنز مطرح شده در 
کالس اس��ت و این که به آن ها گوشزد کنیم باتوجه به کمی 
وقت بهتر اس��ت برگردیم به بحث جّدی کالس، و به مرور 
زمان ب��ه آن ها بفهمانیم که ش��وخی و تفریح به جای خود، 

درس هم به جای خود.
مورد دیگری که باید به آن اش��اره کرد، فرهنگ آموزشی 
خانواده هاست. خانواده هایی که به درس و تحصیل اهمیت 
نمی دهند یا حداقل این امر در ظاهرشان مشهود نیست، این 
فرهنگ را به بچه های خود نیز منتقل می کنند. در این حالت 
معلم باید از یك گام عقب تر شروع کند. یعنی لزوم تحصیل 
را برای این گونه دانش آموزان توضیح دهد و آن ها را توجیه 
کند ک��ه درس خواندن ب��رای آنان چقدر ضروری اس��ت. 
بدیهی است موفقیت معلم در این پروژه شدیداً به موفقیت 

دانش آموز در امر تحصیل گره خورده است.

معلم
محبت��ی زمزم��ة  ب��ود  ار  معل��م  درس 
جمع��ه ب��ه مکت��ب آورد طف��ل گری��ز پ��ای را

این عبارت و عبارت های مشابه آن در نظام آموزشی ما به باور 
و اعتقادی ارزشمند تبدیل شده ، تاکنون همواره کاربرد داشته اند 
و زبانزد خاص و عام بوده اند. کالم معلم، نفس معلم و احساس 
معلم می تواند دانش آموز را سحر کند و آن چنان اثر عمیقی در او 
بر جا بگذارد که در ذهن وی حك و ماندگار ش��ود. پس معلم 

خود یکی از عوامل تأثیرگذار بر جریان تدریس اس��ت. آرامش 
معلم هنگام ورود او به کالس در حقیقت کالس را نیز به آرامش 
دعوت می کند. معلمی را تصور کنید که به هنگام ورود به کالس 
با صورتی آرام و بدون انقباض عضالت چهره و ابروهای درهم 
کشیده وارد می شود، لبخند کم رنگی دارد، آرام و متین راه می رود، 
هنگام رسیدن به میز و صندلی اش به آرامی بچه ها را دعوت به 
نشستن می کند و با حوصله و آرامی پاسخ سالم دانش آموزان را 
می دهد؛ حتی اگر این سالم ها همهمه ای را به وجود آورده باشند. 
متأسفانه ناگزیریم اعتراف کنیم که گاهی خود معلم منبع تنش و 
ناآرامی است. اما معلمی که مرتب لباس می پوشد، به سرووضع 
خود می رس��د، بوی خوش می دهد و به علت استراحت کافی 
در طول ش��بانه روز ذخیرة انرژی و ظرفیت خوبی دارد، کالس 
را ب��ه احت��رام و اطالعت وام��ی دارد و برعکس معلم ناراحت، 
مضطرب با سرووضع از هم پاشیده، لباس اتو نکرده و کفش هایی 
که مدت هاس��ت واکس به خود ندیده، خود را به سوژه ای برای 
گفت وگو در کالس تبدیل می کند. به جز وضعیت ظاهری، تسلط 
معلم به مواد آموزش��ی نیز عامل دیگری اس��ت برای واداشتن 
دانش آموز به اطاعت. دانش آموزی که معلم خود را با سواد، توانا، 
مسّلط بر جریان دانش، آگاه و قادر به حل مسائل جاری کالس 
می بیند، او را به دیدة احترام می نگرد؛ حتی اگر درسش را نخواند.

توانایی معلم در برقراری ارتباط دوستانه با دانش آموزان خود، 
داشتن گوش شنوا برای شنیدن گالیه ها و مشکالت آنان و این که 
به هر وسیله ای به آن ها بفهماند که برای پیشرفت و موفقیتشان 
ارزش و احترام قائل است و با تمام توان می کوشد به آنان کمك 
کند، احترام دانش آموزان را در پی دارد. دانش آموز شاید سهل انگار 
باشد، شاید ظاهراً بروز ندهد، اما مطمئن باشید فرق معلمی را که 
در کالس تالش پیگیرانه دارد با معلمی که کالس را با یك روند 

معمولی سپری می کند می فهمد.
یکی از فنونی که معلم از آن در کالس به دفعات باید استفاده 
کند، تغییر آهنگ، لحن و تن صدایش است. گاهی صدای بلند 
و گاهی کوتاه، زمانی تند و زمانی آرام. این که وقتی دانش آموزان 
همهم��ه می کنند معلم نیز برای کنترل همهم��ة آن ها با صدای 
بلندتری به تدریس ادامه دهد، راه چندان مناسبی نیست. چون در 
حقیقت دانش آموزان را به بلندتر صحبت کردن تشویق می کند. 
شاید در این حالت، قطع جریان صدا از طرف معلم خألیی ایجاد 

کند که دانش آموزان برای شنیدن اجباراً خاموش شوند.
معلمی ممکن اس��ت با انبوهی از مش��کالت و درگیری ها 
س��روکار داشته باش��د، اما معلمان عموماً یاد گرفته اند همة این 
مشکالت را پشت در کالس جای بگذارند و وارد کالس شوند. 
در هر حال، اضطراب و استرس انرژی معلم را تخلیه می کند و 
بدیهی است که بازدهی تدریس در این شرایط به حداقل می رسد.

به سه حالت زیر به هنگام تدریس توجه کنید:
- معلم در کالس متکلم وحده است و تدریس خود را به طور 

شفاهی انجام می دهد؛
- در تدریس شفاهی از نوشتن پای تخته، خالصه کردن مواد 

آموزشی و رسم شکل استفاده می کند.
- ع��الوه  ب��ر تدریس ش��فاهی و اس��تفاده از تخت��ه برای 
خالصه نویسی و رسم شکل، نمونه کار و وسایل کمك آموزشی 

را نیز در اختیار فراگیرندگان قرار می دهد.
فکر می کنید در کدام حالت و به چه دلیل کارایی بیشتر است؟

 
در بسیاری از 

مدارس معلمانی 
وجود دارند که 
از هر حیث بر 
فضا و جریان 
تدریس در 

کالس مسلط و 
تأثیرگذارند و 
جریان کالس 
و تدریس را به 
میل خود هدایت 
می کنند و پیش 

می برند.
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اگر بخواهیم علمی برخورد کنی��م، می توان فهمید که در 
حالت اول معلم فقط یك حس از حواس پنجگانة دانش آموزان 
را به خدمت گرفته و فعال کرده است و آن حس شنوایی است.
در حالت دوم، هنگامی که از خالصه نویسی و رسم شکل و 
نمودار نیز استفاده می کند، عالوه بر شنوایی از حس بینایی نیز 

کمك گرفته است.
و در حالت س��وم، هنگامی که دانش آموزان دس��ت به کار 
می شوند و از لوازم و وسایل کمك آموزشی استفاده می کنند، 
سومین حس آن ها یعنی حس المسه یا بساوایی نیز وارد جریان 

بازی می شود.
پس طبیعی اس��ت که حالت س��وم را پربازده ترین حالت 

بدانیم.
امروز، پس از 22 سال کار، احساس می کنم آنچه می تواند 
در کار معلمی جامة عمل بپوشد خیلی فراتر از آن هایی است 
که اشاره کردم. در مجموع دانش آموزان باید در مورد کفایت، 
توانایی و لیاقت معلمشان به اعتقاد و باور قلبی برسند. چنان که 
با تمام وجود دوس��تش بدارند، حرف هایش را از دل و جان 
بپذیرند و فرمان هایش را صادقانه اجرا کنند. همچنین نباید او 
را الگویی دست نیافتنی بپندارند و در ذهنشان جایگاه رفیعی 

برایش بسازند. بهتر بگویم، نباید  او را مانند بت بپرستند.
رسیدن معلم به چنین جایگاهی غیرقابل دسترس نیست. 
همان طور که می بینیم، امروزه در بسیاری از مدارس معلمانی 
وجود دارند که از هر حیث بر فضا و جریان تدریس در کالس 
مسلط و تأثیرگذارند و جریان کالس و تدریس را به میل خود 

هدایت می کنند و پیش می برند.
اکنون با پشت سر گذاشتن بیست و دومین سال حضور در 
آموزش و پرورش، بیش از پیش به آنچه بدان اشاره شد اعتقاد 
و باور دارم و سعی می کنم بهترین بهره را از آن ببرم. باشد که 
رضایت خدا و رضایت خلق خدا بیش از پیش حاصل شود. 

آموزش و پرورش خراسان جنوبي، شهرستان سرایان
به عقیدة بسیاري از کارشناسان شاید آموزش خیلي سخت 
نباش��د، اما آنچه کار معلمي را سخت و پرمشقت مي کند، 
ایجاد فضاي آموزش و یافتن شیوه هاي مناسب براي جلب 
و جذب دانش آموزان است. باید پذیرفت که استعداد افراد 
با یکدیگر فرق دارد و راه هاي یادگیري نیز متفاوت اس��ت. 
برخي دانش آموزان بسیار با استعدادند و سریع یاد مي گیرند 
و برخي به کار و تمرین بیشتري نیاز دارند. مهم این است که 

معلم چگونه در ذهن دانش آموز جاي بگیرد.
قدرت کنترل و به دست گیري کالس از هنر هاي معلمی 
است. تن و لحن صداي معلم مؤثر است. معلم باید بداند چه 
مواقعي تن صداي خود را باال و پایین ببرد تا توجه دانش آموزان 
را جلب کند. چنانچه دانش آموزان در کالس احساس آرامش 

چگونه 
معلم 
حرفه اي 
باشیم؟

مهدي محمدزاده آیسک
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نکنند، زحمات معلمان گرامي به بار نخواهد نشست. نحوة رفتار، 
گفت��ار و حتي نگاه معلم در این باره تأثیر وی��ژه اي دارد. اگر جّو 
اضطراب و تحکیم بر کالس حاکم باشد یا برعکس از سوی معلم 
جربزه ای در کار نباشد و کالس خسته کننده شود، کالس دچار 
هرج و مرج می شود و در نهایت به توجه نکردن دانش آموزان به 

مطالب ارائه شده مي انجامد.
معلم مي توان��د دانش آموزان نافرمان و بازیگ��وش را با دادن 
مس��ئولیت هاي گوناگون نظیر کنترل تکالیف، حضور و غیاب، 
توزیع و جمع آوري برگه هاي امتحاني و ارتباط با دفتر مدرس��ه 

تحت انضباط درآورد.
توجه معلم به دانش آموزان تأثیر قابل مالحظه اي بر آن ها دارد. 
حتي یك نگاه یا تشویق زباني ساده یا انتقاد در خلوت و به دور 
از مطرح ش��دن در جمع دانش آموزان مي تواند بسیار مؤثر واقع 
شود. توجه معلم به مسائل و ویژگي هاي فردي دانش آموزان نیز 
از مواردي اس��ت که آن ها را به حضور مؤثرتر در کالس درس 
تشویق مي کند. نحوة برخورد معلم با دانش آموز خجالتي و بي پروا 
متفاوت است و نحوة تشویق و تنبیه ها نیز گوناگون اعمال مي شود 

و این کار به جز از معلم حرفه اي از کسي برنمي آید.
همه می دانیم ، هرگاه کس��ی بخواه��د در کار خود همچون 
عنصری حرفه ای مطرح شود ، باید شرایط و ملزومات آن را هم 
داشته باشد . اصوالً حرفه ای شدن در هر کاری قواعد خاص خود 
را دارد. حرفة معلمی نیز از این قاعده مس��تثنا نیست . اغلب به 
غلط تصور می کنیم که معلمان با تجربه و برخوردار از دانش و 
اطالعات سطح باال معلمان حرفه ای نیز هستند. هر چند موارد 
ذکر شده برای هر معلم حرفه ای شرط الزم است ، اما کافی نیست . 
چه بسا معلمانی که در رشته ای که تدریس می کنند سوابقی بس 
طوالنی دارند ، اما نمی توانند همچون معلمی حرفه ای عمل کنند. به 
عبارت دیگر در جلب توجه و عالقه مندکردن دانش آموزان، چه به 
لحاظ روش تدریس و چه به لحاظ مدیریت کالس، موفق نیستند 
و همچنین معلمانی هستند که از لحاظ روش تدریس و مدیریت 
در وضعیت مطلوبی قرار دارند ، اما به هیچ وجه نمی توانند کالس 

جذابی را برای فرا گیرندگان فراهم آورند. پس باید سؤال کنیم:

چگونه می توانیم كالس جذابی برای دانش آموزان خود 
فراهم كنیم ؟

فرض کنید وارد کالس شده اید . اولین قدم تدریس شما پس از 
ورود به کالس چیست ؟ به عبارت دیگر ، چه کارهایی باید انجام 
دهید ؟ و از انجام چه کارهایی باید بپرهیزید ؟ اگر کالس شلوغ بود 

چه باید کرد ؟ و...
 فراین��دی را که در پی می آید ، مرحله به مرحله طی کنید. 

مطمئن باشید در این صورت کالس جذابی خواهید داشت. 
 مکث کنید ، منتظر بمانید تا کالس آماده ش��ود. تك تك 
دانش آموزان را از نظر بگذرانید ، قبل از آن که همه آماده ش��وند ، 

تدریس را شروع نکنید. 
 اگر کالس پر س��روصدا و شلوغ اس��ت ، به دانش آموزان 
شلوغ خیره شوید ، تغییر فعالیت دهید ) مثل جابه جایی صندلی 

کالس ، نگاه به دفتر نمره و نگاه به دانش آموزان و...(
 هرگز تدریس را با ارعاب و تهدید آغاز نکنید . صحبت های 

خود را دوستانه و به آرامی آغاز کنید. 
 از مطالب درس قبلی سؤال کنید ، بدون یادآوری درس قبلی 

درس جدید را آغاز نکنید. 
 برای تدریس درس جدی��د ، دانش آموزان را آماده کنید و 
برای آماده سازی ، سؤاالت غیر مستقیم اما در ارتباط با درس جدید 

از دانش آموزان نپرسید. 
 تدریس را با مثال های ساده ، به روز و کاربردی آغاز کنید . 
از بیان مثال های تکراری و اصطالحات فنی تا حدامکان بپرهیزید. 
 مقدمات تدریس را آن قدر طوالنی نکنید که دانش آموزان 

برای یادگیری موضوع اصلی درس خسته شوند. 
 در این مرحله ، بر موضوع درس تمرکز کنید و تدریس را 

پی بگیرید. 
انگیزه را محرک هر فرد برای رسیدن به اهداف خود تعریف 
کرده اند. اگر معلمی نتواند از این عامل برای بهتر شدن تدریس 
استفاده کند، ابزاری بسیار قوی را از دست داده است . از این رو ، 
توصیه می ش��ود قبل از هر تدریس ، انگیزة دانش آموزان را برای 
یادگیری درس جدید افزایش دهید. چگونه می توان به این موارد 

اشاره کرد:
 ایجاد عالقه در دانش آموزان نسبت به درس؛
 درگیر کردن دانش آموزان با موضوع تدریس؛

 معطوف کردن توجه دانش آموز به آنچه که باید یاد بگیرد. 

نتیجه گیري
معلمي یك ش��غل است و معلم براي ایفاي نقشي خاص و 
تعریف شده، تحت آموزش هاي حرفه اي، باید به گونه اي توانمند 
شود که بتواند در مقام خود موفق و کارامد باشد و در نظام تعلیم و 
تربیت و فرایندي که براي تحقق اهداف موردنظر ترسیم مي شود، 
ارتباط معناداري را با س��ایر متغیرهاي آن برقرار کند. امروزه در 
تمام دنیا، به ویژه در جوامعي که نگاه واقعي و منطبق بر نقش هاي 
کلیدي معلم وجود دارد و نظام آموزش��ي را نیز متناس��ب بر آن 
واقعیت ه��ا طراحي کرده اند، بی��ش از هر چیزي بر نقش معلم 
تأکید دارند و تمام متغیرهاي دیگر از قبیل والدین، دانش آموزان، 
تجهیزات آموزشي و کمك آموزش��ي، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، 
مدارس، کالس ها و. .. را در صورتي مؤثر مي دانند که معلم محور 
اصلي و هدایتگر تمام این عناصر به سمتي باشد که اهداف مورد 
نظر نظام که چیزي جز توانمندسازي شاگرد نیست، محقق شود.

منابع
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۳. گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . انتشارات ساواالن . تهران . 
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در س��ال 1382 بع��د از ده 
سال خدمت در دوران شیرین و پر هیاهوي 

ابتدایي وارد دورة راهنمایي و دنیاي پر تب وتاب 
دانش آموزان نوجوان ش��دم. همان سال مدیر 

مدرس��ة راهنمایي در روس��تاي محرومي به 
نام »مهجان« منطقه س��دة استان فارس  از 
منطقة اقلید شدم. بدون هیچ تجربه اي در 
راهنمایي با توکل به خدا کار خود را در 
این روستا آغاز کردم. اولین سالي بود که 
مدرسه راهنمایي به روستا داده بودند. 
آموزشگاه ساختمان نداشت. با کمك 
شوراي روستا خانه اي را به این منظور 
اج��اره کردی��م و آموزش��گاهی تازه 
تأسیس در این روستا افتتاح شد. چون 
تعداد دانش آم��وزان زیاد نبود معاون 
و خدمتگزار ش��امل مدرسه نمي شد 
و خ��ودم کارهاي مدرس��ه را انجام 
مي دادم. بعد از این که مدتي از س��ال 
تحصیلي گذشت در بعضي کارها از 
دانش آموزان کم��ك مي گرفتم. آن ها 
ه��م از کمك کردن بدش��ان نمي آمد. 
فعاًل عش��ق آن ها این بود که مدرسة 
دانش آموز  دارن��د. س��میرا  راهنمایي 
زرنگ کالس دوم از دانش آموزاني بود 
ک��ه خیلي زود توجه مرا به خود جلب 
کرد. خانة س��میرا نزدیك مدرسه بود و 
او بیش��تر از دیگران با من مي جوشید و 
مثل یك معاون در کارهاي مدرسه یاري ام 
مي داد. با وجود او دوري راه و سختي کار 
را کمتر احساس مي کردم. ماه محرم بود و 
هرکس به طریقي عشق و ارادت خود را به 
امام حس��ین )ع( و اهل بیتش نشان مي داد. 

من هم براي این که  عش��ق امام حسین)ع( 
را در دل بچه ها بیدار کنم، آن ها را به مراس��م 

عزاداري ونذري تشویق کردم. از جمله به آن ها  
گفت��م هر کس نذري دارد مي تواند به مدرس��ه 
بیاورد وبا برپایي زیارت عاشورا بین بچه ها تقسیم 

کند. این پیشنهاد من با استقبال گرمي روبه رو شد. 
هر روز یکي از دانش آموزان مش��تاقانه این کار را 

انجام م��ي داد. یك روز صبح که به مدرس��ه رفتم، 
سمیرا وسایل شربت آورده بود و گفت: خانم اجازه 
امروز من نذري مي دهم. بچه ها را به صف کردم و 

پس از اجراي مراسم صبحگاه سریع به کالس 
فرس��تادم و گفتم بچه ها زنگ تفریح 

زیارت عاش��ورا داریم. س��میرا هم باني این مراسم است. 
بع��د از این که بچه ها به کالس رفتند براي این که کارها س��ریع تر 

انجام گیرد مش��غول درست کردن شربت شدم. آشپزخانة ساختمان 
دفتر آموزشگاه بود. سطل بزرگي را که سمیرا آورده بود پر از شربت 

کردم و بعد از این که از مزة آن مطمئن ش��دم آن را کنار س��طل 
زباله زیر ظرف شویي قرار دادم  بعد مشغول تمیز کردن اطراف 
ظرف شویي شدم و استکان ها و قوري را شستم و چاي دبیران 
را آماده کردم. به خیال خودم همه چیز را آماده کرده بودم. 
سبد آش��غال را که در ظرف ش��ویي بود در سطل زباله 
ریختم. با صداي زنگ، بچه ها با هیاهو و اشتیاق بیرون 
آمدند تا در مراسم زیارت عاشورا شرکت کنند. بعد 
از اتمام زیارت عاش��ورا بر آن شدیم تا شربت را 
بین بچه ها توزیع کنیم. با س��میرا به طرف دفتر 
آموزش��گاه رفتیم تا سطل ش��ربت را بیاوریم. 
همین که در سطل را باز کردیم تازه فهمیدم 
که چه دسته گلي به آب داده ام. بله من سبد 
آش��غال را به اشتباه در سطل شربت خالي 
کرده بودم. هر چه رش��ته بودیم پنبه شد. 
حاال من مانده ب��ودم و بچه هاي منتظر 
شربت و سطل شربت پر از زباله. دست 
و پایم را گم کردم. نمي دانستم چه کار 
کنم. س��میرا که  خنده اش گرفته بود 
حال مرا ک��ه دید خنده اش را دزدید 
وگفت اجازه خانم ناراحت نباشید. 
من دوباره به خانه مي روم و وسایل 
شربت را مي آورم. در چشم به هم 
زدن��ي این کار را انجام داد. من هم 
در ای��ن فاصل��ه در رابطه با محرم 
و واقعة عاش��ورا صحبت کردم و 
بعد تذکرات همیشگي و تکراري 
مدیران. سمیرا شربت را آماده کرد و 
شیرین ترین شربت محرم آن سال را 
بین بچه ها تقسیم کردیم. این موضوع 
بین من و س��میرا مان��د و بعد براي 
دبیران تعریف کردم .بعد از چند سال 
که من از این روس��تا به روستاي دیگر 
منتقل شده بودم، یك روز اتفاقي سمیرا را 
در دبیرستان دیدم. سریع به طرف من دوید 
و بعد از س��الم و احوال پرسي گرم گفت: 
شربت عاش��ورا یادتان هس��ت. از آن دوران 
اکنون ده س��ال مي گذرد و این خاطرة شیرین 

از یادم نمي رود.  

خاطرات و تجربه ها 

فرشته نیکویي 
دبیر ادبیات شهرستان اقلید  
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 در پایة دوم راهنمایی زبان انگلیسی 
تدریس مي کردم. پنج شنبه ها کالس ها ساعت 8 صبح 

شروع مي شد. بعضی از بچه ها دیر به کالس مي آمدند. من هم گفته 
بودم اگر کسی بعد از من به کالس بیاید، او را راه نمی دهم. یك روز ساعت 

8/5 صبح بود مشغول تدریس بودم که یکدفعه در کالس باز شد و دانش آموزی با 
چشمان پر از خواب ظاهر شد. همة بچه ها گفتند باید از کالس بیرون برود، چون خودتان 

گفته اید. ولی من لحن کالم را عوض کردم و با نگاه مثبت به مسئله گفتم، ولی فالنی دیربه 
کالس نیام��ده، در حال خواندن زبان بوده که خوابش برده. تا این حرف را زدم، آن دانش آموز 

گفت، بله، راست مي گویید. من هم از فرصت استفاده کردم و چند سؤال از او پرسیدم. جلوي 
چش��مان بهت زدة دانش آموزان دیگر، پاس��خ صحیح داد.بعد هم رفت و سر جایش نشست. دو 
هفته ای گذشته بود که پدر آن دانش آموز پیشم آمد و پرسید، چه کرده ای که پسرم شب ها هم کتاب 

زبانش  را بیشتر مطالعه مي کند و عالقة عجیبی به آن پیدا کرده است؟
آن سال گذشت و دانش آموز من تا هنگام دیپلم، بهترین درس دوست داشتنی اش، زبان بود و 
همیشه هم بدون ترس و دلهره نمره مي آورد. هنوز هم هرگاه به من می رسد، احترام خاصی 

مي گذارد. روزی به پدرش گفته بود چون جلوی دانش آموزان کالس به من احترام 
گذاش��ت و تش��ویقم کرد، من هم درس او را، با هر دبیر زبان دیگری، خوب 

خواندم تا پاسخ خوبی به خاطر مهربانی اش و راه دادنم به کالسش باشد.
درس معلم ار بود زمزمة محبتي

جمعه به مكتب آورد طفل گریز پای را 

درس معلم
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ق�������ض�������اوت
ع�����ج�����والن�����ة
م��������دی��������ر

آن س��اعت ش��اید یکي از بهترین س��اعات تدریس معلم بود. طبق 
برنامه اکثر دانش آموزان مش��غول یادگیري مشارکتي و به عبارت دیگر 
»یادگیري با ش��رکت و همکاري یکدیگر« بودند. قرار بود دانش آموزان 
ه��ر میز، ضمن حفظ نظم و آرامش، براي یکدیگر س��ؤال طرح کنند یا 
تمرین هاي ریاضي را بنویس��ند و حل کنند و س��پس ب��ا همکاري هم 
پاس��خ ها را بررس��ي کنند. در عین حال، این فرصتي بود براي معلم تا 

بتواند به آموزش انفرادي و جبراني بپردازد.
معل��م در پ��اي تخته مش��غول 
آموزش انف��رادي به دانش آموزي 
ب��ود که در انج��ام برخي تکالیف 
ریاضي خود مش��کل داشت. بقیه 
نیز سرگرم  فعالیت پیشنهادي معلم 
بودن��د. تعداد اندکي هم به تنهایي 
تمری��ن مي کردن��د. در این هنگام 
در کالس باز ش��د. مدیر مدرس��ه 
با نگاهي کنجکاوانه وارد ش��د و 
کاغذهای��ي را براي توزیع در بین 
دانش آم��وزان به معلم داد. نگاه او 
حاک��ي از توجه به نکته اي خاص 
و مه��م بود، اما س��خني نگفت و 
س��ؤالي هم نکرد و رفت. کالس 
ادامه یافت ت��ا این که زنگ تفریح 
را زدن��د و بچه ها و آم��وزگار از 
کالس خ��ارج ش��دند. بچه ها به 
حیاط رفتن��د و معلم هم راه دفتر 

مدرسه را پیش گرفت. 
در دفت��ر مدرس��ه تذکر مهمی 
در انتظ��ار ای��ن معلم ب��ود: »من 
دیدم که ش��ما درس مي دادید اما 
بقیه نگاه نمي کردند و حواسش��ان 

جاي دیگري بود. ش��ما وقتي درس مي دهید باید حواس��تان باش��د که 
بچه ها هم به درس توجه کنند، نه اینکه ش��ما پاي تخته درس بدهید و 
آن ها هر کدام سرش��ان به کار خودش��ان باشد! خب معلوم است که یاد 

نمي گیرند...«
معل��م به خود آم��د. از این قضاوت عجوالنة مدیر حیرت زده ش��ده 
ب��ود. با خود گفت: واقعًا عجب برخوردي و عجب نظري! چه بگوید؟ 

پاس��خ هاي زیادي ب��ه ذهنش خطور ک��رد. اما بهتر دید ب��راي توضیح 
وضعی��ت و رفع ابهام با لبخندي پرمعنا، با این جمالت س��اده، به بیان 

واقعیت اکتفا کند.
»بل��ه. من ه��م این مطلب را مي دانم. اما در آن وقت که ش��ما آمدید 
من مشغول آموزش انفرادي و جبراني به دانش آموزي بودم که با وجود 
تمرین ه��اي خ��ودش و پي گیري هاي پدر و مادرش هن��وز در ریاضي 
مشکل داش��ت. بقیة دانش آموزان 
هم مش��غول حل مس��ئله و انجام 
تمرین بودند؛ در واقع حواسشان 

به درس ریاضي بود...«
مدی��ر دیگ��ر چی��زي نگفت. 
معلم ه��م ادامه نداد. ام��ا بعداً با 
خ��ود گفت: »آنچه مدیر مدرس��ه 
مي گوی��د از بدیهی��ات آموزش و 
تدری��س اس��ت. چگون��ه ممکن 
اس��ت یك معلم با سابقه مثل من 
که تجربیات آموزش��ي گوناگوني 
در کارگاه ه��ا و کالس هاي ضمن 
خدم��ت دارد، از ای��ن نکتة مهم 
غفل��ت کن��د؟ چگونه اس��ت که 
ای��ن مدیر ما به آس��اني این نکته 
را نادی��ده مي گی��رد ی��ا فراموش 

مي کند؟
*

چ��ه خ��وب اس��ت جای��گاه، 
توانمندي ه��اي  و  موقعی��ت 
همکاران را درک کنیم. این انتظار 
بجایي اس��ت که براي ش��خصیت و فعالیت همکارانمان در محیط کار 
ارزش قائل ش��ویم. وقتي این مش��اهدات مح��دود و لحظه اي را مالک 
قض��اوت و ارزیابي کار دیگران قرار مي دهیم، درس��ت مثل این اس��ت 
ک��ه بخواهیم با دیدن عکس یك نفر رفتارها و خصوصیات فردي او را 
توصیف کنیم. بدانیم که س��خنان دور از انصاف و خارج از منطق سبب 
دلس��ردي افراد مي شود و این گونه ارزیابي هاي ناشي از شناخت ناقص 

و ناکافي، نگراني و خشم دیگران را برمي انگیزاند.

پدرش قاچاقچی استپدرش قاچاقچی است
اعظم شفیعی 
مدرسة راهنمایی حضرت زینب اصفهان 

ابوالفضل عطاران. قم
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تجربة تلخ و شیرین  
پدرش قاچاقچی استپدرش قاچاقچی است

اعظم شفیعی 
مدرسة راهنمایی حضرت زینب اصفهان 

قرار بود به مناس��بت عید س��عید غدیر خم ب��ا 28 نفر از 
دانش آموزان کالس س��وم س��رود تمرین کن��م. بچه ها را به 
جلوی کالس هدایت کردم تا بایس��تند و در صف های مرتب 
سرودشان را بخوانند. بعد به دنبال معاون پرورشی فرستادم تا 
نظرش را بگوید ولی به جای او معاون آموزشی آمد. از سرود 
بسیار خوشش آمد. بعد گفت مهسا را نمی بینم! گفتم من هنوز 
همه را به اس��م نمی شناس��م، تا این که مهسا خودش را به من 
نش��ان داد. فردای آن روز مهسا با دوستش  آمد و گفت خانم 
م��ا را حذف کردید؟ گفتم برای چی؟ گفت: مگر خانم ناظم 
)معاون آموزشی( دیروز نگفتند؟ جواب دادم نه، اتفاقاً صدای 
خوبی داری، فقط باید موقع خواندن س��رود اخم هایت را باز 

کنی. گفت: چشم. 
از آن به بعد هرچه در سرود تمرین می کرد فقط می گفتم 
آفرین ولی اخم هایت را باز کن. متن سرود به این قشنگی در 
مورد حضرت علی را حیف است با اخم بخوانی. از آن به بعد 
ش��یطنتش در کالس کمتر شد تا جایی که اگر کنار دستی اش 
حرف��ی می زد او را س��اکت می ک��رد. از این تغیی��ر رفتارش 
خوش حال بودم .در دی ماه نیز، به دنبال دانش آموزی بودم که 
دکلمه ای را حفظ و زیبا اجرا کند. این را در کالس مطرح کردم 
و گفتم یك دانش آموز رودار می خواهم تا متنی را در جمع کل 
دانش آموزان بسیار زیبا اجرا کند  بعد رو کردم به مهسا و گفتم 

مهسا برای این کار تو را در نظر دارم. 
از آن پس مهسا دیگر مهسای قبل نبود. قبل از شروع کالس 
با بچه ها تمرین می کرد و همه را ساکت نگه می داشت؛ آن هم 
کالس��ی را که از نظر اکثر دبیران بسیار پر سر و صدا بود. در 
اواخر دی ماه از اردوگاه ش��هید بهشتی تماس گرفتند و گفتند 
تعدادی از بچه ها را برای یکش��نبه 16 بهمن به اردوگاه ببریم. 
تالش برای انتخاب اسامی بهترین ها شروع شد. از دبیران نیز 
نظرخواهی شد تا در برگه ای اسم دانش آموزان خوب، مؤدب، 
باحجاب و نمازخوان را بنویس��ند. هنوز ج��ای اضافه کردن 
داشتیم، من اسم مهسا و چند نفر دیگر را نوشتم و گفتم فقط 
اگر تأیید شد با آن ها باید صحبت کنیم. فردای آن روز من در 
مدرسه نبودم ولی شنیدم برای اسم مهسا در دفتر دبیران بلوایی 
راه افتاده است و به خصوص معاون آموزشی گفته است که من 

نمی گذارم او را ببرند، اصاًل پدرش قاچاقچی است. 
روز ش��نبه همان اول وقت در جری��ان ماجرا قرار گرفتم. 

خیلی ناراحت شدم. وقتی همة دبیران به کالس رفتند، رو به 
مدیر، در حضور معاون هم گفتم: من از شما گالیه ای دارم. اوالً 
این اردو 60 نفره بود و با اصرار ماشد 100 نفره که خوش حالم. 
اما چطور اردو بردن، سرپرستی، قبول خطرات اردو و ... همه 
وظیفة مربی است، ولی ما حق نداریم خودمان 10 نفر یا اصاًل 
5 نفر را انتخاب کنیم؟! ما س��ه نیروی پرورش��ی هس��تیم که 

حداقل باید هر کدام یك نفر را انتخاب کنیم. نکند اصاًل 
ما قابل  نیستیم که کسی را انتخاب کنیم. دانش آموزان 
خوب خوب اند. خانواده هاش��ان خوب اند، دوستانشان 
هم خوب اند. اگر کس��ی مثل مهس��ا را که به قول شما 
پدرش قاچاقچی است، می خواهیم تشویق کنیم، او چه 
ربطی به پدرش دارد؟ او در کالس من از اول س��ال تا 
به حال خیلی تغییر رفتار داشته و این مهم است. مدیر 
پذیرفت و معاون هم گفت ه��ر جور خودتان صالح 
می دانید. و من اعتراض کردم، حاال که رضایت نامه ها را 

داده اید و ظرفیت تکمیل شده است! 
از دفتر بی��رون رفتم. جالب  اینک��ه بچه ها به علت 
بحث ه��ای داخل دفتر، در جریان مس��ائل قرار گرفته 
بودند. زنگ بعد در کتابخانه مشغول کتاب دادن بودم که 
مهسا آمد. گفت: خانم چرا ناراحتید؟ من ناراحت نیستم 
که انتخاب نشدم. گفتم نظر همکاران برای من محترم 
است، ولی می خواهم به قدری تالش کنی که در اردوی 
بعد یك نفر هم از دس��تت ناراحت وناراضی نباشند. 
گفت: چشم. آخر هفته جشن دهة فجر بود )19 بهمن( 
و مهسا نقش اساسی در اجرای نمایش نمادین خاطرات 
انقالب و اجرای دکلمه داشت. بسیار خوش حال بودم 
از اجرای زیبا وخوبش؛ همة تالشش را کرد تا بهترین 
اجرا را داش��ته باشد. در جلسة بعد در کالسشان گفتم 
بچه ها حاال دیدید که خواس��تن توانستن است! آفرین 

به مهسا و گروهش. چند روز پیش از مهسا سراغ درس هایش 
را گرفتم. گفت: خانم س��ه تا 20 گرفتم، خستگی سال از تنم 

بیرون رفت. 
هم��کاران محترم، ش��ما قضاوت کنید، بد نیس��ت وظیفة 
خودمان را به خودمان یادآور ش��ویم! رس��الت معلم و مربی 
چیس��ت؟  دانش آموز را به اندک بهانه ای از تالش و کوشش 

محروم کند یا این که او را تشویق و هدایت کند؟ 
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حاجی مراد 
لئوتولستوی 
ترجمة همایون صنعتی زاده 
ناشر: كتاب پنجره ]88511060-021[، چاپ 
اول، 1390، 4800 تومان

حاجی م��راد از آث��ار خ��اص 
تولس��توی اس��ت زیرا وقایع آن 
در فضای روس��ی - مس��لمانی 
می گذرد. حاجی مراد نایب شیخ 
شامل، رهبر دینی چچن های قفقاز 
در دهه های آخر قرن نوزدهم بود 
که سرانجام با شیخ اختالف پیدا 
کرد و ب��ه روس ها پناه ب��رد، اما 
عاقبت خوبی نیافت و در حسرت 
دیدار تنها فرزند نوجوانش یوس��ف درگذشت. برای آشنایی 
با فضای مبارزات مس��لمانان با روس ها در آن زمان خواندن 
این اثر مفید است. از این کتاب دو ترجمه در دست است که 

ترجمة فوق اخیراً به بازار آمده است. 

زمین انسان ها 
آنتوان دوسنت اگزوپری 
ترجمة سروش حبيبی 
ناشر: نيلوفر ]66461117-021[ چاپ ششم، 
1387،  3300 تومان 
زمین انسان ها اثر نویسندة »شازده کوچولو« به ترجمة مترجمی 
برجسته است. اگزوپری خلبان بود و 
می توانست انسان ها را فراتر از قوم 
و قبیله و سرزمین و زبان و رنگ و 
دیگر تعلقات آن ها  از باال مشاهده 
کند. او در این کتاب مشاهداتش را 
با آدم هایی که هر یك به قوم و قبیله 
و سرزمین و زبان و... دل بسته اند در 
میان می گذارد. مقدمة مفصل ژوژه 
کایوا بر کتاب، از امتیازات آن است. 

 پایی که جا ماند 
 یادداشت روزانه/ سيدناصر حسينی پور از 
زندان های عراق 
 ناشر، سورة مهر ]66460993- 021[، چاپ 
نوزدهم، 1391، 14000 تومان 
س��یدناصر حس��ینی پور اهل 
باشت گچساران است. هنگامی 
که 14 سال دارد به جبهه می رود. 
دو س��ال بعد در جزیرة مجنون 
اس��یر می ش��ود و یك پایش را 
از دس��ت می دهد. 808 روز در 
اسارت می ماند و س��رانجام در 
شهریور 69 به میهن بازمی گردد 
و ب��ه بازس��ازی و بازنویس��ی 
خاطراتی که در اس��ارت نوش��ته 
است می پردازد. حاصل آن کتابی است در 768 صفحه با اسناد 
و عکس های بسیار. عبارت پشت جلد کتاب: امروز تسبیحم را 
با یك نصف مداد با »سلوان« عوض کردم. ارزش تسبیحم که 
با هس��تة خرما درست شده بود، بیشتر از دینار می شد. ارزش 
یك نصف مداد کمتر از یك صد فلس بود. هر هزار فلس یك 
دینار عراقی است. چند روزی بود برای نوشتن خودکار و مداد 
نداشتم. دلم می خواست تسبیحم را نگه دارم تا روزی که آزاد 
شوم برای پدرم ببرم. آرزو داشتم پدرم با تسبیحی که به یاد او 
و با هسته های خرمای عراق درست کرده بودم، ذکر بگوید... 

هنگامی که این معرفی را می نویس��یم کت��اب به چاپ 24 
رسیده است! 

 ایران در قرن 21/15 
 دكتر رضا منصوری 
 انتشارات اطاعات، چاپ اول، 1390، 
2500 تومان 
دکتر منصوری فیزیك دان و از چهره های علمی و دانشگاهی 
برجس��ته در ایران است و سال هایی را نیز در معاونت وزارت 
علوم و آموزش عالی خدمت کرده است. وی از طریق تألیفات 
و س��خنرانی های خود در راه بس��ط نگرش علمی در جامعه 
می کوشد. کتاب حاضر با همین نگاه به نگارش درآمده است 
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و به ویژه می تواند برای دبیران 
رش��ته های علمی که ب��ه ارائة 
رهنمودهایی ب��ه دانش آموزان 
خ��ود  تیزنگ��ر  و  خ��الق 
عالقه مندند مفید باشد. ویژگی 
برجس��تة این کت��اب در عین 
ایجاز و اختصار، نگاه تاریخی 
دکتر منصوری به علم در ایران 
و نش��ان دادن کژفهمی های��ی 
اس��ت که، به زع��م او، در این 

حوزه وجود دارد. 

 پیشگامان روان شناسی رشد 
 ویليام، سی، كرین 
 ترجمة دكتر فربد فدایی 
انتشارات اطاعات، چاپ هفدهم، 1390، 
206 صفحه، 2500 
تومان ]29993242[

ای��ن کتاب بیش��تر به کتابی 
درس��ی و دانشگاهی می ماند و 
البته این نقطة قوت آن اس��ت 
زیرا می تواند ب��ه عنوان کتابی 
مرج��ع، علمی، معتب��ر و قابل 
فهم همواره در کتابخانة ش��ما 
بماند. نویس��نده کوشیده است 
مباح��ث کتاب را دقیقاً به آنچه 
در حداکث��ر چهار قرن اخیر در 
این عرصه در اروپا به ظهور رسیده است بیان کند: از جان الک 

)1704-1632( تا اریکسون )1998- 1902(. 
 

بشر چیست؟ 
مارك تواین 
ترجمة سعيد بافندی 
ناشر: جامی 
 ،]66400223[
1389، 3600 تومان 
کمتر کسی اس��ت که در 
کودک��ی ی��ا نوجوان��ی خود 
مجموعة تلویزیونی »ماجراهای 
هاکلبری فین« و ی��ا کتاب آن، 
اثر مارک تواین را ندیده یا نخوانده باش��د. فراتر از این، اما، مارک 
توای��ن حرف های دیگری هم برای گفت��ن دارد که یکی از آن ها 
همین کتاب است: بشر چیست؟ او در این کتاب نظریاتی درمورد 
زیربنای شخصیت و ساختار اخالقی بشر مطرح می کند که بسیار 

بحث برانگیز هستند. او بشر را نوعی ماشین می داند که البته امروزه 
کمتر کسی این را می پذیرد اما تواین با چنان مهارتی این موضوع را 
در اثر خود مطرح می کند که افق جو جدی و جدیدی را روبه روی 

خواننده می گشاید و همین امر کتاب را خواندنی کرده است. 

گنجینه االسرار 
اثر عمان سامانی به خط حبيب اهلل فضائلی 
گنجینه االسرار کتاب روز نیست، 
کتابی است برای همیشه و ماندگار، 
روایت یا توصیفی است شاعرانه، 
عارفانه و بسیار بدیع از واقعة کربال، 
سرودة عمان سامانی )متوفی 1322 
ق/ 1283 ش( ای��ن کت��اب بارها 
چاپ شده و عموماً در همه جا از 
جمله در کتابخانه های عمومی یافت 
می شود: گنجینه با این ابیات شروع 

می شود: 
تن  و  ج��ان  در  م��را  پنهان  ای��ن  کیست 
ک���ز زب����ان م���ن ه��م��ی گ��وی��د سخن 

کیست  راز  م��ن  ل��ب  از  گ��وی��د  ک��ه  ای��ن 
کیست...  آواز  ص��اح��ب  ای���ن  بنگرید 

و در ادامه صحنه های گوناگون واقعة عاشورا را با بیانی جذاب و 
شیوا با مضمونی عمیق و عرفانی به رشتة شعر می کشد. 

 کلیدهای موفقیت مادر ناتنی 
 فيليپا گرین مالفورد 
 ترجمه اكرم قيطاسی 
 ناشر: صابرین ]88968890[، چاپ اول، 1386، 
2150 تومان 
پدیدة نگران کننده ای که در جامعة ما در س��ال های اخیر 
روزاف��زون ش��ده پدیده طالق اس��ت و به تب��ع آن افزایش 

فرزندان ناتنی، پدران ناتنی و مادران ناتنی. 
با این واقعیت ناگزیر باید کنار آمد و برای مشکالت ناشی 
از آن راه های صحیح را پیدا کرد. این کتاب، اگرچه در زمینة 
اجتماعی ایران تألیف نشده، 
اما به هر حال حاوی پاره ای 
رهنموده��ای  و  تجربه ه��ا 
ب��رای  عاطف��ی  و  انس��انی 
مادرانی اس��ت ک��ه فرزندان 
ناتن��ی دارند و ب��ه اصطالح 
حس��اب  ب��ه  »نام��ادری« 
می تواند  آن  مطالعة  می آیند؛ 
این مادران را در حل پاره ای 

معضالت یاری کند.
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معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی از سال 1376 دست به تولید و انتشار ماهانة یك مجموعه نشریه با عنوان کلی »کتاب  
ماه« در چند رشته زد: ادبیات فارسی، کودک و نوجوان، دین، کلیات، تاریخ و جغرافیا، علوم و فنون. در مثبت بودن این اقدام اشاره 
به همین نکته کافی است که این ماه نامه ها پس از 15 سال، باوجود تغییر و تحول بسیاری که در مدیریت ها و مسئولیت های وزارت 
موصوف روی داده، همچنان بدون وقفه ادامه یافته اس��ت. از آنجا که »کتاب های ماه« به طور کلی نش��ریه هایی ارزشمند هستند و 
خوانندگان خود را با نوآوری ها و اخبار و اطالعات تازه در حوزة مربوطه آشنا می سازند، می توانند برای معلمان نیز، در تمام سطوح، 
کارامد باشند. از این رو، معرفی این مجموعه را در دستورکار این صفحه قرار دادیم. کتاب ماه کودک و نوجوان را به عنوان نخستین 
کار معرفی می کنیم و اطمینان داریم مدرسان مراکز تربیت معلم که درس ادبیات کودک را تدریس می کنند، آموزگارانی که عالقه مند 
به شناخت بیشتر این حوزه هستند و نیز معلمان عالقه مند، در هر رشته، که به مطالعات ادبی در این حوزه عالقه مندند از این معرفی 

استقبال خواهند کرد.
اکنون که ما شمارة 178 )مردادماه 91( کودک و نوجوان را معرفی کنیم، تا زمانی که شما آن را می خوانید به احتمال زیاد سه 
شمارة بعد از آن نیز انتشار یافته است. خوانندگان عزیز خود واقف خواهند شد که این فاصله علتی جز این ندارد که مجالت رشد، 

به دلیل شمارگان زیاد، باید حداقل دو ماه قبل از انتشار برای چاپ آماده شوند.
قبل از ورود به اصل مطلب یادآور می شویم که هر شماره از »کتاب های ماه« بدون استثنا همراه با سی دی به خوانندگان عرضه 

می شوند و این از مزیت های این مجالت است.
شمارة مردادماه کودک و نوجوان شامل این بخش  هاست: سرمقاله و اخبار، پژوهش بنیادین، ادبیات داستانی، شعر، تصویرگری 
و گزارش و خبر. ذیل این بخش ها مطالب زیر را می خوانیم: س��خن س��ردبیر// اخبار/ بنایی نو بر پایه هایی کهن/ گشت وگذاری 
در دنیای جذاب بیوتکنولوژی/ در جس��ت وجوی نش��انه های طبیعت/ 
دشواری های بازنگاری مفاهیم قرآنی// داستان به خاطر داستان/ کارکردهای 
اساطیری برای مخاطبان نوجوان/آشنایی زدایی از عناصر داستانی در ادبیات 
کودکان/ الگوپردازی از کلیشه ها/ داستان ترکیبی و دورگه/ بررسی کتاب 
قصة گنبدهای رنگین// ش��ب بو برایت حرف دارد/ ش��عرهای وارونه/ 
خودانضباطی در شعر شل شیلوراستاین// دنیای زیبای متن/ تصویرهایی 
مثل بس��یاری دیگر، تصویرگری برای کودکان در س��نین باالتر// از این 
روزهای انتظار/ منتخبان کتاب فصل/ غرق ش��دن تصویرگر در جادوی 

نقش ها و فراموشی مخاطب.
در اخبار این ماه چند خبر بیشتر جلب توجه می کند: مهدی میرکیایی در 
کار نوشتن مجموعه  ای 25 جلدی در مورد »تاریخ استعمار برای نوجوانان« 
است؛ از چهار دهه فیلم سازی ابراهیم فروزش )در حوزة سینمای کودک و 
نوجوان( تجلیل شد؛ فرشته مجیب، مدرس شاخص قصه گویی گفته است: 
با قصه گویی دوران تحصیل را برای کودکان شیرین تر کنید؛ تکلیف ساخت 
مقبرة مهدی آذر یزدی هنوز روش��ن نیست؛ احمدرضا احمدی و فرشید 

مثقالی نامزدهای دریافت جایزة استرید لینگرن شدند.
در بخش پژوهش های بنیادین چند اثر مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
است: الک پشت ترسو )اثر طاهره ایبد( به قلم مریم صفاهانی، کتاب بیونیك 
)ترجمة کمال بهروزکیا( به قلم مینوبرادر، مجموعة پنج جلدی آسمان چه می گوید )نوشتة سعید روح افزا( به قلم سیدعلی محمد 

رفیعی؛
در بخش ادبیات داستانی مطلب چشم گیری وجود دارد و آن معرفی چند کتاب کودک با محتوای معلولیت، در همة زمینه ها، 

است. لذا می تواند به ویژه برای آموزگارانی که در کالس خود کودکان خاص یا معلول دارند قابل استفاده باشد.
این ها تنها اشاره ای به چند بخش از »کتاب ماه کودک و نوجوان« شمارة 178 بود. این نشریه در 136 صفحه منتشر می شود از 
این رو وقت زیادی برای خواندن می خواهد که در این روزگار چنین وقت هایی برای افراد فراوان نیس��ت. حال برای خواندنی تر 

شدن آن دو پیشنهاد می کنم:
- بخشی از نشریه به چاپ اصل آثاری در این حوزه اختصاص یابد؛ مثاًل داستان، حکایت، زندگی نامة نویسندگان و مترجمان و 

تصویرگران، نقد و نظر خوانندگان و...
- بعضاً مقاالت طوالنی و خسته کننده به نظر می رسند. آیا نمی توان مقاله ای 13 صفحه ای دربارة کتابی که تنها 176 صفحه دارد 

)قهرمانان اسطوره ای، ترجمه رؤیا خویی( را به حداکثر چهار صفحه کاست و در مقابل مطالب مفید دیگری به مجله اضافه کرد؟
از آنجا که به نظر نمی رسد کتاب های ماه در استان ها به خوبی توزیع شود و در دسترس خوانندگان عالقه مند قرار گیرد بهترین راه 
دریافت آن ها اشتراک است که اطالعات مربوط به آن را می توان از تلفن 88342985- 021 دریافت کرد. وبگاه کتاب ماه کودک و 

mah- koodak@Ketab.org.ir نوجوان نیز این است؛

کتاب ماه 
کودک و 
نوجوان

نشریه اي براي شما 
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99 درصدنرخ باسوادي

190 روزتعداد روز تحصیلي در سال

29 درصددرصد ثبت نام در مراکز خصوصي پیش دبستاني

8222 دالرسرانه آموزشي

38 هفتهتعداد هفتة آموزشي در مقطع ابتدایي و راهنمایي

49 درصددرصد دانش آموزان دختر در مقطع ابتدایي

5 درصددرصد تولید ناخالص داخلي براي آموزش

284 دقیقهروز آموزشي برحسب دقیقه

29992 دالرحقوق پایه معلمان

11 درصددرصد مخارج دولت براي آموزش

میانگین تعداد ساعت آموزشي

در مقطع ابتدایي در یك سال تحصیلي
899 ساعت

22/9 درصددرصد معلمان با سن کم تر از 30 سال

12 سالطول دورة آموزش اجباري

24/6 نفرمیانگین ظرفیت کالس در مقطع ابتدایي

100 درصددرصد تکمیل دورة ابتدایي

20/4 درصددرصد دانش آموزان در مدارس خصوصي

2 سالطول دورة پیش ابتدایي

#نرخ مردودین در پایة چهارم ابتدایي

شاخص  های آموزشی
اهداف آموزشي

اصلي ترین هدف وزارت آموزش وپرورش انگلستان، 
فراهم کردن فرصت هاي مناس��ب آموزش��ي براي کلیة 
شهروندان انگلیس��ي به منظور بهره مندي از یك زندگي 
پربار و مشارکت در جامعة رقابتي قرن بیست و یکم است.

اولویت هاي آموزشي
 حص��ول اطمین��ان از برخورداري 

کلی��ة جوانان رده هاي س��ني 6 تا 16 
سال از باالترین سطح مهارت هاي 

اساسي آموزشي اعم از خواندن 
و نوشتن؛

 تش��ویق جوان��ان به 
ادام��ة تحصیل و کس��ب 
و  آموزشي  مهارت هاي 

عملي؛
امکان دسترس��ي 
همگاني به فرصت هاي 
آموزش��ي و حرفه اي 
اج��راي  طری��ق  از 
سیاس��ت هاي مبارزه 
با فقر، محرومیت هاي 
اجتماعي و کم سوادي 

در اقصانقاط کشور؛
 تالش به منظور 
اس��تعدادها  پ��رورش 

کلی��ة  مهارت ه��اي  و 
دانش آموزان اعم از بومي 

و غیربومي؛ 
 تقوی��ت و گس��ترش 

سیاس��ت هاي مب��ارزه با ترک 
تحصیل؛

 اعط��اي اس��تقالل بیش��تر به 
مدارس.

انگلستان

6165422 نفرجمعیت

2250209 میلیون دالرتولید ناخالص داخلي

36164 دالردرآمد سرانه

0/7 درصدنرخ رشد جمعیت

2/7 درصدنرخ رشد اقتصادي

80 سالامید به زندگي

ــــــــالن ــــــــــاي ک ــــــــــص ه ــــــــــاخ ش

ـــــــي ـــــــوزش شـــــــاخـــــــص هـــــــاي آم

www.education.gov.uk
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ابوالقاسم محمد خلیلی پور
 خواف. خراسان رضوی

در ای��ن دوره، مطالب مربوط به روش های تدریس 1. دربارة مجله چند پیشنهاد داشتم که خدمتتان تقدیم می کنم:
و کالس داری کمت��ر وجود داش��ت؛ در حالی که در 
دوره های قبل، مطالبی از قبیل »دس��ت نامه ای برای 
معلمان« به قلم مرتضی مجدفر چاپ می ش��د که با اس��تقبال 
زی��ادی هم روبه رو گردید. در این زمینه هرچه کار ش��ود کم 
اس��ت؛ چراکه همه س��اله، تعداد زیادی از معلمان و مخاطبان 
مجله را کس��انی تش��کیل می دهند که جوان و کم تجربه، اما 
پرنش��اط و پرانرژی و تش��نة مطالبی از این دس��ت هستند و 
دوس��ت دارند قبل از ورود به کالس با رمز و رازهای معلمی 
و مدیریت کالس درس آش��نا و به مهارت ها و فنون مختلف 

چاپ عکس و ش��رح حال معلمان نمونة کشوری 2. مجهز شوند.
کاری بس��یار خوب و باعث ایجاد انگیزة بسیار در 

گنجاندن جدول و مسابقه از مطالب شماره های قبل 3. همکاران خواهد شد. 
با دوره های پیش��ین، برای ایجاد انگیزه در مخاطبان 
و داشتن مس��ابقة تصویر و تفسیر در مجله توصیه 

افزایش مطالب کاربردی در مجله، از جمله استفادة 4. می شود. 
بیشتر از چکیدة گزارش های اقدام پژوهی برتر )طرح 

معلم پژوهنده( در سطح کشور پیشنهاد می شود.

معرفی کتاب های مفید برای معلمان )501 نکته برای 5. 
معلم��ان، دکتر رابرت، دی رم��زی، ترجمة مرتضی 
مجدفر و وحیدرضا نعیمی/ الفبای مدیریت کالس 
درس، روبرت، تی تابر، ترجمة دکتر محمدرضا س��رکارآرانی 
و...( و تأکید بر کتاب هایی که مطالب حرفه ای یا نکته هایی را 
استفادة بیش��تر از گزارش های س��فر به کشورهای 6. برای تدریس و ارتباط با اولیای دانش آموختگان مطرح می کنند.

خارج��ی )مطالب مرب��وط به آم��وزش و پرورش 
چاپ گزارش های س��فرهای هیئت تحریریة مجله 7. تطبیقی(.

به استان ها و شهرس��تان ها و معرفی معلمان موفق، 
محقق، خ��اّلق، مؤلف، نمونه و پژوهندة اس��تان ها 

اختصاص بخش��ی در مجلة رش��د معل��م با عنوان 8. همراه با ذکر تجربیات و نوآوری های آنان.
»ح��رف معلم« یا »درد دل معلم��ان« که مخاطبان و 
همکاران محترم، مشکالت صنفی، حقوقی و... خود 

اختصاص بخش��ی از مجله به مطال��ب همکاران با 9. را از طریق پیامك بفرستند و به گوش مسئوالن برسد.
سابقه یا بازنشسته، برای استفاده از تجربیات ارزشمند 

. مصاحب��ه با معلم��ان نوآور، خ��الق، مؤلف و 10این عزیزان.
پژوهنده ت��ا انگیزه ای ق��وی برای هم��کاران و 

الگوهایی مناسب برای معلمان باشد.

ازنامه های شما 
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عاليخوبمتوسطضعیفسؤال: ارزیابي شما از مطالب و محتواي مجله چیست؟ردیف

33265-عکس یا تصویر چهره هاي فرهنگي � آموزشي معاصر روي جلد1

44452-معرفي تصویرگران آموزشی در صفحة 2 جلد2

372862سرمقاله ها3

95041-گفت وگوها )با افراد صاحب نظر(4

3295018ویژه نامه هاي استاني5

64351-آموزه هاي قرآنی6

205030-»شعر« و گوناگون7

454644مقاالت و نوشته هاي علمي، آموزشي و تاریخي8

13960-معلمان بزرگ ایران9

185230-وبالگ هاي معلمان10

2134342معرفي کتاب11

1102960خاطرات و تجربه ها12

4163646ویژه نامه هاي آموزش ضمن خدمت )شماره هاي 2 ، 3 و 4(13

6202747معرفي معلمان نمونه در حاشیة صفحات14

1114350نمایة مجالت در آخرین شماره15

16
عنوان سه مطلب از بهترین مطالبي را که در این دوره خوانده اید، بنویسید: 

.3                            .2                            .1

در پی فراخوان نظرخواهی از شما دربارة شماره های مجله در سال گذشته، بسیاری از همکاران به 
درخواست ما جواب دادند و پاسخ نامه را، بعضًا همراه با شرح و توضیح جداگانه ارسال کردند. نتیجة 

آماری این نظرخواهی را به شرح زیر مالحظه می کنید و نظر مشروح سه تن از همکاران را نیز در همین 
شماره می خوانید. در همین زمینه، »پژواک قلم« را نیز در ابتدای مجله خواندید. از همة شما سپاسگزاریم. 

می شویم    ی��ادآور  
قول   که  همان طور 
برای   بودیم  داده  
که  عزیزانی  کلیه 
ب��ه پ��رس��ش ن��ام��ه  
یک  دادن��د،  پاسخ 
همراه   کتاب  جلد 
مهر  ش���م���اره  ب���ا 
ارس��ال  مجله  م��اه 

کرده ایم. 
درص�����ورت ع��دم 
دریافت ما را مطلع 

سازید. 
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درس اول ادامه از  صفحة1

آری، فطرت انسان می گوید که یك دست صدا ندارد و چون اسالم دیِن فطرت است، خداوند عالم در قرآن کریم می فرماید: 
تَعاَونوا َعلَی البِرِّ )

مائده، 2(: در کارهای نیك به یکدیگر کمك کنید. 

َو أمُرُهم ُشوری بَْینَُهم )شوری، 38(: مسلمان ها کارهای خود را با مشورت انجام می دهند. 

هم چنین به پیامبر )ص( دستور می دهد که: 

َو شاوِْرُهم فِی اْلمر )آل عمران، 159(: در کارهای اجتماعی مشورت کن. 

رسول اکرم )ص( هم فرمود: »ما... نَِدَم َمِن استَشار«: »کسی از مشورت پشیمان نمی شود.« 

خود آن بزرگوار- با اینکه در جنگ اُُحد صالح نمی دید مسلمانان از مدینه خارج شوند – چون در مشورْت مردم رأی دادند که به 

اُُحد بروند، لباس جنگ پوشید و به اُحد رفت و پس از شکست هم نفرمود: من که گفتم صالح نیست از مدینه بیرون برویم. دیدید که 

هفتاد کشته دادیم...! اگر ما آن حضرت را معصوم می دانیم، باید رفتارش برای ما حّجت و راهنما باشد. 

مرحوم آقای روزبه می فرمودند: 

اگر در کارهای دیگر بشود کاری را فردی انجام داد، در کار مدرسه چاره ای جز مشورت نیست؛ چون در مدرسه روِح معلم باید کار 

کند و مثل کارخانه نیست که اگر کارگر ناراحت هم باشد، بشود از او جنس سالم تحویل گرفت. 

خالصه، کار مدرسه را به سه روش می توان انجام داد: 

دیکتاتوری؛ یعنی فقط رأی مدیر عملی شود. مسلم است که این راه صددرصد غلط است. 

شورای ساختگی؛ یعنی مدیر قبالً افراد را با خودش همراه کند؛ بعد در جلسه به طور ساختگی رأی بگیرد. این روش هم به نابودی 

مدیر و مدرسه و بچه ها تمام می شود و مایه خسران دنیا و آخرت است. 

شورای واقعی، که واقعاً با معلمان مشورت کند و از افکار آن ها استفاده کند. نشانه این روش آن است که اگر پیش از شورا از مدیر 

بپرسند نظر شما چیست؟ بگوید آن چه شورا به آن رأی می دهد. فکر کنید که با این رفتار چه روحیه ای در معلمان به وجود می آید و 

مدرسه چه گلستانی خواهد شد! 

چون مدیر در این شورا خودش را یکی از اعضا می داند، شروع به سخن نمی کند و آخرین فردی است که رأی می دهد. نتیجه این 

روش، صفا و صمیمیت و همدلی و یکرنگی است و انسان سازی هم – که هدف تأسیس مدرسه است- عملی می شود. چنین مدیری 

که برای رضای خدا کار می کند و هوای نفس را زیر پا می گذارد، نه تنها آخرت خودش را تأمین کرده است، بلکه چون بین عده ای 

دوست و فدایی زندگی می کند، دنیای خوشی دارد. 

راستی، چقدر اشتباه است که مدیری به این روش االهی که مایه آرامش و راحت دنیای او هم هست، عمل نکند و دیکتاتوری یا 

ظاهرسازی را پیشه خودش قرار دهد. 

اگر در کارهای مدرسه مشورت نکنیم یا خالف نظرِ شورا عمل کنیم، معلمان و مربیان دل سرد می شوند و با این روحیه، کارِ تربیتی 

انجام نخواهد گرفت. حتی اگر معلمی تازه وارد و بی تجربه هم باشد، در صورتی که نشاط روحی داشته باشد و مدرسه را از خودش 

بداند، چه بسا مطلبی بگوید که به ذهن معلم با سابقه هم نرسیده باشد؛ لذا از فکر او هم باید استقبال کرد. 

علی اصغر عاّلمة کرباسچیان، به نقل از »وصایای استاد«. 
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بیتا شكوري )تبریز( ارزش افزودة نظارت و ارزیابي معلم )ترجمه(؛ مصطفي عبدلي )پشتكوه( مدارس چندپایة عشایر کوچ رو؛ فاطمه سلطاني 
)فریدونكنار( 1. روش هاي ارتباط صحیح با دانش آموز، 2. نقش هاي متعدد معلم در کالس درس؛ اسفندیار معتمدي )تهران( بازدید از مجتمع آموزش 
سعدي در پاریس؛ محمود صیادي )شهرضا( نقش آموزش وپرورش در پرورش قوة خالقیت و ابتكار دانش آموزان؛ اسداللـه شمائي )زنجان( 1. 
معلم خوب چگونه معلمي است؟ 2. سخنان معروف دربارة معلم )ترجمه(؛ جعفر ابراهیمي )زرین دشت فارس( برخي مشكالت فراروي معلمان 
و دانش آ موزان مناطق محروم؛ فاطمه منفرد )شیراز( 1. خاطراتي از شما در مدرسة من، 2. راهبردهاي آراستگي تجهیزات آموزشي؛ سكینه خاتون 
عبداللـه آبادي خاطره. سكینه فروشي )؟(. خاطره. سیدمحمد میرموسوي )گرگان( ترکمن صحرا چه جاي خوبي )داستان(؛ سیداحسن باتوته )مریوان( 
نقد مجله؛ ابوالفضل عطاران )قم( قضاوت عجوالنة مدیر؛ محمد احمدوند )مالیر( 1. اصول و قواعد آموزش موفق، 2. اصول کلي معلمي؛ عرفان 
ناصري )موچش کردستان( 1. نظارت آموزشي،  2. برنامة درسي پنهان؛ نسرین محمدي )مریوان( طنین صدا؛ زهرا دوره گر )زواره( خاطره؛ آرزو 
ـ زنجان( آسیب شناسي مطالعه در میان دو قشر جامعه؛ نوري براري )؟( لزوم  شاکري )؟( آیا فرزند شما سیگاري خواهد شد؟ مهدي باقري )ابحرود 
بازنگري در تعلیم و تربیت ارزش ها؛ مریم مهدوي غروي و ندا مهدوي غروي )محمودآباد( کمال گرایي جاده اي به سوي بهشت یا جهنم؟ )ترجمه(؛ 
کریم عباسي اول )مرند( 1. عوامل مؤثر بر استرس، 2. فنون کاهش استرس، 3. علل خشونت؛ پروین پاک نهاد )خوي( نقش آموزش وپرورش در 
فرهنگ سازي، استفاده و مصرف کاالهاي ایراني؛ ساجد یعقوب نژاد )تهران( یادگیري؛ 
بدرالســادات میري )سمیرم اصفهان( فرایند یاددهي یادگیري با توجه به فناوري هاي 
جدید؛ اکرم فرهمندنژاد )تهران( شناسایي مهارت هاي مورد نیاز معلمان و دانش آموزان 
ــتفاده از ICT؛ مژده طباطبایي )؟( دربارة انشا؛ رقیه والیتي )اهر( چگونگي  براي اس
رابطة معلم با دانش آموزان؛ شهداد عبداللهي خانقاه )اردبیل( دانشگاه فرهنگیان و تحقق 
سند تحول بنیادي؛ فهیمه سادات شهیدي )اصفهان( 1. شما چه نوع معلمي هستید؟ 2. 
الگوهاي تدریس؛ محمد قاسم خاني )اراک( 2. نكتة مهم در مطالعه و یادگیري مؤثر؛ 
ــیایي )زنجان( طرح کرامت؛ مینا پاکپور رودسري )گیالن( 1. نعمت دختر  ملیحه آس
بودن، 2. بررسي خالقیت ایمان و اهل ایمان؛ رضا حسني )رشت( خالقیت و پرورش 
آن در دانش آموزان؛ مریم رحماني )شــهرکرد( 1. تشــویق، 2. تنبیه؛ منصور صادقي 
)جرقویة اصفهان( 1. خاطرات دوران انقالب اســالمي، 2. سفر عاشقانه؛ حسن رضا 
ترابي )خوسف بیرجند( 1. راهبردهاي مناسب براي ارائة تدریس موفق، 2. خاطرات؛ 
مریم سلیمي )تهران( 1. ارتقا و افزایش شادي و نشاط در مدرسه، 2. حجاب از دیدگاه 
قرآن و روایات؛ زهره موسي عرب )نجف آباد اصفهان( ضرورت تعلیم و تربیت پویا 
و خالق؛ فریبا امین منصور )تهران( 1. مدیریت استرس و راه هاي دست یابي به آرامش، 
2. نیروي مثبت سپاسگزاري از خدا؛ غالمحسین ظفري )اهواز( خرابكاري هاي آموزشي و راه هاي پیشگیري از آن؛ زهره سروش )؟( آسیب شناسي 
مدیریت کالس درس و راهكارهاي بهینه سازي آن توسط معلمان؛ محمد نیرو )تهران( پارادایم نوین در آموزش؛ اسماعیل نساجي زواره )زوارة 
اصفهان( دربارة معلمان نمونه و پژوهش؛ زینب کرمي )پلدختر( نقش معلم در ایجاد خالقیت، نوآوري و حرفه آموزي دانش آموزان؛ زهرا صادقي 
آراني )آران کاشان( 1. شاخص ها و ویژگي هاي مدرسة زندگي، 2. وقتي شرایط عوض مي شود، 3. الگوي عملي نقش انگیزه و تأثیر آن در پیشرفت 
و یادگیري ریاضي؛ زینب کامراني )اصفهان( معلم، دیروز، امروز و فردا؛ فریدون اکبري شلدره )تهران( شگردهاي آموزشي در داستان »آب انبار« 
از مرادي کرماني؛ حمید ابارشــي )سبزوار( شبانه روزي هاي آموزش وپرورش؛ یوسف ساعي )بستان آباد، تبریز( 1. نقش معلم در سالمت رواني 
دانش آموزان، 2. روش هاي اثربخش و کارآمد جهت آموزه هاي تربیتي در مدارس؛ علي بهرامي هیدجي و صغري مرسلي )ابهر( اهداف، اهمیت و 
مراحل درس پژوهي؛ سامي خاني تمبي )تهران( حساب دخل و خرج معلم؛ منوچهر خیاط )سقز( برنامه ریزي، تدریس و ارزشیابي؛ محمدیار محمدي 

)خمین( ارزشیابي دوره هاي ضمن خدمت؛ شهدخت صّرافان )؟( ارائة الگوي بهینة توزیع منابع انساني در دوره هاي تحصیلي.

با تشكر از همكاران 
و خوانندگاني که آثار خود 
را براي مجله مي فرستند، یادآور 
مي شویم که درج اسامي آن ها در این 
صفحه، تنها به منظور اعالم وصول آثار 
است و در صورتی که نوشته ای برای چاپ 
برگزیده شود، جداگانه به اطالع صاحب اثر 
خواهد رسید. نخست نام نویسنده و سپس 
عنوان اثر آورده می شود.

www. roshdmag.ir
تهران – صندوق پستی 15875-6586
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از تأثیرگذارترین  و موفق ترین 
تصویرگران ایران

 در طراحی و نقاشی کتاب کودکان
به انقالب سنگ 

مشهور است
مشکین شهر جایگاه خون

عنوان جنبش ها سابق
و نهضت هایی 

الهام  گرفته 
از دین مبین 

اسالم که موجب 
غافلگیری 

استکبار جهانی 
شده است

کانون عشق و 
دومناسبت محبت

جانگداز 4 و 
5 آذرماه به یاد 
ایثارگری امام 
حسین)ع( و 

یاران باوفایش

از بنیان گذاران 
مجالت آموزشی 

پیک برای 
دانش آموزان 
که اکنون با نام 
رشد منتشر 

می شوند

خداوندماست چکیده

آینده

حرف فاصلهپدرهنر شهر اللجین

پایان شبزادگاه نیمامارکی بر خودرو

نقاشی روی کینه معروف
شیشه

فرشته صورپایتخت اوکراین

بدکردارگشاده

گروجنس مذکر

از مراکز تربیت 
معلم بود

مقابل فرد

حرف سی ام

مخفف عجل ا...پیروزیان آور

پایتخت مالتنصف مردمگوشت بن دندان

نقاش ارژنگ
تعجب غلیظ !

پاسخ معما

این حس سخن و کالم
بیشترین سهم 
را در یادگیری 

دارد
صدا و صوت

از ارکان آموزش

خشک رفتاردشمن باطل
دعای بد )نفرین( شهر آرزو

وحشی
حرص و طمع

لقب امرای ترکعلت

نقطه و خالدرس دیکته

از نام های زنانه 
روسی

تکرار حرفبرج روز تولد!
حرف اظهار 

شگفتی ساز بادی بزرگانخاشاک
روستاها

شهر برج طغرلسال آذریبی حس

فرهیختهزادگاه اینشتین

نوعی تصویر 
برداری از 

اعضای درونی 
بدن

خیرگی
کهن ترین نوع من و تو

ابزار ارتباطی 
بین مردم به رو خوابیده

کتاب خاطرات 
سیده زهرا 

حسینی

آغاز و شروعدل آزار کهنه
افزونی برنج 

پس از پخته شدن
افشاگریپشته بلند

سال روز 
شهادتش 

روز مجلس 
نام گذاری شد 

ضرورتی برای 
بقای اجتماع
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نه جامد
 نه گاز

صاحب
 بهارستان

رم�ز

بعد از حل جدول خانه های شماره دار را به ستون سمت چپ منتقل کنید تابه  رمز جدول دست یابید. 

به ده نفر از کسانی که رمز صحیح جدول را ارسال کنند به قید قرعه هدیه ای داده خواهد شد. 
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