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يکی از روزها، در يکی از شهرها، جوانی راه خود را گم کرده بود. بر سر کوچه ای پيرمردی ايستاده ديد. 
از او پرسيد: »اين کوچه به کجا می رود؟«

پيرمرد نگاهی به جوان کرد و گفت: »اين کوچه به هيچ جا نمی رود، اين تو هستی که بايد مشخص کنی 
کجا می خواهی بروی!«

داستان شگفت انگيزی است! واقعيت اين است که بسياری از ما هنوز نمی دانيم به کجا می خواهيم برويم.
ما به عنوان معلم می توانيم کارمند و حقوق بگير آموزش وپرورش باشيم و برای شغلمان دغدغه ای جز حقوق 

سر ماه و درگير شدن در مسائل صنفی نداشته باشيم.
يا مي توانيم يک مدرس خوبي باشــيم و خوب درس بدهيم و از لحاظ درسي دانش آموزان خوبی تحويل 
جامعه بدهيم. می توانيم انتخاب کنيم که معلم باشــيم؛ معلمی کردن فراتر از تدريس و کارمند آموزش و 

پرورش بودن است.
هر کارمند فقط با خودش ســروکار دارد  و هر مدرس با پرورش مغــز و يادگيری دانش آموزانش راضی 

می شود.
اما معلم دانش آموز را انســانی فرض می کند که مي تواند از همه ي جنبه ها به او ياری  برســاند. معلم با قلب 

دانش آموز سروکار دارد و درس معلم با زبان مهربانی در قلب و فکر دانش آموز نفوذ می کند.
کارمند فقط حقوق سر ماهش را می گيرد. مدرس، عالوه بر آن، دانش آموز تحصيلكرده مي سازد. اين معلم 
است كه انسان  می سازد. حتی اگر در سراسر عمر معلمی اش بتواند يک دانش آموز انسان تحويل جامعه بدهد، 
مشــمول سخن خداوند در آيه ي 32 سوره ي مائده می شود که اگر كسي انسانی را احيا کند، گويی همه ي 

انسان ها را احيا کرده است.
حاال که معلمی  شغل سختی است، بياييد انتخاب کنيم از اين شغل سخت درآمدهای معنوی کسب کنيم.

قبل از اينکه به فکر نشانِي کوچه ها و خيابان ها و درگيري با بخشنامه ها و مسائل اداري باشيم که ما را به 
کجا خواهند برد، به فکر اين باشيم که به کجا می خواهيم برويم. اين ما هستيم كه تعيين كننده ي مقصديم.

روز و هفته ي معلم بر همه ي معلمان مبارک باشد.
 علیرضا متولی

مقصد؛ معلمي

سرمقاله

|  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیستم |  شماره ی 8|  اردیبهشت  ماه 1396 2



3  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیستم |  شماره ی 8 | اردیبهشت  ماه 1396 |

 1 اردیبهشت:      
روز بزرگداشت سعدي 

)670 هـ . ش(

 2 اردیبهشت:  شهادت امام موسي كاظم )ع(
)25 رجب( )183 هـ . ق(

3 اردیبهشت: روز بزرگداشت شیخ بهایي

 4 اردیبهشت: مبعث حضرت رسول اكرم)ص( 
)27 رجب( )13 سال قبل از هجرت(

5 اردیبهشت: شكست حمله نظامي آمریكا 
به ایران در طبس )1359 هـ . ش(

9 اردیبهشت: والدت امام حسین)ع( 
)سوم شعبان( )4 هـ .ق(

10 اردیبهشت: روز ملي خلیج فارس
والدت حضرت ابوالفضل)ع( )26 هـ .ق(

روز جانباز

 11 اردیبهشت: روز جهاني كارگر 
)1 مي میالدي(

12 اردیبهشت: شهادت استاد مرتضي مطهري 
)1358 هـ . ش(، روز معلم

17 اردیبهشت: والدت علي اكبر)ع( )33 هـ .ق(
و روز جوان

 18 اردیبهشت: روز جهاني صلیب سرخ و 
هالل احمر

 والدت امام زین العابدین)ع( )38 هـ .ق(

تقويم ماه
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26 نکته ی تربیتی از 
داستان زندگی 
حضرت یوسف)ع(

پيامبری 
که بهترين 
سرگذشت ها 
برای 
اوست!

اشاره
یوسف فرزند یعقوب از پیامبران بزرگ 
الهی است. راحیل مادر یوسف و برادرش 
بنیامین بود. او در نوجوانی در گذشت. 
یعقوب، یوسف و برادرش را بیشتر از 
فرزندان دیگرش دوست داشت و همین 
سبب حسادت برادران به آنان شد.
نام دوازدهمین سوره ی قرآن کریمـ  که 
به سرگذشت این پیامبر اختصاص دارد 
ـ یوسف است. در این سوره، از داستان 
یوسف به  عنوان »بهترین سرگذشت ها« 
)احسن القصص( یاد شده است.
نام یوسف)ع( 27 بار در قرآن و در 
سوره های انعام، غافر و یوسف ذکر شده 
است.
در این شماره به 26 نکته ی تربیتی از 
برخی فرازهای داستان زندگی حضرت 
یوسف)ع( در قرآن کریم می پردازیم.

فرازهای مهم زندگی حضرت يوسف)ع(
 خواب ديدن يوسف و تعريف کردن آن برای پدرش يعقوب

 حسادت ورزيدن برادران يوسف و به چاه انداختن او
 بردن يوسف به مصر توسط کاروانيان و فروش او به عزيز مصر

 دل باختگی همسر عزيز مصر به يوسف و ابراز آن و دوری گزيدن يوسف
 به زندان افتادن يوسف توسط عزيز مصر

 تعبير درست خواب پادشاه مصر توسط يوسف و ارتقای جايگاه او در دربار پادشاه
 ديدار يوسف با برادرانش در مصر و نگهداری برادرش بنيامين در نزد خود

 ديدار با پدر در مصر و تعبير خواب دوران کودکی

بهترين مشاور
آن گاه که یوسف به پدرش گفت: »ای پدر! همانا من  ]در خواب[ یازده ستاره، 

خورشید و ماه دیدم، آن ها را در برابر خود سجده کنان دیدم« )يوسف/ 4(.
 پدر بهترين مشاور در زندگی است. )يوسف به پدرش گفت(

 ادب حکم می کند پدر را به اسم صدا نزنيم. )ای پدر!(
 گاهی کودکی استعدادی دارد که بزرگ ترها به او احترام می گذارند. )سجده کنان ديدم(

دشمن آشكار
]یعقوب[ گفت: »اي پســرکم! خوابت را به برادرانت نگو که برایت نقشه ای 
]خطرناک[ می کشند. همانا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است« )يوسف/ 5(.
 بهتر است فرزندان را با مهربانی و صميميت مورد خطاب قرار دهيم. )ای پسرکم!(

 حسادت در محيط خانواده آسيب زاست. )خوابت را برای برادرانت نگو...(
 رازداری را از کودکی به فرزندان بياموزيم. )ای پسرکم! خوابت را برای برادرانت نگو...(
 پيشگيری بهتر از درمان است. )... نگو که برايت نقشه ای ]خطرناک[ می کشند.(

 از کودکی بايد شــيطان را به فرزندان معرفی کرد. )همانا شــيطان برای انسان 
دشمنی آشکار است.(

ناصر نادري
تصویرگر: نسیم نوروزي

در ساحل قرآن
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گمراهي روشن
»آن گاه که ]برادران یوســف[ گفتند: »همانا یوسف و برادرش )بنیامین( نزد 
پدرمان، از ما که گروهی نیرومند هستیم، محبوب ترند. همانا پدرمان در گمراهِی 

روشنی است« )يوسف/ 8(.
 گاهی بزرگ ترها به کوچک ترها هم حسادت می کنند. )همانا يوسف... نزد پدرمان، 

از ما که گروهی نيرومند هستيم، محبوب ترند(
 اگر فرزندان احساس تبعيض کنند، زمينه ی حسادت فراهم می شود. )همانا يوسف 

و برادرش محبوب ترند.(
 احســاس قدرت، توانايی عقل را از بين می برد. )... نيرومند هستيم... پدرمان در 

گمراهی روشنی است.(
 غفلت باعث می شود فرد در عين انحراف، ديگران را خطاکار بپندارد. )همانا پدرمان 

در گمراهِی روشنی است.(

وعده ي توبه
»]برادران به یکدیگر گفتند:[ یوسف را بُکشید یا او را به سرزمینی دور بیفکنید تا 
 توجه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح ]باتوجه[ گروهی شایسته باشید!« 

)يوسف/ 9(«
 انديشــه ی خطرناک انســان را به رفتار خطرناک می کشــاند. )همانا يوسف... 

محبوب تر... بُکشيد(
 کمبود محبت باعث انحراف بسيار می شود )... تا توجه پدرتان مخصوص شما شود...(

 شــيطان با وعده ی توبه در آينده، راه گناه امروز را می گشايد. )... و پس از انجام 
طرح ]با توبه[ گروهی شايسته باشيد!(

هم رنگ جماعت
»گوینده ای از میان آنان گفت: یوسف را نُکشید و اگر قصد این کار را دارید، او 

را به نهان خانه ی چاه بیندازید تا بعضی کاروان ها او را بگیرند« )يوسف/ 10(
 گاهــی نهی ازمنکر يک فرد می تواند نظر جمع را تغيير دهد. )گوينده ای از ميان 

آنان گفت...(
 نام گوينده ی سخن مهم نيست، محتوای سخن مهم است. )گوينده ای ... گفت...(

 در کارهای غلط نبايد هم رنگ جماعت شد. )گوينده ای از ميان آنان گفت: يوسف 
را نُکشيد...(

به گردن ديگران انداختن
»گفتند: ای پدر! تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی دانی، در حالی که 

قطعًا ما خیرخواه او هستیم؟« 
 خيانتــکار برای فريب ديگران خود را خيرخواه معرفی می کند. )ما خيرخواه او 

هستيم( )يوسف/ 11(
 خيانتکار تقصير را به گردن ديگران می اندازد. )تو را چه شده؟(

 حسد منشأ دروغ و خيانت به نزديکان خود می شود. )قطعًا ما خيرخواه او هستيم(

نشانه ي نيرنگ
»او را فردا با ما بفرســت تا ]در 
صحرا[ بگــردد و بازی کند و قطعًا 
ما نگهبانان ]خوبی[ برایش خواهیم 

بود« )يوسف/ 12(.
 کــودک و نوجوان به تفريح و بازي 

نياز دارد. )بگردد و بازی کند.(
 در هنگام بازی بايد مراقب کودکان 
باشــيم. )ما نگهبانان ]خوبی[ برايش 

خواهيم بود.(
 گاهــی اصــرار فراوان دربــاره ی يک 
مسئله، نشانه ی نيرنگ و توطئه است. )ما 

نگهبانان ]خوبي[ برايش خواهيم بود(

پرده دري
»و ]یعقوب[  گفت: همانا اینکه او 
را ببرید، مرا غمگین می کند و از این 
می ترسم که گرگ او را بخورد و شما 

از او غافل باشید« )يوسف/ 13(.
 دلســوزی به فرزند از خصلت های 
پيامبران است. )...مراغمگين می کند.. 

می ترسم...(
 آزمايش الهی درباره ی اموری است 
که برای فرد حساس و مهم هستند. 

)... مرا غمگين می کند... می ترسم(.
 والدين نبايد پرده دری کنند. يعقوب 
از حســادت فرزندانش آگاه بوده ولی 
به حسادت آنان اشاره نکرد. )می ترسم 

که گرگ او را بخورد...(
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علیرضا مهرعلي بابا

بايد عشق معلم را ببينيد!
در میان نوشته هاي ارســالي از خوانندگان مجله به مطلبي برخوردم كه سرشار از احساس انسان دوستي بود. به 
نویسنده پیغام دادم با ما تماس بگیرد. ایشان تماس گرفت و قرار شد ساعتي را به دفتر مجله تشریف بیاورد. قرار نبود 
مصاحبه اي صورت بگیرد و متن زیر هم مصاحبه نیست. گفت وگویي معمولي بین من و خانم نرگس آهنگران بود. به نظرم 

گفت وگو براي شما هم خواندني باشد. خالصه ي آن را بخوانید.

تا نزديکي مدرسه رفتيم، اما به اتوبوس گفتم برگردد. توبيخ هم 
شدم. اما واقعًا احساس خطر کرده بودم. البته واقعًا صفا داشت.

 من: اآلن هم صفا دارد؟
 خانــم آهنگران: اآلن من آنجا نيســتم. بعد از آنجا به 
خوجير رفتم. خوجير منطقه اي تحت حفاظت  اســت. انتهاي 
آنجا مدرسه اي بود که مي گفتند اقامتگاه اشرف، خواهر شاه، 
بوده است. بعدها به مدرسه تبديل شده بود. چهار پايه داشت 
و از سالي که ششــم را پايه گذاري کردند، پايه ي ششم را هم 
داشــت. تعداد دانش آموزان هم زياد نبود. دو نفر چهارم، چهار 
نفر سوم و هفت هشت نفر ششم بودند. بيشتر افغاني بودند. از 

روستاييان آنجا هم بودند. دو سال آنجا بودم.
 من: احساستان چه بود وقتي با بچه هاي افغاني بوديد؟

 خانم آهنگراني: خيلي سخت بود. من قباًل در مدرسه ي 
جامعه ي تعليمــات بودم کــه دانش آموزان اکثــراً فرزندان 
شــخصيت هاي مهم بودند. راننده داشــتند و پول برايشــان 
مســئله اي نبود. خيلي چيزها ارزش خودشان را از دست داده 
بودنــد. اما يکباره به جايي رفتم کــه دانش آموز با دمپايي به 
کالس مي آمد و کفش نداشت. هميشه لباس هاي ما و بچه ها 
گلــي بود. البته وضعيت خوجير بهتر بود. بچه ها هم بچه هاي 
کار بودند و خودشان هزينه ي مدرسه را تأمين مي کردند؛ حتي 
دخترها. بچه ها هميشه گرسنه بودند و ما اگر نذري داشتيم، 
برايشان لقمه درست مي کرديم و بين بچه ها تقسيم مي کرديم. 
يک بار يکي از بچه ها مريض شد و چند روز نيامد. رفتيم ببينيم 
وضعيتش چطور است، گفتند در کوه زندگي مي کنند. رفتيم، 
ديديم داخل کوه ســوراخي مثل غار اســت که آنجا زندگي 
مي کنند. اين اختالف طبقاتي وحشتناک برايم غيرقابل تصور 

بود و نمي توانستم باور کنم.  
بعدها به ســعيدآباد منتقل شــدم. من به صورت چرخشي 

 من: خانم آهنگران چند سال سابقه ي تدريس داريد؟
 خانم آهنگران: رسمًا هشتمين سال تدريسم است، ولي 
به صورت حق التدريس هجده ســال است که سابقه ي کار در 

دبيرستان داشته ام. روي هم بيست و چهار سال.
 من: چرا از دبيرستان به ابتدايي آمديد؟

 خانم آهنگران: اول در دبيرســتان حق التدريســي كار 
مي كردم. در مدارس جامعه ي تعليمات کار مي کردم و مشاور 
بودم. تدريس هم داشــتم براي پيش دانشگاهي. براي رسمي 
شــدن بايد آنجا را رها مي کردم. حاال هشــت سال است که 

رسمي شده ام.
 من: دبيرستان و ابتدايي چقدر تفاوت دارد؟

 خانم آهنگران: براي من خيلي عجيب بود. در مدرسه اي 
کار مي کردم که از همه نظر ســطح باال بــود، اما يكباره وارد 
روستايي شدم که بيشتر دانش آموزانش افغاني بودند. روزهاي 
اول پشيمان شدم، ولي کم کم که راه افتادم، ديدم فضاي آنجا 
خيلي متفاوت است. من تخصصم ابتدايي نيست و خيلي هم 
گفتم مرا به ابتدايي نفرستند، اما قبول نکردند. اولين سال هم 
پايه ي دوم را به من دادند. آ ن قدر با همکاران در تعامل بودم تا 

توانستم خودم را وفق دهم.
 من: دوره نديده بوديد؟

 خانم آهنگران: در ضمن خدمت دوره هم ديدم. 
 من: از همان ابتدا وارد مدرسه ي روستايي شديد؟

 خانم آهنگران: بله. يک مدرســه ي روستايي در باالي 
جاجرود؛ روستاي َکَمرد. جاجرود شامل مناطقي مثل کمرد، 
خسروآباد و سعيدآباد است. کمرد دورترين نقطه است، تقريبًا 
باالي کوه و مســير سختي دارد. در زمســتان که با اتوبوس 
مي رفتيم، چند بار اشــهد خود را خوانديم. دو شــيفت بود و 
دبيرستان هم داشت. من چون نماينده ي معلم ها بودم، يک بار 

گفت و گو
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با همکارم کار مي کنم. من رياضــي و ادبيات و قرآن تدريس 
مي کنم. آماري از بچه هاي مدرسه ي شهداي غزه در سعيدآباد 
را شخصًا درآورده ام. ما شصت دانش آموز داريم که چهل و پنج 
نفرشان پدر معتاد دارند. يک دانش آموز دارم که هم پدر و هم 
مادرش معتاد هستند و هيچ كدام اوضاع خوبي ندارند؛ با اينکه 

اينجا نسبت به ساير مدارس نسبتًا وضعيت بهتري دارد.
من تالشم را براي انتقال کردم، ولي فکر مي کنم خدا خواست 
و من خودم آن را يک توفيق مي دانم. چون حس مي کنم وقتي 
من قدمي کوچک براي اين بچه ها برمــي دارم، در زندگي به 
خــودم برمي گردد. خيلي احســاس راحتي و امنيت مي کنم. 
االن شــاگرداني دارم كه به سال هاي هشتم و نهم رسيده اند و 
در همان مدرسه هستند. االن جلو مي آيند و حتي آغوش باز 
مي کنند. من واقعًا حس مي کنم آن ها بچه هاي خودم هستند. 
حس مادرانه اي نســبت به آن ها دارم. واقعًا هم محبتشان به 

زندگي خودم برگشته است.
 من: خانواده با اين کار سخت شما مشکلي ندارند؟

 خانم آهنگران: همسر من براي دکترا در خارج از کشور 
زندگي مي کند و پنج ســال اســت که مرتب درحال مسافرت 
به خارج از کشــور است. او پروژه اي براي دکترا دارد که خيلي 
گسترده است. ايشــان نيست و من و بچه ها خودمان هستيم. 
من ســه فرزند دارم. دو دختر و يک پسر. دخترم که دانشجو 
اســت خيلي کمکم مي کند. يکي هم دهم اســت و پسرم هم 
پيش دبستاني است. به هر حال خسته هم مي شويم. مسير دور 
است. کارهاي مانده را به خانه مي آورم و بچه ها ايراد مي گيرند. 
ولي وقتي عکس شاگردانم را به آن ها نشان مي دهم، مي گويند 
خوب اســت و ارتباطت را حفظ کن. اين سبک زيست معلمي 

مرا دوست دارند.
 من: به ســراغ افغاني ها برويم و مشکالتشــان. گفتيد 

مشکالت قانوني شان حل شده است؟
 خانم آهنگران: به نظرم بعد از جريان مدافعان حرم اين ها 
خيلي شهيد دادند و حال، با آن ها همکاري بيشتري مي شود. تا 
ســال هاي گذشته پول زيادي از آن ها براي ثبت نام مي گرفتند، 
اما امســال اين پول را نگرفتند و خيلي رفتارشان با آن ها تغيير 
کرده اســت. البته به منطقه بســتگي دارد. مــن در منطقه ي 
سعيدآباد ارتباط با بچه هاي افغاني را خيلي صميمي تر مي بينم. 
اما آن طرف سد که ساكنان تقريبًا مرفه تري دارد، رفتار مديران 
با افغاني ها چندان خوب نيســت. اينجا خيلي بهتر است. اينجا 
امســال پولي از بچه ها نگرفتند و فکر مي کنم حتي کمک هايي 

هم به آن ها مي شود.
 من: معتادها در بچه هاي افغاني هستند؟

 خانم آهنگران: اصاًل در خانواده هاي افغاني معتاد نداريم. 
در خانواده هاي معتاد بيشتر مادر خرج بچه ها را مي دهد. اوضاع 
خوبي ندارند. آنجا کارخانه هايي هست که اکثر مادران آنجا کار 
مي کنند. بچه وقتي به خانه مي رود، تا حدود ساعت پنج و شش 
عصر مادر را نمي بيند. خدا مي داند در اين موقعيت چه اتفاقاتي 
براي او مي افتد. دلم مي خواهد کاري برايشان بکنم، ولي تا آنجا 
که مي توانم سعي مي کنم بچه ها را از نظر فکري مشغول کنم 

تا مادرشان بيايد. 
 من: مشکالت افغاني ها چيست؟

 خانم آهنگران: من در تهران هم با بچه هاي افغاني کار 
کرده ام، ولي آنجا ارتباطشان به اين شکل صميمي نيست و با 
بچه هاي اينجا متفاوت هســتند. بچه هاي افغانِي من در اينجا 
متوسط رو به خوب هستند. تعاملشان با بچه هاي ايراني عالي 
است. دوست هستند و ارتباطشان صميمي است. به خصوص 
منطقه ي سعيدآباد اين گونه نيست که مشکلي داشته باشند. 
  ها خيلي اهل رعايت هســتند و بسيار محبوب. از طرف ديگر، 

خيلي از معلمان هستند که با سختي بسيار 
كار و تدريس مي کنند، ولي هيچ جا ديده 
نمي شوند. معلم روستا حتي از طرف بخش 
هم حمايت نمي شود. گاهي دفتر و مداد 
بچه ها از پول معلم تهيه مي شود. مديران 
فقط پرسش مي کنند. شما بايد عشق معلم را 
ببينيد
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چون درسشان هم خيلي خوب است، بچه هاي ايراني به نوعي 
به اين ها وابسته هستند. 10 نفر از 60 دانش آموزم، فوق العاده 
قوي هســتند، طوري که حتي طرح هــم مي دهند. با اينکه 
رياضي تغيير کرده و ما خودمان هم دوره ديده ايم، به رياضي 
مسلط هستند و طرح مسئله مي كنند.  بيشتر بچه هاي ايراني 
اين طور نيستند. يک دانش آموز بنگالدشي هم دارم. مادرش با 
يک آقاي بنگالدشي ازدواج کرده، براي کار به ايران آمده اند و 
ماندگار شده  و ازدواج کرده اند. او هم خيلي عالي و خوب است. 

 من: وارد مشکالت زندگي آن ها هم مي شويد؟
 خانم آهنگران: ناخوداگاه وارد مي شويم. يکي از اولين 
توصيه هايي که اســتادمان مي کرد، اين بود که وارد زندگي 
شخصي بچه ها نشويد، چون خيلي درگير مي شويد. ولي اين 
در مورد بچه هاي ابتدايي صدق نمي کند، چون ناخواسته وارد 
مي شويد و خودشان شــما را با خودشان مي برند. مخصوصًا 
براي خانم ها که بيشــتر وارد زندگي بچه ها مي شوند. سعي 
مي کنم اين کار را نکنم، اما نمي توانم مقاومت کنم. در زندگي 
افغان ها هم همين طور اســت. آن ها هم اکثراً مشکالتشان را 
مطرح مي کنند و کمک فکري مي خواهند. مثاًل يک دانش آموز 
پســر داشتم كه در نانوايي کار مي کرد. خيلي پسر مهربان و 
خوبــي بود. يک بار خيلي معصومانه به من گفت: »خانم، من 
خيلي عذاب مي کشــم. خميري که مي گيرم و نان را درست 
مي کنم، بايد مثاًل 70 گرم باشــد، اين آقا از آن 10 گرم کم 

مي کند. آيا من کار حرام مي کنم؟«
من گفتم، اين دست تو نيست. او اين کار را مي کند. مي گفت 

حس مي کنم ناني که مي پزم حرام است. 
به اين ترتيب، کمک فکري مي گيرند و حرف هايشــان را به 

من مي زنند.
 من: با والدين هم تعامل داريد؟

 خانم آهنگران: بله. البته غالبًا ســطح سواد کمي دارند 
و حتي گاهي نمي توانند درســت صحبت کنند. من به بچه ها 

مي گويم با مادرشان بيايند و برايم ترجمه کنند. 
 من: و حرف آخر خانم معلم مهربان!

 خانم آهنگران: خيلي از معلمان هســتند که با سختي 
بسيار كار و تدريس مي کنند، ولي هيچ جا ديده نمي شوند. معلم 
روستا حتي از طرف بخش هم حمايت نمي شود. گاهي دفتر 
و مداد بچه ها از پول معلم تهيه مي شود. مديران فقط پرسش 
مي کنند. شــما بايد عشــق معلم را ببينيد. اين ها مهم است. 

مسائل ديگر زياد اهميت ندارند. 
 من: ســپاس گزارم كه وقت عزيزتان را به ما و همكارانتان 

داديد.
اين گفت وگو طوالني تر از اين بــود. هم تعداد صفحات مجله 
محدود اســت و هم بعضي حرف ها را نمي شود نوشت، اما اين را 
مي توانم بنويسم كه در چند جاي گفت وگو بغض كردم و چشمانم 

خيس شد.
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گزارش و عكس: اعظم الریجاني

هديه ي 
خداوند

قرار است با يك معلم عاشق به مدرسه اش برويم. قرار ما نزديكي هاي ايستگاه متروي تهرانپارس است. سرويس ها آماده ايستاده اند. 
نرگس آهنگران، همان معلم عاشق را مي بينم. سالم مي كنم و احوال  مي پرسم و بعد مي گويد: »اضطراب كمي بي خوابم كرده بود. هنوز 
اذان نشده، وضو گرفتم، بسم اهلل گفتم و تا ايستگاه مترو كه از خانه ي ما دور نيست، پياده رفتم. مترو هنوز نيمه خواب بود. تك وتوك 
آدم هايي مثل من خواب سبك مترو را مي شكستند. شادي هميشگي اول صبح من اين است كه جا براي نشستن فراوان است. نماز 

صبح را در نمازخانه ي ايستگاه مترو خواندم.«
ســرويس ها آماده  ايستاده اند. به همراه همه ي همكاراني كه از گوشه و كنار تهران آمده اند، سوار مي شود. اتوبوس به سمت جاجرود 
حركت مي كند. من مي انديشم چه كار سختي؛ در تاريكي صبح از خانه بيرون بزني و اين راه طوالني را بروي! فقط يك چيز مي تواند 

اين حركت هر روزه را توجيه كند و آن چيزي جز عشق نمي تواند باشد. با او همراه مي شوم تا ببينم فرضيه ام درست است يا نه! 
بعضي از همكارانش در اتوبوس خواب نيمه  كاره ي خود را كامل مي كنند و بعضي هم باهم حرف مي زنند.

تابلوي سعيدآباد
 از دور ديده 
مي شود. خودمان را 
جمع وجور مي كنيم 
و آماده ي پياده 
شدن مي شويم.

گزارش
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وارد مدرسه ي »شهداي غزه« مي شوم. 
بچه ها در حياط مدرسه دنبال هم 
مي دوند و تا خانم معلمشان را مي بينند، 
من مي شنوم: »سالم خانم، سالم خانم.«

بــا او وارد كالس مي شــوم. بچه هــا بلند مي شــوند. افغاني، 
بنگالدشــي، ترك، لر و تركمن. براي من خيلي جالب است. تازه 
متوجه مي شــوم چرا ســردبير اصرار داشت اين گزارش هرچند 
كوتــاه را تهيه كنم. نرگس آهنگران مي گويــد: »من آن ها را به 
قوميتشان نمي شناسم. كودكان مليت يا قوميت ندارند. همه فقط 

كودك اند و نيازمند مراقبت و مهر.«
در راه كــه بوديم، پرســيدم: هــر روز ايــن راه را مي روي و 
برمي گردي؟ لبخند مي زند و مي گويد: »هشــت سال پيش طي 
كردن هر روزه ي اين مسير برايم دشوار بود، اما حاال نيامدن اين 
راه برايم تحمل ناپذير اســت. حاال به عشــق تك تكشان مي آيم. 

مادرشان شده ام.«

آيا با تو درددل هم مي كنند؟
گاهي زندگي آن قدر به آن ها ســخت مي گيرد كه دلشان سرريز 
مي كند و سربسته از فقر، اعتياد، دعوا يا بي مهري در خانواده به من 
مي گويند. وقتي به چشمانشان نگاه مي كنم، نگاه فرزندانم را مي بينم 
و آرزو مي كنم كاش آن ها هم نگاه مادرشان را در چشمان من ببينند.

آيا اين رفت و آمد تأثيري در زندگي شما داشته است؟
در اين مدرسه فقط آموزش نمي دهم، بلكه آموزش هم مي بينم. 
اينجا ياد گرفته ام صبور باشــم. از لحظه اي كــه از خانه بيرون 
مي آيم، تا زماني كه به خانه برمي گردم، ثانيه به ثانيه صبر را تمرين 
مي كنم. ياد گرفته ام در معلمي، عاشقي حرف اول را مي زند. ياد 
گرفته ام: نگاهم را به زندگي و آدم ها تغيير دهم. يك چيزي هست 
كه مرا به قلب و و روح بچه ها نفوذ مي دهد. با اين بچه ها رشــد 
مي كنم، بزرگ مي شوم و هر روز با خودم نجوا مي كنم: »قدر اين 

هديه هاي خداوند را بدان!«
بارها و بارها چيزهايي درباره ي عشق معلمي شنيده و خوانده 

بودم، اما امروز با عشق معلمي روبه رو شدم.
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ـ  خانــم آهنگران خيلي عالي اســت. با تمــام وجودش درس 
مي دهد تا ما كاره اي شويم.

ـ من از معلمم راضي هستم  و به او احساس محبت دارم.
ـ با او راحت هستم.

ـ خانم مثل مادرم است.
ـ احســاس خوبي دارم، چون وقتي تدريس مي كند با ماليمت 
بــا بچه هاي كالس حرف مي زند. اما وقتي كه بچه هاي كالس ما 

درس نمي خوانند ما را سرزنش مي كند كه حق هم دارد.
ـ همه چيز خيلي خوب پيش رفته و احساس خوبي به معلمم دارم.

ـ  يكي از بهترين راه حل ها براي اينكه مشكالت را برطرف كنيم 
دردل است. من با او درد دل مي كنم.

ـ من خانــم آهنگــران را خيلي 
دوســت دارم، چــون او هم مهربان 
است و هم بسيار عالي درس مي دهد.

ـ احساس ســبكي. چون پيش او 
مي نشينم و درد دل مي كنم.

ـ يك بار از دســت من ناراحت شد 
و با من صحبت نمي كرد. من خيلي 
ناراحت شدم، چون او را دوست دارم 
و دلم نمي خواهد از دســتم ناراحت 

باشد.
ـ احساس مادري بسيار مهربان

ـ احساس عالي و خوب
ـ وقتي خانم آهنگران وارد كالس 
مي شود، انرژي مثبتي به جو كالس 

مي دهد.
ـ احساس محبت. چون به ما درس 
مي دهد تا در آينده افرادي موفق شويم.

ـ مــن روز اولي كه خانم آهنگران 
را ديدم، فكر كردم خيلي بد اخالق 
است، ولي بعد فهميدم خانم خوبي 
اســت و عضو ســه معلمي شد كه 

بهترين معلمان من بودند.
ـ احساس شوق

ـ او مادر دوم ماســت و خيلي راز 
نگه دار است.

ـ هيچ. چون يكدفعــه من درس 
نخواندم و دعوايم كرد.

ـ احســاس خوشــبختي مي كنم 
كــه او معلمــم اســت. گاهي هم 
ناراحت مي شــوم؛ وقتي يه كوچولو 

سخت گيري مي كند.

خانم آهنگران از نگاه بچه ها
بچه ها دلشــان با خانم آهنگران يكي است. او را دوست دارند. 
حتي اگر از او دلگير هم شــده باشــند، مثل دلگيري كودكي از 

مادرش است.
پاي صحبت بچه ها نشستم و از آن ها پرسيدم: »چه احساسي 

نسبت به خانم آهنگران داريد؟« 
هر كدام با لحن و حس كودكانه و صاف و ساده پاسخ دادند:

ـ وقتي به كالس مي آيد حس مثبتي مي دهد. معلم بسيار خوبي 
است.

ـ من احساس خوبي به خانم آهنگران دارم. دلم مي خواهد با او 
درد دل كنم، ولي خجالت مي كشم.
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رفتــار برخي از والدين با معلمان فرزند خود دوســتانه و حمايتي 
است. آن ها مشتاقانه و با همكاري نزديك با معلم تالش مي كنند از 
كيفيت آموزش و پرورش فرزندشان مطمئن شوند. در مقابل، دستة 
ديگــري از والدين، با معلم فرزند خود مشــكل دارند و به او احترام 
نمي گذارند. دليل اين امر چيســت؟ در پاسخ بايد گفت، در گذشته 
والدين دو برداشــت متفاوت از مقام و موقعيت معلم داشــتند. در 
برداشــت اول، به دليل موفقيت معلمان در شغل خود و برخورداري 
از باالترين ســطح تحصيالت در بين افراد جامعه، آنان مورد احترام 
والدين و همواره در حال يادگيري بودند. در برداشت دوم، از ديدگاه 
والدين، برخي از معلمان صادقانه كار نمي كردند و در مقابل احترام 

كافي هم دريافت نمي كردند. 
اما امروزه سطح تحصيالت بيشــتر معلمان همانند اكثريت افراد 
جامعه است، زيرا بيشتر افراد جامعه به سمت تحصيالت عالي گرايش 
دارند. ديگر معلمان از نظر تحصيالت  خود نســبت به سايران برتر 
نيستند، بلكه تا حدي هم با چشم كهتري به آن  ها نگاه مي شود. اين 
تصور وجود دارد كه گرچه آن ها از هشت صبح تا پنج  بعد ازظهر در 
مدرسه و كالس درس حضور دارند، اما در عمل كاري انجام نمي دهند 

و به طور مرتب به داليل متفاوت در تعطيالت به سر مي برند. 
دليــل ديگري كه امروزه مقام معلمان در بين اولياي دانش آموزان 
مانند گذشته نيست، آن است كه اوليا درك و باور درستي از كار معلمان 
در كالس درس ندارند. هر يك از والدين فكر مي كند رويه ي آموزش 
و تدريس معلم فرزندش همانند دوران تحصيلي خود اوست. به طور 
كلي، تدريس در كالس درس كار شاقي نيست و هر كسي مي تواند اين 
كار را انجام دهد. در طول پنج روز در هفته و شش ساعت كار روزانه، 
معلم فقط مدت زمان كوتاهي را حــرف مي زند، براي دانش آموزان 
تكليف تعيين مي كند و بعد هم به خانة خود برمي گردد. اين كار آساني 
است. تهيه و داشتن طرح درس، اداره كردن كالس و دانش آموزان  و 
مشكالت دانش آموزان در يادگيري  اصاًل مهم نيست و معلمان نسبت 

ترجمه و تنظیم: دكتر نیره شاه محمدي

برداشت دو سويه
 از جايگاه معلمان

 در بين والدين

بــه تعليم و تربيــت 
دانش آموزان، كارهاي اجرايي كالس درس و 
ايمني مدرسه بي خيال اند. اين دسته از والدين تصور مي كنند معلمان 
همه چيز را يك شوخي فرض كرده اند. البته اگر والدين مجبور بودند 
براي چند هفته بــه 30 دانش آموز يك كالس با توانايي هاي فردي 
متفاوت درس بدهند، ديدگاه آن ها تغيير مي كرد، اما متأسفانه امكان 

اين كار فراهم نيست. 
يكي ديگر از داليلي كه معلمان نسبت به گذشته احترام كمتري 
بين والدين دارند، سياســت حاكم بر جامعه اســت. قبل از رشــد 
اين چنين جمعيت، آموزش و پرورش به لحاظ سياســي عقب مانده 
بود. گرچه اعضاي هيئت امناي مدرســه را اوليا و اعضاي جامعه ي 
محلي انتخــاب مي كردند، اما تعداد كمي از مــردم درباره ي آن ها 
اطالعات داشتند و نسبت به شناخت آنان كنجكاو و عالقه مند هم 
نبودند. سياســت مداران ســطوح باالي دولت نيز عالقه ي كمي به 
آموزش  و پرورش نشان مي دادند، اما براي متولدين سال هاي 1947 و 
1967 همه چيز تغيير كرد و سياستمداران دريافتند آموزش و پرورش 

مسئله ي داغ روز است. 
وقتي يك وزير اعالم مي كند مي خواهد وزير آموزش و پرورش شود، 
او مسئوليت دارد در كار نظام آموزش و پرورش درگير شود. اين باعث 
مي شــود او برنامه هاي درسي و حتي درس هاي روزانه را به مدارس 
و معلمان ديكته كند. در نتيجه، به نيازهاي دانش آموزان بي توجهي 
مي شــود. بيشــتر از اين ديدگاه تمامي وزراي آموزش و پرورش در 

نظريه پردازي و ايده دهي صاحب  نظرند، اما تجربه ي واقعي ندارند. 
بدتر از همه آنكه تصور مي شود ريشه ي همه ي مشكالت به نظام 
آموزشــي برمي گردد و نمايندگان جامعه از آن به عنوان سپر بالي 
خود اســتفاده مي كنند. در اين ميان، معلمان بيشتر از ساير عوامل 

مقاله
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دســت اندركار نظام آموزشــي مورد هدف قرار مي گيرند و آنچه در 
كالس خــود انجام مي دهند، مورد بي توجهي قــرار مي گيرد. براي 
سياســت مداران راحت تر اســت كه معلمان را تنبــل و منبع تمام 
مشكالت نظام آموزشي بدانند. آن ها مخصوصًا اين دعوا را با معلمان 
راه مي اندازند تا در بازي سياســي خود امتياز كســب كنند و نشان 

دهند چقدر پرتالش و پي گير هستند. 
نكتــه ي بعدي تغيير در نگرش والدين اســت. در گذشــته، اگر 
دانش آموزي كار نادرســتي در كالس انجام مي داد و مشكلي ايجاد 
مي كــرد، نه تنها معلم و مديــر، بلكه والدين در منــزل او را تنبيه 
مي كردند. امــروزه والدين اين مفروضــه را دارند كه حق با كودك 
آن هاست و معلم اشتباه مي كند. بنابراين، به معلم حمله مي كنند، 

معلمي كه قصد منضبط كردن دانش آموزان را داشته است. 
داليل اين موضوع بســيار پيچيده اند. اواًل: والدين هميشه كمبود 
زمــان دارند و غالبًا پدر و مادر هر دو بيرون از خانه كار مي كنند. يا 
حتي مادر سرپرست خانوار است و گاهي مجبور است دو يا سه شيفت 
كار كنــد تا بتواند زندگي را اداره كند. در نتيجه، اين گروه از والدين 
معمواًل خسته، هراســان و مضطرب اند. مدام خشم خود را سركوب 
مي كنند و صبر كافي براي درك وضعيت تحصيلي فرزندشان ندارند. 
در واقع، بخشــي از رفتار غلو آميز آنان به خاطر احساس گناهشان 
اســت. آنان زمان كافي را با فرزند خود ســپري نمي كنند و سعي 
مي كنند آن را از طريق والد خوبي بودن جبران كنند. اين امر احتمااًل 

منجر مي  شود دانش آموز فكر كند معلم او فرد بدي است. 
ديگر آنكه: برخــي از كودكان براي والدين خــود به مثابه گوهر 
هســتند. والدين آن ها را به عنوان ملــك و تعلقات خود، مانند يك 
ماشين پرزرق و برق،  مي بينند. بنابراين، اجازه نمي  دهند ديگران به 
فرزندشــان چيزي بگويند. مسئله زماني وخيم تر مي شود كه معلم 
رفتار بدي با كودكشــان داشته باشد؛ كســي كه جلوة كوچكي از 
شخصيت و ويژگي هاي برجسته ي ژنتيكي آن هاست. اين امر منجر 
مي شود والدين براي منضبط كردن فرزند خود فرصت كافي نداشته 
باشــند.  نكته ي ديگر آن است كه والدين غالبًا خود فرزنداني لوس 
براي والدينشان بوده اند و هميشه به دلخواه خود رفتار كرده اند. آن ها 
جهان را در خدمت راحتي و رفاه خود مي بينند. اين افراد گســتاخ 
متأسفانه معلمان را مســتخدم خود مي بينند كه تنها وظيفه شان 
نگهــداري از فرزند آن هاســت. حاال در كنار مســئوليت نگهداري، 
چيزي هم درس مي دهد. اين دسته از والدين غالبًا معلم را به خاطر 

بد رفتاري و بي  نظمي متهم مي كنند و فراموش مي كنند كه تربيت 
فرزندشان مسئوليت خودشان است. 

در كنار موارد ذكر شده، نظام امروزي جامعه نيز عليه معلمان است. 
در دو نســل پيش، انضباط به معني تحقير كردن، فرستادن كودك 
به گوشــه اي از كالس، روي دســت او با خط كش زدن يا فرستادن 
به دفتر براي تنبيه توسط مدير فرض مي شد. اما امروزه معلمان در 
مورد مســائل انضباطي دانش آموزان خــود قدرتي ندارند و حتي از 
عواقب سرزنش كوچكي مانند مشاجره ي شفاهي والدين خشمگين 
با خود، حمله ي فيزيكي از سوي والدين يا دانش آموز، پيگيري قانوني 
و درخواســت غرامت براي توهين كردن مي ترسند، زيرا ريسك آن 
باالست. اين نشــان مي دهد، انگيزة منضبط كردن دانش آموزان در 
معلمان صفر است و معلمان ضعيف، غير مصمم و در انجام وظايف 
خود كم كوش هستند. اما ســؤال آن است كه اين مسئله در آينده 
چگونه خواهد بود؟ زيرا به احتمال، نســل آينده با تأخير بيشتري 
تشــكيل خانواده مي دهد و زنان در ســنين باالتر از 30 تا 40 سال 
صاحب فرزند مي شوند. اين جريان فرزندان كمتر و كمتري را در پي 
خواهد داشت و خود به خود اين فرزندان براي خانواده هايشان بسيار 

قيمتي و باارزش تر مي شوند. 
نكته ي بعدي اين اســت كه همان طور كه تقاضا براي درخواست 
شــغل افزايش مي يابد، آموزش و پرورش به عنــوان نياز نه به عنوان 
موفقيت، ديده مي شــود و ارزش آن در چشم مردم كاهش مي يابد؛ 
به خصوص بين افرادي كه تحصيالت دانشــگاهي ندارند. در چنين 
شــرايطي، نمي توان از مردم انتظار داشت در چنين محيط رقابتي 
صبر بيشــتري داشته باشند و مسائل موجود در مدارس را بپذيرند. 
والدين فــردا به احتمال زياد صبر كمتري دارند. كمتر به مســائل 
مرتبط با كودكان عالقه مند ند و به طور كلي والدين بدي خواهند بود. 
همه ي اين ها به نظر ترسناك مي رسند. از اين رو الزم است، مدرسه و 
معلمان دستور العمل هايي مرتبط با رفتار قابل قبول ارائه دهند و در 
آن تبعات انضباطي رفتار غيرقابل قبول را بيان كنند و والدين را ملزم 
به رعايت آن ها كنند و از والدين درخواست كنند موارد بيان شده در 

دستور العمل  را تأييد كنند. 
نكته ي مهم ديگر آن است كه كار معلم براي موفقيت جامعه خيلي 
حياتي اســت؛ چه والدين آن را تأييد كننــد و چه نه. معلمان بايد 
بيشترين رضايت را از موفقيت تحصيلي دانش آموزان ببرند؛ حتي اگر 

جامعه يا والدين فرصت قدرداني از آن  ها را نداشته باشند.  
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حبیب یوسف زاده

گفت و گو
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مدير دبســتان شش کالسه ی روستای شیروانه ده با 
نودوپنج دانش آموز است؛ روســتايی در دامنه های کوه 
ســهند، حدود چهل کيلومتری تبريز. هشت کيلومتر 
دورتر از محل خدمتــش، در انتهای يک جاده ي خاکی 
و بعد از گردنه ای برف گير، روســتای کم جمعيتی به نام 
قره چای قرار دارد که زمستان ها راهش چندين بار در اثر 
بارش برف مسدود می شود. آقای مدير شنيده است آنجا 
فقط دو دانش آموز دختر دارد که از تحصيل بازمانده اند. 
چون نمی توانند هرروز اين  همه راه را تا مدرســه بيايند. 
برای همين دست به کار شده و هر روز با ماشين شخصی 
خودش به روستای مجاور می رود و کالس دونفره اش را 
در مدرسه ي متروک قره چای داير می کند. گپ و گفت 

صميمی ما را با ايشان می خوانيد:

تــدريس 
خصوصي 
رايـــگان

گپ و گفتي صمیمي
 با معلم یك كالس دونفره
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هفته ای چند ســاعت برايشان وقت 
می گذاريد؟

 تقريبًا هجده ساعت در هفته.
 وضع پيشــرفت تحصيلــی اين دو 
دانش آموز، نســبت بــه آن هايی که 
مرتب به مدرسه می آيند، چطور است؟

 چنيــن کالس هايی، هرچند مثل کالس 
خصوصی هســتند، امــا کيفيت کالس های 
پرجمعيت را ندارند. به نظر من، بودن در ميان 
جمع، يکی از نيازهای اساســی بچه هاست. 
اين جوری جامعه پذيری آن ها کمتر می شود. 
بچه هــا نياز دارنــد با دوستانشــان گروهی 
کارکنند و حتی توی ســر و کله ي همديگر 
بزنند. بچه هــای اين کالس دونفره به هرحال 
احســاس تنهايی می کنند و زودتر خســته 

می شوند.
در منطقــه ي خودتــان چند تا از 
اين روستاها ســراغ داريد که تعداد 
دانش آمــوزان آن ها بــه حدنصاب 

نمی رسد؟ 
 در ايــن حوالی حدود پنج روســتا با اين 
شرايط وجود دارد. راستش همان طور که گفتم، 
به خاطر خدا اين کار را می کنم، هيچ وقت هم 
پشيمان نيستم. از اينکه بچه ها هر روز چيزهای 

تازه ای ياد می گيرند، کيف می کنم!
 در مناطق روســتايی بچه ها خيلی 
زود وارد کارزار زندگی می شــوند و 
خانواده ها آن هــا را يک نيروی کار 
موضوع  اين  می کننــد،  تلقی  جدی 
خللــی در روند تدريس شــما ايجاد 

نمی کند؟
 اين مورد در ســال های گذشته بيشتر به 
چشم می خورد. ولی حاال، سطح آگاهی مردم 
باالتر رفته و به قول  معروف زمانه عوض شده. 
مثاًل بيست ســال پيش که معلم تازه کاری 
بودم، در روستای محل خدمتم دخترها فقط 
تا پايان دوره ي ابتدايی اجازه ي درس خواندن 
داشتند و اغلب پسرها هم در دوره ي راهنمايی 
ترک تحصيل می کردند. چون منفعت نقد را 
به سوِد نســيه ترجيح می دادند و دنبال اين 
بودند که هر چه زودتــر پول دربياورند! ولی 

حاال اوضاع فرق کرده است.
غيــر از درس دادن به بچه ها، برای 
خانواده ها هم برنامه ي خاصی داريد؟

 بله، ما  در مدرسه جلسات ماهانه ترتيب 

می دهيم و از مشاوران و کارشناسان منطقه 
دعوت می کنيم برای ارتقاي آگاهی خانواده ها 
و ايجاد ارتباط بيشتر بين خانه و مدرسه، برای 

اوليا صحبت کنند.
 با دوزبانگی بچه ها مشکلی نداريد؟

 چــرا، خيلــی از دانش آمــوزان ترجيح 
می دهند آذری حرف بزنند و از فارسی حرف 
زدن در کالس خجالــت می کشــند! گاهی 
هرچه تالش می کنيم، به نتيجه نمی رســيم 
و ترکی می شــود زبان رســمی کالس! البته 
اين شرايط در مدارس پسرانه بيشتر است و 

دخترها راحت تر فارسی حرف می زنند.
 وضعيت قبولی بچه ها در دانشــگاه 

چطور است؟
 خيلی خوب. طوری که بيش از 90 درصد 
بچه های روســتا در دانشــگاه های دولتی و 
غيردولتی قبول می شوند. شايد به اين دليل 
که در روستا عوامل حواس پرتی کمتر است و 
بچه ها تمرکز بيشتری دارند. يا شايد برای اين 

است که ُسرب کمتری نفس می کشند.
اداری  بخش نامه های جورواجور  با 

چه می کنيد؟
 مجبوريــم پاســخ بدهيم. واقعــًا کثرت 
بخش نامه ها و پاسخ گويی به آن ها رسيدگی به 
پيشرفت آموزشی را تحت الشعاع قرار می دهد 
و بيشتر وقت مديران صرف بخش نامه خوانی و 

کارهای کليشه ای و تکراری می شود.
 اگر به عنوان مدير و معلم مدرسه ي 
روســتايی پيام، گله، درِد دل و حرفی 

داريد که ناگفته مانده است، بفرماييد.
 ِگله ي ما بيشتر به خاطر کمبود اعتبارات 
و سرانه ي مدارس است. احتمااًل می دانيد که 
امروزه، به خاطر شــرايط موجود، مدير موفق 
کسی اســت که در جذب کمک های مالی از 
اوليا و پيدا کردن خّير برای مدرســه توانمند 
باشد. بنابراين، مجبوريم برای تأمين مايحتاج 
مدرســه، خود را به آب وآتش بزنيم. اين در 
حالی اســت که در رســانه ها اعالم می شود 
مدارس حق گرفتن پــول از دانش آموزان را 
ندارند! البته واقعيت هم همين است. بچه ها 
پولی پرداخت نمی کنند. اوليا هســتند که با 
زبان خوش و برای سعادت بچه هايشان بايد 

سرکيسه را شل کنند!
 ممنون از اينکه لطف فرموديد و در 

اين گفت وگو شرکت کرديد.

کمــی از خودتــان و حال وهوای 
معلمی در روستا بگوييد.

 موسی روشن هســتم؛ اهل روستايی در 
همين حوالی به نام »عين الدين«. از 22 سال 
خدمتم در آموزش وپرورش، فقط شش سال 
تدريس کرده ام و بقيه را مدير بوده ام. بچه های 
روستا، از صفای روستايی و معصوميت خاصی 
برخوردارند که نمونه اش را در شهرهای بزرگ 
کمتــر می توان ديد و من از بــودن در ميان 
آن ها لذت می بــرم. از اين نظر فکر می کنم 
معلمان روستا نسبت به معلمان شهر موقعيت 
بهتری دارند و حتی احترام متقابل بين معلم 

و دانش آموز بيشتر است.
شــما که ظاهرًا عــادت به مديريت 
داريد، چطور حاضر به تدريس در يک 

کالس دونفره و دوردست شديد؟
 راســتش وقتی متوجه شــدم حدود دو 
هفتــه از مهرماه گذشــته و هنوز تکليف آن 
دو دانش آموز مشخص نشــده است، بااينکه 
می دانم فعاًل حق الزحمه ای در کار نيســت، 
برای رضای خدا رفتم ســراغ خانواده هايشان 
و خواستم اجازه بدهند در ساختمان متروک 
مدرسه ي روستا به آن ها درس بدهم. يکی از 
اين بچه ها پايــه ي اول و ديگری پايه ي دوم 
است. در پايان کالس هم از آن ها می خواهم 
صلوات بفرستند. اين دســتمزد من است و 

البته چيز کمی نيست.
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معلــــــــم
دكتر نیره شاه محمدي
عضو هيئت علمي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

چشم نوازي ظاهري

زيبايي 
و تناسب ظاهري 
معلــم شــاخص مثبت و 
غيرقابل انكاري در حرفه ي معلمي 
اســت كه مي تواند از عناصــر مهم يادگيري 
دانش آموزان نيز باشد. دانش آموزان به ظاهر و نحوه ي 
لباس پوشــيدن معلمان توجه خاصي دارند و درباره ي آن دقت 
و موشــكافي مي كنند. تأثير اين ظاهر و پوشش معلم در نخستين 
روزهاي برخورد با دانش آموزان بيشتر است و تا مدت هاي زيادي در 
ذهن دانش آموزان مي ماند؛ گاهي حتي تا آخر عمر آن را فراموش 
نمي كنند. با وجود اينكه پوشــش معلم بر ميزان احترام و اعتبار او 
در ميان دانش آمــوزان تأثير مثبت دارد، اما در جامعه ي ما به اين 
موضوع اهميت چنداني داده نمي شود. برعكس، تمام فشار بر نوع 
پوشش دانش آموزان است. در فرهنگ ما، استفاده از رنگ هاي تيره 
به صورت عرف درآمده اســت. حتي بعضي از مدارس معلمان را به 
پوشــش با رنگ هاي تيره مجبور مي كننــد. در صورتي كه مقام و 
منزلت معلم و نقش الگويي وي ايجاب مي كند كه از نظر سر و وضع 
ظاهري كاماًل آراسته و مرتب باشد. راهكار 5ـ3 سند تحول بنيادين 

نيز بر اين موضوع تأكيد كرده است.

مقاله
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معلم عالوه بر سادگي و زيبايي، متناسب 
با محيط آموزشي طراحي شود.

پوشيدن لباس هايي با پارچه ي نخي و 
ســبك و كفش هاي نرم، راحت و سبك 
براي مدرســه مناسب تر است. همچنين، 
جــور بودن رنــگ كفش بــا كمربند در 
معلمان مرد، و شــلوار با مانتو در معلمان 

زن، براي بچه ها بسيار جذاب است.
خانم  معلم ها مي توانند رنگ روپوش را با 
مقنعه، رنگ مقنعه را با شلوار يا رنگ روپوش 
را با كفش هماهنگ كنند. روپوش هم بهتر 
اســت قدري آزاد باشد. كفش ها بهتر است 
واكس زده و تميز باشــد. بــه معلمان زن 
پيشنهاد مي شــود، در روزهاي سرد سال، 
عالوه بر پالتو، روپوش ســبكي هم بپوشند 
تــا در صورت نياز، پالتوي خود را درآورند و 
گرماي كالس اذيتشان نكند. خانم معلم هاي 
چادري نيز مي توانند زير چادر مشكي شان 

روسري هايي با رنگ هاي روشن بپوشند.
توصيه مي شــود، معلم هنگام جلسه با 
اوليا لباس هاي رســمي و مرتب بپوشند 
و عطر هم بزند. در كالس درس، داشتن 
زيورآالت، مانند النگو، كار درستي نيست، 
اما به دســت كردن حلقه و ساعت خوب 
اســت، زيرا ظاهري ساده و در عين حال 
مرتب و تميز مي تواند آراســتگي معلم را 
حفظ كند. پوشش مناسب به معلم كمك 
مي كند خودش احســاس بهتري داشته 
باشد و بهتر تدريس كند. همچنين كمك 
مي كند دانش آموزانش را بيشــتر جذب 
كند، انســان ها به طور فطري آراستگي و 

تميزي را دوست دارند.

سالمت جسماني
سالمت جســمي معلم نيز مهم است 
و شــرط اساســي موفقيت او محسوب 

مي شود. از اين رو، هر معلم الزم است:
ـ از ســالمت كامل جســمي برخوردار 
باشد و از نقص و عيب هاي فاحش عضوي 

به دور باشد.
ـ شاداب و بانشاط باشد.

ـ از اعصابي سالم برخوردار باشد.
بــراي اينكه معلــم بتواند بــه وظايف 

حرفه اي خود عمل كند:
ـ بايد حواس صحيح و سالم داشته باشد.

ـ كــر و كور نباشــد تــا بتواند حرف 
دانش آموزان را به خوبي بشنود.

صدايي بلند و رسا، دلنشين و گوش نواز 
داشته باشد. تدريس با صداي بلند، بسيار 
آهسته، ســريع يا بســيار كند، شيوه ي 
گفتاري يكنواخت و تأكيد بيهوده بر برخي 

از كلمات در سخن، دلپذير نيست.
و  بردبــار  ـ خوش خلــق، خــوش رو، 

خويشتن دار باشد.
خط زيبا و شــيوه ي نگارش خوب نيز 

براي معلم پسنديده است.
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معلــــــــم
چه پوششي مناسب است؟

پوشــش مناســب و ظاهر مرتب معلم 
به ايجاد انگيــزه و عالقه در دانش آموزان 
نسبت به مدرســه كمك مي كند. رنگ 
لبــاس معلم نيز بر كيفيــت آموزش اثر 
مســتقيم دارد، زيرا باعث تحريك پذيري 
بخش مياني مغز و ايجاد نشاط در محيط 
آموزشي، در دانش آموز و معلم، مي شود. 
برعكس، اگــر معلم ظاهــري ژوليده و 
نامرتب داشته باشــد و لباس هاي كهنه، 
ســاده و رنگ هاي تيره بپوشــد، امكان 
بي توجهي، نبود تمركــز، بي حوصلگي و 
اضطــراب در دانش آموزان وجود دارد. در 
حالي كه پوشيدن لباس هايي به رنگ هاي 
ســفيد و زرد ماليم باعث تقويت حافظه 
و تمركز مي شــود. رنگ هاي گرم مانند 
قهوه اي، كرم، ليمويي، آبي آسماني يا سبز 
نيز توجه دانش آمــوزان را به معلم جلب 
مي كند. رنگ هاي ماليــم مانند آبي نيز 

آرامش را در پي دارند.
در مدتي كه معلم در كالس حضور دارد، 
لباس او نوازشگر چشــمان دانش آموزان 
اســت. او با انتخاب نــوع و رنگ لباس، 
با دانش آمــوزان ارتباط برقــرار مي كند. 
معلمانــي كــه لباس هايي بــا رنگ هاي 
روشن، شاد و نزديك به رنگ هاي طبيعت 
مي پوشند، براي خود و دانش آموزان نشاط 
و شــادي به ارمغان مي آورند. در حالي كه 
پوشــيدن لباس هايي با رنگ هاي تيره يا 
خنثا، مانند مشــكي يا خاكستري، حس 
اندوه، غم و كرختــي را در دانش آموزان 
ايجاد مي كند. از اين رو، بهتر است لباس 
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مجتبي ناطقي

آموزش خوب در  لباس خوب
راهنماي پوشش معلم هاي آقا در مدارس و تأثیر آن بر یادگیري

محيط مدرسه و كالس درس بيش از هر جاي ديگري نيازمند فضايي شاد و پرنشاط است تا شرايط 
روحي دانش آموزان را براي كسب علم آموزي و يادگيري درس ها آماده كند. يكي از عواملي كه به داشتن 
فضاي مناسب كمك مي كند، پوشش معلم است كه نقش مهمي در آموزش دارد. بسياري از مسئوالن 
آموزش وپرورش كشورهاي گوناگون بر اين عقيده اند كه معلم هاي مدارس نيز بايد طبق ضوابط خاص، 
يونيفرم هاي يكدست بپوشند. آنان براي قطعيت بخشي به نظر خود به مشاغلي اشاره مي كنند كه در آن ها 
افراد لباس يكدست مي پوشند. بحث لباس فرم در مدارس، تنها ايجاد نظم و ترتيب در محيط آموزشي 
نيست. بحث ارتباط متقابل با دانش آموزان و فضاي آموزشي در ميان است. لباس هاي تكراري در قالب 
»يونيفرم« با رنگ هايي تيره و يكنواخت، بي حوصلگي و يكنواختي هرچه بيشــتر را سبب مي شوند. اگر 
معلم ها در مدرسه، تأكيد روايات را مبني بر پوشيدن لباس هايي با رنگ شاد و روشن مبناي پوشش قرار 

دهند، تأثير مثبت زيادي بر آموزش و فضاي ذهني دانش آموزان خواهند گذاشت.
در اينجا به تعدادي بايد و نبايد در مورد لباس معلم ها، كه نه تنها در ايران بلكه در سراسر دنيا مطرح 

است، اشاره مي كنيم.

شلوار خاكي رنگ نپوشيد!
شــلوارهاي  پوشــيدن  اپيدمــي 
خاكي رنگ در ميان معلم هاي آمريكايي 
و گاهي آسيايي باعث شده است اين نوع 
رنگ از شلوارهاي مردانه به مظهر تكرار 
و يكنواختي در لباس معلم بدل شود. با 
وجود تنوع بسيار لباس ها و شلوارهاي 
مردانه از لحاظ رنگ و طرح، دليل اصرار 
معلم هاي آمريكايي به پوشــيدن اين 

شلوارها هنوز مشخص نيست!
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به شلوارهاي »چندجيب« نه بگوييد!
كســي كــه اين نــوع شــلوارها را 
اختراع كرد، احتمااًل تنها يك موضوع 
را مدنظــر قــرار داده و آن مشــغول 
كردن مشــتري هايش بــه جيب هاي 
به دردنخــوري بوده اســت كه در اين 
شلوارها به كار رفته اند. نكته اينجاست 
كه معلم در طول ساعت كاري خود در 
كالس درس و در محيط مدرســه، به 

اين تعداد جيب هيچ نيازي ندارد!

كتاني هاي سفيد؟ آخر چرا؟
كتاني هــاي بــزرگ و ســفيد رنگ 
را مي تــوان گزينه هــاي خوبي براي 

معلم هاي ورزش دانست.
تصور پوشيدن كتاني با شلوار و پيراهن 
مردانه يا مانتو و شــلوار زنانه و كمي 
رسمي، كمي دور از حالت عادي است. 
با وجود اينكه ممكن است معلم در اين 
كفش ها احساس راحتي كند، اما تكرار 
و اصرار به پوشيدن چنين كتاني هايي، 
ايده ي خوبي نيســت! پيشنهاد ما به 
معلم هــاي عزيز، كفش هــاي چرم و 
معمولي است. خانم ها نيز دقت كنند 
كه كفش هاي پاشــنه دار اصاًل مناسب 
كالس نيست و عالوه بر سروصدايي كه 
در كالس ايجاد مي كند، ممكن است 
در حين تدريس نيز مخل باشد و براي 

شش هفت ساعت كار مناسب نباشد.

شبيه دانش آموزان نپوشيد!
وقتي پدر و مادرها شما را در خيابان 
يا نزديك مدرسه مي بينند، بايد بتوانند 
شــما را از دانش آموزانتان تشــخيص 
دهند. بايد بدانند شما معلم هستيد نه 
رهگذري در خيابان. پس اگر از جمله 
معلم هايي هســتيد كه فكر مي كنيد 
با تي شرت گشــاد و شلوار جين مورد 
اعتماد به نظر مي رســيد، بايد بگوييم 

خير! اصاًل اين طور نيست!

تي شرت يقه دار سه دكمه ممنوع!
به انــدازه ي موهاي ســر هســتند 
معلم هايي كه در آمريكا تي شرت يقه دار 
سه دكمه را با شــلوارهاي خاكي رنگ 
مي پوشند. تي شرت هايي كه به گفته ي 
منتقدان، خودشان به شاه ماهي شباهت 
دارند، از اين جهت كه كمي جدي اند و 
كمي شوخ! پس نمي توان اين لباس را 

گزينه ي مناسبي دانست.

سايزتان را بدانيد!
اين نكته را بيش از همه بايد به معلم هاي آقا متذكر شد. خانم هاي معلم معمواًل اين 
نكته را به خوبي رعايت مي كنند و لباس مناسب سايزشان را مي پوشند. اما آقا معلم ها به 
سايزتان توجه كنيد و لباس خيلي تنگ يا خيلي گشاد نپوشيد. برخالف تصور معلم ها، 
دانش آمــوزان به جزئيات دقت مي كنند و همه چيــز را زيرنظر دارند. حواس بچه ها به 
اضافه وزن و كاهش وزن شــما هم هســت. آن ها مي دانند امروز نسبت به هفته ي قبل 

چاق تر شده ايد يا الغرتر!

كمي، فقط كمي، به روز باشيد!
نياز نيست آخرين مدها را دنبال كنيد و يا طبق مد لباس بپوشيد. اما اگر هنوز طرفدار 
لباس هاي دهه هاي60 يا 50 ايران هستيد، بايد نظرتان را عوض كنيد و كمي به روزتر 
بپوشــيد. حداقل به نحوي لباس بپوشيد كه دانش آموزان را به ياد دهه ي خاص، گروه 

خاص يا مناسبت خاصي نيندازد!

عطر بزنيد!
غيــر از اينكه خودتان عطر مي زنيد، 
مي توانيد فضا را نيز با خوش بوكننده ها 

معطر كنيد.

رنگي فكر كنيد، رنگي بپوشيد!
از رنگي پوشــيدن نترسيد. ترس از 
رنگي پوشــيدن، به خصــوص در بين 
معلم هاي آقا بسيار رايج است. معلم ها 
معمواًل رنگ هاي تيــره را به رنگ هاي 
روشن و شاد ترجيح مي دهند. متأسفانه 
برداشــت همه از رنگ شاد رنگ هاي 
قرمز، صورتي و نارنجي است، در صورتي 
كه مي توان با رنگ هاي آبي و سبز هم 
تنوع خاصي به پوشش معلمي بخشيد.

به آرايش غليظ و زيورآالت نه بگوييد!
آرايــش غليــظ و زدن الك برازنده ي خانم معلم نيســت. آرايش خاص مو هم براي 
آقايان به هيچ وجه جالب نيست. دانش آموزان در طي تحصيل در سني قرار دارند كه از 
معلم هاي خود الگوبرداري مي كنند. بنابراين، نوع آرايش مو و صورت در مورد آقايان و 
خانم ها به يك اندازه مهم است. استفاده از زيورآالت نيز پيشنهاد خوبي نيست. به دست 

كردن حلقه و ساعت كافي است.

داستانك )براساس واقعيت(
چند روزي بود كه حوصله ي رفتن به آرايشگاه و اصالح موي سر و صورتم را نداشتم. 
توجهي به لباسي كه مي پوشيدم نمي كردم و تقريبًا هيچ نگاهي به آينه ننداخته بودم. در 
همان روزها، يك روز جمعه، به يك مهماني دعوت شدم. بنابر شرايط، مجبور به اصالح 
ريش و موهايم شدم. صبح روز بعد كه در كالس حاضر شدم، لبخند جالبي روي صورت 
بعضي از دانش آموزانم نشست كه تا آن موقع نديده بودم. تقريبًا نيمي از كالس به طور 
ناخودآگاه به من تبريك گفتند: »مبارك باشه آقا! چه خوش تيپ شديد! آقا چه عجب!«

و كلي جمله ي مشــابه اين كه بيش از پيش مرا متوجه نكته اي كرد كه تا آن روز به 
آن فكر نكرده بودم. آن روز يكي از بهترين كالس هايم بود و حال خوب و نشــاط را در 

چهره هاي شاگردانم مي ديدم. 
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معلم   هــا 
تأثير  بيشترين  مدرسه  در 

را روي دانش آمــوزان دارنــد. ايــن 
تأثيرگذاري به عوامل متعددي بستگي دارد، 

از جملــه: »برخوردهاي معلم، نوع گويش و 
بيان، مهربان بودن، صميمي بودن، كم سن تر 
بــودن در دوره ي دبســتان و باتجربه  تر 

بودن در دوره ي دبيرســتان، ميزان 
سختگيري و نوع پوشش.«

بله، درســت خوانديد. 
»آقا امروز خيلي خوش تيپ شديد!«

»آقا عطر امروزتان مثل قبلي ها خوب نيست!«
شما تا به حال اين جمله ها را در كالس درس شنيده ايد؟ 

اين ها حرف هاي دانش آموزانم اســت كه بي هوا و بدون تعارف به 
من مي زنند. به جز اين بازخورد مســتقيم، آخــر ترم در كالس هايم 

نظر ســنجي مي كنم و براي اينكه نظرها واقعي باشند، به دانش آموزانم 
مي گويم الزم نيست اسمتان را بنويسيد.

در يكي از اين نظر سنجي ها از دانش آموزان پايه ي سوم، از آن ها خواسته 
بودم نظرشان را به صورت كلي در مورد من بنويسند. نكته اي كه خيلي 
به آن اشــاره شــده بود، مســائل ظاهري بود. از رنگ لباس و مدل 

مو گرفته تا اينكه فــالن روز عطرتان خيلي خوش بو بود، مدل 
عينكتان را دوســت داريم يا از اينكه موقع نوشــتن روي 

تخته، آستين هايتان را باال مي زنيد،
 خوشمان نمي آيد.

ن روي صندلي هم واكنش نشان مي دهند.
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توجه به ظواهر معلم به پوشــش 

او محدود نمي شــود. ماشين، عطر 

و نوع گوشي موبايل هم از مواردي 

هســتند كه بچه ها به آن ها دقت 

مي كنند. بچه ها مي گويند: »فالن 

معلم پولدار اســت، چون موبايلش 

گران قيمت است!«

بعضي ها از خودشان صدا درمي آورند و بعضي ها پچ پچ مي كنند. يكي 
هم به بغل دســتي  اش اشــاره مي كند كه: »امروز چه بداخالق است!« 
هركس به شيوه ي خودش نسبت به ظاهر معلم واكنش نشان مي دهد. 
در اين بين، بعضي از دانش آموزان هيچ  نظري نمي دهند. البته 
آن ها هم دقت مي كنند، اما حرفي نمي زنند.

يادم مي آيد، قبل از اربعين ريش گذاشــته بودم. بعد از اربعين كه بــه كالس رفتم، صورتم را اصالح كرده بودم. 
از بچه ها پرســيدم: با ريش يا بي ريش؟ نتيجه ي نظرسنجي مســاوي بود. اين نشان مي دهد مالك هاي بچه ها به 

بزرگ ساالن نزديك شده است. 

بعضي روزها پيش مي آيد كه حوصله نداشته ام، طوري كه صبح از خواب بيدار شده و فقط لباس پوشيده و به مدرسه 
رفته ام. با اينكه در اين روز لباس روشن هم پوشيده ام، بچه ها فهميده اند مرتب نيستم. 

از طرف ديگر، در مناســبت هاي مذهبي لباس تيره مي پوشــم، اما با وضعيت آراسته به كالس مي روم. اين روزها 
بچه ها كاماًل تشخيص مي دهند كه پوشش مناسبي دارم.

پس مي توان گفت، معيار بچه ها براي خوش تيپ بودن رنگ نيست. با وجود اين، من به جز ايام خاص، لباس هاي 
تيره نمي پوشم.

يكي از موارد ظاهري در مورد معلم ها كه در قضاوت بچه ها تأثير دارد، خط است. من خط فوق العاده اي ندارم، اما در 
ابتداي سال وقتي مي خواهم اولين جمله ها را روي تخته بنويسم، سعي مي كنم خطم بهترين حالت را داشته باشد.

ر  د
دبستان بچه ها معلم جوان و بداخالق 

را به معلم ســن دارتر ولي خوش اخالق ترجيح مي دهند. چون با معلم 
جوان راحت تر دوست مي شوند و مي توانند حرف هايشان را بزنند، اما با 
معلم مسن تر رودربايستي دارند. اين قضيه در دبيرستان برعكس است.

در دوران دبيرستان، معلمي داشتم كه رتبه ي چهار دانشگاه شريف بود 
و با اينكه سطح علمي بااليي داشت، اما چون فقط ده سال از ما بزرگ تر 
بود، مي گفتيم بچه اســت. براي ايشان هم سخت بود ارتباط موفقي با 

ما برقرار كند.
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المیرا شاهان

بررسي میزان تأثیرگذاري ظاهر آموزگاران بر یادگیري دانش آموزان

و همين لباس زيباست...
يكي از عناصر تأثيرگذار در شكل دهي به شخصيت دانش آموزان، آراستگي معلمان در نخستين سال هاي تحصيل 
كودكان اســت. معلمان با انتخاب پوشــش پســنديده و بهره مندي از رنگ هاي متنوع مي توانند به سادگي توجه 
دانش آموزان را به خود معطوف كنند. همچنين، اثرگذاري آن ها بر دانش آموز و الگوگيري كودكان از آن ها ـ چه در 
حوزة آموزش و چه در حوزة پرورشـ  به مراتب بيشتر از زماني است كه به وضع ظاهري خود بي توجهند. دختر يا پسر 
دبستاني به معلمي عالقه مند و مشتاق تر است كه رنگ هاي روشن و شاد مي پوشد. معمواًل معلماني كه رنگ هاي تيره 
مي پوشند، كمتر مي توانند دانش آموزان را به خود جذب كنند. ائمه ي معصوم )عليهم السالم( نيز بر آراستگي تأكيد 
و توجه كرده اند، چنانچه پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه وآله( در حديثي، پوشيدن لباس نو و آراسته را موجب نيك نامي 
دانسته اند. در حديث ديگري از امام صادق )ع( نيز چنين آمده است: »خداوند زيبايي و آراستگي را دوست دارد و از 
نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش مي آيد.« بنابراين، توجه معلمان و مسئوالن مدارس به پوشش 
معلمان و وضعيت ظاهري آن ها شايسته  است. هر چند به گفته ي مالصدرا، آراستگي ظاهري دانش آموز نيز باعث 

ارتباط مؤثرتر معلم با شاگردش مي شود. 
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اهميت آراستگي آموزگاران
اين روزها، با گسترش صنايع و شركت ها، آراستگي از عوامل اثرگذار 
در توليد، جذب مشتري و بهره وري بيشتر است. اين موضوع در تعريف 
گسترده تري با عنوان »نظام آراستگي« جاي مي گيرد كه پاكيزگي و 
بهداشــت از آن جمله اند. آنچه از اين مطلب به دست مي آيد، ميزان 
اهميت نظم و زيبايي ظاهري در تكنولوژي است كه بازدهي كاركنان 
را بيشــتر مي كند. عالوه بر اين، بسياري از شركت ها، نوع پوشش و 
ظاهر تعريف شده اي را براي كاركنان خود تعيين مي كنند كه از اين 
طريق مشتري در نظر اول يا در طول مراودات خود با آن شركت، نگاه 
مثبت و توأم با آرامشــي نسبت به آن محيط پيدا مي كند. در سطح 
سني پايين تر و در حوزه ي تحصيالت ابتدايي نيز اين موضوع جاي 
بحث دارد. كودك دانش آموز بيش از فرد بزرگ ســال از حواس خود 
بهره مي گيرد و دقت بصري او در مقايسه با پدر و مادرش بيشتر است. 
بنابراين، همواره به آموزگاران توصيه مي شود، به خصوص در نگاه اول 
و روزهاي ابتدايي تدريس، از نظر ظاهري آراسته باشند، زيرا پوششي 
كه در آستانه ي آشنايي با دانش آموز برمي گزينند، تا هميشه در ذهن 

كودك باقي مي ماند.

نقش مدارس در آراستگي
چندي پيش، زهرا مظفر، معاون فرهنگــي و هنري اداره ي كل 
آموزش وپرورش، به طرحي كه در برخي از دبستان هاي استان گيالن 
به اجرا در آمد اشــاره كرد. در اين طرح بــراي بانوان آموزگار لباس 
يكساني طراحي شده است. اين طرح اگرچه در نگاه اول مطلوب به نظر 
مي رسد، اما نتايج خوبي به دنبال نخواهد داشت. با اجراي اين طرح 
در مدارس، پس از مدتي، ظاهر معلمان براي دانش آموزان تكراري 
مي شود و جذابيت ندارد. احمدرضا رضایي، آموزگار پايه ي دوم، 
در اين باره مي گويد: »زيبايي و زيباپوشي معلم تأثير زيادي بر 
ارتباط او با دانش آموز دارد و اين ارتباط محبت آميز مي تواند 
موجب تأثيرپذيري بيشتر كودك شود. اما لباس فرم را 
نه تنها براي معلم، كه براي دانش آموز هم نمي پسندم. 
چون تفاوت هاي فردي و خالقيت را مي پوشاند و 

دل مردگي ايجاد مي كند«.
فاطمه فهیمــي، معلم پايه ي ســوم 
دبســتان نيز، با پوشيدن لباس فرم در 
مدرسه موافق نيست و مي گويد: 
زيبايي  بــه  »دانش آموزان 
معلم  هايشان  ظاهري 
توجه مي كنند؛ 

حتي عطر معلم ها در خاطرشــان مي ماند. پوشيدن لباس هاي رنگ 
روشن باعث ايجاد انگيزه در دانش آموز مي شود. اما با لباس فرم معلمان 
موافق نيستم، چون پوشش افراد بخشي از هويت آن هاست و اين يك 
شكل بودن، خيلي از فرصت ها را از بين مي برد؛ خصوصًا وقتي حرف 
از لباس فرم مي شود، غالبًا منظور لباسي رسمي و نه چندان زيباست«. 
با اين حال، بسياري از مدارس با ارائه ي آيين نامه هايي به آموزگاران، 
با پوشش شاد و متنوع آن ها مخالفت مي كنند و تنها لباس هاي تيره 
و رسمي را براي آنان مناسب برمي شمرند. از اداره ي آموزش و پرورش 

انتظار مي رود به اين موضوع رسيدگي كند.

و اما آراستگي چيست؟
هماهنگي رنگ هاي لباس،  مثل هماهنگي رنگ مقنعه با شلوار، يا 
مانتو با شلوار، يا مانتو با كفش  در بانوان آموزگار و هماهنگي رنگ 
كمربند با كفش يا پيراهن با شلوار در آموزگاران مرد،  و همچنين زدن 
عطر و هميشه خوش بو بودن، و مرتب بودن صورت و موها، از موارد 
آراستگي ظاهري هستند. معلمان بايد لباس هاي پاكيزه و ترجيحًا 
روشن بپوشند و با كفش هاي واكس زده و تميز به كالس درس وارد 
شــوند، چرا كه در نخستين سال هاي تحصيل دانش آموزان، بعد از 
پدر و مادر معلمان الگوهاي كودك هستند. البته آراستگي تنها به 
پوشش افراد محدود نمي شود، »تناسب اندام« آموزگاران نيز از نكاتي 
است كه بايد به آن پرداخت. معلماني كه به زيبايي اندام خود اهميت 
نمي دهند، به خصوص آن ها كه اضافــه وزن دارند، در بعضي موارد 
نمي توانند به اندازه ي معلمان ديگر تأثيرگذار باشند. رویا مرادي، 
معلم پايه ي چهارم، مي گويد: »معلم ها به دليل اشــتغاالت ذهني 
متعدد، اعم از ايجاد اختالل هاي آموز ش وپرورش بر كارشــان، مثل 
بخش نامه هاي مدام دستوري بي روح، ضعف اقتصادي و كار سنگين 
روزانه، شــايد تالش زيادي براي حفظ ظاهر خود نكنند. به عالوه، 
بعضي از آن ها فكر مي كنند كودكان متوجه ظاهر نمي شوند. پس 
هر لباسي مي توانند مي پوشند«. مریم ملك آبادي، آموزگار پايه ي 
اول، بر اين باور است كه: »شغل معلمي و به ويژه تدريس در دوره ي 
دبستان، در مقايسه با مشاغل ديگر، زمان و انرژي زيادي از معلمان 
مي گيرد. بنابراين، ممكن است بسياري از آن ها فرصت شركت در 
كالس هاي ورزشي را پيدا نكنند. خيلي از ما معلم ها، زماني كه در 
خانه هستيم نيز به تصحيح برگه هاي دانش آموزان مشغول مي شويم 
و وقت رســيدگي به ظاهر خود را نداريم«.بنابراين، خوب است كه 
مدارس يا آموزش وپرورش امكاناتي براي معلمان فراهم كنند تا آن ها 
بتوانند در كنار زماني كه براي چگونگــي آموزش به دانش آموزان 
اختصاص مي دهند، وقتي را هم صرف زيبايي ظاهري خود كنند 
تا كودكان از طراوت آموزگارشان بهره مند شوند و با انگيزه و نشاط 
بيشــتري در كالس درس حضور يابند. از سوي ديگر، استخدام 
معلمان جوان و پرنشاط مي تواند به رابطه ي شاگرد و آموزگار 
صميمت ببخشــد و  دانش آموز را به آموختن 

عالقه مند تر كند. 
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حسين نقوي شاهكوئي
 مدير آموزشگاه استثنايي شهيد گوكالني  

علي آباد كتولـ  استان گلستان
زهرا كمشي كمر

معاون آموزشگاه استثنايي شهيد گوكالني  
علي آباد كتولـ  استان گلستان

نظام آراستگي
درآموزش و پرورش

معلم 
عــملي  اســـوه ي 

دانش آموزان اســت؛ چه از ابعاد 
مادي و چه معنوي. گاهي برخي از معلمان 

با شــخصيت ظاهري و باطني خود چنــان تأثيري بر 
دانش آموزان مي گذارند كه سرنوشت و آينده ي دانش آموز را براي 

هميشه عمر تحت تأثير قرار مي دهند. اينجاست كه نقش معلم به عنوان 
رهبر و انبيايي بودن آن، بيش از هر زمان ديگر نمايان مي شود. يكي از اين 

ابعاد، پوشش ظاهري و آراستگي ايشان هنگام حضور در كالس درس است. 
قرآن كريم و احاديث اسالمي بر پوشش و لباس و آراستگي ظاهري تأكيد 

كرده اند و در اسالم استفاده كردن از زيبايي هاي طبيعت، لباس هاي زيبا و 
متناسب، به كار بردن انواع عطرها و امثال آن ها، نه تنها مجاز شمرده شده، 

بلكه توصيه و سفارش نيز شده است.
امام حســن مجتبي)ع( هنگامي كه به نماز برمي خاســت، بهترين 

لباس خود را مي پوشيد. هنگامي كه از ايشان در مورد علت آن پرسيدند، 
فرمودند: »خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد. به همين جهت من 

براي راز و نياز با پروردگارم لباس زيبا مي پوشم.«
و امام صادق)ع( نيز بر پوشيدن لباس زيبا تأكيد داشتند. همه ي اين 
مصاديق مؤيد اهميت نوع پوشش و توجه به ظاهر در همه ي افراد جامعه، 

به ويژه معلمان است كه نقش تربيتي دارند )مكارم شيرازي، 1382(.
از ديدگاه روان شناسي نيز نحوه ي پوشش معلم بر آرامش و شخصيت 
خود او و دانش آموزانش و حتي ميزان يادگيري آنان تأثير شگرفي دارد. 
پس، اهميت دادن به آراستگي معلمان از اولويت هايي است كه بهتر 

است در برنامه  هاي مدرسه مورد توجه قرار گيرد.
همه ي ما در ســال هاي كاري خود به تأثير شگفت انگيز رنگ ها در 

يادگيري دانش آموزان، باال بردن انگيــزش و خالقيت در يادگيري، 
كاهش اســترس، تنش و خستگي هاي روحي و رواني دانش آموزان و 

معلمان كالس درس آگاهيم و روزهايي كه با لباس شــاد و آراستگي 
ظاهر در مدرســه حاضر مي شــويم، نگاه زيرچشــمي دانش آموزان و 

پچ پچ هاي آنان را تجربه كرده ايم.
برخي از روان شناســان معتقدند، هيچ كس نمي تواند منكر اثر رنگ ها در 

آموزش باشــد، زيرا همه ي رنگ ها در همه ي حاالت، به خصوص زماني كه ذهن 
آدمي تمركز پيدا مي كند و ســلول هاي مغزي اش شــروع به ضبط و نگهداري 
داده هاي جديد مي كنند، در تمام افراد بشــري يكسان عمل مي كنند. معلم 
كه عضو بسيار مهم و فعال كالس به شمار مي رود، بايد ظاهري آراسته و 
منظم داشته باشد و به گونه اي لباس بپوشد كه نظم و آرامش را در 

دانش آموز تداعي كند.
معلم بايد با توجه به حدود اسالمي، لباسي مناسب و 
درخور شــأن و مقامش، به عنوان يك الگو براي 
انتخاب كند و لباســي  دانش آموزان، 
بپوشــد كه از طريق آن، 
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حسين نقوي شاهكوئي
 مدير آموزشگاه استثنايي شهيد گوكالني  

علي آباد كتولـ  استان گلستان
زهرا كمشي كمر

معاون آموزشگاه استثنايي شهيد گوكالني  
علي آباد كتولـ  استان گلستان

نظام آراستگي
درآموزش و پرورش

هــم 
رعايت  اسالمي  شئونات 

شــود و هم فضايي ايجاد شود كه در 
دانش آموز احساس نزديكي به وجود آيد.

معلمان بايد در نحوه ي پوشــش خود تنوع داشته 
باشند. تنوع رنگ هاي انتخابي معلمان نه تنها باعث 

جذابيت ايشــان در بين دانش آموزانش مي شود، بلكه 
شرايط كســل كننده و يكنواخت را براي دانش آموزان 

كاهش مي دهد و باعث ايجاد روحيه ي شاد در دانش آموزان 
مي شــود. از بعد ديگر، لباس هاي رنگ روشن و جذاب، از 

نظر تميزي و نظافت و الگــو بودن براي دانش آموزان، 
به صورت غيرمستقيم آموزِش تميزي مي دهند.

معلمــي كه با رنگ روشــن و رعايت پاكيزگي در 
كالس درس حاضر مي شود، به يادآوري لفظي رعايت 

بهداشــت فردي نياز ندارد. او بــا عمل خود الگوي 
دانش آموزان قرار مي گيرد و تأثير رفتار و عملش بسيار 

عميق تر از گفتارش در انتقال رعايت بهداشت است.
در حديثي از رســول گرامي اسالم )ص( آمده است: 

»لبــاس نو بپوش و نيك نام زندگي كن.« از اين حديث 
نبوي مي توان فهميد، ميان نيك نامي و پوشــيدن لباس 
نوعي ارتباط وجود دارد. اگرچه لباس شخصيت ما را شكل 
نمي دهد، اما نوع لباس و وضع ظاهر افراد غالبًا پايه اي براي 
قضاوت اوليه در مورد افراد اســت و بر قضاوت هاي ديگران 

نسبت به ما تأثير شگرفي دارد. )رشد معلم، آبان 1391(.
ظاهر و لباس معلم در همــه ي مدارس اهميت ويژه اي دارد 
و در مدارس خاص و اســتثنايي، اين موضوع اهميت دو چندان 
مي يابد. در اين مــدارس، معلمان بايد در نحوه ي برقراري ارتباط 
مطلــوب با دانش آموزان خاص و خانواده هــاي آنان و نيز بر فرايند 
ياددهيـ  يادگيري با شيوه هاي تخصصي و نوين تسلط داشته باشند. 
اما به دليل شــرايط خاص روحي و روانــي دانش آموزان و حتي حفظ 

روحيه ي شاد و بانشاط هم براي معلمان و هم براي دانش آموزان، پوشش 
معلم و استفاده از رنگ هاي شاد و فرح بخش بسيار اهميت دارد. حتي نوع 

پوشش و آراستگي معلم مي تواند بر خانواده و نگرش آنان نسبت به شرايط 
فرزندشان تأثير مثبت داشته باشد. اين موضوع را در سال هاي كاري خود 

تجربه كرديم و رعايت آراستگي ظاهري معلم و تفاوت آن را در دو 
بازه ي زماني آغاز و پايان سال بر دانش آموزان و اولياي 

آنان مشاهده كرديم. 
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بهرام قاسمي نژاد
مدير دبستان غيردولتي پسرانه ي كوروش

هوش هاي چندگانه
تقویت امالي دانش آموزان با

چرا هوش های چندگانه؟
نظريه ی هوش های چندگانه می تواند برای توجه به تفاوت های 
فردی و باال بردن بهــره وری در فرايند ياددهي ـ يادگيری برای 
معلمان ابزار مناسبی باشد. کاربرد هوش های چندگانه در آموزش 
آن قدر گسترده است که به  هيچ وجه نمی توان مزايای آن را ناديده 
گرفــت. از نظر گاردنر، در ســال های اخير، توجه بيش  از حد به 
درس هاي پايه و هوش عمومی5، آموزش را به شدت تحت الشعاع 
خود قرار داده اســت. اين امر سبب شده از توانايی های متنوع و 
منحصربه فرد دانش آموزان کمتر استفاده شود و تنها دانش آموزانی 
که از نظر دو هوش منطقیـ  رياضی و زبانیـ  کالمی )به اصطالح 
»هوش های تحصيلی«6( برجســته هستند به چشم بيايند و در 
نظام آموزشــی مطرح شوند. در نظام آموزشی سنتی که رد پای 
آن هنوز هم ديده می شود، آموزش صرفًا روی دو هوش منطقی 
ـ رياضی7 و زبانی ـ  کالمی8 متمرکز بود و موفق شــدن يا نشدن 
دانش آموزان تا حد زيادی به اين دو هوش بســتگي داشــت. به 
همين دليل، به اين دو هوش به اصطالح »هوش های تحصيلی« 

گفته می شود.
در اينجا الزم است برای روشن تر شدن مطلب، به طور اجمالی 
به هوش های چندگانه اشاره شود. مجموعه ی توانايی های انسان 
فراتر از خواندن، نوشتن و محاسبه کردن است. در مدرسه می توان 
اين دامنه را گســترش داد تا همه ی دانش آموزان بتوانند بهره ی 
الزم را ببرند و شوق يادگيری را تجربه کنند. گاردنر هشت هوش 
يا اســتعداد را مطرح می کند که در همه ی انسان ها وجود دارد و 
ميزان شــکوفايی آن ها به دو عامل وراثت و محيط بستگي دارد. 
اين هوش ها عبارت اند از: 1. هوش منطقی ـ رياضی )محاســبه 
و تفکــر منطقی(؛ 2. هوش زبانی-کالمی )اســتفاده از واژگان(؛ 
3. هــوش درون فردی9 )خودآگاهی و شــناخت احساســات(؛ 
4. هوش بين فــردی10 )ارتباط با ديگــران(؛ 5. هوش فضايی11 
)تجســم فضايی(؛ 6. هوش بدنی ـ  حرکتــی12 )کنترل حرکات 
بدن(؛ 7. هوش موســيقايی13 )درک ريتم و موسيقی(؛ 8. هوش 

طبيعت گرايی14 )ارتباط با طبيعت(.

چکيده
حتمًا با دانش آموزانی مواجه شده اید که در دیکته نویسی 
و یادگیــری امالی کلمات ضعف شــدیدی دارند و از این 
موضوع رنج می برند. گاهی تصور می شــود این مشکل با 
تکرار و تمرین حل می شــود و چنین برداشت می شود که 
دانش آموزان به اندازه ی کافی زحمت نمی کشــند. اما باید 
توجه داشت که تکرار و تمرین از راه نادرست، نه تنها مشکل 
را حل نمی کند، بلکه تنها دانش آموزان را از درس و مدرسه 
گریزان می کند. چه عذاب ها که این دانش آموزان نمی کشند! 
فقط به خاطر اینكه نوع اختالل آن ها به موقع تشخیص داده 
نمی شود و به درستی درک نمی شوند. این مسئله ممكن است 
دالیل متفاوتي داشــته باشد که رایج ترین آن ها اختالالت 
بیشتر  متأسفانه،  است.  نوشتارپریشی2  و  خواندن پریشی1 
وقت ها این مشکل باعث می شود این گروه از دانش آموزان 
به  مرور زمان اعتمادبه نفس خود را در نوشتن از دست بدهند 
و به تدریج در درس هاي دیگر نیز از خود ضعف نشان بدهند.
نظریــه ی هوش های چندگانه3، مطرح شــده توســط 
روان شــناس معاصر هوارد گاردنر4، کاربردهای فراوانی در 
کالس درس دارد که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری 
از مدارس پیشــروي دنیا قرارگرفته است. از نظر گاردنر، 
به دلیل تفاوت های فردی، توانایی ها و شیوه های یادگیری در 
اشخاص متفاوت است و عادالنه نیست آموزش برای همه ی 
افراد با روشي ثابت و به طور یکسان انجام شود. افرادی که 
دچار اختالالت خواندن پریشــی و نوشتارپریشی هستند، 
معمــواًل قدرت تخیل و درک فضایی باالیی دارند. شــاید 
تعجب کنید، اما دانشمندان، مخترعان و نقاشان سرشناسی 
در طول تاریخ دچار این اختالل بوده اند؛ افرادی چون آلبرت 
اینشتین، توماس ادیســون، گالیله، آلکساندرگراهام بل، 
استیو جابز، پابلو پیکاسو و لئوناردو داوینچی. با وجود این 
مشکل، همه ی این افراد توانایی های منحصربه فرد دیگری 
داشــتند. هدف مقاله ي حاضر این است که به طور علمی و 
عملی نشــان دهد با کمی خالقیت، به راحتی می توان از 
توانایی های دانش آموزان برای تقویت امال بهره جست و به 

این ترتیب اعتمادبه نفس ازدست رفته ی آن ها را بازگرداند.

آموزش
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کاربرد هوش فضايی برای امال
از آنجا که حروف و کلمات اساسًا شکل يا تصوير هستند، به نظر 
می رسد استفاده از هوش فضايی برای تقويت امال در دانش آموزانی 
که گرايش و توانايی بااليی در اين جنبه از هوش دارند و آن هايی 
که دچار اختالل نوشتارپريشــی هســتند )که معمــواًل ازنظر 
تجســم فضايی قوی هستند( روش مؤثری باشــد. با استفاده ی 

آگاهانه و هوشــمندانه از هوش فضايی، هم 
امالی دانش آموزان تقويت می شــود و هم 

اعتمادبه نفس آن ها افزايش می يابد.
در هــر زبانی، قواعد خاصی برای امال وجود 
دارد. مثاًل در جمع بســتن )با »ان«( کلماتی 
که به مصّوت »ـه يا ه« ختم می شوند، چون 
دو مصــّوت »ه« و »ا« به دنبال هم می افتند، 
برای سهولت تلفظ مصّوت »ـه يا ه« حذف و 
به جــای آن حــرف )گ( به عنــوان ميانجی 
بيــن دو مصوت اضافه می شــود. برای مثال: 

نماينده+گان= نمايندگان يا همسايه+گان = همسايگان. با اين حال، 
هنگامی که از دريچــه ی هوش های چندگانه به موضوع می نگريم، 
متوجه می شــويم همه ی دانش آموزان هوش های زبانی ـ کالمی و 
منطقیـ  رياضی خيلی خوبی ندارند تا به آن ها کمک کند قواعد امال 
را به خاطر بياورند. بنابراين، برای گسترده تر کردن طيف مخاطبان و 
غنی تر کردن فضای آموزشــی، نياز داريم، از هوش های ديگری نيز 
اســتفاده کنيم، مخصوصًا هوش فضايی. برای به کار گرفتن هوش 
فضايی می توان دانش آموزان را راهنمايی کرد بين امال و معنی کلمات 
ارتباطی پيدا کنند و آن را به تصوير بکشند. برای نمونه می توان به 
کلمات »حياط« و »حيات« اشاره کرد که معمواًل با هم اشتباه گرفته 
می شوند. برای اينکه دانش آموزان بتوانند تفاوت اماليی اين دو کلمه 
را بهتر به  خاطر بسپارند، می توان به آن ها گفت که حرف »ط« را در 
کلمه ی »حياط« مانند تنه ی درختی که در حياط است نقاشی کنند. 
از سوی ديگر، می توان نقطه های حرف »ت« را در کلمه ی »حيات« 
با توجه به معنی آن، مانند دو انسان يا سر دو انسان تصويرسازی کرد.

بايــد توجه داشــت، بــرای دانش آموزانی که دچــار اختالل 
نوشتارپريشــی هستند، بســيار پيچيده و گيج کننده است، اما 
با تصويرسازی و اســتفاده از هوش های چندگانه آسان می شود. 
برای مثال، دانش آموزی، برای اينکه يادش بماند »سرســره« با 
»س« نوشته می شود، اين کلمه را به شکل سرسره درآورده و چند 

کودک را در حال سرسره بازی کشيده است. 

دانش آموز ديگری با استفاده از هوش فضايی خود، با کشيدن 
سر انسان، حرف »هـ« در کلمه ی »ذهن« را مانند دو نيمکره ی 
مغــز تصور کرده و کلمه را به اين صورت تصويرســازی کرده تا 

امالی کلمه را با توجه به معنی آن بهتر به خاطر بسپارد.
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در اين جا نيز دانش آموزی هوش فضايی خود را به کار گرفته و با 
ايجاد ارتباط تصويری، حرف »ح« را در کلمه ی »لحن« به دهان 

فردی تبديل کرده که در حال صحبت کردن است.

برای کلمه ی »عمر«، دانش آموزی با توجه به معنی کلمه و برای 
نشان دادن گذر عمر، با استفاده از خالقيت تصويری خود حرف 
»ع« را به ساعت و سر پيرمردی تشبيه کرده و به اين شکل بين 

امال و معنی کلمه ارتباط تصويری برقرار کرده است.

در جايی ديگر، دانش آموزی برای اينکه به خاطر داشــته باشــد 
کلمه ی »قول« با »ق« شروع می شود، نقطه های »ق« را مانند دو 
نفر که با هم دست می دهند و به هم قول می دهند نشان داده است؛ 

راهی هوشمندانه برای به خاطر سپردن امالی کلمه ی »قول«.

کاربرد ترکيبی هوش های چندگانه برای امال
عــالوه بر هــوش فضايــی، از هوش های بدنــی ـ حرکتی و 
بين فــردی نيز می توان برای تقويت امال بهره برد، به اين صورت 
که دانش آموزان امالی کلمــات را با همکاری يکديگر در مقابل 
هم کالسی های خود به نمايش می گذارند. در اين جا، دانش آموزان 
هر يک به  نشانه ی يکی از حروف کلمه ی »قول« در کنار هم قرار 
گرفته اند و دو دانش آموز نيز با قول دادن به هم، نقطه های »ق« 
را به نمايش گذاشــته اند. در اين حالت، تجسم )هوش فضايی(، 
حرکــت )هوش بدنی  ـ حرکتی(، و ارتبــاط )هوش بين فردی(، 
دست به دست هم می دهند تا دانش آموزان بتوانند امالی کلمات 
را به واســطه ی ارتباط های متنوع هوشی ايجاد شده در مغز بهتر 

به خاطر بسپارند.
برای تقويت هر چه بيشــتر امالی دانش آمــوزان )به ويژه 
دانش آموزان نوشتارپريش( مي توان از هوش فضايی و هوش 
بين فردی  به شــکل های متفاوتی بهره جست. معلم می تواند 
به جای اينکه از دانش آموزان بخواهد از روی اشتباهات اماليی 
خود چندين بار بنويسند، به آن ها بگويد برای هر اشتباه تنها 
يک بار، با توجه به معنی کلمه، نقاشــی بکشــند. با اين کار، 
دانش آمــوزان از خالقيت خود در جهت يادگيری اســتفاده 
می کنند. اين روش به خاطــر تداعی های مثبتی که در ذهن 
پديد می آيد، اثر ماندگاری خواهد داشــت. کافی اســت اين 
کار تنها يک بار برای هر کلمه انجام شود تا امالي كلمه برای 

هميشه در حافظه بماند.
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در ضمن، می توان دانش آموزان را تشويق کرد تصويرسازی های 
خود را با يکديگر به اشتراک بگذارند تا به هم ايده بدهند و از هم 
ايده بگيرند. به اين ترتيب، فضای ياددهی ـ  يادگيری خود به خود 
در کالس جريان پيدا می کند و معلم در کالسی دانش آموزمحور 
هدايت کننده ی اين جريان مي شــود. به اين صورت، ديگر نيازی 
به آموزش مســتقيم، ديکته های پی درپی يا تکرار و تمرين های 
خسته کننده و مالل آور نيست. شوق يادگيری افزايش می يابد و 
فرايند ياددهی-يادگيری، بدون مداخله ی معلم به طور طبيعي، 

بين دانش آموزان به طور طبيعی اتفاق می افتد.
بنابراين، با توجــه به نظريه ی هوش هــای چندگانه ی هوارد 
گاردنر، می توان از توانايی های گوناگون دانش آموزان در زمينه های 
گوناگون هوشی، به ويژه هوش فضايی، استفاده کرد و ضعف آن ها 
را از راه های گوناگونی جبران کرد. رونويسی و تکرار و تمرين زياد 
برای دانش آموزان کم توجه و نوشــتارپريش، نه تنها هيچ ثمری 
ندارد، بلکه باعث می شود از نوشتن بيزار شوند. در جريان اين کار 
متوجه خواهيد شد دانش آموزانی که دچار اختالل نوشتارپريشی 
هســتند، ســرنخ های تصويری را با اشتياق بســيار زيادی پيدا 
می کنند، چرا که اين دانش آموزان معمواًل از نظر هوش فضايی از 

توانايی بااليی برخوردارند.

مشکل امال داريد؟ به ما مراجعه کنيد!
به ايــن ترتيــب، دانش آموزانی که مدت هــا در امال عملکرد 
ضعيفی داشتند، اکنون خود را توانمند می بينند و ديگر هراسی 
از نوشــتن ندارند. با بهره گيــری از هوش های چندگانه، نه تنها 
امالی دانش آموزان کم توجه و نوشــتارپريش، بلکه عزت نفس و 
اعتماد به نفس آن ها نيز بهتر می شــود. پــس از انجام اين روش 

دانش آموزمحور، دانش آموزانی که با اين روش آشنا 
شده بودند، در مدرســه اطالعيه ای نصب کردند، 
با اين عنوان: »مشــکل امال داريــد؟ به ما مراجعه 

کنيد!«15

پي نوشت
1. dyslexia
2. dysgraphia
3. Ml (Multiple Intelligences)
4. Howard Gardner
5. IQ (Intelligence Quotient)
6. scholastic intelligences
7. logical-mathematical intelligence
8. linguistic intelligence
9. intrapersonal intelligence
10. interpersonal intelligence
11. spatial intelligence
12. bodily-kinesthetic intelligence
13. musical intelligence
14. naturalistic intelligence

15. الزم بــه ذكر اســت كه اصل ايــن مقاله )كه در اين جا بــا كمي تغييرات 
بازنويســي شده اســت(، نخســتين بار در »خبرنامه ي الكترونيكي هوش هاي 
چندگانه، وابســته به نشريه ي بين المللي مؤسسه ي آموزشي ASCD« كشور 

آمريكا در سال 2013 با اين عنوان منتشر شد:
“The Power of Ml: Implementing the Spatial Intelligence to Im-
prove Spelling in Dyslexic Students”

پس از انتشــار مقاله، دكتر گاردنر ضمن تأييد آن و ارسال نامه اي به نگارنده ي 
مقاله، آن را در وب ســايت رســمي هوش هاي چندگانه ي خــود قرار داد و در 
فيس بوك و توييتر شــخصي خود نيــز با اين عنوان اطالع رســاني كرد: »آيا 
مي خواهيد پــي ببريد چگونه مي توان امالي دانش آموزان نوشــتارپريش را با 

استفاده از هوش  فضايي تقويت كرد؟ به اين مقاله مراجعه كنيد.«

منابع
1. آرمســترانگ، توماس )1390(. هوش های چندگانــه در کالس های درس. 
ترجمه ی مهشيد صفری. انتشارات مدرسه. تهران. )تاريخ انتشار به زبان اصلی 

.)2009
2. فليتهــم، مايک )1391(. هوش های چندگانه. ترجمه ی بهرام قاســمی نژاد. 

انتشارات فراروان. تهران. )تاريخ انتشار به زبان اصلی 2007(.
3. Gardner, Howard (1983). Frames of Mind. New York, NY: 
Basic Books.
4. Gardner, Howard (2000). Intelligence Reframed. New York, 
NY: Basic Books.
5. Gardner, Howard (1991). The Unschooled Mind. New York, 
NY: Basic Books.
6.Hoerr, Thomas (2000). Becoming a Multiple Intelligences 
School. Alexandria, VA: ASCD.
7.Hoerr, T., Boggeman, S., and Wallach, C. (2010). Celebrating 
Every Learner. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
8.multipleintelligencesoasis.org
9. www.multipleintelligences.org



|  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیستم |  شماره ی 8|  اردیبهشت  ماه 1396 30

گزارش:  خانم فاطمه رضایي
سردبیر رشد روشن
عكاس: اعظم الریجاني

دوستت 
دارم رابا من 

بسيار بگو1

مي آموزد. بچه ها هم چندان عادي نيســتند. غير از كالس هاي 
ويژه ي چندمعلوليتي، در كالس هاي معمولي هم بچه ها مشكالت 
زيادي دارنــد. خانم آجَوند، معلم پايه ي اول، مي گويد: »بچه ها 
هركدام دچار مسائلي چون مشكل ذهني، كم هوشي، كم شنوايي، 
نداشتن تمركز و بزرگ ترين مشكل يعني »فقر فرهنگي« شديد 
خانواده هستند. فقط يك دانش آموز عادي دارم، آن هم با »بريِل« 
بسيار ضعيف. چون سال پيش )دوره ي آمادگي( به خاطر همان 

يك كم  بينايي، خانواده اش نپذيرفتند بريل ياد بگيرد.
شكســتن مقاومت خانواده نسبت به خط بريل و پنهان كردن 
كتاب آن ها، و سروكله زدن با خانواده ها و خواهش و تمنا كه به 

جاي بچه ها مشق ننويسيد بخشي از درگيري هاي ماست.
مجتمع نرجس از دو ساختماِن »آموزش« و »خوابگاه« تشكيل 
شده اســت و بچه هايي از شهرســتان هاي دور و نزديك به طور 
شــبانه روزي در مدرسه هســتند. از مدير مي پرسم، اين بچه ها 

مهارت هاي زندگي را چطور مي آموزند؟
خانم اعتباري )مديــر مجتمع(: »در حال حاضر پنج بچه ي 
ابتدايي خوابگاهي داريــم، ولي نه نيروي خاصي براي بچه ها در 

خوابگاه داريم و نه ساعت درسي اضافي!
ساعِت بخوانيم و بنويســيم را تقسيم كرده ايم به تندخواني و 
تندنويسي بريل، ساعت ورزش را به آموزِش عصا زدن و حركت 
و جهت يابي اختصاص داده ايم؛ اتاق و مربي كاردرماني هم داريم 
كه البته ساعت درسي ندارد و آموزگاران بچه ها را موردي به آنجا 

مي فرستند.«
آجوند: »اينجا مشــكل فقط درسي نيست، اصالح 
رفتار هم هست كه خانم جهانیان، مشاور ابتدايي، در 
اين زمينه خيلي كمك مي كند. زنگ تفريح يا ساعت 
درسي كه با دانش آموزي خاص كارم تمام شده است، 

او را بيرون مي برد و با او كار مي كند.
پنج دقيقه مانده به زنگ تفريح مي گويم خوراكي هايتان 
را بخوريد تا نحوه ي درست خوردن و نكات بهداشتي را 

تذكر دهم.
ايده آل اين اســت كه ساعاتي براي آموزش مهارت هاي 
زندگي اين كودكان برنامه ريزي بشود و وقتي ما تعطيل 
هستيم، معلم مخصوص داشته باشند. اين بايد برنامه ي 

كل كشور باشد نه قانون مدرسه ي من.
آموزش وپرورش مي تواند تابســتان اســتخري را براي 
بچه هــاي نابينا اجاره كند و مربي هاي خاصي را هم براي 
آموزش شــنا به اين بچه ها تربيت كند. دولت مي تواند 
حمايت كند. چرا يك ســازمان در مملكت بايد در رفاه 

باشد و آموزش وپرورش اين قدر فقير!«
آجوند در پاسخ به اين سؤال كه »چقدر به آينده ي اين 
بچه ها اميدواري؟« متأثر و هيجان زده مي گويد: »يكي 
از شــاگردان من چند روز پيش براي كارورزي آمده 
بود مدرسه. او حاال دانشجوي فوق ليسانس بود! در 

عنوان كاشي كاري شده ي »مجتمع آموزشي نابينايان نرجس« 
را كه بر ديواِر آجري و بزرگ مدرسه در يكي از مناطق خوب شهر 
تهران مي بيني، فكر مي كني مدرســه اي است با امكانات كامل، 
ساعت آموزشي و برنامه هاي متفاوت و دانش آموزاني كه تنها در 

توانايي ديدن با دانش آموزان ديگر تفاوت دارند.
اينجا ســاعت آموزشــي مثل مدارس عادي اســت، اما معلم 
مدرسه ي اســتثنايي، عالوه بر دروس عادي، مهارت استفاده از 
حواس ديگر، چگونه نشســتن و خــوردن و... را به دانش آموزان 

گزارش
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حالي كه از خيلي وقت پيش كه او را اينجا آوردند، تكه گوشــتي 
بود كه فقط مي گذاشتيمش روي تاب. هميشه به بچه ها مي گويم 
در آينده مي توانيد معلم، وكيل و حتي پزشك شويد. در كشورمان 
دكتر »كايروپركتيك« داريم كه نابيناست. من اين توانايي ها را در 
آن ها مي بينم؛ وقتي درباره ي آرزوهاشان صحبت مي كنند. وقتي 

به فكرشان پروبال مي دهي، مي بيني كه واقعًا رسيده اند.
***

در كالس ويژه )چندمعلوليتي( زهرا دســِت معلمش را گرفته 
اســت و يك دم مي پرسد: »خانم جون! ... ببخشيد! ... من دختر 

خوبي ام؟ دوستم داري؟!«
از سه دانش آموز كالس خانم كشاورز، دو نفر دچار فلج مغزي اند 

و يكي كم توان ذهني و اوتيسم است.
كشاورز: »اين بچه ها چون در خانواده تأييد نمي شوند، دوست 
دارند اينجا مورد توجه و تأييد باشند. خانواده ها آن ها را از ديگران 
پنهان مي كنند. از شهرســتان به تهران آمده اند تا اقوام از ناتواني 
فرزندشان خبر نداشته باشند. در كالس هاي آموزش خانواده هم، 
مادر پذيراي هيچ گونه راهنمايي نيست. به صراحت مي گويد كه 

من هيچ كس را قبول ندارم، فقط منم كه بچه ام را مي شناسم!«
مي پرسم: »اين بچه ها فارسي و رياضي را تا چه حد ياد مي گيرند 

و چقدر به كارشان مي آيد؟«
كشاورز: »بچه ها خواندن و نوشتن و رياضيات را در حد كتاب 
درسي خاص كم توانان، به صورت بريل، مي آموزند. اگر آموزش پذير 
باشند تا چندين پايه ي تحصيلي پيش مي روند. غالبًا تكرار پايه 
دارند؛ يعني چند سال در يك پايه هستند. در نهايت، به كالِس 
حرفه آموزي بهزيســتي مي روند و بعد وارد بازار كار مي شــوند. 
خواندن حســاب و حتي صداكشي كلمات، ميزان توجه و قدرت 

تمركز آن ها را افزايش مي دهد.«
در حين گفت وگوي ما پارميدا با ضربه زدن به صورتش و ليوان 
آبي كه به دهان گرفته اســت، شروع به نواختن آهنگي مي كند. 
آموزگارـ  كه خود دوره هاي تخصصي موسيقي درماني را مي گذراند 
ـ مي گويد: »پارميدا خارج از مدرسه به كالس موسيقي مخصوص 

بچه هاي نابينا مي رود. اما او بيشــتر به كالس گفتاردرماني نياز 
دارد. اوتيسم او طوري است كه موقع حرف زدن بعضي كلمات يا 

حروف را جا مي اندازد.«
چطور از موسيقي درماني در كالس استفاده مي كنيد؟

كشــاورز: »موسيقي بايد به يادگيري كالم كمك كند. پارميدا 
صداهــاي يك واژه مثاًل »باد« را يكجا مي شــنود. براي تفكيك 
صداها، واژه را به صورت آواز مي كشم تا صداها را جدا از هم بشنود. 
فايده ي ديگر اينكه موسيقي بچه ها را هشيار و در زمان حال نگه 

مي دارد.«
كشاورز به دست هركدام از بچه ها يك ساز كوچك مي دهد؛ 
زنگ، طبل و سنچ؛ و مي خواهد كه در حين درس، اسم هركس 

را برد، او سازش را به صدا در بياورد. )تصوير(
كشاورز: »مبينا دچار دشارژ مغزي )نوعي تشنج( است. هروقت 
صداي سازش قطع مي شود، مي فهمم او در كالس نيست. ضربه 
زدن بــه طبل، عــالوه بر تحريك حّس المســه و حّس عمقي 
كتف، حافظــه ي كاري را فعال مي كند تا آموخته ها از حافظه ي 

كوتاه مدت به حافظه ي بلندمدت منتقل شوند.
حافظه ي فعال آموخته هاي ما را در دسترس ما مي گذارد و ديگر 

الزم نيست براي رسيدن به آن در ذهن كندوكاو كنيم.«
اســتفاده از ساز، موســيقي و بازي در كالس، تنها شگردهاي 
كشاورز براي آموزش اين بچه ها نيست. به كارگيري حس المسه ي 
دست، پا و صورت، براي واژه آموزي و... بيش از همه ي محبتي كه 

در جام وجود آن ها مي ريزد، اصلي ترين رمز موفقيت اوست.
كالس كشاورز را ترك مي كنم، در حالي كه صداي زهرا همچنان 

در گوشم است: »دوستم داري؟«

پي نوشت ها
1. مصرعي از شــعر فريدون مشيري: ... دوســتم داري را از من بسيار بپرس/ 

دوستت دارم را با من بسيار بگو
2. كايروپركتيك علم شــناخت مفاصل بدن، به ويژه ســتون فقرات و هماهنگ 

كردن آن ها به منظور پيشگيري و درمان است.
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معلم   
صفرکيلومتر

مهر
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آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

صفحه ي معلم صفر کیلومتر صفحه ای بود تا به وسیله ي آن شما را با چالش های 
دانشجویانی که حاال خانم یا آقا معلم صدایشان می زنند، آشنا کنیم. از شهریور 
ماه سال 95 به سراغ آناهیتا، جواد و رضا رفتیم و خواستیم هر ماه از سختی ها، 
ترس ها و مشکالتشــان با ما صحبت کنند. تکتم نیــز از آذر ماهـ  پس از 
انصراف آناهیتاـ  به جمع ما پیوســت. حاال پس از چهار شماره، به عنوان 
حسن ختام، می خواهیم مخاطب آخرین شماره ي این مجله را سازمان 

آموزش وپرورش قرار دهیم.
همه ی ما در خانه هایمان ترک کوچکی گوشه ی یک میز، سیم بیرون 
مانده ای از یک پریز یا ظرف های لب پر شده ای داریم که خودمان 
به دیدنشان عادت کرده ایم. این نواقص کوچک، بیشتر از تمام 
زرق و برق های خانه به چشم تازه واردان غریبه می آیند. گوشه 
و کنار آموزش و پرورش چقدر از این ترک ها دارد؟ چقدر به 

دیدن نواقص خاک خورده عادت کرده ایم؟
رضا، آناهیتا و تکتم نماینده ی هزاران تازه واردی هستند 
که لب پریدگی های این سازمان توی ذوقشان می زند. 
آخرین شماره ي معلم صفرکیلومتر امسال را بخوانید 

و مراقب خاک خوردگی سازمانتان باشید.

زهرا صنعتگران



33  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی بیستم |  شماره ی 8 | اردیبهشت  ماه 1396 |

اولين برخــورد عجيبی که اين معلمان 
دهه ي هفتادی پــس از ورود به فضای 

سازمانی با آن مواجه شدند چه بود؟
تکتــم: »روز معارفه، به دليــل اينکه از 
نيشابور می رفتيم و حدود صد کيلومتر فاصله 
بين نيشــابور و آن روستاست، 20 دقيقه ای 
دير رســيديم. جاگيری مهمان ها در جلسه 
طوری بود که ما چهار نفر مجبور شديم در 
چهار جای باقی مانده کنار هم بنشينيم. اما از 
همان لحظه ی اول، به خاطر اينکه کنار يک 
پسر نشسته بوديم، نگاه ها تغيير کرد و فضای 
جلسه سنگين شد. البته در فضای سازمانی 
خود نيشابور من چنين برخوردهای تندی را 
نديده بودم. نمی دانم، شايد به خاطر کوچکتر 
بودن محيط اين روستا چنين تصوراتی القا 

می شود!«
جواد: »اينکه وقت هــا به همكاران ديگر 
قرض داده می شــود، اوايــل برايم عجيب 
بود، اما بعد از مدتی غير قابل تحمل شــد. 
ما همين طوری هم به دليل تــازه کار بودن 
استرس نرسيدن به بودجه بندی را داشتيم، 
اما گاهی مجبور مي شديم به اسم همکاری، 
از ســاعات کالس خودمان بزنيم تا برنامه ی 
ديگران روی غلتک بيفتد. بی نظمی، ســر 
وقت نبودن و رعايت نکردن قوانين ثابت همه 
آزاردهنده بودند. راستش حتی حس کردم به 

معلم به چشم يک برده نگاه می کنند!«
رضا: »بسته به موقعيت معلم ها، نوع روابط 
کارکنان ســازمان با ما فــرق می کرد. مثاًل 
يک بار در برنامه ای قرار بود به معلمان فعال 
امتياز بدهند، اما من هر چقدر فعاليت کردم، 
به چشم کسی نيامد. کار به جايی کشيد که 
معلمان ديگر صدايشــان درآمد که چرا بايد 
حق من به کســی که فعاليت کمتری دارد 

برسد!؟«

اين ســه نماينده ی نسل صفر کيلومترها 
را چگونه  نواقــص آموزش و پــرورش 

ارزيابی می کنند؟
تکتم: »به صورت مکتوب، قوانين مناسبی 
در فضای ســازمانی آموزش وپرورش وجود 
دارد، اما اينکه چه کســی آن قوانين را اجرا 
می کند و ضوابط پس از اجرا شدن و نشدن 
چه بازخوردهايی دارند، اصاًل بررسی نمی شود. 

من فکر می کنم در بيشتر روستاها هنوز هم 
روابط بين افراد بر نظام کدخدا منشی مبتني 
است و اگر بگوييم فالنی فالن ايراد را دارد، به 
خاطر اينکه ما از شهر آمده ايم، توجه چندانی 

به انتقادهايمان نمی کنند.«
جواد: »نوع ارزشــيابی های غالب و اينکه 
بچه ها دائمًا در حال مقايسه شدن هستند، 
اذيتم می کند. اگر يک دانش آموز را به عنوان 
هميار معلــم انتخاب کنم، همه می خواهند 
هميار بشوند. طبيعی اســت. آن ها بچه اند؛ 
اما ما هرچقــدر هم امتيــازات را به صورت 
متفاوت بين دانش آموزان تقسيم کنيم، باز 
هم زورمان به سيستم غالب نمی رسد و باز 
همان بچه هايی که درسشــان بهتر بوده و 
در اجتماع قوی تر رفتار کرده اند، پيشــرفت 

بيشتری خواهند کرد.«
رضا: »به طور کلی، مشــکلی با ضوابط و 
قوانين اداره نــدارم، اما فکر می کنم آموزش 
و پرورش اصاًل بــه محدوديت ها و امکانات 
نقاط مختلف توجه نمی کند. معلم چندپايه 
بايــد همان کتابــی را درس بدهد که معلم 
عادی درس می دهد. دانش آموز روســتا بايد 
همان درسی را بخواند که دانش آموز شهری 
می خواند. حجم کتاب ها و محتوايشان هيچ 
تناسبی با ســن، توانايی و امکانات بچه ها، 

معلم و منطقه شان ندارد.«

تکتــم، رضا و جــواد اهداف ســازمان 
آموزش وپرورش را کوتاه مدت می دانند 

يا بلندمدت؟
تکتم: »هدف کلی آموزش وپرورش شايد 
بلندمدت باشــد، اما آنچه ما مي بينيم، اين 
است که همه می خواهند هرچه سريع تر به 
نتيجه برسند و فقط گزارش های تر و تميز 
و قشنگ به سازمان های باال دستی تحويل 
بدهند. به طور مشــخص در مدرســه ای که 
خودم در آن هستم، به خاطر اينکه مدرسه 
چند سال مدرســه ی نمونه ی منطقه بوده 
است،  نمی خواهند رتبه شان پايين تر بيايد 
و کســی ايرادهای مدرسه را ببيند. بدترين 
روزهــای کالس من آن لحظاتی اســت که 
راهبر و بازرس می آيند؛ هم خودم اســترس 
می گيرم و هم بچه ها بايد سعی کنند در آن 
مواقع بهترين صورتشان را نشان بدهند، چرا 

که مدير و معاون به شدت روی اين موضوع 
حساس اند.«

جواد: »هيچ برنامــه ی بلند مدتی نه در 
مدرســه و نه در اداره وجود ندارد. تا جايی 
که من شاهد قضيه بودم، همه فقط منتظرند 
يک روال ثابت اداری طی شــود و هرچيزی 
که والدين يا سازمان می خواهند اجرا شود. 
برنامه ای وجود ندارد و اگر هم وجود داشته 
باشد، در حد بخش نامه می ماند. در مجموع، 
به نظر من حتی هدف اداره ي کل هم توليد 

انبوه کارمند است.«
رضا: »به نظر من برنامه ها ســازمان بندی 
نشــده اند.آينده ای هم نخواهند داشت، چرا 
که معلم فقط تالش می کند سال تحصيلی 
جــاري را تمام کند و دانش آموزان هم تمام 
دغدغه شان اين است که برسند به سال بعد.«

بخش نامه های ارسالی به مدارس تا چه 
ميزان کاربردی هستند؟

تکتم: »مدير مــا در زمينه ي بخش نامه 
به شــدت آن الين و آن تايــم عمل می کند. 
شايد به خاطر اينکه اگر بخش نامه ای برسد 
و معلمان بی خبر باشــند، همه چيز به پای 
خودش نوشته می شود و شايد هم به خاطر 
همان رتبه ی علمی مدرســه و براي اينکه 
دانش آموزان کارهای بديع و خالقانه تر انجام 
بدهند! به نظر من اگر بخش نامه ها درســت 
اجرايی بشوند، باالی 50 درصد نتيجه بخش 
خواهند بود، اما نبايد نقش خانواده ها را نيز در 
اين زمينه ناديده بگيريم. با وجود روستايی 
بودن اين منطقه، مــا به خاطر همراه بودن 
خانواده ها و اينکه از هيچ کمکی در زمينه ي 
تحصيل فرزندانشــان دريغ نمی کنند، جلو 
افتاديم، وگرنه هيچ بخش نامه ای در حوزه ي 

دانش آموزان به مرحله  ي اجرا درنمی آمد.«
جواد: »بعضی بخش نامه ها مثل طرح جابر 
به ما هم رسيد، اما معلمان با سابقه تر مدرسه 
گفتند سراغش نرويم، وقت تلف کردن است 
و ما هم اجرايش نکرديم. راستش من اصاًل 
فکر ميکنم آمدن بخشــنامه و ســرگروه و 
بازرس بی فايده است، چون سرگروه ها بايد 
به ارتقاي آموزشی و پرورشی کمک کنند، اما 
همه چيز در حد يک آزمون بی نتيجه باقی 

می ماند.«
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کتاب ها  مثل  هــم  »بخش نامه ها  رضا: 
هســتند. به نظر من آنها هم بيشــتر برای 
مدارس شهری تهيه شده اند و فقط حالت 

فرماليته دارند.«

ارزش هــای حاکم بــر فضای مدارس 
در قبال چه رفتارهايی اين معلمان را 

تشويق يا توبيخ ميکند؟
تکتم: »معاون فناوري آموزشی نيشابور 
اذعان كــرد که کالس من شــاد، خوب و 
خالق بوده است. اين تنها تشويقم در طول 
اين مدت بود، اما در زمينه ي توبيخ، والدين 
شکايت می کردند. چرا زياد به بچه ها مشق 
نمی دهم )البته بيشتر به خاطر اينکه بچه ها 
در خانه اذيت نکنند( و وقتی مشــق ها را از 
يک صفحه به دو صفحه رساندم، مدير که 
فرزند خودش هم شاگرد کالس من است، 
به اين زياد شــدن حجم تکاليف اعتراض 
کرد. من نمی دانســتم والديــن را از خودم 
راضی نگه دارم يا مدير را؟ در کل، رســيدن 
به بودجه بندی بزرگ ترين استرســی است 
که دارم. هر ماه هم به بودجه بندی می رسم، 
اما باز هر ماه از اول تا آخر تن و بدنم ســر 
اين موضوع می لــرزد؛ به خصوص که يک 

تعطيلی رسمی هم آن وسط بيفتد.«
جواد: »چنــد دانش آموز قوی داشــتم 
که امسال به دليل مســائل خانوادگی افت 
کرده بودند. بــه هر نحوی بود تالش کردم 
آن ها را به ســطح بقيه برســانم. واکنش 
خانواده هايشان چنان صميمانه و با محبت 
بود که به ماندن در اين شغل اميدوارم کرد. 
درباره ي توبيخ هم، اگرچه اســمش توبيخ 
نيســت و تذکر است، اما مدرسه اجازه نداد 
امتحــان برگزار کنيم. می ترســيد والدين 
بچه ها برنامه ي امتحانی را برای اداره ببرند و 

دردسرساز شود.«
رضا: »چندبار در کالس های ضمن خدمت 
به خاطــر فعاليت هايی که داشــتم گفتند 
تشويقی می دهند، اما نمی دانم اين تشويق 
امتياز است ، افزايش حقوق است يا دلخوشی 
است؟ فقط می دانم قرار است تشويقم کنند! 
در زمينه ي توبيخ هم از ســمت مدرســه 
مسئله ای وجود نداشته، اما والدين چندباری 

شکايت سخت گير بودنم را کرده اند.«

آيا آن ها بين خودشان و معلمان ديگر 
تجربه ي كار تيمي و همكاري داشته اند؟

تکتم: »يک بخش نامه ای آمده بود برای 
برنامه ي درس پژوهی، اما هنوز آن را اجرايی 
نکرده ايم. کار گروهی بد نيســت، در زمان 
دانشجويی تجربه ی کارهايی را داشته ام که 
تنهايی از پسشــان برنمی آمدم، اما از اينکه 
کسی مدام اســترس داشته باشد، تقسيم 
کار درســت صورت نگيرد، کار به دقيقه ي 
نود بکشــد و فقط حرف يک نفر به کرسی 
بنشيند خوشم نمی آيد. از همين رو، تا االن 
بيشــتر به صورت فردی به کارهای کالس 

رسيده ام.«
جواد: »در پايه ی خــودم با چند نفر از 
بچه هايــی که هم دانشــگاهی بوديم، برای 
طراحــی ســؤال و... همــکاری می کنيم. 
راســتش مــن در زمان مدرســه اهل کار 
گروهی نبودم، اما زمان دانشجويی به خاطر 
انگيزه ای که داشــتيم، هماهنگی بيشتری 
بينمــان ايجاد می شــد. االن هم ســعی 
می کنيــم در پروژه هايی مثل درس پژوهی 
که از طرف اداره بخش نامه شده اند، شرکت 

داشته باشيم.«
رضا: »چنــدان تجربه ی خوبــی از کار 
گروهی ندارم. ترجيــح می دهم به صورت 
انفرادی به امور تدريســم برســم، چرا که 
همراه نبودن ديگــران و طبقه بندی هايی 
که به صورت ناخوداگاه بيــن افراد صورت 

می گيرد، اعصابم را به هم می ريزد.«

رضــا، تکتم و جــواد چــه زمانی از 
خودشان برای بهبود وضعيت آموزشی 

مايه می گذارند؟
تکتم: »برای کالس خودم از لحاظ مالی 
و جســمی و روحی واقعــًا مايه می گذارم. 
حتی بچه هــای ضعيف را با خودم به خانه 
می بــردم يا تمام زنگ تفريح هــا را با چند 
نفر از بچه ها تمرين می کنم. اما واقعيتش 
برای اصالح فضای سازمانی يا حتی فضای 
مدرسه کاری نمی کنم و به نظرم زورم هم 

نمی رسد!«
جواد: »بيشتر هزينه های مالی کرده ام، اما 
دو ســه روز کامل را هم تا شب در مدرسه 
می مانم. جدای از اين موارد، با وجود ترسی 

که از کم آوردن وقت داشــتم، در كالســم 
بــه نمايش و داســتان خوانی و آزمايش رو 
آوردم. ممکن اســت به خاطر نرسيدن به 
بودجه بندی توبيخم کنند، اما تصور می کنم 
اين کارهــا آثار بلندمدت بيشــتری روی 

دانش آموزانم بگذارد.«
رضا: »اگر به شهر ديگری بروم و وسيله ی 
کمک آموزشــی جالبی ببينم يا نياز باشد 
جايــزه ای بگيرم، هزينه هــای مالی اش را 
خودم متقبل می شوم. گاهی هم مجبورم 
برخــالف چارچوب آموزشــی و مطابق با 
عرف منطقه ي خودمان عمل کنم که البته 
مسئله ي حادی نيست، اما فشار روانی اش، 
احتمااًل به دليل سال اولی بودنم، واقعًا اذيتم 

می کند.«

در اين مدت چه مسئله ای اين معلمان 
تازه نفس را خسته يا نااميد کرد؟

تکتم: »گاهــی وقتی رفتــار بچه ها را 
می بينم که بر ســر مســائل بی اهميت و 
کوچک به جان هــم می افتند، توی ذوقم 
می خورد. دوســت داشتم همه چيز خيلی 

انسانی تر باشد.«
جواد: »ممکن است خيلی کارها غلط 
نباشــند، اما به دليل اينکه در چارچوب 
ســازمانی نيســتند يا والديــن واکنش 
نشــان می دهند، ممنوع شــود. من اگر 
10 درصــد ايده هايــم را عملی کنم، باز 
هم 90 درصدشــان گوشه ی مغزم خاک 
اينکه کسی حوصله ي مجوز  می خورند. 
گرفتــن، هزينه کــردن و برنامه ريزی را 
نــدارد، نااميدم می کنــد. والدين حتی 
در ســاده ترين مسائل هم واکنش نشان 
می دهنــد. مثاًل مــن با چــه زحمتی 
کاربرگ طراحی کردم و کپی گرفتم، اما 
والدين می گويند وقــت نداريم پای کار 
بچه بنشــينيم و اين برنامه ي مرا به هم 
می ريزد. حاال معلم هزاربار هم بگويد قرار 
نيست والدين وظيفه ی بچه ها را به عهده 

بگيرند، توی گوششان نمی رود!«
رضا: »اينكه فهميدم چقدر فضا و امکانات 
روســتا با شهر متفاوت است و هيچ اقدامی 
بــرای کمتر شــدن اين تبعيــض صورت 

نمی گيرد ناراحتم کرد.«
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ســيزده  من 
سال اســت كه در پايه ي دوم دبستان مشغول 

تدريس هستم. من در دبستاني تدريس مي كنم كه دانش آموزانش، 
به دليل مشكالت مالي، نمي توانند هر وسيله اي را درست كنند. براي همين تا جايي 

كه مي توانم از مدرسه يا خودم وسيله ي مربوطه رو درست مي كنم.
يك روز صبح مدير مدرسه ي ما چند گلدان زيبا به مدرسه آورده بود تا حال و هواي بچه ها و معلم ها 

با ديدن آن ها عوض شود. چند گلدان در سالن مدرسه و چند گلدان ديگر را در دفتر گذاشته بودند. چند روز 
بعد ديدم يكي از گلدان ها برگ هايش در حال زرد شدن است. يكي از همكارانم گفت، اين گياه به نور خورشيد 

فراوان نياز دارد، در حالي كه اتاق معلمان آفتاب كمي داشتيم. من از مدير مدرسه خواستم اين گلدان را به كالس 
خودم ببرم. چون كالس من آفتاب گير بود.

گلدان را به كالس بردم. بچه ها با ديدن گلدان از من خواستند چند گلدان ديگر به كالس بياورند. من هم قبول كردم. بعد 
از آن روز چند نفر به نوبت به گلدان ها آب مي دادند. گل داخل اين گلدان كم كم رشد كرد بعد از مدتي داخل گلدان پر از 
گياهان كوچكي شد. من فكر كردم كه علف هرز است بچه ها هم گفتند كه خانم اين گياهان را بكنيد تا گياه خوب رشد 
كند. اما قبول نكردم. اين گياهان در گلدان رشد مي كردند و ما نيز در درس علوم كم كم به بخش سرگذشت دانه ها رسيديم. 

اين گياهان بعد مدتي شروع به گل دادن كردند و با گل هاي زرد و سفيد گلدان را خيلي زيبا كردند. كم كم گل ها تبديل به 
ميوه هاي سبزرنگ شدند و بعد از مدتي اين ميوه ها به رنگ نارنجي زيبايي درآمدند. وقتي اين ميوه ها رسيدند، اين گياهان 

به دانش آموزان نشان دادند كه يك گياه هميشه در حال رشد است. و براي رشد نياز به آب سالم، خاك مناسب و نور 
خورشيد دارند. دانه ي گياهان مي توانند به صورت هاي مختلف پراكنده شوند. بذر اين گياهان از هر طريقي وارد اين 

گلدان شده و چون شرايط خوبي براي رشد داشتند شروع به رشد كرده بودند.
من گياه كوچكي كه يك گل زيبا هم رويش بود از گلدان بيرون آوردم تا دانش آموزان قسمت هاي مختلف 

يك گياه را ببينند. دانش آموزان ديدند كه گياهان براي رشد قسمت هاي مختلفي دارند آن ها فهميدند 
گياهان ابتدا دانه هستند. بعد جوانه مي زنند و سپس ساقه و برگ به وجود مي آيد و بعد آن گل 

و ميوه به وجود مي آيد. خودشان متوجه شدند كه ميوه از دانه به دست مي آيد و تمام 
ميوه ها قابل خوردن نيستند و دانه ها نيز با هم فرق هايي دارند. وقتي به اين 

مرحله از درس رسيدم چند ميوه ي اين گياه كه داشت خشك مي شد 
كندم و به بچه ها گفتم كه داخل آن ها را باز كنند و بگويند كه چه 

مي بينند. با اين كار دانش آموزان فهميدند دانه در وسط ميوه 
قرار دارد. از اينكه توانسته بودم از اين گلدان ها و گياهان 

براي تدريس يك بخش از علوم استفاده كنم خيلي 
احساس خوشحالي مي كردم. جلسه ي بعد نيز 
چند نفر از دانش آموزان مراحل رشد گياه 
لوبيا را روي مقوا درســت كردند و به 
كالس آوردنــد و من روي تابلوي 
كالس نصب كردم. اين موضوع 
يك تجربة لذت بخش براي 
من و دانش آموزانم بود.

      از دانه 
  تا دانش

        طاهره رحماني
     دبستان شهيد مسعود طاهرخاني، شهرستان تاكستان

تجربه
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مجید درخشاني

سنگ 
صبور

زنگ تفريح كه خــورد، از دفتر بيرون 
آمدم. در حالي كه حواسم به دانش آموزان 
بود، شروع كردم به قدم زدن. اواسط دي 
ماه بود و ســوز سردي مي آمد. اما بچه ها 
عين خيالشــان نبود. حياط را از ســر و 
صدا روي سرشان گذاشته بودند. ناگهان 
محسن به طرفم آمد و گفت: »آقا، محمد 

حسن تو كالس داره گريه مي كنه؟«
سريع خودم را به كالس سوم رساندم. 
نگاهم به بچه ها افتاد كه دور ميز محمد 

حسن جمع شده بودند. 
پرسيدم: »چه خبره؟« 

جالل بــا ناراحتي گفــت: »آقا، خواهر 
محمد حسن مريضه. به خاطر اون 

داره گريه مي كنه.« 
رفتم جلو. محمد حســن 
سرش را روي ميز 
گذاشته بود و با 

ديدن من صداي گريه اش بلند شد. گفتم: 
»چرا گريه مي كني؟ آدم مريض مي  شه و 

بعد خوب مي شه...« 
سرش را باال آورد. تمام صورت كوچكش 

را اشك گرفته بود. 
پرسيدم: »بردينش دكتر؟«

بــا گريه گفت: »بر ...ديمــش آ... قا، اِ... 
حالش .... خيلي بده.« 

گفتم: »نگران نباش، خوب مي شه.« 
بعد رو كردم به بچه ها كه پكر و ناراحت 
بودند و گفتم: »بچه هــا، همه دعا كنيد 

حال خواهر محمد حسن خوب بشه.« 
همه سرشــان را تكان دادند. عباس كه 
الغــر و پريده  رنگ و هميشــه آرام بود، 
گفت: »مــا هم يك روز آقــا خواهرمون 

مريض بود، دعاش كرديم خوب شد.« 
رو كــردم بــه محمد حســن و گفتم: 
»مي شــنوي؟ تو هم دعا كــن خواهرت 

خوب مي شه.« 
بعد گفتم: »حاال بلند شــو برو دست و 

صورتت رو بشور!« 
محسن رفت طرفش و دستش را 

گرفت. 
محمد  حسن با چشمان سرخ 
شده، در حالي كه بدنش تكان 
مي خورد، پرسيد: »آقا خوب 
مي شه؟ نكنه مثل مادر شما 

بميره...؟!« 
دست كشــيدم روي سر 
كوچــك و كــم مويش و 
گفتم: »نــه جانم. مادر من 
سن و سالي ازش گذشته بود 

و مدت ها مريض بود.« 
نفســش را باال داد و با گريه 
و خنده گفت: »راســت مي گين 

آقا؟« 
گفتم:  »دروغم كجا بود؟!« 

محمد حسن از كالس بيرون رفت. 
من هــم در دلم دعا كــردم. طاقت 

ديدن گريه ي بچه ها را نداشتم.

خاطره
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نرگس آهنگران

ســال ها پيش در دبستاني در منطقه ي 
روستايي تدريس مي كردم. دانش آموزان 
دختر و پسر بودند. نزديك روز معلم بود و 
من مي دانستم بعضي از آن ها از نظر مالي 
در فشار هستند. از همگي شان خواهش 
كردم براي هديه ي روز معلم يك نقاشي 
بكشند. بعضي ها اعتراض كردند كه نه، ما 

ُگل روز معلم

قانون هاي كالس صدف
بهیه ربیعي

مربي پیش دبستاني دخترانه ي حضرت جواداالئمه)ع(، ناحیه 2 یزد

خاطــره ي آن روز بــراي هميشــه در 
خاطــرم ماند. اواخر ســال تحصيلي 95-

94، بوي بهار همه جا را پر كرده بود، زنگ 
دوم چهارشنبه ها، طبق برنامه ي هفتگي، 
رباتيك داشتيم؛ يعني معلم فوق برنامه بايد 
كالسم را هدايت مي كرد. من هم دفترهاي 
شــاگردانم را براي بررسي با خود به دفتر 
مدرسه آوردم. مشغول بررسي بودم. تقريبًا 
چهل دقيقه از زنگ دوم گذشــته بود كه 
مادر محيا ياوري، يكي از شــاگردانم، وارد 
دفتر شــد. با چهره  اي مهربان، چشماني 
درشت و مشــكي، و اندامي تقريبًا الغر با 
چادر مشــكي و لبخندي كه هميشه در 
صورتش ديده بودم؛ با كم رويي خاصي كه 
بــه نظرم محيا هم آن را از مادرش به ارث 

برده بود.
به احترام او از جا برخاســتم و ســالم و 
احوال پرســي كردم. او هم مانند هميشه 
آرام پاســخ داد. درباره ي موارد آموزشي و 
اخالقي محيا صحبت كرديــم. بعد از آن، 
از من خواســت اجازه ي محيا را بگيرد تا با 

خود ببرد: چون برايش برنامه اي پيش آمده 
بود كه نمي توانست طبق معمول به دنبال 
دخترش بيايد، از او خواهش كردم در دفتر 
حضور داشته باشد تا من به فرزندش اطالع 

دهم.
كالس من در انتهاي راهرو قرار دارد. پشت 
در كالس رسيدم. با انگشت ضربه اي به در 
كالس زدم و بعد در را باز كردم. شاگردانم 
به احترام ورودم از جايشــان بلند شدند و 
خوش آمد گفتند و من هم تشــكر كردم. 
وقتي معلم فوق برنامه را در كالس نديدم، 
از نماينده ي كالس پرسيدم: »ستايش جان! 
خانم رباتيك كجا هستند؟« ستايش جواب 
داد: »خانم اجازه! كسي به كالس ما نيامد.«

تعجب كردم و گفتم: »اين ساعت رباتيك 
داشتيد، مربي رباتيك نيامده است؟«
شاگردانم همه با هم گفتند: »نه.«

با شــگفتي بيشــتر پرســيدم: »خب، 
ستايش جان! پس چرا به دفتر اطالع ندادي 

تا خودم به كالس بيايم؟«
گفــت: »خانم اجازه! خودتــان گفته ايد 

قانون پنجم كالس اين است كه بعد از زنگ 
تفريح در كالس مرتب بنشــينيم تا خانم 
معلم بيايد. ما هم منتظــر بوديم تا معلم 

بيايد.«
واقعًا نمي دانستم چه بگويم. هم خيلي 
خوش حال بودم كه قانونمندي در كالسم 
نهادينه شده و هم ناراحت از اينكه وقت 
با ارزش شاگردانم بيهوده تلف شده است. 
محيا را صــدا زدم، به دفتر بردم، تحويل 
مادرش دادم، با آن ها خداحافظي كردم و 
به دفتر آمدم از معاون پرسيدم: »آيا امروز 
براي مربي رباتيك مشكلي پيش آمده؟« 
خانم مدير كه پشــت ميزش مشــغول 
كارهاي روزمره بود، با صداي من سرش را 
بلند كرد و گفت: »بله، تلفن زد گفت كه 
نمي آيد« و از خانم معاون پرســيد: »مگر 
به همكاران اطالع نداديد؟« خانم معاون 
هم فراموش كرده بود به من اطالع بدهد. 
به هر حال، آن روز گذشت و من متوجه 
شدم كه حتمًا بايد در قانون هاي كالسي 

تجديدنظر كنم!

مي خواهيم كادو بياوريم. وضع بدتر شد و 
من تأكيد كردم فقط نقاشي.

روز معلم وقتي وارد كالس شدم، بچه ها مرا 
شگفت زده كردند. هر كدام به تناسب وضع 
مالي شان چيزي آورده بودند از دسته گل هاي 
زيبــا گرفته تا لوازم ديگــر؛ ولي من نگران 
پسركي بودم كه مي دانستم حتي نمي تواند 
تغذيه ي روزانــه اش را به مدرســه بياورد. 
تمام حواســم به او بود و مرتب دور و برش 
مي گشتم. بچه ها اصرار داشتند هدايايشان باز 

شود و اين مرا مضطرب تر مي كرد.
زنــگ تفريح به صدا درآمــد و بچه ها به 
حياط رفتند، جز همان پسرك. آرام و سر به 

زير نزديكم شد. يك دسته گل پالستيكي 
را كه با نخ كاموا به هم وصل شــده بودند، 
جلوي صورتم گرفت و خودش را در آغوشم 
انداخــت. هر دو گريه كرديم. من به خاطر 
اين همه لطف و او به خاطر اشك هاي من.

گل هــا را بــه خانــه بــردم و با ســاير 
دســته گل هاي زيباي بچه ها داخل گلدان 
گذاشــتم. هر بار كه نگاهشــان مي كردم، 
دلم براي پســرك فرو مي ريخت. شايد دو 
هفته گذشت و تمام گل هاي زيباي بچه ها 
با تزئينات قشنگشان پالسيدند، اما گل هاي 
پالستيكي پســركم هنوز درگلدان خانه ام 

بوي عشق مي دادند!
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فاطمه اسكندرزاده
آموزگار پایه ي چهارم مدرسه ي استاد عظیم 
منطقه ي 12 تهران

کالس های ابتدايی اگر خشک و خاکستری نباشند، معمواًل انباشته از رنگ ها و کاردستی ها و آويزهای 
رنگی اند. مسئله اين است که کالس ها رنگ دارند، اما هيچ بويی ندارند. بو يکی از حواسی است که به طور 
مستقيم با حافظه ي افراد مرتبط است. شايد انسان چهره ي مادربزرگش را فراموش کند، اما هيچ گاه 

بوی قورمه سبزی از يادش نمی رود و با حس آن به سرعت ياد مادربزرگش می افتد!
ما ســعی کرديم کمی گردوخاک راه بيندازيم و با کاشــت سبزی های معطر کاری کنيم فضای 
کالســمان نفس کشيدن را برای دانش آموزان به امری لذت بخش و خاطره انگيز تبديل کند. اين 
گزارش درباره ي کالس سبز ما در »دبستان شهيد استاد عظيم« تهران است.فعاليت سخت،پرهزينه 

و زمان بری نبود،شما هم می توانيد سبز باشيد.

آن قدر پاي كارت بمان 
 تازير پايت 
ريحان سبز شود!

گزارش
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اهداف کالس سبز
برای داشتن کالسي سبز از ته قلب بايد 

به موارد زير اعتقاد داشت:
1. حضور موجــودي زنده در کنار 

دانش آموزان
يکــی از موضوعاتــي کــه در زندگی 
شهری به شــدت از آن فاصله گرفته ايم، 
محيط زيســت  از  دانش آمــوزان  دوری 
و حيات وحش اســت. بچه هــای ما قد 
کشــيدن موجود زنده را جلوی چشــم 
خود نمی بينند.منتظر جوانه زدن گياهي 
نيســتند و نگران درختی که برگش زرد 
شده است نمی شــوند. يکی از مهم ترين 
تصميمات من ايــن بود كه دانش آموزانم 
را با موجودي زنده مواجه کنم. زمانی که 
شاهی ها در فاصله ي ساعت يک صبح تا 
ظهر قد کشيدند، هيجان بچه ها به قدری 
زياد بود که خود من نيز واقعًا هيجان زده 
شــدم! اگرچه ممکن است تصور اوليه ي 
معلمان اين باشد که حضور موجودي زنده 
در کالس تمرکز دانش آموزان را می گيرد، 
اما تجربه به ما ثابت کــرد، آن ها پس از 
مدتي گياه را به عنــوان عضوی از کالس 
می پذيرند و قبول می کنند گياه هم مثل 
خودشان گاهی سبز و گاهی خسته باشد.

احســاس  آوردن  وجــود  به   .2
مسئولیت پذیری

معلمان مدام در گوش بچه ها می خوانند 
بايد مسئوليت پذير باشــند، اما دانش آموز 
پيش از قبول مســئوليت، در قدم اول بايد 
آن را دوســت داشته باشد. ما سعی کرديم 
با انتخاب گلدان های کاماًل مشابه و بذرهای 
مشابه در هر نوبت،حس رقابت را بين بچه ها 
از بين ببريم و اجازه دهيم همه برای حفظ 
تمام گلدان هايی که خودشان کاشته بودند 
تالش کنند. برای تحقق اين هدف نيز هرروز 
دو نفــر از دانش آموزان مســئول گلدان ها 
می شدند و مسئوليت آبياری، جابه جا کردن 
گلدان ها براساس سردی و گرمی هوا و نور 

به عهده ي خودشان می افتاد.
جبران  برای  گذاشــتن  زمان   .3

اشتباهات هر دانش آموز
مدرســه ادعای آموزش همگانی را دارد، 
اما در پروسه ي يادگيری هيچ جايی برای 

جبران اشــتباهات دانش آموز نمی گذارد.
به هرحال همه ی ما اشــتباه هايي کرده ايم 
و از آن ها درس هايــي گرفته ايم. من برای 
اجــرای طرح کالس ســبز، بــا اينکه 30 
دانش آموز داشتم، 15 گلدان گرفتم. سه ماه 
اول تمام سبزی ها خراب شدند. دليلش اين 
بود که دانش آموزان شروع می کردند به الک 
کردن خاک گلدان ها،کوبيدنشان گاهي هم 
درگير جدل های بين خودشان می شدند و 
کسی به راهنمايی های من گوش نمی کرد. 
تازه بعد از ســه ماه وقتی گياهان گلدان ها 
درنيامدند، بچه ها کم کم رغبت نشان دادند 

به اينکه حاال چه کار کنيم؟
4. دریافت پاداش از عملکرد خود 

دانش آموزان
من به چنــد دليل بــرای گلدان ها بذر 
ســبزی را انتخاب کردم، اما يکی از داليل 
اصلی و مهم، زودبازده بودن ســبزی کاری 
است. بچه ها کاربرگ و نقاشی برای منطقه 
و اداره می فرستند، اما جوابی به دستشان 
نمی رسد. ما در پايان هر نوبت سبزی کاری 

جشن نان و پنير و ســبزی راه می اندازيم 
و يک زنگ تفريح باهم از ســبزی هايی که 
خود بچه ها کاشته اند، مي خوريم.  اين طوری 

لذت سبزی خوردن هم بيشتر می شود!
5. ماندگار کردن عطر و بوی هر کالس

علوم درس می دهيم و بوی ريحان فضا 
را پرکرده است. می رسيم به رياضی، عطر 

نعنا می آيد.
من چندين سال کوه نورد بودم. طبيعت 
واقعًا عشــق و عالقهی من اســت. حتی 
همين حاال هم تمام تراس خانه ام پر از رز 
و ياس و انارهای زينتی است. دلم نمی آمد 
بچه ها از مفهوم طبيعت دور باشند. ما برای 
اين کار هزينه ي خاصی نکرديم. شهرداری 
گلدان و خاک می دهد، بچه ها با خودشان 
بيلچــه می آورند و من هم بذر می برم. اما 
همين کارهای به ظاهر ساده باعث می شود 
ده سال بعد، زمانی که دانشجو وسط حل 
انتگرال سه گانه به ضرب دورقمی می رسد، 
ياد اين كالس و عطر نعنا در مشــامش 

بپيچد. برای من همين هم کافی است.
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مترجم: مجید عمیق

نداشــته  انتظار  دانش آموزان  از 
باشــیم از راهي كه ما مي پسندیم، 
مسئله ها را حل كنند. اجازه بدهیم 
خودشان راه حل مخصوص خودشان 

را بیابند.

روزي مادر جواني پس از كلي كار كردن 
خواســت چند دقيقه اي استراحت كند، 
اما دختر كوچكش پيش او رفت و گفت: 

»برايم يك قصه بگو.«

نقشه ي دنيا

مترجم: مجید عمیق

شلوار خيس

پســرك ُنه ســاله اي روي نيمكتش نشســته بود كــه يكباره 
حوضچه اي بين پاهايش تشــكيل و جلوي شلوارش خيس شد. 
در آن لحظه كم مانده بود قلبش از كار بيفتد. براي اينكه خودش 
هم باورش نمي شــد چگونه اين اتفــاق روي داده بود. او تاكنون 
چنين رويدادي را تجربه نكرده بود و خيلي خوب مي دانست كه 
اگر بقيه ي بچه ها باخبر مي شدند، چه هياهويي كه به پا نمي شد! 

شايد از آن پس آن ها ديگر با او حرف نمي زدند!
پسرك احساس مي كرد هر لحظه ممكن است قلبش از تپش بايستد. 
ســرش را روي نيمكت تكيه داد و ته دلش گفت: »خدايا! اي خداي 

مهربان، اين يك وضعيت اضطراري است. به كمكت احتياج دارم!«
سرش را بلند كرد و در آن لحظه خانم معلم را ديد كه قدم زنان به 
طرفش مي آمد. از نگاه او احساس كرد شايد رازش برمال شده است!

در حالي كه خانم معلم به او نزديك و نزديك تر مي شد، يكي از 
بچه هاي كالس كه در حال آوردن كاسه اي پر از آب براي آبياري 
گلــدان روي طاقچه ي كالس بود، وقتي او از كنار خانم معلم رد 
مي شد، سكندري خورد و بي هيچ دليلي، آب كاسه را روي پاهاي 

پسرك خالي كرد.
پسرك تظاهر به عصباني شدن كرد، اما در همان لحظه ته دلش 

گفت: »اي خداي مهربان، از تو خيلي ممنونم.«

يكباره همه چيز وارونه شــد. پسرك كه لحظاتي قبل مي ترسيد 
مورد تمسخر هم كالســي هايش قرار گيرد، اكنون با همدردي و 

ترحم آن ها روبه رو شده بود.
خانم خيلي زود او را از كالس بيرون برد و يك شــلوار ورزشــي 
برايش تهيه كرد تا شــلوار خيس او تا پايان زنگ مدرسه خشك 

شود. 
ســاير بچه هاي كالس هم روي زمين نشستند و دست به كار 
شدند و شــروع كردند به تميز كردن كف كالس و آب هايي كه 

روي نيمكت ريخته بود. همكاري بچه ها واقعًا حيرت آور بود.
زندگي اين چيزهــا را هم دارد. اكنون به جاي آنكه پســرك 
سوژه ي خنده ي هم كالسي هايش شود، هم كالسي هايش پسركي 
را كه آب را ريخته بود سرزنش مي كردند. حتي وقتي او سعي كرد 
همراه با سايرين مشغول تميز كردن نيمكت شود، به او گفتند: 

»الزم نيست. تو يكي به اندازه ي كافي كمك كرده اي!«
پس از زنگ مدرسه، وقتي همه ي بچه ها منتظر سرويس مدرسه 
بودند تا ســوار اتوبوس ها شوند، پسرك به سمت هم كالسي اش 
رفت و يواشــكي در گوش او گفت: »ببينــم، تو عمداً اين كار را 
كردي، مگر نه؟« و او هم يواشــكي جواب داد: »راستش من هم 

قباًل يك بار شلوارم را خيس كرده بودم.«

مادر جواب داد: »عزيزم، اجازه بده كمي 
اســتراحت كنم. قول مي دهم بعد برايت 
يك قصه ي قشــنگ تعريف كنم. دختر 
خيلي اصرار كرد كه حتمًا حاال بايد برايش 
قصه بگويد. مادر فكري به ذهنش خطور 
كرد. صفحه ي پشــت جلد مجله اي را كه 
جلوي چشمش بود پاره كرد. تصوير روي 
اين صفحه نقشــه ي دنيا بود. برگه آن را 
تكه تكه كــرد و تكه ها را به دخترش داد 
و گفت: »خب، هروقت توانستي تكه هاي 
اين صفحه را كه نقشه ي دنياست درست 
و دقيق كنار هم بچيني، آن وقت من هم 
برايــت يك قصه ي قشــنگ مي گويم.« 
دختر ســرگرم مرتب كردن تكه ها شد و 
مــادر هم از اين فرصت اســتفاده كرد تا 

كمي استراحت كند.
دخترك خيلــي زود تكه ها را كنار هم 

چيــد و با خوش حالي گفــت: »نگاه كن 
مامان، درست كردم! تمام شد! وقتي مادر 
حيرت زده تصوير نقشه ي دنيا را ديد كه 
تكه هايش به درستي كنار هم چيده شده 
بودند، از دخترش ســؤال كــرد چگونه 
توانسته است در مدت زماني كم اين كار را 
انجام دهد. او جواب داد: »كاري نداشت. 
تعدادي  پشــت همين صفحه عكــس 
دختربچه بود. تكه هاي عكس دختربچه ها 
را كنار هم چيدم و كامل شــد، آن وقت 

نقشه ي دنيا هم كامل شد«.
»هركدام از ما مسئول سروسامان دادن 
به دنياي خود هســتيم. فقط كافي است 
زندگي مان نظم داشــته باشد. آن وقت ما 
يك پدر، يك مادر، يك دولت، يك كارفرما 
و يك كارمند موفق خواهيم شد، شرط آن 

است كه رفتارمان را تغيير دهيم.«

داستان
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حبیب یوسف زاده

سوزنبانی با  اهرم زبان

مدتی قبل، کارگاه طنز حوزه ی هنری در 
تهران، نشستی با عنوان »طنز در مجالت 
رشــد« ترتيب داده بود و من هم دعوت 
شده بودم  به عنوان همکار مجالت رشد 
در آن نشست چند دقيقه صحبت کنم. با 
حضور دوستان شوخ طبعی که در جلسه 
حضور داشتند و با نمونه های طنزی که در 
آن محفل صميمی قرائت و بررســی شد، 
شور و حال خاصی در حضار به وجود آمده 
بود، به طوری که وقتی مجری پايان جلسه 
را اعالم کرد، اصاًل باورم نمی شد دو ساعت 
گذشته است. طبق روال معموِل اين نوع 
نشســت ها، نوبت به انداختن عکس های 
سلفی و دسته جمعی رسيده بود. در همين 
هاگير واگير، جوانی خوش سيما خودش را 
به من رســاند و همين طور که دستش را 
برای احوال پرســی دراز کرده بود، گفت: 

»آقا منو يادتون می ياد؟«
چند لحظه در چهره اش دقيق شدم، اما 
يادم نيامد. گفتم: »متأســفانه انگار دارم 
فراموشی می گيرم. ببخشيد،کجا همديگر 

رو ديديم؟«
گفت: »شــما پانــزده ســال پيش در 
مدرسه ی شــهيد رجايی، منطقه ی 19، 

دبير زبان ما بوديد. حاال يادتون اومد؟«
با لحنی صميمی تر دوباره دســتش را 
فشــردم و گفتم: »يادم افتاد! کالس دوم 

رياضی و فيزيک، درسته؟«
ـ بله آقا.

ـ خب، چــه عجــب از اين ورها؟! نکنه 
طنزنويس شده ای؟

ـ نه آقا، توی ســازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری کار می کنم. معمواًل ســعی 

می کنم اين جور جلسات رو از دست ندم.
خالصه، چند دقيقه ای با هم گپ زديم 
و مــن از ديدن شــاگرد قديمی ام خيلی 
خوش حال بــودم، تا اينکه گفــت: »آقا 

می خوام يه چيزی رو اعتراف کنم.«
گفتم: »نکنه توی مدرسه آدامسی چيزی 

روی صندلی من گذاشتی؟!«
ـ نه آقا، راســتش اون موقع ها زياد حال 
درس خوندن نداشــتم. می خواستم ترک 
تحصيل کنم، امــا يکی از جمله هايی که 
شما هميشه موقع شروع کالس روی تخته 

سياه می نوشتيد، زندگِی منو عوض کرد.
با تعجب و لبخند گفتــم: »باالخره يه 
نفر پيدا شــد که حرف های من به دردش 
خورده باشــه. حاال ما چــی فرموديم که 

اين قدر خوِشت اومده؟!«
- يــه روز که بريده بودم و داشــتم فکر 
می کردم از فردا مدرسه رو بی خيال بشم، 
شــما روی تخته سياه نوشتيد: »تصمیم 
و  آسان  گرفتنش  است،  ماهی  مثل 

نگه داشتنش سخت است!« من آن روز 
ساعت ها به اين جمله فکر کردم و آخرش 
تصميم گرفتم ادامــه تحصيل بدهم. هر 
وقت هم باتری خالی می کردم، با ياد آوری 
اين جمله، خودم را شــارژ می کردم  و با 
تمام توان به تصميم  خودم چنگ می زدم...

بی اختيار ياد روزهای مدرسه افتادم. آن 
روزها، وقتی بعد از نوشتن اين قبيل جمله ها، 
غبار گچ را از دســت هايم می تکاندم، در 
چهره های دانش آموزان چشم می گرداندم 
و از خودم می پرسيدم: »اين ها اصاًل معنی 
حرف هايم را می فهمنــد؟ نکند خودم را 
بيهوده خسته می کنم؟ بعد به خودم اميد 
می دادم و می گفتم: »از اين همه تير، يکی 

هم به هدف بخورد، بس است.«
راستش، اين تجديد آشنايی حاِل خوِش 
آن شــب را چندين برابر کرده بود و من 
به نوبه ی خودم تصميــم گرفتم بيش از 
اين ها مواظب حرف زدنم باشم. احساس 
سوزنبانی را داشــتم که اگر مراقب اهرم 
زبانش نباشد، ممکن است يک زندگی را 

از ريل خارج کند و برعکس.

خاطره
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مهري ماهوتي

يك خواب فاصله

پادشاهي خوابيده بود. خواب مي ديد خدمتكار شده است. همه ي 

كارهاي سخت و پســت به عهده ي او بود. تحقير مي شد و توهين 

مي شــنيد. آرزو مي كرد كاش يك روز پادشاه مي شد و از اين همه 
رنج و نكبت نجات پيدا مي كرد.

پادشــاه خبر نداشت كه بين پادشاهي و خدمتكاري او فقط يك 
خواب فاصله بود.

با دهان ديگري

پيغام خدا به موسي)ع( رسيد كه: »اي بنده ي من! مرا صدا بزن و 

از من پناه بخواه، با دهاني كه گناه نكرده باشي.«

موسي)ع( فرمود: »من چنين دهاني ندارم.«

پيغام رسيد: »با دهان ديگران دعا كن. تو كه با دهان ديگران گناه 
نكرده اي.«

فكر آخر كار

طالفروشي همسايه اي داشت. يك روز همسايه به مغازه اش آمد و 

گفت: »مي خواهم با ترازويت مقداري طال را برايم وزن كني.«

طالفروش گفت: »برو. جارو ندارم.«

همسايه گفت: »غربال و جارو نمي خواهم، ترازو مي خواهم.«

طالفــروش گفت: »مي دانم، اما تو يك تكه طال مي آوري، من 

پيرم و دســتم مي لرزد. طال مي افتد و خرد مي شــود. 

مي گويي جارو بيــاور تا خرده هــا را جمع كنيم. 

خرده ها كه جمع شــد، مي گويــي غربال بياور 

تا خرده هاي طــال را از خاك جدا كنيم. من 

همين اول، آخر كار را مي بينم. نه جارو دارم 
نه غربال، والسالم.«

منبع: مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون

وضو در حوض مثنوي
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لطيفه هاي سعدي
بازنویسي و گزینش: علیرضا لبش

شاگرد بي ادبان 
روزي به لقمــان گفتند: »ادب از كه 

آموختي؟« 
لقمان گفت: »از بي ادبان!« 

گفتند: »چگونه؟« 
گفــت: »هر چه ايشــان كردند و در 

نظرم ناپسند آمد، از آن دوري كردم.«

سكوت عاقالنه 
جوانــي خردمند، بســيار باســواد و 
خــوش ذوق بــود. در تمام جلســات 
دانشمندان شــركت مي كرد، اما ساكت 
گوشه اي مي نشست و چيزي نمي گفت. 
روزي پدرش به او گفت: »تو كه اين قدر 
معلومات داري، چرا در جلسات چيزي 

نمي گويي و خودي نشان نمي دهي؟« 
پســر گفت: »پدر جان! مي ترســم 
چيــزي بگويم و بعد يــك نفر از من 
سؤالي درباره ي آن بپرسد و من جوابش 

را بلد نباشم و شرمنده شوم.«

دعواي نادانان 
روزي دانشــمندي با شــاگردش در 
راهي مي رفت. كســي را ديد كه با فرد 
ناداني دست به يقه شده است و با هم 

دعوا مي كنند. 
شاگرد دانشمند گفت: »من اين مرد را 
مي شناسم كه با آن نادان دست به يقه 
شده. آدم فاضل و دانايي است. بهتر است 

برويد آن ها را از هم جدا كنيد.« 
دانشمند گفت: »اشتباه مي كني، اگر 
او نادان نبود، با ناداني ديگر دســت به 

يقه نمي شد!«

پسر كودن 
وزيري پسري احمق و كودن داشت. پسر را پيش حكيمي فرستاد تا او را تربيت كند 
كه عاقل شود. حكيم زماني وقت براي تربيت پسر صرف كرد، اما موفق نشد. نامه اي 

براي وزير نوشت و گفت: »اين پسر تو عاقل نمي شود. مرا هم  ديوانه كرد!« 

حاكم با ادب 
حكيمي معلم مكتب بود. در مكتب او، عالوه بر دانش آموزان ديگر، فرزند حاكم هم 
درس مي خواند. حكيم بر فرزند  حاكم بيشتر از بقيه ي دانش آموزان سخت مي گرفت 

و او را بيشتر از بقيه تنبيه مي كرد.
فرزند حاكم از اين قضيه ناراحت شــد و به پدرش شــكايت كرد. حاكم از اين كار 

خشمگين شد و از حكيم پرسيد:  
»چرا به پســر من بيشتر از بقيه ي دانش  آموزانت سخت مي گيري، در حالي كه بايد 

برعكس باشد؟« 
حكيم گفت: »پسر تو قرار است در آينده حاكم شود. هر كاري را كه حاكمان كنند، 
مردم در همه جا تعريف مي كنند و سرمشق ديگران مي شود. ولي رفتار بقيه ي مردم 

چندان به چشم نمي آيد. بنابراين بر پسر تو سخت تر گرفتم.« 

فرق حكيم و حاكم 
حاكمي پسرش را نزد اديبي فرستاد و به او گفت: »جوري او را تربيت كن كه انگار 

فرزند خودت است.« 
حكيم براي فرزند حاكم، مانند فرزندان خود، تالش و كوشش كرد و از هيچ خدمتي 
فروگذار نكرد، اما در آخر فرزند حاكم به جايي نرسيد و پسران حكيم همه فاضل و با 
ادب شــدند. حاكم از دست حكيم خشمگين شد و به او گفت: »مگر قول ندادي كه 
پســر مرا هم مانند فرزندان خودت تربيت كني، چرا به قول خودت عمل نكردي؟« 
حكيم گفت: »من به قول خودم عمل كردم، تربيت همه شان يكسان بود، اما ذاتشان 

با هم فرق داشت.« 

آزمون استخدام 
روزي مردي پســرش را نصيحت مي كرد كه: »فردا كه بزرگ شدي و خواستي جايي 
مشــغول به كار شوي، از تو مي پرسند ســواد و سابقة كاري ات چيست، نه اينكه پدرت 

كيست!«

زنبور بي عسل 
به يكي گفتند: »عالم بي علم شــبيه 

چيست؟« 
كمي فكر كرد و گفت: »زنبور بي عسل. 

يعني به هيچ دردي نمي خورد.« 
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مهران نعمت اللهي

راز زنده ماندن كتاب ها

داستان پويانمايي
كتاب هــاي پرنده ي آقاي موريس روايت دنيايي اســت كه در آن 
آدم ها عاشق كتاب ها هستند؛ دنيايي تخيلي كه عناصري از رويدادها، 
اشخاص و فيلم هاي ديگر را به عاريت گرفته و جالب است كه در آن، 
كتاب ها هم متقاباًل لطف آدم ها را فراموش نمي كنند. كتاب ها آقاي 
موريس را به يك كتابخانه مي برند؛ جايي كه ساير كتاب هاي پرنده 
در آنجا زندگي مي كنند. موريس آنجا هيچ انساني را پيدا نمي كند، اما 
روي ديوار كتابخانه تابلوها و يادداشت هايي مي بيند كه يكي از آن ها 

تصوير آشناي زني بود كه او قباًل وي را در شهري عجيب ديده بود.

نقد فيلم
خواسته ي نويسنده ي اين اثر بر اين استوار بوده است كه وجود حيات 
و زندگي در بين كتاب ها به ما نشــان مي دهد تا نگاهمان را به سمتي 
بچرخاند كه رابطه ي انســان و كتاب را دوطرفه ببينيم. در سكانســي 
از فيلم كتابي را مي بينيم كه در حال نابودي اســت. آقاي موريس كه 
شخصيت اصلي داستان است، براي زنده نگه داشتنش هر كاري مي كند 
و دست آخر به اين مي رسد كه براي زنده ماندن كتاب، چيزي كه بيشتر 
از صحافي و رسيدگي هاي ديگر الزم است، خواندن است. كتاب نياز به 
خوانده شدن دارد تا حالش خوب شود. اين نيازي است كه خودمان نيز 

داريم. حالمان با خواندن كتاب خوب مي شود. مطمئن باشيد.

نكات آموزشي فيلم
شايد با پيشرفت روزافزون فناوري اين سؤال در ذهن بسياري 
نقش بسته باشد كه آيا نبايد دوران كتاب و كتاب خواني را رو به 
پايان دانست؟ آيا بايد به فكر تغيير كاربري كتابخانه ها بود يا نه؟ 
پاسخ مطلقًا منفي است! تا زندگي جريان دارد، كتاب و تفكر هم 
جاري اســت. اين وسط تنها چيزي كه نسبت به گذشته تغيير 
كرده كميتش اســت كه روند رو به كاهش آن جاي بسي تأسف 

دارد. 
روي سخنم با آموزگاران عزيز است. بايد نسل فردا را آگاه كنيم 
از آينده ي جامعه اي كه كتاب را كنار گذاشته اند. بايد تفكر اشتباه 
خواندن مطالب پراكنده در تلفن هاي هوشــمند و تبلت ها را كه 
بيشتر تفريح و وقت گذراني اســت، با بحث جدي و پر اهميت 
كتــاب از هم تفكيك كنيم. ايــن كار جايگزين كتاب خواندن 

نخواهد بود.
در سكانسي از فيلم، به خوبي به اين نكته پرداخته شده است كه 
وقتي با كتابي آشنا شدي، ديگر تا پايان عمر از آن جدا نخواهي 
شد. حتي بعد از مرگ اين كتاب ها هستند كه آدم را تا آسمان ها 

همراهي مي كنند و انسان بر بال آن ها پرواز مي كند.
از آموزگاران محترم درخواســت دارم اين انيميشــن را كه در 
آدرس سايت مجله به نشاني www.eb.roshdmag.ir بارگذاري 
شده است، با دانش آموزان تماشا كنند و توضيحات تكميلي را به 
آن ها بدهند تا حداقل كمي از وظايف فراموش شده ي خودمان را 
جبران كرده باشيم و كودكان را در ابتداي راه زندگي، به جاده ي 
درســتي هدايت كنيم كه انتهايش بالندگي باشــد و آينده اي 

تضمين شده براي كشور عزيزمان. 
به روزهاي نمايشگاه كتاب نزديك مي شويم. چه خوب است با 
حمايت همه جانبه ي خود، رونقي به بازار از نفس افتاده ي كتاب 
ببخشيم تا چرخ توليد علم و دانش لحظه اي از حركت نايستد و 

ما هميشه استوار بر فراز قله ي دانايي بمانيم.

نام پویانمایي: كتاب هــاي پرنده ي آقاي موریس  
)The Fantastic Flying Books of Mr. Morris(

سال ساخت: 2011
نویسنده و كارگردان: ویلیام جویس

مدت فیلم: 15 دقیقه
Moonbot Studios :شركت هاي سازنده

پویانمایي  بهترین  اسكار  جایزه ي  برنده ي  جوایز: 
كوتاه در سال 2012

فيلم و سينما
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فرض کنيد زميِن يــخ زده و صعب العبوری داريد. راه رفتن در 
آن سخت اســت، خاک حاصل خيز زيِر يِخ سفت و برف سرد و 
سنگين پنهان شده و شکســتن يخ و ُرفتن برف و هموار کردن 
زمين سخت است. اگر عاشق زمينتان نباشيد رهايش می کنيد، به 
کس ديگری می سپاريدش، واگذارش می کنيد و می رويد و پشت 
سرتان را هم نگاه نمی کنيد. هر آدم عاقلی همين کار را می کند، 

ولی چه کسی گفته عاشق ها عاقل اند؟!
معلم ها عاشــق اند. بايد باشــند، وگرنه به مــا و بچه هايمان و 
آينده شــان اميدی نيســت. هميشه اين عشــق بوده که از دل 
بی امکاناتی هم محصول توليد کرده است، از دل نبردهای نابرابر 
انسان را پيروز بيرون کشيده و از دل خاک يخ زده برکت و زندگی 
را ســبز کرده است. فهميدن زبان بچه ها هم کم از زمين سفت و 
نبرد نابرابر ندارد، عشــق می خواهد و سخت است. حتی می توان 
عنوان چالش را به آن داد. عده ای ممکن است با من هم نظر باشند 
که »بعد از كار در معدن، ســخت ترين کار دنيا همين فهميدن 
زبان کودِک دانش آموز اســت!« و معلم تا عاشق نباشد تن به اين 
چالش نمی دهد. شرط می بندم حوصله تان تا به اين جای متن سر 
رفته، آمده ايد دنبال معرفی فيلم و به جای آن  يک  مجموعه شعاِر 
تکراری را می خوانيد. خوبی شعارها اين است که راست اند. گرچه 
حقيقی نيستند و اطرافمان کم آدم ها و اتفاقاتی را می بينيم که به 
همان خوبی و درستی شعارها باشند. معلم توی فيلم به اندازه ی 
ما واقعی است و به اندازه ی شعارها درست. روايت داستان و اتفاق 
فيلم اين قدر ساده اند که راحت می شود قبولشان کرد. قبول کردن 
يعنی اينکه در خيالتان بتوانيد خودتان را در شــرايط شخصيت 
اصلی تصور کنيد و فيلم »آق کند« توانسته است کاری کند که 
شما پرت شويد در جلد آن معلم جوان تازه وارد. فيلم شايد ساده 
باشــد ولی از دل همين سادگی، از دل همين داستان بی آاليش، 
ناخوداگاهتان نقب می زند به همان شعارهايی که هزار بار شنيده ايد 
و تــا امروز يک موردش را نديده ايد و وقتی فيلم تمام می شــود، 

می گوييد: »ااا باالخره يکی پيدا شد، پس اين حرفا واقعيه!«
 زمين يخ زده را به عينه می بينيد، معلمی را که سعی می کند 
تسليم شرايط نامســاعد نشــود می بينيد، تفاوت زبان معلم و 
دانش آموزانش را می بينيد و يک لحظه هم به واقعی بودنشــان 
شک نمی کنيد. چون فيلم نمی خواهد شعار بدهد، نمی خواهد با 
استعاره ی اضافی مفهوم وااليی را به زور منتقل کند، زمين يخ زده 
و معلِم لجباز و تفاوت زبان اســتعاره نيستند، صرفًا روايت يک 
واقعيت شايع در مدارس چندپايه اند. فيلم روايتگر اتفاقی واقعی 
در اکثر مدارس روســتايی و مشــکالت معلمانشان است.  فيلم 
خوب »آق کند« ساده است و کوتاه، در حدی که حتی می توانيد 
در فاصله ی زنگ تفريح آن را در تلفن همراهتان ببينيد و کمی 
هم وقت اضافی بياوريد، وقت اضافه ای که قطعًا در آن به اين فکر 

خواهيد کرد: »آيا به قدر کافی معلم عاشقی هستم؟!«

مهدی ولیزاده

به ســـفيدی 
»آق کند«
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صفحه ي همراهان ما، انعكاس بخشي از تماس هاي مخاطبان ماه نامه است. كارشناسان مطالب ارسالي را بررسي مي كنند؛ 
و مطلب درصورت تأييد، در نوبت چاپ قرار مي گيرد. 

1. راضیه رحمتي؛ آموزگارـ  قزوين
»معلم با نشاط زندگي آفرين است«

2. علي نثاري؛ همدان
»گزارش پنجمين همايش درس پژوهي دوره ي ابتدايي«

3. عبداهلل مرادي؛ آموزگارـ  سروآباد
»مقايسه ي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، در كالس هاي مختلط 
و غيرمختلــط پايه ي پنجم ابتدايــي« و »چالش هاي فراروي تغيير 

برنامه ي درسي با تأكيد بر درس تفكر و پژوهش«
4. شیده مهدي زاده؛ راهبر آموزشي تربيتيـ  مازندران

»علم شما كجا و علم ما كجا«
5. اعظم صفایي آراني؛ مشاور آموزشي دبستانـ  آران و بيدگل

»نقش مشاهده و مشاركت عملي در يادگيري«
6. حامد شاكریان؛ آموزگارـ  خراسان شمالي

»چگونه توانستم كم رويي و اضطراب دانش آموز كالس دوم ابتدايي 
را كاهش دهم؟«

7. حسین نقوي شاهكوئي، زهرا كمشي كمر؛ مدير و معاون 
آموزشگاه استثنايي شهيد گوكالني علي آباد كتولـ  گلستان

»نظام آراســتگي در آموزش وپرورش«ـ  در اين شماره اين مطلب 
چاپ شده است.

8. بهزاد داودي؛ دانشــجوي كارشناسي رشته ي علوم تربيتيـ  
نوشهر

»تربيت كودكان در ايران باستان«
9. رضا حاجي تبار فیروزجائي؛ معلمـ  نوشهر

»تأثير يادگيري الكترونيكي بر يادگيري مداوم دانش آموز ابتدايي«
10 رضا حرمت زاده؛ دانشجو 

»ايجاد فرهنگ مطالعه و كتابخواني در دانش آموزان«
11. عادل رمضاني؛ دانشجوـ  نوشهر

»عوامل مؤثر بر خوش خطي دانش آموزان«

12. سیدمصطفي فاطمي؛ 
»چگونه نقاشي كودكان را تفسير و تحليل كنيم؟«

13. صادق رضایي؛ دانشجوـ  مازندران
»بررسي نقش كتب درسي علوم و شيمي در شكل گيري تصورات 

اشتباه از مفاهيم تئوري ذره اي ماده و مفهوم مولكول«
14. فرشته كاظمیان؛ اصفهان

»آموزش خواندن و نوشتن اعداد ديجيتال«
15. سیدعلي هاشمي؛ دانشجوـ  نوشهر

»تأثير فيزيكي محيط آموزشي بر يادگيري فراگيران چيست؟«
16. مازیار علي پور؛ دانشجوـ  نوشهر

»بررسي عناصر و پهنه ها در كتاب خوانداري پايه ي ششم ابتدايي«
17. سعیده تكنیك؛ آموزگارـ  آذربايجان غربي

»شناســايي و اولويت بندي مؤلفه هاي تدريس حرفه اي از ديدگاه 
معلمان مقطع ابتدايي شهرستان مياندواب«

18. زهرا پیله ور؛ معاون آموزشي دبستانـ  گلستان
»در برابر خشونت چگونه مي توان ايستادگي كرد؟«
19. زهرا محمدزادگان؛ معلمـ  آذربايجان غربي

»روش هاي تعليم و تربيت اسالمي«
20. نبي ا... اشكیود؛ راهبر آموزشيـ   كجور

»خاطره «
21. سیده زهرا موسوي راد؛ آموزگارـ  كجور
»حس كنجكاوي و رقابت بين دانش آموزان«
22. علیرضا سودمند؛ آموزگارـ  كردستان

»چكمه ي بي مادر«
23. غزال سواري؛ مدرسـ  سنندج

»بررســي رابطه ي حمايــت اجتماعي و ســبك هاي مقابله اي با 
تاب آوري در دانش آموزان عادي و معلول شهرستان ديواندره«

شرايط ارسال مطلب و مقاله

ماه نامه ي رشد آموزش ابتدایی آثاری را بررسی می کند که در یکی از دسته های زیر باشد:

مطالب عمومی
1. خاطره: معلمان محترم می توانند خاطرات تلخ و شــيرين خود را برای درج در ماه نامه بفرســتند. خاطره بايد به مدرسه، درس، 

دانش آموز و روابط معلم و شاگرد مربوط باشد.
2. تجربه: معلمان محترم می توانند تجربه های خود را در زمينه های آموزشی و تربيتی براي مجله بفرستند. تجربه های خالقانه که 

معلمان تازه کارتر را راهنمايي كنند، در اولويت چاپ قرار می گيرند.
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و کارکنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  کارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم

3. داستان: سوژه هاي داســتان ها بايــد در حوزه ي معلمی و 
داراي مضمون های اخالقی و پرورشــی باشند. البته مي  توانند به 

زندگی خارج از مدرسه ي معلم نيز مربوط باشند.
4. خبر و گــزارش فعالیت: اخبار و گــزارش فعاليت ها ی 
آموزشی و پرورشــی، به شرط اينکه تازه و بديع باشند و به امور 
روزمره، مثل اردو و شــرکت در نمازجمعه و راهپيمايی و نظاير 

آن ها مربوط نباشد.

مطالب تخصصی
مقاله: ماه نامه از مقاله های معلمان پژوهشگر استقبال می کند. 

اما شرايط پذيرش مقاله به شرح زيرند:
1. به موضوعات جديد و مسائل نوين آموزش و پرورش مربوط باشد.

2. در صورت لزوم با عکس و جدول های الزم همراه باشد.
3. در قالب مقاالت دانشگاهی نباشد. 

4. حداقل 500 کلمه و حداکثر 2000 کلمه بيشتر نباشد.
5. مقاله های کپی شــده سريع تشــخيص داده و كنار گذاشته 

می شوند.
6. چکيده ي مقاله در حداکثر 200 کلمه با مقاله همراه شود.

7. منابع تحقيق به ضميمه ي مقاله ارسال شوند. 
8. عنوان شــغلی نويسنده درج شود. ممکن است مدارک الزم 

درخواست شود.

نکات ديگر
تحقيقات و پايان نامه های دانشجويی را براي اين مجله نفرستيد. 
شــما بايد بتوانيد کل مطلب پژوهش خــود را در قالب مقاله اي 

ژورناليستی و با رعايت حجم گفته شده تنظيم و ارسال كنيد.
 از آنجا که مطالب هر شــماره از ماه نامه سه ماه قبل از انتشار 
كامل می شوند، لطفًا پس از ارسال مقاله برای نتيجه ي آن صبوری 
کنيد و تلفن دفتر مجله را اشــغال نكنيد. ممکن اســت مطالب 

ارسالی شما در سال بعد استفاده شوند.
ماه نامه تعهدی در قبال انتشــار مقاله ي شــما نــدارد. هر چه 
مقاله اي محکم تر، مستدل تر و بروزتر باشد، اقبال بيشتری برای 

انتشار آن وجود دارد.
ماه نامــه در انتخاب، تلخيــص و ويرايش مطالب منتخب خود 

آزادی کامل دارد.
در صورت ارســال با ايميل، در بخش موضوع ايميل نام مقاله و 
نويسنده ذکر شود. شماره تلفن و نشانی در اصل مقاله تايپ شود.  
متن خــود را در قالب فايل Word به ايميل الصاق کنيد. فايل

PDF نفرستيد.
بــرای آثار ترجمه اي، لطفًا متن زبان اصلــی اثر را همراه فايل 
ترجمه، به ايميل ضميمه کنيد و مختصری از زندگی نامه و آثار 

ديگر نويسنده ي اصلي را هم بفرستيد.
یادآوری مهم: مطلب و مقاله ای که شرایط فوق را نداشته 

باشد، بررسی نمی شود.
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 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صنـدوق پستی  امور مشترکين: 11155/4979
021  تلفن بازرگاني:  88867308ـ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی کامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش کد 395 در وجه شرکت افست،  شعبة سه راه 

مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی:  www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 

یا از طریق دورنگار به شمارة 88490233 لطفاً کپی فیش را نزد خود نگه  دارید.
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مخاطب گرامي، در نظــر داريم در نحوه ي ارائه ي مطالب 
و موضوعات مجله ي رشــد آموزش ابتدايي تغييراتي ايجاد 
كنيم. اين مجله براي شما تهيه مي شود و اين شما هستيد 

كه بايد به ما بگوييد چگونه مجله اي مي خواهيد. 
پاسخ هاي دقيق شما به سؤال هاي زير به ما كمك مي كند 
از تالش خود بهره ي بهتري نصيب جامعه ي معلمان ابتدايي 
كنيم. به ما كمك كنيد بدانيم شما چه انتظاري از مجله ي 
مخصوص خودتان داريد. شــركت در اين نظر سنجي وقت 
كوتاهي از شــما خواه گرفت، اما مي تواند راهنماي ما براي 

ادامه ي راهي طوالني و درست تر باشد. 
متن پرســش نامه در سايت مجالت رشــد به نشاني زير 

موجود است: 

نظرسنجي 
رشد آموزش ابتدايي

http://www.roshdmag. ir

مي تو انيد به طور مستقيم به لينك زير نيز مراجعه فرماييد: 

http://www.roshdmag. ir/fa/ nazarsanjibtedaiee

براي اســتفاده از نسخه ي تلفن همراه پرسش نامه، باركد 
مقابل را اسكن كنيد. 

در وبگاه  اختصاصی ماهنامه ی رشد ابتدايی می توانيد به 
فايل های صوتی و تصويــری و هم چنين بعضی از مطالب 
بيشتر دسترسی داشته باشيد يا شماره های قبلی ماهنامه را 
دانلود کنيد و حتي می توانيد مقاالت و گزارش از فعاليت های 
خود را از صفحه ي مخصوصی که در اختيار شماست آپلود 

کنيد .

http://www.eb.roshdmag.ir
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