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آقا اجازه؛ نوک ما شکست!
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 قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و 
قباًل در جای دیگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشند و متن اصلی نیز همراه 
آن ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر 
مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قراردادن 
جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتمًا نوشته شود.  مجله در 
رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبین رأی و نظر مسئوالن مجله نیست.

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 
شرکت افست
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ماه مهر برای دست اندركاران تعلیم وتربیت 
بهار اســت. همكاران شــما در مجالت 
رشد از بهار طبیعت فعالیت های خود را 
شروع می كنند تا با دست های پر در بهار 
تعلیم وتربیت هدایای خود را تقدیم شما 

خوبان كنند.
برای آماده ســازی هدایای شما ساعت ها 
وقت صرف می شــود. برای ایــن امر ما 
نیازمند»برنامه« هســتیم. برنامه ساالنه 
باالدستی، سفرهای  اســناد  براساس  ما 
اســتانی، گفت وگو با خوانندگان، اظهار 
نظرهای خوانندگان و ساعت ها گفت وگو 
در شــورای برنامه ریزی مجله رشد معلم 

تهیه و تنظیم می شود.
در طراحی برنامه ســال تحصیلی جاری 

موارد زیر را مورد توجه قرار داده ایم:
ـ تأكید بر مشــاركت مخاطبان در تولید 
محتوا براساس شاخص های تعیین شده 
مبنی بر كاربردی بودن و تجارب زیسته 
همــكاران در فضــای تعلیم وتربیت در 

كالس درس و مدرسه؛
ـ ایجاد بستری مناسب برای ارتباط بیشتر 
با مخاطبــان مجله از طریــق راه اندازی 
»كانال مجله رشــد معلــم« در فضای 
مجــازی جهت اطالع رســانی و دریافت 

بازخورد از مطالب تعلیم و تربیتی؛
ـ توجه جــدی به گفت وگــو با معلمان 
جهت انتقال تجارب زیسته آنان در فضای 

معلمی، به سایر همكاران؛
ـ تهیه مطالب مورد نیاز همكاران جهت 
تغییر نگرش نســبت به شــرایط امروز 
دانش آمــوزان و فضاهــای یادگیری در 

محیط مدرسه و كالس درس؛
ـ تولید چهار ویژه نامه اســتانی توســط 
همكاران فعال در اســتان ها برای معرفی 

سیمای آموزش وپرورش استان؛
ـ انتشــار نوآوری های تعلیــم و تربیتی 

همكاران در سراسر كشور.

سرفصل های مجله در این دوره
 نگاهــی دیگر: در این ســرفصل 
میهمان سفره قرآن كریم هستیم. قرآن 
كتاب زندگی است. و خودش را هدایتگر 
معرفی می كند. وقتی كه با قرآن بیشتر 
مأنوس می شــویم. همذا ت پنداری را در 
آن بیشــتر احســاس می كنیم. برای ما 
كه دغدغــه تعلیم وتربیــت داریم قرآن 
رهنمودهایی دارد كه چراغ مسیر زندگی 

ما می تواند باشد.
 گفت وگوی معلم و فیلسوف: در 

ایــن بخش چند معلم با یك فیلســوف 
تعلیم وتربیت براساس نظریه انسان عامل، 
نگرش هــا و مهارت هایی كــه یك معلم 
بــه فرایندهای جــاری در كالس درس 
می تواند داشــته باشــد به گفت وگویی 

مجازی نشسته اند.
 سواد رسانه ای: در دنیایــی كه در 
آن لحظه به لحظه، هزاران خبر، گزارش، 
فیلم كوتاه و... به شــكل های مختلف و با 
نیت های متفاوت منتشــر می شود بر ما 
معلمان ضروری اســت تا بیش از پیش 
درباره موضوعات مربوط به سواد رسانه ای 

اطالعات كسب كنیم.
 تفكر سیستمی: شاید بتوان گفت 
انســان تنها موجودی است كه از توانایی 
فكر كردن بــرای حل مســائل زندگی 
برخوردار اســت. در این بخش با نمونه ها 
و الگوهایی آشنا می شویم كه در نوع فكر 

كردن ما تأثیرگذار هستند.
 معلم سوم: صاحب نظران معماری 
محیط آموزشی بر این باورند كه چگونگی 
فضا و محیط آموزشــی نقش زیادی در 
بهتر یادگیری دانش آموزان دارد. بر همین 
اساس محیط را »معلم سوم« می دانند. در 
این نوشته ها با یادگیری اینكه از شرایط 

سفرٔه امسال

یادداشت
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محیط فیزیكی كالس چگونه می توانیم 
برای یادگیری بهتر اســتفاده كنیم آشنا 

می شویم.
 بازخورد: بعضی از ما فكر می كنیم 
كه اثر بازخورد فقط بر فعالیت دانش آموز 
متمركــز اســت. در حالی كــه بــرای 
بازخــورد می توانیم اهــداف دیگری هم 
در نظر بگیریم. وقتی بازخورد می دهیم 
دانش آموز ما به مرحله تشخیص درست 
از نادرست براســاس مصادیق مشخص 
می رسد. در این بخش با انواع بازخوردها 
كه نقش رشددهنده برای دانش آموزان را 

دارد آشنا می شویم.
بازی  امروزه  آموزشی:  بازی های   
یكی از روش های مهم آموزشی محسوب 
می شــود. در این صفحات در نظر داریم 
شما را با بازی های ساده ای كه به راحتی 
در كالس درس قابل اجرا هســتند آشنا 
كنیــم. بازی هایی كه در ابتدا و شــروع 
كالس اجرا می كنیم و یا بازی هایی كه در 
بین ارائة درس برای تغییر فضای كالس 

انجام می دهیم.
یكی  مــدارس:  در  كارآفرینی   
از موضوعــات انتخابی كــه در دورة دوم 
انتخاب  دانش آموزان می توانند  متوسطه 

كنند درس كارآفرینی است. در صفحاتی 
كه به ایــن موضوع اختصــاص داده ایم 
تالش می كنیم تــا ابعاد مختلف موضوع 
را مــورد واكاوی قرار داده و نقش عوامل 
مختلف مدرسه را در آن یادآوری كنیم. 

 گفت وگو: ابزار اصلی معلم در كالس 
درس ارتباط كالمی با دانش آموزان است. 
آشنایی ما معلمان با مهارت های گفت وگو 
در ما توانمندی هایی را ایجاد می كند كه 
نتیجه آن آرامش خودمان و مخاطبمان 
خواهد بــود. در این بخش با مهارت های 
گفت وگو كه می تواند اثربخشــی كالس 
درس را بیش از پیش كند آشنا خواهیم 

شد.
این  در  تعامل مــدار:  یادگیری   
صفحات با ابعاد مختلف نظریه اجتماعیـ  
فرهنگی در حوزه یادگیری آشنا خواهیم 
شد. نویسنده این بخش خود سال هاست 
كه براســاس این رویكــرد فعالیت های 
یادگیــری در كالس درس را مدیریت و 

ساماندهی می كند.
با  مرتبط  قوانین  با  آشــنایی   
مدرسه: در سفرهایی كه به استان های 
مختلف داشتیم یكی از مطالبات پربسامد 
همــكاران محترم، آشــنایی بــا حق و 

حقوق معلمی بــود. در این صفحه یكی 
از همــكاران كه از كارشناســان حقوقی 
آموزش وپرورش هستند ما را با مسائل و 
مشكالت حقوقی همكاران در مدرسه را 
كه فراوانی زیادی دارد مورد بررسی قرار 

داده و راه های حقوقی را بیان می كنند.
از  یكــی  بیمــه:  با   آشــنایی 
انواع  با  خواسته های همكاران آشــنایی 
بیمه ها است. با توجه به وضعیت معیشتی 
امروز در جامعه آشــنایی با انواع بیمه ها 
یكی از راه های حل بعضی از مشــكالت 
مالی است كه می تواند در مواقع مورد نیاز 

از میزان فشارهای اقتصادی بكاهد.
امیدواریم شــما همراهــان خوب مثل 
همیشــه ما را از دیدگاه ها و نظرات خود 
نســبت به مطالب مجله مطلع فرمایید. 
ما بر این باوریم كه مجله رشــد معلم با 
كمك های خالصانه شــما هر دوره بهتر 
از دوره هــای قبل می توانــد در خدمت 
همكاران فعــال در عرصه تعلیم وتربیت 

ایفای نقش كند.
دست های مهربان شما را برای مشاركت 
در تولیــد محتــوای مجله رشــد معلم 
می فشــاریم و در انتظار دریافت تجارب 

زیستة شما هستیم.
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آقا اجازه؛ نوک ما شکست!

 استاد سالم خاطرم هست که شما 
به مسئلة خواندن و نوشتن برای تقویت 
بنیه علمی و به روز ماندن معلمان خیلی 
تأکید داشتید، اگر موافق هستید سخن 

را از همین موضوع آغاز کنیم.
بلــه همین طور اســت. االن هم تأکید 
می کنــم که معلــم اگــر مطالعه نکند 
و تجــارب و یافته های خــود را جایی 
مکتوب نکند، رشد نخواهد کرد و رشد 
معلم در گرو خواندن و نوشــتن است. 
این را هم اضافــه کنم که گاهی اوقات 
که به منزل بعضی از همکاران می روم 
چون  می شــوم؛  متأسف  خیلی 
نشان  که  کتاب  دو  می بینم 
دهد آن هــا اقبالی هم به 
در  دارند  خواندن  مسئله 
منزلشــان پیدا نمی شود. 
ســؤال من این اســت که 
آیا معلــم کاری جز  اساســًا، 
خواندن و تدریس و آموزش دارد؟ 
اگر این طور اســت چگونه می توان 
تصور کرد کــه معلمی کتاب نخواند 
ولــی در کارش موفق باشــد؟ اصاًل 

»اگر عدد 19 را از 91 کم کنید سن معلمی من به دست می آید. من 72 سال معلم بودم. در سال 1394 رکورد فرهنگی بودن من 
در رشــته معلمی و رسته تدریس به شماره 8/3044/ت/94 در مؤسسه رکوردهای ملی ایران به ثبت رسیده است. البته هنوز هم 
معلمم و در فرصت هایی در طول هفته در منزل میزبان دانش آموزانم هستم و یا به صورت تلفنی آن ها را در درس هایشان که بیشتر 

مربوط به درس ریاضی است کمک می کنم.«
این ها اولین جمالتی است که وقتی سال 1394 برای اولین بار به دیدار آقای حسین وحیدی قزوینی رفتم، بر زبان این معلم موفق و 
ماندگار جاری شد. بعدها نیز هرگاه به واسطة نگارش کتاب »معلم ماندگار« )مروری بر زندگی، خاطرات و تألیفات استاد وحیدی( رفتم، سه 

موضوع معلم، دانش آموز و آموزش و تربیت، محورهایی بود که بیش از هر موضوع در صحبت های ایشان تکرار می شد.
در اردیبهشت ماه 1396 اما فرصت دیگری برایم فراهم شد. بنا به خواسته ی آقای محمدرضا حشمتی، سردبیر مجله رشد معلم، و به 
مناسبت رونمایی از کتاب »معلم ماندگار« دوباره و چندباره پای صحبت های استاد وحیدی نشستم تا این بار ایشان به طور خاص برای 

خوانندگان مجله رشد معلم سخن بگویند. آنچه می خوانید گزارش این دیدار و صحبت های دلنشین استاد وحیدی است.

محمد دشتی
عکاس: رضا بهرامی

گفتوگو
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ســرمایة معلم کتاب است. من خودم 
خیلی مقید هســتم کــه کتاب بخوانم 
و از جریــان جــاری آموزش وپرورش 
عقب نمانم. بــه همین دلیل هرگاه در 
خیابان ایرانشهر شمالی و زیر پل کریم 
خان به کتابفروشــی انتشارات مدرسه 
مــی روم، مجالت رشــد را، به خصوص 
مجله رشــد معلم و مجله رشد آموزش 
ریاضی را، می خــرم و مطالعه می کنم. 
می توانم ادعا کنم که بیشتر شماره های 
این مجالت را دارم و آن ها را مســتمراً 
مطالعــه می کنــم. اعتقــاد دارم کــه 
مجموعه مجالت رشد، مجالت مفیدی 
برای معلمان و دانش آموزان است و اگر 
تالش کنند تا بــه زبان مخاطبان خود 
بیشتر نزدیک شده و براساس نیازهای 
آنان بنویســند، مؤثرتر و کارآمدتر هم 

خواهند بود.

 اگــر موافق باشــید صحبت را با 
شنیدن یکی از خاطرات شما از شروع 
قزوین پی  در مــدارس  معلمی  دوران 

بگیریم و ادامه دهیم.
مایلم از اولین سال های تدریسم و صفا و 
صمیمیت و پاکی بچه ها و دانش آموزانم 

خاطره ای را بیان کنم.
در حدود ســال 1323 که در دبستان 
15 بهمــن قزوین معلم بــودم، اوضاع 
اقتصادی و معیشتی مردم خوب نبود. 
اکثر بچه ها دفتــر و مداد و قلم مرتبی 
نداشــتند. برای همیــن در ابتدای هر 
ســاعت درسی ابتدا دفترهای آنان را تا 
جایی که ممکن بــود مرتب می کردم، 
مدادهایشــان را می تراشــیدم و آماده 
می کــردم و بعد از آن ها می خواســتم 
یکی یکی دفترهایشان را برای نوشتن 

سرمشق پای میز من بیاورند.
وقتی هر بچــه دفترش را می آورد، من 
نام خدا را به زبان می آوردم و بعد پنج 
حرف اول حروف الفبا را در ســطر اول 
دفتر آنان می نوشتم و همین کار را برای 
یکایک بچه ها انجــام می دادم. این کار 
که تمام می شــد، از بچه ها می خواستم 
سطر اول سرمشق را در کالس بنویسند 
و به بعضی ها که مشکل داشتند، کمک 

می کردم و قرار می گذاشــتیم که بقیه 
سطرها را خودشان در خانه بنویسند.

خوب اســت اشــاره کنم که گاهی در 
نوشتن این سطرها اتفاقات جالبی هم 
رخ می داد. جنس بعضی مدادها خوب 
نبود و به همین دلیل کم رنگ می نوشت، 
لذا زمانی که بچه ای برای بهتر نوشتن 
فشار بیشتری به بدنة مداد وارد می کرد 
نوک آن می شکست. در چنین مواردی 
آنان معمواًل با صــدای بلند می گفتند: 
آقا نوک ما شکست! که این موضوع 
باعث خنده و شــادی بچه ها می شــد. 
من هــم تا جایــی که کالس شــلوغ 
نمی شــد و مزاحمتی برای کالس های 
هم جــوار نداشــت، بــا آن هــا همراه 

می شــدم و ســعی می کردم رفتارهای 
 کودکانه و طبیعی آنان را که خاص آن 
سن و سال بود، محدود نکنم تا بچه ها 

با من راحت و صادق باشند.
آن ســال ها مداد و کاغذ فراوان نبود و 
اکثــر بچه ها به جز یک مــداد و دفتر، 
به همین  نداشــتند.  بیشتری  امکانات 
دلیــل، من معمواًل چند مــداد و چند 
بــرگ کاغذ همــراه خــودم به کالس 
می بــردم تا در صورت نیــاز در اختیار 
بچه ها قرار دهم و از این جهت، بچه ای 

مشکل نداشته باشد.
ضمنــًا یک مدادتراش فلــزی هم، که 
تازه باب شده بود، همراه داشتم تا اگر 
نوک مداد بچه ای شکست، آن را برایش 
بتراشــم. این موضوع هم برای بچه ها 

جالب بود. گاهی احساس می کردم که 
چند تایــی از بچه ها از روی عمد نوک 
مداد خودشان را می شــکنند تا آن را 
برایشان بتراشم. این کار برای آن ها که 
تا آن زمان، خودشــان یا بزرگ ترها، با 
چاقو و دیگر اجســام تیز، مدادهایشان 
را تراش می کردند خیلــی جالب بود، 
زیــرا می دیدند وســیله ای کوچک به 
راحتی مدادهای آن ها را می تراشــد و 
حتی خودشان هم قادر بودند به راحتی 
این کار را انجام دهند. ضمنًا تراشیدن 
مداد و به خصوص مدادهای شش ترک، 
با تراشــیده شــدن خیلی خوش فرم و 
زیبا می شــد و بچه ها از دیدن آن لذت 

می بردند.
 استاد در خاطرات شما می خوانیم 
باتجربه و حتی  از همکاران  که همواره 
در  و  آموخته اید  خودتان  دانش آموزان 
کنار تدریس و آمــوزش که با تربیت و 
پرورش هم همراه بوده است، هیچ گاه از 
این خصوص  نمانده اید، در  باز  آموختن 

چه نکته ای برای گفتن دارید؟
من همیشــه از معلمان و دانش آموزانم 
آموختــه ام. زمانــی که معلم شــدم و 
برای اولین بار به مدرســه پا گذاشتم، 
تجربة چندانی نداشتم، به همین جهت 
باید خودم، ضمــن معلمی، راه و روش 
و شــیوه ای را که بتواند مرا در شــغل 
معلمی یاری کند، پیدا می کردم. همان 
روزهــای اول حضور در کالس درس و 
دیدن شوق و ذوق بچه ها، می کوشیدم 
بــه یــاد آورم کــه در دورة کودکی و 
دانش آموزی خودم و در سال های اول 
مدرســه چه چیزهایــی برایم جذاب و 
جالــب بود. مثاًل به یاد دارم که از قصه 
گفتن معلمانم لذت می بردم و هر زمان 
که معلم با عشق و عالقه به حرف های 
کودکانه و شــاید بی معنا و مفهوم من 
گوش می داد، چقدر خوشحال می شدم 
و احساس شخصیت و ارزش می کردم. 
البته این موضوع آن روزها برایم معنای 
خاصی نداشت، اما زمانی که بزرگ تر و 
خودم معلم شدم، متوجه شدم که مهر 
و محبت معلم چقــدر برای دانش آموز 
با اهمیت و در سرنوشــت و شخصیت 

معلمی هنر تشخیص 
موقعیت ها و رفتاری است 
که بتواند نظر دانش آموزان 

را جلب و آنان را برای 
ایجاد ارتباط و یادگیری 

مهیا کند
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او تأثیرگذار است. من همین موضوع را 
دســت مایه معلمی خودم قرار دادم. در 
همان روز اول آموزگاری ام با خود گفتم 
بچه ها قصه گویی را دوســت دارند، پس 
چه خوب است که من هم ارتباطم را با 

آن ها از طریق قصه برقرار کنم.
شروع به قصه گفتن کردم و برای اولین 
بار یکی از قصه های قدیمی را که همان 
لحظه به ذهنم رسید برای بچه ها تعریف 
کردم. کم کم رنگ و روی غریبی بچه ها 
عوض شد. آشنایی اولیه ای بین ما شکل 
گرفت به گونه ای که وقتی به آخر قصه 
رســیدیم بعضی بچه ها که اول ساعت 
ســاکت و آرام بودند، به شوق آمدند و 
می خواستند خودشان قصه هایی را برای 

بچه های دیگر تعریف کنند.
ناخودآگاه و براســاس تصــوری که از 
دوران کودکی و دانش آموزی خودم در 
ذهن داشتم، شروع خوبی را برای ایجاد 
ارتباط و آغاز آشــنایی پیدا کرده بودم. 
در همان جلســه با بچه ها ُاخت شــدم. 
از  زنگ کالس نواخته شد. می خواستم 
کالس بیرون بیاییــم که بچه ها دوره ام 

کردند و شــروع به پرسش و گفت وگو 
کردند که آقا بازم به کالس ما می آیید؟ 

آقا ما منتظر شما هستیم! آقا...

 بــا شــنیدن ایــن صحبت ها و 
احساســات بچه ها چه حسی داشتید و 
این حس در تداوم معلمی شــما چقدر 

تأثیر داشت؟
چون  داشــتم.  خوبــی  خیلــی  حس 
صحبت ها و اظهار محبت بچه ها تمامی 
نداشــت و مــن هم گمــان نمی کردم 
در روز اول مدرســه بتوانــم این گونه 
بــا بچه ها رفیق شــوم. البته بعدها که 
نشســتم و با خودم فکر کردم متوجه 
شــدم اساســًا معلمی هنر تشــخیص 
بتواند  موقعیت ها و رفتاری اســت که 

نظــر دانش آموزان را جلــب و آنان را 
برای ایجــاد ارتبــاط و یادگیری مهیا 
کند. متوجه شدم که اگر بتوانیم درس 
و آموزش را از جایی که بچه ها دوست 
دارند آغاز کنیم، در یک بازی دو ســر 
برد کارمان را خــوب و اثربخش انجام 
داده ایم. به همیــن جهت هم در تمام 
72 ســال اشــتغال به شــغل معلمی، 
همواره تالش کــردم تا به زبان بچه ها 
و دانش آموزانم سخن بگویم. آن هم با 
تمام وجود همراه و همگام با من بودند. 
اعتــراف کنم که صدای جســت وخیز 
بچه هــا هنگامی که بــه کالس درس 
می آینــد، بهتریــن موســیقی جهان، 
کالس درس برایم مظهر آســودگی و 
معلمی برایم بهترین پیشه بوده است.

)مروری  مانــدگار  معلــم  کتاب 

بر زندگــی، خاطــرات و تألیفات( 

استاد حســین وحیدی قزوینی، در 

چهار  در  سال 1396  اردیبهشت ماه 

از 72  زندگی نامه، 30 خاطره  فصل: 

سال معلمی، قصه تألیفات و 90 سال 

زندگی استاد وحیدی به قلم محمد 

دشتی روایت و به همت آقای عبداهلل 

مجتمع  مدیر  و  مؤســس  شیرازی 

آموزشی سروش منتشر شده است.

در این کتاب که توســط انتشارات 

و چاپ شده  فرهنگیان صفحه آرایی 

اســت، زندگی و خاطرات 72 ساله 

معلمی استاد وحیدی مرور و 30 خاطره 

برگزیده از میان خاطرات انبوه معلمی 

ایشان تدوین و نقل شده است. ضمنًا 

کتاب های  فهرســت  فصل سوم  در 

تألیفی استاد از سال 1336 تا 1384 

معرفی و در فصل چهارم کتاب، زندگی 

این معلم ماندگار با تکیه بر اسناد و 

تصاویر یادگاری و مســتند روایت و 
بازنمایی شده است. 

کتاب »معلم مانــدگار« که روایت 

مختصری از دلدادگی و عشق کم نظیر 

اســتاد حســین وحیدی به حرفه 

شریف معلمی است، به همة استادان 

و معلمان خردمنــد و فرهنگ پرور 

ایران زمین و همــه دانش آموزان و 

شاگردان قدیم و جدید استاد تقدیم 
شده است.

معرفی کتاب معلم ماندگار
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ابراهیم)ع( پرسشگر
دکتر اسداهلل مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

نمی دانم به عنوان یک معلم و دانشجوی فلسفه چرا تا این اندازه و از ژرفای 
جان با حضرت ابراهیم)ع(  همذات پنداری می کنم؛ آن هم یک همذات پنداری 
دلنــواز. به نظرم جلوه های مّواج و پرتالطم زندگانی ابراهیم)ع( و به خصوص 
پرسش هایی، چنان که در قرآن به تصویر کشیده شده، می تواند برای کاروان 
تعلیم  و تربیت ما درس آموز و عبرت انگیز و نیز گشایشگر راه های نوینی باشد. 
چرا که در ســپهر تعلیم و تربیت، پرسش و چون و چرا به مثابه هواست برای 
زیستن و زندگانی؛ به ویژه برای این عصر و این نسل که همواره پرسش ها و 

نقد و تحلیل هایی بنیادین در آستین دارد. 

نگاهیدیگر

در آموزش و پــرورش ما شــکاف های 
بزرگــی وجــود دارد؛ شــکاف میــان 
آموزش و پرورش، شــکاف  و  حکومــت 
میان وزارت خانه و مدرسه، شکاف میان 
مدرســه و دانشگاه، شکاف میان خانه و 
مدرسه، شــکاف میان معلمان و مربیان 
با دانش آموزان، شــکاف میان والدین و 
فرزندان و غیره. به نظر می رسد بسیاری 
از این شــکاف ها ریشــه در چالش  های 
ســنت و مدرنیته دارد، چــرا که نهاد 
حکومــت و خانواده به ایــن امر خطیر 
کمتــر توجــه دارند که یکــی از لوازم 
منطقی دانشمند و اندیشمند شدن در 
این روزگار، پرسشگری و چون و چرا و 
نقد و تحلیل در همه چیز است. کانت، 
فیلسوف عصر روشــنگری، در این باره 
می گوید: »عصر ما بــه تمام معنا عصر 
انتقاد است و هر چیز باید تسلیم انتقاد 
باشــد، دین به اتکای قداستش و قانون 

به استناد شکوه و عظمتش سعی دارند 
خــود را از نقادی دور نگــه دارند اما با 
این کار فقط باعث بدگمانی می شــوند 
و نمی توانند انتظار احترام بی شــائبه از 
ما داشته باشند. عقل فقط برای کسانی 
احترام بی شــائبه قائل است که بتوانند 
در برابر تحقیق آزاد و علنی عقل تسلیم 

باشند.« 
)ژیلســون، نقد تفکر فلســفی غرب، 
ترجمه دکتر احمد احمدی، ص 207(

اکنون حــدود70 درصــد برنامه های 
درســی آموزش و پرورش مــا مربوط به 
علوم و فنون جدید اســت که خاستگاه 
آن مغرب زمین اســت و در این راســتا 
حتی مــا طبقه بندی آن هــا از علوم را 
تقریبــًا پذیرفته ایم و آموزش می دهیم. 
حدود 30 درصد دیگر برنامه های درسی 
هم مربوط به عقاید، ارزش ها و مناسک 
دینی است. در اینجا تعارض هایی جدی 

وجود دارد که ممکن است دانش آموزان 
در دورة ابتدایــی و ســنین پایین این 
تعارض هــا را فهم نکننــد اما بچه ها رو 
به آینده دارند و قرار اســت دانشمند و 
متفکر شوند. ذهن آن ها مانند جعبه ای 
نیســت که ما مطالــب را فله ای بریزیم 
در آن؛ و لــذا برای مثال، اگرچه ممکن 
است تئوری تکامل داروین برای بچه ها 
در دورة ابتدایی چالش برانگیز نباشد اما 

برای دانشجویان مسلمًا چنین نیست. 
امروز نســل جــوان ما بــا انبوهی از 
پرســش ها در زمینه مســائل فلسفی، 
دینی، علمی، سیاسی، حقوق شهروندی 
و غیره دســت به گریبان اســت، ولی 
ما کمتر توانســته ایم به این پرسش ها 
پاســخی در خور و اقناع کننده بدهیم. 
همین امر سبب شده است شکاف میان 

ما و این نسل روزبه روز بیشتر شود. 
به نظــر مــن، بــرای پاســخ دادن به 

قسمت نخست
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پرسش های نســل امروز شایسته است 
نگاهی هم به  علوم انســانی جدید، مثل 
فلســفه و روان شناسی و جامعه شناسی 
و غیره داشــته باشــیم و هم به سنت 
و متــون دینــی و مواریــث فکــری و 
فرهنگــی  خودمان. از این زاویه اســت 
کــه نیم نگاهی داریم به زندگی حضرت 
ابراهیم)ع( در قرآن کریم، چرا که عمیقًا 
باور دارم پرســش ها و چون و چراهای 
ابراهیم، چه به جهت فرم و چه به جهت 
محتوا، می تواند محمل و الگوی مناسب 
و روشــنگرانه ای برای بحث و گفت و گو 
باشد و بستری را برای ما فراهم کند که 
امروز فرصت سازی  از پرسش های نسل 
کنیم برای ارتباط و دیالوگ بهتر با این 

نسل. 
نام حضرت ابراهیم)ع(  69 بار در قرآن 
آمده و در بیــش از 200 آیه به زندگی 
پرماجرا و درس آموز آن جناب پرداخته 
شــده است؛ از بت شــکنی در جوانی و 
در آتــش افکندنش گرفتــه تا مجادله 
با پدر ]یا عمو[ تــا محاّجه با نمرود، تا 
درخواست از خداوند که چگونگی زنده  
کــردن مردگان را به او نشــان دهد، تا 
چــون و چرا با خدا در خصوص هالکت 
قوم لوط، تــا در کالن  ســالی صاحب 
فرزند  شدن، و باالخره بنیانگذاری کعبه 
و فرمــان یافتن از خدا به ذبح فرزندش 

اسماعیل )و به قولی اسحاق( و غیره.
از  ابراهیــم)ع(  زندگــی  داســتان 
و  برانگیز  تأمــل  گوناگون  منظرهــای 
عبرت آموز است و ما در این اندک مجال 
بیشتر به پرســش ها و چون و چراهای 

ابراهیم)ع( خواهیم پرداخت. 
1. در تفاســیر آمده است که حضرت 
ابراهیــم)ع( از کنار دریا می گذشــت. 
مــرداری را دید که قســمتی از آن در 
آب و قســمتی دیگر در خشکی است و 
پرنــدگان و حیوانات دریایی و صحرایی 
از هر سو آن را طعمة خود قرار داده اند. 
با خود گفت اگر این اتفاق برای انسانی 
رخ دهد و ذرات بدن او در بین جانداران 
دیگر پخش شود در قیامت چگونه این 

ذرات یک جا جمع و زنده می شــوند!؟ 
در اندیشــه فرو رفت؛ چون به پاســخ 
قانع کننده ای نرســید رو به درگاه الهی 
کــرد و گفــت: خدایا به مــن بنما که 
مردگان را چگونه زنــده خواهی کرد؟ 
ایــن ماجرا در قرآن چنین بیان شــده 

است. 
َوِإْذ َقاَل إِْبَراِهیُم َربِّ َأِرِنی َکْیَف ُتْحِیی 
ـْم ُتْؤِمن َقاَل بََلى َوَلِکن  اْلَمْوَتى َقاَل َأَولـَ
ْیِر  لَِّیْطَمِئنَّ َقْلِبی َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًئ مَِّن الطَّ
َفُصْرُهــنَّ إَِلْیَک ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُکلِّ َجَبٍل 
ًیا  مِّْنُهــنَّ ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َیْأِتیَنَک َســعْ
َواْعَلْم َأنَّ اهلّلَ َعِزیٌز َحِکیٌم )بقره/260(

 و ]یــاد کن[ آن گاه کــه ابراهیم)ع( 
گفــت: پروردگارا! به من نشــان ده که 
چگونه مردگان را زنده می کنی! فرمود: 
مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا ]البته 
]می خواهم[  ولــی  آورده ام[  ایمان  که 
قلبم آرام گیرد. فرمود: پس چهار پرنده 
برگزین، و آن ها را پیــش خود ریز ریز 
گــردان ]و در هــم آمیز[ ســپس هر 
قســمت از آن ها را بر کوهی بنه، آن گاه 
آن ها را فراخوان؛ شــتابان به ســوی تو 
می آیند. و بدان که خداوند بس مقتدر 

با حکمت است. 

پیام های این آیه شریفه: 
 از ایــن آیه می آموزیم که مســئله  
مســئله اســت و هیچ ســن و مقام و 
موضوعی را برنمی تابد. چنانکه در یک 
ســوی این پرســش پیامبر اولوالعزمی 
چون ابراهیم خلیــل)ع( قراردارد و در 
سوی دیگر آن خداوند حکیم، و موضوع 
آن هم یکی از مســائل مهم معاد است. 
می بینیم که خداوند حکیم با پیامبرش 
درشتی نمی کند که فی المثل بگوید: تو 
که پیامبر ما هستی، چگونه می خواهی 
مــردم را به معاد دعــوت کنی و حال 
آنکه خــودت به زنده شــدن مردگان 
اطمینــان قلبی نــداری؟! بــه عبارت 
دیگر، ابراهیم)ع( را به خاطر پرســش 

و درخواســتش تخطئه یا 
سرزنش نمی کند. 

ایمــان به معاد  ابراهیم،   مســئله 
نبود. او در اصل معاد تردیدی نداشــت 
بلکه چگونه زنده شدن مردگان برایش 
مسئله بود. او به دنبال استدالل نظری 
نبود، از این رو درخواست »اَِرنی« کرد. 
یعنی می خواســت یک مسئله ایمانی و 
نظری را در یــک فرایند عینی و عملی 

مشاهده کند. 

 با اینکه در وصف ابراهیم)ع( آمده 
است: 

َمَلُکــوَت  إِْبَراِهیــَم  ـِری  نـُ َوَکَذلِــَک 
َماَواِت َواأَلْرِض َولَِیُکوَن ِمَن اْلُموِقِنیَن  السَّ
)انعــام/75(: و این گونــه، مــا ملکوت 
آســمان ها و زمیــن را بــه ابراهیم)ع( 
نمایاندیم تــا از اهل یقین گردد. اما باز 
»کیف تحیی الموتی« برای او مســئله 
اســت؛ یعنی دلیل نمی شــود که چون 
ابراهیم)ع( ملکوت آسمان ها و زمین را 
به نظاره نشسته پس چگونه زنده شدن 

مردگان برایش محل سؤال نباشد. 

 در قــرآن کلمة یســئلونک ]از تو 
می پرســند[ مکــرر آمده اســت؛ مثل 
یســئلونک عن  الروح، یســئلونک عن 
االنفال، یسئلونک عن الساعئ، یسئلونک 
عن االهّله و غیره؛ و نیز در روایات آمده 
است که: قال علی علیه السالم: العلم ال 
ُیحصل إال بخمسئ أشــیاء: أّولها بکثرئ 
الســؤال و ... )تحریر المواعظ العددیئ، 
ص 394( علم جز با پنج چیز به دست 

نمی آید: اول با سؤال کردن بسیار و ...
نتیجــه اینکــه، در قــرآن و حدیث 
پرسش و پرســیدن بسیار موضوعیت و 
اهمیــت دارد؛ ما در تربیت تا چه اندازه 
نیــاز داریم که فضا هــای تعلیم و تربیت 
خــود را به گونه ای ســازماندهی کنیم 
که پرسش خیز باشــد تا بچه ها بتوانند 
پرسش ها و مســائل خود را آزادانه ابراز 

کنند. 

 موضــوع مهــم در این مقال 
این اســت که آیا در فرایند 
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مشــاهدة پدیده هــا، و نیــز در فرایند 
تعلیم و تربیت، پرسش هایی که در ذهن 
افراد پدید می آید اختیاری است یا غیر 
اختیاری؟ پاســخ به این پرسش، مثل 
به نظر  مسئله عشق، دشــوار می نماید. 
می آید هنگامی که انسان در معرض یک 
سلسله پدیده ها و حوادث قرار می گیرد، 
پرســش هایی در ذهنــش خودبه خود 
می جوشــند و او را، مثل عشق، به کام 
خود می کشــند، چنان که موالنا در فیه 
ما فیه گوید: »بر اندیشــه گرفت نیست 
و درون عاَلِم آزادی است، زیرا اندیشه ها 
لطیف اند، بر ایشــان نتوان حکم کرد.« 
بلی؛ پرســش هایی که در ذهن ما پدید 
می آیند غیراختیاری به نظر می رسند اما 
بیان و ابرازشــان اختیاری است. شاهد 
مدعا اینکــه کودکان از چند ســالگی 
پیرامــون پدیده هایــی کــه می بینند 
پرسش های فراوان و مکرری دارند، که 
به راحتــی بر زبان می آورنــد؛ گویا در 
پرسش و ابرازش اختیاری ندارند. حال 
آنکه بزرگ ساالن تازه یاد می گیرند که 
پرســش ها و چون و چرا هــای خود را 
سانســور کنند. در واقع سانسور کردن 

برای کودکان معنا و مفهومی ندارد!

 وقتی قــرآن کریم بــر وجود یک 
مســئله ایمانی و اعتقــادی در حضرت 
ابراهیم)ع( صّحه می گذارد و پاســخ آن 
را بــه انجام یک تجربــة عینی و عملی 
موکول می کند تکلیف دیگر انســان ها 
روشــن اســت! به ویژه برای کودکان و 
نوجوانان؛ زیرا نحله ای از روان شناســان 
باور دارند که کودکان تا سن ده-دوازده 
سالگی بیشــتر تفکر انضمامی دارند تا 
تفکر تجریدی و انتزاعی، و لذا بایســته 
اســت فرایند تعلیم   و تربیــت برای این 
ســنین بیشــتر جنبه عملی و عینی و 

مشاهده ای داشته باشد. 

 در این آیه ســخن از »چگونگی« 
رفته است که در 
بحث  تربیــت 

خیلی مهمی اســت. ما در تربیت با سه 
نوع کلمات پرسشــی مواجه هســتیم:  
چیســتی، چرایی و چگونگی؛ و به نظر 
می رســد »چگونگی« از منظری بر آن 
دو تقــدم دارد. چرا که عــدم توجه به 
چگونگی در تربیت، ممکن است به هر 
موضوع مهم و خطیری آسیب وارد کند. 
برای مثال قرآن مجید مهم ترین کتاب 
ما مسلمانان اســت و قرائت و آموزش 
مفاهیم و آموزه های آن نیز از مهم ترین 
رســالت های تربیتی ماســت؛ ولی این 
این کتاب  اهمیت دلیل نمی شــود که 
شریف و مقدس را به هر شیوه و روشی، 
از جملــه با اجبار و با اکراه و یا با تنبیه 
و آزار و تنــش روانی، آمــوزش دهیم. 
این درست است که آموزش قرآن مهم 
است اّما مهم تر از آن، شیوه و چگونگی 
آموزش آن است، یعنی در تربیت حتی 
اگــر موضوع آن قرآن مجید باشــد که 
بــه بســیاری از چراها و چیســتی ها و 
پرســش های بنیادین ما پاسخ می دهد 
و به زندگــی ما معنا می بخشــد باز از 
منظری دیگر، فرایند ها و چگونگی های 

آموزش قرآن تقدم و اولویت دارد. 

 از ایــن آیــه می آموزیــم که فرق 
فارقی وجود دارد میان ایمان و آرامش 
قلبی. ممکن اســت به چیــزی باور و 
ایمان داشــته باشــیم اما آرامش قلبی 
از آن حاصــل نکنیم. بــه عبارت دیگر 
ایمــان دارای مراحل و درجاتی اســت. 
البته خیلــی از مقوالت و مفاهیم دینی 
مانند اخالص، تقوا، یقین، شکر، توکل، 
خوف، رجاء و غیره این چنین اند، و این 
یعنی مقوالت دینی و ایمانی چیزی به 
مراتب فراتر و متعالی تر از امور ریاضی-

مکانیکی اند.
 

 مســئله معاد جسمانی و چگونگی 
زنده شــدن مردگان مسئله ای به غایت 
فربه و بغرنج اســت. این مســئله عالوه 
بر اینکه بــرای ابراهیم خلیل)ع( مطرح 
بود. برای پیامبر دیگری به نام ُعزیر )که 

داستانش در سورة بقره آیه 259 آمده( 
و نیز ابن ســینای بزرگ نیز مطرح بود. 
هنگامی که ابن ســینا نتوانست مسئله 
معاد جســمانی را برای خود، از طریق 
برهان و استدالل عقلی، حل کند، گفت 
من این مســئله را می پذیرم و تسلیمم، 
زیرا کــه صادق مصدق، یعنــی پیامبر 

اکرم)ص( فرموده است. 
وقتی بــه درون خود نقبــی می زنیم 
آشکارا می بینیم که برای ما هم مسائلی 
از این ســنخ، بیش و کم وجود داشته 
و دارد و ذهــن و ضمیر مــا را در خود 
پیچیده اســت؛ اما شــاید نتوانسته ایم 
ابراهیــم وار آن را ابراز کنیم و بر آفتاب 

افکنیم!

 نســل جوان امروز پرســش هایی 
جــدی و بنیادین از دیــن و انقالب و 
حکومت و کشــورداری ما و نیز آزادی 
و حقوق شــهروندی خــود دارد. این 
پرســش ها را می توان هم  فرصت تلقی 
نمود هم تهدید. اگر ما با روی گشاده 
و ســعه صدر به استقبال این پرسش ها 
و تحلیل هــا  نقــد  و  و چون وچراهــا 
برویم و صادقانه و روشــنگرانه در پی 
یافتن پاســخ هایی درخــور و منطقی 
و خرد پذیر برای آن ها باشــیم آن گاه 
و از ایــن رهگــذر بــاب گفت و گو و 
گشــوده  طرفین  روی  بــه  دیالــوگ 
می شود و تهدیدها به فرصت ها تبدیل 
خواهد شــد. اما اگر ما با ترشرویی و 
درشت گویی به اســتقبال پرسش های 
آنان برویم و در پی پاسخ های سطحی 
و تحکم آمیز و انحصاری خود باشــیم 
الجرم باب گفت وگو بســته می شود و 
فرصت ها به تهدید تبدیل خواهد شد. 
از  ابراهیم وار  فرزندانمان  بگذاریم  پس 
ما بپرسند! و ما را به چالش بکشند! و 
حتی انکار کننــد! مهم ترین فرصت ها 
اینجاست! با سانسور و خود سانسوری 
را  آزمــوده  نمی شــود!  حــل  چیزی 

آزمودن خطاست! 
ادامه دارد ...
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رحمت اله خسروی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
ریتا عباسی، دبیر آموزش  علوم تجربی، زنجان

غایبان بزرگ
در برنامٔه درسی

در  معلــم  نقــش  خصــوص  در 
درســی،  برنامــه  تصمیم گیری هــای 
متفاوتــی  دیدگاه هــای  اندیشــمندان 
 دارنــد. بــرای مثــال شــوآب )1983( 
می گوید: اولین پاسخ من به این سؤال که 
چه کسی باید عضو گروه برنامه ریزی درسی 
باشد؟ می گویم »معلم«! و دوباره با صدای 
بلند می گویم: »معلم«. شوآب برای پاسخ 
خود دو دلیل ذکر می کند که بیشتر مبنای 
روان شناختی دارد. دلیل اول اینکه معلم در 
بهترین زمان ها در کنار دانش آموزان است، 
و دلیل دوم؛ معلم یگانه شخصیتی است 
که می تواند اطالعات مناسب را با توجه به 
نحوه یادگیری دانش آموزان به آن ها ارائه 

دهد )شوآب، 1983(.
تأثیر مشارکت دادن  تحقیقات متعدد، 

اشاره
معلمان به سبب آشنایی با مسائل، آشنایی با نیازهای دانش آموزان و نیز تجربیات ارزشمندی که در سایة تعامل با یادگیرندگان 
به دست می آورند، مهم ترین عامل در موفقیت برنامه های درسی هستند. به همین دلیل، اگر در خصوص جایگاه، نقش و زمینه سازی 
مشارکت آن ها در برنامه ریزی درسی تأمل، و البته اقدام کافی صورت گیرد، برنامه های درسی بهبود چشمگیری خواهد یافت. در نوشتار 

حاضر، بحث مشارکت معلمان در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی را، از ابعاد روان شناختی، مورد بررسی قرار می دهیم.

معلمان در تصمیم گیری های برنامه درسی 
بر تقویت ابعاد روان شــناختی آن ها و در 
نتیجه بهبود عملکردشــان را مورد تأیید 
قرار داده است. یکی از مهم ترین ابعاد این 
تأثیر که نقش به سزایی در کیفیت عملکرد 

معلمان دارد رضایت شغلی آن ها است.
گینزبرگ و همکاران )1971(، از دو نوع 
رضایت شغلی نام برده اند: رضایت درونی و 
رضایت برونی. رضایت درونی ثبات بیشتری 
دارد و عمدتا بر اثر مشاهدة پیشرفت و یا 
انجام برخی مســئولیت های اجتماعی و 
به ظهور رســاندن توانایی ها و رغبت های 
فردی به دست می آید. رضایت بیرونی اما، 
با شرایط اشــتغال و محیط کار )از قبیل 
میزان دســتمزد، نوع کار، روابط افراد در 
سازمان و...( ارتباط دارد و پیوسته در حال 
تغییر و تحول است. در بحث حاضر، هدف 
ما بررسی رضایت بیرونی معلمان نیست، 

بلکه هدف این اســت که رضایت درونی 
یا احساس خوشــایند و مثبت معلمان 
نسبت به شغل شــان )موریس و موری، 
2003( را که به واســطة مشــارکت در 
برنامه های  به  مربوط  تصمیم گیری های 
درسی به دست می آید، مورد بررسی قرار 
دهیم. نتایج بســیاری از مطالعات نشان 
می دهــد که با مشــارکت دادن معلمان 
در تصمیم گیری هــای برنامه درســی و 
آموزش، رضایت شغلی آن ها نیز افزایش 
می یابــد. برای مثــال، ایمبــر و دوک 
)1984( و همچنین لیکرت )1967( در 
بخشــی از مطالعات خود به این نتیجه 
رسیده اند که با مشارکت دادن معلمان در 
تصمیم گیری های برنامه درسی، رضایت 

شغلی و تعهد آن ها نسبت 
تربیتی  سیاست های  به 
ارتقا می یابــد و این به 

مقاله
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نوبة خود منجــر به بهبود کیفیت فرایند 
تدریس و یادگیری می شود.

المین )1995(، نیز در مطالعه ای رضایت 
شغلی معلمان مدارس سوئد را در زمینه 
طرح تمرکززدایی آموزشــی مورد بررسی 
قرار داد و به این نتیجه رسید که معلمان 
مشارکت کننده، گرچه با اجرای این طرح 
به خاطر پذیرش مســئولیت های جدید 
بیش و کم استرس داشتند، اما از آنجا که 
مشارکت آنان در تصمیم گیری ها افزایش 
یافته بود و تأثیرات تمرکززدایی را مثبت 
ارزیابی می کردند رضایت شغلی شان ارتقا 
پیــدا کرده بود. باید دانســت که رضایت 
شغلی معلمان همبســتگی معکوسی با 
محیط تربیتی استرس زا و کنترلی دارد و در 
مقابل، همبستگی مستقیمی با محیط های 
تربیتی دموکراتیک و مستقل دارد. در این 
راستا،  نتایج مطالعات هم نشان می دهد که 
در نظام های مدرسه ای غیردموکراتیک، به 
خاطر وجود فضای بســته و اعمال قدرت 
قــوی از جانــب گروهی خــاص، زمینه 
تصمیم گیری مشــارکتی فراهم نیست، 
عالوه بر اینکه در این نظام ها تأکید کمی بر 
تخصص حرفه ای در زمینه دانش موضوعی 
و روش آموزشی می شود، لذا سطح رضایت 
شــغلی معلمان این مدارس بسیار پایین 
است )لوننبرگ و ارســتاین، 1996(. در 
مقابل، نظام های مدرســه ای دموکراتیک 
بــا فراهم کــردن فضــای آزاد و تدارک 
اســتلزامات تخصصی، زمینة مشــارکت 
گروه هــای ذی نفع، از جمله معلمان را در 
تصمیم گیری ها تســهیل می کنند. نتایج 
مطالعات در کشــورهایی مانند بریتانیا، 
آمریکا و نیوزلند کــه برنامه تمرکز زدایی 
آموزشی را در مدارسشان پیاده می کنند، 
نشان می دهد که هر چند سطح استرس 
معلمان با درگیری در فعالیت های مربوط 
به تصمیم گیری دربــاره آموزش و برنامه 
درسی افزایش پیدا کرده است، اما رضایت 
شغلی شــان به طور معنا داری ارتقا یافته 
است )ویتی، 1966(. مطالعات انجام شده 
در دیگر کشــورها نیز از افزایش رضایت 
شــغلی معلمان در پی اجرای برنامه های 
تمرکززدایــی آموزشــی حکایــت دارد. 
)المور، 1993؛ ساموف، 1999(. عالوه بر 
رضایت شغلی، ابعاد روان شناختی دیگری 
نیز، از قبیل عزت نفس، خود شــکوفایی، 
انگیــزش، اعتمادبه نفس، خودکارآمدی و 

اســتقالل معلمان، در سایه مشارکت در 
تصمیم گیری های برنامه درسی ارتقا پیدا 

می کند.
در این راستا، کیونگ )2008(، در تحقیق 
خود به این نتیجه رسیده است که افزایش 
دادن مشارکت معلمان در تصمیم گیری های 
آموزشــی و برنامه درسی یک گام اساسی 
و راهبرد اثربخشی اســت که می تواند بر 
عزت نفس و خودشکوفایی معلمان بیفزاید، 
که در نتیجه تعهد معلمــان هم افزایش 
پیدا می کند که خود سبب می شود آن ها 
برانگیخته شوند و بیش از پیش در فرایند 
یاددهــیـ  یادگیــری دانش آموزان نقش 
فعال و مولدی ایفا کنند. شــورت )1994( 
در مطالعه به این نتیجه رسید که معلمان 
برای ارتقای عملکرد و توانمندی خود نیاز 
به اعتمادبه نفس دارند و یکی از مهم ترین 
راه های افزایش این اعتماد در آن ها مشارکت 
دادن آنان در تصمیمات، از جمله تصمیمات 
مربوط به برنامه درســی است که به طور 

مستقیم بر کارشان اثر می گذارد.
تیلور و تشکری )1994(، در مطالعه ای به 
این نتیجه رسیدند که مشارکت معلمان در 
تصمیم گیری های تربیتی، از جمله برنامة 
درسی، خودکارآمدی آن ها را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. خودکارآمدی 
به ادراک معلمان اشاره دارد مبنی بر اینکه 
آن ها به توانایی ها ومهارت هایی مجهز اند 
که به آن ها امــکان می دهد به یادگیری 
دانش آموزان کمک کنند؛ همچنین بر این 
داللت می کند که این معلمان شایستگی 
و صالحیت تدوین برنامه های درسی برای 
دانش آموزان را دارند. به طور کلی تمایل به 
برتــری یافتن در دانش  و عمل، که منجر 
به پیامدهای مطلوب می شود، در معلمانی 
که احساس خودکارآمدی می کنند بیشتر 
مشهود اســت )شــورت، 1994(. نتایج 
مطالعات نشــان می دهد که معلمانی که 
احســاس خودکارآمدی باال دارند اشتیاق 
زیادی نیز به امر تدریس دارند )گاسکی، 
1984( و در ســطح باالیی نسبت به آن 
تعهد نشان می دهند )کوالدارسی، 1992؛ 

اوانس و تریبل، 1986(.
در نهایــت، ایفای نقش فعــال معلمان 
در تصمیم گیری هــای تربیتــی، از جمله 
تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی، 
همان طــور که تحقیق شــورت )1994( 
نشان داده موجب ارتقای احساس استقالل 

معلمان می شود. این احساس استقالل بر 
این داللت دارد که آن ها قادرند بر جنبه های 
مختلــف زندگی حرفه ای شــان از جمله 
کتاب های  انتخاب  درســی،  برنامه ریزی 
درسی و طراحی آموزشی نظارت داشته 
باشــند. این نوع نظــارت معلمان را قادر 
می ســازد تا احســاس کنند به طور آزاد 
برای موقعیت  را  می توانند تصمیماتــی 

تربیتی که در آن قرار دارند اتخاذ کنند.
در مقــام جمع بندی این بحث می توان 
گفت، در نظام های برنامه ریزی درســی 
کــه معلمــان در فراینــد تصمیم گیری 
دربارة برنامه های درسی مشارکت ندارند 
بسیاری از ابعاد روان شناختی معلمان از 
قبیل عزت نفس، انگیزش، اعتمادبه نفس، 
خودکارآمدی، استقالل و رضایت شغلی 
در معرض آســیب جدی قــرار می گیرد 
و ایــن مهــم به نوبــة خــود برکیفیت 
عملکردشان تأثیر منفی می گذارد. راه حل 
این است که با تمرکززدایی و استقرار نظام 
تصمیم گیری دموکراتیک در برنامه ریزی 
درســی، زمینة مشــارکت معلمان را در 
تصمیم گیری های برنامه درســی فراهم 
کنیــم و از این طریق آن هــا را در ابعاد 
مختلــف روان شــناختی توانمند کرده و 
در نتیجه کیفیت عملکردشــان را بهبود 
بخشیم. البته باید یادآور شد که مشارکت 
موفقیت آمیز معلمان در تصمیم گیری های 
برنامه درسی منوط به فراهم بودن برخی 
توانمندســازی  از جمله  اســتلزامات  از 
معلمان از لحاظ دانش تخصصی- نظری و 
عملی است، نسبت به آنچه که قرار است 
درباره اش تصمیم گیری شود. در توضیح 
اهمیت توانمندسازی معلمان باید گفت، 
معلمان یکــی از حلقه های زنجیره نظام 
آموزشی و مؤثرترین عنصر آن هستند و 
لذا هرگونه ضعف آن ها می تواند موجب از 
هم پاشــیده شدن این زنجیره و شکست 
در دستیابی به اهداف باشد. این اصطالح 
حکمت آمیز در اینجا می تواند مصداق پیدا 
کند که: »قوت یک زنجیره چیزی بیش از 
قوت ضعیف ترین حلقه آن نیست«. نتیجه 
اینکه بایستی از تبدیل شدن عنصر معلم 
به ضعیف ترین حلقه در نظام برنامه ریزی 
درســی جلوگیری کــرد تا اثربخشــی 
برنامه های درسی در مرحله طراحی و اجرا 

تضمین شود.
 منابع در دفتر نشریه موجود است.
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محمدرضا حشمتی

صبحانٔه سالم
ادارة  رئیس   علیرضا ســعدی پور، 
آموزش و پــرورش تنکابن، معتقد اســت 
مــا می توانیــم در بســیاری از امــور از 
ظرفیت های خّیرین که در رأس آن خود 
معلمان هستند استفاده های زیادی ببریم 
و طرح »صبحانة سالم« یکی از این موارد 
است. در این طرح خود دانش آموزان نیز 

به شکل های مختلف مشارکت دارند.
دکتر فرشــته هدایتــی می گوید: ابتدا 
سه مدرســة محروم را شناسایی کردیم؛ 
مدرسة شــهید صادقیان با 9 دانش آموز؛ 
مدرسه شهید اسدآبادی با 8 دانش آموز 
و مدرسه مسلم ابن عقیل ) سرفقیه آباد، 
نشتارود( با 40 دانش آموز. در مرحلة بعد 
مدیران مدارس را دعوت نمودیم و جلسه 
توجیهی تشکیل شد. کمک هزینة اولیه 
بــه مدیران تقدیم و بــا ایجاد یک گروه 
تلگرامی فعالیت هــای مدیران محترم را 
از چگونگی اجرای طرح مستند ســازی 
و پیگیری کردیم. ســپس به طور مرتب 
جلسات حضوری ماهانه برگزار می شد 
از  و کمک هزینة جمع آوری شده 
خّیرین محتــرم تقدیم مدیران 

مجری طرح می گردید. 
در فروردین ماه ســال 96 
برای تهیه گزارش و گفت وگو 
معلمــان مجــری طرح  با 
به مدرسه مســلم ابن عقیل 
روستای سرفقیه آباد نشتارود 
رفتیم تا چگونگی اجرای طرح 
»صبحانــه ســالم« را از زبان 
مدیر آموزگار مدرســه، آقای 
فیروزجائی  کبود تبار  علی 
کــه آموزگار ســه پایــه دوم 
دبستان اســت و نیز از آموزگار 
سه پایة اول، آقای نیما امیری منش 
که فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان 

است بشنویم.
از  می گویــد:  کبودتبــار  آقــای 
40دانش آموز مدرســه مسلم ابن عقیل 

مقاله

با طرح صبحانه سالم از طریق دیدن عکس هایی که خانم دکتر فرشته هدایتی 
ارسال کرده بودند آشنا شــدیم. این طرح بر اساس تفاهم نامه بین نمایندگان 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور 
بهره برداری بهینه از امکانات، توانمندی ها و ظرفیت های مشترک دو وزارتخانه در 
امر تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دانش آموزان 
شکل  گرفته است. یکی از پیشنهاد های اولین جلسة مشترک که در هفته سوم 
مهر 1395بوده، طرح صبحانه ســالم در مدارس محروم است. زیبایی این کار 
خداپسندانه آنجا بروز کرده که در همان جلسه که در شهر تنکابن برگزار شده 
اعضای حاضر کمک هزینه ای را پرداخت کرده اند و به این ترتیب بانک حمایت از 

صبحانه سالم تشکیل شده است. 
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50 درصد آن ها مهاجر هســتند و پدران 
آن هــا در باغ های اطراف بــه باغبانی و 
کارگری مشغول هســتند. و ما هر سال 
10 درصد جابه جایــی دانش آموز داریم. 
از وقتــی که »طرح صبحانة ســالم« در 
مدرســه مطرح شده اعضای انجمن اولیا 
و مربیان به شــکل جدی در این برنامه 
مشــارکت کرده اند. برنامه به این شکل 
اســت که هر روز مــادران دانش آموزان 
به مدرســه می آیند و از ســاعت 8 تا 9 
صبح مشغول آماده کردن صبحانه برای 
دانش آموزان می شــوند تا دانش آموزان، 
و در واقع فرزندان خودشــان، بتوانند در 
ســاعت 9 صبح با هم صبحانه بخورند. 
اجــرای این طــرح پیامدهــای زیادی 
در روســتا داشــته اســت، مانند جلب 
مشــارکت مالی دانش آموزان برای تهیه 
مواد الزم صبحانــه  و نیز همکاری بین 
دانش آموزان در آماده ســازی و پذیرایی 
که خود زمینه ساز تغییر رفتار در بچه ها 
شده اســت. عالوه بر این مشارکت مالی 
فروشــندگان مواد غذایــی، که متوجه 
می شوند هدف ما از عمده و زیاد خریدن 
مواد غذایی چیســت، و نیــز رفت و آمد 
اهالی روســتا به مدرســه و کمک های 
مالی شورای روســتا از برکات این طرح 
است. طرح صبحانة ســالم این زمینه را 
ایجاد کرده که همه نســبت به مدرسه و 
فعالیت های آن احساس مسئولیت کنند. 
به عبارتی با اجرای این طرح در روســتا 
شاهد فرهنگ سازی مشارکت و همیاری 
در سایر فعالیت های روستا هستیم. نمونه 
چنین اقدامی مشارکت مالی اهالی روستا 

در تأمین امکانات اولیه زندگی برای افراد 
ضعیف روستا از جهت مالی است. 

آقای کبودتبار همچنین گفته اســت 
این طرح می تواند زمینه ای باشــد تا ما 
بتوانیم الگوهای تغذیــة دانش آموزان را 
نیز اصالح کنیم . وی از قول همسر خود 
که در شهر معلم است می گوید این طرح 
برای بچه های شــهری مــا هم ضروری 
اســت، زیرا ما شاهد هستیم که بسیاری 
از دانش آموزان شهری نیز صبح ها بدون 
خــوردن صبحانه در منزل به مدرســه 

می آیند. 
با توجــه بــه دوری محــل بعضی از 
دانش آموزان از مدرســه ، آقای کبود تبار 
خودش زحمت ایاب و ذهاب دانش آموزان 
را با وسیلة شخصی خود به عهده گرفته. 
و بر همین اساس با اهالی روستا ارتباط 
عاطفی خوبی برقرار کرده اســت و برای 
حل مسائل و مشکالت به منزل اهالی هم 

می رود. 
وقتی او این جمله را با احساسی پدرانه 
بیان می کنــد که: دانش آمــوزان ما در 
مدرسه زندگی می کنند و ما باید به همه 

نیازهای آن ها توجه کنیم، در درونم 
احساس شــعف و غرور به وجود 
می آیــد و برای داشــتن چنین 

معلمانی خدا را شکر می گویم. 
همکاری اولیــا در اجرای طرح 
صبحانة سالم فتح بابی شده برای 
همــکاری در زمینه های دیگر به 
بهداشتی  ســرویس های  آن  تبع 
مدرســه نیــز در حال بازســازی 
اســت و عــدة دیگــری از والدین 

دانش آموزان هم مسئولیت درختکاری در 
محوطة مدرسه را برعهده گرفته اند. 

بــا بچه هــا صبحانه می خوریــم و در 
هوای دلنشــین بهار بــا آن ها در حیاط 
مدرسه بازی می کنیم و عکس یادگاری 

می گیریم.
در راه بازگشــت از روســتا بــه ایــن 
می اندیشیدم که معلمان می توانند نه تنها 
رهبر آموزشی بلکه راهنمای زندگی سالم 
برای فرزندان میهن شان باشند. باید این 
نعمت را قدر بدانیم که با تمام مشکالتی 
که مــدارس ما دارند روحیه گذشــت و 
فداکاری معلمان به آن ها انرژی می دهد 
تا همه موانع را برای تربیت از سر راه خود 

بردارند.
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 دکتر محمد نیرو
دانش آموختة برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
دبیر ریاضی منطقه ۳ تهران

یادگیری برمدار گفت وگو

حدود ســی سال پیش، وقتی دانش آموز دبیرستانی بودم، به شدت تحت تأثیر سه نفر از معلمان مدرسه قرار داشتم. این 
تأثیرپذیری، در بهبود وضعیت درســی و تربیتی من نقش شگرفی ایفا کرد و عالقة من به حرفة معلمی را پدیدار و پایدار 
ساخت. از این رو، با آرزوی معلم شدن، سال های دبیرستان را به انتها رساندم. هنگامی که در رشته مهندسی وارد دانشگاه 
شدم، احساس کردم که با آگاهی از دانش ریاضی که از مدرسه و دانشگاه اندوخته ام، همراه با عالقه مندی به حرفة دبیری، 
پیش شــرط الزم برای معلمی را دارا هستم. وقتی معلم شدم، سال های نخست تدریس را بر همین اساس و با الگوهایی که 
در دوران تحصیل از سوی معلمانم تجربه کرده بودم پشت سر گذاشتم. از این رو، گاه در مواجهه با مسائل معلمی، با روش 

آزمون و خطا و گاه ندانسته مسیر ناصحیح برخی از معلمانم را تجربه می کردم.
چند ســال گذشــت تا دریافتم که تنها دانش  محتوایی و عالقه مندی، برای معلمی کافی نیست و در این حرکت نیازمند 
دانش فرایندی نیز هســتم؛ دانشــی که ناظر به فرایند یاددهی- یادگیری اثربخش است. به نظر می رسد یکی از مصادیق 
فرمایش امیرمؤمنان علی علیه الســالم خطاب به کمیل برای ما معلمان همین دانایی باشد؛ آنجا که می فرماید: »ای کمیل! 

هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند معرفت باشی«1. 
بنابراین ســعی در شــناخت و دریافت برخی نظریه های یادگیری و به کارگیری آن ها در کالس درس کردم. یادگیری که 
 هدف تدریس اســت و تحقق آن ها مالزم آگاهی نسبت به چگونه یاد گرفتن دانش آموزان است. یکی از این نظریه ها نظریة 
اجتماعی ـ فرهنگی2  بود که آن را نیز در کالس های درســم به کار بستم و در ضمن به ثبت تجارب این کار و تحلیل آن ها 
پرداختم. نتایج شــگفت انگیز بود و یادگیری عمیق و عمومی دانش آموزان را همراه با بهره های متعدد برای خودم همراه با 
بهره های متعدد برای ایشان در پی  داشت. در واقع در این فرایند با تجارب قصدنشده ای مواجه شدم و عوامل پیش برنده و 

بازدارنده ای را تجربه کردم که موجب شد در کاربست این نظریه به مالحظات قابل توجهی دست یابم.
اکنون، آنچه قصد دارم در این شــماره و شــماره های آتی تقدیم شما همکاران گرامی کنم، تجارب زیسته و تحلیل شدة 
خودم در این رهگذر اســت. در این شــماره، به عنوان مقدمه، به معرفی کوتاه نظریة اجتماعیـ   فرهنگی می پردازم و در 

شماره های آتی کاربست  عملی و تجارب مربوط به آن را تبیین خواهم کرد.

بر مبنای نظریه اجتماعی - فرهنگی

یادگیریتعاملی
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نظریة اجتماعیـ    فرهنگی
براســاس  ـ  فرهنگی  اجتماعی  نظریة 
دیدگاه های روان شــناس روســی به نام 
ویگوتسکی3 )1934-1896( شکل گرفته 

است. 
نظریة اجتماعی- فرهنگی به ما می گوید 
رشد شــناختی کودک، عمومًا به کسانی 
کــه در دنیای کــودک زندگی می کنند 
وابسته اســت و هر گونه دانش، نگرش و 
ارزش های فرد در تعامل با دیگران تحّول 
می یابد. در واقع، رشد شناختی فرد، بدون 
در نظر گرفتن محیط اجتماعیـ  فرهنگی 
او، قابل درک نخواهد بود )لوریا، 1390(. 
بر مبنای این نظرّیه، یادگیری در تعامل 
اجتماعی افراد با یکدیگر شکل می گیرد؛ 
یعنــی کارکرد های ذهنی افراد منشــأ 
اجتماعی دارند. اینجاست که یادگیری 
همیارانه4، مورد توجه ویژه قرار می گیرد.

بر طبق این نظرّیه، فرهنِگ جامعه در 
تعامل اجتماعی نقشــی اساسی دارد، از 
جمله، زمینه هــا و ابزارهای فرهنگی بر 
فّعالیت های نوعی کودکان تأثیر می گذارد 
و عامــل واســطی برای تعامــل آن ها با 
محیط اجتماعی است. واسطه مندی5 ، 
بدین معناست که ارتباط کودک با جهان 
اطراف خود ارتباطی بی واسطه، مستقیم 

و انعکاسی نیست که از طریق واسطه ای 
صورت می پذیرد که از نظر ویگوتســکی 

همان فرهنگ است. 
 پس فرهنگ با ابزارهــای خود، رفتار 
انسان ها را شــکل می دهد. ویگوتسکی 
از میــان ابزارهــای فرهنگــی )اعــّم از 
اسباب بازی، عدد، نماد، زبان و غیره، نقش 
بسیار مهم تری  برای زبان قائل است؛ چرا 
که جدا از تأثیر متقابل زبان و تفّکر، سهم 
عمده و مهّم واسطه مندی، از طریق زبان، 
عملی می شود )حاج حســینی و مهران، 
1390(. پــس جای تعجب نــدارد اگر 
بگوییم یادگیری، در این نظرّیه، بر مدار 

گفت وگو حرکت می کند.
بدین ترتیب، معنا یا مفهوم، به واسطة 
فــرد دیگری که مهارت بیشــتری دارد، 
ســاخته می شــود. در ایــن فرایندهای 
تغییرات رشــدی  مشــترک اجتماعی، 
شــکل  درونی ســازی6  طریــق  از 
می گیرد )کامپولینن و رنشــا7، 2007(. 
درونی ســازی، اشــاره به مالکّیت فرد بر 
مفاهیــم و معناهایــی دارد که از طریق 
آموزش فراهم شــده است؛ براین اساس،  
در فرایند یادگیری، کودکان معنا را درک 
کــرده و آن را با تفّکر خــود یک پارچه 

می سازند )کرین، 1389(. 

ویگوتســکی در همین زمینه، مفهوم 
دامنة تقریبی رشد8  را به عنوان یک 
مفهوم مرکزی برای درک رشد شناختی 
و توانایی کودک مطرح کرد. دامنة تقریبی 
رشــد، فاصله میان ســطح کنونی رشد 
کودک )توانایی فعلی کودک( و ســطح 
بالقوة آن اســت؛ یعنــی همان فاصله ای 
که میان )توانایی( حل کردن مسئله او به 
تنهایی و توانایی حل مسئله او در تعامل 
با فردی بزرگ تر )تواناتر( یا هم سال تواناتر 
وی قابل مشــاهده اســت. با این وصف، 
معّلم یا هم ســاالن تواناتــر، به حمایت 
داربستی9  دانش آموز می پردازند؛ یعنی 
بــه او در دامنة تقریبی رشــدش کمک 
می کنند؛ و به تدریج این کمک تا برطرف 

شدن نیاز دانش آموز کاهش می یابد. 
ویگوتســکی، بــر این باور اســت که 
رشــد شــناختی فرد تنها ناشی از رشد 
جسمانی او نیست، بلکه ریشه در عوامل 
اجتماعــی و فرهنگــی دارد. بنابرایــن 
دیدگاه ویگوتسکی را می توان حرکت از 
دیدگاه انفرادی به سمت اجتماعی شدن 
رشد شناختی و ســاخت دانش در نظر 
گرفــت. شــیخی فینی )1381( معتقد 
اســت که تأکید ویگوتســکی بر نقش 
 دیگرانـ  با زمینة اجتماعی و فرهنگی در 

کارگروهی 
در کالس درس و با حضور 
معلم بخش بارز کاربست 
نظریة اجتماعی-فرهنگی 

و یادگیری تعاملی 
است
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یادگیری ـ مربیان را وادار کرده تا حوزة 
یادگیــری را که قبــاًل  فرایندی فردی 
تلقی می شــد مورد بازنگری قرار دهند. 
پیش از آن کانون توجه، اغلب منحصر بر 
»فرد« بود و از طریق کاربردهای آموزش 
رفتارگرایــی و پیاژه ای مورد مطالعه قرار 

می گرفت.

سخن آخر
در کتاب های معتبر روان شناسی تربیتی، 
با تأکید ویژه بر رویکرد شــناختی، شرح 
گســترده ای از این نظریه و دیدگاه های 
ویگوتسکی آمده است. در نوشتار حاضر 
به اقتضای محدودیت ها و ضرورت ها، به 
اجمال به این مقوله پرداخته شد. مهم آن 
است که معلم بتواند در فرایند یاددهی- 
یادگیری، تا ســرحّد امکان از تعامل، با 
تکیه بر گفت وگوی باز، عمیق و مستدل، 
بهره مند شود. این تعامل می تواند به شکل 
ناهم تراز بر محور خود یا به صورت هم تراز 

در میــان دانش آموزان صــورت پذیرد. 
طرح سواالت و مســائل چالشی، همراه 
با حمایت داربستی معلم یا دانش آموزان 
تواناتر در دامنة تقریبی رشد فراگیران، به 
تعمیق یادگیری در پهنه ای وسیع تر در 

کالس می انجامد. 
در اینجا نیز با عبور از رویه های مرسوم 
معلم محوری و انفعالی دانش آموز، ضمن 
تأکید بر نقش بی بدیل معلم در رهبری 
جریان آمــوزش، فعالیت هــای گروهِی 
رســمیت یافته از ســوی دانش آموزان در 
کالس درس و مباحثه هایــی کــه میراث 
حوزه های علمیه از سده های گذشته است، 
مورد توجه و تأکید مجدد قرار می گیرد. 
طبیعی اســت که اجرای این رویکرد در 
بســتر معمول مدارس واجد بازتاب ها و 
گاه موانعی بوده و یا زمینه ساز تغییراتی 
خواهد بود. همچنیــن در فرایند اجرای 
آن و پیامدهــای حاصله نکات گوناگونی 
نهفته است که در شماره های آتی بدان ها 

خواهیم پرداخت.
 پی نوشت ها

1. بحاراالنوار، جلد74، ص 267
2. Sociocultural Theory
3. Lev Semenovich Vygotsky
4. Cooperative learning
5. Mediation
6. Internalization
7. Kumpulainen, & Renshaw
8. Zone of Proximal Development
9. Scaffolding

 منابع
1. لوریا، الکســاندر رومانوویچ )1390(. رشــد و تحول 
شــناختی، مبانی فرهنگی و اجتماعی شــناخت. ترجمه 

حبیب اهلل قاسم زاده، تهران: نشر ارجمند.
2. حاج حســینی، منصــوره؛ مهــران، گلنــار. )1390(. 
ویگوتســکی و فریــره در آموزش مبتنی بــر گفت وگو. 

پژوهش نامه مبانی تعلیم وتربیت، 1)2(، صص 21-38.
3. شــیخی فینی، علی اکبر. )1381(. تبییــن و ارزیابی 
دیدگاه ســازنده گرایی. فصل نامه تازه های علوم شناختی، 

15)3(، صص 65-73.
4. Kumpulainen, K. & Renshaw, P. (2007). 
Cultures of learning. International, Journal 
of Educational Research. 46 PP 109–115.
5. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: the 
development of higher psychological pro-
cesses . Cambridge, MA: Harvard University 
Press.

وظیفه شاگرد

معلم یا همسال

یادگیری 
با کمک

داربستی

وظایفی که هنوز 
در محدودة توانایی 

شاگرد نیستند

وظایف آموخته نشده 
در مرز توانایی شاگرد

منطقة رشد با واسطه

روابط متقابل
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نقش ساختمان مدرسه 
در یادگیری

فضای کالبدی مدرســه نه تنها یک 
محیــط بی تأثیر در فرآینــد یادگیری 
بلکــه می تواند  نمی شــود  محســوب 
به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت 
تربیتــی  و  آموزشــی  فعالیت هــای 
دانش آمــوزان ایفــای نقــش  کند. به 
تنها در کالس  یادگیری  عبارت دیگر، 
درس اتفــاق نمی افتد بلکه در و دیوار 
مدرســه نیز می توانند همانند معلم و 
کتاب برای دانش آمــوزان، حامل پیام 

باشند. اجزای ســاختمانی یک کالس 
مبلمــان و طراحــی داخلــی  درس، 
آن کالس و یــا حتی یک چشــم انداز 
مناســب، همه می توانند به عنوان یک 
کتاب درســی آموزشــی و یا به عنوان 
معلم در نظر گرفته شوند و این قدرت 
را دارند تا یادگیری را حمایت و حتی 

کنند. سازمان دهی 

محیط کالبدی آموزنده
کتابی اســت به نام »معلم سوم1« که 
توسط دو معمار به نام های اودل ویکلند2 

و پگی پیترســون3 نوشــته شده است. 
عنوان این کتاب، الهام گرفته از رویکرد 
رجیو امیلیا4  اســت که محیط اطراف 
را معلم ســوم دانش آموزان فرض کرده 
 اســت. معلم اول، همان معلم مصطلح 
اســت. معلــم دوم، هم ســاالن و دیگر 
دانش آمــوزان و معلم ســوم »محیط« 
اطراف اســت. این به همان معنا است 
که فضای فیزیکی مدرسه در کنار سایر 
عوامل آموزشــی و تربیتی، می تواند در 
نقش یک معلــم بــرای دانش آموزان، 

آموزنده  باشد. 

در و دیوار یاددهنده
محمد تابش
دبیر هندسه منطقة ۲ تهران
اجرای 3D:  الهام محبوب

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلمسوم
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در مجموع بایــد گفت، طراحی کالبد 
مدرســه، صرفًا طراحی یــک مجموعه 
فضایــی زیبا بــا اســتفاده از فرم ها و 
رنگ هــای متناســب نیســت. طراحی 
فضاها در محیط مدرســه بهتر است به 
گونه ای باشد که نه تنها زیبایی و تنوع 
در بافت و رنگ داشــته باشد، بلکه این 
زیبایــی حاصل پیام هایی باشــد که به 

کمک یادگیری بیایند.

پیوند محتواهای درسی 
و معماری مدرسه

اما بنای مدرسه وقتی می تواند به مثابه 
یک وسیله تدریس در اختیار یادگیری 
باشــد که برنامه درســی و پرورشی با 
محیط کالبدی و فیزیکی اتصال و پیوند 
 یابد و ساختمان مدرسه و توسعة آن، در 
سامانة برنامه درسی مدرسه تلفیق شود. 
مهم ترین مقدمه الزم برای دست یابی 
به  چنین شرایطی، آن است که معلمین 
ما به جز گچ و تخته و یا شکل امروزی تر 
آن، یعنی ویدئو پروژکتور و یا تابلوهای 
هوشــمند، همــه اجــزای محیط های 
یادگیری را به صورت بالقــوه یا بالفعل 
ابــزاری بــرای تدریــس و در خدمت 

یادگیری فرض کنند.
این موضوع به شکل ســادة آن بارها 
در کالس های سنتی درس و در هنگام 
تدریس معلمین رخ می دهد. یک معلم 
هندسه، وقتی می خواهد هندسة فضایی 
را یــاد بدهــد، بارها از ســقف، کف و 
دیوارها و همچنین محل برخورد آن ها 
با یکدیگر اســتفاده می کنــد و اجزای 

موجــود در کالس بــرای او تبدیل به 
ابزار تدریس می شــوند. اتفاقًا این اجزا 
خیلی بهتر از گچ و تخته و حتی وسایل 
پیشــرفتة دیگر، به امر یادگیری کمک 

می کنند.
این مقاله و ادامه آن در شــماره های 
بعدی، ابزاری اســت بــرای دعوت از 
معلمیــن خــالق و گروه هــای علمی 
در مــدارس، بــه توجــه بیشــتر به 
ایــن رویکــرد و به فعلیــت درآوردن 
تمامی ظرفیت هــای ممکن در اجزای 
ساختمان مدرسه و تزئینات و مبلمان 
آن، کــه می تواند در کنار ســایر افراد 
و امکانــات، همچون کتب درســی و 
معلمین مدرســه، در فرایند آموزش و 

یادگیری راه پیدا کند.

یک یادگیری ملموس و ماندگار
شــاید بهتر باشــد در اینجا، با بیان 
یک مثال بسیار ســاده، این موضوع را 
به شــکلی گویاتــر و کاربردی تر مطرح 

نماییم.
اعضای گــروه فیزیک یک مدرســه، 

تصمیــم می گیرنــد زمینــة یادگیری 
موضوع گشــتاور و تأثیــر فاصلة اعمال 
نیرو تــا مرکز گشــتاور را به شــکلی 
کاربــردی و عملی بــرای دانش آموزان 
فراهم سازند. در اینجا نخست، به عنوان 
را  گشــتاور  موضوع  مختصری  مقدمه، 

مرور کنیم.
بر  وارد  نیــروی  برداری  حاصل ضرب 
یک جسم )F( از نقطه اثر نیرو در فاصله 
این نقطه اثر تا نقطه ای که جسم بر اثر 
همین نیرو دوران می کند )d( گشــتاور 

)µ( نام دارد.
گشــتاور به معنای نیروی الزم برای 
گرداندن یک جســم است. برای مثال 
هنگامــی که می خواهید یــک پیچ را 
بــا آچار بچرخانید، نیــروی الزم برای 
گرداندن آن گشــتاور نامیده می شود. 
در این حالت، گشــتاور برابر اســت با 
مقدار نیــروی الزم، ضــرب در فاصله 
آن تا مرکز پیــچ. پس اگر با یک آچار 
بلند بخواهیم ایــن کار را انجام دهیم، 
با نیــروی کمتری موفق بــه گرداندن 
پیچ می شویم تا بخواهیم با آچار کوتاه 

انجام دهیم.
برای یادگیــری این موضوع در ابعاد 
معماری، زمینه های زیادی وجود دارد. 
باز و بســته کردن درهای معمولی، که 
لوالیی هســتند، می تواند سوژه خوبی 
برای گروه فیزیک این مدرســه باشد. 
دســتگیرة این درها به طور معمول در 
دورترین نقطه نســبت بــه لوالی در 
کــه همان مرکز گشــتاور اســت قرار 

می گیرد.
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در تصویر باال، اعمــال نیرو در جهات 
مشخص شــده و بر نقاط »الف« و »د«، 
که هیــچ فاصلــه ای با مرکز گشــتاور 
ندارنــد، در را به حرکت در نمی آورد، اما 
این اعمــال نیرو در نقطه »ب«، در را به 
آســانی جابه جا می کند، در حالی که در 
نقطه»ج« به جهت فاصله کم تا لوالی در 
یا مرکز گشتاور، باید انرژی بیشتری برای 

جابه جایی در صرف نمود.
باالخــره گــروه فیزیک مدرســه به 
این  بر  تصمیــم  جمع بندی می رســد. 
می شــود که بــر روی بعضــی از درها 

دستگیرة افقی سرتاســری قرار گیرد و 
در ســه محل روی این دستگیره، جملة 
»فشــار دهید« حک  گــردد. با این کار، 
فهم تغییرات میزان اعمال نیرو با توجه 
به فاصله محل آن نیرو تا مرکز گشتاور، 
به شــکل ملموســی به کمــک اجزای 

ساختمان مدرسه صورت می پذیرد.
هر زمان که دانش آموزان به بخشی از 
دستگیره که از لوالی در دور باشد فشار 
وارد کنند، در به راحتی باز می شــود. اما 
اگر به نقطه ای که به لوال نزدیک اســت 
فشــار وارد کنند، در به سختی حرکت 

می کند. آن ها این گونه به کمک معماری 
درمی یابنــد که هرچه فاصله اعمال نیرو 
از مرکز گشتاور بیشــتر باشد با نیروی 

کمتری در باز می شود. 
ایــن تنها یــک نمونه از بســیاری از 
فرصت هایی است که در معماری مدرسه 
قابلیت ظهور پیدا می کنند و به سادگی 
اجزای ســاختمان مدرســه را به ابزاری 
برای تدریس و یادگیری تبدیل می کنند؛ 

یک یادگیری ماندگار و ملموس.

معلمین خاّلق به معماران 
پیشنهاد می دهند

به نظر می رســد که ایــن موضوع، در 
دروس مرتبــط با حــوزه علوم تجربی و 
همچنین درس های ریاضیات و هندسه، 
سوژه های بیشتر و در دسترس تری داشته 
 باشد. اما اگر معلمین خاّلق و خوش فکر 
در هر یــک از دروس، از ایــن زاویه به 
موضوعات درســی خود توجــه نمایند، 
راهکارهای  دهندة  پیشــنهاد  می توانند 

بسیار آموزنده ای در این رابطه باشند. 
اگر گروه های علمی مدارس، با چنین 
رویکردی، ســاختمان و محیط کالبدی 
مدرســه را به مثابه ظرفیت هایی فرض 
نمایند کــه می توانند بــه کمک آن ها، 
زمینــه یادگیری را توســعه دهند و در 
موضوعات مورد بحث در گروه های خود، 
به این مطلب توجــه نمایند، به تدریج، 
معماری مدرسه و ساختمان آن به عنوان 
معلم ســوم، حامی فرایند های یادگیری 

در مدرسه خواهد شد.
در شماره های بعدی عالوه بر اشاره های 
جزئی تر و کاربردی تر بــه مبانی نظری 
مورد نیاز در تبیین این مفهوم، نمونه های 
دیگــری را مطرح می کنیــم که در آن، 
محیــط فیزیکی و معماری ســاختمان 
مدرســه و یــا مبلمان و تزئینــات آن، 
به عنوان معلم سوم، در فرایند یادگیری، 

قابل فرض هستند.

 پی نوشت ها
1. The Third Teacher
2.  Odile Wiklund  
3.  Peggy Peterson
4.  Reggio Emilia

M = F*L



یکی از مهارت هــای دهگانة گفت وگو 
»رعایت تــام احترام دیگران« اســت. با 
فهم ایــن مهارت، من تمرین می کنم که 
طرف مقابل را آن جور که هســت بپذیرم 
و خود را به جای دیگری بگذارم و از منظر 
او نگاه کنم. چنین تعریفی از احترام، یک 
فضای امن ایجاد می کنــد که پیش نیاز 
هر نوع آمــوزش در محیط و فضای امن 
تعامل و آموزش است. با احترام گذاشتن 
به همة نظرها در یک محیط آموزشــی، 
روحیة اعتماد بین دانش آموز و معلم ایجاد 
می شود و فرایند یادگیری و انتقال مفاهیم 
و تجربیات و رســیدن به درک متقابل، با 

سهولت بیشــتری قابل وصول است. اگر 
فضای تک گویانة معلم محــور را در نظر 
بگیریم کــه در آن معلم بایــد، به عنوان 
متکلم وحــده، مفاهیم را به دانش آموزان 
انتقــال بدهد، فاصله ای ایجاد می شــود 
که یک ســو معلم قرار دارد و سوی دیگر 
دانش آموزانی با وجوه حســی و عاطفی و 
هوشی متفاوت. ســؤال این است که در 
این قالب چگونه می توان به ساختارهای 
ذهنی دانش آموزان نزدیک شــد و فضای 
امن آموزش را مهیا ساخت ؟ نقش مهارت 
»رعایت تام احترام دیگران« در ایجاد این 

فضای امن چگونه است؟

 ایمان دهدشتی نسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان

کارل گوستاو یونگ می گوید: »حتمًا روزی خواهد آمد که آنچه که مربی به مدد کالم 
می آموزد بی تأثیر است و تنها کیستی و چیستی وی کارساز خواهد بود.« نقش معلم 
تنها به انتقال دادن مفاهیم خالصه نمی شود بلکه شخصیت و وجود او هم می تواند 
تسهیل گر فرایند آموزش و خود بخشی از آموزش تعاملی و مشارکت جویانه باشد. 
برای ترسیم چنین فضای همگن آموزشی، همة اعضای کالس باید روحیة مشارکت 
پیدا کنند، با در نظر گرفتن همة ظرافت های حسی و هوشی متفاوت یکدیگر. گفته 
می شود که آموزش وپرورش چیزی جز برقراری ارتباط بین معلم و دانش آموز برای 
پرورش قوای شــناختی، عاطفی، اجتماعی و معنوی نیست. اما آموزش مبتنی بر 
تک گویی معلم، بین دو انسان با دو جهان و اندیشة متفاوت ایجاد فاصله می کند. 
چنین آموزشی به طور کامل یک طرفه است و حضور دانش آموز به عنوان یک سوی 
دیگر ارتباط نادیده گرفته می شود. فاصله های ایجاد شده بین معلم و دانش آموز، 
وجود یک انسان )دانش آموز( را در محیطی که برای پرورش شخصیت وی طراحی 
شــده اســت در نظر نمی گیرد و فرصت زندگی، ارتباط و اندیشیدن را در محیط 
یادگیری از او می ستاند. برای کم کردن چنین فاصله ای باید همة موانعی را که بر سر 
راه هم اندیشی و تفکر جمعی وجود دارد در نظر گرفت. گفت وگو و مهارت های آن 
می تواند در کم کردن چنین فاصله ای بسیار مؤثر واقع شود. آنچه در این مجموعه 
مقاالت مورد نظر است، بررسی آموزش تعاملی و زمینه های دیالوژیکی )دوطرفه( 
آن است. از مهارت های گفت وگو و نقش هر کدام از آن ها در پیشبرد مناسب مفهوم 

تعامل در آموزش در بستری از واقعیت های عینی فضای آموزشی می گویم.

گفت وگو فقط رد و بدل کردن افکار و احساسات و اطالعات نیست.  بلکه 
ذهن ها و شعورها را با هم مرتبط می سازد و وسیله ای می شود برای دسترسی 
به حوزه های مشترک وجود انسان؛ حوزه های مشترکی که بر رفتار و افکار 

انسان تأثیرگذار است.
   مهارت های حسی و عاطفی و هوشی زیادی در مسیر گفت وگو مورد توجه 

و تجربه قرار می گیرند.
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تک گویی بی ثمر

آدابگفتوگو



من در ســال های خدمتم در آموزش  و 
پرورش بیشتر در مدارس مناطق حاشیة 
شهر حضور داشته ام. یادم می آید در یکی 
از کالس ها، یکــی از دانش آموزان مرتب 
به بهانه های مختلف اجازه می گرفت که 
از کالس درس خارج شــود، به نوعی که 
به نظر می رسید کالس درس برای او بسیار 
زجرآور است. یک روز، بعد از زنگ آخر و 
تعطیل شدن، در مدرسه مانده بودم و به 
تنهایی در محوطه مدرسه و کالس های 
درس قدم می زدم. به کالسی رسیدم 
که آن دانش آمــوز گریزان از کالس 

عضوش بود. به ســمت نیمکت خالی او 
رفتم. بعد از حدود یک ماه از شروع سال 
تحصیلی، برای اولین بار بود که نیمکت آن 
دانش آموز را می دیدم. چیزی که  دیدم به 
شکلی عجیب برایم آزاردهنده بود. بیشتر 
قسمت چوبی نیمکت شکسته بود و فقط 
میلة فلزی آن باقی مانده بود. برای مدتی 
جای آن دانش آموز نشســتم؛ روی همان 
نیمکت شکسته. به سختی  توانستم بیش 
از پنج دقیقه روی آن نیمکت بنشــینم. 
دانستم که چرا او از کالس گریزان است! 
خود را جای آن دانش آمــوز قرار دادم و 
سعی کردم از منظر او به تخته سیاه نگاه 
کنم. زیاد نتوانستم تمرکز کنم. بعد از آن 
فکر کردم من فقط توانســتم جای یک 
دانش آموز بنشینم و از منظر او به کالس 

درس نگاه کنم.
در یک نوبت کاری حدود 75 دانش آموز 
با من تعامل دارند و هر کدام از منظر خود 
به معلم و کالس درس و فضای آموزشــی 
نگاه می کنند. چگونه می توانم بفهمم که 
هر کدام از آنان نگاه و احساس شان چگونه 
است؟ برای نزدیک شدن به فضای ذهنی 
دانش آموزان چه می توانم بکنم؟ اینجاست 
که به اهمیت مهارت های گفت وگو در فضای 
آموزشی می رسیم و به مهارت »رعایت تام 
احترام دیگران« که می تواند مقدمة مناسبی 
برای رسیدن به این هدف باشد. قرار نیست 
که معلــم نظر و دیدگاه دانش آموزان را رد 
یا تأیید کند. در گام اول همة نظرها قابل 
احترام هستند. الزم است معلم گاهی جای 
دانش آموز بنشــیند و از منظر او به جهان 
پیرامون و فضای آموزشی نگاه کند؛ بدون 
رد یا تأیید کردن آن منظر. هر دانش آموز 
با هر بهرة حســی و هوشی مورد پذیرش 
معلم قــرار گیرد. هر معلمی به طور موقت 
خود را جــای دانش آموز قرار دهد و تصور 
کند که اگر در شرایط مشابه او بود، شاید 
همان خصوصیات را می داشت و همان طور 
فکر و عمل می کرد. همان گونه که وقتی من 
جای آن دانش آموز روی نیمکتش نشستم، 
نتوانستم تحمل کنم. با رعایت احترام، معلم 
هویت همــة دانش آموزان را می پذیرد و با 

آن ها هم احساس می شود. 
 منابع

1. با هم اندیشــیدن راز گفت وگو، نوشتة مارتینه و یوهانس 
هارتکه مایــر، ل، فریمن دوریتی، ترجمة فاطمه صدرعاملی 

)طباطبایی( اطالعات، 1382
2. اصول و مبانی دیالوگ، نوشتة دکتر محمدرضا نیستانی، یار 

مانا، چاپ دوم، 1394
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ت )1(
شان

این کلمه، در واقع سرواژه ای است که از 
هشت واژه ساخته شده و هر حرف بیانگر 
دو کلمه اســت. از نظر نگارنده ویژگی های 
ماندگار هشت  مشترک عموم شــعرهای 
مورد می تواند باشــد که هر کــدام دارای 
توضیحات کامل همراه با شواهد در نوشتة 
مکتــوب نگارنده آمده اســت که در اینجا 
به طور اجمــال در هر مورد و در هشــت 

شماره تقدیم می شود. 
هشــت واژه مذکور، دو به  دو، عبارتند از: 
شعریت و شــک اندازی؛ ارتباط و انتقاد؛ نو 
بودن و نمک داشتن؛ تعالی بخشی و تداوم و 

این ها ویژگی های شعرند. 
هر سروده ای در نگاه نخست باید از جوهر 
شعری سود برده باشد. جوهر شعرِی کالم 
با تخیل، یعنی با اســتفادة هنری از صور 
خیال ) مجاز- اســتعاره- تشبیه - کنایه و 
تشــخیص( پدید می آید. بنابراین کالمی 
که صرفًا از موسیقی های گوناگون بهره مند 
باشد نمی تواند در اثبات شعریت خود موفق 
باشــد، به همین جهت در نظــر برخی از 
منتقدین بخش های زیادی از، برای مثال، 

مثنوی مولوی نمی تواند قوت شعری داشته 
باشد.

هر چند استفاده از ابزار ادبی و صور خیاِل 
ناشــیانه و برون کاربردی داللت بر قدرت 
شعری ندارد اما همین کار  اولین گام برای 
آفرینش شعر است؛ البته اگر در ظرف کالم 
حل و هضم هنری نشود ماندگاری اش را از 
دست می دهد و تبدیل به یک کالم تمرینی 

و آموزشی می گردد. 
اولین شــاخصة هــر کالم  مانــدگار در 
لباس شــعر، صرف شعر گونه بودن نیست 
بلکه شعریت جوهری آن کالم است. مثل 

سعدی و حافظ و بیدل و شاملو و ... 
یادآوری می شود که یک مؤلفه به تنهایی 
مانــدگاری و خواندگاری  نمی تواند دلیل 
باشــد. اگر تنها شعریت بسنده بود خاقانی 
و انــوری و منوچهری و بیدل و... بایســت 

بیشترین اقبال را می داشتند. 
در شــمارة بعــد، بــه اختصــار، بــه 
»شک اندازی« در شعر خواهیم پرداخت.         

علی آبان

هر بار تو را می بینم
پلک می زنم

جهان آغاز می شود
می روی 

جهان تمام می شود
تو تاکنون

کسی را این گونه دوست داشته ای
تا بدانی

چقدر بودنت خوب است؟
   

کلمه؛ آشپزی؛ عاشقی؛ عشق
و یاد سالم دادن های تو...

زندگی؛
هذیان طوالنی یک شاعر است

برو!...
دستم را بریدم!

   
نام تو روز

نام تو شب
نام تو عشق

فرقی نمی کند...
بی نام تر؛ بهتر...

نام تو از دل است...

 سه شعر از چیستا یثربی 

شعر

پشت خط
- می گویند: دوران غزل به سرآمده و 

غزل، دیگر شعر امروز نیست؛
- کلماتــی ماننــد )کز، چونــان، وز، 
برنشستن و...( در شعر امروز جایی ندارد؛

- شعر امروز باید به زبان امروز باشد و 
نگاه مدرن داشته باشد؛

- در شعر امروز، دیگر تشبیه و استعاره 
و مراعات نظیر جایی ندارد؛
- در شعر امروز.............. .

از این جور احکام قطعی دربارة شــعر 
بسیار رایج است و کسانی هم که اطالع 
چندانی از شیوة علمی نقد ادبی ندارند 
و زیاد کتاب شــعر نخوانده اند، این جور 

حرف ها را می پذیرند.
اما باید پرســید: چه کسی است که 

تعیین می کند شــعر امروز باید چگونه 
باشد؟ آیا نقد ادبی که روشی علمی برای 
بازخوانی و تحلیل شــعر است می تواند 
براساس حرف های محفلی و دورهمی 

باشد؟
بهترین روش برای شناخت ویژگی های 
شــعر امروز، مطالعة آثار برجستة شعر 
این روزگار اســت. اما »آثار برجسته« 
را چطوری تشــخیص بدهیم؟ برای هر 
کسی، با هر سطح دانش و پسند شعری، 
ممکن است آثار برجستة شعری معنای 
متفاوت داشته باشد. بنابراین ناگزیریم 
تنوع  پســندها و جریان های شعری را 
بپذیریم و به جــای بیان احکام کلی و 
فراگیر دربارة شعر امروز، نظر خودمان 
را، همــراه با اســتدالل و تحلیل، بیان 

کنیم. مثاًل بگوییــم: به نظر من، قالب 
غزل برای بیان مســائل انسان امروز به 

اندازة شعر آزاد کارآیی ندارد. 
حال اگر منتقدی دیگر با نظر ما موافق 
نبود می تواند نظر خود را بنویسد و برای 
رد کــردن ناکارآمدی غزل، نمونه هایی 
از غزل های موفق بزرگان شعر امروز را 

مثال بیاورد و تحلیل کند.
یا مثاًل برای ارزیابی میزان درســتی 
این حکم که کلماتی مانند )کز، چونان، 
وز، برنشستن و...( در شعر امروز جایی 
ندارد، بهترین روش این است که چند 
کتاب مهم شــعر معاصر را ورق بزنیم و 
ببینیم، این گونه کلمات در آن ها آمده 

است یا نه؟
اسماعیل امینی
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»نقاشی لبخند برایم نکشــید« عنوان مجموعه شعر حسین احمدی محجوب معلم 
کرمانشــاهی اســت. در این مجموعه 162 رباعی چاپ شده که بیشتر در حال و هوای 
غم ها و شــادی ها و لحظات انسان معاصر ســیر می کند. تصاویر و مضامین تر و تازه و 
جانــدار رباعی های این مجموعه خواننده را خیلی زود با خود همراه می کنند. بیژن و 
ارژن، رباعی ســرای معاصر، در مقدمه کوتاه خود بر این کتاب از صفای باطن این معلم 
و شاعر خوب کرمانشاهی گفته است. کتاب را انتشارات فصل پنجم منتشر کرده است.

نقاشی لبخند برایم نکشید

حسین احمدی محجوب
با طلوع تابستان1341 در بخش سرفیروزآباد کرمانشاه 
اولین لحظات زندگی را پلک زد. تحصیالت خود را تا 
مقطع لیسانس، در رشــتة مدیریت و برنامه ریزی، در 

کرمانشاه ادامه داد. 
در ســال1363 آموزش و پــرورش را به عنــوان محل 
خدمت خود انتخاب کرد. در حالی که شــعر گفتن را 
از ســال1362، با حضور در انجمن ادبی سخن، آغاز 

کرده بود.
احمدی محجوب بیشــتر در قالب رباعی و غزل شعر 
می سراید. وی  در زمستان1394اولین مجموعه شعر 
خود را با عنوان»نقاشــی لبخند برایم نکشید« توسط 

انتشارات فصل پنجم منتشر کرد .

قندیل اگر آب شد افتادنی است
پلکی که پر از خواب شد افتادنی است

از اوج گرفتن ات چرا مغروری؟
هرچیز که پرتاب شد افتادنی است

   
جان در گرِو هم نفسی جا مانده است
بال و پِر من در قفسی جا مانده است
دیگر به کسی چگونه دل باید بست

وقتی که دلت پیش کسی جا مانده است
   

با دلهره های بی حدش ساخته ام
با آمد و با نیامدش ساخته ام

از پیش دلم مبر غم عشقت را
عمریست که با خوب و بدش ساخته ام

   
برخود، دو سه ضربدر بزن باطل شو

در راه رسیدن به او کامل شو
بر سر دِردل، نوشته است این جمله
غم، محترم است با وضو داخل شو

غزل عاشورایی
هنوز شوق تو بارانی از غزل دارد

نسیم یک سبد آیینه در بغل دارد
خوشا به حال خیالی که در حرم مانده 

و هر چه خاطره دارد از آن محل دارد
به یاد چایی شیرین کربالیی ها

لبم حالوت »احلی من العسل« دارد
چه ساختار قشنگی شکسته است خدا
درون قالب شش گوشه یک غزل دارد

بگو چه شد که من اینقدر دوستت دارم؟
بگو محبت ما ریشه در ازل دارد

غالمتان به من آموخت در میانة خون
که روسیاهی ما نیز راه حل دارد

سید حمیدرضا برقعی

میالد نور مبارک
تقدیم به قشنگ ترین اتفاق دنیا 

چه عاشقانة خوبی، چه حرف های قشنگی
بخوان به نام خدایت، عجب صدای قشنگی

قنوت می کنی و تا به این زمان نشنیده
پس از تو هیچ کس آواز ربنای قشنگی

تو ایستادی و پشت سر ماه و ستاره
چه مقتدای قشنگی، چه اقتدای قشنگی 

بهشت نیست جز آن وقت و آن مکان که تو باشی 
تو آمدی و جهان شد بدل به جای قشنگی 

حساب می کنم و بی نتیجه است که داده 
خدا چقدر قشنگی به تو سوای قشنگی 

بهار نیز هوادار توست مثل من آری 
چنین که حال خوشی دارد و هوای قشنگی 

اگرچه جزو خالیق حساب می شوی اما 
خدای مثل تو می شد عجب خدای قشنگی 

محمد رفیعی، آموزگار از قم

معرفی کتاب



آغاز طالیی

زینب وکیل
معلم علوم منطقه ۶ تهران

گفت وگوی معلمان با 
دکتر خسرو باقری، استاد 
فلسفه تعلیم و تربیت

معلموفیلسوف
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در ســال تحصیلی جدید، در اولین روزهای سال کالس درس خود را چگونه شروع می کنید؟ آیا شما هم جزء دبیرانی هستید 
که با ورود به کالس درس در اولین جلسه برنامه درس خود را آغاز می کنید؟ یا اینکه جلسه اول را به مطالب دیگری مانند اینکه 
برنامه امسال چگونه خواهد بود. قوانین درس خواندن و تکالیف و آزمون ها چگونه است و یا قوانین و مقررات کالس چیست و یا 

بیان خاطره توسط شما و دانش آموزان  درباره تعطیالت و....
اما اگر بخواهیم براساس نظریه »انسان عامل« کالس درس را شروع کنیم بهتر است که در جلسات اول نظر و دیدگاه دانش آموزان 
را درباره کالس درس، موضوع درس جویا شویم. در گفت وگوی »معلم و فیلسوف« با آقای دکتر خسرو باقری، این موضوع را مورد 
بررسی قرار داده ایم. الزم به ذکر است برای آشنایی بیشتر با نظریه انسان عامل می توانید به مجله رشد معلم شماره 30۴ رشد 

معلم - اسفند 1395 - مراجعه فرمائید.

 معلم: آقای دکتر در گفت وگوهای 
قبلی  از شــما  ســؤال کردیم که معلم 
چگونــه می تواند عاملیت انســان را به 
کالس بیاورد؟ شما در جواب فرمودید: 
»مفهوم عمل در فرهنگ اسالمی مأنوس 
و آشناســت. اما متأســفانه این مفهوم 
تعلیم وتربیت  فضــای  در  وقتی  آشــنا 
می آییــم فرامــوش می شــود. معلم با 
شاگرد خود به عنوان عامل ارتباط برقرار 
نمی کند. به عنوان یک ماده مومی شکل 
با او برخورد می کنــد، یعنی غیرعامل. 
فکر می کند دانش آموز یک ظرف خالی 
اســت که من باید آن را پر کنم یا یک 
مومی اســت که من باید شکل بدهم و 
اگر مقاومت کند باید در هم شکســته 
شود. در محیط های تعلیم تربیتی رابطه 
عامل با عامل را نمی بینیم. رابطه عامل 
اســت با یک ماده خــام. انگار که معلم 
عملی را روی دانش آموز انجام می دهد. 
در صورتی که اگــر رابطه عامل با عامل 
باشد تعامل شکل می گیرد. وقتی انسان 
چوب را به صندلی تبدیل می کند عملی 
را انجام می دهد انسان با چوب فرق دارد. 
رابطه پیامبر)ص( با دیگران رابطه عامل 
با عامل بوده اســت. می فرماید »لست 
علیهم بمصیطر«، ای پیامبر رابطه تو با 
پیروانت مثل رابطه چوب و نجار نیست. 
انســان را نه باید به کول کشید. او باید 
خــود راه برود اگر هم نخواســت هیچ 
کاری نبایــد کرد. گاهــی معلم خود را 
تعیین کننده کالس  نیروی  یا  دیکتاتور 
می دانــد. دانش آموز هم همان ظرف تو 
اصال  دانش آموزی  گاهی  اســت.  خالی 
انگیزه یادگیری ندارد یا عالقه ای ندارد. 
معلم امــا کار خــودش را می کند. من 

معلمی در دوره دبیرســتان داشتم که 
با چشم بسته درس می داد. اصاًل کاری 
نداشت که در کالس چه می گذرد. این 
درست نیســت و این انسان از عاملیت 
خود به طور کلی تهی شــده اســت. در 
سایر مســائل اعم از ارزشیابی و ... این 
مسئله جاری است. اصاًل آیا می شود از 

بچه ها پیشنهاد گرفت؟« 

مــا در این جلســات می خواهیم ارکان 
موجــود در کالس درس را بــا عینک 
عاملیت بررســی کنیم، پــس از زمان 
شــروع ســال تحصیلی و ورود معلم به 

کالس درس شروع کنیم.
دکتر باقری: ببینیــد معلم که در ابتدا 
وارد کالس می شــود این نگاه عاملیت 
بــه او چه کمکــی می کند. بپرســیم 
دانش آمــوزان با چه انگیــزه ای به این 
کالس آمده اند. معلمی که بیشــتر فقط 
به کار خــود بخواهد نگاه کند از تعامل 
دور شده اســت. معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برســند. معلم اصاًل 
این درس  از  بپرسد تصور دانش آموزان 

چیست؟

از  کابوس وحشــتناک  معلم: یک   
زمان. من سال گذشته ده صفحه از کتاب 
نهم را در بیست جلسه درس دادم و باز 
هم نتوانستم با حالت مطلوبی کتاب را به 
پایان برسانم. امتحان نهایی پیش روی ما 
بود و دانش آموزان کالس نهم من بعضی از 

مهارت های دبستان را هم نداشتند. 
دکتر باقری: تمام کردن در گرو شــروع 
کردن اســت. من دو ســناریو دارم در 
اینجا. یکی اینکه با سرعت شروع کنم و 

هر جلسه به میزان معینی درس بدهم. 
در این حالت بچه ها نمی فهمند، انگیزه 
ندارند ولی من همین طور جلو می روم. 
آخر ســال هم با خود بگویم کتاب تمام 
شــد، من کارم را انجــام دادم. ولی آیا 
واقعــًا من کارم را انجــام دادم؟ تربیت 
انجام شــد؟ نه. تربیت یعنــی تعامل؛ 
که اینجا رخ نــداد. ببینید ما با دو نوع 

واژگان رو بــه رو هســتیم. واژگانی که 
ناظر به وظیفه انــد در برابر واژگانی که 
ناظر به موفقیت هستند.  در این دسته 
مــا باید به نتیجه برســیم. صرف انجام 
وظیفه کافی نیســت. حال این ســؤال 
مطرح است که آموزش ناظر به وظیفه 
اســت یا ناظر به موفقیت؟ اگر بگوییم 
ناظر به موفقیت است مثل این می ماند 
که بگوییم من درســم را داده ام و تمام. 
ولی اگر بگوییم آموزش ناظر به موفقیت 
اســت دو معنا پیدا می کند. یک معنای 
حداکثری که همه باید یــاد بگیرند تا 

جان دیویی می گوید 
تدریس مثل فروش 

است. آیا فروش بدون 
خرید معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ 

می دهد که یادگیری رخ 
داده است. البته من با 

این موافق نیستم
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تدریس انجام شــده باشد. جان دیویی 
می گویــد تدریس مثل فروش اســت. 
آیا فروش بدون خریــد معنا می دهد؟ 
آموزش موقعی رخ می دهد که یادگیری 
رخ داده اســت. البته من با این موافق 

نیستم.

 معلم: چرا موافق نیستید؟
دکتر باقری:چرا که این انسان عامل است، 
اگر نخواهد یاد نمی گیرد. این الزامی که 

وجود دارد با عاملیت سازگار نیست. 

 معلم: شما اراده را مهم می دانید؟
اســت.  حداقل  اراده  باقــری:  دکتر 
عوامل دیگــر نیز تأثیر دارد. آموزش 
ناظر بر موفقیت اســت؛ به این معنی 
دانش آموز  یادگیری  دغدغه  معلم  که 
در  تالش  معلــم  باشــد.  داشــته  را 
این  یادگیری دانش آموز می کند ولی 
نیســت.  یادگیری  بر  تضمینی  تالش 
قرآن به پیامبــر)ص( می گوید: عزیٌز 
علیه مــا َعِنتٌّم )توبــه/128(، پیامبر 
تمــام ســعی اش بر نجات شماســت 
ولــی آیا ایــن پیامبری بــه هدایت 
منجــر می شــود؟ نــه زیرا انســان 
نیز  شاگردی  و  معلمی  اســت.  عامل 
هر  به  شاگرد  این  اســت.  همین طور 

دلیلــی که مــن نمی دانم آموزش را 
البتــه خیلی وقت ها  ترک می کنــد. 
دغدغه یادگیری باشــد یادگیری رخ 

می دهد. 

 معلم: آقای دکتر در دبیرستان این 
اتفاق خیلی کــم می افتد. من نود دقیقه 
در هفته با دانش آموز کالس دارم، نگران 
آن حجم زیاد کتاب هم هستم. چه طور در 

قلب بچه اثر بگذارم؟
دکتر باقری: مســئله این شد که وقتی 
معلم وارد کالس می شــود اگر انســان 
)دانش آموز( را عامل بداند نمی گوید من 

درسم را می دهم.

ایــن معلم رابطه تعاملی را باور ندارد. تا 
قالب  گیر نکند حرکت انجام نمی شود. 
بــه نظر مــن خیلی طبیعی اســت که 

جلسه اول درس را شروع نکنیم. 

 معلم: جلســه بعد مادران پشت در 
هستند و کلی اعتراض دارند.

دکتر باقری: آن ها را نیز باید توجیه کرد. 

 معلم: چه کسی باید آن ها را روشن 
کند؟

دکتر باقری: مدیر و شــما )معلم(. یکی 
از کارهای مهم تربیت، تعامل بین معلم 
و والدین است. شما قبل از شروع سال 
تحصیلی بــا خانواده ها تعامل داشــته 

باشید. 

معلم: والدین می گویند حرف شما قبول. 
ولی بچه ما باید کنکور قبول شود.

 دکتــر باقری: اجازه دهید. شــما 
باید قبل از جلســه اول با والدین دیدار 
داشته باشــید. به او چه بگویید. مادر و 
پــدر عزیز هر دوی ما رشــد این فرزند 
را می خواهیم. بدانیم اگر ایشــان بدون 
فهم و انگیــزه بخواهند کار را شــروع 
کنند فایده ای ندارد. پس من و شما باید 

انگیزه ایشان را زنده نگه داریم. 

خط قرمزها معلمی که بیشتر فقط به 
کار خود بخواهد نگاه کند 
از تعامل دور شده است. 

معلم و شاگرد باید با 
گفت وگو به جایی برسند. 
معلم اصاًل بپرسد تصور 

دانش آموزان از این درس 
چیست؟
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خط قرمزها
حسین عاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

در میان انبوه اخبار گوناگون منتشره در 
جامعه، اخبــاری همچون تنبیه دردناک 
دانش آموز به خاطر نمره، فرو رفتن مداد 
در سر دانش آموز در اثر تنبیه و ... هر چند 
اندک، فارغ از بروز واکنش اجتماعی، آثار 
حقوقی نیــز به همــراه دارد که در این 

مجال قابل بررسی است.
تنبیــه در قوانین به دو شــکل مجاز و 

غیرمجاز قابل بررسی است.
1. تنبیه مجــاز: در مادة 68 آیین نامه 
اجرایــی مدارس، مصوب شــورای عالی 
آموزش و پــرورش، وظایــف و تکالیــف 
دانش آمــوزان بیــان شــده اســت. در 
تبصرة ذیل همین ماده آمده اســت که 
هنگام ثبت نام، برخــی از موارد وظایف 
دانش آمــوزان در فرم ثبت نام ذکر گردد. 
مادة 74 این آیین نامه نیز بیان می دارد: 
اگــر دانش آموزان نســبت بــه وظایف 
خود قصور و ســهل انگاری کنند، تخلف 
کرده اند و به اســتناد مادة 76 آیین نامه، 
بعد از اینکه چاره جویی ها و راهنمایی های 
تربیتی مؤثر واقع نشــد با رعایت تناسب 

به یکی از روش های زیر مورد تنبیه قرار 
می گیرند:

 1. تذکر شفاهی به طور خصوصی 
 2. تذکــر و اخطار شــفاهی در حضور 

دانش آموزان کالس مربوط 
 3. تغییر کالس، با اطالع ولی دانش آموز  
 4. اخطــار کتبــی و اطــالع به ولی 

دانش آموز 
5. اخراج موقت از مدرسه با اطالع قبلی 
ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت 3 روز 

 6. انتقال به مدرسه ای دیگر. 
طبــق مادة 78 تنبیهات 1 و2 بر عهدة 
معلم و مربی و بند 3 بر عهدة مدیر و بند 
4 و 5  پس از موافقت شــورای مدرســه 
با مدیر اســت؛ ولی در مورد بند 6 عالوه 
بر تأیید شورای مدرســه، موافقت اداره 

آموزش و پرورش نیز ضروری است. 
وفق ماده 80 آیین نامة مزبور در نهایت اگر 
دانش آموزی از منطقه ای به منطقه ای دیگر 
منتقل شد و نهایتاً تشخیص داده شد که 
نظم آموزشــی و تربیتی را برهم می زند و 
موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان دیگر 

می گردد با تأیید شورای مدرسه و موافقت 
اداره آموزش و پرورش در نوبت اول از حضور 
در مدارس منطقه و برای نوبت دوم تا مدتی 
که اداره کل آموزش و پرورش تعیین نماید 
از حضور در کلیة مدارس محروم می شود 
و از اولیای او خواسته می شود تعلیم و تربیت 
فرزند خویش را بیرون از مدرســه بر عهده 

بگیرند.
نکتة حائز اهمیت این است که، به خاطر 
سن و موقعیت رشدی حساس دانش آموزان، 
تبصرة ذیل مادة 83 آیین نامه بیان می دارد: 
ســوابق تنبیه و تخلف دانش آموز در پایان 
هر سال تحصیلی امحا خواهد شد تا سابقة 
نامناسبی برای دانش آموز باقی نماند. )البته 
نتیجة اقدامــات در نمرة انضباط منعکس 

می گردد( 
در مــادة 85 آیین نامــه نیــز مدیر را 
موظف کرده که با همــکاری معلمان و 
مربیان و شــورای دانش آموزی، وظایف 
دانش آموزان، و تنبیهات و تشویقات مقرر 
در این آیین نامه را به تناسب سن و فهم 

دانش آموز به او آموزش دهد. 

ادامه دارد...

مقررات تنبیه

قوانینمعلمی
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در یک نگاه
در این شماره و هفت شماره بعدی، در حوزة آموزش کارآفرینی به این پرسش ها پاسخ خواهیم داد: 

چرا کارآفرینی باید از مدارس آموزش داده شود؟ 
چه محتوای آموزشی باید هدفگذاری شود؟ 

ماهیت و روش آموزش آن ها چیست؟ 
مربیان آموزش کارآفرینی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

 نقش و مسئولیت دولت، سازمان های محلی و مردم- نهاد، کسب و کارهای ملی و منطقه ای، مدرسه، خانواده، معلمان و به ویژه 
معلمان دروس دیگر در اثربخشی این آموزش ها چیست؟

 تجارب موفق داخلی و خارجی کدامند؟ 
چه ظرفیت هایی در داخل مدرسه اعم از دولتی و غیردولتی وجود دارد؟ 

چگونه می توان دانش آموزان مستعد در زمینه کارآفرینی را شناسایی کرد؟ 
چه برنامه های ویژه ای می توان برای آن ها تدارک دید؟ 

آیا همة دانش آموزان باید کارآفرین شوند؟ 
اگر نه، مدرسه برای بقیه چه کارهایی باید و می تواند انجام دهد؟ در این شماره به همة این پرسش ها به اجمال و در شماره های 

بعدی به تفصیل، و به هر یک جداگانه، پاسخ داده خواهد شد.

دکتر امید مهرابی
دبیر کارآفرینی منطقه ۲ تهران

کارآفرینی در مدارس

کارآفرینی



چــرا در همه جــای دنیا نســبت به 
کارآفرینی و آموزش آن حساس شده اند؟

صرف نظــر از میزان توســعه یافتگی، 
همة کشورها در تالشــند تا با استفاده 
از راهبرد توســعه کارآفرینی، به ویژه در 
کسب و کارهای کوچک، بر موانع توسعه، 
رفاه و شــکوفایی اقتصادی غلبه کنند. 
اهمیت تربیــت کارآفرینان به اندازه ای 
بین المللی  ســازمان های  کــه  اســت 
و همکاری های  توســعه  مانند سازمان 
و  اقتصاد،  اقتصــادی، مجمع جهانــی 
نیز یونســکو نه تنها آموزش کارآفرینی 
را توصیــه کرده اند، بلکه در ســال های 
اخیر آن را از تکالیف دولت ها و آموزش 

رسمی برشمرده اند.

کارآفرینان چه قابلیت هایی دارند؟
تحقیقات گســترده در سراسر جهان 
نشان می دهد که قابلیت های کارآفرینان 
موفق را می توان در ســه دســته کلی 
دانش محــور )مانند آشــنایی با قوانین 
بیمــه و کار و دانش فنــی خاص مورد 
نیاز کســب و کار(، مهارت محور )مانند 
توانایــی مذاکره و تحلیل داده های بازار 
یا تولید( و نگرش محور)مانند پشــتکار، 
مثبت اندیشی و آینده نگری( طبقه بندی 

کرد.

چرا آموزش کارآفرینی از مدرسه؟
موفق  کارآفرینان  ویژگی های  بررسی 
در جهان ضرورت آغاز این آموزش ها را 
در سنین آغازین تحصیل به خوبی توجیه 
می نماید: اگرچه هر ســه قابلیت باال در 
عملکرد افراد مؤثر هســتند،  اما نگرش 
عامل و باعث بروز تفاوت های اساســی 
در عملکــرد آن ها می شــود. نگرش ها 
عبارتند از مجموعه باورها و ارزش هایی 
که بر اساس آن ها فرد رفتاری را از خود 
بروز می دهد. بر این اســاس، نگرش ها، 
اکتســابی و زمان بــر هســتند. همین 
ویژگی دوم باعث می شــود فرصت های 
کسب و کار به ســرعت و پی در پی برای 
کسانی که دانشگاه و بعد از آن را نقطه 
آغاز آموزش کسب و کار برمی شمرند، از 

دست بروند.
دلیل دیگــری نیز بــرای آغاز کردن 
ایــن آموزش ها از مدرســه وجود دارد. 
در گذشــته قابلیت های موردنیاز برای 
راه اندازی موفق یک کســب و کار بسیار 
ناچیزتر از این روزگار بود. در سال های 
نه چندان دور چیزهایی به نام استراتژی، 
مشتری، کیفیت، تحلیل رفتار خریدار، 
طراحی، بســته بندی، قوانیــن و مانند 
آن یا وجود نداشــتند یا بسیار سطحی 
و ابتدایــی بودند. اما امــروزه، حتی در 
حوزة دانشــی، چیزهــای زیادی وجود 
دارد که برای راه انــدازی و اداره موفق 
یک کســب و کار باید دانست. این حجم 
از قابلیت ها شــامل دانــش، مهارت و 
نگرش به زمان زیادی - بســیار بیشتر 
از آموختن در دوره دانشــگاه یا بعد از 

آن - نیاز دارد.
اجــازه دهید دلیل ســوم را بی پرده 
و بی پــروا بگویم: نه دانشــجویان و نه 
اســتادان دانشــگاه برنامه و انگیزه ای 
بــرای تربیت کارآفریــن ندارند. نظام 
آموزش تحصیالت عالی و تکمیلی نیز 
بــرای تربیت کارآفرین برنامه و هدفی 
ندارد. همه ما، یا اغلب ما معلمان، که 
تجربة دانشــجویی داشته ایم. به خوبی 
می توانیــم در مورد ایــن ادعا داوری 
نماییــم. محیط دانشــگاهی امروز ما 
چنان ناکارآمد اســت کــه ذی نفعان 
و متولیان آن صراحتــًا به ناکارآمدی 
آموزش عالی در تربیت نیروی کار چه 
از نوع کارمنــد و چه از نوع کارآفرین 

اذعان دارند.

و  اهداف  چه  شامل  کارآموزی  آموزش 
محتواهایی است؟

بایــد ویژگی هایی را آمــوزش داد که 
کارآفرینــان موفــق دارا هســتند. هر 
کســب و کار دارای دو بعد است که من 
آن هــا را به ترتیب »موضوع کســب و 
می نامــم.  کســب و کار«  »روح  و  کار« 
موضوع کسب و کارها با یکدیگر متفاوت 
آرایشگری،  در کســب وکار  مثاًل  است. 
آرایش و پیرایش موی سر افراد موضوع 

کسب و کار 
ب  محســو

یک  در  امــا  می شــود 
رســتوران، طبخ و ارائه غذا به مشتریان 
موضــوع کســب و کار  اســت. اما روح 
کســب و کار در همة حرفه ها و مشاغل 
یکســان اســت، هرچند ممکن اســت 
روش هــای اجرایــی آن هــا متفاوت و 
متنوع باشــد. مشــتری مداری، تدوین  
راهــکار بــرای تبدیــل ایده بــه پول، 

تضمیــن کیفیت محصول یا خدمت، 
امــور و قوانین جــاری و حاکم بر 

کســب وکار مانند قوانین صنفی 
یا قانــون تجارت، بیمه، مالیات 
و مانند آن، اســتخدام و اخراج، 

فروش، رصد مشــتری و 
ارتبــاط بــا آن و ده ها 
مورد دیگر، اجزای روح 
را تشکیل  کسب و کارها 

می دهنــد. همان گونه که 
مشاهده می شود، ماهیت اهداف 
آموزشی در موضوع کسب و کار، 
عمدتًا دانشی و مهارتی است، 
در حالی که در روح کســب و 
کار، ماهیــت نگرشــی اهداف 
آموزشــی پررنگ تــر و مهم تر 
اســت. ممکن است بپرسید که 

دانســتن قوانین بیمه و مالیات 
که نگرشــی نیســت، بلکه دانشی 

است. در پاسخ باید گفت که منظور از 
قوانین و مقررات، بیشتر از متن قانون، 
تبصره ها و استثنائات و موارد مانند آن 
است. مخصوصًا این نگرش که در همة 
زمینه ها از جمله در موضوعات حقوقی 
ماننــد بیمه و مالیات حتمــًا می باید از 
مشــاور مجرب بهره برد. ممکن اســت 
بگوییــد اینکــه امری کامــاًل بدیهی و 

انجام  تحقیقات  اما  اســت!  مقبول 
شده بر روی کسب و کارهای 



ورشکسته نشــان می دهد که مؤسسان 
ایــن کســب و کارها بعــد از مواجهه با 
مشــکالت مالــی، بیمــه ای و حقوقی 
- و نــه قبل از آن - بــه دنبال وکیل و 
مشاور می گردند. زیرا تا این زمان تصور 
می کردنــد- که قانون همان اســت که 
آن هــا خوانده انــد. کارآفرینانی که این 
مفهوم در آن ها به صورت نگرش درآمده 
اســت، قبــل از راه اندازی کســب و کار 
از مشاوره های موجود استفاده  به خوبی 

می کنند.

روش آموزش کارآفرینی چیست؟
بــه روشــنی و بــا تأکیــد چندباره 
ایــن آموزش ها حتی  باید گفــت که 
آن هایی کــه دانش- محور هســتند، 
تنهــا در صورتی که با روش های فعال 
ارائــه گردند، اثربخــش خواهند بود. 
زیــرا، آموزش از روش هــای غیرفعال 
ایجاد دانش می شــود  به  نهایتًا منجر 
پیش تر ذکر شــد،  و همان گونــه که 
دانش، در مقایســه با مهارت و نگرش، 
ســهم و نقش کمتری در موفقیت یک 
از  ترکیبی  مشــخصًا،  دارد.  کارآفرین 
آمــوزش در عمل، آمــوزش از طریق 
حل مســئله، آمــوزش از طریق بازی 
و ایفــای نقش به عنــوان راهبردهای 
آموزش موفــق کارآفرینــی توصیه و 

تجربه شده است.

در  کارآفرینی  آموزش  موفقیت  عوامل 
مدارس

اگر همه عوامل به درستی در آموزش 
مشــارکت نکنند، این آموزش ها بدون 

تردیــد ناکارآمد خواهند بــود. اهداف 
و محتواهای آموزشــی باید براســاس 
نیازهای محیــط و ماهیت قابلیت های 
موردنیــاز کارآفرینــان )دانش، مهارت 
و نگــرش( تدوین گردنــد. مربیان باید 
در اســتفاده از روش های فعال توانمند 
باشــند. دانش آمــوزان و اولیــا نیاز به 
بــه کارآفرینی  باال در میل  انگیزه های 
دارنــد. آن هــا حتمــًا باید نســبت به 
ویژگی هــا و آفت هــای پارادایم هــای 
موجود )درس بخــوان، رتبة خوبی در 
کنکور کسب کن، به دانشگاه خوبی برو 
تا کار خوبی پیــدا کنی( و نیز افق های 
کارآفرینی و ایجاد کســب و کار به خوبی 
توجیه شــوند. از آنجا که اکثر معلمان 
تجربــة کارآفرینی موفــق ندارند، الزم 
است تا از کارآفرینان محلی، منطقه ای 
و ملــی موفق در نقــش حامی مادی و 
معنوی و مشــاور بهــره گیرند. آگاهی 
مدیران مدارس از ظرفیت های حمایتی 
نهادهــای حاکمیتــی و ســازمان های 
مردم نهاد )1735( مقدار قابل توجهی از 
جاده ناهموار توسعه کارآفرینی را هموار 

خواهد کرد.

چه ظرفیت هایی در اطراف نهاد آموزشی 
قابل اعتنا هستند؟

خانواده هــا، ســازمان های مردم نهاد، 
دانشــگاه و برخی نهادهای فرهنگی از 
جملــه ظرفیت های موجــود در اطراف 
مدارس هســتند که به خوبی می توان از 
آن هــا بهره برد. برخی ظرفیت ها نیز در 
داخل مدرسه موجود است. فعالیت های 
مداوم و مســتمر مانند بوفه مدارس و 
دیگر خدمات ممکن، موردی و مقطعی 
پروژه های  خیریــه،  بازارچه های  مانند 
درسی، بازدیدهای عمومی و اختصاصی 
از جمله این ظرفیت ها هســتند. شاید 
تعجب کنید اگر بدانید که در بســیاری 
از نقاط جهان نیــز از همین ظرفیت ها 

استفاده می شود.

دو نکته مهم
1. ممکن اســت فعالیتی تحت عنوان 
آموزش کارآفرینی انجام شــود، اما نه 

تنها مفید نباشــد بلکه مضر هم باشد. 
به عنــوان مثــال اغلــب بازارچه های 
خیریــه کــه با عنــوان همــت عالی 
برگزار می شــود از همین نوع اســت 
که در شــماره های بعــدی به مضرات 
آن ها به تفصیل اشــاره خواهیم کرد. 
شــاید عمده تفاوت ما با کشــورهایی 
که شــاید بعضــی از هموطنــان و ما 
معلمان آرزو می کنیم در آن ها زندگی 
یا تدریس کنیم در همین اســت. هم 
بایــد آموزش درســت بدهیم )اهداف 
آموزشی متناسب( و هم آن آموزش ها 

را درست بدهیم )طرح درس(.
2. این تصور که همــه باید کارآفرین 
شــوند از پایه غلط اســت. بــه همین 
دلیل، باید دقت کنیم که کارآفرینی را 
تنها مســیر موفقیت مادی و معنوی به 
دانش آموزان معرفی نکنیم. هدف از این 
آموزش ها صرفًا ایجــاد زمینه به منظور 
بیان دیگر  به  استعدادهاست.  شکوفایی 
بایــد در زمینه روش های دیگر کســب 
خویش فرمایی  کارمندی،  شامل  درآمد 
و سرمایه گذاری نیز محتواسازی نموده 
و آمــوزش دهیم تــا دانش آموزانی که 
در کارآفرینی مســتعد نیستند، نا امید 
نشوند و مســیرهای دیگر را به اقتضای 
ویژگی های شــخصیت خودشان دنبال 

نمایند.
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بازخورد آموزشی
دکتر نیره شاه محمدی

دانش آمــوز دورة ابتدایــی بودم. اگر 
معلم ما به کارهای دســتی یا عملی ما 
نمــرة پایین می داد نمــرة ما در درس 
انشــا یا هنر هم کم می شد ولی علت 
آن را نمی دانســتیم؛ معلم هم علت آن 
را توضیح نمی داد؛ اصواًل او مشــخص 
نمی کرد کــه نقاط قــوت و ضعف ما 
در درس ها کجاســت و چقدر نســبت 
به قبل پیشــرفت کرده ایم. به عبارت 
دیگر بازخورد درســتی از کارمان به ما 
نمی داد. در نتیجه دلسرد شده و انگیزة 

خود را از دست می دادیم.
روزی از تعدادی معلمان سؤال کردم 
کــه از بازخورد چه می دانند و چرا باید 
تکالیفشــان  مقابل  در  دانش آمــوزان 
بازخــورد دریافــت کنند. در پاســخ 
گفتند: »خوب معلوم اســت! بازخورد 
به دانش آموزان کمک می کند تا بدانند 
چقدر کارشان پیشــرفت داشته است 
و چه کنند تا دفعه بعد کارشــان بهتر 
شــود« یکی از آن هــا دقیق تر گفت: 
»بازخورد، در واقع فعالیتی اســت که 
جریــان یادگیــری را در کالس عمق 
یادگیــری  فعالیت هــای  می بخشــد. 
در  بازخورد  طریــق  از  دانش آمــوزان 
مسیر انتظارات آموزشی قرار می گیرد. 
با وجود بازخورد اســت که ارزش یابی، 
پویــا  و  توانمندســاز  رشــددهنده، 

می شود.«
آن ها معتقد بودند که: در بازخورد دادن 
به دانش آموز، الزم اســت وضعیت او در 
جریان یادگیری، به زبان ســاده برایش 
بیان شــود؛ یعنی میــزان موفقیت ها و 
خطاهای او، در انجام یک تکلیف یا کار، 
مشــخص گردد. بنابراین، بازخورد از دو 
بخش عمده، یکی بیان میزان موفقیت ها 
و دیگــری بیــان ضعف هــا و خطاهای 
احتمالی فرد تشکیل می گردد. بنابراین 

اگــر بازخورد طی فراینــدی هدفمند و 
هوشمندانه ارائه گردد، در بهبود یادگیری 
دانش آموزان نقشی سازنده، مهم و رشد 
دهنده خواهد داشت و دانش آموز خواهد 
فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و باید 
چه فعالیت هایی را انجام دهد تا انتظارات 
آموزشــی را محقق گرداند. در مقابل اگر 
بازخوردهای نامناســب مورد اســتفاده 
قرار گیرد، مانند جمالتی نظیر: همیشه 
اشتباه می کنی! همیشه کارهایت کثیف 
و نامرتب است! همیشه ناقص می نویسی! 
و... می تواند تأثیر نامطلوب داشته باشد و 

روحیة دانش آموز را تضعیف کند«
در پاســخ به ایــن ســؤال ها که: چه 
بازخوردی مناسب است؟ چگونه بازخورد 
مناسب ارائه دهیم؟ و... معلمان می گفتند: 
»در دادن هر نوع بازخورد ابتدا الزم است 

وضعیــت دانش آموز معلوم شــود و او 
بداند که چگونه می تواند وضعیت خود 
را بهبود بخشــد. مثاًل وضعیت ذهنی 
دانش آمــوز می تواند بــر روی بازخورد 
دریافت شده تأثیر بگذارد؛ یعنی اگر او 
احساسات  بازخورد،  دریافت  هنگام  در 
مثبت و خوش بینانه ای از خود نشــان 
دهــد، احتمــااًل قســمت های مثبت 
بازخورد را به خاطر خواهد ســپرد، در 
حالی که اگر در او احساســات منفی و 
تنش زا بروز کنــد، مطالبی را به ذهن 
خواهد ســپرد که دارای اهمیت منفی 
خواهــد بــود.« آنچه مهم اســت این 
اســت که معلم باید بازخوردهای خود 
را براساس چشم اندازی روشن و اینکه 
دانش آموزان در کجــا قرار دارند و به 

کجا باید بروند استوار سازد.

بازخورد



معلم ستایی از حجر تا ... 
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی
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معلمان از روزگاران کهن تا کنون همواره مورد ستایش و تجلیل و تکریم و گرامیداشت قرار گرفته اند. 
به گفتة منابع آگاه شــدت این تجلیل ها به حدی بوده که پس لرزه های آن در دوره های بعدی تاریخ نیز 

کاماًل احساس شده و باعث ترک برداشتن دیوارهای منازل مجاور شده است.

در عصر پارینه سنگی
 از اولین نشــانه های تجلیل معلمان این دوره اطالعات دقیقی در دســت نیســت. 
دیوارنوشــته هایی که در غار موستیه از انسان نئاندرتال به جا مانده، نشان می دهد در 
روزهایی از سال معلمان روی سر انســان های این دوره حلوا حلوا می شده اند. در این 
مراسم به معلمان، فراتر از شاخص های حرفه ای، به صورت تصادفی تقدیرنامه و نشان 

سنگی می داده اند. 
به گفتة کاوشگران نشان های وزین و سنگین فوق با کمرهای معمولی قابل جابه جایی 
نبوده و بلند کردن آن ها صدمات جبران ناپذیری بر کمر و سایر اعضا و جوارح معلمان 
دوران باستان وارد می ساخته است. متون تکریم آمیز زیادی که از دانش آموزان دبستانی 
دورة پارینه ســنگی به جا مانده حاکی از آن اســت که معلمان این دوره چون شــمع 
می سوختند و اطرافشان را تا شعاع چند کیلومتری روشن می کرده اند. باستان شناسان 
احتمال می دهند که در این دوره بخاری های غیراستاندارد جان معلمانی را گرفته که 

این نقش برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی به شمع تقلیل یافته است...

در عصر نوسنگی
در عصر نوســنگی ســتایش ازمعلمان ابعاد 
گســترده تری به خود گرفته  است. کاوشگران 
در حفاری هــای منطقة کارناک به اســتکان ها 
و لیوان های ســفالی یک شکلی برخورده اند که 
احتمال اهــدای لیوان های ترکــی و چینی به 
معلمان از ســوی اولیای دانش آموزان و مدارس 
را در راستای تکریم مقام آن ها تقویت می کند و 
نشان می دهد که معلمان در این دوره ها عناصر 

مهمی از جوامع بشری را تشکیل می داده اند. 

طنز



 با پیشرفت تکنولوژی
امروز تکریم مقام معلم وارد فاز جدیدی 
شده است. در همین رابطه از تئودوریوس 
حکیــم پرســیدند: »این علــم از کجا 
یافتی؟« گفت: »از گوشی تلفن همراه.« 
که باستان شناسان احتمال می دهند آن 
گوشی از ســوی معلمی به تئودوریوس 
حکیم داده شده و شاهدی است بر تکریم 

معلمان در طول تاریخ!  
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در عصر مفرغ
در این عصر تکریم معلمان وارد مراحل سرنوشت ســاز خود 
شده است. حفاری های باستان شناسان در حوزة رود سند نشان 
می دهد که در این دوره معلمان بارها از ســوی دانش آموزان و 
اولیایشــان به خاطر نمره مورد تکریم واقع شده اند. گاه شدت 
تجلیل به حــدی بوده که تــا مدتی معلم امــکان حضور در 
کالس را پیدا نمی کرده و بیمة خدمات درمانی هم مسئولیتی 

نمی پذیرفته  است. 

در دورة سپیده دم تاریخی
 تجلیل از معلمان وارد مراحل جدیدی از حیات خود شــده  است. نشانه هایی از مدارس 
خصوصی و انتفاعی )که بعدها در طول تاریخ به مدارس غیرانتفاعی لقب یافت( در دست 
است که در آن اولیای دانش آموزان با عبارات مهرآمیزی چون: »ناسالمتی ما چهل تا گوزن 
شــهریه دادیم، نمرة بچه مون چرا این قدر پایینه؟ این چه طرز درس دادنه، قربونت برم!« 
در راســتای قربان صدقة معلمان گام های درشت و غول آسا برمی داشتند. در همین دوره 
در تمدن بین النهرین تکریم معلمان از چنان ابعاد گسترده ای برخوردار بوده که معلمان 
می بایست روزی سه شیفت کار و مسافرکشی می کردند تا بتوانند جوابگوی ستایش ها باشند 
و حرمتشان به طور سفت و سخت جلوی صاحبخانه و سوپری و باجناق و سروهمسر حفظ 
شــود. در همین دوره نشانه هایی از تکریم معلمان در انشاها و شعرها و متون ادبی دیده 
می شود. کارشناسان احتمال می دهند که این آثار ادبی رویکرد نخبه پسندانه ای داشته و از 

سوی سوپری ها و صاحبخانه ها درک و فهم نمی شده است. 

در عهد باستان
در عهد باســتان معلمان از متمول ترین اقشار 
جامعه به شــمار می آمده اند. بر اساس یافته های 
کاوشــگران، در عصــر رابین هــود صندوقی از 
پس اندازهــای معلمان تشــکیل شــده بود که 
اندوختة آن ســر به فلک مــی زد و صرف امور 
خیریه می شــد. به وسیلة پول های این صندوق 
بــود که بعدها کتابخانة اســکندریه و باشــگاه 
بدنسازی گلدجیم ســاخته شد و دانش بشری 
پیشــرفت کرد. در دورة افالطون حکیم سردر 
آکادمی نوشــته بودند: »هرکه آپدیت نیست در 
این مکان داخل نشــود.« ایــن امر رنج و عذاب 
بسیاری را بر معلمان بخت برگشته وارد ساخته 
 بــود. می گوینــد حتی برخی معلمــان مجبور 
می شدند شیوه های جدید تدریس را یاد بگیرند 
که کاری بسیار طاقت فرسا بود. بعدها با پیشرفت 
دانش بشری و به روزشدن متدهای نوین خرید 
مقاله و کپی پیست، گام های نوینی در ارزشیابی 
معلمان برداشته شد و برخی معلمان توانستند 
همپای همکارانی که تحقیــق کرده بودند و یا 
مقاله نوشــته بودند در راستای رشد مقام واالی 

خود گام بردارند.



سواد نتیجة آموزش
در سال 2001، در یونسکو، پیمایشی 
جهت ارزیابی وضعیت سواد رسانه ای، از 
72 متخصص )شامل اساتید و معلمان، 
سیاســت گزاران و فعاالن رسانه ای( در 
52 کشــور انجام شــد. نتیجة پیمایش 
نشــان دهندة وضعیتی متناقض بود. از 
یک سو سوادرسانه ای در بعضی کشورها 
پیشرفت غیرمنتظره ای نشان می داد و از 
ســوی دیگر برخی کشورها اصاًل به این 
مسئله اهمیتی نداده بودند. در این میان 
نکته قابل توجه رویکرد متفاوت کشورها 
در ترویج سوادرسانه ای میان دانش آموزان 
بود که بسیاری سوادرسانه ای را به عنوان 
یک درس انتخابی و فوق برنامه در نظام 
آموزشی می نگریستند. چنین نگاهی به 

تازگی در ایران نیز به وجود آمده و کتاب 
»تفکر و سوادرســانه ای« به صورت یک 
درس انتخابی در پایه دهم اضافه شــده 

است. 
امــا کشــورهایی همچون فرانســه و 
انگلســتان به جای اختصاص یک کالس 
جداگانــه به سوادرســانه ای، مســائل و 
اصول مهــم سواد رســانه ای را در قالب 
برنامه رسمی درسی مدارس ادغام کرده 
و به جــای تمرکز بر »سوادرســانه ای« 
بــه مفهوم »آمــوزش رســانه ای« روی 
آورده اند که تفــاوت این دو چیزی بیش 
از تفاوت واژگانی است. آموزش رسانه ای 
دامنه ای گسترده تر از یک کالس یا کتاب 
درســی دارد و تالش می کند از ظرفیت 
برنامه آموزشــی موجــود و کالس هایی 

همچون ادبیات، تاریخ، جغرافی، فیزیک، 
ریاضی و ... جهت افزایش سواد رســانه ای 
دانش آموزان به شکل بهینه استفاده نماید. 
به عبارت دیگر آموزش رسانه ای فرایند و 

سواد رسانه ای نتیجة این فرایند است.

سطح شیب دار رسانه ای
در زمانــه ای که به عنــوان عصر انفجار 
اطالعات و عصر رسانه نامگذاری شده، هر 
روز با یک پیشرفت و دگرگونی جدید در 
محتوا و ابزارهای رسانه ای روبه رو هستیم 
و به تبع آن، آموزش رسانه ای هم فرایندی 
دائمی، پویا و دارای مراتب و مراحل متعدد 
است. در چنین شرایطی آموزش رسانه ای 
باید به گونه ای طراحی شــود که در عین 
انســجام، هم پاســخگوی پیشرفت های 
فناورانه و مسائل جدید مرتبط با رسانه ها 
و هم مرحله به مرحله فرد را در استفاده 

بهینه از رسانه ها توانمند سازد.
آموزش رسانه ای هرچه از سنین پایین تر 
شروع شــود، مهارت های بنیادی تری را 
در برمی گیرد کــه پیش زمینه یادگیری 
باالتر است.  پایه های  سوادرســانه ای در 

مؤلفه ها و معیارهای سنجش
 سوادرسانه ای نوجوانان

کیفیت مواجهه آنها با رسانه  ها 1
)خوب شنیدن و خوب خواندن(

کمیت مواجهه آن ها با رسانه ها 2
)میزان دسترسی و استفاده(

رژیم مصرف: توازن در استفاده از همة انواع رسانه ها3

نحوة صحیح و سریع دسترسی 4
به اطالعات موردنیاز و محصوالت رسانه ای

تفکر انتقادی )مواجهة فعال و پرسش گرانه 5
با تمامی تولیدات رسانه ای(

توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف و تکنیک های اقناعی6

شناخت ویژگی های رسانه و پیام های 7
آشکار و پنهان رسانه ای

تقوا و اخالق رسانه ای8

مهارت، خالقیت و تفکر خالق رسانه ای9

تولید محصوالت رسانه ای رو به رشد10
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شیب سواد رسانه ای
حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه ۳ تهران ما در دهه ای زندگی می کنیم که اتحادیة اروپا، آن را دهة سوادرسانه ای نامیده است. 

اکنون ده ســال پیش نیست که رسانه ها بخشی از دنیای ما می باشند؛ بلکه زندگی 
ما بخشی از دنیای رسانه ها شده است. سوادرسانه ای به عنوان مهارتی که استفادة 
بهینه و نقادانه از رسانه ها را ممکن می سازد، به عنوان بخشی ضروری از سواد قرن 
بیست و یکم توسط نهادهای بین المللی مورد تأکید و توجه قرار گرفته و از اواسط 
دهه 80 میالدی در نظام های آموزشی کشورهای مختلف دنیا گسترش یافته است. اما 

چگونگی آموزش این مهارت هنوز مورد بحث و چالش فعاالن این حوزه است.

سوادرسانهای



خوب شــنیدن، خــوب خواندن و خوب 
دیدن مهم ترین این مهارت هاست که در 
پایه های ابتدایی آموزش داده می شــود. 
جزئیات  بتواننــد  بایــد  دانش آمــوزان 
یــک عکس یا داســتان اصلی یک فیلم 
ســینمایی را به خوبی توصیف کنند. در 
مراحــل بعد تقویت قــدرت انتخابگری 
)تعیین رژیم مصرف(، تأمل، پرسشگری 
و تحلیل نقادانه، هســتة مرکزی آموزش 
رسانه ای است که مورد توجه قرار گرفته و 
سعی می شود با استفاده از ظرفیت برنامه 
تأمین شود. دانش آموزی  درسی موجود 
که بتواند اهداف و ارزش های پشت پردة 
یک تولید رســانه ای را تشــخیص دهد 
و تفاوت بازنمایی رســانه ای با واقعیت را 
تحلیل کند بخش قابل توجهی از مسیر 
را پشــت ســر گذاشته اســت اما تا قله 
سوادرسانه ای هنوز راه زیادی مانده است!

خواندن از طریق نوشتن
بــا  می کوشــد  رســانه ای  آمــوزش 
توانمندســازی کــودکان و نوجوانان در 
نقــد و تحلیل پیام های رســانه ای آن ها 
را از مخاطب منفعــل به مخاطبی فعال 
و هوشــمند تبدیل کند، و این مهم را از 
طریق تمرین و گام گذاشتن بر پلة تولید 
انجام می دهد. امروزه دانش آموزان بیش 
از هر زمــان دیگری ابزار در دســترس 
)برای مثال تلفن های هوشمند با قابلیت 

تولید همزمان متــن، صوت، تصویر و...( 
بــرای تولید پیام های چندرســانه ای در 
اختیار دارنــد. تولید، تمرین خوبی برای 
دانش آموزان اســت تا از ایــن طریق با 
ســازوکارهای تولید محصول رســانه ای 
آشنا شوند و خواندن را در حین  نوشتن 
بیاموزند. تجربه تولیــد خالقانه به آن ها 
کمک می کند چگونگی انتقــال پیام از 
تولیدکننــده تا مخاطب و آنچــه را در 
ایــن فاصله اتفاق می افتــد درک کنند. 
به طور مثــال چگونه پیامــی را در یک 
شبکة اجتماعی منتشر کنیم که بیش تر 
دیده شــود؟ یا  چگونه زاویه دوربین در 
یک تبلیغ ســبب می شود تا به محصول 
فکــر کنیم؟ تجربه آن ها در اســتفاده از 
رسانه های متنوع همچون رادیو، تلویزیون 

و اینترنت به آن هــا ویژگی های متفاوت 
ابزارهای رســانه ای را می آموزد و بخش 
مهــم دیگــری از سوادرســانه ای یعنی 

»رسانه  شناسی« را تأمین می کند.

ایران را دوباره مدرسه کنیم!
اگرچه امروزه کودکان و نوجوانان بهتر 
و بیشتر از خیلی از والدین و معلمانشان 
با رســانه های نویــن کار می کنند اما در 
اتخاذ رژیم مصرف مناسب و درک نقادانه 
پیام های رسانه ای دانش و تجربه ناچیزی 
دارند، به خصوص که پیام های رســانه ای 
زبانی پیچیده بــا قواعد مختص به خود 
برای بیان مفاهیــم و ایده های چندالیه 
دارند که به سادگی قابل فهم نیست و نیاز 
به آموزش دارد. همان طور که در دهة 60 
در کشور ما نهضت سوادآموزی یک گام 
بلند در جهت پیشرفت و اعتالی ملی بود، 
ضرورت دهة 90، نهضت سوادرســانه ای 
است. ورود کتاب »تفکر و سوادرسانه ای« 
به برنامه درســی کشــورـ  با تمام نقاط 
قوت و ضعفش ـ برخاســته از ضرورتی 
انکارناپذیــر در دنیای امروز اســت، ولی 
تا فراگیر شــدن نهضت سوادرسانه ای در 
کشــور راه زیادی باقی مانده است. راهی 
که بخش عمــده ای از آن جز با گام های 
مســتحکم معلمان و مربیان دلسوز این 
سرزمین طی نخواهد شد. به امید خدا در 
مقاالت بعــدی ضمن معرفی اصول کلی 
کاربردی  پیشــنهادهایی  سواد رسانه ای، 
و عملیاتــی جهت آموزش رســانه ای در 

کالس های درس ارائه خواهیم کرد.

 منابع در دفتر نشریه موجود است.

پله های سوادرسانه ای
تولید 

رسانه ای

تحلیل رسانه ای
فرهنگی، سیاسی، 

اعتقادی، جامعه شناسی

مواجهه نقادانه
تکنیک های اقناعیـ  شناخت متن و زیرمتن

رژیم مصرف رسانه ای

سواد دیجیتال

مخاطب 
فعال

باسواد 
رسانه ای
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الگوی تشدید رقابت

دام رقابت
محمدعلی اسماعیل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان، دانشگاه صنعتی شریف

ماجراهای مداد و پاک کن
در »مدرســة لوازم التحریر«، مســابقة 

داستان نویسی برگزار شد.
مداد شروع به نوشتن داستانی زیبا برای 

کودکان کرد.
نوشــتن برای پاک کن سخت بود. برای 
اینکه در مســابقه شکســت نخورد، به 
سرعت مشــغول پاک کردن نوشته های 

مداد شد. مسابقه به پایان رسید.
مداد و پاک کن از رمق افتاده بودند، اما 

داستانی برای کودکان باقی نمانده بود.
ای کاش معلم، مداد و پاک کن را در یک 
تیم قرار می داد تا با هم همکاری کنند و 
داستانی زیبا و بدون غلط و خط خوردگی 

باقی بگذارند.

الگوهای تفکر سیستمی
اگرچه مدارس تفاوت های زیادی با هم دارند ولی مشــکالت مشابهی نیز دارند. این مشکالت نشان دهندة روش های تصمیم گیری 
یکسان و ساختارهای مشابهی است که در این مدارس وجود دارد و آسیب زاست. ریشه های این مشکالت معمواًل پنهان هستند و در 
طی زمان نشانه های مختلفی از آن ها دیده می شود. الگوهای تفکر سیستمی بعضی از ساختارها و روش های تصمیم گیری متداول و 
چگونگی عملکرد آن ها را نشان می دهند. با استفاده از این الگوها می توانیم با دیدن نشانه های مشکالت به ساختارهای شکل دهندة 
آن ها پی ببریم و با اصالح این ســاختارها، مؤثرترین روش ها را برای حل این مشکالت به کار ببریم. این الگوها، مبنای اولیه ای برای 

تشخیص هستند و برای هر مسئله، عوامل و روابط دیگری که در آن مسئله خاص اثرگذار هستند، باید در نظر گرفته شوند.
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رقابت در خانه و مدرسه و جامعه ما رواج 
بسیاری دارد. از رقابت برای ایجاد انگیزه 
استفاده می شود. اما آیا ممکن است رقابت 

به ما و فرزندانمان آسیب بزند؟
 مادر برای اینکه بچه ها سر سفره غذا 
بخورند، آن ها را به رقابت تشویق می کند 
تا برنده شوند؛ او فرزندانش را با پسرعمو و 
دخترعمه و فرزند همسایه مقایسه می کند 

تا وادارشان کند بیشتر درس بخوانند.
 معلم برای اینکه دانش آموزان درس 
بخوانند آن ها را به رقابت تشویق می کند و 
از آن ها امتحان می گیرد و نمره هایشان را 
با هم مقایسه می کند و به بهترین هایشان 

جایزه می دهد.
 مدیر مدرســه بین معلم ها رقابت 
ایجاد می کند تا در راستای اهداف مدرسه 

تالش کنند.
مدیر منطقــه آموزش وپرورش با   
لوح های تقدیری که گهگاه به معلمان و 
مدیران مدارس می دهد، بین آن ها رقابت 
ایجاد می کند تا در راستای اهداف منطقه 

آموزش وپرورش حرکت کنند.
الگوی تشــدید رقابت را خیلی ها یاد 
گرفته اند و از آن اســتفاده می کنند. ما 
در این نوشته به بررسی ساختار رقابت و 

نتایج و آسیب های آن می پردازیم.

تفکرسیستمی



نشانه های فعال بودن این الگو
بعضی مشــاهدات ممکن است نشــان بدهند که این الگو در 

مدرسه شما فعال است. در چنین شرایطی:
 دانش آموزان حاضر نیستند با هم درس بخوانند؛

 دانش آمــوزان در صورت لــزوم، لوازم التحریــر خود را به 
همدیگر قرض نمی دهند؛

 دانش آموزان برای رسیدن به باالترین نمره کالس استرس 
زیادی دارند؛

 دانش آمــوزان فعالیت ها و دستاوردهایشــان را از یکدیگر 

مخفی می کنند؛
 دانش آموزانی که عملکرد بهتــری دارند مورد اذیت و آزار 

دیگران قرار می گیرند؛
 معلم ها عالقمند به حضور در کالس های یکدیگر نیستند؛

 معلم ها در مورد تجربیات و روش های کارشان با هم صحبت 
نمی کنند؛

 مدیران مدارس عالقه ای به حضور مدیران مدارس دیگر در 
مدرسه شان ندارند؛

 پشت سر هم حرف زدن و بدگویی در مدرسه رواج دارد.
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عالمت + روی کمان: رابطه علت 
و معلولــی که »تغییــرات متغیر اول 
اثری هم جهت بر متغیــر دوم دارد« 
و یا »متغیــر اول به متغیر دوم اضافه 

می شود«.
عالمت - روی کمان: رابطه علت 
و معلولــی که »تغییــرات متغیر اول 
اثری خالف جهت بر متغیر دوم دارد« 
و یــا »متغیــر اول از متغیر دوم کم 

می شود«.
عالمت + داخــل حلقه: چرخه 
بازخــوردی که هــر تغییــری را در 

خودش تقویت می کند.
عالمت - داخــل حلقه: چرخه 
بازخوردی که هر تغییری را به سمت 

رسیدن به تعادل می برد.

در مــوارد متعددی ســاختارهایی 
ایجاد می کنیم که دو نفر در وضعیت 
رقابت قرار می گیرند. درواقع با مقایسه 

وضعیت ایــن دو نفر، می خواهیم بین 
آن هــا رقابتی ایجاد کنیــم که باعث 
تالش بیشترشــان شــود. در چنین 
شــرایطی، بهبود وضعیــت یک نفر، 
برای دیگری تهدید به شمار می رود، 
در نتیجه او بر فعالیت خود می افزاید 

تا وضعیتش را بهتر از رقیب کند.
رقابت می تواند انگیزه ای برای تالش 
و حرکت باشــد. ممکن است به نظر 
برسد که در اثر این رقابت وضعیت هر 
دو نفر بهبود پیدا می کند. با این حال 
چیزی که به آن توجه نمی شــود این 
اســت که این بهبود وضعیت در چه 

شرایطی اتفاق می افتد:
 دو طــرف همیشــه در وضعیت 
احساس تهدید و استرس و اضطراب 

هستند.
 وضعیتشان در زمینه ای که رقابت 
می کننــد بهبود پیــدا می کند ولی در 

زمینه های دیگر ضعیف باقی می مانند.

 در موارد بســیاری دیده شده که 
فرد وقتــی می بیند بهبــود وضعیت 
به ســختی اتفاق می افتــد، به دنبال 

تخریب وضعیت رقیب خود می رود.
وقتی تالش فرد برای بهبود وضعیت 
خــود از اهــداف و انگیزه های درونی 
خودش ناشــی شده باشــد، رسیدن 
بــه این اهداف در او شــوق حرکت و 
پیشرفت ایجاد می کند. اما وقتی این 
بیرونی  ســاختارهای  از  ناشی  تالش 
باشــد که دیگــران بــرای او ایجاد 
کرده اند، مانند شرایطی که در الگوی 
تشــدید رقابت با آن مواجه هستیم، 
این فشــار و استرس و اضطراب است 
که کنترل فرد را به دســت می گیرد 
و او را از درون تخریــب می کنــد. در 
موارد متعددی این فشــار و استرس 
از  فروپاشــی  باعــث  اضطــراب  و 
درون می شــود و کار به افسردگی و 
بیمارستان و حتی خودکشی می کشد.
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راهکارهای مواجهه با الگوی تشدید رقابت
در مواردی که متوجه شــدید این الگو فعال است، برای کاهش آسیب ها به 

این راهکارها فکر کنید:
 از بروز موقعیت هایی که دو طرف با هم مقایسه می شوند جلوگیری کنید؛

 توجه دو طرف را به زمینه های دیگری که می توانند در آن ها رشد کنند 
معطوف کنید؛

 به تأخیرها توجه کنید و نتایج رقابت امروز را در پنج یا ده ســال آینده 
در نظر بگیرید؛

 هدف هایتان را بدون در نظر گرفتن وضعیت طرف دیگر انتخاب کنید؛
 اهداف بزرگ تری نسبت به موضوع رقابت برای خودتان انتخاب کنید؛

 زمینه های همکاری و موفقیت مشترک به وجود آورید؛
 نســبت به رقابت هشیار باشــید و فرار از دام رقابت را در موقعیت های 

مختلف تمرین کنید.

مثال های دیگری از این الگو
 رقابت درسی بین دو دانش آموز برای شاگرد اول شدن

 رقابت بین دو مدرسه برای جذب معلم ها و دانش آموزان ممتاز
 چشم و هم چشمی بین دو خانواده

 رقابت بین دو تولیدکننده برای افزایش تبلیغات یا کاهش قیمت
 ارتقای سطح تسلیحات و بودجه نظامی کشورها

نگاه یک متفکر سیستمی
دنیایی که در آن زندگی می کنیم 
مســائل پیچیده ای دارد که مواجهه 
با آن ها برای یــک نفر یا یک گروه، 
نیســت. حل  امکان پذیر  تنهایی  به 
مشکالتی مانند بحران آب، آلودگی 
نیاز  فقر،  و  ترافیک  محیط زیســت، 
بــه تالش و همــکاری تمام مردم و 

گروه های حاضر در جامعه دارد.
اینجاست که نظام آموزشی  سؤال 
ما چقدر دانش آمــوزان را برای این 
فضــای همدلی و همــکاری آماده 
می کند. نظام آموزشی که بر مبنای 
تشــدید رقابت و انگیزه های بیرونی 
ناشــی از آن طراحی شــده باشد، 
دانش آموزانی رقابتی و تک رو تربیت 
می کند که حاضر به اشتراک دانش 
و همکاری برای پیشرفت با همراهی 

دیگران نیستند.
بــرای مواجهــه با مســئله های 
پیچیــده ای که در جامعــه با آن ها 
آموزش هایی  به  نیاز  هستیم،  مواجه 
داریم که بــر موفقیت جمعی تأکید 
داشته باشد و هر کسی یاد بگیرد که 
دیگران  موفقیت  قبال  در  موفقیتش 

است.
در چنیــن الگویــی، توانمنــدی 
یــک هم کالســی به عنــوان تهدید 
دیــده نمی شــود. توانمندی هــای 
یک هم کالســی، یک دوست و یک 
هــم کار، فرصت هایــی برای رشــد 
یکدیگر  توانمندی های  از  هســتند. 
استفاده می کنیم تا مشکالتی را که 
بــا آن ها مواجه هســتیم به بهترین 
شکل حل کنیم و فرصت هایی را که 
در اختیار داریــم به بهترین صورت 

استفاده کنیم.

برای مشاهده یکی از فعالیت هایی 
که بر مبنای الگوی تشــدید رقابت 
طراحی شده است، به مقاله »رفاقت 
در برج هیجان« در نشــریه رشــد 
مدرسه فردا، آبان 1395، صفحه 26 

تا 28 مراجعه کنید.



روز اول درس
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مهسا از دیدنت خوشحالم
سحر شاه ولی کوه شویی
آموزگار، ایذه، خوزستان
بازنویسی: جعفر ربانی

چهــرة  بــه  کالس  بــه  ورود  در   
دانش آموزانتان نگاهی بیندازید، به آن ها 
سالم کنید، اگر می توانید با آن ها دست 
بدهید و دستشان را بفشارید. نشان دهید 
که از حضــور دانش آمــوزان در کالس 
خوشحالید. چون این برایشان بسیار مهم 
اســت. این نوع برخورد بــا دانش آموزان 

می تواند کار و روش هر روزة شما باشد. 
یقین بدانید اثرات بسیار خوبی خواهد 

داشت. 
 در همــان روز یا ســاعت اول برای 
نشســتن دانش آموزان طرحی بدهید و 
براساس آن میز و نیمکت ها یا صندلی  ها 
را بچینید. مثاًل می توانید نشستن آن  ها 
را براســاس حروف الفبــا تعیین کنید 
مخصوصًا کــه این کار به شــما کمک 
می کند اسامی دانش آموزان را زودتر یاد 

بگیرید. 
 برای بچه هــا دربارة خودتان صحبت 
کنید و از ســابقه کارتان در این مدرسه یا 
مدرســه های دیگر، برایشــان بگویید. در 
مقابل، اجازه دهید آن ها هم دربارة برخی از 
جنبه های شخصیت و کار شما سؤال کنند. 
مثاًل دربارة روش آموزش تان، نام فامیل شما، 

چگونگی سلوک شما با آن ها و ... .
 ســعی کنید اســامی دانش آموزان 
را درســت تلفظ کنید. مخصوصًا، وقتی 
حضور و غیاب می کنید روی نام هر کدام 
از بچه ها مکث کنید و عبارت یا جمله ای 
تحسین آمیز دربارة او بگویید. مثاًل بگویید: 

مهسا! از دیدنت خوشحالم. 

الهه! به این کالس خوش آمدی. زهرا.... 
در همین جلسه انتظارات خود از بچه ها 
و کالس را روشن کنید. این را بدانید که 
دانش آموزان خیلی زود به شیوة کار شما 
پی خواهند برد و خواهند دانست که شما 
چگونه معلمی هستید و چه برنامه هایی 
دارید و چه تنبیهات و سخت گیری هایی 
دارید. پس بهتر است خودتان این موارد 
را در همان جلسه اول برای بچه ها توضیح 
دهید. در عین حال در این جلســه برای 
آن ها قانون و مقررات نتراشید و بگذارید 
در طول ســال با عملکرد شما در کالس 

آشنا شوند. 
 دانش آمــوزان را نســبت به کالس و 
دورة تحصیلی شان- اگر تازه به این کالس 
یا این دوره وارد شده اند- آگاه کنید. دربارة 
کتاب هایشان، دربارة اجازه گرفتن، دربارة 
چگونه صحبت  کــردن، دربارة امتحان و ... 

برای آن ها توضیح دهید. 
 خالصه ای از رئوس مطالب و یا طرح 
کلی آموزه هایی را که در این نیم سال یا 
سال تحصیلی قرار است به بحث بگذارید 
بــه دانش آمــوزان بدهید تا بــا مطالب 
آشــنا شــوند و آمادگی فراگیــری پیدا 
کنند. همچنین دربــارة کارهای ویژه ای 
که دانش آموزان بایــد انجام دهند مثل 
سفرها، دعوت از سخنران ها، برنامه های 
چند رسانه ای و ... به آن ها توضیح دهید. 

برانگیزاننــده  کــه  فعالیت هایــی   
و تحریک کننــده باشــند، طراحــی و 
برنامه ریزی کنید می توانید این کار را در 

قالب سرگرمی، بازی، همایش، گفت وگو 
و ... انجام دهید. 

 گاهی در کالس خواندن یک داستان 
کوتاه را شــروع کنید اما در نقطه اوج آن 
متوقف شــوید و به دانش آموزان بگویید 
که ادامه داستان را فردا برایشان خواهید 
خواند. با این کار سعی کنید ذهن و خیال 
آن ها را دربارة ادامه داستان فعال کنید. 

 بــرای دانش آمــوزان معماهایی در 
ارتبــاط بــا درس هایی کــه می خوانند 
طراحی کنید و بگویید تــا روز بعد، که 
خودتان جواب آن را خواهید گفت، آن ها 

را حل کنند.
 در خصوص هر درس تکلیفی کوتاه 

به بچه ها بدهید: 
پــدر و مادر  با  مطالعات اجتماعی: 
یا یکــی از بزرگ  ترها دربــارة یک واقعه 

تاریخی مصاحبه ای انجام دهید. 
علوم: یکی از ابتکارات یا اکتشــافات 
بیست  سال اخیر را نام ببرید و دربارة آن 

یک صفحه بنویسید.
ریاضیات: با جســت وجو در کتاب ها، 
مجالت و یا فضای مجازی ســه معادلة 
ریاضی را کــه در زندگــی روزمره قابل 

استفاده است بنویسید. 
ورزش: رکورد جهانی پرتاب چکش چه 
فاصله ای  است؟ استانداردهای این رشته 

ورزشی را برای چهار یا پنج ماه بنویسید.
هنر: یکی از نقاشی های کمال الملک را 
به  دقت نگاه کنید و بگویید چه چیزهایی 

را به یاد شما می آورد. 

دستاورد



انــگار آتش افتــاده بود در دســت 
محسن! هول کرده بود. پشت هم کتاب 
تاریــخ را ورق می زد. طوری که صدای 
شرق شــرق آن توی سنگر می پیچید. 
پنج فصل یک کتاب را یک شــبه مرور 
کردن کار هر کســی نبود. الاقل کار او 
نبود. شــاید ده باری هجــی کرده بود 
این صفحه هــا را. کتاب باد کرده بود و 
بزرگ نشان می داد خودش را. محسن 
لولــه کرده بود خودش را روی کتاب و 

سرش را گذاشته بود میان زانوهایش.
نــور بی رمــق فانوس ســنگر از الی 
زانوهایش افتــاده بود روی کتاب و او، 
توی این نور زرد بی رمق با سه انگشت 
قوطی کنســرو را می چوریــد و با دو 

انگشت ورق می زد تاریخ را.
لوبیــا گاه از الی انگشــت های نازک 
محسن چکه می کرد روی کتاب. سرش 
را هم هر چنــد بار که باال می آورد زل 
می زد به دهانه ســنگر. چشــم هایش 

شده بود دو کاسه خون.
تــا صدای هرهر بچه ها بلند می شــد 
سرش را قفل می کرد بین دست هایش. 
تکرار پشت تکرار. یک جمله راه ده بار 
می خواند. بلند هم می خواند. کلمات را 

الی دندان هایش خرد می کرد...

  

کی با من صلح می کند. آخر. تاریخ و 

توضیح تاریخ
محمد جواد عسکری باقرآبادی
مربی پرورشی،یزد، شهرستان بافق
تصویرگر:  سید میثم موسوی
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داستان



این همه دربه دری. چند ماهه این طور 
پالسیده ام کرد. از قیافه انداختم. 

شــش ماه پیــش که دســتم گرفت، 
پشــتم لرزید تا نوشت محسن. عمدی 
یا ســهوی بودنــش را نمی دانــم. اما 
وقتی ســین محســن را مثل شمشیر 
کشــید تازه دردش چند برابر شد. بعد 
از این همه هنوز ردش هســت. شاید 
می خواســت همیشه باشــد این اسم، 
بعد  نوشــت محســن.  فقط  نمی دانم. 
پرانتزی باز کرد و چند حرف نوشــت. 
حاال بگویید یعنی چه، نمی دانم. یعنی 
اصاًل درک درستی نسبت به آن ندارم. 
چند حرف بــا فاصله )پ ز م(. من هر 
چه در خودم ســراغ دارم همه اسم و 
رســم دارند. بپرسید محسن منظورش 
خوب بود یا بد نمی دانم. هنوز که هنوز 
اســت آن را نمی شناســم. صحبت سر 
توانستن و نتوانستن نیست. وظیفه من 
نیست که بخواهم کسی را تحلیل کنم. 
فقط کارم معرفی کردن اســت. همین! 

... قضاوتش با شماست که می خوانید.
برم  دوشــنبه ها  و  شــنبه ها  محسن 
می داشــت و پشــت کش محکمی که 
بســته  فرمان دوچرخه الری اش  روی 
مسیر  دلنگ دلنگ  و  می گذاشــت  بود 
مدرســه را رکاب می زد. باد زیر پوستم 
می خورد، شرق شــرِق ورق هایم در هوا 
ساعت  اوائل،  تاریخ،  ساعت  می پیچید. 
نفس های عمیق محســن بود. این را از 
آنجا می گویم که تا معلم صدایش گرم 
می شــد سر محســن ولو می شد و آب 
دهانش کش می آمد روی صورتم. یک 
بار هم معلم آمد مرا لوله کرد زد وسط 
سر کوچک محســن. چه سر محکمی 
داشــت. با گرمب صدا بچه ها ترکیدند. 
وقتی از مدرســه برگشت دق دلی اش 
را ســر من خالی کرد. پرتم کرد گوشه 
اتاق. بعــد از آن نمی دانم به مدرســه 

نمی رفت یا مرا همراهش نمی برد.
وقتی هم که سراغم آمد لباسش شده 
بود زرد خاکی. مادر گونه اش را بوسید 
و یک پالستیک کتاب داد دستش. من 
هم البه الی آن کتاب هــا بودم و حاال 
در این گوشــه، توی این سنگر نمور... 
وای از دست این محسن. این همه آدم 

با یــال و کوپال و این یک الف بچه در 
میان شان.

  

بلنــد می کند که  محســن کتاب را 
پرت کند گوشــة ســنگر. باز سرش را 
و می گــذارد جلویش  تکان می دهــد 
و قرچ قروچ شــروع می کنــد کلمات را 
لوبیا جویدن.  دانه های کنسرو  البه الی 
اگر به مادرش قول نداده بود هیچ وقت 
نگاهــش هم نمی کــرد. مدتی با تاریخ 
قهر کرده بــود اما حاال دارد می چورد، 

آن هم فقط به خاطر مادرش...
بقیه  از  تاریــخ  میان همــه درس ها 
خاطراتش،  از  برایــش.  بود  دردناک تر 
از حافظة مزخرفی که  از سنگینی اش، 
داشــت، و از همان ضربــه ای که معلم 
بی هوا توی کله اش زده بود و حاال شده 
بود عقده بیخ گلویــش. اما مادرش را 
از همه این ها بیش تر دوســت داشت. 
برای همین می خواســت درس بخواند. 
می خواست به آن هایی که برایش خنده 
می کردند و دستش می انداختند نشان 
دهــد که پخمه نیســت؛ اگر بخواهد و 

اگر آزاد بگذارندش می تواند.
اما این تاریخ...

بوی بــاروت که آمد تــوی دماغش، 
آتــش گرفت. زیــر پایش گــر می زد. 
چندتایــی از هم کالســی هایش رفته 
بودند. خودش زیر تابوت چندتایی شان 
را هم گرفته بود. نمی دانســت چرا، اما 
دیگر خسته شــده بود. مادرش شب ها 
غــر می زد. پــای دفتر و قلمــی را که 
چند مدت ولو کرده بود زمین، وســط 
می کشــید. باید می رفت. راضی کردن 
مادر کار ســاده ای نبود اما محسن هم 
از آن لوتی هایش بود. قسمش داده بود 
فقط یک بار. آنجایی کــه نه گلوله ای 
هســت نه توپی نه تانکی. ولی کجای 
میدان جنگ همچــی جایی بود. مادر 
بیچاره قبول کرد. اما محســن خودش 
افتاده  غوغایی  می رود.  می دانست کجا 
بود در جانش. نمی دانست از تاریخ فرار 
می کند، از بچه هایی که بش خندیدند، 
از خانه و مدرســه از همــه یا از هیچ 

کدام شان.
هیچ وقت رهایم نکرد محســن. شدم 
پر از خــط و خال های عجیب و غریب. 
پالستیکی ام  جلد  پالسیده.  و  آماسیده 
تیز خودکارش سوراخ ســوراخ  نوک  با 
شد. محسن بیچاره ام کرد. همین )پ ز 
م( پسر زرنگ مادر که امروز هم پشتش 
را گذاشــته روی خاک  های این کانال 
سایبان  می شوم  گاه  می خواندم.  یکریز 
صورتش و باز نفس های کشــدار و بلند 
محسن. و باز زوزة کشدار گلوله ها از جا 
می پراندش و دوباره ســر می کند میان 
من و هجی می کند. ده بار هر جمله ام 

را مرور می کند...
پرت  گرومبــی  با صــدای  ناگهــان 
می شــوم گوشــة کانال. همه چیز به 
هــم می ریزد. همه جا در خاک و خون 
گم می شــود. پیدا نیست محسن. برای 
مدتی از دســتش جدا شــده ام. اما نه، 
باز انگار نفس های تندش را می شــنوم. 
ســینه خیز نزدیکم می شــود. از سرتا 
پایش خــون چکه می کند، نفس هایش 
به شماره افتاده. به سختی دست دراز 
می کند  از زیر خاک بیرونم می کشد. با 
خودش حرف می زند »مادرم باید بداند 

سر قولم بودم«.
دکمة خیس از عرق و خون پیراهنش 
را باز می کند. روی سینه اش می گذارم 

و باز دکمه ها را می بندد.
چه ســینة گرمــی دارد. چــه قلب 
خــون  شــره های  دارد.  تپنــده ای 
میــان برگ هایــم مــی دود و بــه هم 
می چســباندم... پس چطور می خواهد 
ورق  را  برگ هایــم  محســن  دوبــاره 
بزند؟ بــا این خــط و خال های کج و 
معــوج و با این شــره هایی که نشــتار 
کشیده اند. دیگر تاریخ خواندنی نیست. 
گرومب گرومب صدا پشــت هم می آید. 
همه  جا دود و آتش اســت. پرنده ای از 
سینه محسن بال می کشد و بعد تاریک 
می شــود. دیگر چیزی بــرای توضیح 

دادن نیست.
هجی کردن:

چوریدن:
نشتار:
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زهرا مشیری
عضو گروه آموزشی و پژوهشی آسمان  
بهاره میرزاپور

معلم مطالعات اجتماعی منطقه ۴تهران  

بازی در کالس
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چند كلمه خودمانی
دوست و همکار خوبمان، سالم

ســال تحصیلی جدید آغاز شده است و تو هم مثل ما این 
دغدغــه را داری که چگونه می توانی کالســی بانشــاط تر و 
باکیفیت تر داشته باشی. برای حل این مسئله مشترک از تو 
دعوت می کنیم که با هم، روی »استفاده از بازی ها در مسیر 

یادگیری«  بیشتر تأمل کنیم.
با بهره گیری از بازی ها در آموزش می توان شــور و نشــاط 
بیشــتری در کالس ایجــاد کرد و تجربــه یادگیری را برای 
دانش آمــوزان خاطره انگیز كرد. حال اگر ایــن بازی به ابزار 
ویژه ای نیز نیاز نداشــته باشد کار شــدنی تر هست. ما فکر 
می کنیم که بازی، ابــزاری برای ایجاد حال خوب در کالس 
اســت و تأکید داریم که بازی،  ابزار است و بازی دادن هنر. 
و این نشانگر نقش بی بدیل شما در استفاده از این ابزار برای 

نیل به اهداف آموزش است.
بازی گاهی یک حاشــیه کوتاه 10 دقیقه ای اســت برای 
انرژی بخشی و رفع کســالت و گاه با محتوای درسی و طرح 
درس تو ارتباط مســتقیم تری دارد، شاید به تو كمك  كند تا 
در کالس تمرکــز ایجاد کنی یا در شــروع كار یخ کالس را 

بشکنی. حتی ممکن اســت بخواهی از این ابزار برای تلفیق 
چند محتوای آموزشــی اســتفاده کنی و یــک طرح درس 

مشترک را با همکارانت اجرا کنی.
دوســت خوبم، هر کدام از این کارکردها که مد نظرت است، 
مــا را در کنار و همراه خود بدان. مــا نیز برآنیم که اینجا و در 

طول ســال تحصیلی بازی هایی را به شما معرفی کنیم و در 
یک فضای تعاملی از هم یاد بگیریم. تو هم پیشنهادها 

و تجربه هایت را با ما به اشــتراک بگذار و ما را در 
یادگیری هایت سهیم کن. برایمان از تغییراتی 

بگو که در یک فعالیت انجام داده ای و آن را 
با شرایط کالست بیشتر سازگار کرده ای. 

بازی هایی را که می شناســی با ذکر 
منبع به ما معرفی کن. شاید دفعات 
بعد کــه مجلــه را ورق بزنی نام 
خودت را ببینی و از اینکه جمع 
بیشتری از معلمان این سرزمین 
در لذت یادگیری و رشد با تو 
سهیم شده اند، احساس زیبایی 

را تجربه کنی.

نام بازی: یک دقیقه آرامش
هدف: افزایش آرامش، برگرداندن 
تمرکز از دست رفته دانش آموزان

رده سنی مناسب: ابتدایی و متوسطه
ابزار: ندارد

مدت زمان اجرا: 5 تا 10 دقیقه
محل اجرا: کالس درس یا مکان دیگر

چگونگی اجرای بازی
1. چشمان خود را ببندید.

2. هر وقت فکــر کردید ۶۰ ثانیه 
شده است، چشمانتان را باز کنید.

در حاشیه بازی
 این بازی تجربه جمعی ســکوت آگاهانه اســت و وقتی 

دانش آموزان تمرکز کافی ندارند و شــیطنت می کنند یا بعد 
از انجام یک فعالیت فکری سنگین، کمک زیادی به سرحال 

شدن آن ها می کند.
 صبر کنید تا همه دانش آموزان خودشان چشمشان را باز کنند.

 در طول زمان بازی، به دانش آموزانی که زودتر از 60 ثانیه چشمشان 
را باز کرده اند، عالمت سکوت بدهید تا آرامش بقیه حفظ شود.

 بعد از بازی چند دقیقــه ای درباره تجربه بازی با دانش آموزانتان گپ 
و گفت کنید.

 از ایــن بازی در طــرح درس تفکر برای آموزش خطاهــای ادراکی می توانید 
استفاده کنید. در این صورت می توانید بازی را به این صورت اجرا کنید:

زمانی که دانش آموزان چشــم های خود را بستند،  به ســاعت خود نگاه کنید و به 
نفر ترتیب زمان باز شــدن چشــم هر دانش آموز را از  تــا  اول  نفر 

ز آخر روی تخته بنویســید. این عــدد معمواًل  ا
15 ثانیه شروع و تا 150 ثانیه تمام می شود. 
پس از پایان بازی درباره اینکه درک همه 
مــا از پدیده های اطرافمان یکی نیســت 
و در تفســیر آن دچار خطا هســتیم، با 

دانش آموزان صحبت کنید.

 منبع: 
گروه آموزشی و پژوهشی آسمان
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بیشتر یاد بگیریم
کتابی که در این شماره می خواهیم 
معرفی کنیم، منبعی است که در 
بازی »مــردم، دزد، پلیس« از آن 
استفاده کردیم. در این کتاب انواعی 
از بازی های یخ شکن، انرژی زا،  تفکر 
خالق و... با دســته بندی منظمی 

آورده شده است.
پیشــنهاد ما آن اســت که قبل 
از بازی های کتاب،  از اســتفاده 
توضیحات صفحه هــای ابتدایی 
کتاب )پیش از بخش اول( را به 

دقت مطالعه کنید.

در حاشیه بازی
الف. می توانید داستانی بیابید یا بنویسید که محتوای آن با طرح 
درس آموزشــی شما مرتبط اســت؛ در این صورت الزم است 
حواستان باشــد که تکرار واژه های درسی برای بچه ها مالل آور 
نباشــد. پیشنهاد دیگر آن است که متن داستان را خود بچه ها 
بنویسند. به این ترتیب می توانید میان این بازی و تمرین نگارش 

 .نیز پل بزنید. به متن طنز هم فکر کنید
ب . قبل از شــروع کار قاعده بازی را با چند جمله ســاده برای 

بچه ها بگویید.
فضای کالس را برای اجرای بازی آماده کنید. طوری که بچه ها 
به راحتی بتوانند بلند شــوند و بنشینند و اگر این کار را سریع 
انجام دادند، خطری ایجاد نشود. مثاًل کیف ها را در جای مناسبی 

قرار دهید.
پ. در این بازی توجه به داستان یا هم گروهی ها با یک حرکت 

فیزیکی همراه می شود و ترکیب تمرکز و تحرک زیباست.

 منبع: 
از کتاب زیر استفاده شده است و تغییراتی در آن ایجاد شده و نکاتی نیز به آن افزوده شده 

است.
بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مربیان برنامه های مشارکت محور/ کاری از صندوق کودکان 

سازمان ملل متحد )یونیسف(، ترجمه دکتر الهه میرزایی، دایره، 1392.

نام بازی: مردم، دزد، پلیس
هدف: گرمابخشی و انرژی زایی

رده سنی مناسب: محدودیت سنی ندارد؛ 
اما برای دورة دبستان مناسب تر است.

ابزار: یک داستان با سه کلیدواژه تکراری
مدت زمان اجرا: 5 تا 10 دقیقه

محل اجرا: کالس درس یا مکان دیگر

چگونگی اجرای بازی
1. در صــورت امــکان از بچه هــا بخواهید 
صندلی های کالس را دایره وار بچینند و روی 

آن ها بنشینند.
2. بچه ها را به سه گروه تقسیم کنید.

3. یکی از گروه ها را با عنوان »پلیس«، دیگری 
را »دزد« و گروه ســوم را »مردم« نام گذاری 
کنید. )ایــن نام ها را می توانید متناســب با 
داستان خود تغییر دهید. پیشنهاد می شود از 
کلیدواژه هایی استفاده کنید که بچه ها دوست 

دارند نام گروهشان آن کلمه باشد.(
4. داســتانی را که از قبل آمــاده کرده اید، و 
این سه کلیدواژه در آن تکرار می شوند، برای 
بچه ها بخوانید. هر زمان که شــما به نام یک 
گروه در داستان می رسید، افراد آن گروه باید 
سریع بلند شوند و بنشینند. داستان را تندتر 

تعریف کنید تا هیجان بازی بیشتر شود.
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از شاگرد سمساری تا استادی
دکتر محمد عطاران
دانشیار دانشگاه خوارزمی

بخش اول کتاب »در تمنای یادگیری« که به کوشــش آقای محمد ناصری تهیه  شده، حاوی 
شرح حال و ســوانح ایام دکتر محمدرضا سرکار آرانی، استاد دانشگاه ناگویا در ژاپن است. در 
مقدمه کتاب سرکار آرانی آورده است: »طبیعی است که هر خواننده ای حق خود بداند این اثر را 
آن گونه که می خواهد، بخواند. به  این  ترتیب ممکن است جمله ها رنگ دیگری بگیرند. برداشت ها 
قالب های متفاوتی پیدا کنند و نتیجه گیری ها با پیام هایی بعضًا متنوع یا معکوس با خواســت 
دست اندرکاران اثر به دست داده شود« با اینکه این حق به خوانندگانی همچون من داده  شده 
اســت، زمانی که آرانی به مالزی آمد، من که نیمی از این کتاب را خوانده بودم با او به گفت وگو 
نشستم و بخش هایی از کتاب را با یکدیگر به بحث گذاشتیم. بخش اول کتاب حاوی شرح زندگی 
سرکار آرانی از کودکی تا امروز، یعنی دوره ای است که در دانشگاه ناگویا در ژاپن مشغول تدریس 
شده و در آن دیار رحل اقامت افکنده است. بخش دوم کتاب هم شامل گفت وگوهایی است که او 
با معلمان، مسئوالن و دست اندرکاران و صاحب نظران تعلیم و تربیت در ایران داشته است. سرکار 
آرانی در دورة کودکی در آران کاشان، از این اقبال برخوردار بوده که عالوه بر داشتن پدری اهل 
ادب و شعر، در بازار حرفه آموزی کند که به نظر من این کار عالوه بر اینکه جرئت و بی باکی را به 
وی آموخته اســت، مهارت تعامل و گفت وگو با دیگران را هم به او آموزش داده است؛ فرصت و 
مهارتی که نسل جوان امروز ما از آن به دالیل و مقتضیات فراوان محروم مانده است. کار کردن در 
کارگاه مسگری در بازار به آرانی فرصت بزرگ شدن داد و او را چند سال بزرگ تر کرد )ص 32(. او 
در مغازه مسگری، و در مواجهه با مشتریان، »یاد گرفت که چطور با بزرگ ترها حرف بزند تا بتواند 

روی آن ها تأثیر بگذارد و وارد بحث هایشان بشود« )ص33( . 

ادامه تحصیل در کاشان، ظهور انقالب و 
سپس حضور آرانی در جبهه های جنگ، 
مجموعه تجربه هایی اســت که آرانی از 
سر می گذراند تا به دانشگاه وارد شود. در 
ایامی که دورة کارشناسی را می گذراند به 
موضوع ژاپن، با توجه به مشابهت هایی که 
ژاپن با ایران از حیث موقعیت پس از جنگ 
داشــت، عالقه مند می شود و پروژة دورة 
کارشناسی خود را دربارة ژاپن می گذراند، 
این عالقه در دورة کارشناســی ارشــد 
بیشتر می شود که به صورت پایان نامه ای 
دربارة مطالعات تطبیقی آموزش وپرورش 
ژاپن خود را نشان می دهد. استمرار این 
عالقه و دل بســتگی موجب می شود در 
بیــن گزینه های مختلفی کــه آرانی در 
ادامــه تحصیل در مقطــع دکتری دارد، 
کشــور ژاپــن را انتخاب کنــد. از نکات 
برجســته در گزارش ایــن دوره، تالقی 
آرانی با اســتاد راهنمایش و گفت وگویی 

است که بین این دو درمی گیرد. تعاملی 
که در واقع همــة زندگی علمی آرانی را 
از این  پس شــکل می دهد. استادش به 
او می گویــد: »همان طور کــه می دانید 
من بیشتر دل بســته نظریه در ارتباط با 
عمل هســتم و در این دو جهت فعالیت 
می کنم، ولی شــما از جامعه ای می آیید 
که بیشتر دانشــگاهیان آن، دست کم در 
حوزة علوم انسانی، با حوزه عمل ارتباط 
چندانی ندارند و اغلب نظریه های وارداتی 
را ترجمه و برای عمــل توصیه و ترویج 
می کنند؛ گاهی حتی بدون درکی عمیق 
از مســائل و شــرایط عمل و استخراج و 
تدوین نظریه ها و خاستگاه آن ها« )صص 

 .)79-78
در واقع این نکته کلیدی که سرچشمه 
اغلب مشــکالت جامعه علــوم تربیتی 
کشــور ما است به خوبی توسط آن استاد 
ژاپنی بیان می شود و بر جهان بینی آرانی 

تأثیر می گــذارد به نحوی که اگر به بقیه 
بخش های کتاب که حاصل گفت وگوی او 
با دیگران است، نظر بیندازید جوهرة این 

بینش را در این گفت وگوها می یابید.
 جامعة متخصصــان تعلیم و تربیت در 
ایــران، از نقیصه ای اساســی رنج می برد 
و آن نداشــتن تجربه های دســت  اول از 
تعلیم و تربیت عملی اســت و نا آشــنایی 
با آنچه در بطن تعلیم و تربیت کشــور و 
مــدارس و دانشــگاه ها رخ می دهد. لذا 
یعنی  تعلیم و تربیت  عملگــران  فاصلــه 
معلمــان، مدیــران و دیگــر مجریــان 
تعلیم و تربیت با متخصصان تعلیم و تربیت 
در ایران بســیار زیاد اســت. متخصصان 
دانشــگاهی، تصور می کنند که معلمان 
و مدیــران، دانــش الزم را در مواجهه با 
مســائل تعلیم و تربیت ندارند و در نقطة 
مقابل، معلمان هم تصــور می کنند که 
دانشــگاهیان حرف هایی می زنند که به 

معرفیکتاب
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درد کالس نمی خورد و به دلیل بی خبری 
از جهان واقع و بطن حادثه، حرف هایشان 
مشکل گشا نیست و ره به جایی نمی برد. 
بخش عمده ماجراهایــی که از این  پس 
در زندگــی آرانی رخ می دهد، برگرفته از 
توصیة اســتاد ژاپنی اوست که وی را به 
اهمیت نسبت بین نظریه و عمل هشیار 
کرد و او را بر آن داشــت کــه، به عنوان 
متخصص تعلیم و تربیت، به میدان عمل 
نزدیک باشد. این آموزه در ژاپن، تا آن  حد 
ارزشــمند و مهم دیده شده که به گفتة 
آرانی، اولین مجلــه معلمان که بیش از 
صد سال است منتشر می شود، از معلمین 
می خواهــد تجــارب و یافته های خود را 
برای نشریه ارسال کنند؛ چرا که در این 
مجله و مجالت مشــابه بیش از نظریات 
روان شناســی و علوم تربیتی، تجارب و 
معلمان در صحنه عمل  دســتاوردهای 

گزارش  می شود )صص 97-96(. 
تجربة مطالعه آرانی دربارة مدارس ژاپن 
و ایران او را متقاعد کرده اســت که اگر 
می خواهیم معلمــان در کار خود موفق 
شوند باید مسئولیت های آن ها را به آن ها 
برگردانیم. او معتقد است که روند کار در 
ایــران و اغلب نقاط جهان، این گونه بوده 
که  نقش معلم در تعلیم و تربیت کاهش 
یافته اســت، و  من آن را به »درماندگی 
آموخته شده« تعبیر می کنم. او می گوید: 
»مشکل، احتمااًل از کاهش مسئولیت ها 
و عدم مشارکت ها شــروع  شده است. از 
آنجایی شروع  شده است که دانشکده های 
علــوم تربیتی آمدنــد و معلم را کوچک 
تعریف کردند. هر روز مسئولیت های معلم 
را کندند و کنار گذاشــتند. به او گفتند 
کــه تو دیگر به فکر کتــاب نباش، آن را 
برایت آماده می کنیم. برنامه ریزی درسی 
و محتوای آن در سطح تو نیست؛ کسان 
دیگری را برایت تربیت می کنیم، بیشتر 
نقش ماشین آموزش تعلیم را داشته باش 
و بقیه کارها را به ما بسپار« )ص100(

لذا، به نظر آرانی، اگر می خواهیم اصالح 
و تغییــری در کار تعلیم و تربیت صورت 
بگیــرد، »باید به او ]معلم[ مســئولیت 
بیشــتری بدهیــم ]زیرا[ وقتــی معلم 
مســئولیت، اقتدار و اختیار و مشارکت 
داشته باشــد، تأثیر هم خواهد داشت« 

)ص101(.
آرانــی در پی جویــی تحــول و تغییر 
عمــل،  صحنــة  و  تعلیم و تربیــت  در 
می کند.  پیشــنهاد  را  »درس پژوهــی« 
شــیوه ای که مبتنی بر تغییــر در معلم 
و مدیــر اســت و مبنــای آن گفت وگو، 
یادگیری، و مشارکت و کار فرهنگی است. 
به نظر آرانی درس پژوهی  آموزشی است 
از یکدیگــر، و مبتنی بر گفت وگو، که در 
آن »الزم است بهسازِی تک تِک سازه های 
فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد 
و نحوة نگاه همه عوامل مدرسه در فرایند 
یادگیری ســازمانی عوض شود تا اتفاق 
اثربخشــی بیفتــد.« )ص 129(. در این 
فراینــد همه از هم می آموزند و به کمک 

هم گامی به جلو برمی دارند. 
گفت وگوی آرانی با محمود امانی، مدیر 
کل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب ابتدایی 
و متوســطه نظری، ســومین گفت وگو 
در این کتاب اســت کــه در آن آرانی به 
ســؤال های امانــی دربــارة برنامه ریزی 
درســی و وضعیت آن در جهان معاصر 
پاســخ می دهد. آرانی، در این گفت وگو، 
مســیر آینده تعلیم و تربیت را حرکت از 
تمرکز به عدم تمرکز، از معلم به معلمی، 
همچنین فردی کردن یادگیری، تأکید بر 
تعامل اجتماعی و کاربرد دانش، یادگیری 
اثربخــش و دانش ســودمند، حرکت از 
صرف درست بودن به درست عمل کردن، 
از مدیریت آموزشی به رهبری آموزشی، 
از همگانــی کردن همه چیــز به تنوع و 
چندگونگی، از ساختن تئوری برای عمل 
به ساختن تئوری در متن عمل و توجه به 

تربیت پیش از دبستان می داند.

یکی از جذاب تریــن بخش های کتاب 
گفت وگــوی  یادگیــری،  تمنــای  در 
آرانی با مهندس عبدالحســین نفیســی 
کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه 
و صاحب نظر در آموزش وپرورش اســت. 
آرانــی در مقدمه از دوران دانشــجویی 
خــود یــاد می کنــد و از آموخته های 
خویش از مهندس نفیسی، و نیز از دکتر 
اقتصاددان صاحب نام  حســین عظیمی 
ایران و تأثیر ایــن دو را در پیگیری کار 
مطالعاتی اش در حــوزه آموزش به  مثابه 
توســعه بیان می کند. بــه نظر مهندس 
نفیســی، ما از گذشته به توسعه به  مثابه 
امری اقتصادی و صنعتی نگاه کرده ایم و 
ســهم آموزش را در آن به گونه ای واقعی 
درک نکرده ایــم )ص163(. او بــه آرانی 
می گوید: به اعتقاد من توسعه زمانی اتفاق 
می افتد که مــا از امکاناتی که در محیط 
وجود دارد، به بهترین شــکل ممکن و با 
خردمندی و هوشمندی و خالقیت برای 
رسیدن به زندگی مرفه تر، بی دردسرتر و 
بهتر و مفیدتر برای دیگران استفاده کنیم 
)صص 163-164(.  نفیسی معتقد است 
که نگاه ما به آموزش باید عوض شــود تا 
توســعه اتفاق بیفتد. از نظر او اگر نگاه ما 
به آموزش عوض شود، مسائل توسعه هم 
حل می شود، نگاهی که آموزش را خیرات 
]به معنی دقیق این کلمه[ بداند و برای 
آموزش وقت بگذارد، ارزش قائل شــود و 
با انگیزه ترین ها را بــرای آموزش دعوت 
کند. به نظر او تغییر ســاختار آموزش را 
تغییــر نمی دهد، بلکه باید کســی را در 
آموزش و پرورش گذاشت که با حوصله و 
صبر »آموزش و پرورش را مدیریت کند تا 
مستقر  را  توسعه دهنده  آموزش وپرورش 
کند و پرورش دهنده آدم های توسعه یافته 

باشد« )ص 167(
در ادامــة این گفت وگو، آرانی می گوید 
ما اگر آموزش را صحنه پردازی یادگیری 
دانستیم و نه انتقال معلومات، این آموزش 
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خواهِر 
مادران

می تواند ابزار توســعه قرار گیرد. به نظر 
او باید ایدة جان دیویی را به جد گرفت 
که مدرســه را متن زندگی می دانست و 
نه مکانی برای آماده شدن برای زندگی. 
در این صورت تمام کردن کتاب، هدف 
نخواهد شــد و ما سعی می کنیم، با هم 
بیاموزیم و مدرسه را خود زندگی قلمداد 

کنیم. )ص 171(.
گفت وگــوی پنجم این کتــاب دربارة 
تربیت معلم در ایران و جهان است. آرانی 
در این بخش به تربیت معلم در ژاپن اشاره 
دارد و محور اساســی آن را تربیت معلم 
اجتماع محور می داند. به  حسب گزارش 
او، در ژاپن،»جامعه ]ژاپن[ محل واقعی 
دانش آموز  و  تربیت معلــم  دانشــجوی 
است و بستر یادگیری همگانی را فراهم 
می ســازد. این رویکــرد، تربیت معلم را 
مســئله ای فراتر از همکاری دانشگاه و 
مدرسه می داند.« بر این اساس از همان 
آغاز دورة تربیت معلم، فرصت هایی برای 
دانشــجو معلمان برای تعامل اجتماعی 
فراهم می شــود. از سال اول دانشجویان 
می توانند به صورت داوطلبانه به کارورزی 
بروند: »دانشجویان سال دوم، تجربه های 
خــود را از برنامــه کارورزی مکتــوب 
می کنند و در اختیار دانشــجویان سال 
اولــی می گذارند. بعد هم شــهرداری با 
تربیتی. مدارس محل  علوم  دانشــکده 
کارورزی همراهــی می کند و در جریان 
تعامل با یکدیگر از هــم یاد می گیرند. 
دانشــجو معلمان می تواننــد با مادرانی 
کــه برای بازدید از کالس فرزندانشــان 
بــه کالس می روند همراه باشــند و به 
همراه مادران به مشــاهده کالس درس 
بپردازند و در تعامل با آن ها شاهد فرایند 
و یادگیرنــده از موقعیت فراهم  شــده 
باشــند. آرانی می گوید سیاســت اخیر 
دولت در ژاپن، ورود زودهنگام دانشجو 
معلمان به مدارس است که هرچه زودتر 
علم را در تجربه بیاموزند و بازاندیشــی 
کنند)ص185(. به  هر روی از نظر آرانی، 
معلمی در جهان امروز، »فقط  یک عمل 
حرفه ای نیست بلکه حکم یک مأموریت 
یا رســالت عدالت اجتماعــی را دارد« 
)ص200( و برای انجام آن بهترین ها را 

باید گزینش و تربیت کرد.
گفت وگوی ششــم آرانی حول موضوع 

فناوری و آموزش اســت. من خود در این 
گفت وگو شرکت داشــتم و با بسیاری از 
موضوعاتی که آرانــی می گفت، همدلی 
می کنــم. اگــر جوهر ایــن گفت وگو را 
بخواهم بیان کنم این جمله آرانی است: 
»حد و اندازه ابزار و فنــاوری را بدانیم و 
توجه داشــته باشــیم که هیچ نوعی از 
فناوری نمی تواند جای فلســفه آموزشی 
اثربخش را بگیرد و یــا تاوان فرایندهای 
غیر کارآمدـ  ولو با ظاهری مدرن و فناورانه 
و تصمیم ســازی های غیر کارشناسی و 
سیاست گذاری های آموزشی غیر اثربخش 

را بدهد« )ص 214(. 
گفت وگوی آخــر آرانی درباره آموزش 
عالــی و کیفیــت آن اســت. در ایــن 
بخش همچون ســایر بخش ها، از منظر 
بررسی می شود  عالی  آموزش  تطبیقی، 
و آرانی، به خصوص دربارة ژاپن و ایران، 
مقایسه های خوبی انجام می دهد. از نظر 
آرانی در ژاپن »بیش از ترجمة نظریه های 
دیگران ـ بعضًا وارداتی ـ ما از دانشــگاه 
انتظار کمک به حل مســائل اجتماعی 
را داریــم؛ به ویژه در فرایند توســعه. ما 
تاکنون بیش از تولید مقاله برای مجالت 
معتبر علمی غربی، به دنبال نسخه حل 
مســائل اجتماعی و صنعتی در دانشگاه 
بوده ایم )ص 239(. این شــاخصی است 
که ارزشــیابی آموزش عالی در ژاپن بر 
اساس آن انجام می شود. درحالی که در 
ایران، به اعتقاد آرانی»دانشــگاه عمدتًا 
حیاط خلوت نخبگان است و به آن کمتر 
به عنوان اتاق فکر بــرای حل معضالت 
اجتماعی نگاه شده است« )ص 256(.  و 
در »چنین شرایطی.. اغلب هم مباحث 
}دانشــگاهی{ با واقعیت های اجتماعی 
ارتباط مؤثری برقــرار نمی کنند« )ص 
256(. در این بخش، آرانی مقایسه های 
تطبیقی خوبی درباره فرایند یادگیری در 
دانشگاه، فرهنگ یادگیری در دانشگاه، 
روش هــای تحقیق در دانشــگاه، رابطه 
استاد راهنما و دانشجو، ارتباط دانشگاه 

با بازار کار و مانند این ها، بیان می کند. 
من از خوانــدن این کتاب، به خصوص 
گفت وگوهای آن لذت بــردم، و از همه 
عالقه مندان به بحــث آموزش در ایران، 
دعوت می کنــم در این تجربــه با من 

شریک شوند. 

آمــوزگاری تــازه کار بــودم. با وجود 
دوره هایی که دیده بــودم، اعم از دورة 
کالس داری، آمــوزش درس بــه درس 
کتاب های آموزش  درسی، محتواسازی و 
... باز هم با چالش های گوناگونی روبه رو 
می شدم. برای مثال، هیچ مدرسی برای 
ما از چگونگی برخورد با پدر و مادرهایی 
کــه بدون اطــالع از روش هــای نوین 
تدریس اصرار بر ادامة همان روش های 
آموزشی قدیمی داشتند صحبت نکرده 
بود. یا مواجهه بــا والدینی که اصرار بر 
دادن تکلیف زیاد به بچه هایشان داشتند 
و برعکس والدینی کــه از تکلیف زیاد 
بچه ها شــکایت می کردند یک چالش 
جدی بــرای من بود. روبه رو شــدن با 
والدینی که آموزش مســائل تربیتی و 
اخالقی و حتی بهداشتی نظیر مسواک 
زدن و ... را  به  طور کامل از وظایف معلم 
می دانســتند و در مقابل، پدر و مادری 
که این آموزش ها را در چارچوب خانه و 
خانوادة خود می دیدند و هرگونه بحثی  
در این مورد را دخالت در زندگی شخصی 
خود قلمداد می کردند، یک چالش بزرگ 
دیگر بود. یا پدری انتظار داشــت موارد 
انضباطی فرزندش را در اســرع وقت به 
اطالع او برســانیم. اما دیگری هرگونه 
صحبت از خطای فرزندش را اهانت به 
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تربیت خود تلقی می کــرد چراکه فرزند 
خــود را عاری از هرگونه خطا و اشــتباه 
می دانست و .... از طریق منابع مختلف در 
صدد یافتن راهی برای حل این چالش ها 
بودم. هر روشــی را که می یافتم، امتحان 
می کردم. ســعی داشتم هر روز با ایده ای 
نو ســر کالس درس بــروم و در تعامل با 
خانواده ها بیشتر تالش کنم. اما تالش هایم 
هیچ ثمره ای نداشــت. نمی خواستم همه 
را از خود راضی نگه دارم، اما دســت کم 
می خواستم غالب والدین از اعتمادی که 
به من در تعلیم وتربیت فرزندشان کرده اند 
خرسند باشــند. برای رسیدن به نتیجة 
مطلوب، تصمیم گرفتم من هم به عنوان 
آموزگار فهرســتی از انتظــارات خودم از 
خانواده هــا تهیه کنم و بــه اطالع آن ها 

برسانم. انتظارات من این ها بود:
1. در صورت غیبت فرزندشــان حتمًا 

علت آن را به من اطالع دهند. 
2.خانــواده درصورت بی اطالع بودن از 

روش صحیح تدریس مرا مطلع سازد.
3. اولیا به وقت و زمانی که برای ارتباط 
با آن ها در نظــر گرفته ام احترام بگذارند 
و بداننــد که خارج از آن زمان در اختیار 

خانواده خودم هستم. 
4. در صورت تغییر ناگهانی و چشمگیر 
رفتار فرزند خــود در خانه مرا در جریان 

بگذارند تا با همراهی مشــاور مدرسه به 
ریشه یابی و حل آن بپردازیم.

5. والدیــن در جلســات اولیا و مربیان 
حضور فعال داشته باشند.

6. به مواردی که من در هنگام تصحیح 
تکالیف و آزمون های فرزندانشــان به آن 

اشاره کرده ام توجه داشته باشند. 
7. بدانند که تکالیف با توجه به عملکرد 
دانش آموزان طراحی و تنظیم می شــود. 
به عبارت  دیگر، تکالیف ابزاری اســت در 
دســت آموزگار در جهت آموزش بهتر و 

حتی گاهی تشویق دانش آموزان. 
به خواســته های خود نگاهی انداختم. 
ایــن مــوارد تنهــا در صورتــی تحقق 
می یافت که خانواده ها مــرا امین خود 
می دانستند. اما چگونه؟ همکاری داشتم 
که همه از عملکردش راضی بودند و از او 
به عنوان یک آموزگار برتر یاد می کردند. 
در چگونگی برخورد و تعامل او با والدین 
بچه ها دقیق شــدم. دیدم او به معنای 
واقعی کلمه با والدین همراه و دوســت 
می شــود. گاهی از خــودش و زندگی 
خانوادگی خود برای آن ها تعریف می کند 
و خــود را جدای از مســائل خانوادگی 
آن ها نمی بیند. او تا جایی که دخالت در 
امور خانواده محســوب نمی شد از کم و 
کیف زندگی بچه ها اطالع کسب می کرد 

و پس از آگاهی از خصایص اخالقی هر 
یک از خانواده ها در مورد نحوه برخورد 
با آن هــا تصمیم گیری می کرد. با دیدن 
رفتار همکارم، از آن پس دیگر در جلسة 
اولیا و مربیان به صورت خشک و رسمی 
ظاهــر نمی شــدم. از آن روز به بعد در 
این جلســات نه به عنــوان یک آموزگار 
بلکه به عنوان یک دوست دلسوز والدین 
بودم. آن هــا زمانی کــه از اراده  واقعی 
من بــرای تربیت بهتر فرزندشــان آگاه 
شــدند و دریافتند من هــم مانند آن ها 
فرزندانی دارم که با مسائل مختلفی رو 
به رو هســتند و من نیز همچون آن ها 
دغدغــه تربیت و تحصیل بهتر فرزندانم 
را دارم، دیگر به چشــم خواهر خود به 
من نگاه می کردنــد؛ خواهری که اگر از 
خطــای دانش آموزی صحبت می کند از 
ســر دلسوزی است و هرگز از سر اهانت 
به روش تربیت آن ها نیســت. اگر روزی 
تکلیف زیاد می دهد و روز دیگر تکلیف 
کم، حتمًا نکته ای را مد نظر داشته است.

 اکنــون در نتیجة صمیمیتی که بین 
مــن و والدین ایجاد شــده، یک تعامل 
سازنده به وجود آمده است که ثمره آن 
تحقق بخش عمــده انتظارات والدین از 
من و بالعکس انتظــارات من از والدین 

است. 

مژده رحیمی
آموزگار شهرستان نجف آباد

دستاورد
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شارژ باتری بچه ها

سعید چگنی
آموزگار شهرستان بروجرد

در مدارس امروز، تالش برای برقراری ارتباط با دانش آموزانی که عالقه شان را به یادگیری از دست داده اند یا به دالیلی، دچار شکست 
تحصیلی یا ترک تحصیل شده اند، برای تمامی معلمان تجربه ای معموالً مایوس کننده است. ما معلمان، در تجارب حرفه ای خودمان نیز 
برای برانگیختن حس سخت کوشی دانش آموزان  خود ناکامی هایی را تحمل کرده ایم که ناشی از کمبود وقت، زیادی تعداد دانش آموزان 
دارای نیازهای هیجانی و یادگیری، احساس مسئولیت در قبال خواسته های مسئوالن مدرسه و والدین و سایر موقعیت های ایجادکننده 
فشار روانی بوده است... از این رو، با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر برای برانگیختن دانش آموزان به تحصیل و یادگیری چه دیدگاهی 

داریم؛ این مقاله می تواند مبنایی در اختیارمان قرار دهد که ممکن است، پس از خواندن آن تغییر کند.

کلیدواژه ها: انگیزه، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان     

مفهوم انگیزش
نظریه های انگیزشی معاصر، انگیزش را 
ظرفیت طبیعی می دانند که در تمامی 
دانش آموزان، به طــور بالقوه وجود دارد 
که نیاز به پــرورش یافتن دارد تا بنیاد 
نهادن. بــا توجه به چنیــن دیدگاهی، 

دانش آموزانی که به نظر می رســد فاقد 
می توانند  هســتند،  یادگیــری  انگیزه 
مجدداً این ظرفیت طبیعی را به دســت 
آورنــد و آن را به طرق مثبتی رشــد و 
گســترش دهند تا به اهداف شــخصی 

خود دست یابند.

تغییر دیدگاه ها درباره نقش 
معلمان 

براســاس دیدگاه های رایج یادگیری، 
کاربرد  و  یادســپاری  بــه  مســئولیت 
اطالعات، به گونه ای که تغییرات دایمی 
در دانش ها و مهارت ها را به وجود آورد؛ 

مقاله
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اســت. دانش آموزان،  با دانش آمــوزان 
یادگیرندگانی خودهدایت گر، خودنظم بخش 
و خودانگیخته در نظر گرفته می شــوند 
که از لحاظ اشــتیاق و توانایی متفاوت 
هستند و معلم نقش مهمی در پرورش 
دادن و افزایش انگیــزه طبیعی آنان بر 

عهده دارد.

به چه وسیله ای می توان 
دانش آموزان را برای تحصیل 

ترغیب کرد؟
برخی از اصول اساســی به دست آمده 

از تحقیقات در این مورد عبارت اند از:
1. دانش آمــوزان از طریــق یادگیری 
برانگیختــه  فعالیت هایــی  و  شــرایط 
می شــوند که به آن ها اجازه داده شود 
تا دســت به انتخاب های شخصی بزنند 
و مقتضیات تکالیف را با ظرفیت هایشان 

هماهنگ سازند.
2. انگیزش دانش آمــوزان در صورتی 
افزایــش می یابد که دریابنــد تکالیف 
غیرمستقیم  یا  به طورمستقیم  یادگیری 
با نیازها و عالیق و اهداف شخصی آن ها 
مرتبط است و ســطوح دشواری آن به 
به صورتی  اســت که می توانند   گونه ای 
موفقیت آمیز آن ها را انجام دهند. بنا به 
اتکینسون  اشخاص در تکالیفی  نظریه 
کــه دارای درجة دشــواری متوســط 
هســتند )نه خیلی دشــوار و نه خیلی 
به دست می آورند.  زیادی  توفیق  آسان( 
یعنــی تکالیفی که انجــام دادن آن ها 

مستلزم قدری خطر کردن است.
به  دانش آمــوزان  ذاتی  انگیــزش   .3
یادگیــری می توانــد در محیطی امن، 
اعتمادبخــش و حمایت گرانــه پرورش 

یابد، که دارای این ویژگی ها باشد:
الف. بزرگساالن، در روابط کیفی توأم 
با توجه، توانمندی هــای بالقوة جوانان 
را دریابنــد، زیــرا کیفیــت روابط بین 
بزرگ ساالن و جوانان اساس برنامه های 
ایــن رو، بــه والدین،  از  موفق اســت. 
معلمان و ســایر افــراد مؤثر در زندگی 
دانش آموزان توصیه می شود که تجارب 
یادگیری و آموزشی مثبت را به گونه ای 
با مالحظه، دلسوزانه و احترام آمیز برای 

دانش آمــوزان فراهم ســازند، تا آنان از 
احساس شایستگی و داشتن کنترل بر 
شرایط برخوردار شــوند. به عنوان مثال 
برای آنکه معلمان بر خالقیت و انعطافی 
کــه الزمة کار معنادار بــا دانش آموزان 
اســت، تســلط یابند؛ می باید از سوی 
مدرسه،  اجرایی  و مســئوالن  کارکنان 
مــورد احتــرام و حمایت قــرار گیرند. 
بنابراین اصل توانمندســازی ناشــی از 
روابــط دوجانبه، برای تمام افراد درگیر 

در سیستم صدق می کند.
ب. نیازهای منحصربه فرد دانش آموزان 
از نظر یادگیری و آموزشی مورد حمایت 

قرار گیرد.
ج. فرصت هایــی بــرای خطر کردن 
)ریسک پذیری(، بدون ترس از شکست 

خوردن برای دانش آموزان فراهم شود.
پژوهشی نشان می دهد که  یافته های 
بخشــی از ضرورت های ایجــاد فضای 
امــن و مطمئن بــرای دانش آموزان، بر 
ســاختارهای غیر رقابتی ـ مشارکتی و 
آن نوع اهداف آموزشــی تأکید دارد که 
مغایر با ســاختارهای رقابت آمیز است. 
تحقق اهداف نباید به صورتی باشد که، 
در بــازی یادگیری، برخی دانش آموزان 

برنده و برخی دیگر بازنده باشند.
4. انگیزه دانش آموزان به تحصیل در 
صورتی افزایش می یابد که به آن ها کمک 
شود تا خود را درک کنند و به خویشتن 
خویش احتــرام بگذارند. دانش آموزانی 
وجــود دارند که پس از شکســت های 
پیاپی در یادگیری، خــود پندارة آن ها 
ضعیف می شود و لذا بین این موفقیت ها 
و اعمال خــود رابطه نزدیکی نمی بینند 
و تمام شکســت های خود را به فقدان 
توانایــی نســبت می دهنــد. در نتیجه 
دســت از تالش و کوشش بر می دارند و 
به این نتیجه می رسند که تالش هایشان 
بی فایده  است. از این رو، معلمان باید به 
این گونه دانش آموزان آموزش دهند که 
تفسیرهایشان، از خود، واقعیت ندارد و 
باید سایر احتماالت مثبت را هم در نظر 
بگیرند. در نتیجه تغییر چنین دیدگاهی 
و آموزش تغییر تفسیر واقعیت ها، تعبیر 
دانش آموز از شکست را باید نه به فقدان 

توانایی او بلکه به فقدان کوشــش وی 
تغییر دهند.

5. تشویق دانش آموزان به استفاده از 
تکالیف  رویکرد عمقی مطالعه. چنانچه 
و خواســته های آموزشــگاهی و محیط 
اجتماعــی دانش آمــوزان، گرایــش به 
رویکرد سطحی مطالعه را تشویق کنند 
یادگیرندگان نیز براساس این خواسته ها 
رویکرد مطالعه خود را شــکل می دهند 
این رو، شکل گیری  از  )نعمتی، 1386(. 
رویکرد ســطحی مطالعه جهت به دست 
گذرانــدن  و  قبولــی  نمــرات  آوردن 
امتحانات کالســی باعث کاهش انگیزه 

دانش آموزان خواهد شد. 
6. خلق فضای مثبت یادگیری، کمک 
به دانش آمــوزان در تعییــن اهداف و 
عالیــق، معرفــی الگوهای مناســب و 
الگوسازی و سرمشق دهی و به کارگیری 
تشــویق های مناسب )بیرونی و درونی( 
از دیگر راهبردهای مناسب برای ترغیب 

تحصیل در دانش آموزان است.
   

این مقاله چشــم انداز کوتاهی بود بر 
ماهیت انگیزه یادگیری و نشــان دادن 
شیوه ای که بتوان آن را در دانش آموزان 
بی رغبــت بــه تحصیل افزایــش داد. 
پاره ای از نظریه ها انگیزه های یادگیری 
را در تمــام افراد ذاتــی می دانند و بر 
این اعتقادند کــه انگیزه باید در حالت 
شود  پرورانده  دانش آموزان  در  طبیعی 
نه اینکه آن را به وجود آورد. همچنین 
نمونه پیشــنهادهایی که ارائه شد، یک 
محرکی اســت برای بروز خالقیت اولیا 
و معلمــان و ترغیب آنــان به تحصیل 
فعالیت هــای  و  راهبردهــا  در طــرح 
ویژه برای رفــع نیازهای منحصربه فرد 

دانش آموزان.
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تعریف خانواده

آکرمــن)1970( کــه گاهــی اوقــات »پدربزرگ 

خانــواده درمانــی« نامیــده می شــود، خانــواده را 

نظامــی از شــخصیت های در حال تعامــل تعریف 
می کند»گلدنبرگ، 1395، 143(

معلماِن 
لدین وا
علی  پسرکلو
آموزگار شهرستان آزادشهر

وظایف والدین
همان طور که می دانید، در خانواده، ایفای 
نقش پدر و مادری فراتر از برقراری نظم و 
انضباط و اعمال مدیریت و نظارت بر رفتار 
فرزندان اســت و آن عبارت از کمک به 
رشد همه جانبة فرزندان است نه فقط در 
بعد جسمانی که در ابعاد اخالقی، عاطفی، 
شــناختی، اجتماعی. به عالوه، کمک به 
رشد احساس ارزشمندی و عزت نفس در 
کودکان برای داشتن رفتارهای سالم در 
جامعه، احترام به خود و دیگران، کسب 
مهارت های اجتماعی و شیوه های صحیح 
ابراز احساسات و عواطف از دیگر وظایف 
پدر و مادر اســت. )اصغری پور، 1383، 

)123
یکی از راه های دستیابی به اعتماد کافی، 
برقراری ارتباط با معلم مدرسه است. زیرا 
تجربه  نشــان می دهد که معلمان موفق 
و آموزش دیــده می توانند به خانواده ها 
تربیتی  بیشتر  توانایی های  کسب  جهت 
و پیشگیری از ایجاد مشکالت عاطفی و 
رفتاری در فرزندان به آن ها کمک کنند.

)اصغری پور، 1383، 127(.
یکی از روش های دستیابی به این مهم 
آشنایی معلم با فنون و روش های مشاوره 
به طور کلی »هدف مشاور مدرسه  است. 
در تمام ســطوح باید ایجــاد تغییر در 
باشد.«  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  رفتار 
)سینک، 1386،  42(. اما در دوره ابتدایی 
مشاوران به  دلیل اهمیت این دوره سنی، 
فرد حساسیت  در شکل گیری شخصیت 
بیشتری به خرج می دهند. »بیشتر وقت 
امر  به  ابتدایی،  مشاوران« در مدرســه 
پیشگیری می گذرد ولی بخشی از کارشان 
نیز به جبران نقائص مربوط به رشــد و 
مســائل فردی و اجتماعی دانش آموزان 

اختصاص می یابد.« )سینک، 1386، 52(
»تمام معلمان برای انجام وظایف هدایتی 
خود و ایفای نقش در تعلیم وتربیت فردی 
 personal and Social( و اجتماعــی
Education( نیاز به آموختن مهارت های 
اساسی مشاوره دارند و حداقل یک معلم 
از تخصص  به برخورداری  در هر مدرسه 
بیشتری در حوزه مشاوره نیازمند است.« 

)اصغری پور، 1383، 19(.
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معلمان برای دادن یک مشــاوره خوب 
کارکردهای  از  آگاهی  نیازمند  والدین  به 

خانواده می باشند.
»برای درک کارکرد خانواده می بایست 
درونداد های وارده از سایر منابع مختلف 
مورد توجه قرار گیرد.« )گلدنبرگ، 1395، 
بر  تأثیرگذار  از این منابــع  143(. یکی 
خانواده ابزارهــا و تکنولوژی های جدید 
همچون گوشی های هوشمند است که به 
دلیل امکانات گسترده و قیمت مناسب، 

جزئی از زندگی افراد شده اند.
به  ایــن زمینه منوط  آگاهی معلم در 
می باشد.»معلم  والدین  با  ارتباط  داشتن 
باید پلی بین مدرســه و خانواده برقرار 
ســازد.« )ندیمــی، 1371، 80( برقراری 
جلســات  طریق  از  می تواند  ارتبــاط 
مشــاوره ای باشــد که معلم با والدین 
برگزار می کند. در جلسات  دانش آموزان 
موضوعــات گســترده ای در زمینه های 
مختلفی چون آموزشی، تربیتی، اخالقی و 

بهداشتی می تواند مطرح شود.
معلم می تواند در طول جلسات اطالعات 
خانوادگی  زندگی  از شــرایط  را  زیادی 
توصیه های  و  دریافــت  دانش آمــوزان 
پیشــگیرانه و آگاهی بخــش تربیتی را 
از  نماید. یکی  به والدین آنان گوشــزد 
زمینه هایی که می توان آگاهی نسبت به 
آن را در جلسات مشــاوره ای با والدین 
افزایش داد، تأثیــر عوامل مؤثر بر نظام 
خانواده اســت که ما از آن ها با عنوان 

»درونداد ها« یاد می کنیم.
گاهی درونداد هــای وارده تعادل نظام 

خانواده را بر هم می زند و منجربه ظهور 
اعضای  از  یکی  در  بیماری  نشــانه های 
خانواده شده و در نتیجه این امر امکان 
متأثر شدن سایر اعضا را فراهم می آورد 
زیرا خانواده یک نظام تعاملی اســت. با 
توجه به این موضوع، جهت شناخت عامل 
ایجاد اختالل و مشکل تنها در خود فرد 
نباید جست وجو نمود بلکه  دیگر اعضای 
خانواده نیز می توانند در ایجاد آن مشکل 
نقش داشــته باشــند. به عنوان نمونه، 
استفاده نامناســب و طوالنی والدین از 
تلفن های هوشمند، به دلیل نقش الگویی 
آنان در منزل می تواند زمینه اســتفاده 
نادرســت فرزندان آنــان را نیز فراهم 
آورد که خود لطمه بزرگی به شکل گیری 

شخصیت متعادل فرزندان وارد می کرد.
می گویند:  مشــاوره  علم  متخصصان 
اقداماتی که برای تغییر صورت می گیرد 
زمانــی بهتر پیش می رود کــه خانواده 
یا مجموعه ای از روابــط، به صورت یک 

کل در نظر گرفته و روی آن کار شــود 
فرد  زیرا »گنجاندن  )کری، 2013، 609(، 
به عنوان واحــدی از یک نظام بزرگ تر، 
نظیر خانواده، ما را قادر می ســازد تا به 
 دنبال الگوهای تعاملی مکرری بگردیم که 
شــخص در آن ها شرکت دارد. اگر توجه 
خود را به بافت گســترده تری که فرد در 
آن قرار دارد معطوف کنیم، مفهوم سازی 
راجع  به آنچه شــخص انجــام می دهد، 
انگیزه های آن عمــل، و نحوة تغییر آن 
رفتار از طریــق درمان،  ابعاد جدیدی به 
 ،1395 )گلدنبرگ،  گرفت.«  خواهد  خود 

.)1۴
قطعًا بــا افزایش آگاهــی معلمان و 
والدین می توانیم شــاهد پیشگیری و 
درمان خیل عظیم اختالالت ناشــی از 
استفاده نامناسب از ابزارهای پیشرفته 
چون تلفن های هوشــمند و شبکه های 
مجازی، در دانش آموزان و نسل های بعد 

باشیم.
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همه دوست دارند به گونه ای بنویسند که خواننده نوشتة آن ها را تا آخر بخواند و از آن 

لذت ببرد. هیچ کس دوست ندارد متنی بنویسد که از آن استقبال نشود و بدون بازخورد 

خوب از نیمه راه رها شود. برای رسیدن به چنین متنی راه هایی تجربه شده وجود دارد 

که در عمل امتحان خود را پس داده اند. پاره ای از این راه ها را به شــما نشان می دهیم؛ 

شاید برای برخی از دوستان راه گشا باشد.

 بدانیم چه می خواهیم بگوییم/ سرگردان نباشیم

برای نوشتن یک مطلب مهم توجه به اینکه چه می خواهیم بگوییم نیمی از راه است 

برای رسیدن به هدف. چند روزی با خودمان بیندیشیم و به آنچه می خواهیم بیان کنیم 

فکر کنیم و یادداشــت برداریم. نقاط روشن و مبهم موضوع را بنویسیم و بعد شروع به 

نوشــتن کنیم. در تاریکی جلو نرویم. حرکت در تاریکی چیز روشــنی به ما نمی دهد. 

برعکس، خواننده زود متوجه می شود که نویسنده خود به موضوع مسلط نبوده است.

 کوچک اما دقیق

عالم نوشــتن، عالم صحبت از چیزهای بزرگ و عظیم در مقیاس کوچک نیســت؛ 

بلکه برعکس، صحبت از چیزهای کوچک در مقیاسی بزرگ است. مثاًل توصیف دقیق 

و جزئــی یک محله به مراتب بهتر و مهم تر از توصیف کلی شــهری اســت که در آن 

زندگی می کنیم. دنبال سوژه های بزرگ برای نوشتن نباشیم. سوژه های کوچک را خوب 

پرورش دهیم. هنر در همین نکتة ظریف است. برای نمونه، بهتر است به جای توصیف 

کلی ویژگی های یک نفر به توصیف دقیق و جزئی فقط یک ویژگی او بسنده کنیم.

 در نوشتن از لغات ساده استفاده کنیم

این موضوع خیلی اهمیت دارد و نوشتة ما را خواندنی می کند. نباید به دنبال لغات دهن پرکن 

باشیم. باید همان طور که در صحبت از کلمات عادی استفاده می کنیم در نوشتن هم همین 

کار را بکنیم. لغات ساده نوشته را همه فهم و صمیمی می کند و خواننده زود با آن ارتباط 

می گیرد. این کلمات دم دست هستند. خود را به این کار عادت دهیم.

 از جمله های کوتاه استفاده کنیم

نوشته را با کلمه های شرطی شروع نکنیم. جمله هایی که با وقتی، همان طور که، اگر، در 

حالی که و... شروع می شوند ناخواسته به درازا می کشند و خواننده را منتظر می گذارند. زیاد 

شــدن این جمله ها موجب می شود خواننده نوشته ما را کنار بگذارد. با این کار جمله های 

مرکب )پایه و پیرو( به دو جملة ساده تبدیل می شوند. در نتیجه تعداد کلمات جمله هم کم 

می شود. هر اندازه جمله کوتاه تر باشد انتقال مفهوم ساده تر می شود. اگر روزگاری، به اشتباه، 

به کارگیری جمله های طوالنی مایه فخر بود اما امروز دیگر چنین نیست. مخاطبان امروز این 

روش را نمی پسندند. مفهوم را با استفاده از کلمات ساده و جمله های کوتاه و راحت به خوانندة 

خود منتقل کنیم.

 در هر بند یک ایده را دنبال کنیم

هر نوشته از تعداد کم یا زیادی بند تشکیل می شود. هر بند برای بسط قسمتی خاص 

از موضوع اصلی اســت. اگر نوشته، درباره باران است ممکن است بخواهیم در بند اول 

به میزان بارندگی اشــاره کنیم یا اهمیت و فایده باران. در بند دوم به اثر باران بر رشد 

گیاهان. در بند سوم به نقش باران در پاکیزگی محیط. این طور نباشد که اهمیت، فایده، 

میزان، و اثر باران بر سفره های زیرزمینی آب، همه را، در یک بند شرح دهیم.

خاطره
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 قیدهای بی هدف را حذف کنیم

این طور نیست که با به کارگیری قیدهای زیاد نوشته ما قوت بگیرد و شفافیت پیدا کند. او خیلی گرسنه 

بود. هوا خیلی خیلی گرم بود. خیلی خوشــحال شد. به سرعت عبور کرد. بسیار بلند فریاد کشید. 

اگرچه اینها ممکن است احساس خود نویسنده را در برداشته باشند، اما چیزی از این احساس به خواننده 

منتقل نمی شود.

در این جمالت باید میزان گرسنگی، سرعت، گرمای هوا و خوشحالی را به نحوی نشان دهید که خواننده 

درگیر آن شود و بتواند با شما هم ذات پنداری کند.

 صفت های زائد را حذف کنیم

صفت ها هم مثل قیدها هستند. ممکن است متن را فربه کنند بدون اینکه تأثیری بر انتقال موضوع داشته 

باشــند. هوای خوب، گل زیبا، هوای بد، گل زشت، خانه بزرگ، خانه کوچک و... این زیبایی، بدی، زشتی، 

کوچکی و... ممکن اســت برای نویسنده روشن باشد اما برای خواننده چنین نیست. کوچکی و بدی را به 

نوعی نشان دهیم تا خواننده به چنین دریافتی برسد.

 تکرار نکنیم

تکرار نیز متن را فربه می کند. نباید یک بار مطلب را بنویسیم و دوباره در آخر برگردیم و همان را توضیح 

دهیم. خوانندة ما زود متوجه می شود که ما سرگردان شده ایم و برای نجات از سرگردانی تکراری می نویسیم. 

تکرار کلمه، ترکیب، مفهوم و عبارت موجب از دست رفتن خواننده و بی مقدار شدن متن می شود.

 روی پیام تمرکز کنیم

نویســنده اگر بداند چه می خواهد بگوید متمرکز می نویسد. از این شاخه به آن شاخه نمی پرد. درختی 

نمی نویســد، تا آخر یک مفهوم را برای خواننده روشــن می کند. او را به انجام کاری وامی دارد و یا از انجام 

کاری بــاز می دارد؛ آگاهی وی را دربارة زمینه ای باال می بــرد، دید او را باز می کند. به عبارت دیگر، وقتی 

نویســنده روی پیام تمرکز می کند که بداند می خواهد چه چیزی را با چه هدفی به چه کسی بگوید. 

هرکدام از این سه ضلع اگر مبهم باشد انتقال پیام با مشکل مواجه می شود.

 موقع نوشتن ویرایش نکنیم

وقتی می نویسیم به درستی و غلط بودن جمله ها و کلمه ها فکر نکنیم. فقط بنویسیم. بعداً فرصت ویرایش 

داریم. یکی از جاهایی که نوشته ما قفل می شود و پیش نمی رود همین جا است. یعنی موقع نوشتن خط 

می زنیم، جابه جا می کنیم. اضافه می کنیم و... در حالی که این مرحله یعنی ویرایش باید بعد از نوشتن نهایی 

و به اصطالح، فرصت دادن به متن برای دم کشیدن اتفاق بیفتد. موقع نوشتن، پس از آنکه چارچوب کار را 

روشن کردیم و اطالعات را جمع آوری نمودیم، فقط بنویسیم. ویرایش را به وقتش بگذاریم.

 اجازه دهیم نوشته از چند ساعت تا چند روز بماند و آن را بازخوانی کنیم

اگر این فرصت را به نوشتة خود بدهیم، فرازها و فرودهای نوشته روشن می شود. جاهایی که زیادی فربه 

شده است نمایان می شود جاهای حفره دار به چشم می آید. بدون این فرصت دادن امکان آنکه متن مناسبی 

ارائه دهیم نیست. اجازه دهیم متن زوایای خود را نشان دهد.

 نوشتة خود را بی باکانه ویرایش کنیم

وقتی به متن فرصت دادیم ضعف های خود را نشــان دهد نوبت به ویرایش و پیرایش آن می رســد. باید 

هرچه کم دارد به آن اضافه کنیم و هرچه مازاد دارد برداریم. دلبســتة جمالت و عباراتمان نشویم. هرجا 

حس کردیم عبارت و جمله ای، که حتی خیلی دوســتش داریم، به انتقال معنی کمک نمی کند، حذفش 

کنیم و در صورت نیاز عبارات جایگزین بیاوریم تا مفهوم رساتر شود. عشق زیاد به نوشتة خود نداشته باشیم 

تا بتوانیم آن را خوب ویرایش کنیم.
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دنیای رنگین کودکی

مینا شیرخانی

دلم برای کودکی ام تنگ شــده است برای روزهای زیبای پر از مهر و محبت 

پر از صفا و صمیمیت پر از شور و نشاط و پر از امید و آرزو.

آن روزهایی که زندگی رنگ و بوی دیگری داشت. بهارش سبزتر و تابستانش 

پرهیاهوتر و پائیزش رنگارنگ تر از همه پائیزها بود. زمســتانش هم سردتر و 

پرمحبت تر از همة زمستان ها با برف های زیبا و دوست داشتنی. لذت وافر و به 

یاد ماندنِی برف بازی و سرســره بازی را به یاد می آورم و تماشای طبیعت زیبا 

و ســفیدپوش از پشت پنجره را، که در حالی که کنار بخاری گرم نشسته و از 

سرما و سوز بی پایان بیرون هیچ اطالع نداشتیم. مشغول خوردن لبوی سرخ و 

شیرین و زردک و کدو حلوایی که مادرم آماده می کرد، می شدیم. در روزهای 

ســرد و پر برف زمستان وقتی ظهر از مدرسه به خانه برمی گشتم مادر غذایی 

ســاده و خیلی خوشمزه آماده کرده بود و در کنار در منتظر آمدنم می ایستاد 

تا من با دســتان و صورت یخ زده از راه برســم و او بــا آن فداکاری و محبت 

مادرانه اش دســت هایم را زیر کت کاموایی و زیر بغل هایش فرو کند و صورتم 

را غرق بوســه های شیرین سازد. در اواخر اسفند با فرا رسیدن بوی عید نوروز 

و خرید لباس نو و انجام مراسم ویژه نوروز از چهارشنبه سوری گرفته تا دید و 

بازدیدهای عید و روز ســیزده بدر همه به یاد ماندنی و شیرین و جذاب بودند 

که هرگز تکرار نخواهند شــد. در روزهای زیبا و سرسبز بهار همراه دوستان و 

هم بازی هایمان در کنار هم و در زیر درختان تنومند و پربار حیاط خانه مان به 

بازی و تفریح می پرداختیم و گاهی هم از میوه های شیرین و گوارای درختان 

می چیدیم و شادمان می خوردیم و گل های زیبا و صد رنگ بهاری را از هر نوع و 

جنس و شکلی که می دیدیم جمع آوری می کردیم و با تعجب به اشکال مختلف 

آن ها می نگریستیم؛ متعجب و حیران از خالق این همه زیبایی و شگفتی! همه 

روزهای زیبای کودکی پر از خاطره و دلچســب بودند. اگر بخواهم آن روزها را 

به یاد بیاورم برای هر روز و هر ساعتش دفتری سخن دارم که هر یک بهتر و 

ماندگارتر از دیگری خواهد بود.
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دلتنگ ستاره ها

فاطمه عبداللهیـ  مدرسه سعدی

هرکس تصویرهای خاصی، از کودکی های دور خود در ذهن دارد که نوعی از آن  را می توان 

خاطره نامید یا حّتی می توان آن  را به عنوان تصویری در ذهن پروراند.

کودکی به عنوان برهه ای از زندگی که در آن بی تعلقی، رهایی، عدم  مســئولیت، تبعیت از 

احکام عاطفی، پاکی و صداقت همه و همه وجود دارد، بســیار دل انگیز اســت. من در دهی 

کوچک ولی قدیمی و پر ســابقه، که از سپیدی ریش های پیر مردان و بلندی درختان گردو 

هویدا بود به دنیا آمدم. قدم زدن در کوچه باغ ها، رهایی بدون داشتن دغدغة هیچ مسئولیتی 

تمامی اوقات ما را در تابستان ها پر می کرد. تمامی وجودم معطوف به آن دوران رویایی است. 

کوچة ما زیر ســلطة درخت تنومندی بود که حکایت از دوران های بس طوالنی داشــت. آن 

درخت گردو در وســط باغ محل قرار من با بچه ها بود. همیشه زیر سایة آن درخت بزرگ و 

تنومند می نشستیم و بازی ها را یکی پس از دیگری یاد می گرفتیم و در آن متبحر می شدیم.

پاکی و صداقت تمام دوســتی ها را چنان به هم گره زده بود که لحظه ای دوری دوستان را 
تاب نبود.

چنان زیر باران می دویدیم که تا زیر گلویمان پر از گل می شد. آزادانه در پشت بام ها با هم 

خاله بازی می کردیم؛ گویی تمام زندگی مان همان بودکه بود. روزهایمان به شادی و بازیگوشی 

این گونه می گذشت ولی شب هایمان رنگ و روی دیگری داشت. شب های پر ستارة آسمان و 

خوابیدن روی پشت بام را آن چنان در یاد دارم که انگار همین دیشب بود. روی پشت بام هیچ 

فاصله ای بین من و آســمان نبود. آنقدر آســمان صاف و پاک و پر ستاره بود که مناجاتگاه و 

مأمنی امین تر از آنجا را نمی توانستیم یافت. نزدیکی و قرابتی با آن دل کوچک ایجاد می شد 

که هنوز که هنوز است در آرزوی آن سوختن سزاست.

از خاطرم نمی رود که در آن آسمان پر ستارة نزدیک، به دنبال ستارة خود می گشتم. با تمام 

اعتماد به نفسی که داشتم و با توجه به اینکه همه دنبال ستاره های پر نور در آن آسمان نورانی 

می گشتند من همواره ستارة کوچک کم نوری را در گوشه آسمان متعلق به خود می دانستم. 

آن ستارة کوچک دوست داشتنی که نورش چشمک زنان به پشت بام خانة ما می رسید، یادش 

به خیر، به رویایی می ماند. همه اش این نبود. همه اش فراغت در روز، رویا در شب نبود.

لحظه هایی را به یاد دارم که از روی همان پشت بام خانة همسایه مان را می دیدم و دخترشان 

بهناز را. همان دختری که روزها در کوچة بغلی با هم خاله بازی می کردیم؛ و او چه خوشبخت 

بود. بارها شده بود که آرزو می کردم جای او می بودم. دیوار خانة عمویش چسبیده به دیوارشان 

بود. وقتی عمویش وارد خانه می شــد اول از همه بهناز را به دوش می گرفت و بهناز، از فرط 

شــادی، خنده اش تمامی فضای اطراف را پر می کرد. خیلی دوست داشتم جای او بودم نگاه 

مهربانانة پدرش را شاید من از او بیشتر دوست داشتم.

هر چه بود گذشت. دوران رهایی و فراغت، پس از آن با دیدن بهارهای دیگر از آسودگی و 

رویا و حسرت کم شد. دیگر فراغت جای خود را به مسئولیت و رهایی جای خود را به قید داد. 

بله هر چه بود گذشت با تمام زیبایی و طراوت. ای کاش هنوز کودک بودم.

اکنون شما نیز اگر دلتان برای کودکی هایتان تنگ شده برایمان بنویسید و به نشانی پست 

الکترونیکی مجله بفرستید.
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خانوادهرشد

از پیک تا رشد
محمد دشتی

نخستین شمارة مجلة پیک دانش آموز 
در دی ماه 1343 به شــکل آزمایشــی 
منتشر شد. با این حساب می توان گفت 
امسال، 1396، حدود 53 سال از انتشار 
از آن  پیک دانش آموز می گــذرد. پس 
که پیک دانش آموز با اقبال خوانندگان 
خردســالش مواجه شــد، بــه ترتیب 
پیک هــای دیگــری هم تولــد یافتند: 
پیک نوآموز، پیــک کودک، پیک معلم 
و خانواده، پیک نوجوانان، پیک جوانان.

این مجــالت از همان ابتــدا با اقبال 
دانش آمــوزان و معلمــان مــدارس و 
نیــز خانواده ها، روبه رو شــدند. مرحوم 
بنیانگذاران مدرسه  از  معصومه سهراب 
مهران در ســخنرانی خــود در مجلس 
یادبــود زنده یــاد ایــرج جهانشــاهی 
)بنیانگذار و مدیر مسئول مجالت پیک( 
چنین گفته اســت: »نخســتین شماره 

مجله پیک در شرایطی منتشر شد که 
کوچــه به کوچه به دنبال قطره یی  آب 
می گشــتیم که لبان تشنه فرزندانمان 
را تر کنیم. وقتی که نخســتین شماره 
این مجله به دســت ما رســید آن را 
و  پســندیدیم  کاماًل  و  کردیم  مطالعه 
یک ساعت »مطالعه پیک« در هفته را 
جزو برنامه مدرسه گذاشتیم. همزمان 
پیــک معلم و خانواده از راه رســید و 
عصــای دســت معلمان و مســئوالن 
و پدر و مادرها شــد. همان ســال ها 
مجــالت پیک در مدرســة فرهاد هم 
کــه خانم توران میرهادی آن را بنیان 
گذاشــته بودند، در طول سال خوانده 
می شــد. در برخی از فصول سال نیز 
بچه هــا مجالت پیک خودشــان را با 

کمک مربیان مدرسه تهیه می کردند.
در ادامه انتشــار مجــالت پیک و با 

پیروزی انقالب اسالمی پس از وقفه ای 
کوتــاه، این مجــالت با عنــوان جدید 
»رشــد« منتشــر شــد و باز هم مورد 

استقبال مخاطبان قرار گرفت.
امروزه نه تنهــا معلمان و دانش آموزان 
بســیاری در سراسر کشور مجالت رشد 
را می خوانند بلکه در بسیاری از مدارس 
هــم، با اختصاص ســاعاتی در برنامه با 
عنوان »زنگ رشــد« دانش آموزان این 
دقیــق می خوانند.  به طــور  را  مجالت 
مروری بر انتشــار مجالت ویژه کودکان 
و نوجوانان در 100 ســال اخیر نشــان 
می دهد که پس از مجالت پیک، مجالت 
رشد هم به خوبی توانسته اند ماندگاری 
خــود را حفــظ کننــد. امیدواریم این 
مجالت خواندنی و مانــدگار، همچنان 
پویــا و مؤثــر در صحنــه  رســانه های 

آموزشی باقی بمانند.
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فصلنامه رشد آموزش جغرافیا
اولین شــمارة فصلنامه آموزش جغرافیا در گروه فصلنامه های تخصصی رشــد حدود 32 سال 
پیش و در بهار سال 1346 منتشر شد. اهداف انتشار این نشریه در شمارة اول آن این گونه ذکر 

شده است:
 دانش افزایی مخاطبان و عالقه مندان؛

 آشنایی با روش های تدریس و مواد آ موزشی؛
 معرفی نشریات جغرافیایی؛

 تاریخ علم جغرافیا و آشنایی با دبیران موفق و با تجربه جغرافیا؛
 آگاهی از یافته های تازه علم جغرافیا و طرح موضوعات مرتبط با آینده جغرافیا؛

 آگاهی از برنامه های جدید جغرافیا.
فصلنامه آموزش جغرافیا در بهار 1396 یکصد و هفدهمین شــمارة خود را منتشــر کرد. این 
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی که برای معلمان، مدرسان و دانشجویان منتشر می شود 

در حال حاضر ساالنه در سه شماره )پاییز، زمستان و بهار( تهیه و چاپ می شود.

رشد پیش دبستانی
نشریه رشد پیش دبستانی برای اولین  بار در پاییز سال 1378 به صورت ضمیمة مجله 
رشــد آموزش ابتدایی منتشر شد و پس از بهار 1379 مستقاًل انتشار پیدا کرد. شماره 
ســوم دورة هشتم این نشریه هم در بهار ســال 1396 منتشر شد. این نشریه علمی، 

تحلیلی و اطالع رسانی است و با اهداف زیر منتشر می شود:
 ارتقا و بهبود نگرش نسبت به آموزش کودکان پیش از دبستان؛

 ارتقای سطح دانش مربیان، مدیران و کارکنان مراکز پیش دبستانی؛
 به روز رســانی اطالعات و تحلیــل مطالب علمی و نقد و بررســی آن ها در مورد 

آموزش های پیش از دبستان در ایران و سایر کشورها؛
 فراهم آوردن فرصت برای پژوهشگران و دانشجویان علوم تربیتی و عالقه مندان به 

مطالعه کودک به منظور دستیابی و انتشار آثار و پژوهش های آنان؛
 باال بردن سطح اطالعات خانواده ها و نگرش های آنان دربارة کودکان و آموزش آنان 

در مراکز پیش از دبستان.
این فصلنامه تا شمارة 27 در 48 صفحه و از شمارة 28 به بعد در 64 صفحه منتشر 
شــده اســت. مخاطبان اصلی آن مربیان و مدیران و کارکنان مراکز پیش دبســتانی، 
دانشجویان و پژوهشگران و خانواده ها و عالقه مندان به مسائل کودکان و تعلیم و تربیت 

پیش از دبستان هستند.



اســت  مثبت  هیجانی  یادگیری  لذت 
که در فرایند آمــوزش برای فرد حاصل 
می شود و او را به کسب اطالعات جدید 
و الگوهای رفتاری یا توانایی های مختلف، 
حتی اگر پاداشــی هم در کار نباشــد، 
مشتاق می سازد. به اعتقاد صاحب نظران 
تعلیم وتربیت، یادگیری در اصل یک لذت 
است. لذت ذاتی و درونی، نه تحمیلی و 
بیرونی. در زمینة لذت یادگیری ده نکتة 

زیر می تواند برای معلمان مفید باشد:

پروانة  رفیعی
دبیر، منطقة 9 تهران
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1 لذت یادگیری از تجربة موفقیت ناشی می شود.
در مسیر یادگیری، موفقیت های کوچک به عنوان کاتالیزورهای اهداف کلی تر 
عمــل می کنند. این قدم های کوچک زمانی کــه منجر به لذت در یادگیری 
شوند بسیار بااهمیت هستند. هر موفقیت کوچک لذت بخش، به رشد احساس 
شایســتگی در فرد کمک کرده و زمینه را برای دستیابی او به موفقیت های 
بزرگ تر فراهم می سازد. همچنین شخص مشتاق می شود که به یادگیری های 
بعدی بپردازد. پس یک معلم بهتر است از روش های تدریسی استفاده کند که 
در آن ها دستیابی به اهداف کوچک واسطه ای، به عنوان بخشی از یک فرایند 

بزرگ تر در مراحل تدریس در نظر گرفته می شود.
2 بازی امکان تجربة لذت یادگیری را در ســال های اولیة مدرسه فراهم 

می کند.
معلم باید در کالس درس، فرصت هایی برای یادگیری از راه انجام بازی فراهم 
آورد که در آن نیازی نباشــد معلم دائمًا ناظر بر بازی باشد و آن را در جهت 
درست هدایت کند. بازی باید به عنوان یک موقعیت یادگیری در نظر گرفته 
شود. با وجود اینکه امروزه همگان به اهمیت بازی در آموزش دوران کودکی 
پی برده اند، اما در معماری با سازماندهی محیط مدرسه و روش های تدریس، 
بازی امری فراموش شده است. معلم بهتر است برای هر دانش آموز بازی هایی با 
محرک ها، محتواهای اطالعاتی، وسایل و محیط مناسب فراهم کند. همچنین 

باید به کودکان اجازه داده شود تا بازی هایی را خود ابداع کنند.
3 لذت یادگیری در فضایی سرشار از آزادی معنا پیدا می کند.

یک معلم صرفًا مقتدر در فراهم کردن فرصت هایی برای تجربة لذت یادگیری 
موفق نخواهد بود. معلم می تواند در فعالیت های کالســی چارچوب هایی را 
ترتیب دهد که دانش آموزان اجازه داشــته باشند در آن محدوده آزاد باشند. 
محیــط فعالیت عالوه بر آزادی باید به اندازة کافی مهیج و برانگیزانندة حس 
جســت وجوگری دانش آموزان بوده و محدودیتی از لحاظ زمان نداشته باشد. 
در آموزش ابتدایی، آزادی حتی می تواند از ارائة حداقل انتخاب ها هم حاصل 
شود. برای ما بزرگ ساالن اینکه بر روی یک کاغذ آبی یا قرمز بنویسیم چندان 
تفاوتــی ندارد، اما اگر به یک دانش آموز امــکان دهیم که بتواند از میان این 

گزینه ها یکی را انتخاب کند، برایش بسیار لذت بخش است.
۴ لذت یادگیری با عجله کردن در یادگیری تکالیف حاصل نمی شود.

هدف های تحصیلی و محتواهای درســی پرفشار ســنخیتی با یادگیری 
لذت بخش ندارد. فرصت و زمان بیشــتری بــرای انجام فعالیت و تکالیف به 
دانش آموزان بدهید. یادگیری عمیق و ماندگار نیاز به صرف وقت دارد. بنا به 
گفتة اگن و کاچاک1 )2001( به نقل از سیف، مدارس باید بر کیفیت درک و 
فهم تأکید کنند نه بر کمیت اطالعات ارائه شده. از جمله کارهایی که موجب 
درک و فهم می شوند عبارتند از: درگیری فعال یادگیرنده با تکالیف یادگیری، 
صرف وقت زیاد بــرای یادگیری و بحث و گفت وگو میان یادگیرندگان. پس 

»یادگیری برای یادگیری« را تشویق کنید.
5 لذت یادگیری زمانی ایجاد می شود که بین تکلیف و توانایی دانش آموز 

همسانی و هماهنگی باشد.
تکالیفی به یادگیرندگان بدهید که با ســطح توانایی فردی آن ها متناسب 
باشــد زیرا هیچ چیز به اندازه شکســت و ناکامی زیاد بر انگیزش و عالقه اثر 
مخرب ندارد. درواقع تکلیف مناسب و اشتیاق برانگیز، چالش انگیز است. مزایای 
این گونه تکالیف برای دانش آموزان و معلم بی حد و اندازه است. تکالیف خیلی 
آسان احساس شایستگی در فرد ایجاد نمی کنند زیرا هیچ پیشرفتی در سطح 
مهارت یا ادراک که برای موفقیت الزم است مشاهده نمی شود. تکالیف بسیار 
دشوار هم موجب احساس شایستگی نمی شوند زیرا تالش هایی که برای انجام 
تکلیف صرف می شود معمواًل به موفقیت منتهی نمی شود. تکالیف چالش انگیز، 
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تکالیف نسبتًا دشواری هستند که انجام آن ها نیازمند به افزایش 
مقداری تســلط و درک است. تکالیفی که نیاز به صرف مقداری 
تالش دارد اما فوق العاده دشوار نیست و تجربه هیجانی مثبت تری 

را ایجاد می کند. 
6 هــر دانش آموز به طور ذاتی ولی به شــیوة منحصربه فرد 

خودش برای رسیدن به لذت یادگیری تالش می کند.
بعضی از یادگیرندگان گوش دادن به یک سخنرانی یا توضیحات 
شفاهی معلم را به خواندن متن یا انجام دادن تکالیف عملی ترجیح 
می دهند، در حالی که بعضی دیگر خواندن مطالب و یادگیری از 
روی شــکل ها و نمودارها را می پســندند، و برخی دیگر از انجام 
کارهای عملی و دستکاری وسیله ها و ابزارها بهتر می آموزند. معلم 
در برخورد با یادگیرندگان مختلف باید بپذیرد که هر یک از آنان 
ممکن است با ســبک خاصی از یادگیری به انجام تکالیف 
درسی و یادگیری موضوع های مختلف بپردازد. بنابراین 
باید آماده باشد تا با هر یک از آنان برخوردی متناسب با 
سبک شان داشته باشد. از آنجا که سبک های یادگیری 

و تفکر بخشــی از شخصیت افراد هستند، بنابراین به جای سعی 
در تغییر سبک ها یا نادیده گرفتن آن ها، بهتر است معلم بکوشد 
تــا آنجا که امکان دارد شــرایط و روش های متنوع متناســب با 
سبک های مختلف را در آموزش به کار بندد. خوب شناختن هر 
یک از دانش آموزان و فراهم کردن تکالیف مناسب به مقدار زیادی 
تالش نیاز دارد اما برای افزایش یادگیری و لذت دانش آموزان امری 

الزم است.
7 لذت یادگیری در جّو دوستانه ای به وجود می آید که در آن 

روابط انسانی حاکم باشد.
معلم بهتر اســت در کالس ابتدا پرورش روابط انسانی و سپس 
یادگیری در قالب کار گروهی و به دنبال آن تقسیم شادی حاصل 
از کار گروهــی را مد نظر قرار داده تــا جو رفاقتی جایگزین جو 

رقابتی شود.
8 لذت یادگیری در گوش دادن صرف به سخنرانی طوالنی 

معلم حاصل نمی شود.
اســتفاده از روش های دانش آموزمحور در کالس درس موجب 
لذت یادگیری می شود. استفاده از روش های یادگیرنده محور توسط 
معلمــان در کالس های درس از قبیــل: بحث گروهی، یادگیری 
اکتشــافی، اکتشافی هدایت شــده، یادگیری مشارکتی )سیف، 
1393( موجب می شود دانش آموزان بتوانند مسئولیت موفقیتشان 
را به عهده بگیرند و احساس شایستگی و غرور بیشتری کنند و از 

نظر درونی برای انجام تکالیف عالقه بیشتری نشان دهند.
9 دادن فرصت تصمیم گیری و انتخــاب به دانش آموز در 

یادگیری خودش، لذت یادگیری را افزایش می دهد.
همان قدر که اجباری بودن در امور تحصیلی می تواند انگیزه ها را 
کم کند، فرصت انتخاب و امکان دخالت فرد در تصمیم گیری های 
امور کالس و مدرسه می تواند به افزایش انگیزه های او کمک کند. 
به طور مثال اجــازه دادن به دانش آموز در انتخاب تکالیف، عالقه 
درونی او را نسبت به تکالیف مدرسه افزایش می دهد و یا مشورت 
با او در چگونگی تدوین و اجرای برنامه های درسی باعث افزایش 
خودکنترلی و رشــد احساس مســئولیت و خودمختاری در وی 

می گردد.
10 لذت یادگیری بستگی به شرایط و زمینه یادگیری دارد.

اصــواًل احساســات و عواطف در کالس های درس به اشــکال 
مختلف ظاهر شــده و تحت تأثیر جنبه های اجتماعی و فرهنگی 
قرار دارد. زمان و مکان نیز بســیار مهم است. به طور مثال، انجام 
برخی رفتارهای هیجانی فقــط در زنگ تفریح و برخی دیگر در 
کالس درس مجاز شمرده می شود. در مجموع محیط، شرایط و 
بافت تعیین کننده است. لذت یادگیری نیز در هر کالس به شکل 
خاص خود ظاهر می شود و دارای ظرافت هایی است که معلم باید 
آن ها را بیابد. راه های مختلفی وجود دارد که از طریق آن ها معلم 
می توانــد در کالس محیطی را فراهم کند تا بچه ها بتوانند لذت 
یادگیری را تجربه کنند. مهم این اســت که معلم به لذت بخش 
بودن یا لذت بخش نبودن یادگیری در کالس خود بیاندیشد. البته 
شاید به نظر برسد که قوانین، قواعد و شرایط کالس و مدرسه به 
تعبیری کشندة لذت یادگیری است ولی این هنر معلم است که 
با رویه ای با ثبات اجازة عمل آزادانه را در چارچوب های معین به 

دانش آموز جهت لذت بردن از یادگیری می دهد.
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بازگشایی مدارس
رسول اکرم )ص( وارد مسجد مدینه  شد. چشمان آن حضرت 
به دو گروه افتاد که در مسجد نشسته بودند. هر گروه حلقه ای 
تشکیل داده و سرگرم کاری بودند. یک دسته مشغول عبادت و 
ذکر بودند و دسته دیگر به تعلیم و تعلم، یاد دادن و یاد گرفتن 
ســرگرم بودند. پیامبر)ص( هر دو دسته را از نظر گذرانید و از 
دیدن آن ها مســرور و خرسند شــد. آنگاه به افرادی که همراه 
ایشــان بودند رو کــرد و فرمود: »این هر دو دســته کار نیک 
می کنند و بر خیر و سعادت هستند.« آنگاه جمله ای اضافه کرده 
و فرمود: »لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرســتاده شده ام.« 
پس به سمت آن گروه که سرگرم آموزش و فراگیری بودند رفت 

و در حلقه ایشان نشست.

برگرفته از مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری

هفته دفاع مقدس
از منطقه برگشت. او را برگرداندند نه اینکه به پای خود برگردد. 
کلید انداخت و در خانه را گشــود. وسط پذیرایی ایستاده بود که 
قامتش چشمان مادر را پر کرد. صورتش زرد بود و چشمانش زردتر. 
بیمار بود. اوریون بر وجودش نشسته بود. با مادر به درمانگاه رفت. 
پزشک معالج تجویز کرد تا دو ماه استراحت مطلق! به هزار و یک 
ترفند، مادر توانست فقط برای مدت یک ماه پسر را در عقبة معرکه 
نگه دارد؛ چراکه زمزمه های عملیات جدید به گوش رسید. طاقت 

پسر تمام شد. شوق رفتن داشت که باز مادر ایستادگی کرد. 
مادر: نرو! بمان تا داروهایت کاماًل اثر کند.

پسر: َچشم، فعاًل که اینجا پیش شما هستم.
مادر: همین جا بمــان، درس بخوان، مطالعه کن، کتاب های 

مدرسه ات را ورق بزن.
نه گفتن به پدر و مادر در وجود پسر؛ راه نداشت. اطاعت محض 
بود. همیشــه رضایت آنان را جلب می کرد، اما تدبیرش هم حرف 
نداشت. دو روز بعد، صورت مادر را بوسید و گفت: اجازه هست بروم 
و با منطقه عملیاتی تسویه حساب کنم؟ و اضافه کرد: من به خاطر 

بیماری برگشتم. پرونده ام همچنان مفتوح است.
مادر رضایت داد. پسر وسایلش را جمع کرد. کیف مدرسه را 
هم با چند کتاب و دفتر برداشــت. مادر در خشت خام چیزی 
می دید که صدها نوجوان و جوان در آیینه نمی دیدند. می دانست 
که کیف و کتاب یعنی ماندگاری در منطقه، اما دل آن را نداشت 
که پسر را از رفتن به معرکة عشق بازی با خدا نهی کند. هر چند 
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بلندتر از شعله ها قد کشیده ای.
فراموش کرده ای ثانیه هایت را. بی تابی اتفاق را 
تاب نمی آوری. می روی و تمام رودهای جهان، 
به قامت تو اقتدا می کنند. می دوی و میان دود 

و خاکستر گم می شوی.
همه چیز، دور و برت زبانه می کشــد. خشم 
بی امان شعله های ناگهان، رو در رویت می ایستد. 
اما تو از خود می گذری تا دســت های مهربانت 

تلخی سوزان حادثه را در هم بریزد.
 ایســتاده ای چــون آب  زالل و حادثه تو را 
نمی سوزاند. بی کمک دســت های تو، روزهای 
گداخته مان نمی گــذرد، وقتی اتفاق بی هنگام، 

قصد درهم پیچیدن زندگی مان را دارد.

روزهایت می گذرد. به هیچ چیز فکر نمی کنی جز 
به لبخندهای سوخته ای که از البه الی دود و آتش 
بیرون می کشی. به هیچ چیز نمی اندیشی، جز به 
نگاه های ملتمسی که فریاد می زنند و جز تو هیچ 
کس را یارای کمک نیست. روزهایت می گذرند و 
تو چون شمع می سوزی. راز فداکاری ات دهان به 

دهان می چرخد. شهر به تو می بالد.
پیامبر )ص(: 

رِّ ِعقابا الَبْغُى. اِنَّ اَْسَرَع اْلَخْیِر َثوابا الِبرُّ َو اِنَّ اَْسَرَع الشَّ
پاداش »نیکــوکاری« زودتر از هــر کار خوب 
دیگری می رسد و کیفر »ستم و تجاوز« زودتر از 
هر کار بد دیگری گریبان می گیرد. )ثواب االعمال 

و عقاب االعمال، ص 166، خصال ص 110، ح( 

روز آتش نشانی و ایمنی
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ابوحمزه ثمالی گوید: علی بن الحسین)ع( را در نماز دیدم که عبا از یک دوش 
او افتاد اما به افتادن آن توجهی نکرد تا اینکه از نماز فارغ گردید. از او سوال کردم 

چرا عبا را بر دوش خود نینداختید؟
فرمود: آیا می دانی در برابر چه کسی قرار گرفته بودم؟ آن مقدار نماز بنده مورد 

قبول است که در آن حضور قلب دارد.
)بحاراالنوار، ج 42(

امام سّجاد)ع( و جامع شرایع دین
 ُقلُت لَِعِلّی بِن الُحَسیِن )ع(: اَخِبرنى ِبَجمیِع َشراِیِع الّدیِن قاَل علیه السالم : َقوُل 

الَحقِّ وَ الُحکُم بِالَعدِل والَوفاُء بِالَعهِد.
به امام سّجاد)ع( گفتم: مرا از تمام دستورهای دین آگاه کنید. امام)ع( فرمودند: 
حق گویی، قضاوت عادالنه و وفای به عهد.]این سه جامع شرایع دین هستند![ 

)خصال صدوق، ص 113، ح90(

تاسوعا و عاشورای حسینی
 پیــش از حرکــت از منطقه »شــراف« امام)ع( 
فرمود: »هر چه می توانید آب بردارید.« نزدیک ظهر به 
»ذوحسم« رســیدند. امام دستور توقف داد. کمی بعد 
حربن یزید ریاحی با هزار نفر از سوارانش به آنجا رسیدند. 
همه تشنه بودند؛ اسب ها و آدم ها. امام می دانست دشمن 
هستند اما فرمود: »سیراب شان کنید.« شترها را خواباندند 

و مشک های آب را باز کردند. 
علی بن طحان محاربی آخرین نفر لشکر حر بود 
که رسید. تشنه بود و آبی به همراه نداشت. امام)ع( 
مشک آبی را به او داد. دهانه مشک را برایش گشود 

و به او آب نوشاند تا سیراب شد.
 عاشورا بود؛ روز سرنوشت. امام)ع( تشنه بود. 
عبداهلل حصین ازدی، از لشــکر ابن زیاد؛ به فرات 
اشاره کرد و فریاد زد: »ای حسین! آب را می بینی؟ 
مثل شکم ماهیان می درخشــد، قطره ای از آن را 

نخواهی نوشید تا بمیری ...«
 حسین بن علی)ع( کریم بود و کریم زاده. سالم 

خدا بر کریمان.
 امام حسین)ع( می فرمایند:

 ِمن َدالِئِل َعالماِت الَقبوِل: الُجلوُس إلى  أهِل الُعقوِل
از نشانه  های خوش نامی و نیک بختی ، همنشینی 

با خردمندان است.
)بحارااَلنوار، ج 75، ص 119(

دل آن را هم نداشت که فراق عزیزش را تحمل کند.
بهانه آورد: کیف مدرسه را حق نداری ببری.

مادر او را تا ایســتگاه راه آهن بدرقه کرد. پسر روی مادر را بوسید. دستان 
او را به صورتش کشید. همدیگر را بوسیدند و بوئیدند و باز جدایی آغاز شد. 
کیف مدرســة پسر، پشت شیشه عقب ماشــین پدر بود. مادر آن را دید و 
لبخند زد. به خانه که رسیدند، کیف را برداشت. خالی بود! پسر به وعده اش 
وفا کرده بود. مادر گفته بود کیف مدرســه همراهت نباشد، که همراهش 
نبود. پسر کتاب هایش را داخل ساک گذاشته و رفته بود. او رفت در حالی که 

حتی آرزوی یک بار نافرمانی را به دل مادر گذاشت.
ِئ اَهُل الِجهاِد و اَهُل الِعلِم. قال رسول اهلل )ص( : اَقَرُب الّناِس ِمن َدرَجِئ النُّبوَّ
نزدیــک ترین مردم به مقــام نبّوت، اهــل جهاد ]رزمنــدگان[ و اهل 

دانش]عالمان[اند. )کنزالعّمال، ح 10۶47(

شهادت حضرت امام سجاد)ع(
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حتمــًا تاکنون دریافته اید که بیشــتر کارگــران متخصص و 
کارمندان دولت در زمان بازنشســتگی دارای محدودة حقوقی 
یکسانی هستند و بنابراین حق بیمة نسبتًا یکسانی هم پرداخت 
می کننــد اما در بیمه های بازرگانی حق بیمه شــما با توجه به 
نوع خطر )ریسک( و همچنین نوع عالقه شما برای اخذ بهترین 

پوشش بیمه ای در آینده تعیین می شود. 
این موضوع تا حدودی به خرید کاال از بازار شبیه است. شما 

برای خرید تلویزیون یــا یخچال در بازار امکان های متفاوتی 
دارید، پس طبیعی اســت کــه اگر پول بیشــتری بپردازید 
می توانید کاالیی با کیفیت بهتر،  امکانات بیشتر و زیباتر تهیه 
کنیــد. در بیمه های بازرگانی نیز شــما می توانید با پرداخت 
حق  بیمه بیشــتر در برخی از رشــته های بیمه ای از خدمات 
بهتری بهره مند شــوید. البته این مسئله در برخی از بیمه ها 

نظیر بیمه شخص ثالث صادق نیست.

بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی

وقتی کلمه »بیمه« را می شــنوید، ممکن است  بیمة خودرو،  بیمة شــخص ثالث،  بیمة بیکاری، بیمة بازنشستگی و یا بیمة از 
کارافتادگی به ذهن تان خطور کند. هرچند همه این ها بیمه هســتند و خدماتی را به شما در مقابل وقوع خسارت، حادثه، خطر، 
فوت و ... ارائه می دهند اما بهتر است بدانیم که بین بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی از لحاظ ماهیت تفاوت بسیاری است 
و در اغلب کشورها این دو بیمه با یکدیگر متفاوتند. بیمه هایی که به دلیل کمک، حمایت از طبقه یا طبقات خاصی طراحی شده 
است و برای رفاه شهروندان به کار می رود و هدف از ایجاد آن افزایش سطح رفاه عمومی و کمک به مردم است بیمه های اجتماعی 

و یا تأمین اجتماعی نام دارند.
اما بیمه هایی که افراد از آن ها برای پشتوانه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود بهره می گیرند و حالت قرارداد با شرکت های 

بیمه را دارد و جنبه های حمایتی و کمک در آن به شکل تجاری مطرح است  »بیمه های بازرگانی« هستند. 

1. مزایای حاصل از پوشش های بیمه نامه در انواع مختلف بیمه عمر

2. مزایای قوانین مالیاتی و ارث که در تمام انواع مختلف بیمه عمر صدق می کند

بیمه های پوشش دهنده 
خطر فوت

بیمه های به شرط بیمه های به شرط حیات
فوت و حیات

بیمه های مستمری

بیمه های جامع عمر 
)پوشش دهندة خطر فوت 
و دارای بخش پس اندازی(

پرداخت سرمایة بیمه شده به 
ذی نفع یا استفاده کنندگان در 
صورت فوت بیمه شده در مدت 

قرارداد بیمه

بخشودگی مالیاتی حق  بیمة 
عمر از مالیات بر درآمد؛

پرداخت سرمایة بیمه شده به 
ذی نفع یا استفاده کنندگان 

درصورت حیات بیمه شده در 
پایان مدت قرارداد بیمه

معافیت سرمایة بیمة عمر از 
مالیات بر درآمد؛

پرداخت سرمایة بیمه شده به 
ذی نفع یا استفاده کنندگان در 
صورت فوت یا حیات بیمه شده 

در پایان مدت 
قرارداد بیمه

معافیت مالیات بر ارث به 
سرمایة بیمة عمر )سرمایة بیمة 
عمر که بعد از فوت بیمه شده 

عاید وارث می شود، جزو ماترک 
محسوب نمی شود و نیز از 

مالیات معاف است(

پرداخت مستمری به دو صورت 
مستمری قطعی و مستمری به 
شرط حیات )با مدت معین یا 
مادام العمر( به صورت اقساط 

ساالنه یا اقساط ماهانه

در کشور ما طبق قانون ارث، هر 
 نفر، پس از مرگ خود، حداکثر 
یک سوم یا ثلث اموال خود را 

می تواند تعیین تکلیف کند؛ ولی 
در بیمة عمر، بیمه گذار می تواند به 
میل و مصلحت اندیشی خود فرد یا 
افرادی را برای استفاده از تمام یا 
بخشی از سرمایة بیمه به بیمه گر 
معرفی کند و بیمه گر نیز موظف به 
پرداخت سرمایة تعیین شده به این 

فرد یا افراد است.

پرداخت سرمایة بیمه شده به ذی نفع 
یا استفاده کنندگان در صورت فوت 
یا حیات بیمه شده در پایان مدت 

قرارداد بیمه
ـ امکان دریافت وام از محل این 
بیمه نامه بدون نیاز به ضامن و وثیقه
ـ امکان برداشت از ذخیرة ریاضی   

توسط بیمه گذار

همچنین به موجب قانون مدنی، 
سرمایة بیمة عمر قابل توقیف 
نیست. یعنی در صورت فوت 

بیمه شده، سرمایة تعیین شده به طور 
کامل ازطرف بیمه گر در اختیار 

ذی نفع )ذی نفعان( قرار می گیرد، 
بدون اینکه بدهی های بیمه گذار از 
آن کسر شود. این در حالی است 
که اگر شخصی ورشکسته باشد، 

طلبکاران از طریق دادگاه می توانند 
دارایی های دیگر او را توقیف کنند.

بیمه
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انواع بیمه های بازرگانی
خدمات بیمه های بازرگانی را به دو نوع »بیمه های اموال« و »بیمه های 
اشخاص« تقسیم می کنند. منظور از بیمه های اشخاص بیمه هایی است 
که فرد برای خود یا ســایر اعضای خانواده خریداری می کند. بیمه های 
اشــخاص شــامل بیمه های عمر، حوادث و بیمه تکمیلی درمان است. 
همچنیــن به دلیل اهمیت روزافزون بیمه هــای زندگی )عمر(، در یک 
تقسیم بندی دیگر بیمه های بازرگانی، به بیمه های زندگی و غیرزندگی 
تقسیم می شوند. از انواع بیمه هایی که بیشتر مورد استقبال بیمه گذاران 
قرار گرفته اند می توان به »بیمه عمر« اشاره کرد که مزایای آن در ادامه 

آورده می شود.

بیمة عمر و سرمایه گذاری و انواع طرح های آن
از بیمه های عمر بســیار پرفــروش، بیمة جامع عمر یــا بیمة عمر و 
سرمایه گذاری اســت. این بیمه یکی از انواع بیمه های خطر فوت است 
که عالوه بر پوشــش خطر فوت، قســمت پس اندازی نیز دارد. در این 
نوع بیمه، بیمه گذار مبلغ حق  بیمه را به صورت یکجا یا به صورت اقساط 
پرداخت می کند. مبلغ حق  بیمه شامل دو بخش است: بخش اول برای 
پوشش خطر فوت و هزینه های بیمه گر است و در بخش دوم، حق  بیمه 
پس انداز می شــود و با سود حاصل از سرمایه گذاری آن تشکیل سرمایه 
می دهد. درصورتی که بیمه شده در مدت بیمه فوت کند، بیمه گر سرمایة 
خطر فوت را به عالوة اندوختة ریاضی به ذی نفع بیمه پرداخت می کند. 
همچنین، در صورت حیات بیمه شــده در پایان مــدت بیمه، اندوختة 

ریاضی تشکیل شده به ذی نفع پرداخت می شود.
باتوجه به مزایای زیاد این نوع بیمه، شــرکت های بیمه طرح های بیمة 
عمر زیادی را در این قالب طراحی کرده اند. ازجملة این طرح ها می توان 
به طرح بیمة زنان خانوار، طرح تأمین آتیة فرزندان، طرح جوانان، طرح 
خانواده، طرح سنوات بازنشســتگی و طرح هستان، طرح دانش آموزی، 
طرح مان، طرح مهتاب، طرح امید آتیه، طرح نوران، طرح بیمة جهیزیه، 
طــرح بانوی ایران زمین، طرح کمک هزینة تحصیل، طرح رنگین کمان، 
طرح بیمة تحصیل فرزندان، طرح بیمة زندگی مشــترک، طرح سپردة 

زندگی، طرح اوراق زندگی و... اشاره کرد.
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 7 مهارت اساسی برای معلمان 
به همراه ضمیمه ای درباره ویژگی های معلمان حرفه مند در جهان

نام مجموعه:  همه چیز برای 
معلمان

چاپ اول سال:  1394
ناشر: پیشگامان پژوهش مدار

مؤلف:  مجدفر، مرتضی
قطع کتاب:  رقعی

مجموع صفحات:  124ص.

 نویســنده سعی کرده است تا با معرفی و شــرح 7 مهارت اساسی برای 
معلمان، یعنی پرسشگری، تفکرفراشناختی، سکوت،ساختن انگیزه ها، طرح 
درس، توسعه پژوهش های دانش آموزی و آغازین، چگونگی کاربرد هر یک 
را در فرایند یاددهی - یادگیری و خلق فضای آموزشــی جذاب و برقراری 
ارتباط کالمی و عاطفی مناسب برای فراگیرندگان توضیح دهد. در پایان نیز 

سنجه هایی برای شناخت معلمان حرفه ایی ارائه می نماید.

 نگاهی به توسعه حرفه ای معلم

چاپ اول سال:  1394
ناشر:  چهار درخت

هادی/ مؤلف: پورشــافعی، 
ایوبی، فاطمه/اکبری، محمد/

حسینی، سیده ملیحه 
مجموع صفحات:  222ص.

تغییــرات و تحوالت جامعة امروزی به معلمانی نیازدارد که کارکردها و 
شــیوه های جدیدی در فرایند یاددهی- یادگیری به کار گیرند. کتاب 
حاضر در همین راستا و به منظور باالبردن توانمندی های معلمان عصر 
جدید و حتی فردا، می کوشد بامهم شمردن آموزش ضمن خدمت، به 
تبیین توسعة حرفه ای و مدیریت دانش برای معلمان اقدام کند. مخاطب 
در فصل اول با اهمیت و ضرورت توسعة حرفه ای آشنا می شود و سپس 
دربارۀ توسعة حرفه ای معلم و شــاخص های آن نکاتی می آموزد. پس 
از آنکه با مدل های توســعة حرفه ای آشــنا شد نیز عوامل مؤثر بر آن و 
راهکارهای خلق دانش حرفه ای را می آموزد. در انتها با زمینه های کاربرد 
مدیریت دانش در نظام آموزشی، به منظور رشد حرفه ای، آشنا می شود.

معرفیکتاب
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آقا اجازه؛ نوک ما شکست!
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