




۳
ماهنامۀآموزشی،تحلیلیواطالعرسانی
دورۀ۳۶/شمارۀ۳/آذر۱۳۹۶

معلم فراتر از  كتاب درسی/ فرزانه نوراللهی 2
فیزیک پرورشی / محمدحسین دیزجی ۳

ابراهیم)ع( و آزمایش بزرگ / دکتر اسداهلل مرادی ۶
ختم كریمخان / مهناز بزرگیان ۹

كول برهای دبستانی! / زهرا صنعتگران ۱۰
یادگیری دوطرفه / دكتر محمد نیرو 14

دیوار همکار / محمد تابش 17
ردیف آخر جای بچه تنبل ها نیست! / ایمان دهدشتی نسب 20

شعر 22
دانش آموز جزء یا عضو کالس درس؟ / زنیب وكیل 24

سه راهة آموزش كارآفرینی در مدارس / دکتر امید مهرابی 28
چهار عمل اصلی در بازخورد مؤثر / دكتر نیره شاه محمدی 31

سندرم نمره محوری / رویا صدر 32
كلیشه های رسانه ای/ حسین حق پناه 34

آینة درون / زهره صفار 36
فرصت کشف / سوسن نوروزی  38

چند داستانک / ۴۰
بازی در کالس / زهرا مشیری و بهاره میرزاپور 42

درمان های بدتر از درد / محمدعلی اسماعیل زاده اصل 44
مسئولیت مدنی در مدرسه / حسین عاملی 47
جنبش معلمان اهل قلم / زهرا صنعتگران 48

صندوق انفاق / خیران بهروز 50
سوژه هایی برای نوشتن / سیدحسین حسینی نژاد 51

رشد در رشد / محمد دشتی 57
جا به جایی نیازها / هادی حیدری 58

روزنگار  / محمدحسین دیزجی ۶۰
بیمه های مجاز / ۶۲

معرفی کتاب / شهال فهیمی ۶۳

مدیرمسئول: محمد ناصری
سردبیر: محمدرضاحشمتی
شورای برنامه ریزی و کارشناسی: 
 علی اصغر جعفریان، نصرا... دادار، 
بهارک طالبلو، لیلی محمدحسین
منصور ملک عباسی، فرزانه نوراللهی
کارشناس بخش شعر: سعید بیابانکی
کارشناس بخش داستان: داوود غفارزادگان
کارشناس بخش خاطره: سیدحسین حسینی نژاد        
مدیرداخلی: شهال فهیمی   
ویراستار: جعفر ربانی
طراح گرافیک: سید جعفر ذهنی

مشاوران این شماره: سهیال نعیمی 
)دبیرتاریخ شهرستان تنکابن(
شكوفه راستگو جهرمي
)دبیر شیمي شهر شیراز(
   نشانی دفتر مجله:
تهران، ایرانشهرشمالی، پالک270

صندوق پستی 15875/6586 
تلفن: 021-88490232

نمابر: 88301478 
پیامک: 3000899520
roshdmag: 

      www.roshdmag.ir :وبگاه
moallem@roshdmag.ir :پیام نگار 
   نشانی امور مشترکین:
تهران، صندوق پستی 16595/111
تلفن بازرگانی:
021-88867308
فکس:
88490233
شمارگان: 27000 نسخه

عکس روی جلد: 
اعظم الریجانی

 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



یادداشت

معلم فراتر از  كتاب درسی

كاركرد كتاب درسی تا كجاست؟
كارآیی طراحی آموزشی چیست؟

طراحی آموزشی و كتاب درسی چه ارتباطی با هم دارند؟
 آیا می توان مطالب كتاب درسی را تغییر داد؟

چرا دیگر از واژة طرح درس استفاده نمی كنیم؟
طراحی آموزشی چه مزیت هایی بر طرح درس دارد؟

تا چه میزان به عبارت های كتاب درسی وفادار باشیم؟
مسئولیت معلم در قبال كتاب درسی و كالس درس چیست؟

نقش معلم در ارتباط با سه گانة »دانش آموز، محتوای درسی، 
معلم« چیست؟

آیا به عبارت »كتاب درســی جزئی از بســتة آموزشی است« 
توجه داریم؟

 طراحی آموزشــی - دربارة مفاهیمی كه قرار است در كالس 
درس آموزش دهیم، قبل از ورود به كالس - چه میزان در وقت 

ما صرفه جویی می كند؟
چند ساعت در هفته باید برای طراحی آموزشی قبل از رفتن 
بــه كالس درس وقت بگذاریم و این كار چه تغییری در معلمی 

ما ایجاد می كند؟
 معلم از چه منابعی برای نوشــتن طراحی آموزشی می تواند 

استفاده كند؟
تشكیل گروه های آموزشی در مدرسه چه تأثیری در غنی سازی 

طراحی آموزشی دارد؟
كتا ب های كمك آموزشــی و جزوه های نوشــته  شده برای هر 

درس چه جایگاهی در طراحی آموزشی معلم دارد؟
اگر بخواهیم همه جزئیات یك موضوع در كتاب درسی بیاید، 

كتاب درسی حداكثر چند صفحه باشد؟

ما این ســؤاالت را بــه بهانه ماه آذر و هفتــه پژوهش مطرح 
كردیم و معتقدیم پاســخ دادن به آن ها پژوهشی جدی در امر 
تعلیم و تربیت را طلب می كند كه نتیجة آن هر معلم را در مقابل 
هر موضوع عرضه  شــده ای مسلح می كند تا با فكر و تدبیر از آن 
در موقعیت كالس خود استفاده كند. یكی از بهترین منابع نیز 
در این پژوهش، مجالت رشد، به ویژه رشد معلم و ویژه نامه های 
منتشر شده در چند سال اخیر است كه برای برآوردن نیازهای 
مختلف معلم ها در این زمینه، مقاالت مناســبی را تهیه و چاپ 

كرده  است.
اما در یك نگاه پاســخ ســؤاالت ذكر شده را می توان این گونه 

شرح داد:
محتوای كتاب درسی، پیشنهادی است برای معلم تا با مفاهیم 
موجود در آن - با توجه به ســطح دانش آموزان كالس و محل 
زندگی و نیازهایی كه در كالس خود احساس می كند - طرحی 
بریزد و از همة امكانات موجود، اعم از كتاب، جزوه، مجله، فیلم، 
عكس، آزمایش و فعالیت و هر گزینة دیگری كه در تعریف رسانة 
پرشمار1 می گنجد استفاده كند و این مفاهیم را برای دانش آموز 

ملموس و در موقعیت های واقعی زندگی پركاربرد سازد.
در واقع نقش معلم بسیار پررنگ تر از كتاب درسی است. معلم 
باید بــه مطالب كتاب معنا و مفهوم دهد، نه اینكه خط به خط 
مطالب كتاب را همچون یك كپسول حافظه به خورد دانش آموز 

دهد!

 پی نوشت
1. به  ویژه نامه پنجم، نهم و دهم رشــد معلم مقاله تحول كالس درس از دكتر 

محمود امانی رجوع شود.

فرزانه نوراللهی
عضو شورای برنامه ریزی مجله رشد معلم
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فیزیک پرورشی

محمدحسین دیزجی

گفت وگو با منیر رحمتی، دبیر فیزیك دبیرستان الزهرا شهرستان دلیجان

گفت وگو

شــما چرا رشــتة فیزیك را انتخاب 
كردیــد؟ هم برای تحصیــل و هم برای 
تدریس. ریشــه عالقه مندی شما به كجا 

برمی گردد؟ 
من در دوران دبیرســتان به دو درس 
ریاضی و فیزیك بســیار عالقه داشــتم. 
البتــه عالقه ام به دبیران این دو درس در 
آن زمان بی تأثیر نبوده اســت. وقتی در 
سال 69 برای شركت در آزمون سراسری 
صبــح زود از دلیجــان به ســمت اراك 
حركت كــردم، راننده در بین راه بدحال 
شــد و من به خاطر خستگی و استرس 
نرسیدن به جلســه كنكور، ذهنم درگیر 
بود و سرجلسه امتحان نتوانستم به تمام 
سؤاالت فیزیك جواب بدهم و حتی یكی 
از دروس اختصاصی را هم پاسخ ندادم. با 
وجود این در رشتة دبیری فیزیك دانشگاه 
الزهرا پذیرفته شدم. همان زمان تصمیم 
گرفتم در حرفه ای كه قدم می گذارم تمام 
تالش خود را انجــام دهم. لذا همواره به 
دانش آموزانم نیز می گویم: سعی كنید در 
هر موقعیتی كه هستید خوب در كارتان 

بدرخشید؛ آرمان  گرا و كمال گرا نباشید. 

شــاید فیزیك در نگاه اول درســی 
سخت به نظر برسد. از چه روش هایی در 
تدریس بهره می گیرید كه این درس برای 

دانش آموزان جذاب شود؟ 
به نظرم هر درسی در هر پایه ای می تواند 
سختی خاص خود را داشته باشد. اما اگر 
كالس درس جذاب باشد و ارتباط درس 
با زندگی روزمره بیان شود و عالقه مندی 
به درس در بچه ها ایجاد شــود، آن وقت 

هر درس ســختی برایشان آسان خواهد 
شد. من همواره در شروع سال تحصیلی 
از كاربردهای علم فیزیك می گویم تا این 
جذابیت را برای بچه هــا به وجود بیاورم. 
برای مثال وقتی از دســتگاه سونوگرافی، 
سنگ شــكن كلیــه، لیــزر و موضوعات 

جالب دیگر مانند تبدیل جرم به انرژی، 
پارادوكس دوقلوها، پایان عمر ستارگان، 
مهبانگ، مرگ ســرد و نظایر آن صحبت 
می كنم اكثــر دانش آموزان عالقه مند به 
یافتن پاسخ چگونگی پدیده های فیزیكی 
می شــوند و درمی یابند كه علم فیزیك 
می تواند از این حقایق پرده برداری كند؛ 
البته در حد خودش! ایــن را هم بگویم 
كه من هر ســال به مناسبت روز جهانی 
فیزیك مقاله ای تهیه می كنم و آن را در 
مراسم صبحگاه برای بچه ها می خوانم، یا 
گاهی تعدادی آزمایش جذاب را، توسط 
از مناســبت های  دانش آموزان، در یكی 
مدرســه اجرا می كنیم. ماننــد آهن ربا 
كردن یك تكه آهن به وسیله جریان برق 
و یا منحرف كردن شعلة شمع كنار یك 
ســوزن باردار و حتی درست كردن یك 
تلسكوپ ساده با دو عدسی. با این روش 
درس فیزیك را در طول ســال تحصیلی 

به دانش آموزان مدرسه معرفی می كنیم.

شنیده ایم شــما در نگاه اول در ذهن 
دانش آموزان مدرســه خیلــی جدی و 
به ظاهر ســخت گیر جلــوه می كنید. از 
سوی دیگر، اما از انس و الفت و مهربانی 
شــما هم از زبان بچه ها شنیده ایم. روال 
ارتباطی شما با شاگردانتان چگونه است؟ 

قانون مند، مسئولیت پذیر، سختكوش، جدی و باحوصله است. پشتكارش برای رسیدن به نتیجه 
حرف ندارد. به معلمی عشــق می ورزد و فیزیك را آگاهانه دوست دارد. شاگردانش می گویند: 
»سخت گیر است اما مســیری را كه با محبت و مهربانی پیش روی ما قرار می دهد، سرانجامش 

موفقیت است و بس« می گویند: »او مشاوری امین و دلسوز برای ما است.«
رضایت خدا و بندگانش برای او اولویت دارد. در شهرســتانی كه محل زندگی و كار اوســت، 
نامش در آموزش فیزیك بر سر زبان هاست. در مدت 23 سال سابقه كارش شاگردان بسیاری را 
تربیت كرده كه امروز موفقیت شان را مرهون او هستند. در كارنامه فعالیت هایش موفقیت هایی 
را به ثبت رسانده كه از آن جمله می توان به كســب رتبه در جشنواره الگوی تدریس، معلمان 
نمونه و مسابقات علمی در سطح شهر و استان اشاره كرد. منیر رحمتی، دانش آموختة فیزیك از 
دانشگاه الزهرا و دبیر فیزیك دبیرستان دخترانة الزهرای شهرستان دلیجان در استان مركزی 

است. گفت وگو با این معلم توانمند و خوش تجربه پیش روی شماست. 

اگر بعد از تدریس متوجه 
بشوم دانش آموزی درس 
را درست نفهمیده و درك 

نكرده و در آن مبحث 
اشكال دارد، عیب و ایراد 
را در خودم و روش كارم 

جست وجو می كنم
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عمومًا من به عنوان یك معلم همیشــه 
سعی كرده ام، و سعی می كنم، تسلط علمی 
به مطالب داشته باشم، از منابع و روش های 
مختلف تدریس اســتفاده كنم و همواره 
پاسخ گوی ســؤاالت دانش آموزان باشم و 
در زمینة آموزشــی، مهارت كافی از خود 
بروز دهم. این از نظر آموزشی. اما از لحاظ 
تربیتی هم، كوشش می كنم به عنوان الگو 
و راهنمای دانش آموزان و یك مشاور و یك 
دوســت دلسوز، همراه آنان باشم. به  وقت 
خود اهل شوخی هستم و به وقت خود هم 
جدی. و بــه آنان احترام می گذارم. تالش 
من بر این اســت كه همواره روحیه امید، 
تــوكل و اعتماد به نفس را در دانش آموزان 

زنده نگه دارم. 
همان قدر كه آموزش و استفاده درست 
از زمان كالس برایم اهمیت دارد، مشاوره 
دادن و راهنمایی و هدایت دانش آموزانم 
هم برایــم حائز اهمیت اســت. بنابراین 
گاهی اگر نیاز باشــد می گویم كتا ب ها را 
ببندید و به درد دل بچه ها گوش می دهم. 
در مجموع فكر می كنم سخت كوشــی، 
دلسوزی، مهربانی و نقش مشاوره ای من 
باعث می شــود به تدریج تصور بچه ها از 
سخت گیری و جدیت من كم رنگ تر شود. 

می گویند یكی از ویژگی های شما به روز 
بودنتــان و بهره مندی از سیســتم های 
ارتباطی اســت كــه به خوبــی از آن 
برای تدریس اســتفاده می كنید. مانند 
این باره  در  دیگر.  امكانات  و  نرم افزارها 

برایمان بیشتر توضیح دهید. 
دانش آموزان امروز، معروف به نســل 

دیجیتال هستند. آنان از بدو تولد 
با تكنولــوژی و فناوری بزرگ 

شــده اند و مهارت آن ها در 
تكنولــوژی  از  اســتفاده 

اســت.  زیــاد  بســیار 
بچه هــا در اســتفاده 
چند رســانه های  از 
آموزشی مانند فیلم، 

انیمیشن، شبیه سازی ها 
و ... قدرت ذهن و توانایی 
بسیار خوبی دارند. لذا 
من هم ســعی كرده ام 
این  از  تــوان  تا حــد 

قابلیت استفاده كنم. برای این منظور در 
كالس های آموزشی شــركت می كنم و 
در حد توان برای یادگیری و آشــنایی با 
روش های نوین آموزش می بینم و حتی 

كتاب های مرتبط را می خوانم. 
در ســال های دهم و یازدهم دبیرستان 
كه نقش كنكور ضعیف تر اســت بیشتر 
آزمایشگاه های  هوشــمند،  تخته های  با 
مجازی، فیلم های آموزشــی و همچنین 
تدریــس مطالب به صــورت پاورپوینت، 
زمان و ساعت كالسی را مدیریت می كنم. 

آزمایشگاه  به  فیزیك  درس  از  بخشی 
و فعالیت های عملی برمی گردد. در حوزة 
كار عملــی این درس چــه می كنید تا 

مباحث برای بچه ها قابل فهم تر شود؟ 
ســال های اول خدمتم آزمایش ها را در 
محیط آزمایشــگاه خودم انجام می دادم 
و ســپس دانش آموزان تكرار می كردند. 
به تدریــج برای ایجاد عالقــه و فعال تر 
شدن دانش آموزان برخی از آزمایش های 
ســاده را كه نیاز به ابزار پیچیده نداشت 
انتخاب می كردم. دستور و شرح آزمایش 
را در برگــه ای می نوشــتم و در اختیار 

دانش آموزان قــرار مــی دادم و از آن ها 
می خواســتم آزمایش را در منزل انجام 
دهنــد و از كار خود فیلــم بگیرند و آن 
را روی ســی دی یا فلش قبل از ورود به 
مدرســه به من تحویل دهند و برای این 

كار نمرة كار عملی در نظر می گرفتم.
اخیراً با پیشــرفت فنــاوری  بچه ها این 
برنامــه را روی موبایــل ضبط می كنند و 
تحویل می دهند. مــن آن ها را می بینم و 
بهترین فیلم را در كالس پخش می كنم 
تا همــة آن را ببینند. همچنین برخی از 
آزمایش ها را برای سرگروه ها انجام می دهم 
تا آن ها با تكرار آزمایش خودشان مهارت 
الزم را كسب كنند و در یك جلسه برای 
دانش آموزان دیگر انجام دهند. سرگروه ها 
در یك ســال ثابت نیســتند و هر كسی 
فرصت تجربه كردن این مسئولیت را دارد. 
گاهی دانش آموزان آزمایش های زیبایی 
انجام می دهند كه قابل توجه است. اكثر 
دانش آموزان كالس های من در ســطح 
استان  آزمایشگاهی  به مسابقات  منطقه 
راه پیدا می كنند و گاهــی برای مرحلة 

كشوری هم حرفی برای گفتن دارند. 

مبحث  یك  كه  گفته اید  جایی  شــما 
از درس فیزیك را هرگــز با یك روش 
تا پایان ســال و یا حتی سال های بعد 
تدریس  در  تنــوع  و  نمی كنید  تدریس 
دارید. بفرمایید این كار را چه طور انجام 
می دهید و از چه روش  هایی اســتفاده 
را  می كنید. همچنین چگونــه خودتان 

به روز نگه می دارید؟ 
یكی از ویژگی های اخالقی من این است 
كه اگر بعد از تدریس متوجه شــوم 
را درســت  دانش آموزی درس 
نفهمیــده و درك نكرده و 
در آن مبحث اشكال دارد، 
عیب و ایــراد را در خودم 
و روش كارم جســت وجو 
می كنم. به خودم می گویم 
حتمًا من درس را نامفهوم 
مخاطب  كه  كردم  بیان 
مــن قادر بــه درك آن 
سعی  لذا  است.  نبوده 
می كنم روشی را پیدا 
دانش آموزم  كه  كنم 
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گاهی اوقات در 
امتحانات نمره ای برای 

طرح سؤال دلخواه 
و حل آن در نظر 
می گیرم تا استرس 

امتحان كم شود

به نتیجة مطلوب برسد. من اعتقاد دارم 
كه بــه تعداد محصلین یك كالس روش 
تدریس وجود دارد و تنوع در به كارگیری 
بیان مطلب كالس درس را جذاب خواهد 

كرد. 
همچنین هر یك از مطالب موجود در 
كتاب، بسته به محتوای آن، باید به شیوة 
خــاص خود بیان شــود. برخی به  روش 
سخنرانی، تعدادی به روش بارش فكری، 
مواردی با پرســش و پاســخ، برخی به 
روش آزمایشگاهی، تعدادی با شیوه های 
اســتقرایی و حل مســئله و خالصه هر 
مبحث باید با شــیوه ای تدریس شود كه 

به نتیجه برسد. 
از دختــرم  و 91  در ســال های 90 
می خواســتم از تدریس من فیلم بگیرد 
و فیلم را روی ســی دی ضبط می كردم 
و در اختیــار دانش آموزان قرار می دادم 
تا در منزل فیلم را ببینند و برای جلسه 
بعد آمادگی داشته باشند. بعدها در یك 
مجله خواندم كــه این روش معروف به 
روش »تدریس معكوس« اســت و البته 
این ابتكاری برای پیش  مطالعه درســم 

بود. 
مــن بعضی از مباحــث و دروس را كه 
احســاس می كنم نیاز به تدریس معلم 
ندارد و دانش آموز خــودش به راحتی از 
عهده درك آن برمی آید، انتخاب می كنم 
از بچه ها می خواهم آن را ارائه دهند و از 
اجرای آن ها فیلم می گیریم. سپس فیلم 
را در اختیار دانش آمــوزان كالس دیگر 
قرار می دهیم. یعنی به كمك همیار معلم 
از توانایی دانش آموزان حداكثر استفاده را 
می كنم و بــا درگیر كردن آن ها در بیان 
مطالب و فعالیتشــان، یادگیــری پایدار 

ایجاد می كنم. 
امتحانات را هم به صورت گروهی، اوپن 
بوك )كتاب باز(، تســتی و با روش های 
متنوع برگزار می كنم. مثاًل گاهی اوقات 
در امتحان نمره ای هم برای طرح ســؤال 
دلخواه و حــل آن در نظــر می گیرم تا 

اضطراب امتحان كم شود. 
یك روش ابتكاری هم برای جلب توجه 
دانش آموزان دارم كه درست و غلط آن را 
نمی دانم اما از نگاه دانش آموزان جذاب و 
مورد پسند است. از آن ها می خواهم بعد 

از پایان تدریس با همان كلمات و با همان 
شیوه و الفاظ و حركات من درس را بازگو 
كنند. تصور می كنم با این روش مهارت 
خوب دیدن و خوب شــنیدن را در آن ها 
تقویت می كنم. در پایان، بچه ها خودشان 

به این روش نمره می دهند. 

گاهــی بــرای تدریس صــوت از یك 
دانش آموز كه مهارت در موســیقی دارد 
و یك ســاز سنتی، مثاًل سنتور، هم دارد 
می خواهم تا سنتورش را به كالس بیاورد 
و بعد از یك اجرای كوتاه او مباحث علمی 
مثل فركانس و غیره را ملموس و عینی 
درس می دهم. این روش هم تفریح است 
و هم جنبة آموزشی دارد. تمام تالش  ما 
این است كه كالس برای بچه ها شیرین 

و جذاب باشد. 

چه خاطره ای از سال ها تجربه و تدریس 
دارید كه برای ما بگویید؟ 

اوایل خدمت بعــد از تدریس خالصة 
مطالــب را بــرای بچه هــا می گفتم تا 
دانش آموزان جزوه برداری كنند. تا اینكه 
در ســال  های 81 و 82 بــرای یادگیری 
كامپیوتر به یكی از مؤسسه های منطقه 
رفتــم. در آنجا مدرس جــزوه می گفت. 
یعنی دیكته می خواند و ما می نوشــتیم. 
در تمام مدتی كه مشغول نوشتن دیكته 
بودم، احساس می كردم یادگیری صورت 
نمی گیرد. اینجا بودكه متوجه شــدم در 
تمام مدتی كه من وقت كالس را صرف  
گفتن جزوه می كنم فقط وقت دانش آموز 
را هدر می دهم. لــذا تصمیم گرفتم این 

روش را ترك كنم و اگر احیانًا دانش آموز 
نیاز به یادداشــت برداری دارد ابتدا باید 
خوب گوش بدهد و سپس بدون نگاه به 
تخته خودش مطالب را بنویســد. با این 
روش، او دو بــار می آموزد. یك بار هنگام 
تدریس معلم و یك بار هنگام نوشــتن 

مطالب. 

یك معلم چگونه می تواند بیشــترین 
تأثیر را روی شاگردانش بگذارد و آن  ها 
را جذب كند تا هم در درس موفق باشند 
و هــم از نظر تربیتی به جایگاه خوبی در 

اجتماع برسند؟ 
یك معلم همواره دو مســئولیت، یكی 
آموزشی و یكی پرورشی، را برعهده دارد. 
اگر از عهده هر دو برآید بیشترین تأثیر را 

در فراگیران می گذارد. 
جدیت، سخت كوشــی، عالقه مندی به 
تدریس، تسلط بر محتوای تدریس، قدرت 
پاسخ گویی به سؤاالت دانش آموزان، نظم 
و انضباط كاری، مدیریت زمان و استفاده 
از منابــع مختلف آموزشــی یادگیری را 
پایدار می كند و ما اگر از لحاظ رفتاری در 
كنار دانش آموزان قرار بگیریم و دوست و 
دلسوز و مشفق و راهنمای آن ها باشیم، 
اعتماد آن  ها را به خــود جلب می كنیم. 
به طور كلی ما باید بچه ها را درك كنیم، 
روحیة توكل و امید و اعتماد به نفس را در 
آن ها تقویت كنیم و در زمینة درســی و 
مشكالت جانبی نیز كمك آن  ها باشیم. 

در این صورت تأثیرگذار خواهیم بود. 

اصواًل شــما چقدر اهل مطالعه، اعم از 
مرتبط با تدریس و غیر از آن، هستید و 
چه روالی را در این زمینه دنبال می كنید؟ 
به موضوعات فیزیك، روان شناســی و 
مطالعــات مذهبی عالقــه دارم. مجالت 
رشد فیزیك و مقاالت و كتب فیزیكی را 
مطالعه می كنم و در اوقات فراغت مطالب 

مذهبی و روان شناسی را نیز می خوانم. 

اگر نكته ای باقی مانده... 
از شــما كمال تشكر و قدردانی را دارم. 
امیــدوارم با دانش اندك خود توانســته 
باشم قدمی در راستای كیفیت آموزشی 

دانش آموزان برداشته باشم. 
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دکتر اسداهلل مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

قسمت اول

نگاهی دیگر

چنین  صافات  سورة  در  داستان  این 
بیان شده است:

الحیــَن)100(  ِمَن الصَّ لــی  َهب  رِب 
به من  پــروردگارا!  ]ابراهیــم گفت[ 

]فرزندی[ از شایستگان عطا فرما.
ــرناه ِبُغالٍم حلیٍم)101( پس او را  فبشَّ

به پسری بردبار مژده دادیم.
َفلما بََلغ َمعه الســعی قال یا ُبَنی  ِانی 
ماذا  َفانظر  اذبحك  اِنی  الَمَنام  ِفی  اَری 
تری قال یا اَبت افَعل ما تؤمر ستجدنی 
ان شاءاهلل من الصابرین)102( پس چون 
همراه بــا پدر به حد كار و كوشــش 
رســید ]ابراهیم به او[ گفت: ای پسر 
تو  كه  می بینم  به خواب  همانا  دلبندم، 
را ذبح می كنم. پــس بنگر]كه در این 
كار[ نظرت چیســت؟ گفــت ای پدر! 

آنچه فرمــان یافته ای انجام ده كه اگر 
خواهی  شكیبایان  از  مرا  بخواهد  خدا 

یافت.
پس   )103( ِللَجبین  َتلَّه  و  اسَلما  َفلما 
هنگامی كه هر دو تســلیم ]فرمان ما[ 
به خاك  نیمرخ  را  او  ابراهیم  و  شدند، 

افكند، 
َو نَادیناه ان یــا ِابراهیم )104( او را 

ندا دادیم كه ای ابراهیم!
َنجزی  َكَذلك  ِانــا  الرویا  َصدقَت  َقد 
را  رویایت  كه  حقا  الُمحســنین)105( 
تحقق بخشیدی ]یعنی به فرمانی كه ما 
نهادی  القا كردیم گردن  تو  به  رویا  در 
و همیــن مقدار تســلیم برای خلوص 
بندگی تو كفایــت می كند و دیگر نیاز 

به ذبح اسماعیل نیست[ 

مــا نیكــوكاران را چنیــن پاداش 
می دهیم.

به  المبین)106(  البــالء  لهو  هذا  ان 
راســتی كه این همان آزمایش روشن 

و آشكار بود.
َو َفدینــاه بذبح عظیم)107( و قربانی 

بزرگی را فدای او كردیم.
و  ااَلخرین)108(  فــی  علیه  َتركنا  َو 
در میان آینــدگان برای او ]نام نیك[ 

گذاشتیم. برجای 
بر  سالم  ابراهیم)109(  علی  ســالم 

ابراهیم.
بدین   )110( المحسنین  نجزی  َكذلك 

سان نیكوكاران را پاداش می دهیم.
به  الُمومنیــَن)111(  ِعباِدنا  ِمــن  انه 

راستی كه او از بندگان مومن ما بود.

بی شك یكی از داستان های پررمز و راز شگفت انگیز قرآن، داستان حضرت ابراهیم)ع( است و فرمان خدا به 
ذبح فرزندش، آن هم به دســت خودش! این داستانی است كه مفسران بزرگ قرآن را در پیچیده و سبب شده 
اســت آنان از منظرهای گونه گون اعم از فقهی، كالمی، فلسفی و عرفانی به این داستان بپردازند. در این اندك 

مجال ما بیش تر ازمنظر تربیتی نیم نگاهی داریم به این داستان حیرت انگیز قرآنی .

ابراهیم)ع( و آزمایش بزرگ
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داسـتان ایـن  پـیام هـای 
1. تقریبــًا تمام داســتان های قرآن 
داســتان  جملــه  از  شــگفت انگیزند. 
آفرینش انســان و اعتــراض مالئك و 
مسیح،  تولد  داستان  ابلیس،  سرپیچی 
داستان سلیمان  نبی، داستان اصحاب 
كهف، و... اما به نظر می آید داســتان 
ابراهیــم و ذبح فرزنــدش و همچنین 
داســتان موســی و خضر )و خصوصًا 
كشتن آن پســر بچه به دست خضر( 
شگفت انگیزتر از دیگر داستان ها باشد. 
چرا كه در این دو داستان مسائلی رخ 
داده اســت كه فراتر از احكام ظاهری 

دین و اخالق و عقل عرفی اند.

2. در قــرآن تنها بــه فرزند ابراهیم 
اشــاره شــده اما در اینكه این فرزند 
اســماعیل اســت و یا اسحاق اختالف 
نظــر وجــود دارد. عمــوم شــیعیان 
اســماعیل را ذبیح می دانند درمقابل، 
در میان اهل ســنت، پاره ای اسماعیل 
و پاره ای اســحاق را ذبیح دانسته اند. 
در بحث ما فرقی ندارد كه اســماعیل 
ذبیــح اســت یا اســحاق، امــا از آن 
جهت به این موضوع اشــاره شــد كه 
دیدگاه برادران عزیز اهل سنت را هم 
داشته باشــیم. البته در ادامه بحث ما 
 فقط از اســماعیل به عنــوان ذبیح نام 

برد. خواهیم 

3. حســاب خواب انبیا از خواب های 
دیگران جداســت. به خصوص آنجا كه 
رویا تكرار شود )ارٰی فی المنام( رویای 
انبیا، سیمایی از وحی است. در روایت 
نیز آمده اســت »رویــا االنبیا وحی« 
داســتان  در  چنانكه  نــور(  )تفســیر 
حضرت یوســف نیز آمده است ـ كه او 
به خواب دید كه یازده ستاره با ماه و 

خورشید بر او سجده می كنند.
ایــن موضوع از آن جهت در فرهنگ 

دینی ما مهم و خطیر و لذا شایســته 
نقــد و تحلیل بیشــتر اســت كه چه 
بســا اتفاق افتاده كه یــك رویا بنیاد 
شكل گیری یك آموزة دینی و مذهبی 
و یا كشف یك مكان مقدس و... شده 
و حتــی گاه ســر منشــأ كژتابی ها و 
انحرفات كثیر دینی هم شــده است. 
البته نیازی به گفتن ندارد كه حساب 
رویاهای صادقه كه كشف از امور واقع 
می كنــد، و به نــدرت رخ می دهد به 
كلی جداســت. به هــر روی، ضروری 

اســت كه یكبار برای همیشه با بانگ 
بلند اعالم شود كه خواب غیر معصوم 
و غیــر پیامبــر به هیــچ روی حجت 

نیست و حجیت شرعی ندارد.

انبیا، خواستن فرزند صالح  4. دعای 
از خداســت، فارغ از جنسیت، هوش، 
اســتعداد، زیبایی و غیره؛ چرا كه در 
ســپهر دینی، رســتگاری و ســعادت 

ابدی اصل بنیادین است.

5. عرصــة دینداری، عرصــة ابتال و 
آزمایش های دشوار است، و این آموزه 
بارها در قرآن بــه بیان های گونه گون 

ذكر شــده اســت: و بی گمان شما را 
به چیزی، اعم از ترس و گرســنگی و 
زیان مالی و جانی و كمبود محصوالت 
می آزماییــم؛ و به صابــران مژده ده، 
َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  ِمَن  ِبَشــْيٍء  َوَلَنْبُلَونَُّكْم 
َوَنْقٍص ِمــَن اْلَْمَواِل َواْلَْنُفِس َوالثََّمَراِت 

ابِِریَن )بقره/ 155( الصَّ ِر  َوَبشِّ
شما، حتمًا  با مال و جانتان آزمایش 
خواهید شــد. َلُتْبَلــُونَّ ِفــي َأْمَوالُِكْم 

)ال عمران/ 186( َوَأْنُفِسُكْم 
... جــز این نیســت كه خــدا بدین 
وسیله شــما را می آزماید ِإنََّما َیْبُلوُكُم 

اهلل بِِه )نحل/92(
آنجــا بود كه مؤمنان ]در شــرایطی 
جانــكاه[ آزمایش شــدند و ســخت 
تكان خوردنــد ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن 

ِزْلَزااًل َشِدیًدًا )احزاب/11(... َوُزْلِزُلوا 
و در آن ]همــه مصائــب[ آزمونــی 
بزرگ از جانب پروردگارتان بود. َوِفي 

َعِظیٌم)بقره/49( َربُِّكْم  ِمْن  َباَلٌء  َذلُِكْم 
به هــر روی،  ابتالئات الهی ســنتی 
است جاری و هیچ گاه از آدم برداشته 
واقع  ابتالئات در  این  زیرا  نمی شــود، 
امتحان هایــی بــرای پــرورش روح و 
شــخصیت هر انسان است. آزمون های 
الهــی به صــورت رویدادهــا و فراز و 
می شــود  اجرا  زندگــی  نشــیب های 
)ترجمه و تفسیر كریم زمانی ص 47( 
نهج البالغه  نیــز در  )ع(  علــی  امام 
ُعِلَم  اْلحــواِل  َتَقلُِّب  فــي  می فرماید: 
)حكمــت/208(  جــاِل  الرِّ َجواِهــُر 
یعنــی جوهــر آدم ها در كشــاكش و 
می شود.  آشكار  روزگار  دگرگونی های 
و  ابتــال  از  تربیت گریــزی  در  لــذا 
آموزش های ســخت و دشــوار نیست 
اما مهم این اســت كه این آزمایش با 
باورهــای قلبــی و انگیزه های درونی، 
و نــه بیرونــی،  همراه شــود. اگر این 
آزمایــش با ژرفای جــان آدمی پیوند 
خورد آنگاه طبیعی است كه ارزشمند 

دعای انبیا، خواستن فرزند 
صالح از خداست، فارغ از 
جنسیت، هوش، استعداد، 
زیبایی و غیره؛ چرا كه 

در سپهر دینی، رستگاری 
و سعادت ابدی اصل 

بنیادین است
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رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا

باشــد و رشــد و تعالی و ســازندگی 
در پی داشــته باشــد. اگــر ابراهیم و 
اســماعیل با چون و چــرا و اعتراض 
ضمنی و یا با اكراه تن به این آزمایش 
بزرگ می دادند آنگاه این كارشــان از 
نظر ارزش و بها به كلی شكل دیگری 

می نمود. پیدا 

6. تصور ایــن ابتال و آزمایش بزرگ 
نیز برای مــا دشــوار می نماید و چه 
بســا غیرممكن، برای اینكه عمق این 
آزمایــش بزرگ و دشــواری های گام 
نهادن در آن را بهتر و آشــكارتر درك 
كنیــم می توانیم لختی اندیشــه كنیم 

كه قرار است در یك آزمایش الهی ما 
فقط یك بند از انگشــت فرزند دلبند 
خود را جدا كنیم! آیا توانایی انجام آن 
را داریم؟ آیا دست و دلمان نمی لرزد؟ 
و حتــی اگر بتوانیم، آیا با طیب خاطر 
و رغبــت و رضایت باطنــی می توانیم 
از این آزمایش دشــوار سربلند بیرون 

بیاییم؟ نمی دانم! و خدا داناتر است!
در فراینــد نگارش ایــن مقال، این 
پرسش در ذهنم جوشــید و به جانم 
افتاد و مرا رها نكرد كه در قربانگاه بر 
ابراهیم سخت تر گذشت یا بر اباعبدا... 

در قتلگاه؟ هر چه بیش تر اندیشیدم و 
در خود پیچیدم و حتی با اهل معرفت 
نرسیدم  به جایی  میان گذاشــتم،  در 
كه نرسیدم! و به قول حافظ:»كه كس 
نگشــود و نگشاید به حكمت این معما 
را«! و شاید به تعبیر موالنا: »كار دین 

نباشد«! جز حیرانی 

به نظر می رسد كه خداوند حكیم   .7
از ما انســان های معمولی و متوســط 
و  الحال چنــان آزمایش هــای بزرگ 
نفس گیری را نمی خواهد. اما چنان كه 
بحث آن گذشــت، این آموزه  بارها در 
قرآن آمده است كه همة ما در معرض 
انواع آزمایش ها قرار می گیریم. شــاید 
این آمــوزة صریح قرآنی گره گشــای 
ـوا اْلِبرَّ َحتَّى  ـْن َتَنالـُ بحث ما باشــد. لـَ

ُتِحبُّوَن )آل عمران/92(  ا  ِممَّ ُتْنِفُقوا 
هرگز به ]گوهر راســتین[ نكوكاری 
نخواهیــد رســید مگر آنكــه از آنچه 
دوســت می دارید انفاق كنید. صاحب 
اســت كه »ّبر« معنی   المیزان معتقد 
گســترده ای دارد و شــامل فعل قلبی 
مانند ایمان و نیت پاك و فعل جوارح 
و اعضــا مانند انفاق در راه خدا، وفای 
به عهــد، دســتگیری از نیازمندان و... 
می شــود. )ترجمــه و تفســیر كریم 
زمانی( ظاهراً  عرصه دینداری حقیقی، 
عرصه بخشش و فداكاری و دل كندن 
از هر آنچه دوســت می داری است، و 
هر انســانی بنابر ســعة وجودی خود 
این  در  ظاهــرًا  می شــود.  آزمایــش 
تردیدی نیست كه در درگاه الهی نیت 
از كمیت و  مؤمنانه و مخلصانه مهم تر 
حجم و مقدار اعمال اســت و فلســفه 
آزمایی  راســتی  الهی،  آزمایش هــای 
دل های پاك و باورهای خالص اســت. 
باورهایی كه اگر خالص باشــد هستی 

انسان را از بن دگرگون می كند. 
ادامه دارد...

ابتالئات الهی سنتی است 
جاری و هیچ گاه از آدم 
برداشته نمی شود، زیرا 
این ابتالئات در واقع 

امتحان هایی برای پرورش 
روح و شخصیت هر انسان 

است

ماجرا از یك جعبه شروع شد. جعبه را 
تا دیدم عاشــقش شدم. چند بار تصمیم 
گرفتــم دورش بیاندازم، ولــي هر بار تا 
همســرم مي خواســت ببردش پشیمان 
مي شــدم و مي گفتــم نه نــه... نبرش! 
باالخره تصمیم گرفتــم یك جا جایش 
بدهم. به خودم گفتم »حیفه، شــاید به 
درد كارهاي مدرســه ام بخورد«. با اینكه 
خیلي بدم مي آید زیر تختخوابم را انباري 
كنم روتختي را باال زدم و گذاشــتمش 
زیر تخت. جعبه یك مكعب مســتطیل 
دراز و باریك مثل سنگ قبر بود كه میز 
تلویزیون ایكیایــي كه تازه خریده بودیم 
توش بســته بندي شده بود. ایام عید بود 
و مشغول دید و بازدید و گردش و تفریح! 
خیلــي خانه نبودیم امــا هرجا مي رفتم 
جعبه از ذهنم دور نمي شد. حسابي گوشة 
ذهنم جا خوش كرده بود...! ســیزده به در 
هم گذشــت و دوباره مدرسه ها باز شد. 
به فكر كالس هاي تاریخم بودم. دوســت 
داشــتم تاریخ را براي بچه ها جذاب كنم 
و فعال درس بدهم. نمي خواســتم فقط 
راوي باشم و بچه ها ساكت نگاهم كنند و 
گه گداري خمیازه بكشند. دوست داشتم 
موقع تدریس تاریخ نشاط و سرزندگي را 

در صورت بچه ها ببینم. 
دورة صفویه، هجــوم افغان ها و آمدن 
افشــاریه را با ترفندهــاي مختلف درس 
داده بودم و وقت تدریس سلســلة زندیه 
بــود. دنبال یك كار متفاوت بودم. خیلي 
به جعبه فكر مي كــردم كه چطور از آن 
اســتفاده كنم. با اینكه یكي دو جلسه را 
صرف درس پرســیدن و كارهاي جانبي 
كــرده بودم تا فرصتي براي یك كشــف 
جدید داشته باشم ولي بي فایده بود. هیچ 
طرح درس خاصي به ذهنم نرسیده بود. 
شــب آخر بود. تا شــروع كالس تاریخم 
هفت ســاعت وقت داشتم. با ناامیدي به 
تختخواب رفتم و دراز كشیدم، نگاهم به 
سقف ولي فكرم زیر تخت و توي كالس 
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مهناز بزرگیان
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه ۲تهران

خاطره

ختم كريمخان

بود. با همین تالقي جعبه و كالس خوابم 
برد، خوابي عمیــق! دم دماي صبح بود. 
كم كم داشــتم بیدار مي شدم. سكوت و 
ســكون فضا را حس مي كردم. انگشتان 
دســتم كمي تكان خورد. چشمانم چند 
پلك زد. با زحمت چشــمانم را نیمه باز 
كردم تا از روي تاریك روشني هوا ساعت 
را تخمین بزنم. هوا نیمه روشن بود. غلتي 
زدم تا ساعت را نگاه كنم كه یاد جعبه و 
كریم خان زند افتادم. نگاهم كه به ساعت 
افتاد در مغز خــود توقفي حس كردم و 
چند صحنه از جلوي چشــمانم رد شد: 
قبر... مرگ... ختم... حلوا. با صداي زنگ 
ســاعت از جا پریدم! لبخنــدي بر لبانم 

نشست. طرح درس طراحي شد.
همان طور كه در حال آماده شدن براي 
رفتن به سر كار بودم. در فكرم برگزاري یك 
مراســم ختم براي بزرگداشت كریم خان 
زند در حال برنامه ریزي شدن بود. سنگ 
قبر كریم خان ـ جعبــه ـ را از زیر تخت 
بیرون كشــیدم، یك شال سیاه برداشتم 
و در كیف خود گذاشتم، رفتم مدرسه. تا 
چشــمم به خانم حبیبي معاون آموزشي 
همراه و دوست داشــتني مان افتاد، گفتم:  
»خانم حبیبي جان! ممكنه نیم ســاعت 
از شــروع كالسم گذشــت خرما و چاي 
بفرستید سر كالس، به تعداد بچه ها سي 
تا چایــي!« خانم حبیبي خندید و گفت: 
»یا اباالفضل! چــكار مي خواهي بكني؟« 
گفتم مراسم ختم براي كریم خان گرفتم! 
جعبه به دست با هیجان دویدم تو كالس، 
بچه ها بر پا، سالم... حضور غیاب كردم... 
بچه ها هي مي پرسیدند این جعبه چیه؟! 
به بچه ها گفتم میزها را بزنید كنار و وسط 
كالس را خالي كنیــد و دورتادور كالس 
بنشــینید! بچه ها با كنجكاوي صحنه را 
آماده كردند، نشستم وسط كالس و جعبه 

را گذاشتم كنارم روي زمین.
نگاه مي كردند، چسب  بچه ها متعجب 
و قیچــي و ماژیك هاي رنگي ام را از توي 

كیفــم درآوردم و بــه مریــم و تانیا كه 
كنــارم روي زمین نشســته بودند، دادم 
و گفتــم: »لطفًا جعبه را چســب بزنید 
طوري كه در آن باز نشود«. شروع كردند 
به چســب كاري. در گوش هم مي گفتند 
Mr:ramtin حتمًا اسم شوهرشونه، جعبه 
چیزیه كه سفارش دادند... من هم به روي 
خودم نیاوردم كه مي شنوم. بهشون گفتم 
جعبه را پشت ورو كنید و از روي تمیزش 
چســب بزنید! بچه ها با لبخند جعبه را 
پشت ورو كردند و چسب زدند، جعبه كه 
آماده شد شال سیاه را از كیفم درآوردم و 
انداختم روي شانه هام. بچه ها كنجكاوانه 
منتظر باقي قضایا بودند. توجه همه به من 
جلب شده بود. گفتم بچه ها براي شادي 
روح كریم خان فاتحه مع الصلوات. بچه ها 
یك لحظه با تعجب درنگ كردند و سپس 
بــا هیجان صلوات محمدي فرســتادند. 
شــروع به صحبت كردم. گفتم به پاس 
صلح و آرامشــي كه كریم خان در دوران 
حكومتش براي مــردم ایران فراهم كرد 
این مجلس را برگزار مي كنیم. روي جعبه، 
كه حاال هم ســنگ قبر كریم خان بود و 
هم تختة كالس، نوشتم: طلوع حكومت 
1750، غــروب حكومت 1779. تا این را 
گفتم بچه ها بلند صداي گریه درآوردند. 
گفتم لقب كریم خان ابتدا وكیل الدوله 
بوده... صداي گریه و خندة بچه ها... روي 
سنگ قبر حك كردم وكیل الدوله... گفتم 
چون واســط بین مردم و شاه اسماعیل 
صفوي بوده... داشــتم روي ســنگ قبر 
مي نوشتم شاه اسماعیل كه تانیا با حالت 
محزون و بــا نوحه بلند خواند كریم خان 
واسط بین مردم و شــاه اسماعیل سوم 
بــوده و بچه هــا با ذوق و صــداي گریه 
همراهي اش مي كردند. بدین ترتیب بعد از 
هر جمله اي كه مي گفتم، تانیا با نوحه آن 
را تكرار مي كرد و بچه ها با گریه و خنده 
او را همراهي مي كردند و من روي سنگ 
قبر، وقایع را با عبارات كلیدي مي نوشتم. 

بعد از یك ربع شیطنت و هیجان كم كم 
كالس داشت آرام مي شد و همه حواس 
و تمركزشــون به سمت بحث جلب شد. 
نحوة به حكومت رســیدن كریم خان را 
گفتم، شــرایط اقتصادي را هم حسابي 
بررسي كردیم. نكات كلیدي بحث را مریم 
كه دیگر ماژیك را از دست من گرفته بود 
همچنان روي سنگ قبر مي نوشت. مریم 
دقــت مي كرد خوش خط و تمیز نكات را 

حك كند. 
بحث ســنگین و بچه هــا درگیر بحث 
شــده بودند كه خانم حبیبي چند ضربه 
به در زد و با یك سیني چاي و خرما وارد 
كالس شد. بچه ها با ناباوري گفتند: خانوم! 
این قدر جدي گرفتید مراسم را؟! یكي از 
شــاگردها دوید و سیني چاي را از خانم 
حبیبي گرفت و به بچه ها تعارف كرد، در 
فاصلة چاي خــوردن... بچه ها مي آمدند 
كنار قبر و گریه و زاري مي كردند و فاتحه 

مي فرستادند.
یكي از بچه ها دم گرفت و شــروع كرد 
به خواندن شعر معروف »عجب رسمیه... 
رسم زمونه...« منم چند تا عكس و فیلم 
از كالس گرفتم. بعــد از چاي و خرما و 
فرســتادن صلوات درس را ادامه دادیم. 
تغییــر در فرهنــگ سیاســي و ترویج 
»مكتب اصولي« آخریــن موضوعي بود 
كه از دوران كریم خان در موردش بحث 
كردیم. درس تمام شد. یك ربع باقي مانده 
را طبق روال قبلي، درس همان جلسه را 
پرســیدم. از هركس یك یا دو سؤال در 
مورد سلسلة زندیه پرسیدم. شاید باورتان 
نشــود، همه ســؤاالت را درست جواب 
مي دادنــد. یادگیري و حفــظ در همان 
جلسه اتفاق افتاده بود. با به صدا درآمدن 
زنگ كالس نفس راحتي كشیدم... بچه ها 
تشكر مي كردند و مي گفتند خیلي جلسه 
عالي بود... از كالس با خوشحالي بیرون 
آمدم. براي شادي روح كریم خان و همة 

درگذشتگان فاتحه مع الصلوات.
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كـول برهای 

دبــستانی!

گزارش

دبستان دولتی شهید افشاریان منطقه 9 
تهرانـ  در نزدیكی میدان آزادیـ  دو سال 
»سبك سازی  برنامه  جدی  به صورت  است 
كوله پشــتی دانش آموزان« را محور اصلی 
برنامه های اجرایــی ـ مدیریتی خود قرار 
داده و با همكاری اولیاـ  مربیان توانســته 
اســت یك تا دو كیلو از وزن كوله پشتی 
دانش آموزان را كاهش دهد. در این گزارش 
به چند و چون اجرای این طرح، برنامه ها، 
و  مدیر  پیشــنهادی  راهكارهای  و  موانع 

دبیران این مدرسه خواهیم پرداخت.

پنج زنگ و پنــج كالس، كالس های 
تقویتــی، كتاب هــای حــل تمریــن، 
جامــدادی، تغذیــه، لــوازم ســاخت 
كاردســتی، كیف پول، قمقمه، چتر و... 
و... و... . یك بچه 8، 7 یا 10 ســاله! این 
كارمندان كج و كولة نســل بعد همین 
از داشتن  بچه هایی هســتند كه امروز 
چند مدل دفتــر صدبرگ و خمیربازی 
و ظرف غــذا و... ذوق می كنند. اما دور 
از تصور نیست كه 40 سال دیگر همین 
دانش آموزان در پس تبلیغات تلویزیونی 
به دنبــال كمربند و محافــظ گردن و 
پشتی ها بروند. یكی از ایرادهای »زیادی 
هشــدار دادن« این است كه، هشدارها 

پــس از مدتی بــرای گــوش تكراری 
می شــوند؛ و یك جور حس »آره خب، 
بده، ولی كاریش نمیشــه كــرد« را به 
القــا می كننــد. حتمًا عكس  مخاطب 
ریه های نابود شده پشت جعبه سیگار را 
دیده اید؛ و جمله معروف سیگاری ها كه: 
»حاال بیشــتر زنده باشم كه چی؟« اما 
فقط كافی است سری به بیمارستان ها 
و كلینیك ها بزنید تا پیام مشترك تمام 
كسانی كه درد می كشــند به گوشتان 
برســد: حاضرم دیگه زنده نباشم فقط 
این درد لعنتی تموم شــه! یا؛ پس این 

دكترا چه غلطی می كنند؟
بله پزشــكان در بهترین حالت »بعد 

از« عارض شدن بیماری قادر به كشِف 
درمــان و راه حل آن خواهنــد بود. در 
بهتریــن حالت، چنــد روز بعد پس از 
مراجعة ما می توانند درد را درمان كنند؛ 
و همین چند روز ـ یا حتی چند ســال 
ـ یعنی مدتی به خود پیچیدن! ولی آیا 
شما واقعًا حاضرید این همه دانش آموز، 
این همــه دختــر، این همه پســر، با 
این همــه لبخندها و سرخوشــی های 
كودكانه شان، 40 سال بعد، حتی برای 
چند ســاعت، درد در بدنشــان بپیچد 
تا جایی كه مرگ خــود را آرزو كنند؟ 
فاجعه كیف های ســنگین همین است، 

اگر كسی جدی اش بگیرد!

زهرا صنعتگران
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در این بخش ســركار خانم مرادی، مدیر 
دبســتان دولتی دخترانة افشــاریان به 
توضیح انگیزه هــا و مراحل اجرای برنامه 

خود می پردازد.
پس از مشــاهده شــیوع 
قامتی  ساختار  آسیب های 
تصمیم  دانش آمــوزان  در 
گرفتم با برنامه ای مدّون و چندســاله در 
هرچه كمتر كردن وزن كوله پشتی های 
آن ها سهیم شــوم. همراه كردن معلمان 
و اولیــا؛ و تجمیع آرای آن هــا اولین و 
مهم ترین كار بود. نمی خواستم به تنهایی 
طــرح را چیده و به دیگــران ابالغ كنم. 
احســاس می كردم شــرط همراه كردن 
معلمان با خودم »از آِن خود كردن« این 
طرح، برای هركدامشــان است. به عالوه 
ترجیحــم این بود كه بــه جای یك كار 
كوتاه مدت و نمایشی ساختاری مستحكم 
را بنــا كنم تــا حتی در صــورت تغییر 
مدیریــت و معلمان مدرســهـ  به اصول 
بنیادین این برنامه آسیبی چندانی وارد 

نشود.
تقسیم کردن بخش های 
دومین  درســی  کتاب 
راهکار ما بود. با توجه به تجربة معلمان، 
دانش آموز باید از ابتدای ســال، درسی را 
که قرار است در اردیبهشت، یعنی هفت 
ماه دیگر، بخواند از همین حاال به همراه 
خود مــی آورد، این بود که با هزینه خود 
مدرســه، کتاب های ریاضی و علوم سال 
اولی ها را به چند بخش تقسیم کردیم و 
به صورت منگنه شده تحویل اولیا دادیم. 

از ســال دوم نیز چهار درس فارسی، 
نگارش، علوم و مطالعــات اجتماعی به 

ســه بخش بهار، زمستان و پاییز تقسیم 
شــدند. نتیجه این شــد که سه کتاب 
بهاره، زمستانه و پاییزه به دانش آموزان 
تحویل داده شــد. به عبارت دیگر، آن ها 
دیگر نیازی به آوردن تمام کتاب های هر 
پنج زنگ، در هر پنج روز هفته نداشتند؛ 
و در تمام روزهای فصل پاییز فقط یکی 
از آن 3 کتاب متناســب بــا فصل را به 

همراه خود می آوردند.
عوامــل  از  دیگــر  یکــی 
کوله پشتی  شدن  سنگین 
بچه ها وجــود چند دفتر و 
کتــاب کار اضافی در کیف ها بود. با توجه 
به فراهم بودن صدهــا کتاِب کار اهدایی 
در کتابخانة  مدرســه؛ و با توجه به تجربة 
چندین ساله معلمان، بنا شد طرح سؤال 
بر عهدة خود معلم باشد. پس ما با تعبیه 
چند برگ كاغــذ در انتهای هر فصل )در 
كتاب های ســه گانه( دفتر و كتاب كار 
را از كوله پشتی دانش آموزان حذف 
كردیم. تمرین های اضافــی در برگه به 
دانش آموزان تحویل داده می شــد و آن ها 
باید تكالیــف را در برگــه تحویل معلم 
می دادند. به عبارتی؛ مشق های نوشته شده 
تاریخ مصرف داشــتند و نیازی نبود مدام 
آن  برگه های سیاه بی فایده، تا مدت ها، در 
دفترهایی صدبــرگ روی كول دانش آموز 
حمل بشوند. محل نوشتن نكات ضروری 

نیز در برگه های اضافی خود كتاب بود.
ما پس از مدتی توانســتیم 
با چند تلفــن و هماهنگی 
با افــراد مختلف، در داخل 
هر كالس و یا )اگر كالس ها فضای كافی 
نداشــتند( در داخل راهروی مدرسه به 
هر دانش آمــوز یك فایل اختصاص 
بدهیم. وسیله هایی چون مدادرنگی، ابزار 
ساخت كاردستی، برگه اضافه، كتاب قرآن 
و بخش لغت نامه كتاب فارسی بچه ها در 
همان فایل هایشــان در مدرسه می ماند. 
جالب اینكه با همكاری اولیا، در سال دوم، 
كتاب های قرآن بچه های ســال باالیی را 
جمع كردیــم و از آن پس هر دانش آموز 

یك كتاب )قرآن( برای مدرســه در فایل، 
و یك كتاب برای تمرین در خانه داشت.

بــه علت  ما  در مدرســه 
تعدد طبقات، دانش آموزان 
فرصت رســیدن مثــاًل از 
طبقه ســوم به حیاط، ایستادن در صف 
بوفه و... فقط در 15 دقیقه! را نداشــتند 
و چون همیشه قمقمه ها و ظروف غذای 
سنگین بچه ها حجم كوله پشتی های آن ها 
را زیاد می كرد مدیریت بوفه به شیوه ای 
نو، برنامة تغذیــه ای را، با هزینه ای كم و 
نیز قرار دادن آب ســردكن در هر طبقه، 
اجرا كرد و این هم یكی دیگر از اقدامات 

مدرسه برای رفاه حال دانش آموزان بود.
در مرحلــه بعــد طراحی 
ارگونومی  اصــول  با  كیف 
توسط  كه  بود  پیشنهادی 
همكاران ارائه شد. ما نیز با همراهی یك 
پزشــك ارتوپد و یك خیاط توانســتیم 
كیف هایی سبك و كارامد طراحی كنیم 
تا آسیب قامتی كمتری بر شانه و ستون 

فقرات دانش آموز وارد شود.

اقدام اول )قدم به قدم تا كم شدن وزن كوله پشتی ها(

قدم 
اول

قدم 
دوم

قدم 
سوم

قدم 
چهارم

قدم 
پنجم

قدم 
ششم
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یــك  در  حق دوســت: 
مدرســه ابتدایی 5 زنگ و 
احتمــااًل 5 درس در طرح  
كاری هــر معلم تعبیه می شــود. پس از 
سال ها تدریس به عنوان یك معلم می توانم 
این اطمینان را بدهم كه اجرایی شدن این 
»طرِح درس های بدون انعطاف« الاقل در 
دبستان غیرممكن است. دانش آموز در هر 
روز 5 كتــاب و دفتر، به اضافه كتاب كار 
را بــه همراه خودش می آورد. اما ما نهایتًا 
به 2 الی 3 درس خواهیم رسید. تجمیع 
كتاب هاـ  جدای از ســبك تر كردن كیف 
دانش آمــوزان ـ به من معلم این امكان و 
آزادی عمل را می دهد تا هر روز براساس 
نیــاز كالس، روی همان درســی كه در 
آن عقب مانده ام و یا درســی كه مشخصًا 
در آن روز بچه ها آمادگی بیشــتری برای 
پذیرشــش دارند كار كنم. مثاًل اگر امروز 
اتفاقی شیشــه كالس شكسته می توانم 
بگویم بچه ها بخش علومشان را باز كرده و 

با هم درباره نیروها صحبت كنیم.
فاضلی: من شــاغل هستم و به عنوان 
یك مادر، یكی از بزرگ ترین نگرانی هایم 
این اســت كه فرزندم چیزی را فراموش 
نكرده باشد و نسبت به همكالسی هایش 
عقب نماند. ما مادرانی كه سر كار می رویم 
نمی توانیم در صورت جا ماندِن مثاًل كتاب 
علوم فرزندمان دم در مدرسه برویم و دفتر 
یا كتاب او را تحویل ســرایدار بدهیم. اما 
حاال با تجمیع كتاب و دفترها، دانش آموز 
فقط باید یك كتاب همراه ببرد. وســایل 
كارهای عملی اش هم در فایل خودش در 
مدرســه حاضر و آماده است. از طرفی با 
اجرای این برنامه بچه ها به صورت عملی 
امانــت داری و مســئولیت پذیری را یاد 
می گیرند. مثاًل علی رغم اینكه كلید همه 

این 260 دانش آموز روی فایل هایشــان 
می ماند خوشبختانه تا امروز با شیطنتی 
كه منجر به گم شــدن وســایل بچه ها 
بشود روبه رو نشدیم. گویی همه به صورت 
ناخودآگاه می دانستند اگر دست به فایل 
دیگری بزنند امنیت فایل خودشــان هم 
به خطر خواهد افتاد؛ و یا اینكه خودشان 
به این نتیجه رســیده اند كه اگر شــیء 
گران قیمت دارند نباید آن را به مدرســه 

بیاورند.
حسینی: به دلیل حذف دفتر و كتاب 
كار، و به دلیل اینكه مدرسه مشخصًا یك 
برنامة خاص را پی گرفته بود، ما معلمان در 
همه فعالیت هایمان موظف شدیم سنگین 
نشدن كوله پشــتی دانش آموز را در نظر 
داشته باشــیم. به همین علت ناخودآگاه 
مجبور به استفاده از شیوه ها و آموزش های 
جدید و خالقانه ای برای پیشبرد كارمان 
می شدیم. مثاًل بچه ها تكالیفشان را روی 
كارت می نوشتند و ما در كالس با همان 
كارت هــا چند نوع بــازی می كردیم. در 
كالس های ضمن خدمت شیوه های نوین 
زیادی را به معلمــان آموزش می دهند؛ 
اما متأســفانه به دلیل كنار نرفتن عادات 
قدیمی، زمان به اجــرا درآوردن آن ها را 
پیدا نخواهیم كرد. اجرای این برنامه یك 
زمان مضاعف در اختیار من معلم گذاشت 
تا بتوانم با حذف زوائد و استفاده از امكانات 
موجود، بــدون اضافه كردن بار اضافی بر 
دوش دانش آموز، فضای كالسم را تبدیل 
به فضای پوپاتری بكنــم. در كالس من 
خود بچه ها ایــده می دهند. با هم ایده ها 
را اجرایی می كنیم و با هم به بن بســت 
می خوریــم و برای رفع نواقص با هم فكر 
می كنیم. اینكــه دانش آموزان كالس من 
امكان آزمون و خطا دارند بیشتر در طرح 

سهیمشان می كند و كمتر نسبت به آن 
واكنش دفعی نشان می دهند.

ابتدای  در  حق دوســت: 
امر بچه هــا كلیدهــا را با 
خود می بردند و در صورت 
گم شــدن كلید تمركزشــان از دســت 
می رفت. به عــالوه گاهی از طــرف اولیا 
این نقد وارد می شــد كه چرا یك قسمت 
كتاب )مثاًل فصل بهار( كه تمام می شــود 
آن را به طــور كامــل كنــار می گذاریم؟ 
در ســال دوم اجــرای طرح، مدرســه در 
 مــورد كلیدها ریســك كرد و قرار شــد 
هیچ كس كلیدش را از روی كمد برندارد. 
خوشــبختانه این ریســك مثبت بود؛ اما 
دربــارة امتحان گرفتن هنوز نتوانســتیم 
خیلی از اولیا را توجیه كنیم تا بدانند قرار 
نیست دانش آموز پس از یادگیری، تمرین و 
تثبیت مدام وقتش را برای حفظ طوطی وار 
یك مطلب بگذارد. خیلی از اولیا نمی پذیرند 
در سیســتم توصیفی، »كتاب« ادامه یك 
مبحث را در ســال بعد یادآوری می كند و 
حتی بخشی از كتاب سال بعد به یادآوری 
مباحث سال های پیش می پردازد. به عبارت 
دیگر والدین ترجیح می دهند دانش آموز به 
جای »تثبیت« مدام، قســمت »تمرین« 
را تكرار كند؛ و گاهی شــیوه های جدید را 

نمی پذیرند.
فاضلی: در سال اول اجرای طرح »سیاه 
و ســفید بودن جلد كتاب ها« و »سیمی 
نشدنشــان به همدیگر« مشكالت زیادی 
پیش آورد. مثاًل دانش آموز اشتباهی بخش 
دوم كتاب ریاضی اش را به جای بخش سوم 
می آورد! یا جلد ریاضی و فارســی تقریبًا 
شبیه و همرنگ هم )سیاه و سفید( بودند 
و كتاب یكی با كتاب دوســتش اشتباهی 

می شــد. یا بخشی از كتاب ها گم 

اقدام دوم )بررسی محاسن و معایب طرح از دیدگاه معلمان(

معایبمحاسن
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خانم رحمان زادهـ  مربی بهداشــتـ  در 
باره كوله پشتی های جدید بچه ها می گوید: 
این كوله ها زیر نظر یك دكتر ارتوپد طراحی 
شده اند. پشت كوله میله ای آلومینیومی )به 
لحاظ ســبك بودن( قرار دارد. این میله از 
قوز كردن دانش آموزان و خمیدگی كیف 
جلوگیری می كند. به عالوه این میله قابلیت 
خارج كردن از كیف و شست وشــو را نیز 
دارد. مشــابه كوله پشتی های كوهنوردی، 
كوله های طراحی شــده توسط مدرسه ما 
یك كمربند دارند و یك كاله ضدآب. هدف 
از قرار دادن كاله، بی نیاز كردن دانش آموز 
از حمل چتــر در مواقع بارندگی اســت. 
طراحی كوله پشــتی سبكـ  در جشنواره 
اقدام پژوهی ـ كســب مقام دوم اســتانی 
را برای ما به همراه داشــت. و اما در مورد 
بوفــه: از آنجا كه مدارس دولتی ســاعت 

خاص تغذیه همگانی ندارند و مدرســه ما 
به سبك ساختمان های مسكونی )طبقه 
طبقه( ساخته شده است، محدودیت زمانی 
در زنگ تفریح به شدت قابل مشاهده بود. 
دانش آموزان تا از طبقه سوم به اول برسند 
زنگ تفریح تمام می شد. نه فرصت شستن 
دست هایشان را پیدا می كردند و نه ایستادن 
سر صف. پس از اجرای طرح سبك سازی 
كیف؛ و حذف ظرف غــذا و قمقمه، بوفه 
مدرســه هر روز در یك زنگ تفریح غذای 
گرم و در زنگ تفریح بعد میوه سرو می كرد. 
با این شــیوه جدید دانش آموزان به لحاظ 
روانی این آرامش را داشــتند كه هرگاه به 
حیاط برسند غذایشان آماده روی میز است. 
خیلی از اولیا نیز دانش آموزان بی بضاعت را 
حمایــت كردند. در چنیــن وضعی حتی 
والدینی كه فرزندانشان به دلیل حساسیت 

یا بیماری خاصی نمی توانستند از غذاهای 
بوفه استفاده كنند مطابق با برنامه هفتگی، 
خودشــان همان غذا را تهیه كــرده و به 
مدرســه تحویل می دادند. این هماهنگی 
باعث حذف تغذیه های مضری چون كیك 
و ســاندیس و... در مدرسه ما شد. به عالوه 
حاال امكان اینكه یك دانش آموز فرضاً هر 
دو زنگ تفریح ماكارونی یا بستنی بگیرد 
كم شــده بود و از این لحاظ خانواده ها نیز 
راضی تر بودند. البته همیشه مقاومت هایی 
هم شكل می گیرد. حتی كتمان نمی كنم 
ممكن است به دلیل مقاومت والدین گاهی 
دانش آموزان احســاس نابرابری كنند؛ اما 
امســال تنها 60 نفر از 260 نفر مدرســه 
به طرح بوفه نپیوســتند و امید است در 
سال های آینده بتوانیم با ارائه راهكارهای 
جدید )مثاًل هفتگی كــردن اعتبار كارت 
و ســبك تر كردن هزینه ها( همان معدود 

والدین را نیز با خود همراه كنیم.

در این بخش خانم درخشان معاون پرورشی 
و خانم شعبانی معاون آموزشی مدرسه 
از شیوه نظارت بر برنامه؛ و از اعداد و 

ارقام پیش رو می گویند.
به نظــر این دو معــاون تداوم و 
بررســی و  ماندگاری طرح بدون 
تجزیه و تحلیــل مداوم چالش ها 

اقدام سوم: تدارک كوله پشتی و بوفه استاندارد

اقدام چهارم: نقش معاون و مدیریت هزینه ها

می شدند. در چنین شرایطی برای خانواده 
امكان اینكه برود مغازه و بگوید مثاًل صفحه 
30-50 فالن كتــاب را می خواهم وجود 
نداشت! البته در سال دوم با سیمی كردن 
خرده بخش هــای هر پنج كتاب و تبدیل 
شدنشان به »یك كتاِب جامِع مختِص هر 

فصل« این نواقص تا حدودی برطرف شد.

حسینی: تعطیالت غیرقابل پیش بینی 
فصل زمســتان گاهی كار ما را ســخت 
می كند. مثاًل در ریاضی عقب  مانده ایم اما 
فارســی به فصل بهار رسیده. هدف طرح 
ســبك كردن كیف دانش آموزان است اما 
گاهی مجبور می شویم به بچه ها بگوییم در 
بهار دو كتاب سنگین فصل بهار و زمستان 

را با هــم بیاورند. صرفًا بــه این دلیل كه 
10 صفحه از كتاب ریاضی فصل گذشته 
باقی مانــده؛ اما هر طرحی نواقصی دارد و 
خوبی عملكرد مدرسه ما در این است كه 
پله به پله و به صورت مستقیم با مشكالت 
برخورد می كنیم و برای رفعشان برنامه های 

جدیدی می ریزیم.

و نیازهــای آن امكان پذیــر نخواهد بود. 
آن ها به نوبه خود چه در صف و چه ســر 
كالس ها »هر روز« سنگین نبودن كیف 
دانش آموزان را بررسی می كردند. به عالوه 
پس از اجرایی شــدن طرح بوفه، بررسی 
كیفیت غذا و بررسی مشكالت پیش روی 
دانش آموزان )مثاًل ریختن غذا به هنگام 

راه رفتن و...( نیــز به عهده معاونین بود. 
آن ها در جهت رفع این مشكالت پیشنهاد 
قرار دادن نیمكت و ســایه بان در حیاط 
را به مدیر ارائــه دادند. به گفته معاونین 
طرح تفكیك كتاب های درســی در سال 
اول هزینه ای حــدود 2500000 تومان 
برای مدرسه در بر داشت؛ اما در سال دوم 
هركدام از خانواده ها با پرداخت 14000 
تومان هزینه تفكیك و ســیمی شــدن 
كتاب فرزندانشــان را تقبل كردند. خرید 
كوله پشتی و دریافت كارت تغذیه اجباری 
نبود با این حال 150 نفــر از والدین )از 
260 نفر( به صورت خودجوش با این طرح 
همراه شدند. هزینه تمام شده طراحی و 
ساخت هر كوله پشــتی حدوداً 70000 
تومان در می آمد. دریافت كارت تغذیه نیز 
در ازای پرداخــت ماهیانه 50000 تومان 
)روزانه یك وعده غذا + میوه( امكان پذیر 

بود.
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یادگیری دوطرفه

دکتر محمد نیرو 
دانش آموختة برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی
دبیر ریاضی منطقه ۴ تهران

قوانین و محتوای یادگیری تعامل مدار

در شــماره گذشــته به نقش محیط یادگیری و مالحظات مربوطه در كاربست 
نظریة اجتماعی - فرهنگی پرداختیم. چنانچه پیشــتر ذكر شد، بروز عینی این 
نظریه، به  ویژه در آموزش مبتنی بر تعامل، یادگیری همیارانه و فعالیت های گروهی 
دانش آموزان نمایان می شود. در این شماره به نقش محتوای یادگیری و قوانین و 
مقررات آموزشی می پردازیم كه می توان از آن به عنوان زمینه برای اجرای رویكرد 

اجتماعی - فرهنگی نیز نام برد.

محتوای یادگیری
محتــوای یادگیــری یعنــی مجموع 
مفاهیــم و منابع درســی و تكالیفی كه 
تعامــالت دانش آمــوزان و معلم  محور 
واقع می شــود. در اینجا با برخی تجارب 
پیش برنده یا بازدارنده ای مواجه شدم كه 
می توان براساس آن مالحظاتی را در نظر 

گرفت.
نخست به كتب درسی و مفاهیم مندرج 
در آن، همچنین كتب كمك درســی یا 
كار، به عنوان بخشی از محتوای یادگیری 
می پردازم. به رغم آنكه بسیاری از معلمان، 
شیوة تدریسشان را مبتنی بر جزوه گویی 
تنظیم می كنند، كتاب درسی همچنان 
برای دانش آمــوزان از اعتبــار و جایگاه 
خاصی برخوردار است. به ویژه اگر كتاب 
در زمرة منابع كنكور باشد. من تأثیر این 
مقوله را در فعالیت هــای همیارانه برای 
دانش آموزان پایه دوم و ســوم دبیرستان 
مشــاهده كرده ام. در ســال دوم اجرای 
ایــن رویكرد، از یكی از دانش آموزان پایة 
دوم دبیرستان خواستم كه اثربخشی كار 
گروهی امسال را با سال گذشته مقایسه 

كنــد. او ضمن اعالم بازدهی بیشــتر در 
سال دوم به علت عاقل تر شدن بچه ها و 
همچنین تجربه سال گذشته، به اهمیت 
محتــوای كتاب به عنــوان منبع كنكور 
چنین اشاره كرد: »... یه دلیل دیگش هم 
اینه كه  ریاضی امســال تو كنكور میاد و 
بچه هــا آن را خیلی جدی تر می گیرند.« 
در دبیرستانی دیگر كه دانش آموزان پایة 
ســوم آن در ســطح باالی آموزشی قرار 
نداشــتند، ابتدا كتــاب كاری را انتخاب 
كــردم كه برای آ ن ها دشــوار بــود، اما 
وقتی ســؤاالت به گونه ای تنظیم شد كه 
محتوای آن در سطح امتحان نهایی بود، 
فعالیت های گروهی و رفع اشكال و حل 

مسئله با اقبال بیشتری مواجه شد.
كتب  فعالیت مدار  ســاختار  همچنین 
نونگاشــت گروه ریاضی، امــكان تعامل 
گروهی دانش آموزان و آثار تبعی آن را بهتر 
مهیا كرده است. از سوی دیگر، تازگی یا 
دشواری مفاهیم مندرج در كتاب درسی، 
جدّیت و جّذابیت كار گروهی و همچنین 
اثربخشی و اعتمادزایی آن را در پی دارد. 
چنین موردی برای برخی مفاهیم درسی 

از جمله مفهوم معادلة خط نمایان بود. در 
این مفهوم، به دلیل دشواری خاصی كه 
داشت، دانش آموزان رغبت و نیاز بیشتری 
به یادگیری همیارانه از خود نشان داده و 

بهرة بیشتری دریافت می كردند.
موضــوع دیگــر در مقولــة محتوای 
یادگیــری، مربوط به تكالیف آموزشــی 
است. میزان بهره وری اعضا از فعالیت های 
گروهــی، به ویــژه هنگام رفع اشــكال، 
با وقت گذاری پیشــین  ارتباطی محكم 
ایشان در مورد مســائل مربوطه دارد. از 
این رو موضوع تكلیــف و كیفیت آن در 
یادگیری همیارانة دانش آموزان، بســیار 
نقش آفرین است. یكی از دانش آموزان به 
من گفت: »به نظر من كار گروهی موقعی 
مؤثره كه قبلش یه كاری كرده باشــیم 
و كاری داشــته باشیم؛ مثاًل یه پلی كپی 
قبلش داشــته باشــیم كه رفع اشكالشو 
بكنیم.« نتایج برخی تحقیقات نیز حاكی 
از آن است كه گروه های  یادگیری زمانی 
مؤثرند كه هر یك از اعضا وظایف خود را 
قبل از ورود بــه كالس درس انجام داده 
باشند و این امر به میزان مسئولیت پذیری 

یادگیری تعاملی
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اعضای گروه وابسته است.
در ایــن حال، میزان تكالیف و ســطح 
دشــواری آن حائز اهمیت اســت. مثاًل 
اینكه تكالیف نه آنقدر پرحجم باشد كه 
دانش آمــوزان مجال حل آن را نیابند؛ نه 
آنقدر ساده كه بی نیاز از همیاری دوستان 
خــود به حل آن نائل شــوند و نه آنقدر 
دشوار كه ســرگروه ها نیز ناتوان از حل 
اغلب آن ها باشــند. با این وصف كنترل 
تكالیف دانش آموزان از سوی معلم، برای 
اجــرای تعاملی اثربخــش، حائز اهمیت 

است.

قوانین آموزشی
به نظر می رسد كه وجود قواعد، مقررات 
یا قوانین حاكم بر هر مجموعة آموزشی، 
نقش آفرین و جهت دهنــدة فعالیت ها و 
تصمیم ســازی های عوامــل كنش گر در 
آنجاست. در اینجا قوانین در مفهوم عام 
آن مورد نظر اســت و به نوعی مقررات و 
قواعد و حتی برخی برنامه های مدرســه 
را نیز در برمی گیــرد. قوانینی كه لزومًا 

مكتوب و صریح نیستند. قوانینی كه لزومًا 
از آغاز ســال تحصیلی تنظیم نشده و در 
طی ســال پایدار و بدون تغییر نمی ماند. 
قوانینی كه گاه ناظر به دانش آموز اســت 
و گاه ناظــر به معلــم. قوانینی كه مانند 
مقولة محیــط یادگیری، واجــد آثاری 
مثبت یا منفی است. برخی از مقررات و 
قوانین آموزشی از سوی معلم یا مدرسه 
در ارتباط با ارزشیابی است؛ برخی دیگر 
نیز ناظر به حمایت از معلم و پشــتیبانی 
از ســرگروه اســت. در اینجا نخست به 
نقش ارزشــیابی در یادگیری تعامل مدار 

می پردازیم.
از جملــه عناصر برنامة درســی مورد 
توافق كلیه صاحب نظران، ارزشیابی است. 
فراگیــران براســاس بازخوردهایی كه از 
امتحانات و شــیوه های ارزشــیابی خود 
می گیرند، شــیوة مطالعه و تعامل خود 
را جهت می دهند. بــه علت تفاوت های 
ماهوی رویكرد حاضر با روش های گذشته، 
پیشــبرد  برای  اجرایی  نیازمند ضمانت 
اهداف آموزشــی بودیم. برای رسیدن به 

این مقصود و جلوگیری از حاشیه روی در 
كار گروهی، آزمونك هایی1 تنظیم می شد 
تا آموخته های دانش آموزان در قالب كار 

گروهی ارزیابی شود.
با این وصف، نگارنده در كاربســت این 
نظریــه، بازتاب های مختلفــی را از آثار 
ضمنی ارزشــیابی تجربه كــرد. در این 
میان، بخشی واجد پیام های مثبتی بود 
كه عبارتنــد  از: بازخوردگیری به هنگام، 
شورافزایی، تالش آفرینی و رقابت زایی در 
میان دانش آموزان، در كنار ضمانت بخشی 
انجام كیفی فعالیت های گروهی. از سوی 
دیگر، ایــن روش آفاتی چون اضطراب و 
ترس های كاهنده را نیــز برای برخی از 
فراگیران در پی داشت كه به نظر می رسد 
برخاسته از نحوة اثربخشی نتایج آزمون ها 
و شــیوه های تشــویق و تنبیه  فردی و 
گروهی، در كنار تعدد، ســطح و كیفیت 

آزمون ها بوده است.
وجــود پاداش های گروهــی با اعطای 
امتیــاز مثبت بــه گروه های شایســته، 
وابســتگی درونی فزاینده ای را در میان 
اعضا پدیدار می سازد. این در حالی است 
كه ثبت انفردای نتایج آزمون های كوتاه، 
پاسخ گویی و مسئولیت  فردی دانش آموزان 
را در رابطه با انتظارات خواســته شده و 
تحقق اهداف مربوطــه تقویت می كند. 
به زعم برخی صاحب نظــران، زمانی كه 
در اجرای روش یادگیری مشــاركتی، دو 
شرط پاداش گروهی و مسئولیت پذیری 
فردی تأمین شــود، این روش می تواند 
میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران را در 
تمام پایه هــای تحصیلی و همة تكالیف 
یادگیری از مهارت های پایه گرفته تا حل 

مسئله بهبود بخشد.
از ســوی دیگــر، در حالی كــه معلم، 
محور فعالیت های درســی را به چندین 
دانش آموز بــا عنوان ســرگروه تفویض 
می كند، اجرای كیفی فعالیت ها، مستلزم 
پشتیبانی های خاصی است. آگاهی دهی 
معلم در جهت توانمندسازی سرگروه به 
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منظور ایجــاد تعاملی اثربخش با اعضای 
گروه، نقطه  آغازین این پشتیبانی است. 
این امر با گزارش دهی و ارزیابی عملكرد 
اعضاء توســط ســرگروه، ادامه می یابد و 
مسئولیت پذیری و پشت گرمی وی را به 
به گزارش های  اعتباربخشی  دنبال دارد. 
سرگروه، راهبرد اطمینان بخشی است كه 
موجب می شــود اعضای گروه بار خود را 
روی دوش دیگری نیندازند و پاسخ گویی 
فردی را كه از مشــخصه های یادگیری 

مشاركتی است، استحكام بخشند.
در این حال ارزشــیابی از فعالیت های 
گروهی، در قالــب آزمونك و تأثیر نمرة 
فردی و گروهی آن، جدا از ایجاد ضمانت 
اجرایی ضمنی برای همراهی اعضا وجهی 
از اعتباریابی گزارش های ســرگروه را نیز 
در پــی دارد. كنترل دانش  آموزان خاطی 
توسط معلم، همراه با خدمات ویژة علمی 
به سرگروه های شایسته، مكمل این امر و 
مشّوق سرگروه برای همیاری همتایانش 

است.
باالخــره از آن روی كه رویكرد حاضر 
با روش های مرســوم آموزشــی متفاوت 
اســت، دانش آموزان در بادی امر به طور 
طبیعــی و گاه همــراه بــا قضاوت های 
ناصــواب، به مقاومت و مخالفت آشــكار 
و نهان می پردازنــد. دایره این اعتراضات 
بعضًا از سوی برخی والدین نیز گسترده تر 
می شود. در این رابطه یكی از دانش آموزان 
در ســال دوم اجرای این رویكرد به من 
گفت: »ما بــه روش تدریس معلم محور 

عادت كرده  بودیم و ترك آن مشكل بود 
و زمان می خواست. در سال گذشته هدف 
این بــود كه این عــادت را تغییر دهند، 
البته اولیای زیادی به این روش اعتراض 

داشتند كه تغییری حاصل نشد.«
در این میان، آگاهی و باور مســئولین 
مدرســه، همچنین توجیه و پشتیبانی 
قاطعانه ایشان در مواجهه با دانش آموزان 
و والدین، نقشــی  اساسی در اجرای آن 
دارد. آقای جــوادزاده معلم ریاضی پایة 
هشتم دبیرستان صلحا نیز در مصاحبه ای 
با اینجانب گفــت: »... من هم اگر مورد 
حمایــت آقای مدیر و معلم راهنما نبود، 
كارم با مقاومت بچه ها محكوم به شكست 

بود...«.

گفتنی اســت كه از نیمة دوم ســال 
تحصیلــی، بعــد از به نتیجه نرســیدن 
عوامل مخالــف و هم زمان با احراز نتایج 
ممتــاز درس كالس من در میان ســایر 
دروس دانش آموزان، در آزمون هماهنگ 
برون مدرسه ای، فضای اعتماد و  همراهی 
بیشتری حاكم شــد و بازدهی بیشتر و 

نتایج بهتری پدیدار گردید.
یكی دیگر از عوامل مؤثر در فعالیت های 
گروهــی، تنظیــم برنامه هــای جانبی 
دانش آموزان اســت كه معمواًل از سوی 
مدرســه یا معلم راهنما شكل می گیرد. 
به عنوان مثال آقــای هژبری، معلم دیگر 
دبیرستان صلحا كه از رویكرد حاضر بهره 
می برد به من گفت: »... یه وقت هایی هم 
بچه ها قرار بود دو ســه امتحان دیگر در 
روز داشــته باشند و عماًل در كار گروهی 
متمركز نبودند. یعنی در زنگ كار گروهی 
درس های دیگر می خوانند. مخصوصًا اقویا 
كه می گفتند: ما ایــن را بلدیم و معطل 
بچه  ضعیف نشــویم و این همراهی كم 

می شد«.
در پایــان الزم بــه ذكر اســت اختیار 
معلم در گروه بندی و حمایت در كنترل 
تكالیفــی كه رابطه ای عّلــی در بازدهی 
گروهی دارد، حامی معلم در رســیدن به 

فرجامی نیكو در این رویكرد است.

 پی نوشت
1. كوییز یا آزمون كوتاه كالسی
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وقتی كه ساختمان مدرسه، همكار معلمان می شود
همان گونه كه در دو شمارة قبل اشاره شد، ساختمان مدرسه 
می تواند ـ پــس از معلم به معنای مصطلح آن و همســاالن و 

همكالسی هاـ  به عنوان معلم سوم، نقش آفرین باشد.
به عبارت دیگر محیط مدرســه، می تواند عناصر، اجزا، تزئینات و 
آرایش متنوع و گوناگونی داشته باشد و با كاركردهای چندگانه ای 
كه دارد در جهت یادگیری نیز پاسخ گو باشد. ایده پردازان اصلی در 
این ارتباط، معلم های خالقی هستند كه ذهن توانمند آن ها از اجزای 
مختلف ساختمان مدرســه، ظرفیت های یادگیری جدیدی تولید 
می كند. آن ها به كمك معماران، می توانند ایده های ناب خود را به 
شــكلی عینی و واقعی خلق كنند تا ساختمان مدرسه را با نقشی 

آموزنده، به یكی از همكاران خود در محیط مدرسه تبدیل نمایند.

این معلمین خالق، از خود می پرســند كه آیا از ســاختمان 
مدرســه و اجزای آن می توان انتظار داشت تا برای فراهم كردن 
محیط مشوق یادگیری به كمك آن ها بیاید؟ ساده ترین عناصر 
محیطی را با چنین رویكردی مورد مشــاهده قرار می دهند و به 
كمــك خالقیت خود، آن ها را به ابــزاری برای یادگیری تبدیل 

می كنند.

كالبد مدرسه، عضوی از اعضای گروه معلمین ریاضی
در یك مدرسه، به منظور ایجاد تغییر در فضاها با رویكرد توسعة 
شفاف سازی در فضاها و ایجاد یكپارچگی بیشتر و فراهم كردن 
عمق دید گســترده تر، تصمیم به برداشــتن برخی از دیوارهای 
مدرسه گرفته می شود. این مدرسه با اسكلت فلزی بنا شده است 

دیوار همکار

محمد تابش
طراح و پژوهشگر 
در حوزه معماری مدارس

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلم سوم
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و لذا دیوارهای آن نقش باربر یا حمل بار ساختمان را ندارند.
اما در حین اجرای این تصمیم در تخریب یكی از این دیوارها، 
با یك موضوع پیش بینی نشده روبه رو می شوند و متوجه می شوند 
كه این دیوار، دارای یك بادبند همگرا بوده است كه به هر دلیلی، 

پیش از تخریب از آن بی خبر بوده اند.
در این وضعیت، مجموعه دســت اندرکاران مدرســه نظرات 
مختلفی می دهند. یک نفر می گوید بهتر است دوباره دیوارچینی 
کنیم و از شفافیت این دیوار صرف نظر کنیم. یکی از معلمین به 
شــوخی می گوید به نظر من بهتر است از این باربند صرف نظر 
کنیم. ان شــاءاهلل که هیچ وقت زلزله ای نیاید که به آن نیاز پیدا 
کنیم! شخص دیگری پیشنهاد می دهد تا در شکل باربند تغییر 
ایجــاد کنیم و آن را به یک باربند واگرا تبدیل کنیم. هرکدام از 

نظرات، موافقین و مخالفینی پیدا می کند.

 

 بادبند همگرا - اجرای ۳D:  الهام محبوب

در همین شرایط یکی از معلمین گروه ریاضی به جمع اضافه 
می شود و از موضوع بحث مطلع می شود. همین طور که گفت وگو 
بین افراد در این مورد ادامه پیدا می کند این معلم هندســه، با 
دقت زیاد، به باربند بیچاره و نگون بخت نگاه می کند. باربندی که 
همه برای خالص شــدن از شر آن به دنبال راه چاره می گردند. 
اما نــگاه این معلم با نگاه دیگران تفــاوت دارد. زیرا او با دیدن 
این باربند به یاد خیلی از موضوعات درســی می افتد. او در این 
باربند، زوایای متقابل  به  رأس را می بیند. همچنین یک مستطیل 
می بیند که قطرهای آن رسم شده اند. می بیند که قطرها در آن با 
هم برابرند و مثل هر متوازی االضالعی، همدیگر را نصف کرده اند. 
او نحوه اثبات این قضیه را که در هر مثلث قائم الزاویه، میانه وارد 
بر وتر نصف وتر اســت می بیند. او خیلی از مباحث درسی مورد 
توجهش را در این باربند پیدا می کند و با این نگاه، این باربند از 
نظر او یک مزاحم نیست. نه تنها به فکر خالصی از شرش نیست 

بلکه آن را همکار خود در مدرسه می بیند.

 این ایده ها در ترکیب با تمهیدات معمارانه، به واقعیت تبدیل 
می شــوند. حتی می توان با همکاری معلمین و دانش آموزان به 
تحقق این ایده ها نزدیک شد. فقط کافی است تا پس از پوشش 
مناسب برای زیباسازی اسکلت فلزی باربند مورد نظر، با استفاده 
از چوب یا پی وی سی و یا حتی یک رنگ آمیزی ساده، به کمک 
نورپردازی مناسب و تعاملی، محتواهای علمی مورد نظر را روی 

آن ها پیاده کنند. 
این معلم خالق ریاضیات و هندســه بــه کمک دانش آموزان 
مدرســه، با برش تخته های چوبی و نصب آن ها روی این باربند، 
سطح فلزی نازیبای آن را می پوشاند. پس از آن، قطعات مختلف 
اصلــی در اجزای این باربند را نام گــذاری می کند. محل تالقی 
دو تیر مورب را، که به مانند قطرهای یک مســتطیل هستند، 
O  می نامد و چهار رأس این مســتطیل را با حروف C ،B ،A و 
D مشــخص می کند. زاویه های O1 تا O4 را هم به کمان هایی 
از جنس چوب و یا پلکسی، مشــخص می کند. در این مرحله، 
هرکدام از طول های اضالع این مستطیل و کمان های زاویه های 
مختلف آن و همچنین هر قطعه از قطرهای آن را با یک چراغ نوار 
اس ام دی مات که خیرگی باالیی نداشــته  باشد مجهز می کنند. 
در این وضعیت، هرکدام از این زوایا و پاره خط ها، این قابلیت را 
پیدا می کنند تا با یک کلید مخصوص روشن یا خاموش شوند. 

 

 پوشش چوبی و اضافه کردن عالئم

اینکــه کدام اضالع یا زوایا با هم و یا جداگانه و به چه ترتیبی 
روشــن شــوند، یا اینکه برای بیــان هر موضوعــی از چه نوع 
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دستورالعملی در روشــن کردن چراغ ها استفاده شود، جزئیاتی 
دارد که از هدف درج این مقاله خارج اســت. مهم آن است که 
با یک نگاه جدید به اجزای ســاختمان مدرسه نگریسته شود و 
طرح هایی در آن ها پیاده شــود کــه  امکان تعامل دانش آموزان 
در هنگام اســتفاده از چنین ســامانه های آموزنده ساختمانی 
فراهم باشــد و صرفًا یک نمایــش آموزنده یک طرفه، طراحی و 
اجرا نگردد. از ســوی دیگــر پرســش آفرینی و الیه الیه بودن 
عناصر محیطی باعث نوعی از پیچیدگی می شــود که جذابیتی 
بــه مراتب بیشــتر از ارائه خالص و مســتقیم دارد و با تحریک 
حــس کنجکاوانه دانش آموزان، آن ها را به تالش بیشــتر برای 
یادگیری تشــویق می کند. مثاًل در این نمونه، می توان از چند 
دستورالعمل مختلف برای روشن کردن چراغ ها استفاده کرد که 
ترتیب روشــن شدن در هر دستورالعمل، بیانگر یکی از مفاهیم 
هندسی مرتبط با موضوع است. بدون اینکه عنوان آن به شکل 
مستقیم روشن باشد، دانش آموزان با تعامل توأم با پیچیدگی و 
 ابهام، ســعی در کشف مفهوم مورد نظر می کنند. چنین روشی، 
به مراتب مناسب تر از شیوه ای است که در آن، با دستورالعمل های 

کاماًل روشن و مستقیم به بیان موضوعات مشخص بپردازند.
در این سلسله مقاالت، در هر شماره، مثال  یا مثال هایی مطرح 
می شــود که در آن به ذکر نمونه هایی از برخورد با ســاختمان 
مدرسه و اجزای آن برای تبدیل آن ها به ابزار یادگیری، پرداخته 
می شــود. هدف اصلی از بیان این نمونه هــا، تبیین اصول این 

رویکرد است و ما نمی خواهیم در این مثال ها متوقف شویم.
 می خواهیم با ذکر چنین نمونه های فرضی، بیان کنیم که:

 می توان موضوعات و اتفاقات موجود در کالبد مدرســه را به 
گونه ای متفاوت و تازه دید. یک باربند با تیرهای مورب فوالدی، 
در نگاه سادة اولیه، آزارنده است، اما یک معلم هندسه خالق، آن 
را ابزار یادگیری می بیند. یک معلم فیزیک خوش ذوق، اعتراض 
می کند که چرا آن را می خواهید بپوشانید؟ بگذارید بچه ها آن را 
ببینند و برایشان این پرسش مطرح شود که این ها برای چه اجرا 

شده اند و چه ویژگی و کارایی دارند؟
 با یک نگاه خالقانه در جهت توســعه ظرفیت های یادگیری، 

می توان تهدید ها را تبدیل به فرصت کرد.
 ورود معلمین و نیروهای متفکر مدرســه در تغییرات کالبدی 
مدرسه، مانند بازسازی، دکوراسیون و مبلمان مدرسه، می تواند 
امکان تحقق تبدیل اجزای مدرسه به ابزار یادگیری را فراهم  کند.

 امکان تعامــل دانش آموزان با اجزای محیــط کالبدی برای 
یادگیری، بسیار سودمند است.

 تشویق دانش آموزان به تالش برای یادگیری با قرارگیری در 
موقعیت های تودرتو و پیچیده که منجر به ایجاد حس کنجکاوی 

می گردد، صورت می گیرد.
در مقاالت بعدی، با ذکر مثال های دیگر از چگونگی استفاده از 
معماری و اجزای ساختمان مدرسه، به عنوان ابزار یادگیری، به 

زوایای دیگری در این ارتباط اشاره خواهیم داشت.

 روشن شدن اجزاء گوناگون به صورت عاملی و هدفمند - اجرای ۳D:  الهام محبوب
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ایمان دهدشتی نسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان
تصویرگر: میثم موسوی

آداب گفت وگو 

ردیف آخر جای 

بچه تنبل ها نیست!

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۳ |  آذر ۱۳۹۶ ۲۰



» ... و چرا در قفس هیچ كسی كركس نیست؟« 
سهراب سپهری

هر کس در زندگی دارای تصورات و فرض های خاصی 
نسبت به زندگی و محیط پیرامون خویش است. وجود 
ایــن تصورات و فرض ها امری ضروری و الزم اســت، 
زیرا امکان فعالیت فرد را در محیط فراهم می ســازد 
و تنظیم کننــدة اعمال و رفتار او نســبت به دیگران 
است. هر معلم نیز با فرض های خود وارد کالس درس 
می شــود که  در شکل دادن فضای آموزشی و کالس 
درس، نقش تعیین کننده ای دارند . فضای آموزشــی 
به وســیلة الگوهایی از معلومات قبلی تفسیر می شود 
كه گاهی، این الگوهــا و نمونه ها، به صورت بدیهیات 
پذیرفته می شــوند. یکی از این نمونه ها که از دوران 
دانش آمــوزی و پــس از آن در دوران معلمی خود با 
آن بسیار مواجه گشــته ام این است که دانش آموزان 
حاشیه ســاز کالس معمواًل در ردیف های آخر کالس 
می نشینند و جایگاه آنان در نیمکت های آخر کالس 
درس است. اما سؤال این است که این الگوی ذهنی تا 
چه اندازه درست و تا چه اندازه با توجه به تجربیات و 

ساخته پیش فرض هاست؟ 

یکــی از مهارت های مورد تأییــد گفت وگو و فضای 
تعامل»به تعلیق درآوردن پیش فرض ها« است که 
دریچه ای برای درک و شناختن تصورات و فرضیات خود 
می باشد. بســیار مهم است که بدانیم با چه عینکی به 
جهان می نگریم و فرضیه های ذهنی ما چگونه اســت. 
وقتی که از تعلیق پیش فرض ها سخن می  گوییم، منظور 
آن است که بتوانیم در مورد فرضیات خود، شفاف سخن 
بگوییم و یا در صورت لزوم برای مدتی مسکوت بگذاریم. 
با خود بگوییم : من تا کنون اینچنین فکر می کردم، اما 
ممکن است اشتباه کرده باشم، اینک آماده هستم افکارم 
را ارزیابی کنم و ببینم باز هم آن ها را تأیید می کنم یا نه. 
یادم می آیــد در دوران دانش آموزی خود در ردیف 
آخر کالس می نشســتم. هنگامی که می خواستم به 
سؤالی پاســخ دهم، معلم معمواًل نسبت به پاسخ من 
بی توجه بود. اما بعد از چند ماه از شروع سال تحصیلی، 
آن معلم به من گفت: » چون تو در ردیف آخر کالس 
نشسته بودی، تا امروز فکر می کردم دانش آموز تنبلی 
هستی!« این یکی از پیش فرض های آن معلم بود که 
به ذهنیتش نســبت به دانش آمــوز و فضای آموزش 
جهت می داد. مشــابه همین اتفــاق در ابتدای زمان 
معلمی ام پیش آمد هنگامی کــه در یکی از مدارس 
حاشیة شهر مشــغول خدمت شدم. پیش فرض های 
زیادی راجع به آن مدرسه از طریق تجربیات دیگران 

در ذهنم ایجاد شــده بود. پیش فرض هایی که بیشتر 
جهت دهی منفی داشــت. قبل از شروع اولین جلسه 
به من گفته شــد که بیشتر دانش آموزان این مدرسه 
مردودی های ســال پیش هستند و از لحاظ درسی و 
انضباطی مورد تأیید اولیای مدرســه نیستند. وقتی 
وارد کالس درس شــدم، عینکــی از پیش فرض ها و 
الگوهای ذهنی را بر چشــم خود گذاشته بودم بدون 
آنکه از وجود آن عینک آگاهی داشته باشم. این عینک 
»همة« آن دانش آموزان را مردودی و از لحاظ درسی 
ضعیف می دانســت. برای شروع درس فیزیک، همان 
اول ســؤالی را مطرح کردم و از دانش آموزان خواستم 
که در مــورد علم فیزیک هر چــه می دانند بگویند. 
جواب هایی که داده می شــد بسیار دور از تعریف علم 
فیزیــک بود و هر جواب اشــتباه، مهر تأییدی بود بر 
آن پیش فرض مــن که تصور می كردم در این کالس 
»همة« دانش آموزان ضعیف هســتند تا اینکه یکی از 
دانش آموزان ردیف آخر کالس، تعریفی نزدیک به علم 
فیزیک را بیان کرد. من با آن عینک پیش فرض و فیلتر 
الگوهای ذهنی که بر چشم و گوشم بود، از جواب آن 
دانش آموز ردیف آخر کالس هم گذشتم. ولی با اندکی 
تأخیر، از او خواستم توضیح بیشتری دهد و او تعریفی 
جامع تــر از علم فیزیک گفت و تا تقســیم بندی های 
فیزیک کالسیک و فیزیک جدید و نظریة نسبیت عام 
انیشتین پیش رفت! برایم بسیار شگفت انگیز بود. با هر 
توضیحــی که می داد آن عینک پیش فرض ها بر روی 
چشمانم، کمرنگ و کمرنگ تر می شد. پیش فرض های 
مــن راجع بــه آن کالس مردودی ها به حالت تعلیق 
درآمد. تعریفی کــه آن دانش آموِز ردیف آخِر کالس 
از علم فیزیک ارائه داد هم تراز با مراکز دانشگاهی بود. 
الزم بود که برگــردم و بقیة جواب ها را دوباره نگاهی 
کنم. شاید عینک و فیلتر پیش فرض ها مانع از دیدن و 

شنیدن پاسخ ها و سخنان شده بود. 
اکنــون به هر کالس درســی که مــی روم پیش از 
شــروع اولین جلسه پیش فرض های خود را به تعلیق 
در مــی آورم و در همان جلســة  اول از دانش آموزان 
می خواهم که هر کس هر جای کالس که دوست دارد 
بنشــیند، چون دریافته ام كه ردیف آخر کالس جای 

بچه تنبل ها نیست!
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سرنوشت
سیلی خروشان در راه

مورچه ای آرام
سرگرم حمل برگی کاه.

  

 بازگشت
یک روز می وزد
نسیمی جادویی

از دشت های ناشناخته
و همة ما را

مست و مسحور
به موطن ازلی مان

بازمی گرداند

  

آدمی
از اسب ها نجابت

از شیرها شجاعت
از سگان وفا

از موران تالش
از بوتیمار صبر

از ماهیان سکوت
از آدمی...

از آدمی چه بیاموزیم؟
وحید عمرانی

شانت )3(
در دو شمارة پیشــین از شعریت و 
شک اندازی در شعر موفق سخن رفت. 
اكنون، در ادامه، به شاخصة سوم شعر 
ماندگار و موفق یعنی ارتباط یا اجمال 

پرداخته می شود. 
ارتباط  ایجاد  زبان  مسئولیت  اساسًا 
است. ارتباط گاه صرفًا اطالعاتی است 
و گاه ارتباطی است جهت التذاذ و تأمل 

و ثبت داده های زبان. 
البته جاری و ساری  یک شعر موفق 
از این پل برآمده از واژه ها و جمله های 

دعوت گر استفاده می کند . 
نه تنها  مخاطب  بــا  ارتباط  برقراری 
اولین بلکه اصلی ترین رکن موفقیت در 
یک شعر اســت، و این براساس زبان و 
بیان و عاطفه و به تعبیر الیوت براساس 
شگفتی سازی های زبانی اتفاق می افتد. 
هر چند ممکن اســت یک شعر، بعد 
از ایجاد ارتباط به مرحلة بعد نرســد 
و خواننده یا شــنونده از التذاذ و تأمل 
معنوی در آن صــرف نظر کند ولی به 
هر حال شــعر توانسته از این شاخصه 
استفادة الزم را ببرد، حتی اگر یک شعر 
بی عمق یا ترانة نازل و یا قطعه ای خام 
باشد اما گوینده از پس این مسئولیت 
برآمده اســت. موفقیت و خواندگاری 
و  ماندگاری اثر مستلزم داشتن دیگر 

اِِلمان )عناصر( های یک شعر بزرگ باید 
باشد . 

منظور این است که هر اثر شعری با 
لزومًا  ارتباط  در  موفقیت  درجة  کسب 
یک شعر موفق شش دانگ نخواهد بود . 
برای قدرت بخشیدن در عنصر ارتباط 
ابزاری چون زبان معتدل و نرم، تازگی 
عبارات  کاربرد  زیبایی شناختی،  بیان، 
و مفاهیم نسبتًا آشنا در ذهن مخاطب، 
بیان حرف و حس مشترک با مخاطب، 
پرهیز از تعقید لفظی و معنوی و دیگر 

موارد قابل توجه است. 
اگر شــعر رودکی و سعدی و حافظ 
و اخوان و فروغ و امثالهم بیشــتر و 
مشتاقانه تر از شعرهای خاقانی و انوری 
و بیدل و شــاعران حجم و موج نو و... 
خوانده می شــود دلیلش قالب محکم 
ارتباطی اســت که در گروه اول وجود 
دارد  و در گروه دوم به جای این قالب ، 
رمندگی و رماندگی حاکم است و طبیعی 
است که جز برای تحقیق الزامی دانشور 
و منتقد و استاد کاربردی نداشته باشند 
هر چند از نظر شــعریت گاه قوی تر از 

گروه اول باشند. 
همان گونه که ارتباط  دلیل زندگی و 
زیست انسان هاســت، زیست و تداوم 

یک اثر ادبی نیز در گرو ارتباط است.  
علی آبان

پشت خط )12(
دلم گرفته اســت، حوصله ام سر رفته 
را  تنهایی  اســت، خیلی خوشــحالم، 

دوست ندارم، اشتیاق دارم ....
تعابیری از این دســت، بــرای بیان 
احوال انسان در زبان متداول است. این 
تعابیر ســاختة ذهن و زبان است و در 
عالم خارج از ذهن، وجود مستقل ندارد. 
بسیاری از شعرها هستند که با همین 
تعابیر ساخته می شــوند و شاعران این 
نوع شعرها تصور می کنند که احساسات 

و عواطف انسانی را بیان کرده اند.
اما »بیان« یعنی روشن کردن چیزی 
که مبهم اســت. احساســات و عواطف 

انسانی و هر چیزی که مربوط به ذهن 
و درون انســان است، تا هنگامی که در 
رفتــار و حالت های بیرونــی او نمایان 
نشود مبهم اســت. مثاًل خوشحالی، در 
خطوط چهره و لبخند نمایان می شود، 
یا اضطراب در لرزش دســت ها و حالت 
بارز می شــود. در شعرهای  چشــم ها 
خوب، به جــای آنکه حالت های ذهنی 
انســان با همان تعابیر مبهــم بیاید، با 
توصیف بازتاب های عینی و محسوس، 
بیان می شــود. مثاًل نیما یوشیج، برای 

بیان اندوه خود می گوید:
خانه ام ابری ست

یکسره روی زمین ابری ست با آن

 یا مثاًل، مهدی اخوان ثالث برای بیان 
اندوه می گوید:

قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گریند.
همین بیان اندوه در شــعر محمدرضا 

شفیعی کدکنی چنین است:
چون صاعقه در کورة بی صبری ام 

امروز
از صبح که برخاســته ام ابری ام 

امروز   
اسماعیل امینی

شعر
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گرفته است دل خواب های من، گِل سرخ
بیا و حرف بزن تو برای من، گِل سرخ

دلم گرفته، اتاقم پر از نبودن توست
گرفته است تمام هوای من، گل سرخ

به من اجازه بده با تو ازدواج كنم
به یك مغازه بیا پا به پای من، گل سرخ

و یك لباس سپید انتخاب كن از ابر
و پولك زری از اشك های من، گل سرخ

بهم بریز تمام كتاب هایم را
مرا ورق بزن از ابتدای من، گل سرخ

به شرط اینكه نگویی از این به بعد اصاًل
برای هیچ كس از ماجرای من، گل سرخ
به شرط اینكه بگویی كه دوستت دارم

به شرط اینكه بمانی برای من، گل سرخ!

سحر اسدی جویباری 

دریایی مرده است
که به جای ماهی و مروارید 

کارگرانی خسته از آن نفت بیرون می کشند
دریایی مرده است

بی داستان و بی ترانه و بی غروب و بی ساحل
جاشوها

قایق ها و ترانه های محلی را تعمیر می کنند
اسکله ای 

در آب نشسته است
که از حرف فندک کوچکی ُگر گرفته است

دریایی مرده و غمگین است
که در ساحلش

ماهیان دریای دیگری را می فروشند
سیدرسول پیره

عشق از نام بلند است که جان می گیرد
مثل رودی است که از خود جریان می گیرد

مانع از عشق شدن اول رسوایی هاست
آب چون بسته بماند فوران می گیرد
ما نداریم به جز خّط تو امید به کس

عاشق از عشق فقط خط امان می گیرد
نیست ایمان و توان در پر کاهی، وقتی

چشم های تو توان از سبالن می گیرد
بر سر خاک من ای عشق، بخوان، حرف بزن

قلب من با نفس تو ضربان می گیرد
 من که خود کشته آویخته از دست توأم

تیر تو جسم مرا باز نشان می گیرد
جذبة چشم تو را هیچ کسی نقش نزد
چشم هایت قلم از فرشچیان می گیرد

علی آبان

معرفي معلم شاعر
داود جهانوند متولد 1355 
تهران اســت و در حال حاضر 
و  زبان  دکتــری  دانشــجوی 
ادبیات فارسی است. تدریس را 
از سال 1383 در دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد ورامین آغاز کرد 
و در دبیرستان های غیرانتفاعی 
ادامه داد. ۷ ســال تدریس در 
و  طباطبایی  عالمه  دبیرستان 
۶ ســال تدریس در دبیرستان 
اســتعدادهای درخشان عالمه 
حلی از اهم ســوابق تدریس او 

در دبیرستان است. 
همزمــان بــا ایــن دوران، 
تربیت معلم  تدریس در مرکز 
زینبیة پیشوا و دانشگاه  علمی 
کاربــردی از ســوابق تدریس 

ایشان است. 
سرودن شعر را با قالب غزل 
و نیمایی آغــاز کرد اما خیلی 
زود شــیفتة شعر سپید شد و 
فعالیــت جدی خــود را روی 
شــعر ســپید متمرکــز کرد. 
»ناصرالدین شاه می شوم« نام 
مجموعه شــعر جهانوند است 
که »فصل پنجم« آن را چاپ 

کرده است.
کانون های  ایــن شــاعر در 
ادبی تهران بــه عنوان مجری 
کارشــناس و منتقــد حضور 

فعال دارد.

شعری از این شاعر بخوانید:

قهوه ات را بنوش!  
روزنامه ات را ورق بزن! 

در ستون ادبی،  
کسی برایت شعر تازه ای گفته  است

 در صفحة حوادث 
کسی خودش را با عکس تو 

به دست رود سپرده است
و در ورقی دیگر 

سیاستمداران جهان
فتنة چشمان تو را 

درشــت  تیترهــای  پشــت 
بی خاصیت، 

پنهان کرده اند
اما تو، 

قهوه ات را بنوش! 
به جــواب چهارحرفی جدولت 

فکر کن! 
به پیامبــری که صدایی خوش 

داشت و
ستاره اش در آسمان تو 

بی فروغ بود 
داود جهانوند
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معلم و فیلسوف

گفت وگوی معلمان با 
دکتر خسرو باقری دربارة 
مدیریت کالس درس
زینب وکیل
معلم علوم منطقة۱۱ تهران
عكس: غالم رضا بهرامی

یكی از مهم تریــن وظایف معلم 
در كالس درس مدیریــت كردن بر 
آن كالس یا كالســداری است. در 
سومین بخش از »گفت وگوی معلم 
و فیلســوف« دكتر خسرو باقری، 
موضــوع مدیریــت كالس درس 
براســاس عاملیت را مورد بررسی 

قرار می دهد.

دانش آموز 
جزء یا عضو 
کالس درس؟
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عاملیت یک شمشیر دو 
دم است. یعنی اینكه 

وقتی انسان عامل است 
دارای اختیار است و 

آزادی انتخاب هم دارد، 
پس مسئولیت هم دارد

معلم: تعریفی كه از مدیریت كالس 
براساس عاملیت دارید چیست؟

دکتر باقــری: مدیریت بــه معنای 
این اســت كــه كســی اداره كننده یك 
مجموعه ای باشــد. ایــن اداره كردن، با 
توجه به نگاهی كه به انســان می شــود، 
می توانــد به شــكل های مختلفی انجام 
شود. یك نوع مدیریت مكانیكی داریم كه 
در آن مدیر انســان ها را مانند مهره هایی 
می بیند كه زیردست او قرار دارد. در اینجا 
برای انســان ها عاملیت تعریف نمی شود 
بلكه صرفًا اطاعت مورد نظر اســت و اگر 
اطاعتی در كار نباشد حذف رخ می دهد. 
مدیر برای زیردست خود كاری را تعریف 
می كند كه اگر آن كار را انجام ندهد حذف 
می شــود. این تعریف با عاملیت انســان 
سازگار نیســت. عاملیت یك شمشیر دو 
دم اســت. یعنی اینكه وقتی انسان عامل 
است دارای اختیار است و آزادی انتخاب 
هم دارد، پس مسئولیت هم دارد. انسان 
آزاد مسئولیت دارد. تصمیم انسان پیامد 
دارد و عمل انسان نتیجه دارد. هم نتیجه 
روی خود او و هم نتیجــه روی دیگران 
و روی محیط. حداقل ســه دسته اثر از 
عمل می شــود ذكر كــرد. اول، اثر عمل 
روی خود من است كه سریع ترین نتیجه 
را در بردارد. به محــض اینكه عملی در 
حال انجام است اثر آن روی خود شخص 
ظاهر می شــود مانند آهویــی كه در راه 
رفتن رد پای او روی برف می ماند. عمل 
ما روی محیط فیزیكی نیز اثر می گذارد. 
انسان نسبت به همة این تأثیرات مسئول 
است. مدیر نباید با زیردستانش به صورت 
شــیء برخورد كند، هركس باید عملی 
 )action( را در مجموعــه ایفا كند. عمل
با كاركــرد )function( متفاوت اســت. 
اعضای بدن مــا االن function دارند اما 
عمل ندارند. در كاركرد مسئولیت و اختیار 
وجود ندارد. یك آدم در یك مجموعه با 
یك عضو در یك ارگانیسم فرق دارد. یك 
مجموعة مدیریتی، نه مثل یك مجموعه 
مكانیستی و نه حتی مثل ارگانیسم نباید 
تعریف شــود. تعریف مكانیستی، یعنی 
طــوری تعریف كنیم كه گویی مثل یك 
دســتگاه اســت پر از پیچ و مهره. نگاه 
ارگانیســتی هم كافی نیست. اگرچه در 

مكانیستی  دســتگاه  برخالف  ارگانیسم 
حیــات و اندام حیاتی وجود دارد ولی باز 
هم انسان ها با اندام های حیاتی فرق دارند. 
ما با عامل های مختلفی روبه رو هســتیم. 
ایــن عامل ها با هم اختالفــات مرتبه ای 
دارند. یك تعامل ناهمتراز می تواند وجود 
داشته باشد. اعضای كالس نباید اعضای 
یك بدن باشــند. تفــاوت اصلی اعضای 
كالس و اعضای بدن مســئولیت است. 
انســان ها به جای اینكه بخشــی از یك 
مجموعه باشند عضوی از یك مجموعه اند. 
در زبان انگلیسی ما دو واژة member و 
part را داریم. در مورد انســان و سازمان 
Member بودن مهم است. جزء با عضو 
فرق دارد. جزء وظیفة مشخصی دارد ولی 
اســتقالل كمی دارد. اما عضو استقالل 
دارد و می تواند به اختیار مجموعه را ترك 
كند یــا به مجموعه بپیوندد. باید ببینیم 

معلم كالس را چگونه می بیند؟

دیدگاه های  بعضــی  در  معلــم: 
مدیریتــی انســان را همان جزء 

می بینند.
دکتر باقری: بلــه دیدگاه ها مختلف 
است. مهندسی فرهنگی از این نوع نگاه 
می آید. ما نمی توانیم در مسائل انسانی 
مهندسی بكنیم. چون در جامعه ما دچار 
شوك می شویم. در این نگاه، انساِن عامل 
شوك وارد می كند، برخالف محاسبات 
عمل می كند. به هر حال كسانی كه نگاه 
ارگانیســتی دارند ممكن  و  مكانیستی 
است تا مراحلی موفقیت هایی را كسب 

كنند، اما اگر كارد به اســتخوان برسد 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی مانند انقالب 
رخ می دهد. پس قرار شــد در مدیریت 
كالس، شاگردان را عامل ببینیم، یعنی 
اینكه به شــناخت دانش آموزان اهمیت 
دهیم. در پی این باشیم تا بفهمیم آن ها 
چه تصوری از موضوع درس دارند. این 
موضوع بســیار مهم اســت. شاید الزم 
باشــد روی این تصور كار شــود. مدیر 
مكانیكــی كاری بــه تصــور كارمند از 
مدیر خــود ندارد. ولی ما به عنوان معلم 
باید ببینیم تصور شــاگرد ما از كالس 
چیست؟ این بچه ای كه در كالس شلوغ 
می كند چه برداشتی از كالس دارد؟ آیا 
این ســؤال اصاًل برای ما مهم است؟ در 
موضوع انســان عامل چگونگی برداشت 
دانش آموز از كالس مهم اســت و این را 
یا بایــد حدس بزنیم یا از گفت وگو با او 
بفهمیم. پس از ایــن تمایالت و عالیق 
او مهم اســت. وقتــی دانش آموز عالقه 
نداشــته باشــد آن كار را با تمام وجود 
انجام نمی دهد. هــر كس هر جایی كه 
هســت باید یــا عالقه به ذات داشــته 
باشــد یا عالقه به واسطه. عالقه به ذات 
معلمی كه عاشــق معلمی است. بعضی 
وقت ها مــا این عالقه اولیــه را نداریم. 
برعكس، حالت دانش آموزی است كه از 
ریاضیات خوشش نمی آید ولی به خاطر 
خانــواده اش بــه كالس ریاضی می آید. 
باالخره یكی از ایــن عالیق باید وجود 
داشته باشد. اگر آدمی از سر زور و اجبار 
بخواهد بیاید می رویم به ســمت همان 
مدیریــت مكانیكی كه اصــاًل مطلوب 
نیســت. معلمی كه می خواهد كالس را 
اداره كند بــه عالیق هم توجه می كند. 
از عالقة دانش آموزانش جویا می شــود. 
كسی شــاید عالقه به مبصر بودن دارد 
یا عالقه بــه كار گروهی و... . در نهایت 
دانش آمــوزان تصمیم می گیرند. ما چرا 
باید اصرار داشــته باشیم كه افراد حتمًا 
تصمیم به حضور داشته باشند. البته ما 
تا رســیدن به این مرحله راه درازی در 
پیش داریم. این طور نیســت كه بگوییم 
هركه نمی خواهد از كالس بیرون برود. 
اگر شــناخت و عالیق بچه ها مشخص 
شود كارهای بسیاری می توان انجام داد. 
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اول باید دید تصّور دانش آموز از كالس 
چیست و سپس عالیق او را كشف كرد.

معلــم: بعضًا خنثی نیســتند و 
تأثیرات منفی دارند.

دکتر باقری: اینجا ما به »مسئولیت« 
می رســیم. تا اینجا گفتیم این انسان را 
عامل ببینیم؛ عاملی كه شناخت، عالیق 
و تصمیم دارد. این فرد چه عالقه مند بود 
و چه نبود »عمل« را انجام داد. این عمل 
برای او مســئولیت مــی آورد. دانش آموز 
باید بپذیرد كه مسئول تخریب های خود 
باشد. انســان اگر بداند عامل است و این 
شمشــیر دو دم را به خوبی بشناسد، به 
خاطر مسئولیت عملش یك خودكنترلی 
پیــدا می كنند. البته كلمــة كنترل یك 
حالــت مكانیكی دارد ولــی منظور من 
خویشتن داری اســت. در احادیث داریم 
المؤمن ُملَجم، مؤمن خویشتن دار است. 
كنترل بیرونی گاهی الزم است به شرطی 
كه زمینه ساز كنترل درونی باشد. كنترل 
بیرونی هزینه بر اســت و بی فایده. افراد 
باید نسبت به آثار عمل خود آگاهی پیدا 
كننــد. مثاًل بداند اگر هم كالســی خود 
درســت رفتار نكند چه آثار منفی روی 
او می گــذارد. اول باید زمینه شــناختی 
تصحیح شــود. می بینید كــه یك معلم 

چه قدر باید كارهای تربیتی انجام دهد!

معلم: اگر من که معلم علوم هستم 
این حرف ها را بزنم دانش آموز فکر 
می کنــد دارم درس دینی می دهم. 
انگار معلم علوم نباید در این حوزه 

دخالت کند.
دکتر باقری: این ها درس دینی نیست. 

پرورش است که قسمتی از آموزش است. 
هر معلمی مربی هم هست. معلمی نداریم 
که کارش فقط درس دادن باشد. معلمی 
یک کار اخالقی است. نمی شود با انسان ها 
در ارتباط بود و در حوزة اخالق وارد نشد. 
به محض اینکه ما از معلم ریاضی بپرسیم 
دانش آموز خود را چگونه می بینی؟ یک 
ظرف تهی؟ یک گونی که باید پر شــود؟ 
دانه ای که باید پرورش داد؟ یا آدمی که.... 
وقتی معلم پاســخ داد که من دانش آموز 
را یک انســان می بینم خواه ناخواه وارد 
حوزه اخالق شده است. تعلیم وتربیت تار 
و پودی در هم تنیده اســت. یک طیف 
مغناطیسی است که یک قطب اش تربیت 
و یک قطب اش تعلیم اســت و معلم ها و 
درس ها به یکــی از این دو طیف نزدیک 
می شوند. ما روی این طیف لغزانیم. معلم 
فیزیک شاید به قطب تعلیم نزدیک باشد 
ولی از قطــب دیگر تهی نیســت. هیچ 
تزکیه ای بدون تعلیم معنی ندارد. مسئله 
تقدم تزکیه بر تعلیم یا برعکس یک بحث 
کاذب است. کسانی که می گویند تزکیه 
یا تعلیم مقدم اســت بــه نظر من همان 
داستان مرغ و تخم مرغ را دنبال می کنند.

معلم: مگر تقدم تزکیه بر تعلیم در 
قرآن نیامده است؟

دکتر باقری: در قرآن هر دو جور آمده 
است. یک بار گفته »یزّكیِهم و یعّلُمهم« 
و یك بار گفته »یعّلُمهم و یزّكیهم«. پس 
تزكیه بدون تعلیم نمی شود و تعلیم هم 
بدون تزكیه نمی شــود. شما تا زمانی كه 
به انســانی نگویید این كار بد است و این 
كار خوب، تزكیه رخ نمی دهد. پس قبل از 

تزكیه تعلیم دادید. آگاهی دادید.

معلم: ما در دوره ابتدایی، در اوایل 
ســال، با بچه ها عهد و قرارهایی را 
می گذاریم. من عهد و قرارهایی را كه 
من مدنظر خودم است، با ذكر دالیل، 
روی تخته می نویســم و بچه ها هم 
همین طور. بعد با هم پیمان می بندیم 
و بچه ها اول دفتر مشق شــان این 
پیمان را می نویســند. االن در این 
گفت وگوها به این نتیجه رســیدم 
كه می توان از بچه های اول تا ششم 
دلیل مدرسه آمدن را بپرسیم. گاهی 
اوقات یكی از بچه ها خواستة معقول 
دارد، به او می گویم آیا درست است 
كه بین شما و دیگری فرق بگذارم؟ 

خود دانش آموز می گوید نه.
دکتر باقری: خیلی ممنون از تجربیاتی 
كه در اختیــار ما می گذارید. ما اگر وقت 
محدودی هم بــا بچه ها داریم، مثاًل یك 
ســاعت و نیم در هفته، در همان ابتدا در 
این وقت محدود مشــخص می شود كه 
ما چه طور فكر می كنیــم و چه معلمی 
هستیم. در همین وقت محدود یك معلم 
می تواند اهانت كند و معلم دیگر می تواند 
با احترام رفتار كند. یك معلمی احساس 
مســئولیت دارد در حالی كه معلم دیگر 
این احســاس مسئولیت را ندارد. معلمی 
دو چهره دارد. یك چهرة رئوف و مهربان 
و پذیرا و فهیم و یك چهرة سرســخت و 
جدی و البته بدون اهانت. معلم فقط خطا 
را مورد نقد قرار می دهد. در نتیجه ما باید 
در مدیریت بدانیم كه با یك انسان عامل 
در ارتباطیم كه انتخاب، اختیار و نظر دارد. 
در این حالت اگر یــك روزی دانش آموز 
به معلم انتقادی داشت، معلم چه قدر به 
او حق می دهد؟ اگر معلمی شاگرد خود 
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معلمی دو چهره دارد. یک 
چهرة رئوف و مهربان و 
پذیرا و فهیم و یک چهرة 
سرسخت و جدی و البته 

بدون اهانت. معلم فقط خطا 
را مورد نقد قرار می دهد

را عامل بداند هم ایــن انتقاد را طبیعی 
می داند و به شــاگرد نیز این به رسمیت 
دانستن حق انتقاد را منتقل می كند. در 
عین حال كه دانش آموز می داند مسئول 

كار خودش است.

معلم: ببینید شاگردان باالخره باید 
به مدرســه بیایند و درس هایی را 

بگذرانند...
دکتر باقری: ایــن »باید« چند جور 
است، اگر زمینه شناختی عوض شود فرد 
با یك نگاه دیگری وارد می شود. انتخاب 
درجــات مختلف دارد و حتــی اگر فرد 
ناگزیر باشــد كه حضور داشته باشد، این 
بار حضورش به شكل دیگری است. اینجا 
انتخاب رخ می دهد. درواقع ما گزینه ها را 
متعدد می كنیم. نباید بگوییم دانش آموز 
چاره ای جز یادگیری نــدارد. این خیلی 

حداقلی است.

معلم: ما باز هم دانش آموزان زیادی 
داریم كه نمی خواهند مدرسه بروند.

دکتــر باقری: اینجــا وقتــی ما از 
دانش آموز بپرســیم كه چرا نمی خواهی 
بروی به الیه های شناختی می رسیم. البته 
می دانیم كه وضع كنونی آموزش وپرورش 
ما مطلوب نیســت. ولی فعــاًل كه اینجا 
هســتیم. یــك راه ایــن اســت كه به 
دانش آموز بگوییم تو مجبوری این مسیر 
را بروی ولی ایــن بدترین نوع برخورد با 
مسئله است. می توانیم روی تصور فرد از 
این مسئله كار كنیم تا عالیق آسیب دیده 
قبلی ترمیم شود. بچه ها یك كار را انجام 
می دهند، به مدرسه می آیند یك بار با زور 
و بــار دیگر با انگیزه. این دو خیلی با هم 

فرق دارد.

معلم: موافقیــد بگوییم ما با یك 
فضای تصمیم سازی روبه رو هستیم.

دکتر باقری: نه من مخالفم. این یك 
كلمه غلط اســت. تصمیم گرفتنی است. 
معلم تمهید مقدمات می كند، تصمیم را 

فرد می گیرد.

معلم: باز هــم فكر می كنم وقتی 
ما بــا تك گزینه روبه رو هســتیم، 

تصمیم گیری از بین می رود.

دکتر باقری: بله درســت اســت. ما 
می توانیــم تك گزینه را بــه چندگزینه 
تبدیــل كنیم. ریاضیــات بدریخت را به 
ریاضیــات خوش ریخت تبدیــل كنیم. 
با عرضه مســئله به شــكل دیگر گزینه 
ایجــاد می كنیم. معلم می توانــد با ارائه 
یــك درس با راه های مختلف گزینه های 
بیشــتری جلوی پای دانش آموز بگذارد. 
در این حالت فــرد از تنگنایی كه در آن 
قرار داشــت بیرون می آیــد. یك موقعی 
گزینه ها بین الف و ب است و یك موقعی 
بین الف و الف پریم اســت.الف و الف پریم 
هم دو گزینه است. در جوانی ما، در قبل 
از انقالب دكتر شریعتی چه كرد؟ همان 
مذهب را به شكل دیگری، شیرین و گوارا 
ارائه داد. هنر شــریعتی چه بود؟ همان 

مذهب را به زبان شیرین تری ارائه داد.

معلم: درواقع مواقعی هم هست كه 
ما با مرزهــای عاملیت خود روبه رو 
می شویم. همان طور كه شما گفتید 

انسان عامل است در محدوده ها.
باقری: بله ولــی من می گویم  دکتر 
انسان می تواند دیرتر به این مرزها برسد. 
وقتی با یك گزینه طرف هســتیم آن را 
تكثیر كنیم. ببینید! ما در تعلیم وتربیت 
چیزهای مطلوبــی داریم كه می خواهیم 
به نسل بعد انتقال دهیم و نظام آموزشی 
می خواهد بچه ها را به آن سمت هدایت 
كنــد. در هیــچ جای دنیا هــم این طور 
نیست كه به بچه ها بگویند بچه ها انتخاب 
كنید. منتها باید توجه داشــت كه گاهی 

ما می خواهیم این امور مطلوب را با خفه 
كردن و جبر به دانش آموز انتقال دهیم. 
دیگر اینكه ممكن است نسل پیشین در 
شناسایی امر مطلوب اشتباه كرده باشد، 
مقاومت نســل جدید باب تأمل را برای 
نسل پیشین باز می كند. این درسی است 

كه نسل جدید به نسل پیشین می دهد.

معلم: ما در كالس با دانش آموزانی 
هستیم.  روبه رو  دشوار  اصطالح  به 
این صحبت ها بــرای دانش آموزان 
غیردشوار خوب است. دانش آموزان 
دشوار در قاعدة اختیار و مسئولیت 
وارد نمی شــوند. واقع این است كه 
برخورد با این دانش آموزان خارج از 

توان معلم و مدرسه است.
دکتر باقری: دشــوار بودن بچه ها دو 
نوع است. بعضی دشواری ها »علت« دارد. 
مثاًل هورمونی ترشح می شود و دانش آموز 
را بیش فعال می كنــد. بله در این حالت 
مشكل این دانش آموز در خارج از مدرسه 
حل می شــود. امــا بعضی دشــواری ها 
»دلیــل« دارد و برای حــل آن باید وارد 
ساختار شــناخت و تصورات فرد شویم. 
می توانیم از بچه بپرسیم شما چرا سر این 
كالس شلوغ می كنی؟ این دشواری ها در 

حوزه كار معلم است.
اجــازه دهیــد از ایــن صحبت ها یك 
جمع بندی داشــته باشــیم. در مدیریت 
مدرســه باید توجه داشــته باشیم كه از 
یك ســو باید افراد كالس را اعضای یك 
ارگانیسم نبینیم بلكه عامل هایی ببینیم 
كه هركدام استقالل نسبی دارند در عین 
حال كه بخشــی از یك كالس هستند. 
در اینجا نظر، عالیق و تصمیم گیری های 
افراد مهم می شــود، اما از ســوی دیگر 
وقتی عمل انجام شــد، عمــل اثر دارد و 
مســئولیت زا اســت. اواًل فرد باید بداند 
ایــن عمل روی خودش چــه اثری دارد. 
كه همان مسئولیت در قبال خویشتن و 
دیگری اســت. دانش آموز باید ببیند چه 
آثار مثبت و منفی در كالس از خود باقی 
می گذارد. مخصوصًا باید توجه شــود كه 
چه آثار منفی از عمل پیدا می شود. برای 
مثال دانش آموز باید متوجه شود كه فالن 
عملش باعث مأیوس شدن هم كالسی اش 

می شود.
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دکتر امید مهرابی
دبیر كارآفرینی منطقه ۲ تهران

سه راهٔه آموزش 

كارآفرینی در مدارس

کارآفرینی

در شــماره قبل، لزوم و ضرورت آموزش كارآفرینی در مدارس 
را، براســاس شــواهد و مصادیق داخلی و جهانی، تبیین كردیم. 
همچنین، اهداف آموزشی مربوط را معرفی نمودیم. این اهداف از 
جمله عبارت بود از ایجاد یا تقویت ویژگی هایی كه در كارآفرینان 
موفق رصد شــده اســت. از آنجا كه بقیه اجــزای نظام آموزش 
كارآفرینی براساس همین هدف تشكیل و تنظیم می شود، شناخت 
ماهیت آن ها الزم اســت. اهداف آموزشِی كارآفرینی تركیبی از 
دانش، مهارت و نگرش های مورد نیاز هستند كه از این میان سهم 
نگرش و ســپس مهارت در آن ها به مراتب بیشتر از حیطة دانشی 
است. در این شماره به روش های آموزش مربیان آموزش كارآفرینی 

و قابلیت های مورد نیاز آنان می پردازیم.
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جنــرال الكتریك« یافت. با توجه به آنكه 
داشتن یك مسئله واقعی از پیش نیازهای 
این روش محسوب می شود، طبیعی است 
كــه آن را اغلب در آموزش بزرگ ســال 
مؤثر بپنداریم. اما مرور اهداف آموزشــی 
در آمــوزش كارآفرینی، تجربــه واقعی 
برای موفقیت بیشــتر و در نتیجه تجربه 
رویدادهای واقعی را كاماًل توجیه می كند. 
در آموزش رســمی دانش آموزان، آلمان 
یكــی از ســابقه دارترین و موفق تریــن 
روش های آموزش مبتنی بر حل مسئله را 

در سطح دانش آموزان دارد.
سیاست كلی و اصلی این روش، نهادینه 
ساختن روش حل مسئله مورد نظر است. 
در آمــوزش كارآفرینی ایــن روش كامالً  
مؤثر اســت. به طور مثال، می توان از این 
روش در آموزش تدوین مدل كسب و كار 
یا طرح تجاری یا چرخه دمینگ )طراحی، 
اجرا، كنترل، اقــدام اصالحی( به خوبی 
اســتفاده كرد و البته موارد استفاده از آن 

به همین مثال ها ختم نمی شود.
همچنیــن توصیه شــده اســت كه 
معلمان نسبت به مسئله تعریف شده در 
كالس سوگیری نداشته باشند، زیرا در 
این صورت ممكن اســت به جای اینكه 
بر هدایــت دانش آموزان به تســلط بر 
روش متمركز شوند بر موضوع متمركز 
گردند و نظرات خود را به آن ها تحمیل 
نمایند. از همین جا پیچیدگی و دشواری 
روش به خوبی نمایان می شــود: از یك 
ســو، مربی باید به روش حل مسئله و 
آموزش آن مسلط باشد و از طرف دیگر 
بهتر است نســبت به مسئله سوگیری 
نداشــته باشــد. از همین جا می توان به 
یكی از ویژگی های معلمان موفق كه از 
روش حل مسئله استفاده می كنند، پی 
برد: آن ها باید خود در زمینه كســب و 

انواع روش های آموزش براساس 
ماهیت اهداف آموزشی

روش های آموزش همگی دارای مزایا و 
محدودیت هایی هســتند. یكی از شرایط 
حصــول بــه موفقیت در یــك آموزش، 
تناســب صحیح روش آموزش با اهداف 
آموزشــی مورد نظر است. صاحب نظران 
تعلیم وتربیت توصیه كرده اند كه به منظور 
كسب بیشــترین نتیجه و اثربخشی در 
آموزش، باید هر چه اهداف آموزشــی از 
دانشی به نگرشی میل می كند، روش های 
آموزش نیز از غیرفعال به فعال میل كند.

تاكنون، و متناســب با ماهیت اهداف 
آموزشی، بیش از بیســت روش آموزش 
تجربه و توصیه شده است. ما در اینجا با 
توجه به سهم قابل توجه نگرش و مهارت 
در آموزش كارآفرینی، تنها ســه روش از 
رایج ترین روش های فعال را كه در مبحث 
آموزش كارآفرینی به خوبی مؤثر هستند، 

مرور می كنیم.

روش آموزش مبتنی بر حل مسئله
در این روش فراگیران به صورت فردی 
یا گروهی با مسئله ای واقعی یا عینی در 
كالس روبه رو می شــوند. با این هدف كه 
مسئله مذكور را حل كنند. با وجود آنكه 
این روش قدمت زیــادی دارد، اما در دو 
دهه گذشــته بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته اســت. جامع ترین مستندات 
این روش را می تــوان »در مركز آموزش 

كار دارای تجارب جامعی باشند، یعنی 
تمام چالش های مسیر را پیشتر تجربه 
كرده باشند. هر چه تجربه معلم جامع تر 
و پرتكرارتر باشــد آموزش بهتری انجام 

خواهد شد.
عینی بودن مســئله در شــكل گیری 
نگرش فراگیران بســیار مؤثر است. مثاًل 
تدوین طرح تجاری راه اندازی بوفه مدرسه 
یا كارگاه پــرورش قارچ در مدرســه در 
شــكل گیری نگرش های مورد نیاز بسیار 
مؤثرتر از تدوین مدل كســب و كار یك 

نیروگاه حرارتی است.
نتیجه آنكه اصلی ترین چالش های پیش 
روی این روش عبارت است از: زمان مورد 
نیاز بــرای آموزش، كــه معمواًل طوالنی 
اســت؛ حوصلــة اركان آموزش شــامل 
مدرسه، مربی، خانواده و دانش آموز؛ وجود 
مسئله عینی و قابل درك و لمس در سن 

فراگیران، و وجود مربی مجرب.

روش ایفای نقش
در این روش، فراگیــران در نقش هایی 
قرار می گیرند و از آنان خواســته می شود 
تــا مأموریت های محولــه را آن گونه كه 
تصور می كنند درست است انجام دهند. 
ســپس، كار درســت را از طرق مختلف 
نشــان می دهند. ایــن روش غالبًا برای 
نگرش محور  یا  مهارت محور  آموزش های 
توصیه می شــود. در حــوزه كارآفرینی، 
آمــوزش قابلیت هایی ماننــد ارتباطات، 
مذاكره، گوش دادن، اســتخدام، اخراج، 
انگیزش و مانند آن بــه خوبی قابل ارائه 

توسط این روش است.
مهم تریــن چالش ایــن روش طراحی 
سناریو اســت. زیرا، عالوه بر آنكه مانند 
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روش قبلی می باید برای فراگیران ملموس 
و قابل درك باشــد، برای هر گروه یك بار 
مصرف است و نمی توان از آن برای كسانی 
كه پیش تر آن را تجربه كرده اند استفاده 
نمود. ایــن چالش خود به دو بخش خرد 
می شود: طرح سناریو خود می باید دارای 
تجربه عملی در ســطح فراگیران باشد تا 
بتواند ســناریوهای متناسب و كاربردی 
طراحی نمایــد. در ضمن به دلیل دانش 
فنی، هزینه بــر و در برخی موارد زمان بر 
اســت. هر چند اینترنت و شــبكه های 
ارتباطاتــی و مجــازی، می توانند تا حد 
قابل توجهی امكان اســتفاده از تجارب و 
دستاوردهای دیگران را فراهم نمایند اما 
بومی سازی و سفارشی سازی سناریوهای 
دیگــران نبایــد به عنوان یــك ضرورت 

فراموش شود.

آموزش از طریق بازی
بازی - همان گونه كــه از نام این روش 
برمی آید - عنصر اصلی در این روش است. 
هر چند می توان مواردی مانند فعالیت های 
حركتی گروهی را كه شــكل بازی دارند 
نیــز در این گروه قــرار داد، اما، به لحاظ 
فنی، منظور از بازی های آموزشی - كه به 
بازی های جّدی نیز معروف اند - بازی هایی 
هســتند كه یك یا چند هدف آموزشی 
خــاص در طراحی آن ها منظور شــده و 
بازیكن پــس از پایان بــازی در واقع آن 
اهداف آموزشی را فراگرفته است. به بیان 
دیگر، راز بازی، یا همان عامل برنده شدن 
در بازی، همان اهداف آموزش یا شــكلی 

از آن هاست.

مهم ترین چالش این روش، دانش فنی 
طراحی بازی های آموزشــی اســت. این 
بازی ها عموماً  توسط یك گروه حرفه ای از 
تخصص های مختلف مانند جامعه شناسی، 
روان شناســی رشد، روان شناسی تربیتی، 
علــوم تربیتــی، تحقیقــات آموزشــی، 
تكنولوژی آموزشــی، تبلیغات، رســانه، 
سناریوپردازی و تخصص مربوط به هدف 
آموزشی )مثاًل متخصص طرح تجاری در 
زمــان طراحی بازی طــرح تجاری( و در 
مــدت زمان قابل توجه - حداقل چندین 
ماه - طراحی، پیاده سازی، آزمایش و تولید 
می شوند. این ویژگی هزینه های طراحی 
بازی های آموزشــی را زیاد می كند. اما از 
آنجا كه این بازی ها در تعداد باال تولید و 
تكثیر می شوند، سهم هزینه های ثابت به 
ازای هر بازی ناچیز می شود. به گونه ای كه 
همچنان این روش از جملة اقتصادی ترین 
روش های آموزش فعال محسوب می شود. 
لذا، دانش فنــی، همچنان از چالش های 

اصلی خواهد بود.
چالش دیگر آن اســت كه ممكن است 
برای هر هدف آموزشــی نتوان یك بازی 
آمادة استفاده شده و تجربه شده یافت. در 
این صورت یا باید خودتان آن را طراحی 
و تولید نمایید و یا از این روش صرف نظر 

كنید.
بازی های آموزشــی معمواًل دارای یك 
راهنما یا مرجع آموزشی هستند كه اهداف 
آموزشی را براساس مراجع مورد استفاده 
به مربی یــادآوری می كند و حتی روش 
اجرای درست بازی به منظور دستیابی به 

اهداف مذكور را به او آموزش می دهد.

در دنیای مجازی تعداد زیادی بازی وجود 
دارد كــه به آن ها بازی های اســتراتژیك 
می گویند. ذكر این نكته ضروری است كه 
اگرچه در اكثر این بازی ها مســتنداتی از 
حوزه استراتژی وجود دارد، اما غالبًا فاقد 
راهنمای اســتفاده آموزشی هستند و به 
همین دلیل، چنانچه توسط مربی مدیریت 
نشوند، غالباً  كاركردی بیش از یك تفریح 
نخواهند داشت. حتی بازی هایی هستند 
كه می توانند آموزش های غلط به فراگیران 

بدهند.
بازی ها گرچه غالبًا یادگیری را تسهیل 
و تعمیق می كنند، اما زمان بر هستند. لذا، 
معلمان و به ویژه مدیریت مدرسه، عمومًا 
در اســتفاده از این روش، بــه ویژه برای 
اهداف دانشی، توجیه نمی شوند. فراموش 
نكنیم كه مدت زمان الزم برای آموزش از 
طریــق این روش با مدت زمان الزم برای 
انجام یك نگرش در فرد، همخوانی دارد. با 
وجود آنكه آموزش از طریق بازی مزایای 
بســیار زیادی دارد و هــر روز در جهان 
در حال توســعه در همه رده های ســنی 
از كودكان تا مدیران ارشــد شركت های 
بین المللی بزرگ اســت، متأسفانه برخی 
مدیران، معلمان و اولیــای دانش آموزان 
بازی هــا را ابزاری مضر برای دانش آموزان 
می داننــد؛ چرا كه آن هــا را از تحصیل و 

كسب علم دور می كند.
خوشــبختانه در حــوزة كارآفرینــی 
بازی های زیادی وجود دارد كه می توان از 
آن ها برای آموزش های مهارتی و به ویژه 

نگرشی استفاده نمود.

اولیــن ویژگی این معلمــان دارا بودن 
نگرشی مثبت نسبت به كارآفرینی، امكان 
و ضرورت آموزش و توسعه آن در سنین 
آموزش رســمی است. گزارش های مراكز 
معتبر بین المللی مانند صندوق توســعه 
همكاری های اقتصــادی، مجمع عمومی 
اقتصــاد، یونســكو و صنــدوق كودكان 
ملل متحد نشــان می دهد كــه در اغلب 
كشورهای توسعه نیافته یا كمتر توسعه 

یافته، نه تنها چنین نگرش مثبتی وجود 
ندارد، بلكه نسبت به آن موضع مخالف هم 
وجود دارد. در نگرش این افراد، كارمندی 
مقصد و غایت مسیر رشد كاری و درآمدی 
اســت و لذا هرگونه اقدامی خارج از این 
مســیر، موجب تضییع فرصت های آتی 
دانش آموزان می شود. در نقطه مقابل، در 
كشورهای توسعه یافته تصور بر این است 
كه گرچه كارمندی ضرورتــاً  نقطه آغاز 

است، اما برای ماندن نیست، جز برای آن 
دسته كه در كارآفرینی مستعد نیستند.

خالقیــت، تجربــه كارآفرینی - حتی 
اگر به شكســت انجامیده باشد - مثبت 
اندیشی، پیگیری و جدیت از جمله دیگر 
ویژگی های مربیان موفــق در این حوزه 
اســت. همان طور كه مشــاهده می شود، 
مربیان موفق، خود بخشی از ویژگی های 

كارآفرینان موفق را دارا می باشند.  

ویژگی های معلمان كارآفرین

3

1

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۳ |  آذر ۱۳۹۶ ۳۰



بازخورد

چهار عمل اصلی در بازخورد مؤثر
س. م. بروکهارت
مترجم: دکتر نیره شاه محمدی
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در نشست دوســتانه ای كه با چند تن از معلمان باتجربه با 
موضوع »عناصر ارائه یك بازخورد مؤثر« داشتم مشخص شد 
به منظور ارائه بازخورد به موقع و مناسب به دانش آموزان الزم 

است به چهار جنبه توجه شود:

زمان ارائه بازخورد

بازخورد زمانی تأثیرگذار اســت كه در زمان درست خود صورت گیرد؛ یعنی 

هنگامــی كه دانش آموزان از اهداف یادگیری موضوع درس آگاهند و وقت كافی 

برای اصالح مشكالت یادگیری خود دارند. اینكه بازخورد چه موقع و با چه فاصله 

زمانی ارائه شود مهم است. گاهی اوقات الزم است معلم برای آگاهی دانش آموزان از 

حقایق یا درستی یا نادرستی كارهایشان به آن ها بازخورد سریع دهد. گرچه كمی 

تأخیر در ارائه بازخورد و دادن فرصت كافی به دانش آموز برای بررسی جامع تر از 

كار خود، به او كمك می كند تا به بازخورد گوش دهد و آن را به كار برد. این كار 

زمانی اتفاق می افتد كه دانش آموزان از موضوع، تكلیف یا عملكرد خود در پاسخ 

به یك سؤال آگاه باشند. برای مثال معلم یك آزمون چندگزینه ای از دانش آموزان 

می گیرد و همان روز آن را تصحیح می كند و نتایج را روز بعد در اختیارشان قرار 

می دهد. پس از بازگرداندن نتایج آزمون، زمانی از وقت كالس را برای بررســی 

پاسخ ها صرف می كند كه در علم روان شناسی به آن دانش نتایج می گویند. این 

امر به درك به موقع دانش آموزان از بدفهمی های خود كمك می كند.

و میزان رعایت نكات درست را به دانش آموز گوشزد می كند.باشد كه آیا پاراگراف نوشته شده با معنا و واضح است؟ معلم تعداد خطاها معنكس كنندة مفهوم كل متن باشــد. بازخورد معلم به آن می تواند این مثاًل نوشــتن خالصه یك درس در یك پاراگراف، پاراگراف باید با معنا و توجه شود. برای مثال در هنگام انجام یك فعالیت عملی در كالس درس را بــا اهداف یادگیری دارند. هم چنین به ســطح یادگیری دانش آموزان برای این كار الزم است بازخورد در زمینه نكاتی باشد كه بیشترین ارتباط بارخورد دریافت كند تا به چگونگــی انجام تكلیف یا كار خود پی ببرد. وقت یك بار بازخورد باید ارائه شــود؟ الزم است دانش آموز به قدر كافی این ســؤال مهمی است كه به ازای انجام چند كار یا تكلیف و هر چند مقدار ارائه بازخورد

دانش آموز پایه اول دبستان كه چگونه مداد خود بــه درك بهتر او كمــك می كند. كمك به یك توضیحات شفاهی به او در زمینه نحوه انجام كار »در مورد این مسئله چه فكری می كند؟« و ارائه یك مســئله توسط دانش آموز و پرسش از او كه نمایش بگذارد. همچنین مشــاهدة شیوة حل نوشــتاری بدهد. یا كار عملــی دانش آموز را به معلم می تواند به انشــای دانش آمــوز بازخورد دانش آموز( بیشــتر توصیه می شود. برای مثال ارائة بازخورد به شیوه تعاملی )صحبت كردن با شفاهی، كتبی، تصویری یا نمایشی استفاده كند. معلم می تواند برای ارائة بازخورد از شیوه های شیوة ارائة بازخورد
را نگاه دارد )نمایشی(.

مخاطب بازخورد

بازخورد مناسب با توجه به دانش آموز و ویژگی های 

او داده شــود. این كار كمك می كند تا ارزشــی را كه 

معلم برای یادگیری دانش آموز قائل است به او منتقل 

كند. بازخورد می تواند فردی، گروهی یا به كل كالس 

ارائه شــود. بازخورد فــردی به دانش آمــوز این پیام 

را می دهــد كه معلم برای كار او اهمیت قائل اســت. 

بازخورد گروهی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد كه 

كل كالس در درك یــك مفهوم یا انجام یك تكلیف 

مشتركًا اشــكال دارند. این امر زمینه را برای تدریس 

مجدد موضوع مورد نظر فراهــم می كند. برای مثال 

معلم ریاضی درمی یابد دانش آموزان در رســم نیمساز 

یك زاویه قائمه مشكل دارند. برخی دانش آموزان سعی 

می كنند كه بخش های یك زاویه را اندازه گرفته و آن 

را به دو قسمت مساوی تقسیم كنند. بازخورد معلم به 

كل كالس بوده و شیوه رسم نیم ساز را دوباره توضیح 
می دهد.

1
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سندرم نمره محوری
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تعریف
 نمره محوری ضایعه ای فصلی اســت که حالت 
اپیدمیــک دارد و معمــواًل از طریــق معلمان و 
مدیران و اولیا و بقیة ابنای بشــر به دانش آموزان 
ســرایت می کند. این ســندرم باعث اختالل در 
سیستم ایمنی قضاوت  در مورد هوش و استعداد 
دانش آموزان می شــود. چندان  که ممکن اســت 
یک دانش آموز باهــوش را در ارزش گذاری ها در 

حد یک آمیــب پایین بیاورد و یــک دانش آموز 
بی اســتعداد را تا آنجا باال ببرد که نامبرده بتواند 
سر سبیل ناصرالدین شاه نقاره بزند! چنان چه یک 
فیلســوف قرن ســیزدهم گفته است: »من نمره 

می گیرم، پس هستم.«
شیوع این سندرم از اوایل پاییز آغاز می شود و 
تا تابستان ســال بعد ادامه می یابد. نمره محوری 
بــا آلرژی بهاری متفاوت اســت ولی گاه به علت 

طنز
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برخورداری برخی مبتالیان دانش آموز به عالئمی 
نظیر آبریزش چشــم و بینی ممکن اســت با آن 
اشتباه شود. شــدت و ضعف و شیوة سرایت آن 
متفاوت اســت و بســتگی به خیلی چیزها دارد. 
باستان شناســان نشــانه هایی از آن را در برخی 
مدارس عصر نوسنگی حاشیة رود نیل )که برای 
تعمیرات مدرســه  نیازمند کمــک مالی والدین 
بوده اند( مشــاهده کرده اند. براساس کاوش های 
باستان شناســانه در این مدارس نمــره با واحد 
»کیلو« سنجیده می شد و نمره محوری، از طریق 
توصیة مدیر، به معلم سرایت می کرد. نشانه هایی 
از وضعیت قلبی و عروقی مدیران در دست است 
که نشان می دهد دخالت دادن نمره در ارزشیابی 
مدارس در رویکرد  نمره محورانة مدیران بی تأثیر 
نبوده اســت. چنانچه در دیوار نوشــته ای که از 
سوی باستان شناســان در غار آلتامیرای اسپانیا 
کشف شــده، آمده اســت:»لعنت بر پدر و مادر 
کسی که اینجا آشغال بریزد« که دیرینه شناسان 
احتمــال می دهند این را یکــی از مدیران عصر 
پارینه سنگی نوشته که به خاطر نمره های پایین 
دانش آموزان مدرسه اش نتوانسته امتیاز ارزشیابی 

خوبی دریافت کند و بنابراین دپرس شده است.

عالئم
معلم مبتال، معمواًل به نمــره تمایل غیرعادی 
نشــان می دهد و گاه ممکن است در یک جلسه 
هزار بار نامش را ببــرد و آن را به رخ دانش آموز 
بکشــد. در موارد حاد به نظر می رســد که نمره 
را به جان معلم بســته اند و ممکن اســت اضافه 
کردن هر بیست و پنج صدم به نمرة دانش آموز، 
خطــرات جانــی مهلکــی را برای او بــه همراه 
داشته باشــد. مواردی از لرزیدن هزار ریشــتری 
دانش آموزان در این زمان ها گزارش شــده  است. 
گاهی دانش آموز ممکن است شب کابوس ببیند 
که چنــد نمره در هیئــت اکوان دیــو با تریلی 
هیجده چرخ در تعقیب او هســتند. کارشناسان 
احتمــال بروز خطر جنگ جهانی ســوم را بر اثر 
ســتیزش و رقابت میان دانش آمــوزان مبتال به 
این ســندرم منتفی نمی دانند. نشــانگان شایع 
فیزیولوژیک این ســندرم در میان والدین مبتال 
بــه آن، تپش قلب و اضطــراب و تمایل بیش از 
حد به حضور افراد غریبه در منزل اســت، در حد 
تلفن زدن دائم به آن هــا و تکرار عبارت هایی از 
قبیــل: »تو رو خدا بیاین یه ســاعت با این بچه 

شــِب امتحان کار کنین، نمره اش کم می شــه«. 
تحقیقات بالینی نشان می دهد که ردوبدل شدن 
این عبارات میان والدین دانش آموزان و معلمان، 
نقــش مهمی در عملکرد معلمــان در مقابل این 
ســندرم در کالس  هــای درس دارد. همچنیــن 
تحقیقات غیربالینی نیز نشان می دهد که این امر 
تأثیر مثبتی در رشــد و گسترش آموزشگاه های 

کنکور و تقویتی در تاریخ بشریت داشته است.

دورة بیماری
این عارضه از آغاز سال تحصیلی دورة نهفتگی 
خود را طی می کند. در این دوره، مبتال، عالئمی 
از قبیــل نگرانی هــای زودگــذر و دفعی از خود 
ظاهر می کند که از ســوی معلمان بــا عباراتی 
نظیر: »وقتی نمره ات کم شــد می فهمی... فقط 
دو ماه به امتاحانا مونده« و از ســوی شــاگردان 
بــا عباراتی نظیر: »وای! فقــط دو ماه به امتاحانا 
مونده، بدبخت شــدیم، رفت« و از سوی والدین 
با عباراتــی نظیر: »وای! فقط دو ماه به امتحانات 
مونده، بدبخت شــدی، رفت« ظاهر می شود. به 
مرور، دانش آموز عالقة خود را به بازی با موبایل و 
لپ تاپ از دست می دهد و با بی عالقگی پای بازی 
با موبایل و لپ تاپ می نشــیند. این اختالالت در 

روزهای امتحان به اوج خود می رسد.

درمان
 درمان  این عارضه بیشــتر بر دو راهکار گفتار 
و نوشــتاردرمانی تأکید دارد که از طریق مقاله، 
ســخنرانی، نصیحت، توصیه، نشســت، سمینار 
و سخنرانی انجام می شــود. با این  حال هنوز در 
عمل درمان قطعی برای آن پیدا نشــده اســت. 
به عنوان یک شیوة درمان به مبتالیان دانش آموز 
توصیــه می کنند که از سرنوشــت دانش آموزان 
تنبــل تاریخ که بعدها مدارج ترقی را طی کردند 
و نیــز افرادی که در طــول تحصیل از باال بودن 
نمراتشــان رنج بردند و در اعداد مفلوکان تاریخ 
در آمدند عبرت بگیرند و به فکر نمرة باال نباشند. 
همچنین به پدر و مادرهای مبتال توصیه می شود 
که روزی ســه وعده، همراه با غذا، از سرگذشت 
آلبرت اینشتین استفاده کنند؛ همو که اگر پدر و 
مادرش او را، هنگامی که به خاطر نمرات پایین از 
مدرسه اخراج شد، مورد تشویق قرارش نمی دادند 
چه بسا اکنون بشریت از فیزیک نسبیت محروم 

می ماند...
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مختلف قابلیت سخنرانی و نظردهی 
دارند و جهان اطراف خود را به  خوبی 
می شناســند. با توجه به آنکه عمدة 
اطالعات الزم بــرای خلق این طرح ها 
و تصاویر در هر فرد از طریق رســانه ها 
به دست می آید، بنابراین طبیعی است 
که ذهن ما مرتب در دام کلیشــه های 

رسانه ها بیفتد. )پاک سرشت، 1393(
ی  یند ا فر ر  د هــن  ذ یــن  ا بر بنا
تقلیل گرایانــه، مفاهیــم و رویدادهای 
متنوعی را کــه قابلیت فروکاســت به 
یــک جمله یا مفهــوم ســاده دارند به 
کلیشه ذهنی تبدیل می کند. بسیاری از 
قضاوت های ما دربارة امور پیرامونی ما بر 
مبنای تصوراتی است که پیش  از این و از 
دوران کودکی در ذهن ما شکل گرفته است. 
به  مرور آموخته ایــم که اگر از چیزی دود 
بلند می شــود آن را داغ و سوزان بیانگاریم 
یا هر جانور خزنده و حشــره ای را موذی یا 
خطرناک به حساب آوریم. کلیشه ها با تکرار 
تجربه های تأییدکننده، تقویت می شود و تا 
وقتی نمونه های نقضی مشــاهده نکنیم و یا 
با کلیشــة متفاوتی مواجه نشویم بعید است 
آن را انــکار کنیم. اما این شــیوة تفکر قالبی 

و کلیشه ای تا چه حد دقیق و صحیح است؟

در شماره های پیشین، ضمن تأکید 
بر اهمیت آموزش مفاهیم رســانه ای 
و ادغام مفاهیم آن در فرایند درســی 
دانش آمــوزان به بیــان نمونه هایی از 
آمــوزش مفهوم بازنمایــی در کالس 
درس پرداختیم. در این شماره با مفهوم 
کلیشه های رســانه ای و پیشنهادهایی 

جهت تدریس آن آشنا خواهیم شد.
کلیشه سازی، فرایندی دائمی و ضروری 
در ذهن انسان است، زیرا جهان پیرامون 
مــا بزرگ تر و پیچیده تر از آن اســت که 
بتوانیم به تنهایی نسبت به تمامی مسائل، 
اتفاقات و شــگفتی هایش اطالعات کسب 
کنیم. همة ما به طور روزانه با حجم زیادی از 
اطالعات طبقه بندی شده مواجه می شویم که 
حاصل دیده ها و شنیده های دیگران است؛ از 
اطالعــات در مورد خوب یا بد بودن کیفیت 
غذای یک رستوران گرفته تا احتمال جذاب 
نبودن مســافرت به منطقه ای خاص. اریک 
ژیویان روان پزشک و مدیر پروژه های ارتباطی 
دانشگاه هاروارد معتقد است، همة انسان ها نیاز 
دارند در ذهن خــود طرح واره ها و تصاویری را 
نســبت به اشــیاء، افراد و حتی موقعیت های 
جغرافیایی گوناگون ترسیم کنند، این کار کمک 
می کند تا افراد احســاس کننــد در زمینه های 

از بازنمایی تا کلیشه
در مقالة پیشــین به بحث بازنمایی به عنوان 
روش نمایش واقعیت ها از زاویة دید رســانه ها 
پرداختیم. اگر رسانه یا رســانه ها در بازنمایی 
یک واقعیت، به شــکل خاص اصــرار بورزند 
و در طــول زمان و به اشــکال مختلف آن را 
تکرار نمایند، می توانند آن بازنمایی را به یک 
»کلیشه« تبدیل کنند. به  بیان  دیگر، رسانه، 
راه های مجّسم كردن برخی گروه ها، هویت ها 
و موقعیت ها را به ما می آموزد. زمانی كه این 
تصورات با مردم ارتباط پیدا كنند، با عنوان 
»كلیشه« تعریف می شــوند. کلیشه سازی 
نوعی بازنمایی اســت که در آن، هر بار به 
یاد یک مفهوم، شخص یا گروه می افتیم، 
بالفاصله کلیشــة ساخته شــده توســط 
رســانه ها در ذهن ما می آید و در قضاوت 
و تصمیم گیری های ما نســبت به افراد 
و اتفاقات پیرامونمــان تأثیر می گذارد. 
نکته قابل توجه در شکل گیری کلیشه، 
عنصــر »تکرار« اســت. تکــرار باعث 
می شود گیرندة پیام به طور ناخودآگاه 
دســت به تعمیم بزنــد. »تعمیم در 
ذهــن مخاطب، هدف اصلی رســانه 
در کلیشه سازی است«. روشن است 
همة افراد یک گروه، مثاًل ایرانی ها یا 

سواد رسانه ای
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حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه ۳ تهران
تصویرگر: میثم موسوی
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پزشکان، یک گونه نیستند، ولی 
رســانه ها با تکرار و ایجاد تعمیم 
اعضای  مخاطــب، همة  در ذهن 
یک جمع را به یک گونه در ذهن 

گیرندگان پیام  قالب می زنند.

کلیشه های مثبت
بازنمایی  مفهــوم  کــه  همان طور 
به خودی خــود، نه مثبت اســت و نه 
منفی، کلیشه ســازی و کلیشه ها نیز 
مســتقاًل نمی توانند مورد قضاوت قرار 
گیرند. کلیشــه ها گرچه گاهی اثرات 
منفی دارند اما باید بپذیریم جهان بینی 
ما بدون حضور کلیشــه های رسانه ای 
ناقص است. کلیشه ای شدن موضوعاتی 
مثل »اگر والدین خود را آزار دهیم تاوان 
خواهیم داد« در فیلم ها و ســریال های 
تلویزیونی، ناخودآگاه ما را به سمت رفتار 
مناسب با والدین سوق می دهد، هرچند 
که رفتارهایی کلیشــه ای باشــد . ایجاد 
کلیشه های میهن پرستی و عرق ملی در 
افراد و بویژه نوجوانان هم از نوع کلیشه های 
مثبت ارزیابی می شود و تقریبًا همة کشورها 
ساالنه  در تولیدات سینمایی و تلویزیونی 
خود تعــدادی فیلم و ســریال با محوریت 
با  تا  کلیشه های میهن پرستانه می ســازند 
بهره گیری از این کلیشه ها نسلی میهن پرست 

و شجاع تربیت کنند.
حتی می توانیم یک گام هم فراتر برویم و به 
این نکته اشاره کنیم که کلیشه ها گاهی اثرات 
آموزشــی دارند. کودکی که به طور مرتب در 
رسانه ها تصویر کلیشه ای مسواک زدن قبل از 
خواب را می بیند )به ویژه اگر قهرمان محبوبش 
این کار را انجام دهد( به طور نظام مند و ناهشیار 

پیش از خواب مسواک می زند.
 یکی از نمونه های مثبت انگاره سازی، بازنمایی 
اعتیاد در رســانه ها است. معمواًل در رسانه ها از 
معتادان، انگاره ای به صورت افرادی کثیف، بیمار، 
الغر، در حال افتادن در جوی آب یا کنار خیابان، 
با فقر مالی و خانواده ای نابســامان، در رســانه ها 
بازنمایی می شــود. در حالی کــه در بخش مرفه 
جامعه و افراد به ظاهر تمیز و ثروتمند نیز پدیدة 
سیاه اعتیاد وجود دارد. ولی از آنجا كه بخش مهمی 
از رسانه ها، احساس مسئولیت اجتماعی می کنند،  
در بازنمایــی معتادان می کوشــند جاذبه ای حتی 
حاشــیه ای و اندک نیز برای نسل جدید و جامعه، 

ایجاد نکنند. 
مواجهه انتقادی با  کلیشــه ها و پرسشــگری از 

صحت و دقت آن ها توســط دانش آموزان، 
ضمن آنکه مهارت تفکر انتقادی و ســواد 
رســانه ای را تقویت می کند؛ مقدمة خوبی 
برای گفت وگوهای سازنده در کالس های 
درسی است. موارد زیر پیشنهادهایی جهت 
آموزش کلیشه های رسانه ای در کالس های 
درســی اســت که می تواند برای معلمان 

خالق و دغدغه مند مفید باشد.
یکی از معروف ترین کلیشــه های ایجاد 
شده توسط رسانه ها  کشــورها هستند. 
برای مثال مــا آلمانی ها را با نظم، خودرو 
و نازیسم، ژاپنی ها را با توسعه و پیشرفت 
و دقــت در کار و چینی هــا را با جنس 
نامرغوب می شناســیم. کالس مطالعات 
اجتماعــی بهترین فرصت اســت که با 
نگاهی به تاریخ، جغرافیــا و جامعة این 
کشورها کلیشه  ایجاد شده را با واقعیت در 

مورد کشورها مقایسه کنیم.
مهم تریــن و چالــش  برانگیزتریــن 
کلیشــة رســانه ای در باب جنســیت 
اســت. کلیشه های جنســیتی تصویر 
ذهنی یکنواخت و قالب بندی شــده ای 
از رفتارهــای خاص مربوط بــه زنان و 
مــردان را بدون آنکه مورد بررســی و 
آزمون قرارگرفته باشند، ارائه می دهد. 
براســاس کلیشه های جنســیتی، هر 
یك از زنان و مــردان در جامعه دارای 
ویژگی های خاص، رفتار خاص و حاالت 
روانی خاص اما متفاوتی هستند. این 
کلیشه ســازی از طرفــی خصوصیات 
و توانایی هایــی را بــه زنان اختصاص 
می دهد کــه در مردان نشــانه ای از 
آن ها نیست و از طرف دیگر، توانایی ها 
و خصوصیاتــی را به مردان نســبت 
می دهــد که زنــان از آن بی بهره اند. 
)بیچرانلو، 1394( معلمان در پایه های 
مختلف به خصوص دبســتان دوم و 
متوسطه اول می توانند ضمن نمایش 
مواردی از این کلیشه ســازی، موارد 
مثبــت و منفــی آن هــا را به بحث 
گذاشــته و موجب کمک به فرایند 

هویت یابی شوند.
»کلیشه بدن« مفهوم مهم دیگری 
اســت کــه در ادامه کلیشــه های 
جنسیتی  رسانه ها به  ویژه تلویزیون، 
پیوسته کلیشه ها و تصاویری قالبی را 
از بدن های مردان و زنان به مخاطبان 
خــود ارائه می کنند. بــرای مثال، 

مطالعات و بررسی های گوناگون در 
زمینة تصاویر ارائه شده در فیلم های 
هالیــوود و در انیمیشــن های والت 
دیزنی حاکی از این است که همواره 
جنسیتی  تفاوت های  نوع  به گونه ای، 
در بازنمایی بدن هــای مردان و زنان، 
جلوه بیشتری پیدا کرده است. اغلب، 
مردان، افرادی تنومند، دارای بدن های 
عضالنی، و قدرت فیزیکی باال به تصویر 
در می آیند و زنان، به شکل ملکه های 
زیبــا، دخترانی تن درســت، پری های 
الغراندام و فریبا و همچنان بدن زنان، 
کارکرد یک شیء جنسی را ایفا می کند. 
در کالس هــای علوم، زیســت، تفکر و 
سبک زندگی امکان بهره گیری از کلیشه 
بدن رسانه ای و آغاز گفت وگو وجود دارد.

ذهنیــت بســیاری از  مــردم درباره 
قومیت ها نیــز ردی از بازنمایی آن ها در 
رسانه ها دارد. این مسئله وقتی مشخص تر 
می شــود که اعتراضــات قومیتی به یک 
ســریال یــا کاریکاتور باال می گیــرد.  از 
دانش آموزان بخواهید قومیت و نژاد خود 
و همکالسی هایشان را با آنچه در تلویزیون، 
کتاب هــا، جوک ها و... دیده و شــنیده اند 

مقایسه کنند.
اسالم ســتیزی و اسالم هراســی موجب 
شده بازنمایی های رســانه ای از مسلمانان 
به گروه های تکفیری و تروریســتی وهابی 
محدود شــده و مســلمانان با ویژگی هایی 
منفی همچون قساوت و خونریزی و خشونت 
معرفی شوند. دانش آموزان می توانند درباره 
راه های مقابله با کلیشه های منفی مسلمانان 

و انگیزه های این بازنمایی ها گفت وگو کنند.
کلیشه های ساخته شده از زندگی سعادتمند 
و مفهــوم موفقیت بهانه خوبی برای معلمان 
دینی، قرآن، تفکر و سبک زندگی است که با 
اشاره به آن ها می توانند پیش فرض های ذهنی 

دانش آموزان را به چالش بکشند. 
کلیشه ســازی در ادبیات و به خصوص شعر 
نیز جایگاه ویژه ای دارد. عاشق، معشوق، شیخ، 
محتسب و رند مثال هایی از این  دست است که 
قابلیت بحث و مقایسه با واقعیت های اجتماعی 

و تاریخی دارد.
در تمــام موارد باال تالش کنید نمونه هایی از 
کلیشه های رســانه ای با بار ارزشی مثبت را نیز 
در کالس مطــرح کرده و به بحــث بگذارید. از 
دانش آموزان بخواهید برای کلیشه سازی مثبت 

ایده پردازی کنند.
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زهره صفار
كارشناس ارشد ریاضی كاربردی

آینٔه درون

مقاله

رابطه خودپنداره 
و پیشرفت تحصیلی

 براساس نتایج تحقیقات دانش آموزانی 
کــه دارای خودپندارة مثبت هســتند، 
مهارت هــای  و  تحصیلــی  پیشــرفت 
اجتماعی بهتری از خود نشان می دهند 
و اغلب دارای عملکرد آموزشگاهی بهتری 
هســتند. در حالی که دانش آموزانی که 
از عزت نفــس پایینــی برخوردارند، به 
بوده،  مطمئن  کمتر  خودارزیابی هایشان 
بیشتر به وسیله ارزشیابی های اجتماعی 

تحت تأثیر قرار می گیرند.
به نظر می رســد دانش آموزانی که در 

خودتنظیم ترند،  یادگیــری  فراینــد 
بیش از دیگــران ارزش های خود 
را شــناخته و توانایی هایشان را 

بــاور دارند. آن ها کمتر خود 
مقایســه  دیگران  بــا  را 

به  ارجاع  با  بلکه  کرده 

خودپنداره چیست؟
مفهــوم »خود« بــه مثابه ســازمانی 
دینامیک، نخســتین بار به وسیله لکی2 
مطرح شد. به نظر او رفتار انسان تظاهر و 
انگیزه ای است که هدف آن ثبات خود در 

اوضاع ناپایدار است
درواقع تصوری كه شخص از وحدت و 
یكپارچگی وجود خویشتن دارد، نحوه ای 
كه خود را می بیند، مجموعه خصایصی كه 
با خود در ارتباط است و استنباط هایی كه 
از مشاهده خود در بسیاری از موقعیت ها 
به عمل آورده است و الگوی خاصی كه او 
را توصیف می كند، بیانگر مفهوم »خود« 
اســت. از دیدگاه راجــرز 1947»خود« 
هر فرد به عنوان بخش اصلی، شخصیت 
فرد را تشکیل می دهد. راجرز »خود« را 
به عنوان یــک محصول اجتماعی معرفی 
می کنــد که از طریــق روابط بین فردی 

گسترش می یابد.
خود پنداره به عنوان یکی از پیامدهای 
موقعیت هــای  اغلــب  در  مطلــوب 
روان شناختی  و پرورشــی دارای ارزش 
است و غالبًا به عنوان متغیری واسطه گر 
شناخته می شــود که می تواند اکتساب 
نتایج مطلــوب دیگری مثل پیشــرفت 
و پشــتکار در مدرســه را تسهیل کند. 

به طور خالصه می توان گفت: خودپنداره 
چارچوبی شــناختی است که به واسطة 
آن به ســازمان بندی آنچــه دربارة خود 
می دانیم، می پردازیم و اطالعاتی را که به 
خود مربوط می شوند بر پایة آن پردازش 

می کنیم.
خودپنــدارة هــر فــرد در ذهــن او 
تصویری از خویشــتن اســت. به عبارت 
دیگر خودپنداره، ارزشــیابی کلی فرد از 
شخصیت خویش اســت. این ارزشیابی 
ناشی از ارزشیابی ذهنی است که معمواًل 
از ویژگی هــای رفتــاری خــود به عمل 
مــی آورد. در نتیجه خودپنــداره ممکن 

است مثبت یا منفی باشد.
از نظرکارل راجــرز، خودپنداره جنبة 
بســیار مهم شــخصیت کلی فرد است. 
افــرادی با خودپندارة مثبت، بیشــتر از 
دیگران به خودشان توجه می کنند. تجارب 
مثبت، عزت نفس و ارزشــیابی مثبت از 
خــود را در دانش آموزان افزایش می دهد 
و تجــارب منفــی آن را کمتر می نماید. 
افرادی که نسبت به خود احساس مثبتی 
دارند، به طور غیرمنتظــره ای قادرند در 
برابر حوادث منفی ایستادگی کنند و در 
عین حال، دید مثبت نسبت به خود را نیز 

حفظ می کنند.

براســاس نتایج تحقیق دیگوری۱ وقتی یك توانایی مهم كه ارزش زیادی به 
آن داده می شــود، در فرد، با شكست روبه رو شــود، باعث پایین آمدن سایر 
توانایی های او می گردد و بر عكس، موفقیت فرد در یك توانایی مهم و باارزش، 

باعث باال رفتن سایر توانایی های آن فرد می شود. 

رابطه خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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توانمندی هــا و معیارهای خود به داوری 
می پردازند،  یادگیری هایشــان  مورد  در 
عملکردی  اســتانداردهای  عبارتــی  به 
درونــی دارند. لذا خود کم بینی ایشــان 
کمتــر بوده و به خودپنــداره مثبت تری 
دســت می یابند. اغلب دانش آموزانی که 
خودپندارة مثبت را رشــد داده اند دربارة 
خود و توانایی هایشــان احساس بهتری 
دارند و در نتیجه در تکالیف مدرسه بهتر 

عمل می کنند. 
گاهی معلمان از طریق پایه گذاری یک 
محیــط یادگیری مثبــت و ارتباط مؤثر 
درکالس تأثیر قابل توجهی بر خودپنداره 
بچه ها می گذارند. خودپنداره دانش آموز از 
توانایی خود، تا حد زیادی از نحوه عملکرد 
وی در تکالیف درسی رشد می یابد و معلم 
می تواند با کمک بــه آن ها در انتخاب 
موضوعــات و یادگیری مطابق 
با توانایی شان، خودپنداره 
ایشان را رشد دهد. در 
مجموع خودپنداره 
نتیجه یک  واقعًا 
فرآینــد مداوم 
اجتماعی است.

فت  پیشــر
تحصیلی که به 
آموخته  توانایی 
اکتسابی  یا  شــده 
فــرد در موضوعــات 
اطالق  آموزشــگاهی 

می شــود از طریق آزمون های فراگیری 
استاندارد شده یا آزمون های معلم ساخته 

اندازه گیری می شود. 
از نظر منطقی ارتباط پیشرفت تحصیلی 
و خودپنداره می تواند به چند صورت مورد 

بحث قرار گیرد:
1. پیشرفت تحصیلی علت خودپنداره 
است. بر این اســاس می توان پیش بینی 
کرد که پیشــرفت تحصیلــی از طریق 
ارزشــیابی های افراد معتبــر مثل معلم، 
والدین یا دوســتان برخودپنــداره تأثیر 

می گذارد.
2. خودپنداره علت پیشرفت تحصیلی 
اســت. بر ایــن اســاس، دانش آموزانی 
بــا خودپنــدارة تحصیلــی پاییــن، از 
موقعیت هایی که می تواند خودپندارة آنان 
را تغییر دهد، اجتناب می کنند و کوشش 
کمتری برای خوب بودن در مدرسه انجام 
می دهنــد. همچنین با توجــه به نظریه 
ارزش خــود، دانش آموزانی که انتظارات 
کمتری برای موفقیت دارند، ممکن است 
بیشتر به استفاده از راهبردهای اجتناب از 
شکست فکرکنند و در عوض تالش برای 
موفقیت، ســعی کنند که فقط شکست 

نخورند.
3. خودپنداره و پیشــرفت تحصیلی به 
شــیوه ای متقابل بر هم اثــر می گذارند. 

بر اســاس مدل تعادل جویی پویا توسط 
مارش پیشــرفت تحصیلی و خودپنداره، 
در یک شبکه روابط متقابل عمل می کند.

4. متغیر ســومی می توانــد هم علت 
پیشرفت تحصیلی و هم علت خودپنداره 
باشد. ممکن است متغیری مثل توانایی، 
علــت خودپنداره و پیشــرفت تحصیلی 
باشــد. علی رغم نظرات متفاوت در این 
زمینه، فرض ســوم منطقی تــر به نظر 

می رسد. 
در آخر می توان بیان نمود که دانش آموز 
موفق كسی اســت كه ضرورتًا به صورت 
مثبت به خود می اندیشــد و ناموفق های 
تحصیلی نیز به داشتن پندار منفی نسبت 
به خــود متمایل هســتند. درواقع بین 
خودپنداره دانش آموزان و انجام وظایف، 

نوعی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
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فرصت کشف
ترجمه و تلخیص: سوسن نوروزی

مقاله

در این مقاله، نیكالس پرونزانو معلم انگلیســی دبیرستان از تجارب خود در 
كالس درس، درخصوص مواردی که منجر به شكوفایی خالقیت بچه ها در كالس 
درس و افزایش آمادگی آن ها در برگزاری آزمون ها خواهد شد، سخن گفته است.
یكی ازدغدغه های مهمی كه معلم ها دارند فقدان خالقّیت در برنامه ریزی های 
درسی است. در اكثر نواحی آموزشی معلمین به دنبال آماده کردن دانش آموزان 
برای آزمون های سراســری و استاندارد شده اند و به همین دلیل به آزمون هایی 
که درسطح ملی در سال های اخیر انجام شده است مراجعه می كنند. جلوه های 
خالقیت را شما به مرور می توانید در كاربرگه های كالسی مشاهده كنید. در جایی 
كه من تدریس می كنم آزمون های استاندارد اصالت دارند. اما من هنوز زمانی را 
برای خالقیت دانش آموزان اختصــاص می دهم و اعتقاد دارم این امر به تقویت 
مهارت های آنان كمك می كند و توسعة این امر برای آحاد جامعه ضرورت دارد. در 
اینجا به مواردی كه منجر به شكوفایی خالقیت در كالس درس و افزایش آمادگی 

دانش آموزان در برگزاری آزمون ها خواهد شد، اشاره می شود .

سه راهبرد مطلوب
1. پروژه های باز 

این یکــی از کارهای مورد عالقه 
من است که با دانش آموزانم انجام 
دادم و دانش آمــوزان همیشــه با 
کارهایشــان مــرا تحت تأثیر قرار 
می دهند. پروژه های استانداردی که 
دانش آمــوزان انجام می دادند فقط 
کامل کردن یک کار مشخص شده 
همراه با معلم اســت. در حالی که 
دانش آموزان ممکن اســت توانایی 
خالقیت در آن دســتورالعمل ها را 
داشته باشند و این برای آن ها یک 
کشــف واقعی و یک رتبه و درجه 
است. در یک پروژه باز دانش آموزان 
پــروژه ای را که خــود می خواهند 
انتخاب می کنند که این امر منجر 
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به خالقیــت آنان خواهد شــد. 
این گونه كه وقتی ســرفصل های 
مورد عالقه خــود را درجه بندی 
می كنند، برای دستیابی سریع تر 
و ارائه كشــفیات خود، تشــویق 

می شوند.
من، به عنوان یك معلم، تعدادی 
دســتورالعمل برای دانش آموزان 
بــرای دنبــال کــردن کار تهیه 
می کنم. به آن ها موضوع می دهم. 
به طور مثال از آن ها می خواهم در 
مورد شــخصیت ها و سمبل های 
رمان معروف »گتســبی بزرگ« 
یک نمایش آمــاده کنند. من با 
آن ها در خلق یک موضوع و یك 
ســرفصل خوب یا بــد در جهت 
ارائه یــك كار دانش آموزی قابل 
ارزیابــی همــکاری می کنم. من 
همچنین به آن هــا می گویم که 
تکراری  موضوعــات  نمی توانند 
انتخاب کنند. اگر آن ها یک فیلم 
برای پروژه سال اول ساختند باید 
موارد دیگری را انتخاب کنند. من 
می خواهم آن هــا در فکر کردن 
قوی باشند و ایده های جدیدتری 

را امتحان کنند.
با اجــرای پروژه هــای باز، من 
میزان درگیری باالیی در کالسم 
می بینم و پذیرش بیشتر و درك 
عمیق تری از موضوعات درسی در 
كالس درس مشــاهده می کنم. 
علت آن ایجاد موقعیت هایی برای 
كشــف و ارائه موضــوع به روش 
از طــرف دانش آموزان  هدفمند 
بوده است. با توجه به اینكه كار در 
سطح متوسط دانش آموزان انجام 
گرفــت، اكثریــت دانش آموزان 
توانســتند توانایی هــای خود را 
كشف كنند. با انجام این پروژه ها 
و تسلط بر روی محتوا و اطالعات 
مربوط بــه آن از طریق راه های 
ســال  برای  دانش آموز  مختلف، 

باالتر آماده می شود.

یا ممکن اســت نشود. 
بــرای  دانش آمــوزان 
تقویــت مهارت هــای 
تالش  خــود  ارتباطی 
معلمین  ولی  می كنند 
برنامه ریزی  بایــد  نیز 
متناســب بــرای آن ها 

داشته باشند.
همــه  حقیقــت  در 
کــه  را  مهارت هایــی 
کالس  در  دانش آموزان 
درس به دست می آورند 
می توان دید به شــرط 
اینکه شما به آن ها یک 
مسئله و یک زمان معین 

برای حل آن بدهید.

روشن كردن 
شعله های خالقیت 

خالقیت نباید محدود 
بــه كالس انگلیســی 
و یــا هنر باشــد. برای 
همة معلمــان امكانات 
متنوعی بــرای افزایش 
اجــزای خالقیــت در 
وجود  مدرسه  روز های 
دارد. این مسئله ها بسیار 
حائز اهمیت است كه ما 
شــعله های خالقیت را 
روشن  دانش آموزان  در 
كنیم و آن ها درك كنند 
نبــود خالقیت  در  كه 
آن ها بــه عصر تاریكی 
خود وارد می شوند. تفكر 
خــالق مانند چگونگی 
نگاه ما به ماه اســت. ما 
اطمینــان حاصل  باید 
كنیم كه ارزش خالقیت 
دانش آمــوز  بــرای  را 
یــادآوری كرده ایم و به 
برای  فرصتی  هر  آن ها 
عرضة خالقیتشــان در 

كالس درس داده ایم.

2. طرح زمان شكوفایی نبوغ در 20 ساعت
ایــن طرح فرصت بزرگی در کالس من بود و این واقعًا به دانش آموزان من 
فرصت کشف خالقیت هایشــان را داد. با توجه به سطحی که شما تدریس 
می کنید، می توانید یك ساعت در روز یا یك روز در هفته را به دانش آموزان 
برای كشف عالیقشان اختصاص دهید. این کار به آن ها این اجازه را می دهد 
تا برای انجام کارهایی که به علت محدود بودن زمان ممکن است در خارج از 
مدرســه نتوانند انجام دهند تالش کنند. در این زمان امكان خروج از كالس 
را ندارند و انجام این فعالیت برای دانش آموزان اجباری است. دانش آموزان را 
تشویق کنید به انجام کار روی موضوع هایی درباره مدرسه که آن ها عالقه مند 
هســتند، در این صورت آن ها به برقراری ارتباط بین عالقه ها و یادگیریشان 

می پردازند. 
من امسال دانش آموزی داشــتم که با كمك پدربزرگش قایقی ساخت. 
او سر کالس وقتش را به تحقیق در مورد شیوه های مختلف ساخت قایق 
گذراند و تمام مراحل کار خود را وبالگ نویســی کرد. او از ساخت قایق و 
گذراندن اوقات خود در كنار پدربزرگش هیجان زده شــده بود و حقیقتًا 
متوجه نشد که چگونه همه این نوشته ها و تحقیق ها یک یادگیری واقعی 
برایش بودند. او می توانســت مهارت های کلیــدی برای ارائه موضوع های 
خــالق را از طریق کار کردن روی موضوع های دیگری که برایش اهمیت 

داشت، ارتقا دهد.
 

3. ایجاد گروه های خالقیت 
برخی مواقع كنار هم گذاردن و تشكیل چند گروه از كودكان از جذابیت های 
خاصی برخوردار است. ما بیشــتر دنباله رو آزمون ـ نمره هستیم و فراموش 

کرده ایم که یک كالس واقعًا جایگاه رقابت و رویارویی دانش آموزان نیست.
 كالس باید محیط همكاری )مشاركت( باشد تا دانش آموزان برای تقویت 
یادگیری یکدیگر همكاری داشــته باشــند. یك روش مطلوب برای اجرای 
این عمل شــروع تمرین گروه بندی در طول ســال است كه به صورت شاد و 

لذت بخش باشد .
آنچه از نظر من مطلوب اســت درخواست تشكیل گروه های ساده در یك 
دوره كالسی است. برای مثال خمیر های شیرینی بزرگ و كوچك و مقداری 
ماكارونی خام را در بین 5 گروه تقســیم كردم. از آن ها خواستم بزرگ ترین 
برج ایســتاده را بسازند. شما هم می توانید مقادیر مختلفی از این شیرینی و 
ماكارونی را بــه گروه های مختلف اختصاص دهید و زمان محدودی را برای 
آن ها در نظر بگیرید و درخواست های متفاوتی از آن ها داشته باشید و از آن ها 
بخواهید انتظار شــما را درك كنند و همة گروه های خود را ملزم به اجرای 
درخواست شما بدانند. سپس از آن ها بخواهید بنشینند و كار های خلق شده 

را مشاهده كنند. قطعًا برای آن ها لذت بخش خواهد بود .
دانش آموزان عالقه زیادی به حل مســئله دارنــد. این عالقه را در انجام 
تکالیف ریاضی بیشــتر زمان ها انجام نمی دهند. آن ها همیشــه برای ارائه 
راه حل های خالق برای حل مســائل آماده اند، البته اگر شــما به آن ها این 
زمان را بدهید. در تمرین ســاخت برج، من دیدم دانش آموزان از اطالعات 
جغرافیا و فیزیک خود استفاده کردند، در توضیح این امرکه چرا یک برنامه 
معین می خواهد کار کند یا نمی خواهد کار کند. ممکن است اجرایی شود 
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چند داستانک

داستان

آقای کوینر و پسربچة درمانده
برتولت برشت

آقای کوینر از پســربچه ای که زار زار گریه می کرد علت غم 
و غصه اش را پرسید.

پسربچه گفت: من دو سکه برای رفتن به سینما جمع کرده 
بودم، اما پســرکی آمد و یکی از آن ها را از دست ام قاپید؛ و به 

پسری که دورتر دیده می شد اشاره کرد.
آقای کوینر پرســید: مگر با داد و فریــاد مردم را به کمک 

نخواستی؟
پسر بچه با هق هق شدیدتری گفت: چرا.

آقای کوینر در حالی که با مهربانی او را نوازش می کرد دوباره 
پرسید: کسی صدایت را نشنید؟
پسربچه  با امیدواری گفت: نه.

آن گاه آقای کوینر لبخندی زد و بعد گفت: پس حاال آن یکی 
ســکه را هم بده بیاد و آخرین سکه را از دست بچه  گرفت و 

بی واهمه به راهش ادامه داد.

قورباغه ها
منوچهر احترامی

مارها قورباغه ها را می خوردند و قورباغه ها غمگین بودند.
قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند.

لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان شدند.
لک لک ها گرسنه ماندند و شروع کردند به خوردن قورباغه ها.

قورباغه ها دچار اختالف دیدگاه شدند.
عده ای از آن ها با لک لک ها کنار آمدند و عده ای دیگر خواهان بازگشت مارها 

شدند.
مارها بازگشتند و هم پای لک لک ها شروع به خوردن قورباغه ها کردند.

حاال دیگر قورباغه ها متقاعد شده اند که برای خورده  شدن به دنیا می آیند.
تنها یک مشکل برای آن ها حل نشده باقی مانده است.

اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده می شوند یا دشمنانشان!

ریگ توی کفش
مری کالرک

جان، آجودان ســتاد ارتش بــود. از صبح که بیرون آمده بود 
ریگی توی کفشش حس می کرد. با جمع کردن پا سعی کرد آن 
را به گوشه ای براند و ثابت نگه دارد تا در فرصت مناسب، کفش 
خود را دربیاورد و از شر ریگ راحت شود. سر ظهر عرق از سر و 
رویش جاری بود. سرانجام وقتش رسید. پشت سر رئیس ستاد 
ارتش کنار ستون ایســتاد و خم شد که کفش را دربیاورد. که 
ناگهان گلوله ای از باالی سرش صفیر کشید و مغز رئیس ستاد را 
به دیوار پاشید. جان، ریگ را حاال قاب کرده و هر روز می بوسد.

تصویرگر: میثم موسوی
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ببر مردم شناس
جیمز ترنر

یکی بود یکی نبود. در روزگاران قدیم ببری از باغ وحش آمریکا 
گریخت و به جنگل بازگشــت. او که در دوران اسارت بسیاری 
از عادات آدمیان را آموخته بود با خود فکر کرد خوب اســت آن 

رسوم را در جنگل هم به کار برد.
اولین روزی که به منزل رسید یوزپلنگی را مالقات کرد و به او 
گفت: »صحیح نیســت که من و تو برای قوت مان به شکار رویم. 
حیوانات دیگر را وا می داریم که غذای ما را برایمان تهیه ببینند.«
یوزپلنگ پرسید: »چه گونه این کار را می توانیم انجام دهیم؟«

ببر گفت: »خیلی ساده است. به آن ها می گوییم که من و تو با 
هم مشت بازی خواهیم کرد و برای تماشای این مسابقه بایستی 

هر کدام از جانوران گراز وحشی تازه کشته ای با خود 
بیاورند. بعد من و تو بدون اینکه آزاری به 

هم برســانیم به سر و کول یکدیگر 
می پریم. بعــد تو خواهی گفت که 

استخوان پنجه ات در راند دوم 
شکست و من هم ادعا خواهم 
کردکه استخوان پنجه ام در 

راند اول شکســت. پس از آن 
هم مسابقة بعدمان را اعالن 

بایستی  آن ها  و  می کنیم 
دوبــاره گراز وحشــی 

همراه بیاورند.«
گفت:  یوزپلنــگ 
نمی کنــم  »تصــور 

کارگر بیفتد.«

ببر گفت: »چرا، حتماً مؤثر اســت. تــو به همه بگو که تو برنده 
خواهی بود و من مشــت زن بی تجربه ای هستم. من هم به همه 
می گویم حتمًا من بازنده نیســتم، زیرا او )یوزپلنگ( مشــت زن 
بی تجربه ای اســت. همه آرزو می کنند که تماشاگر چنین جنگی 
باشند.« به این ترتیب یوزپلنگ به همه گفت که برندة مسلم است 
چون ببر مشت زن بی تجربه ای است و ببر به همه گفت که مسلمًا 
بازنده نیست چون یوزپلنگ مشت زن خامی است. شب مسابقه فرا 
رسید. ببر و یوزپلنگ به شکار نرفته بودند و خیلی گرسنه بودند، 
می خواستند هرچه زودتر مسابقه به اتمام رسد و گرازهای وحشی 
تازه شکار شده را که جانوران بایستی همراه داشته باشند بخورند. اما 
در ساعت موعود هیچ کس نیامد. روباهی گفته بود: »من این قضیه  را 
این طور تجزیه و تحلیل می کنم: اگر یوزپلنگ برندة مسلم است و ببر 
مسلمًا بازنده نیست پس مساوی خواهند شد و چنین مسابقه ای 
بسیار خسته کننده است. مخصوصًا وقتی طرفین مسابقه 
مشت زن های خام و بی تجربه ای هستند.« جانوران 
دیگر این منطق را پذیرفتند و به گود نزدیک 
نشــدند. وقتی شــب به نیمه رسید و 
مشهود گشت که حیوانات نخواهند آمد 
و گرازی بــرای خوردن نخواهد بود ببر 
و یوزپلنگ به جان یکدیگر افتادند و هر 
دو آن چنان مجروح گشتند و آن چنان 
از پــا درافتادند که یــک جفت گراز 
وحشی که از آن حوالی می گذشتند به 
آن ها حمله ور شــدند و به سادگی آن ها 

را کشتند.
نتیجة اخالقی: مثل انسان زیستن 

عاقبت خوشی ندارد.

یک روز کنار دریا
آیدن چمبرز

پیرزنــی برای اولین بار در عمرش کنــار دریا می رفت. قبل از 
اینکه راه بیفتد، همسایه ها دورش را گرفتند و گفتند که از بابت 
همه چیز خیالش جمع باشــد و فقط برای آن ها یک شیشه آب 
دریا سوغات بیاورد! باالخره پیرزن کنار دریا رسید. آن موقع، اوج 
َمّد بود و آب دریا حســابی باال آمده بود. پیرزن از 
پیرمرد قایقرانی که همان اطراف بود خواهش کرد 
که یک بطری آب دریا به او بفروشد! پیرمرد که 
چشم هایش گرد شده بود، بّروبّر به زن نگاه کرد 
و گفت: »خوب، هر بطری آب دریا 5 ســنت!« 
پیرزن پنج ســنت را به قایقران داد و بطری را 
پر از آب کرد و خوشــحال رفت تا چرخی در 
شهر بزند. چند ساعت بعد که پیرزن برگشت 
تــا برای آخرین بار با دل ســیر به دریا نگاه 
کند، وقت جزر بــود و آب دریا پایین رفته 
بــود. پیرزن با تعجب فریاد زد: »اوه! خدای 
من! جناب ماهیگیر شما عجب تجارتی به 

هم زده اید!«

آخرین اتاق
فرانتس کافکا

موش گفت: »دریغا که جهان هــر روز کوچک تر می گردد! 
در آغــاز به قدری بزرگ بود که می ترســیدم، هی می دویدم 
و می دویدم، و خوشــحال بودم که ســرانجام در دوردســت 
دیوارهایی در راســت و چپ می دیدم، اما این دیوارهای دراز 
چنان زود تنگ شده است که من دیگر در آخرین اتاق هستم، 

و آن گاه در گوشه تله ای هست که من باید تویش بیفتم.«
گربه گفت: »فقط باید مسیرت را تغییر دهی« و آن را بلعید.
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بهاره میرزاپور
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه۴
زهرا مشیری
عضو گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

بازی در کالس

شــرح كوتاه بازی: مربــی مراحل 

بازی را به دانش آموزان اعالم می كند. 

در پایــان، نتایج متفاوتی به دســت 

می آید كه ایــن موضوع، با وجود یك 

دستور العمل واحد، برای دانش آموزان 

تعجب برانگیز است و سبب می شود یاد 

بگیرند كــه در دریافت و انتقال پیام، 
دقت بیشتری داشته باشند. 

كنید و توجه آن ها را به این نكات جلب تجربه های مشابه با این بازی گفت وگو بعد از اتمام بازی با دانش آموزان دربارة آموزه های بازی 
این طور نباشــد و در اجرا به دردســر مــا واضح به نظر بیاید ولی برای دیگران ممكن است قســمت هایی از آن برای ب. دســتور كار را كامــل بگوییم؛ زیرا همه از آن برداشت یكسان كنند. بهتر اســت آن را طوری بیان كنیم كه الف. برای درســت انجام شدن یك كار كنید: 

برداشتشان سؤال كنیم تا مطمئن شویم ج. پس از بیان دستور كار، از افراد دربارة بیفتند. 
كه همه یك برداشت دارند. 

 منبع
گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

8. برگه را باز كنید و به دیگران نشان 7. گوشه سمت چپ آن را ببرید. 6. برگه را دوباره از وسط تا كنید. 5. گوشه سمت راست آن را ببرید. 4. برگه را دوباره از وسط تا كنید.3. گوشه سمت راست آن را ببرید. 2. برگه را از وسط تا كنید. 1. یك برگه بردارید. به ترتیب زیر عمل كنید: برای معرفی بازی به دانش آموزان 
دهید. 

رده سنی: دبستان و دبیرستانهدف: دقت و توجه دانش آموزاننام بازی: كاغذ و تا 
محل اجرا: كالس درس یا مكان دیگر مدت زمان اجرا: 5 تا 10 دقیقه ابزار: كاغذ باطله در اندازهA5  به تعداد دانش آموزان

چند كلمه خودمانی
خوبمان؛  همكار  و  دوست 

سالم 
از ابتدای مهرماه با هم همراه 
بوده ایم و در این همراهی به طور 
خاص روی استفاده از ابزار بازی 
در كالس درس تأمل كرده ایم؛ 
برای  بــازی،  چرا كه معتقدیم 
بانشاط،  یادگیری  فضای  ایجاد 
قابلیت های فراوانی دارد. اكنون 
دیگری  مفهــوم  از  می خواهیم 
می تواند  كــه  بگوییم  ســخن 
كاركرد بازی را دوچندان كند و 
یادگیری ها  آن گفت وگو دربارة 
و آموزه های  بازی هاســت و هنر 
مربی آن اســت كه مسیر انجام 
بــازی و جریــان گفت وگو ها را 
طوری طراحــی و هدایت كند 
كه به عمیق تر شــدن یادگیری 
منجر شود. برای رسیدن به این 
كاربردی  پیشــنهاد های  هدف 
وجــود دارد كه تعدادی از آن ها 
را در بخش  »در حاشیه بازی« 
می توانیــد بخوانید. شــما هم 
پیشــنهاد ها و ایده هایتان و نیز 
تجربه های خود از اجرای بازی ها 

را با ما در میان گذارید. 

بازی چندمنظوره

در حاشیه بازی 
برای قانون گذاری در مدرسه از این بازی استفاده کنید. ابتدا از بچه ها بخواهید قانون ها را بنویسند و 
درباره برداشت ایشان از قانون ها با معلم گفت وگو کنند. سپس بازی را اجرا کنید و از بچه ها بخواهید 

حاال قانون را طوری بازنویسی کنند که همه از آن یکسان برداشت کنند. 
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 منبع
هزار و یك ســرگرمی 
علمی بــرای نوجوانان. 
پیربرلوكویین  نوشــته: 
فائقی.  حسین  ترجمه: 

آذربایجان. 13۷3.  صورت معما

 پاسخ معما: 
مربع وسط خالی است

مربع جنجالی

نام بازی: معمای مربع چوب كبریتی
هدف: لذت بردن از تفكر و یادگیری 

رده سنی: برای مقطع دبیرستان مناسب تر است. 
ابزار: تعدادی چوب كبریت

مدت زمان اجرا: 15 دقیقه یا بیشتر 
محل اجرا: كالس درس یا مكان دیگر 

3. از بچه ها بخواهید تنها با جابه جایی میز قرار دهند. چوب كبریت ها را شــبیه نمونه روی چوب كبریت  بدهید و از آن ها بخواهید 2. بــه هــر كــدام از بچه هــا چهار كه چوب  كبریت ها جابه جا نشوند.  پهن طوری روی آن را چســب بزنید دانش آموزان بگذارید و با یك چسب تصویــر، روی هر كــدام از میزهای 1. چهــار چــوب كبریــت را مانند مراحل آماده سازی و اجرای بازی 

»به اضافه« یــك مربع كوچك ایجاد بكشــید، با این كار در مركز عالمِت در بقیه فرو رفته است، كمی به بیرون پاسخ: كافی است چوب كبریتی را كه ارزشمندتر است. از صرف رســیدن به جــواب برایمان پایانی بازی )بعد از رسیدن به پاسخ(، كه تفكر و مشــاركت درگفت وگو های 4. پیش از حل معما به بچه ها بگویید یك چوب كبریت یك مربع بسازند. 
می شود! 

آموزه های بازی 

الف. بعد از اینكه بچه ها كمی به مســئله فكر كردند می توانید آن ها 

را راهنمایی كنید. خوب است برای راهنمایی به هر كدام از بچه ها یا 

راهنمایی گروهی از ایشان اجازه بگیریم. 

یك راهنمایی آن اســت كه »اگــر فكر می كنید حتمــاً با »طول« 

چوب كبریت ، اضالع مربع ســاخته می شــوند، پیشنهاد می كنم طور 

دیگری فكر كنید!« برای راهنمایی واضح تر به اســتفاده از »عرض« 

چوب كبریت ها اشــاره كنید. در راهنمایی كردن مهم است كه تا حد 

امكان مراقبت كنیم كه لذت سهیم بودن در دستیابی به پاسخ، برای 

دانش آموز محفوظ بماند. 

ب. پیشنهاد می شــود این بازی فعالیت پایانی كالس باشد؛ زیرا اگر 

بچه ها به جواب نرســند و بخواهند خودشان پاسخ را بیابند در ادامه 

كالس ممكن است حواسشان به معما باشد. 

پ. ممكن اســت برخی بچه ها راه حلشان با پاسخ ارائه شده در اینجا 

كمی متفاوت باشد. الزم است پذیرای پاسخ های درست دیگر باشیم. 

ت. برای ایجاد فرصت تفكر برای همه بچه ها، از دانش آموزان بخواهیم 

كه اگر كسی به جواب رسید، هیجانش را مدیریت كند و اجازه دهد، 

بقیه دوستانش فكر كنند. 

ج. حواســمان باشد كه با رفتارهای تشــویقی نادرست یا ایجاد جّو 

رقابتی، فضای نشــاط آور تفكر و یادگیــری را از بین نبریم. از بچه ها 

بخواهیم كه گروهــی فكر كنند و مثا ل هایی از كاربرد آموزه های این 

معما در زندگی روزمره بگویند و به این ترتیب با وزنی كه به این بخش 

از ماجرا می دهیم، اجازه دهیم همه كالس برنده باشند.

اینکــه معما با توجه به عرض چوب کبریت ها حل می شــود نه طول 

آن ها دو آموزه مهم برای مان دارد و هدف از طرح این معما در كالس، 

می تواند این باشد كه فضایی برای درك این دو آموزه ایجاد كنیم:

یك: ما گاهی برای حل یك مسئله شرط هایی را در نظر می گیریم كه 

تنها در ذهن ما هستند و وجود خارجی ندارند. خوب است برای حل 

مسئله ها به این موضوع توجه كنیم. 

دو: برخی قالب های ذهنی ما مانع دسترسیمان به پاسخ های درست 

در مسئله ها می شود. 
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الگوی راه حل های مشکل آفرین

درمان های بدتر از درد

محمدعلی اسماعیل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان، دانشگاه صنعتی شریف
تصویرگر: میثم موسوی

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.

دانش آمــوز درس را بلد نیســت و 
نمی توانــد به ســواالت معلم پاســخ 
دهد. معلم به دنبال روشــی است که 
دانش آمــوز را وادار بــه درس خواندن 
کنــد. دانش آمــوز را از کالس اخراج 
می کند. دانش آموز در کالس نیســت 
تا درس امروز را یاد بگیرد. نســبت به 
درس و معلم و خودش هم حس بدی 
پیدا می کند. درسش ضعیف تر می شود 
و دفعه بعد هم نمی تواند به ســواالت 
معلم پاســخ دهد؛ و این چرخه تکرار 

می شود...
بسیاری از مشکالت امروز ما نتیجة 
راه حل هایی هســتند که در گذشته 
برای حل مشکالتمان به کار گرفته ایم. 
راه حل های امروزمان هم اگر به درستی 
طراحی نشــوند، آســیب هایی تولید 
خواهند کرد که در آینده باید چاره ای 
برای رفــع آن ها پیدا کنیــم. الگوی 
سیستمی »راه حل های مشکل آفرین« 
به بررســی اثرات کوتــاه مدت و بلند 

مدت راه حل ها می پردازد.

تفکر سیستمی

عالمت + روی کمان: رابطــه علت و معلولی که 
»تغییــرات متغیر اول اثری هم جهــت بر متغیر دوم 
دارد« و یا »متغیر اول به متغیر دوم اضافه می شود«.

عالمت - روی کمان: رابطــه علت و معلولی که 
»تغییرات متغیر اول اثری خالف جهت بر متغیر دوم 

دارد« و یا »متغیر اول از متغیر دوم کم می شود«.
عالمت + داخل حلقه: چرخه بازخوردی که هر 

تغییری را در خودش تقویت می کند.
عالمت - داخل حلقه: چرخه بازخوردی که هر 

تغییری را به سمت رسیدن به تعادل می برد.

ماجراهای مداد و پاک کن
مداد با نگرانی مشــغول خواندن برگه 

امتحان شد.
چند کلمه ای نوشت. نوشته ها را خط زد 

و دوباره شروع به نوشتن کرد.
کمی هول کرده بود. هر ســوال را چند 
بار می خواند اما نمی توانســت به درستی 

مفهوم سوال ها را بفهمد.
معلم به ســمت او می آمد. نگرانی اش 

بیشتر شد. 
عرق سردی بر پیشانیش نشست. دیگر 

نمی توانست صفحه را به درستی ببیند.
معلــم او را در آغــوش گرفــت و به او 

آرامش داد. 
مداد با آرامش مشــغول نوشتن پاسخ 

سوال ها شد.
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نشانه های فعال بودن این الگو
بعضی مشاهدات ممکن است نشان دهند که این الگو در مدرسه شما فعال است. در چنین شرایطی:

 به محض مواجه شدن با یک مسئله، فشار زیادی برای تصمیم گیری و اقدام سریع وجود دارد.
 در مورد مسئله ها صحبت نمی شود. نشانه های مسئله مخفی می شوند و وجود مسئله انکار می شود.
 افراد به عنوان ریشه مسئله دیده می شوند و تنبیه یا اخراج آن ها به عنوان راه حل پیشنهاد می شود.

 مشکالت در طی زمان تکرار می شوند و شدت آن ها افزایش پیدا می کند.

شرح الگو
معموال وقتی متوجه می شویم مسئله ای 
وجود دارد که آن مسئله نشانه ای از خود 
بروز بدهد. نشانه مسئله بالفاصله توجه 
همه را جلب می کند و فشار زیادی برای 
حل مســئله ایجاد می شــود. در اولین 
مواجهه با مسئله، به سرعت راه حل هایی 
پیشنهاد می شــوند که در زمان کوتاهی 
نشانه مسئله را از بین خواهند برد. با این 
حال این راه حل هــا معموال پیامدهای 
ناخواســته ای دارند که با گذشت زمان 
وضعیت را بدتر می کنند، طوری كه بعد 
از مدتی، نشــانه های مسئله دوباره خود 
را نشان خواهند داد. در چنین شرایطی، 
معموال همان راه حل های قبلی که موفق 
ارزیابی شده اند، دوباره و با شدت بیشتری 
مورد اســتفاده قــرار می گیرند و زمینه 

آسیب های بعدی را فراهم می کنند.

متن مقاله
همــة ما عالقمنــد به حل ریشــه ای 
مشکالت هستیم. با این حال ریشه های 

مشــکالت معموال بدون صــدا و مخفی 
هســتند و به این آســانی خودشان را 
نشان نمی دهند. ما معموال با نشانه های 
مشکالت مواجه می شویم و در بسیاری 
از موارد تمایز قایل شدن بین ریشه ها و 
نشانه های مشکالت برایمان کار سختی 

است.
مثال ممکن است با دانش آموزی مواجه 
شــویم که نتیجة ضعیفی در امتحانات 
داشته اســت. ممکن است تصور کنیم 
مشــکل او این اســت که تنبلی کرده 
و درس نخوانده اســت. در این شرایط 
ممکن است کســی تنبیه یا تشویق را 
بــرای کاهش تنبلــی او در نظر بگیرد. 
اما اگر مشــکل دانش آموز استرس زیاد 
بود. و با وجــود اینکه او  درس خوانده 
است، استرس زیاد باعث شده است كه 
نتواند به سواالت پاســخ دهد، راه حل 
تشویق و تنبیه، اســترس دانش آموز را 
زیادتر خواهــد کرد و دفعه بعدی نتایج 
ضعیف تری به دست خواهد آورد. با این 
تحلیل، ممکن اســت فکر کنیم ریشه 

مشکل را پیدا کرده ایم و به دنبال راهی 
برای کاهش اســترس باشیم و دارویی 
بــرای کاهش اســترس او تجویز کنیم. 
اما اگر ریشه استرس این دانش آموز کم 
بودن اعتماد به نفس باشد، مصرف دارو 
در طی زمان باعث می شــود احســاس 
وابســتگی به دارو در او شکل بگیرد و 
اعتماد به نفســش بیشــتر کاهش پیدا 

کند.
حل هــای  »راه  الگــوی  از  آگاهــی 
مشــکل آفرین« تصمیم گیری را سخت 
می کند و مانع به کار بستن راه حل های 
دم دستی و خلق الســاعه می شود. برای 
پیدا کردن ریشه های مشکالت و ارایه راه 
حل هایی کــه در بلندمدت هم وضعیت 
را بهبــود دهند، نیاز به گفت وگو با افراد 
دیگــر و رفع ابهام هایی داریم که معموال 
مشــکالت را احاطه کرده اند. با رفع این 
ابهام ها، مشکالت به مسئله های روشن 
تری تبدیل می شوند و اثر هر تصمیمی بر 
سایر عوامل اثر گذار در مسئله روشن تر 

می شود.
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راهکارهای مواجهه با این الگو
در مواردی که متوجه شدید این الگو فعال است، برای کاهش آسیب ها به این 

راهکارها فکر کنید:
 در مقابل فشار برای تصمیم گیری و اقدام سریع مقاومت کنید.

 نتیجه اجرای راه حل های پیشنهادی را در طی زمان بررسی کنید. این راه 
حل بعد از چند ماه یا چند سال به چه نتایجی منجر می شود...

 سعی کنید با فراهم کردن فضای گفت وگو، با مشارکت افراد مرتبط، ریشه 
مسئله را شناسایی کنید.

 راه حل هایی پیدا کنید که ریشة مسئله را درمان می کنند. 
 برای حل مســئله به دنبال راه حل هایی باشید که با اضافه کردن یک متغیر یا 
تغییر یک رابطه، الگو را بازطراحی می کنند، نه راه حل هایی که به افراد توجه می کنند.

 قبــل از اجــرای راه حل، پیامدهای ناخواســته آن را در نظر بگیرید تا اگر 
نتوانستید آن ها را حذف کنید، حداقل برای مواجه با آن ها آماده باشید.

مثال های دیگری از این الگو
 شب بیدار ماندن برای انجام تکالیفی که به موقع انجام نشده اند

 اخراج دانش آموز از کالس یا مدرسه
 تنبیه دانش آموزان

 جایزه گذاشتن برای ایجاد انگیزه بیرونی برای مطالعه یا انجام کار
 وام گرفتن برای پرداخت هزینه ها

 اضافه کاری مدیر و کادر مدرسه در پاسخ به عقب افتادن کارها

نگاه یک متفکر سیستمی
عمل زدگی آسیب های بزرگی برای 
انسان ها به وجود می آورد. عمل زدگی 
یعنی ورود به اجرای راه حل ها قبل از 
شناخت دقیق صورت مسئله و قبل 
از بررسی دقیق راه حل های مختلف 
و نتیجه آن ها. وقتی با مشکلی مواجه 
می شــویم، برای کاهــش نگرانی ها 
و استرس ها ســعی می کنیم نشان 
دهیم موضوع تحت کنترل اســت و 
ما در حال انجــام اقدامی برای حل 
مشکل هستیم. در این حالت وقتی 
از ما در مورد نتیجه اقداماتمان سوال 
می شــود، تمایل داریم با خوشبینی 
زیاد، نتیجــه اقداماتمان را اثربخش 
ارزیابی کنیم و اگر کســی از نتایج 
بدی که اقداماتمــان در پی خواهد 
داشــت هم ســخن بگوید، تمایل 
خواهیم داشــت این اثرات را کم یا 

بی اهمیت قلمداد کنیم.
تفکر سیستمی »عملگرا« است اما 
»عمل زده« نیست. شناخت مسئله 
و طراحی راه حل در نگاه یک متفکر 
سیســتمی زمان بیشتری نسبت به 
تفکر معمول خواهد برد. با این وجود 
نتیجه صبوری تفکر سیســتمی راه 
حل هایی اســت که بر اســاس یک 
اثرگذار  افراد  بین  شناخت مشترک 
در مسئله شکل گرفته اند و به اثرات 
کوتــاه مدت و بلند مــدت اقدامات 

توجه دارند. 



مسئولیت مدنی در مدرسه

قوانین معلمی

بروز خیلی حوادث در فضاهای آموزشی و پرورشی به سبب وارد كردن 
خســارت به افراد و اموال موجب ایجاد مسئولیت حقوقی خواهد بود كه 
عالوه  بر حالت مجازات و بازدارندگی، ترمیم یا جبران خســارات و رفع 

ضرر از زیان دیده از اهداف آن به شمار می آید.
گاهی شاهد شكایات اولیای دانش آموزان از مدیر و معاونین و معلمان 
مدارس جهت جبران خســارات وارده به دانش آموزان می باشیم كه در 
برخی از مــوارد نیز كاركنان خدوم آموزش و پــرورش بنا به ناآگاهی از 

قوانین و مقررات محكوم به پرداخت خسارت می گردند. 
در صفحة حقوقی این شماره بر آن شدیم كه مطالبی را جهت كاهش 

این مسائل و مشكالت از طریق قوانین و مقررات ارائه نماییم.
ماده 1 قانون مســئولیت مدنی در خصوص وارد كردن خســارت به 
دیگــران بیان می دارد: »هر کس بدون مجــوز قانونی عمداً یا در نتیجه 
بی احتیاطی به جان یا ســالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شــهرت 
تجارتــی یا به هر حق دیگر  که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول 
جبران خســارت ناشی از عمل خود  می باشد«  همچنین به موجب مواد 
328 و 331 قانون مدنی »هر كس ســبب اتالف مال غیر شود یا اینكه 
خود مال دیگری را تلف كند مســئول جبران اســت و در صورت نقص 

مسئول نقص قیمت آن است.«
به همین ســبب با توجــه به این مواد قانونی ، هر گونه خســارت كه 
شــخصی به دیگری وارد سازد باید جبران شود و كسی مسئول جبران 
است كه خسارت را ایجاد كرده و یا موجب ایجاد آن بوده است. در اینجا 
می توان گفت اگر معلمی باعث ایجاد خسارت به دانش آموز ) چه مادی و 

چه معنوی( گردد مسئول جبران است.
در ماده 7 قانون مســئولیت مدنی آمده اســت » کسی که نگاهداری 
یا مواظبت مجنون یا صغیری، قانونًا یا بر حســب قــرارداد، به عهدة او 
می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت  مسئول جبران زیان 
وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می باشد« و با عنایت به اینكه مواظبت 
از دانش آموزان در ســاعات مدرسه به معلمان و مدیر و معاونان مدرسه 
سپرده شده است در صورت احراز تقصیر در نگهداری و ایجاد خسارت ، 

كاركنان مزبور مسئول می باشند.
همچنین ماده 11 قانون مســئولیت مدنــی در خصوص وارد نمودن 
خسارت از ناحیه كارمندان دولت اعالم می دارد»کارمندان دولت ...  که به 
مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص 
 وارد نمایند شــخصًا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه 
خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات 
و یا  مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا 

مؤسسه مربوطه است« 

حسین عاملی
كارشناس حقوقی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
تصویرگر: میثم موسوی

قسمت اول
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برای شرکت در دومین جشنواره خاطرات معلمی یک شرط وجود دارد: 
»باید« این متن را بخوانید!

گزارش

جنبش معلمان اهل قلم

زهرا صنعتگران

در اسفند ماه سال 1395 در شماره 6 
مجله رشــد معلم اولین فراخوان جشن 
خاطرات معلمی به چاپ رســید. نتیجه 
این فراخــوان چندان قابــل پیش بینی 
نبود. نمي دانستیم از کدام شهر و روستا، 
کدام معلمان آثار بیشتری را به دستمان 
خواهند رســاند؟ آثار جمع آوری شدند. 
360 خاطره از 27 اســتان. 99 نفر آقا، 
261 خانم. خوب یا بــد؟ نمی دانیم؛ اما 
باالخره موتور این حرکت روشــن شد و 
همین 360 نفر نقطه ضعف های فراخوان 
اول را به رخمان کشیدند. خانم نفیسه 
مرشــدزاده و آقایان سیدحســین 
حســینی نژاد و حبیب یوسف زاده، 
هر کدام با تجربة چند ســال سردبیری، 
آمــوزش، نوشــتن و داوری، داوری این 
جشــنواره را بر عهده گرفتند. خاطرات 
بین داوران تقســیم شــد و به نوبت در 

دست هر ســه داور چرخید. نتیجه؟ هر 
سه داور ناراضي بودند!

اولیــن جشــنوارة خاطــرات معلمی 
علی رغم همــة تالش های مــا، داوران 
و معلمــان، پر بود از نابلــدی. معلمان 
شــیوه خاطره نویســی را نمی دانستند. 
این شــاید نقطه ضعف دستگاه تعلیم و 
تربیت ما باشــد که معلمانش نوشتن را 
آموزش ندیده اند و شاید هم نقطه ضعف 
ما باشــد. به هرحال یادمــان رفته بود 
بگوییم هدف این جشنواره شنیدن پند 
و اندرز، گزارش و درس پژوهی نیســت 
و می خواهیم صرفــًا »راوی« خاطرات 
باشیم. فراخوان ما لبریز بود از کم گویی، 
ایجــاز و اختصار. آموزش نداده بودیم و 
نتیجه، غصه خوردیم کــه معلم ها قدر 
نمی دانند  و  نمی داننــد؛  را  خودشــان 
می شــود به جای گشــتن در خاطرات 

برجسته قدیمی، از همین لحظه های به 
ظاهر تکراری و معمولی شان جریانی نو 
بسازند. چه باور بکنید چه نکنید شما از 
معدود بازماندگان دنیای مدرن هستید 
که هنوز منقرض نشــده اند. می شــود 
یک معلم بی روح باشید و دانش آموزان 
قد و نیم قدتان را مثل اســکناس های 
ده هــزار تومانــی ببینید که رویشــان 
برچســب ریاضــی، فیزیک، زیســت و 
تمام  مثل  می شود  ادبیات چسبانده اند. 
شهر خاکستری بشــوید اما مدرسه به 
واسطه حضور بچه ها خاکستری نیست 
و فقط شــمایید که می توانید رنگ ها را 
در سطح شــهر نگه دارید. باید صدایی 
سبز بشویم. باید این بار به جای بچه ها، 
بــه آدم بزرگ هایی که پشــت ترافیک 
روزمرگــی گیر کرده اند نشــان بدهیم 
چقدر حقیقت متفاوت از تصوراِت شهر 
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خاکستری است. خاطرات شما کلماتی 
می شوند تا مطالبات عمومی را به جریان 
بیندازند. تصور بیشــتر مردم از مدرسه 
بداخالق  ناظم های  همان تصور قدیمِی 
و صف صبحگاهی و فرمول های به درد 
نخور اســت؛ اما واقعا در کالس ها هیچ 
اتفاق دیگــری نمی افتد؟ دعوایی؟ حاِل 
خوشی؟ اتفاق غم انگیز یا حیرت انگیزی؟ 
در حیاط، دفتر، بوفه، راهروی مدرسه؟

مدرســه ها نبــض دارند. احساســات 
بروکراتیک نشده دارند. صدا دارند. شما 
صدای مدرســه اید؛ و درست همان زمان 
که ما »هیپ هیپ هوراکشان« به دنبال 
کارناوال های دنیای مجازی راه می افتیم 
بی صــدا در روســتاهایی دور یا حتی در 
مدارس شــهری زجر می کشــید، ایده 
نمی خواهید  می کنید.  زندگی  می دهید، 
کارمندان  مــا  بــه گــوش  صدایتــان 
چرخ دنده ای برســد؟ پشت ترافیک تمام 
دغدغه ما محدود می شــود به ماشــین 
روبه رویی یا خالی شدن الین بغل. پشت 
ترافیک، یا اصال پشــت ترافیک هم نه، 
در خیابان، در شهر، همه درگیر رسیدن 
به روزمرگی های خودمان هســتیم. اگر 
سرطان داشته باشید هیچ کس نگاهتان 
نمی کند. برای کســی مهم نیست بیکار 
باشید، رو به موت باشــید، سرتان کاله 
رفته باشد. شــهر راه خودش را می رود. 
شــهر، مدرنیته، فردیــت. در این دنیای 

جدید ما تنها ماندیــم. امیدی به بهبود 
جهان نیست. ساختارها مثل طناب دور 
دســت و پایمان پیچیده اند و دســت و 
پا نمی زنیم تا مبادا گره ها کورتر شــوند. 
خوشــبخت؟ معلم اید؟ حقوق، مرخصی، 
ضمن خدمت، پاداش، امتیاز، گچ، ماژیک 
وایت برد، سرطان، گرفتگی تارهای صوتی. 
چــه عجیب که این  همــه درد دارید اما 
هنوز می تــوان روی به درد بخور بودنتان 
حساب باز کرد. همین که هنوز یک پایتان 
در کف جامعه اســت، همین که جفت پا 
وسط سلسله مراتب اداری، ارباب رجوع و 
نرخ سودگیر نیفتاده اید، همین که دست 
گرفتن بچه ها –این شــوخی های جذاب 
نوجوانــی- بزرگ ترین توطئه علیه تان به 
حساب می آید، همه این ها قشنگ نیست؟

جشــنوارة خاطــرات معلمــی را راه 

انداختیم تا »مدرســه« در سطح شهر 
انتشار پیدا کند. دلمان می خواهد گرد 
و غبار تصورات تکراری را با دســتمال 
نــم دار بگیریــم؛ و کاری کنیم معلمی 
دوبــاره به جایگاه شــغل انبیا بازگردد. 
دوست داریم صدا باشیم، موفق بشویم. 
مثــل دانش آموزهای ســرکش دلمان 
می خواهد صدای فقــر، محبت، صدای 
ســنت های  بی عدالتی، صدای  عــدل، 
درســت یا غلط را در شــهر جار بزنیم. 
شــده  جوانمرگ  رنگ های  می خواهیم 
را به ســطح شــهر بازگردانیــم. از آن 
360 خاطــره 27 خاطره بــرای نوبت 
چاپ به مجله فرســتاده شــدند و تمام 
نقطه ضعف هــا را لیســت کردیم تا در 
جشــنواره بعد که شــما خاطره هایتان 
را می فرســتید )بفرستید!( دیگر به این 
دردسرها بر نخوریم. باید رسانه باشیم. 
باید وسط راه حوصله تان سر نرود و هل 
بدهیدمان. خالصه در ســومین جلسه 
داوری 15 نفر اول هم مشــخص شدند 
و جوایز نقدي، در آخرین هفته شهریور 
ماه 1396 به حســاب هر 15 نفرشان 
واریز شــد. باید با همیــن خاطره های 
بــه ظاهر معمولی شــما پیامبر شــد. 
حاِل معلمــان قدیمی بهتر بود. حوصله 
پیامبر بودن و جنبش و انقالب داشتند. 
جشنواره خاطرات معلمی قدم اول این 
ماجرا اســت. آرزو بر ســردبیران عیب 

نیست. همراه قد کشیدنمان بشوید...
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تجربه

صندوق انفاق
خیران بهروز
معاون آموزشي دبستان مرحوم زهرا عمویي، قائم شهر

مقدمه
قرآن كریم پیام روشن الهي است كه همة  
انسان ها را به رستگاري دعوت مي كند. یكي 
از عواملي كه اسالم و قرآن مؤكداً عمل به 
آن را براي زنده ماندن امت اسالمي، الزم و 
ضروري مي دانند، انفاق است. انفاق یعني 
خرج كردن و بخشیدن مال در راه خدا. از 
بارزترین مصادیق انفاق در راه خدا، كمك 

به مستمندان و نیازمندان است.

اهداف
توانایي خواندن آیات سورة بقره، مهارت 
آشنایي با پیام قرآني انفاق و كاربرد آن در 

زندگي فردي.
آشنایي با معناي برخي كلمات و تقویت 

عالقه جهت خواندن سورة زیباي بقره.

قابلیت اجرا
در پایة  چهارم ابتدایي

ابزار الزم براي اجرا
رایانه، صندوق،  كتاب درســي، كاغذ، 

ماژیك، وجه نقد

مدت زمان اجرا
 35 دقیقه تدریس درس نهم، جلسة اول، 
قرائت ســورة بقره، )آیات 253 تا 256( و 

آموزش پیام قرآني »یا ایها الذین آمنوا انفقوا 
مما رزقناكم« صفحة 58 و 59.

چگونگي اجرا
معلم جهــت ایجاد انگیزه و جلب توجه 
دانش آموزان با در دســت داشتن صندوق 
انفــاق وارد كالس مي شــود و آن را در 
جاي مناســب در دیــدرس دانش آموزان 
قرار مي دهد. پس از انجام امور مقدماتي، 
ابتداي سورة بقره، آیات )253 تا 256( را 
دانش آموزان در گروه هاي دو یا سه نفره با 
استفاده رایانه و محتواي الكترونیكي براي 
یكدیگر مي خوانند. سپس هر دانش آموز، 
یك یا چند سطر از آیات فوق را مي خواند 
و سایرین از روي كتاب خود خط مي برند. 
آن گاه براي آموزش پیام قرآني كه كلیدواژه 
»انفاق« یكي از اهداف درس مي باشــد، 
توســط دانش آموزان با توجه به معني آن 
قرائت مي شود. بعد شــعري با نام انفاق، 
صفحة 59 سرودة شاعر »علیرضا علیزاده« 
را مي خواننــد و دربارة معنــاي آن با هم 
مشــورت مي كنند و با راهنمایي معلم به 
اهداف فوق الذكر دســت مي یابند. جهت 
ارزشــیابي پایاني به دانش آموزان فرصت 
داده مي شود تا براي ملكه ذهن شدن عمل 
خداپسندانه انفاق و كاربرد آن در زندگي 
فردي وجه نقــدي را كه با خود به همراه 

آورده انــد، در صندوق انفــاق بیندازند تا 
صرف دانش آموزان نیازمند همان مدرسه 

گردد.

محاسن و محدودیت
محاسن: اجراي این ایدة قرآني

1. ســاعت تدریــس، بــراي فراگیران 
لذت بخش مي گردد.

2. دانش آمــوزان بــه درس عالقه مند 
مي شوند و عمل خداپسندانه »انفاق« را در 

زندگي فردي خود به كار مي برند.
محدودیــت: در اجــراي ایــن ایده 
)صندوق انفاق( به مفاد بخشنامه ارسالي 
از ادارة متبوع و مصوبات شوراي مدرسه 

توجه شود.

جمع بندي
با اجراي این ایده، عمل خداپســندانه 
»انفاق« در دانش آموزان ملكه مي شــود 
و درواقع كمــك مي كند تا بــه اهداف 
حیطه هاي مطرح شــده در درس قرآن 
مهارتي( دسترسي  و  )عاطفي، شناختي 

پیدا كنیم.

در راه خــدا انفاق كــردن بس تجارتي 
سودآور اســت كه تا ابد زندگي مان را از 

تباهي نجات مي دهد.
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سوژه هایی برای نوشتن
سیدحسین حسینی نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

اغلب وقتی خودكار دست می گیریم كه بنویسیم می مانیم كه از چه 
و كه بنویسیم! چه بسا گاهی دشواری پیدا كردن سوژه موجب می شود 
كه خودكار و كاغذ را رها كنیم و قید نوشــتن را بزنیم سوژه ها همان 
چیزهایی هستند كه روزنامه نگاران آن ها را به گزارش تبدیل می كنند. 
دســت مایة فیلم  ها می شــوند و زمینه ســاز خلق آهنگ های بزرگ 
می گردند. ســوژه ها منبع الهام خلق شعر، داستان، رمان، یادداشت، 
مقاله و خاطره می شوند. برای مثال فداكاری سوژه ای می شود تا فیلم 
»خانة دوست« ساخته شود. از مسئله فقر و اعتیاد ده ها فیلم و كتاب 

ساخته می شود. پس سوژه ها مهم هستند و شكارشان مهم تر. 

سوژه ها چند نوع اند؟ 
سه نوع: 

1. یا عادی؛ 
2. یا ناگهانی و غیرمترقبه؛ 

3. و یا ابداعی؛ یعنی تركیبی از واقعیت و تخیل. 

سوژه ها از كجا می آیند؟
1. تجربه شــخصی: زندگی هر كدام از ما پر است از سوژه های 
شــخصی كه در زندگی داریم. از تولد تا اینجایی كه هســتیم. از 
پدر و مادر تا دوســت. تا مدرسه تا معلم تا... این ها دم دست ترین 
و كارآ ترین ســوژه ها برای نوشتن هستند. ما را به عمق می برند. 
ماهیت ما را نشان می دهند. در این  ها دانش كمتر راه دارد. بیشتر 
به تجربه ها و احساساتمان مربوط هستند. برای پیدا كردن صدای 
خود در نوشتن خوب اســت به این سوژه ها میدان بروز و ظهور 
دهیم. پرداخت این ســوژه ها حتی برای دیگران نیز شنیدنی و 

خواندنی است. 
2. مشاهده: مسیر رفــت و آمد ما، محل كار ما، محل سكونت 
ما، خیابان های مسیرمان، همه و همه، پر است از سوژه هایی كه 
با اندكی توجه می توانیم آن  ها را شكار كنیم. هر اندازه توجه ما 
به اطراف بیشتر باشــد سوژه های بیشتری پیدا می كنیم برای 

نوشتن. 
3. خالقیت: یعنی ارتباط دادن بین مشــاهدات و تجربه های 
شخصی، ارتباط دادن دو سوژه ای كه مشاهده می كنیم و سوژة 
جدید آفریدن. تمركز در این بخش كار بسیار ارزشمندی است، 

زیرا ما را به سطحی باالتر از آنچه هستیم می كشاند. 
4. خبر: اخبار پر اســت از سوژه. اشكال كار ما این است كه 
خبر با تفسیر گویندگان و گردانندگان همراه است. اگر بتوانیم 
خودمان را از نفوذ صاحبان بنگاه های خبرپراكنی نجات دهیم 

می توانیم عمیق تر وارد سوژه شویم. 
5. همفكری و صحبت با دوستان می تواند سوژه های خوبی 
برای نوشتن تولید كند. همفكری آگاهانه در زمینة پیدا كردن 
سوژه یا حتی هم صحبتی با دوستان  و شنیدن تعریف های 

آن ها سوژه هایی برای نوشتن ایجاد می كند. 

6. حضور در جاهای شلوغ، دیدن و شنیدن صحبت ها و رفتار مردم 
سوژه ساز هستند. یك بار به قصد تولید سوژه به بازار بروید و فقط گوش 

كنید و ببینید و بالفاصله )تأكید می كنم بالفاصله( یادداشت كنید. 
7. استراق سمع: گوش به زنگ باشیم و صحبت های دیگران را دقیق 
بشــنویم. از میان آن ها ســوژه های زیادی پیدا می شود. به امتحانش 

می ارزد. 
8. كتاب ها: كتابی را بردارید و ورق بزنید به فهرست مطالب نگاه كنید. 
ابتدای سرفصل ها را بخوانید. سوژه های زیادی به ذهنتان خواهد رسید. 

آن  ها را یادداشت كنید. 
9. روزنامه ها: روزنامه ها پر هســتند از ســوژه. آن هــا را ورق بزنید. 
سوژه های تركیبی درست كنید. سوژه های ابداعی ایجاد كنید. پس سه 
گونه سوژه می توانید بیابید. یا براساس تیتر مطالب یا براساس تركیب 

دو تا تیتر با هم. یا خلق تیتر و موضوعی جدید. 
10. جمله های بزرگان 

11. ضرب المثل ها 
12. شعرها: كتاب شعری را ورق بزنید. حتمًا مصرع ها یا تركیب ها یا 

كلمه هایی توجه شما را جلب می كند. آن ها را یادداشت كنید. 
13. مراسم مذهبی و ملی سوژه ساز هســتند. چرایی آداب و رسوم. 

بدعت ها، راه حل ها و ... می توانند سوژه برای نوشتن باشند. 
14. دفتر آزاد نویسی و روزانه نویسی پر است از سوژه برای نوشتن. 

15. بارش فكری: این روش خیلی كارســاز است. كلمه ای را انتخاب 
كنید. صفحه ای از كتاب را باز كنید. اولین كلمه سمت راست را وسط 
دفتر بنویســید. بعد هر چه راجع به آن كلمه یادتان می آید فهرست 
كنید. به صورت تك كلمه یا تركیب یا جمله. این ها دنیایی سوژه هستند 

برای نوشتن. 
16. موزیك گوش كنید: موســیقی آرامش می دهد و از رهگذر آن ما 
به الیه های عمیق ذهن و روان خود می رویم. هیچ قضاوتی راجع به آن 

نمی كنیم و فقط یادداشت می كنیم. 
17. گشت وگذار در طبیعت 

18. رویا پردازی 
19. مسافرت

20. انجام كارهای هنری 
21. تماشای آثار هنری 

این ها هر كدام ده ها سوژه ایجاد می كنند. در این مرحله صرفًا شكار 
ســوژه مطرح است. طبق روشــی كه تاكنون پیش آمده ایم می توانیم 
آزاد نویســی كنیم و نگران تكراری شــدن دفتر روزانه خود نباشــیم. 
می توانیم به روش جدیدی كه صحبت خواهیم كرد كار روی سوژه ها را 
ادامه دهیم و در واقع قدم در وادی نوشته های هدفمند و مؤثر بگذاریم. 
به این ترتیب ما هیچ گاه برای نوشــتن ســوژه كم نمی آوریم. كافی 
است نگاهی بیندازیم به لیست باال و ده ها سوژه برای نوشتن از جلوی 
چشــم مان رژه بروند و هر كدام ما را به نوشتن دعوت كنند. دربارة هر 
كدام از موارد باال كه نوشتید به نشانی دفتر مجله رشد معلم بفرستید. 

منتظر هستم. 

خاطره
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همراز

باران تند و اریب می بارید. با لباس های خیس، تازه از بیرون 
آمده بودم. در همان چنددقیقه ای که کنار بخاری گرم می شدم 
به فکر دانش آموزی بودم که صبح توی خیابان زیر باران دیدم. 
خودش بود. سال ها پیش، توی مدرسه از معلم ها هر ماه مبلغی 
جمع می کردم و به او و چند نفر دیگر می دادم. دوسال بود که 
او را هر روز با یک شــلوار قهوه ای و کاپشن مشکی می دیدم. 

آستین های کاپشنش ریش ریش شده بود.
دو هفته به عیــد مانده بود. همه در تــدارک خرید لباس 
عید بودند. حتی بعضی بچه ها، عید نشده، لباس های تازه به 
تنشان بود. با اینکه زنگ کالس بود اما او بیرون بود. با دست 
اشــاره کردم: بیا دفتر! او پشت ســرم آمد و گفت بله آقا؟ از 
کشــوی میز مبلغی را که جمع کرده بودم دســتش دادم و 
بهش گفتم: خوش تیپ! می ری یه کاپشــن و یه پیرهن برا 

خودت می گیری.
با کم رویی و خجالت زده نزدیک آمد. نگاهش مثل همیشه 
به نوک کفش خاک  گرفته اش بود. ســرش را زیر انداخت 
و توی چشــمم نگاه نکرد. پاکت را با اصرار توی دســتش 
گذاشتم. از فوت پدرش خبر نداشتم. یک سال مادرش برای 
تحویل کارنامه آمد. وقتی حرف می زد از دندان های پیشش 
فقط ســه تا مانده بود. با لباس های کارش آمده بود و سر 
آستین هایش خاکی بود. چندتا پر کاه به چین های دامنش 
چســبیده بود. پســرش هم آمده بود. خجالت می کشید. 
عرق کرده بود. نگاهش به نوک کفشش بود. ترم های بعد 

کارنامه اش را دست خودش می دادم.
یه روز که ورزش داشتند به دروازة فوتبال تکیه داده بود. 
من کنار پنجره ایســتاده بودم. صدایش زدم و گفتم: بیا 
دفتر. آمد و جلویم ایستاد. گودی چشم هایش به سیاهی 
می زد. زیر ناخن هایش ســیاه بود. پوســت کف دســت 
و نوک انگشتانش پرز برداشــته و قرمز شده بود. به  یاد 
سیمان کارها و بناها افتادم. حدس زدم کارگری یا بنایی 

می کند. پرسیدم: شغل پدرت چیه؟
بــا صدای لرزان گفت: پدرم چند ســاله فوت کرده و 
خودم بعدازظهر ها کارگری می کنم تا مخارج خانواده ام 

را دربیاورم.
بلند شدم و رفتم سراغ کمد اوراق امتحانی ترم قبل. 
از آخرین کشوی آن یک قواره پارچة سرمه ای فاستونی 
اعــال، که تازه یه خیر برای مدرســه آورده بود، بیرون 
آوردم. کمی لوله اش کردم و توی پاکت اوراق امتحانی 
گذاشتم. به طرفش گرفتم و گفتم: این پارچه را بگیر و 
ببر برای خودت یه شلوار بدوز، بعد دستی به شانه اش 

زدم و گفتم: حاال می تونی بری.

در حالی که سرش پایین بود لبانش به سختی به حرکت درآمد 
و تشــکر کرد. تا دم در اتاق پس پس رفت؛ بعد برگشت و در را 

باز کرد و رفت.
یک روز صبح معاون مدرســه با برگه ای تاشده در دستش، با 
عجله وارد دفتر شــد. در را پشت سرش بست و گفت: اینارو از 

دست اون پسره گرفتم.
ـ کدوم پسر؟

ـ قد بلنده. مکث مرا که دید بیشــتر توصیفش کرد: بناهه را 
می گم، پدر نداره،

ـ آهان، خب، خب. می دونم کی را می گی.
البته از اول حدس زده بودم منظورش کیه ولی می خواســتم 
مطمئن بشــوم. در را بستم. برگه کاغذ را روی میز گذاشتم و با 
کف دســت چند بار روش کشیدم تا صاف شد. چند سطر اول 
در سوگند به ماه و ستاره ها و خالق هستی بود و سطرهای بعد 
در وصــف یار و وفاداری و فــداکاری! در آخر هم یه قلب کج و 
معوجی کشــده بود! آن روز پی گیری نکردم. چیزی هم به آن 
پسر نگفتم. اصاًل به رویش نیاوردم. مدتی گذشت تا اینکه یک 
روز خودش آمد. با اینکه در اتاق باز بود ، اما در آستانة در دفتر 

ایستاد و به در زد.
گفتم: بفرما! دستش را به نشــانة اجازه باال برد. گفتم: بفرما. 
سرش پایین بود. چند قدم جلوتر آمد، گفتم: بفرما، کاری داری؟!
مثل کسی که خطایی مرتکب شده باشه، آرام آرام نزدیک شد. 
سرش را بلند کرد. نگاهم کرد و سرش را دوباره پایین انداخت و 

گفت: آقای مدیر یه چیزی بگم ناراحت نمی شین؟
ـ نه، برا چی ناراحت بشم؟

ـ دعوام نمی کنین؟ قول می دین یه راز باشه پیش خودتون؟
ـ باشه پسر. برا چی دعوات کنم؟ بگو چی شده؟

نگاهش به نوک کفش هایش بود که برق می زد. دیگه از غبار و 
خاک خبری نبود. یه پیراهن آبی و کاپشن مشکی تازه به تنش 
بود، موهایش را با روغن براق کرده بود. قیافه اش عوض شده بود.

دوباره تکرار کردم و گفتم: برا چی دعوات کنم؟ حاال مشــکل 
چیه؟ 

اصاًل و ابداً ســرش را بلند نمی  کرد. همان طور ایستاده بود و 
ســرش پایین بود، دست هایش را به هم می فشرد و می پیچاند. 

باالخره گفت: آقای مدیر، من یه نفر رو دوست دارم!
بی آنکه تعجب کنم گفتم: خب! هرکی باید برا خودش دوستایی 

داشته باشه، چه اشکالی داره؟
کمی  مکث کرد و گفــت: آخه اون، اون، یه دختره! بعد، انگار 
که بار ســنگینی را به زمین گذاشته باشد، نفس راحتی کشید. 
از شیشــة کمد کتاب ها می دیدم که زیرچشمی نگاهم می کرد. 
البد می خواست واکنشم را ببیند. چند لحظه به سکوت گذشت. 

سیدحبیب سبحانی 
رضوانشهر استان گیالن
رتبة اول فراخوان خاطرات معلمی

رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا
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دنبال راه و چاره بودم. آیا با چند تا بد و بیراه و ناسزا بیرونش 
کنــم و یا اینکه خانواده اش را خبــر کنم!؟ نه، باید تمام و 
کمال ارشــادش کنم تا از این کارها دست بردارد. از طرفی 
عشق هم که چیز بدی نبود. اما او با تمام وجودش آمده بود 
و از من می خواســت که درکش کنم. این ممکن بود برای 
هر کسی پیش بیاید. مشکل اصلی وضع مالی خودش بود 
که یه ریال توی جیب هایش نداشت. برگشتم، نگاهی به 
او انداختم. عرق سردی بر پیشانی اش نشسته بود. با پشت 

آستین پیشانی اش را پاک کرد.
گفتم: نظرت برام قابل احترامه، اما تو که شغلی، کاری 
نداری! با کدوم درآمد؟ با کدوم خونه و زندگی؟ تو االن 
بایســتی مواظب مادرت باشــی. فردا که ازدواج کردی 
خونه می خوای، با دست خالی هم که نمی تونی ازدواج 

کنی.
من که مشــغول حرف زدن بودم سرش پایین بود 
و با زیپ کاپشــنش ور می رفت. چاره ای نبود. این ها 
مشکالت عشق بود که بایستی کمی براش می گفتم. 
حاال او سکوت کرده بود و من هم خیالم راحت شد 
که او ارشاد شــده است! از سکوتش حدس زدم که 
همة جوانب را سنجیده و حرف هایم کار خودش را 
کرده اســت. اما گویی تازه زبانش باز شد. رو به من 
کرد و گفت: آقا خودم االن کار می کنم. برای خودم 
درآمد دارم. تازه، االن کــه نمی خوام ازدواج کنم. 
می خوام منتظر هم بمونیم تا بعد از سربازی ازدواج 

کنیم.
کمــی نگاهش کردم. این بار توی چشــم های 
مــن نگاه می کرد. اصاًل مــژه نمی زد. گفتم: فکر 
نمی کنی طوالنی بشــه؟ حاال اصاًل طرف قبول 

کرده؟
تند و سریع گفت: بله آقا مدیر!

ـ خوب می دونی پســر، شــهر ما کوچیکه، 
اســمش هم غیرت  آباده. اگه ماجرای شما درز 
کنه برای دو نفرتون خیلی بد می شه، اونوقت 
فاتحة هر دوتون خونده س. باید خیلی خودتون 
رو محدود کنین. یادت باشــه این یه راز بین 
من و توســت. تو هم هفته ای یه بار روزهای 
چهارشنبه ساعت ده بیا اینجا تا پاهات رو از 
محدوده بیرون نذاری. فعاًل می تونی بری که 

می خوام زنگ تفریح رو بزنم.
تبســمی به لبش نشســت. تشکر کرد و 
با عجله رفت. انگار کــه دنیا را بهش داده 

باشند. داشت پر می کشید.
بــا خود فکر کردم این چه کاری بــود که من کردم! چند 
لحظه منگ بودم. از اینکه توی این شــهر غیرت آباد عشق 
را مجاز کرده بودم، هم خوشــحال بودم هم نگران. چون هر 
هفته از اداره زنگ می زدند یا اسم و مشخصات می دادند یا... 
یه روز که مرا خواســته بودند، کشوی میز مأمور آسایش از 
نامه های گل و پروانه پر بود. اونا را روی میز گذاشت تا اگر از 
دانش آموزان من باشند، آن ها را شناسایی کنم. بعد پدرشان 
را احضار می کردیم و به آن ها اعالم می کردیم که فرزند شما 
چه جرمی مرتکب شــده، بعد موهای سرشــان را با ماشین 
اصالح شماره دو کوتاه می کردیم. تقریبًا کله شان مثل ترب 
ســفید می شد. تازه کار تمام نشده بود! یه تعهد بلند باال هم 
باید می نوشــتند و امضا می کردند و این البته بیشــتر برای 
ترساندنشــان بود، بعد که مدرســه می آمدند عشق را ترک 
می کردنــد. حاال این یکی را من مجاز کــرده بودم تا گل و 

پروانه های خودش را بکشد!!
در پایان سال از غیرت آباد به شهر دیگری منتقل شدم و از 

آن پسر بی خبر ماندم تا امروز صبح.
باران تند می بارید. پیاده روها را می شست و توی جوی کنار 
خیابان می ریخت. خیس آب بودم. مردم سرشان پایین بود و 
تند و سریع از کنار هم رد می شدند. ناگهان مرد و زن جوانی 
را دیدم که دو نفری یه چتر مشکی دسته عصایی را باالی سر 
خودشان گرفته بودند و از روبه رو می آمدند. صدای تیک تیک 
کفش پاشنه بلند زن جوان با صدای بارش باران در آمیخته 
بود. مرد نگاهش به من و لباس های خیسم افتاد که آب از آن 
شــره می کرد. مستقیم به طرفم آمد و نزدیک تر شد تا آنکه 

جلویم ایستاد و گفت: آقا سالم، خوبین؟
خوب دقت کردم. قیافه اش برایم آشنا بود اما نمی دانستم او 
را کجــا دیده ام. تردید مرا که دید خودش را معرفی کرد: آقا 

من همان پسر همراز روزهای چهارشنبه ام.
سرتا پایش را ورانداز کردم. و چندبار جمله اش را توی ذهنم 
مرور کردم. همراز؟ چهارشنبه؟ بله بله یادم آمد. خودش بود. 
چه قدر قد کشیده بود! اندازة یک چنار! سبیل های پرپشتش 
تمام لبش را پوشــانده بود، زمان چه زود گذشته بود. همان 
پســر بود. حاال توی پالتوی بلند مشکی اش فرو رفته بود و 
بخاری گــرم از دهنش بیرون می آمد و باالی ســرش محو 
می شــد. لبخندی زد و مرا به خانم جوانی که همراهش بود 
معرفی کرد. لحظاتی زیر بــاران لبخند زدیم و به  هم خیره 
شــدیم. با اصرار چترش را به دستم داد، دستم را فشرد بعد 
خداحافظی کــرد و با خانمی که یک دســتش توی جیب 

پالتویش بود، زیر باران اریب پاییزی رفتند.
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لیال زارع
آموزگار ناحیه ۲ شیراز
رتبة اول فراخوان خاطرات معلمي

نمی خواهم بی مادر شوم

اولین ســال خدمتم به عنوان معلــم اول ابتدایي در 
روســتایي مشغول به خدمت شــدم. روستایي كه رنج 
خشك سالي مردمانش را رنجور و فقیر كرده بود. خشم 
طبیعت در این روستا بیداد مي كرد. فقر اولین پدیده اي 
بود كه به چشــم مي آمد. امــا در كنار این فقر مهرباني 
و همدلي چهرة زشــِت نداشــتن را روتــوش مي كرد و 
نمي گذاشــت خودنمایي كند. كالس من تركیبي بود از 
چند دختر نحیف و چند پســر بازیگوش كه در دنیاي 
كودكانه شــان ثروت مفهومي نداشت و نداشتن در نبود 
همبازي معنا پیدا مي كرد. مدرســه ما در انتهاي روستا 
قرار داشــت و كمي دورتر از آن قبرســتاني كوچك كه 
گذشــته روســتا را در بر گرفته بود و گاهگاهي میزبان 
مردمان روستا مي شد تا اشك هاي نداریشان را به بهانه 
دلتنگي براي در گذشتگانشــان روي سنگ هاي زمخت 
قبرها جارو كنند. كمــي آن طرف تر جاده اي باریك بود 
كه در انتهایــش خانة كوچك زهرا آن را به بن بســت 
مي كشــاند و من كه از دل شهر شلوغ آمده بودم در این 
سكوت معنادار نگاهم را به دوردست ها مي دوختم و در 
آرزوهایم كودكان را در دنیاي شاد فردا مجسم مي كردم. 
چند هفته از آغاز سال تحصیلي گذشته بود و من با این 
بچه هاي مهربان الفبا را تمریــن مي كردیم. در ماه دوم 
تدریسم كم كم تعداد حرف هاي یاد گرفته دانش آموزانم 

از انگشتان دستشان بیشتر شده بود.
مدتي بود دردي ظریف در پهلوهایم حس مي كردم، و 
هر روز كه مي گذشت درد خود را بیشتر به رخ مي كشید 
و مرا به مبارزه مي طلبید. ناچار بعد از چند روز به پزشك 
مراجعه كردم. پس از چند آزمایش بیماریم را به سرطان 
تشخیص دادند. دنیاي شــیرین من با كودكان كالسم 
پایان یافت و همه آرزوهاي قشــنگم رنگ باختند. طي 
چنــد روز آثار رواني این بیماري مــرا از پا درآورد. تنها 
مدیر مدرســه از بیماري ام اطالع داشت. پس از مراجعه 
به چند پزشك دیگر همه آن ها تنها درمان مرا جراحي  
هرچه زودتر دانستند. به تدبیر پزشكان مي بایست تن به 

عمل جراحي مي دادم. مدیر مهربان مدرسه امور مربوط 
به مرخصي را انجام داد و من با دانش آموزان كالســم 
خداحافظي كــردم و به آنان قــول دادم كه به زودي 

برمي گردم.
نزدیك به 20 روز بود كه از كالس و درس دور مانده 
بودم. تنها، در هنگام مالقات، صداي مدیر و همكارانم 
مرا به دبســتان روســتا مي برد و براي مدتي وجودم 
را در كالس درس حــس مي كردم. مدیر از دلتنگي 
دانش آموزانــم مي گفت. چند روز بود كه روي تخت 
بیمارستان زندگي را تجربه مي كردم تا اینكه براساس 
تصمیم پزشكان بدنم زیر تیغ جراحي رفت. غده اي 
كه میهمان جسم من شده بود از بدنم خارج شد و 
راهي آزمایشگاه شد. چند روز بعد پزشك معالجم 
آمد. با تعجب گفت: برخالف تمامي آزمایش ها این 
غده ســرطاني نیست و هیچ شباهتي با داده هاي 

آزمایش هاي انجام شده ندارد!
بعد از چند روز استراحت به مدرسه بازگشتم. 
اردیبهشــت از راه رســیده بود. مــن ماجراي 
بیمــاري ام را براي دانش آمــوزان كالس بازگو 
كــردم. و از اینكه به یاد مــن بودند و برایم دعا 

كرده بودند از آن ها تشكر كردم. 
صبح روز دوازدهم اردیبهشــت زندگي براي 
مــن معناي دیگر پیدا كــرد. آن روز با وجود 
اینكه وسط هفته بود برخالف همیشه بچه ها 
بسیار آراســته و تمیز بودند. نمایندة كالس 
كه پســري با موهاي مجّعــد بود كنار میزم 
آمد و گفت كه مي خواهــد به نمایندگي از 
دانش آموزان هدیه اي به عنوان روز معلم به 
من بدهد. من خواســتم نپذیــرم و به آنان 
گفتم كه خدمت به من را در درس خواندن 
بهتر جبران كنند. اما آنان یك جعبه بزرگ 
با یك برگ كادو پر از شكل هاي كودكانه 
روي میزم گذاشتند و روز معلم را به من 

رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا
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تبریك گفتند. زنگ آخر با دیگر معلمان راهي  شهر شدم. 
معلمان كادوهاي زیادي داشتند گرچه گران بها نبود اما در 
خصوص آن ها با هم صحبت مي كردند. به منزل كه رسیدم 
كادو را با ولع تمام باز كردم. آنچه مي دیدم برایم مفهومي 
نداشت. 14 بسته رازیانه و داخل هر كدام اسم دانش آموزانم 
بود. تنها نام زهرا در جعبه دیده نمي شد همسرم بسته ها را 
كنار هم چید و با لبخند گفت: تا بیست سال دیگر نیاز به 
خرید رازیانه نداریم. همه شب را در این فكر بودم كه پشت 
این كادو چه تفكري قرار داشته است. فرداي آن روز مدیر 
مدرسه گفت: در نبود من از خاصیت هاي داروهاي گیاهي 
براي بچه ها گفته و اینكه رازیانه خاصیت ضدسرطان دارد. 
فهمیدم كه چرا بچه ها كادوي روز معلم مرا رازیانه انتخاب 
كرده بودند. در دلم شــوق زیادي احســاس كردم. خدا را 
بــه خاطر اینكه كار مرا خدمت بــه كودكاني با این همه 
مهر و محبت قرار داده است سپاس گفتم. حاال دیگر فكر 
مي كردم بهترین كادوي دنیا را گرفته ام. اما چیز دیگري كه 
روز معلم سال اول معلمیم را برایم خاطره انگیز كرد كادوي 
زهرا بود كه فرداي آن روز در بســته اي به من داد. تحمل 
اینكه آن را در خانه باز كنم نداشتم. اما رنج و بي قراري را 
بر خودم هموار كردم. تا به منزل رسیدم بسته را باز كردم. 
چند پاكت شــیر بود كه تاریخ مصرف همة آن ها گذشته 
بود روي یكي از آن ها نوشته بود: معلم مهربانم شیر براي 
ســالمتي مفید است، مادر من چون شیر نخورد مرد. من 

نمي خواهم دوباره بي مادر شوم.
نمي دانستم چگونه این همه محبت خدا را جبران كنم، 
دست هایم مي لرزید و اشــك بي اختیار صورتم را خیس 
كرده بود. خدا را شكر كردم. براي این همه محبت، خودم 
را خوشــبخت ترین معلم دنیا مي دانستم. آن سال با تمام 
لحظات تلخ و شــیرینش به پایان رســید و من بي نهایت 
خوشــحال و خداي بزرگ را شاكر بودم كه توانسته بودم 
شاگردان كوچكم را باسواد كنم، و دلتنگ بودم از اینكه از 
گل هاي كوچكم دور مي شدم. در تعطیالت تابستان همیشه 
به یادشــان بودم. ســال تحصیلي جدید شروع شد و من 
خوشحال از اینكه دانش آموزان كوچكم را مي دیدم راهي 
مدرسه شدم. تا وارد مدرسه شدم شاگردانم با خوشحالي 
به سویم دویدند و من بي اختیار آنان را در آغوش كشیدم. 
آن روز مدیر مدرسه به من گفت: چون تعداد دانش آموزان 
كالس اول كم اســت بنابرایــن كالس اول با دوم دو پایه 
مي شود. با شنیدن این حرف با وجود اینكه كالس دو پایه 
مشــكالت خاص خود را داشت شادي وصف ناشدني تمام 

وجودم را فرا گرفت زیرا مي توانســتم یك سال دیگر را در 
كنار دانش آموزان با محبتم باشم. دانش آموزانم هم، وقتي 
این موضوع را فهمیدند از ســر شوق فریاد كشیدند و من 
اشك هاي خوشحالي زهرا را دیدم. روزها مي گذشت و من 
با جدیت مشغول تدریس بودم تا اینكه در اواسط یك روز 
ســرد زمستان یكي از اهالي روستا خبر آورد كه پدر زهرا 
در اثــر حادثه تصادف فوت كرده اســت. برایم باوركردني 
نبود. زهراي كوچك من كه اندوه نداشتن مادر همیشه در 
نگاهش موج مي زد اكنون باید غم از دست دادن پدر را نیز 
تجربه كند. آن روز زهرا رفت و من با اشك هایم او را بدرقه 
كردم. یك هفته با اندوه غم زهرا گذشت و من متوجه شدم 
زهرا در این دنیاي بزرگ تنهاست برایم باوركردني نبود كه 
دختري در این سن باید این همه درد و رنج را تحمل كند. 
از اینكه مي شــنیدم هر روز براي نگهداري او تصمیماتي 
مي گیرند ناراحت بودم. تا اینكه شنیدم مي خواهند او را به 
بهزیستي بفرستند باید به دیدن زهرا كه در خانه یكي از 
آشنایان دورشان بود مي رفتم. شاید دیگر او را نمي دیدم. 
به همراه مدیرمان به دیدن زهرا رفتم. تا مرا دید خودش را 

در آغوشم انداخت و گریه كرد.
مــن نیز گریه مي كردم. هنوز نمي دانم چرا این فكر به 
ذهنم خطور كرد كه سرپرســتي زهرا را به عهده بگیرم. 
شــاید به این دلیل كه در گریه هایش مــرا مامان صدا 
كرد یا شــاید به دلیل جمالتي بود كه روي پاكت شیر 
برایم نوشــته بود. اگرچه سرپرســتي زهرا كار دشوار و 
مسئولیتي سنگین بر دوشم مي گذاشت اما با تالش زیاد 
موفق شــدم و زهرا دختر من شــد. من و همسرم خدا 
را شــكر مي كردیم. زیرا دخترم آیــدا صاحب خواهري 
مي شد كه 2 سال از او كوچك تر بود. و این لطفي بود از 
جانب خداي بزرگ. اكنون نزدیك به 6 سال از آن روزها 
مي گذرد. زهراي من در ســال اول متوسطه با موفقیت 
مشغول به تحصیل است، اما من هنوز رازیانه مي خورم و 
از پاكت هاي شیر زهرا در ویترین منزلم به عنوان بهترین 
كادوي زندگیــم نگهــداري مي كنم. هر ســال خواص 
دارویي گیاهان را به دانش آموزانم یاد مي دهم و ســعي 
مي كنم مهارت هاي اجتماعي را در كالس آموزش دهم 
و درس ها را طوري تدریــس كنم كه در زندگي كاربرد 

داشته باشد.
من باور كرده ام كه دســت هاي خدا گاهي در دست هاي 
كودكان پنهان اســت. بر این اســاس همیشه دست هاي 

كودكان را مي بوسم!

55  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۳ |  آذر ۱۳۹۶ |



معصومه عیوضي
آموزگار دبستان شهیدان جوادنیا، تهران
رتبة اول فراخوان خاطرات معلمي

سرزمین من

آن ســال كالس چهارم مدرسه را به من داده بودند. سال اول كارم 
بود. همان سالي كه آدم فكر مي كند دنیا را فتح كرده و پاداش كارهاي 
خوبش را گرفته و شده یك معلم واقعي. یك معلم واقعي! معلمي با 
یك كالس آماده و بچه هایي كه یك عمر عاشقشان بوده و خوابشان 

را مي دیده است.
مدرسة شهید عباســپور در یكي از روستاهاي جاجرود بود. وسط 
كمپ دوم سد لتیان. ساعت شش صبح سوار میني بوسي مي شدم كه 
دود موتورش از زیر صندلي هاي پاره و كثیف بیرون مي زد و در اتاقك 
آن و در سینه ام پر مي شد. سرویسي كه تكان تكان هاي وحشیانه اش 
خواب را از سرم مي پراند؛ اما من بال و پر مي زدم تا روستا. تا كالسي 

كه عبادتگاه من بود.
بچه هاي مدرسه دو گروه بودند. یك گروه بچه هاي مرفه و یك 
گروه بچه هاي كارگرها و آدم هاي بي نام و نشان اطراف جاجرود. 
آن روزها به این ها فكر نمي كردم. به تفاوت ها. به اختالف ها. یك 
ســر عاشق داشتم و هزار ســوداي خام. جوان بودم و بي تجربه. 

خیلي مانده بود تا از نگاه معصوم بچه ها دردشان را بفهمم. 
آن روز درس فارسي داشــتیم. درس سرزمین من ایران. یك 
ردیف نیمكت ها را دخترها پركرده بودند و یك ردیف را پسرها. 
هر كدام با حال و هواي خودشــان. شــروع كرده بودم و براي 
ایجاد انگیزه از ایران مي گفتم. نقشــه  ایران پهناور را به بچه ها 
نشــان داده بودم. جلوي تخته ســیاه ـ مثل فرمانده اي فاتح ـ 
قــدم مي زدم و همزمان با زدن ضربه هاي پرغرور كفش هایم به 
كاشي ها، از كشورم حرف مي زدم. بچه ها دست به سینه نشسته 
بودند و با كتاب هاي بسته گوش مي كردند. اوایل اردیبهشت ماه 
بود. بوي نان تازه كه همســایه ها در خانه هایشان مي پختند از 
پنجره سرك مي كشــید. بوي گل هاي یاس دیوانه ام مي كرد. 
نسیم، شادي گنگ و دلچسب و نابي را در كالس مي ریخت و 

مستم مي كرد. مست قدرت و مقام و دانایي و توانایي!
چه خیالي!

نگاه هاي مشتاق بچه ها حریص ترم مي كرد به اینكه هر چقدر 
كه مي توانم كشــورم را ستایش كنم و از دانشمندان و رودها 
و دریاها و چه و چه ســخنراني  كنم. چشــمم به بچه ها بود؛ 
اما نمي دانم چرا محمدرضا و نگاه همیشــه درمانده و چهره 
رنجــورش را روي نیمكت ردیف آخــر نمي دیدمـ  كنار تنها 
پسري كه حاضر مي شد كنارش بنشیند ـ نمي دانم چرا غرق 

شده بودم در خودم و كشورم و متعلقاتم...
باالخره وقتي با لحني تأثیرگذار یك دل ســیر از وطنم ایران 
و زیبایي هایش تعریف كردم، ایستادم جلوي كالس. رو به همه 
بچه ها. مكث كردم. و بعد شمرده شمرده گفتم: بچه ها! حاال كه 
فهمیدید ما چه كشــور زیبا و عزیزي داریم، كتاب هایتان را باز 

كنید تا درس را بخوانیم!
به طرف پنجره نیمه باز رفتم تا نفس تازه كنم در هواي معطر 

اردیبهشت. در همان حال گفتم: محمدرضا تو بخوان!
همیشه مي خواستم بچه هاي ضعیف حواسشان به درس باشد. 

محمدرضا دیكته اي داشت پر از غلط. مي خواستم تكاني بخورد. چه 
مي دانم؟ مي خواستم اشــتیاقم را در رگ هاي تك تك بچه ها تزریق 

كنم. اما...
دوباره گفتم: محمدرضا! تو بخوان! اما صدایي نشنیدم. منتظر بودم 
صداي محمدرضا در كالس بپیچد و بخواند: اي ایران! اي ســرزمین 

من!...
ـ محمدرضا!

نگاهم را از كوه بلند سبز و رویایي گرفتم و برگشتم به طرف كالس.
ـ نمي خواهي بخواني!

خواستم بگویم: حالت خوش نیست كه ناگهان صداي شكستن بغض 
عجیب و بي سابقه محمدرضا مثل شالق در سرم پیچید.

ـ چي شده؟
بچه ها برگشــته بودند عقب. هق هق گریه امانش نمي داد كه حرف 
بزند. تمام صورت رنگ پریدة پســرك خیس بــود. چه گریه اي! مثل 

باران هاي پاییزي سد لتیان كه من عاشقش بودم.
ـ چرا گریه مي كني؟ مي گویم درس را بخوان. مي تواني؟... شروع كن.

هق هق محمدرضا بیشتر شده بود و من ناباورانه نگاهش مي كردم. دلم 
مي خواست جلو بروم و پسرك ده ساله را در آغوش بگیرم و نوازشش 
كنم. دلم نمي خواســت محمدرضا با تمام دردهایش این طور جلوي 
بچه ها گریه كند. جلوي بچه هایي كه گاه با تمسخر نگاهش مي كردند.

ـ نمي خواهي بخواني پسرم؟ چرا؟ نمي خواني؟
كتابم را از روي میزم برداشتم و باز كردم و ضربه نهایي را زدم.

ـ خودم مي خوانم... بچه ها! گوش كنید.
در میان صداي هق هق پسرك، با حرارت خواندم. با شوق و سوز. با 

تمام احساسات یك ایراني!
ـ سرزمین من... ایران! اي وطن من!... اي سرزمین زیبا!... من تو 
را دوســت مي دارم... من كوه ها و جنگل ها و شهرهایت را دوست 

مي دارم. اي ایران...
نزدیك به آخر درس ســرم را بلند كردم. محمدرضا سرش را روي 
میز گذاشته بود و شانه هایش مثل شانه هاي مردي كه از سنگیني بار 
زندگي ترك بخورد تكان تكان مي خورد. دیگر نمي توانستم تحمل كنم.

ـ محمدرضا! مزاحم كالس شده اي؟ چرا حرف نمي زني؟
بلند گفتم: تمامش كن!

اما محمدرضا بلند گریه كرد و نادر كه كنارش نشسته بود با صداي 
گرفته گفت: خانم! حتماً دلش براي افغانستان تنگ شده!

ناگهان پاهایم سست شد و عرق سرد روي پیشاني ام نشست. یادم 
افتاد كه بیشتر بچه ها روي یك نیمكت با محمدرضا نمي نشستند. 
یاد خواهرش افتادم كه سرطان داشت. یاد پدرش كه یك بار آمده 
بود و دست هاي پینه بسته كارگر ي اش را نشانم داده بود و صدایش 
لرزیــده بود. خدایــا! من چه كرده بودم؟ مــن چطور یك كودك 
را با آهنگ كلمات و لحن صدایم كشــته بــودم؟ چطور دردهاي 
یك كودك را فراموش كرده بودم؟ چرا حواســم به احساســات و 

دلتنگي هاي محمدرضا نبود؟
كاش معلم نشده بودم!

رتبه یک

برگزیده اولین دوره

ی
ت معلم

جشن خاطرا
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رشد در رشد
محمد دشتی

زمینه انتشار نشریات آموزشی و تربیتی در ایران از حدود سال های 
1320 هجری شمســی شتاب بیشــتری گرفت و مجالتی چند 
توانستند با زمینه های علمی، آموزشی و تربیتی منتشر شوند. پیش از 
آن، نخستین نشریه از این نوع که ارگان رسمی وزارت معارف )وزارت 
آموزش وپرورش( بود در فروردین ماه 1298 با عنوان اصول تعلیمات 
در عرصه فرهنگ ایران متولد شد. اما با تأسیس مرکز خواندنی های 
نوسوادان و انتشار مجالت پیک اتفاقی مهم و ماندگار در این زمینه 
رقم خورد و طی سال های 1343 تا 1351 به تدریج مجالت پیک 
دانش آموز، پیک معلم، پیــک کودک، دوره جدید ماهنامه 
آموزش وپرورش، پیک جوانان و پیک نوجوانان منتشر شد 
و انتشار این مجالت تا سال 1357 استمرار یافت. مجالت پیک در 
قالبی دیگر، با اهداف جدید و مبتنی بر اصول و ارزش های انقالب 

اسالمی با نام رشد به حیات خود ادامه داد.
مجالت رشد طی حدود 35 سال حیات حرفه ای خود این فرصت 
را پیدا کردند که عالوه بر تغییر در محتوا و بر عهده گرفتن مأموریت ها 
و نقش های تازه و منطبق بر نیازهای مخاطبان و عالقه مندان خود، 
در بعد کمی و عناوین جدید، رشد قابل مالحظه ای را تجربه کنند. 
به گونه ای که تعداد عناوین مجالت پیک که در ســال های پایانی 
انتشــار این مجالت به شش عنوان رسیده بود، در سال 1396 به 

حدود تعداد 35 عنوان مجله رشد، یعنی تقریبا 6 برابر عناوین 35 
سال قبل رسیده است.  

در این میان هفت عنوان این مجالت با عنوان های: کودک، نوآموز، 
دانش آموز، نوجوان، جوان و برهان ریاضی متوسطه اول و متوسطه 
دوم  برای دانش آموزان و 23 عنوان دیگر این مجالت با عنوان های: 
رشد معلم، رشد تکنولوژی آموزشی، رشد مدرسه فردا، رشد آموزش 
ابتدائی، رشد آموزش فیزیک، رشد آموزش ریاضی، رشد آموزش 
شیمی، رشد آموزش زیست شناسی، رشد آموزش فنی حرفه ای و 
کاردانش، رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی، رشد آموزش مشاور 
مدرسه، رشــد آموزش تاریخ، رشد آموزش جغرافیا، رشد آموزش 
هنر، رشــد آموزش تربیت بدنی،  رشــد آموزش علوم اجتماعی، 
رشــد آموزش زبان و ادب فارسی، رشد آموزش زبان های خارجی، 
رشد آموزش پیش دبستانی و رشد مدیریت مدرسه برای مخاطبان 
بزرگسال )معلمان، مربیان و مدیران( منتشر می شود. عالوه بر این 
عناوین چهار عنوان مجالت رشد روشن نوآموز، دانش آموز، نوجوان 

و جوان برای دانش آموزان و مخاطبان روشندل منتشر می شود. 
با این وجود مجالت رشد طی 55 سال گذشته رشدی چشمگیر 
را تجربه کرده اند و در حال حاضر با شمارگانی حدود 40 میلیون 

نسخه در سال در گستره ملی تولید، منتشر و توزیع می شوند. 

ماهنامة رشد جوان 
مجله رشــد جوان ویژه دانش آموزان دوره متوســطه دوم از ســوی دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشی در 48 صفحه و به تعداد 8 شماره در سال تحصیلی منتشر می شود.

انتشــار شمارة نخست این مجله به سال 1349 خورشیدی با عنوان »پیک جوانان« 
می رســد. این مجله بعد از انقالب اسالمی در مهر  ماه سال 1363 با نام »رشد جوان« 
به انتشار خود ادامه داد. با توجه به تجربه چهار دوره انتشار مجله رشد جوان و دریافت 
بازخورد نظرات مخاطبان و شــرایط متحول فرهنگی و سیاســی و اجتماعی جوانان و 
تأکید بر سیاســت ها و رویکردهای محتوایی مجالت رشد و نیز لحاظ عنصر جذابیت 
و گیرایی و ایجاد خالقیت و نوآوری در متون و شــکل مجله، برنامه ســاالنه مجله با 

هم فکری اعضای شورای برنامه ریزی و کارشناسی، تدوین و تصویب شده است:
ـ تعمیق و توسعه هویت دینی و ملی بین جوانان؛

ـ توجه به عالیق، نیازها و توانایی های مخاطبان؛
ـ تنوع و روزآمدی در موضوعات )سوژه ها(؛

ـ ایجاد خالقیت و نوآوری در شیوه ارائه محتوا و شکل گرافیکی مجله؛
ـ ارتباط معنادار با دغدغه های آموزشی و درسی مخاطبان؛

ـ توجه به تحوالت شگرف در حوزه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات )ICT( و تأثیر آن 
در زندگی مخاطبان؛

ـ توجه به ســرگرمی و طنز و عناصر متنی جذاب به تناســب جنبه روان شناختی و 
زیبایی شناختی جوانان؛

ـ توجه به روحیه کار و تالش )کارآفرینی( و سازندگی در بین جوانان؛
ـ ارائه شــیوه های پیشگیری انحرافات و بزهکاری های اجتماعی با توجه به شرایط و 

مقتضیات اجتماعی جوانان.

خانواده رشد
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جا به جایی نیازها

هادی حیدری
دبیر زبان انگلیسی، اردبیل

مقاله

یکی از مشــهورترین و مورد بحث ترین نظریه ها در خصوص نیازهای انسان، نظریه »هرم سلسله مراتب نیازها«. از 
آبراهام مازلو پدر علم روان شناســی انسان گرا است. در این هرم نیازهای جسمانی که اساسی ترین نیازها هستند، در 
پایة هرم قرار می گیرند و نیازهای روانی در یک پله باالتر قرار دارند. که برطرف کردن این نیازها مستلزم برطرف شدن 
نیازهای ســطح اول است و در نهایت نیاز به خود شکوفایی است که در باالترین سطح و در قلة هرم قرار گرفته و فرد 
برای رســیدن به این مرحله بایستی نیازهای سطوح اول و دوم خود را برطرف کرده باشد. این مقاله با توجه به نتایج 
تحقیق و بررسی های انجام شده و همچنین بررسی سبک زندگی برخی از افراد خاص نشان می دهد که برخی از سطوح 
نیازی انسان کاماًل مغایر با این سلسله مراتب نیازهاست و افراد در برهه هایی از زندگی، در برطرف کردن نیازهایشان 

بعضًا حتی به صورت معکوس این منحنی را به کار می بندند. 

نیازهای فیزیولوژیك، مانند 
خواب و خوراك و سالمت و...

امنیت بدنی، سالمتی، اخالقی، 
خانوادگی، شغلی، دارایی ها و...

پذیرش توسط اجتماع، دوستی، 
عالقه به دیگران، ازدواج، ...

عزت  نفس، اعتمادبه نفس، 
موفقیت، احترام متقابل

معنویت،  اخالق، خالقیت، مهارت ، حل مشكالت، 
حسن نیت، پذیرش واقعیت
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شواهدی در خصوص هرم سلسله 
مراتب معکوس نیازها

در جریــان زندگــی افراد عــادی نیز 
مثال های فراوان و زیادی وجود دارد که 
نشــان از به هم خوردن نظم کشف شده 
توسط مازلو در منحنی نیازها دارد. به عنوان 
مثال، بســیاری از افرادی که در زندگی 
خود به دنبــال خودشــکوفایی )آخرین 
مرحلة منحنی نیازهای مازلو( هســتند، 
به گونه ای عمل می کنند که بســیاری از 
نیازهای سطوح پایین ترشان، مانند نیاز به 
خواب و استراحت، نیاز به عشق و روابط 
زناشــویی، نیاز به امنیت و نیاز به کسب 
درآمد و به دســت آوردن شغل مناسب، 
اهمیت واقعی خود را از دســت می دهد. 
می توان به دانشجویانی که با هدف پایان 
عالی ترین ســطوح،  تحصیالت خود در 
وارد دانشگاه می شوند،  دانش آموزانی که 
بایستی چندین برابر یک روز عادی تالش 
کننــد و حتی ورزشــکارانی که به امید 
کسب رتبه و مدال سال های متمادی رنج 

و ســختی می کشند، اشاره کرد. آن ها به 
خاطر هدفشــان از خیلی از اساسی ترین 
نیازهای خود می  گذرند. حّتی افرادی که 
در زندان ها از خواســته های خود کوتاه 
نمی آینــد و با تحّصــن غذایی و یا قبول 
شــکنجه از آن افق باالیــی که در ذهن 
دارند دســت بر نمی دارند و می خواهند 
به آن نزدیک تر شــوند. همچنین گاهی 
داســتان زندگی افرادی را می شــنویم 
که امنیت خــود را فدای امنیت دیگران 
می کنند و خود شکوفایی خود را در این 
جان فشــانی ها می دانند که با هیچ معیار 

دنیوی قابل سنجش نیست.
مطالعــه در زندگانی افــراد با انگیزه و 
اراده نشان می دهد که افراد موفق همواره 
اهداف و خواســته های باالیی از زندگی 
داشــته اند و برای رسیدن به این هدف ها 
به شیوه ای عمل کرده اند که همة نیازها 
در جهت نیل به هدف اصلی عمل کند و 
نیازهای سطح اول و دوم یا به صورت خیلی 
محدود و در حد ضرورت برطرف گشته اند 
و یا اینکه برای مدت های متمادی مورد 
چشم پوشی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، 
افرادی مانند ادیســون و اینشــتین این 
ویژگی را داشتند که تا مسائل حساس را 
حل نمی کردند، گرسنگی و یا خواب خود 
را فراموش می کردند، یــا اینکه نیوتون 
موقعی که بر ســر حل مســائل حساس 
قرار می گرفت تمام تمرکز خود راـ  حتی 
موقع صرف صبحانه ـ مشغول آن مسئله 
خاص می کرد و گاهی نیز رفتار ابلهانه ای 

از خودش بروز می داد )مثل موقعی که به 
جای تخم مرغ، ســاعت خود را جوشانده 

بود و تخم مرغ را در دست داشت(. 
با مطالعه ای در زندگانی ائمه  اطهار)ع( 
و دین مان نیز درمــی یابیم که هدف از 
خلقت انسان فقط رفع نیازهای جسمی 
نیست و انســان ها بایســتی هدف های 
فراتری از زندگی خود داشته باشند و  این 
امر جز با تحمل سختی ها و تزکیه  نفس 
همراه با نادیده گرفتن برخی از نیازهای 
اساسی به دست نمی آید. همة مسلمانان 
طبق ســفارش دین شــان با بیدار شدن 
در دل شب و شــب زنده داری و عبادت 
و همچنین به جــای آوردن نماز در اول 
صبح، به رابطة معنوی خود با خدایشان 
ارزش و اهمیــت خاصــی می دهنــد و 
سعادت ابدی را که نهایت خودشکوفایی 
انســان با بهشــت برین تکمیل می شود 
به خــود اختصــاص می دهنــد. مثال 
چالش برانگیز دیگر ماه رمضان است که 
از آن به عنــوان ماه ضیافــت  الهی تعبیر 
می شود، ماه خودســازی انسان هاست تا 
در رقابت با نفسشــان و آن خواسته های 
درونــی که به زعم مازلو حتمًا بایســتی 
رفع شوند تا انسان ها به مرحله های باالتر 
سوق پیدا کنند. در این ماه می بینیم که 
این افراد خداجو و وارسته، با چشم پوشی 
از بســیاری از ایــن نیازهــای اولیه، به 
مرحله های باالتری از نیازها مانند عشق، 
وفاداری، امنیت و باالخره خودشکوفایی 
مطلق می رسند و این همان چیزی است 
که نظریات مادی گرا و انسان گرا از درک 

و تجزیه و تحلیل آن عاجزند. 
در اینجا ســعی کردیم نه نظریه ای را 
رد کنیم و نه اینکــه به نتیجه ناقصی از 
حرفمان برســیم. مثال های ذکر شــده 
نشانگر قابلیت و دامنة باالی توانایی های 
انسان هاســت که در شــرایط سخت و 
حســاس کارهای خارق العاده ای از خود 
نشــان می دهند و فراتر از انتظارات عمل 
می کنند و در سلسله مراتب نیازهای خود 
تغییراتی به وجــود می آورند که چیزی 
شــبیه به حالت معکوس سلسله مراتب 
نیازهای مازلو، همان گونه که در شــکل 

نشان داده شده است، می باشد.

 شکل 1. منحنی معکوس نیازها 
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هفتٔه بسیج

چند روز بعد از عملیات او را دیدم. هر کجا می رفت یک کاغذ 
و قلم همراهش بود. کنجکاو شــدم و از یک نفر پرسیدم که: 
»این پسر چرا این طوری شده؟ باید براش بنویسی تا...« جواب 
داد: »توی عملیات گوش هاش آســیب دیده، اونقدر آرپی جی 

زده كه دیگه نمی شنوه، باید براش بنویسی تا بفهمه...«
گوش هایش آسیب دید اما هرگز اجازه نداد صدای نامحرمان 
در گــوش مردمان این آب و خاك جایــی پیدا كند. نوجوان 

دالور! تا همیشة تاریخ مرهون تو هستیم.

می فرمود: »زیبایی چهره، جمال برون است و زیبایی عقل، 
جمــال درون« و حاال جمال ظاهر خودش را بیماری به یغما 
برده اســت؛ در حالی كــه 28 بهار بیشــتر از عمر با بركتش 
نمی گذرد. می رود در حالی كه از وصال خشــنود است و برای 
اماِم خردســال نگران. آری، پیشوای یازدهم نیز رفت و فردا را 

به موعود)عج( سپرد.
امام، دل به فردایی ســپرده است كه موعودش، علیه السالم، 
حقیقت دین را فریاد می زند. مــی رود و دنیا را با همه فراز و 
نشیب هایش، با همه پستی ها و بلندی هایش به او می سپارد. 
با دردهای نهفته ای بدرود می گوید كه جز در و دیوارهای اتاق 
كوچكش در ســامرا، با احدی تاب گفتنش را نداشــت. زهد، 
كمترین محصول درخت ایمان اوســت و كرامت، كوتاه ترین 
سایه شاخ و برگ های عظمتش، سامرا، حضرتش را در آغوش 
گرفت تا جهان این شهر را به نام او، پدرش و پسرش برای ابد 

بشناسد.

آذر

۱۲ 

آذر

۷ 

روزنگار

قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی 
برای تنظیم قوانین دیگر اســت. قانون اساسی تعریف کننده 
اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت 
سیاســی دولت یک کشــور و تعیین و تضمین کننده حقوق 
شهروندان کشور اســت. در دوازدهم آذرماه 1358 نخستین 
قانون اساســی نظام جمهوری اســالمی بر پایه پیوند دین و 

سیاست به تصویب ملت ایران رسید.

نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران وظیفه مهم حفاظت از 
سواحلی به طول حدود شش هزار كیلومتر در شمال و جنوب 
و همچنین دفاع از آب های ساحلی و منابع حیاتی كشور را به 
عهده دارد. روز هفتم آذر مصادف با روز نیروی دریایی اســت. 
زیرا در این روز پرســنل دریادل این نیرو، در مصاف با دشمن 
بعثی عراق، حماســه ای خلق كردند كه در تاریخ دفاع مقدس 

ماندگار شد.
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ـ هفته وحدت ـ روز مدرس و مجلس والدت پیامبر اسالم )ص(

روز دانشجو

ـ خداوند متعــال می فرماید: »َو اِنَّــَك َلَعلی ُخُلٍق 
َعظیم« نامش را محمد گذاشتند زیرا در لغت عرب 
به كســی محمد گفته می شــود كه دارای َمحاِمد 
باشد، َمحاِمد جمع َمحَمده است و محمده یعنی كار 
ستایش برانگیز و محمد به معنای ستوده و پسندیده، 
چرا كه او دارای صفات نیكو و ســتودنی اســت. در 
گفتار و كردار و وجود مباركش چیزی نبود جز آنكه 
ستودنی و ستایش برانگیز بود به گونه ای كه در هیچ 
كردار و گفتاری نمی توان او را مذمت و سرزنش كرد.
ـ دوازدهم ربیــع االول )روز والدت پیامبر اكرم )ص(

به حسب روایت اهل سنت( تا هفدهم ربیع االول )روز 
والدت آن حضرت از نظر شیعیان( و والدت امام جعفر 

صادق)ع( و »هفته وحدت« نام گذاری شده است.
ـ روز مجلس در ایران، همزمان با ســالروز شهادت 

آیت اهلل سیدحسن مدرس نام گذاری شده است.

آذر

۱۰ -۱
۵ 

روز پژوهش

آذر

۲۵ 

پژوهش كلید اصلی رشد و توسعه به شمار می رود. این، نه سخنی 
كلیشه ای و فانتزی بلكه واقعیتی انكارناپذیر است. امروزه كشورهای 
برخوردار از فناوری، در توسعه نیز دست برتر دارند. درواقع توسعه 
پایدار در گروی تولید فناوری و علم بر پایه خالقیت و نوآوری است؛ 
تولید علمی كه جز از رهگذر مطالعه و پژوهش، حاصل نمی شود. 
از این رو تحقیق و پژوهش در برنامه ریزی های كالن كشــورهای 
توسعه یافته از جایگاه باالیی برخوردار است. پژوهش در كشور ما از 
نبود الگوی مدیریت علمی و پژوهشی مناسب و فراگیر رنج می برد. 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال 1379 خورشیدی، به 
منظور ترویج فرهنگ پژوهش چهارمین هفته از آذرماه را به نام 

هفته پژوهش نام گذاری کرد.

آذر

۱۶ 

نیكسون معاون رئیس جمهور امریكا در سال 1332، راهی 
ایران شــد تا برای كشورش سرمایه گذاری كند. دانشجویان 
مبارز تصمیم گرفتند تــا نفرت و انزجار خود را با تظاهرات 
نشــان بدهند. پلیس وارد صحنه شــد و تظاهرات به خاك 
و خون كشــیده شد. در این میان ســه دانشجو به شهادت 
رســیدند. حادثه 16 آذر 1332، به عنوان یك روز )مقاومت 
تاریخی( در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد. سالیان سال است 
كه این روز تاریخی را به عنوان روز دانشــجو در كشــورمان 

گرامی می دارند.
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نوشین اللیان پور
كارشناس بیمه مركزی

معلمان گرامی می توانند برای اطالع از فهرســت و مشخصات نمایندگی های شرکت های فوق الذکر و كارگزاری های بیمة مجاز به 
نشانی الكترونیكی www.centinsur.ir  و »پایگاه اطالع رسانی نظارت بیمه مركزی« مراجعه كنند.

اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل بیمه مرکزی

بیمة مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
تنها نهاد حاكمیتــی دولت در صنعت 
بیمة كشــور اســت و عهــده دار امور 
بیمه های مکمل و تجاری و تنظیم بازار 
بــوده و تابع قانون تجارت اســت؛ مگر 
آنكه در قوانین و مقررات عمومی مربوط 
به دولت و دســتگاه هایی که با سرمایه 
دولت تشــکیل شده اند، صراحتًا از بیمة 

مركزی نام برده شده باشد. 
مرکــز اصلی بیمة مرکــزی جمهوری 
اسالمی ایران، شــهر تهران است و بیمة 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران می تواند 
هرجا الزم بداند، به شرکت سهامی بیمه 

ایران نمایندگی بدهد. 
ارشــاد و هدایت و نظارت بر موسسات 

بیمه و حمایــت از آن ها در جهت حفظ 
سالمت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی 
و داللی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی 
و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم 
از جمله مهم ترین وظایــف و اختیارات 
بیمــة مرکزی جمهوری اســالمی ایران  

است.
بیمة مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی ودارایی 
اســت که هیچگونــه صــدور و فروش 

بیمه نامه ندارد.
شایان ذکر است که برخی افراد سودجو 
در تمــاس تلفنی با شــهروندان، خود را 
نماینده بیمه مركزی جمهوری اسالمی 
ایران معرفی كرده و در قبال اخذ مبالغی، 

به ارائــه كارت تخفیف برای صدور بیمه 
نامه های شــخص ثالث و بدنه خودرو یا 
فروش لوازم اطفای حریق اقدام می كنند. 
لذا بنابر توضیحات فــوق، این گونه افراد 
هیچگونه مجــوزی از بیمــه مركزی و 
شركت های بیمه ندارند و فعالیت این گونه 
افراد یا شركت ها، غیر مجاز بوده و پیگرد 
قانونــی به دنبــال دارد. بیمه مركزی به 
كلیه معلمان و هموطنــان عزیز توصیه 
می کند كه برای خریــد بیمه نامه مورد 
نیاز حتمًا به شعب یا نمایندگی های مجاز 

شركت های بیمه مراجعه كنند.
درحال حاضر جمعًا 31 شركت بیمه در 
بازار كشور فعال هستند که اطالعات کلی 

آن ها به شرح جدول زیر است. 

جدول مشخصات کلی شرکت های بیمه مورد تایید بیمه مرکزی 

شرکت بیمهردیفشرکت بیمهردیفشرکت بیمهردیف

اتکایی ایرانیان21ایران معین11ایران1

ما22امید12آسیا2

متقابل كیش23اتکایی امین13البرز3

آرمان24حافظ14دانا4

متقابل اطمینان متحد قشم25دی15معلم5

آسماری26سامان16پارسیان6

تعاون27نوین17رازی7

سرمد28پاسارگاد18کارآفرین8

تجارت نو 29میهن19سینا9

کوثر 20ملت10
زندگی خاورمیانه30

حکمت صبا31

بیمه های مجاز 
بیمٔه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شرکت های بیمه  معتبر 

بیمه
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اصول و مبانی دیالوگ 

)روش شناخت و آموزش(

معرفی کتاب

نویسنده: دكتر محمدرضا نیستانی
ناشر: یارمانا، آموخته )031-32616360(

سال نشر: 1394
قیمت: 12000 ریال

این كتاب ضمن بررســی معنا و مفهوم دیالوگ از 
دیدگاه فالسفه و اندیشــمندان، به توضیح و تبیین 
اصول و مبانی دیالوگ می پردازد. در بخشی جداگانه 
نیز به نقش دیالوگ در حوزة تعلیم و تربیت به طول 

مفصل پرداخته شده است.
مولف سعی كرده اســت خوانندگان را به شناخت 
عمیق تری از مفهوم دیالوگ برساند؛ لذا بخش نخست 
كتاب را به تبیین معنــا و مفهوم دیالوگ اختصاص 
داده اســت. بحث هــای این بخش شــامل ضرورت 
دیالــوگ در جهان معاصر، معنــا و مفهوم دیالوگ و 
تفاوت دیالوگ با مفاهیم دیگر اســت. بخش دوم به 
بررسی مبانی دیالوگ از دیدگاه سقراط، بوبر، باختین، 
گادامر، بوهم و ... اختصاص یافته است و بخش سوم 
بررسی اصول دیالوگ را شــامل می شود؛ در بخش 
پایانی هم به تبیین نقش دیالوگ در فرایند آموزش 

پرداخته شده است. 
این كتاب منبع مناسبی برای آشنایی اندیشمندان 
با مفهوم دیالوگ در حوزه های مختلف به ویژه تعلیم 

و تربیت است. 
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معرفی کتاب

مبنا و معنای برنامٔه درسی پنهان 

)نگاهی نو به انواع برنامه های درسی(

نویســنده: دكتــر رحمت اله مرزوقــی، فهیمه 
كشاورزی، نصراهلل نوروزی

ناشر: آوای نور )021-66967355(
سال نشر: 1395

قیمت: 15000 ریال
مفهوم برنامه درسی پنهان از جمله مقوالت بسیار 
مهم، پیچیده و چندبعدی است كه به نحو گسترده ای 
مورد توجه و اقبال صاحب نظران و محققان رشــته 
مطالعات برنامه درســی قرار گرفتــه و پیرامون آن 

دیدگاه ها و مواضع گوناگونی مطرح شده است.
كتاب »مبنا و معنای برنامه درســی پنهان« تالش 
می كند نخســت تبیین و تعریــف دقیقی از مفهوم 
برنامه درسی پنهان بر اســاس بنیادها و بنیان های 
فلســفی و نظری آن ارائه كند، ســپس دسته بندی 
جامعــی از رویكردها و مواضع مرتبــط با آن ها را به 
دست می دهد و سرانجام روند توسعه، این مفهوم را 
در رشــتة مطالعات برنامه درسی، در محافل علمی 

داخلی، بررسی می نماید. 
این كتــاب در 8 فصل رهیافت هــا  و رویكردهای 
جدیدی را برای آموزش و پژوهش به صاحب نظران، 
محققان، مدرسان و دانشجویان رشته های مطالعات 
برنامه درسی، علوم تربیتی و انسانی عرضه می نماید.
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