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یادداشت

آیا حجم كتاب  های درسی زیاد است؟

با انتشــار هر یك از كتاب های درسی، اولین مسئله ای كه از 
زبان معلمان مطرح می شــود، معضل   حجم كتاب های درســی 
اســت. اگرچه نقدها و نظر های دیگری نیز نســبت به محتوا، 
چینش  و ســازماندهی و روش های ارائــه نیز مطرح می كنند 
اما اغلــب نقطه نظرات آن  ها با توجیهــات و توضیحات مؤلفان 
كتاب های درســی پاسخ داده می شود، ولی تك مضراب »حجم 
زیاد كتاب ها« در انتهای همه جلسات و بحث ها مجدداً شنیده 
می شود. در اینجا قصد تعیین مقصر یا محكوم كردن هیچ كس 
را نداریم. مجالی هم برای بررســی همه جانبه موضوع و تعیین 
معیارهای سنجش درستی یا نادرستی این معضل نیست. فقط 
یك وجه از این چندوجهی پیچیده را مورد توجه قرار می دهیم با 
این امید كه معلمان محترم نیز از این زاویه به مسئله نگاه كنند. 
یكــی از اصول برنامه ریزی در هر ســطحی و یا هر موضوع و 
زمینه ای توجه به زمان اســت. در برنامه درسی نیز این مسئله 
حائز اهمیت است. به هر حال مدت زمان حضور دانش آموزان در 
یك روز، هم چنین در یك سال تحصیلی محدود است. این زمان 
با تشخیص كارشناسان و برنامه ریزان و متخصصان بین حوزه های 
مختلف توزیع می شــود. پس از نهایی شــدن جدول دروس و 
تدوین هدف های كلی هر ساعت درسی، برنامه ریزی برای تألیف 
آغاز می شود. اولین نكته ای كه مورد توجه مؤلفان قرار می گیرد 
تعداد ســاعت های اختصاص داده شده به آن  ماده درسی است. 
در كنار آن تالش می كنند تا به طور متوازن به اهداف مورد نظر، 
در چارچوب زمانی تعیین شده، پوشش متناسبی بدهند. از این 

زاویه باید تألیف و حجم مطالب و موضوعات انتخاب شده با در 
نظر گرفتن شیوه ارائه و روش های یاددهی- یادگیری قابل دفاع 

و توجه باشد. 
اگــر معلمان محترم به جدول درس ها در هر یك از دوره های 
تحصیلی توجه كنند، در تبصره ذیل جدول یك ساعت آموزش 
معادل 50 دقیقه )10 دقیقه زنگ تفریح( تعریف شده است. به 
این ترتیب مؤلفان انتظار دارند برنامه درسی و كتاب تألیف شده 
در همین چارچوب زمانی اجرا شود. چون محتوا و سازماندهی 
مطالب براساس آن صورت گرفته است. برای مثال، اگر ریاضی 
پایه نهم 4 ساعت آموزشی در هفته )یعنی 200 دقیقه( تعریف 
شده اســت، مؤلف نیز براســاس 4 زنگ مجزای 50 دقیقه ای 
كتــاب را برنامه ریزی و تألیف كرده اســت. اما وقتی به واقعیت 
 اجرایی مدارس رجوع می شود، زمان های 70، 75، 80 و یا نهایتًا

90 دقیقه معادل2 ســاعت آموزش فرض و اجرا شده است. آیا 
2 زمان 70دقیقه ای )یعنی140 دقیقــه( برای كتابی كه برای 
4 ســاعت )200دقیقه( طراحی شده مناسب است؟ در بهترین 
شرایط و با كلمه ای 90 دقیقه ای نیز 20 دقیقه از برنامة طراحی 

شده عقب هستیم! 
آیا زمان آن نرسیده است كه این مشكل را برای همیشه حل 
كنیم؟ فراموش نكنیم كه در این نوشتار تنها یكی از وجه ها مورد 
توجه قرار گرفته است. شاید نگاه چند جانبه و موشكافانه به این 
چند وجهی، این شــك را در ذهن ها تقویت كند كه: »آیا واقعًا 

حجم كتاب های درسی زیاد است؟«

دکتر خسرو داوودی

اشاره
در جلسات و گفت وگوهایی كه با معلمان در استان ها و مناطق مختلف كشور داشته ایم، اغلب موارد معلمان از حجم زیاد كتاب های 
درسی و كمبود زمان تدریس گالیه مند هستند. كمبود وقت دالیل متعددی می تواند داشته باشد از جمله عدم آشنایی ما معلمان با 
رویكرد تألیف كتاب های درسی، تعداد زیاد دانش آموزان، ساختار زمان بندی كالس ها در مدارس و اجرا نشدن زنگ های كالس درس 

50 دقیقه ای بر اساس سند برنامه درسی ملی )بند 2-13- زمان  تعلیم و تربیت(. 
در نوشتة زیر پاسخ یكی از مؤلفان كتاب ریاضی دورة متوسطه اول را می خوانیم. 

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۴ |  دی ۱۳۹۶ ۲



گفت وگو با هاجر صداقت مهر 
دبیر عربی دبیرستان عفاف منطقة ۹ تهران

گفتوگو

 شــما معتقد هســتید مفیدترین 
ساعات عمر خود را در كالس و مدرسه 
گذرانده اید و اعتقــاد دارید كه باید به 
بچه هــا فرصــت داد از كالس، درس و 
آموزش لذت ببرند. گام اول شما در این 

مسیر چگونه است؟
شــما پرسشــی را مطرح می كنید و 
بچه ها به آن پاســخ صحیــح می دهند، 
حس خوبی به آنان دســت می دهد و از 
اینكه احساس دانایی و توانایی می كنند 

لذت می برند. این گام اول است.

 و آنجــا كــه دانش آموز اشــتباه 
می كند...؟

باید به آن ها فرصت فكر كردن و اصالح 
خطاها را بدهیم. اشتباه كردن یك چیز 
اســت و اشــتباه را تكرار و دنبال كردن 
چیز دیگر. ایــن دو را باید به او آموخت 
و به آنــان فرصت داد. مــن معمواًل به 
دانش آموزان یادآوری می كنم كه بدانند 
دارد. می گویم  تاوان  اشــتباهات  برخی 
امــروز درس نخواندید نمره كم گرفتید، 
پاســخ اشــتباه دادید یك نمره منفی 
گرفتید. در زندگی هم همین طور است. 
نباید خطا كنید و توقع داشــته باشــید 
همیشه مورد گذشــت واقع شوید؟! در 
حالی كه هر عملی، عكس العملی مناسب 
دارد. اگــر اشــتباه كنیــد مادرتان حق 

دارد در مقابل اشــتباه شما عكس العمل 
نشــان بدهد. برای مثال شــما چند بار 
مرتكب خطایــی می شــوید و مادرتان 
كه متوجه موضوع می شــود برای مدتی 
با شــما قهر می كند. این تاوان خطایی 
اســت كه مرتكب شده اید. از این خطا و 
عكس العمل مرتبط بــا آن بیاموزید كه 

دیگر آن را تكرار نكنید.

 كار شــما معلمی اســت و معلمی 
یعنی...؟

معلمــی مانند معماری اســت. با این 
تفــاوت كه معلــم، معمــار روح و جان 
دانش آمــوزان اســت و عقــل و جان را 

هر كس دیگری، جز هاجر صداقت مهر، اگر این سابقه و تجربه را در كارنامة زندگی خود داشت، شاید سه سال قبل به افتخار بازنشستگی 
نائل شده بود؛ اما او چنین نیست. دكترای زبان و ادبیات عرب را در سال 1394 گرفت و تازه تحصیل در رشته حقوق را شروع كرد و اكنون 
دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است. سابقه اش از 33 سال خدمت فراتر رفته اما همچنان عاشق مدرسه و تدریس در 
دبیرستان است. در دانشگاه هم تدریس می كند اما دبیری دبیرستان برایش چیز دیگری است و همچنان برای شاگردانش در مدرسه مادری 
می كند. اگر او تنها یك معلم عربی موفق بود شاید این گفت وگو با او شكل نمی گرفت. وی فراتر از یك معلم است؛ امین، مونس، مشاور، رفیق 
و یار مهربان شاگردان خویش است. آن قدر با دانش آموزان صمیمی است كه گاهی بچه ها به خودشان اجازه می دهند حتی در ساعت 2 بامداد 
مشكل خود را با او در میان بگذارند، یعنی در وقتی كه خانم معلم سرگرم پژوهش و تحقیق مباحث دانشگاهی خود، در دل شب، است. همین 

جا بگوییم كه او سه فرزند دختر با تحصیالت عالی هم به جامعه تحویل داده است.
هاجر صداقت مهر كارنامة موفق و درخشــانی دارد. تألیف كتاب های متعدد، نگارش مقاالت متنوع، داوری مسابقات، عضویت در 
گروه های پژوهشی و تدریس در دانشگاه بخشی از زندگی پربار او را تشكیل می دهد. همین كه مونس بچه ها و مورد اعتماد آن هاست 
بهترین بهانه بود تا ما باب مصاحبه با او را بگشاییم. در دنیای امروز كه سخت می توان با فرزندان این نسل ارتباط گرفت او به سهولت 
با شاگردان خویش صمیمی می شود. حرمتش را پاس می دارند و رفاقتش را دوست دارند. گفت وگو با این دبیر موفق دبیرستان دخترانه 

عفاف منطقه 9 آموزش وپرورش شهر تهران پیش روی شماست.

محمدحسین دیزجی

پل موفقیت
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پرورش می دهد. امروز بعد از 33 ســال 
كار، مــن تردید ندارم كه شــغل خوبی 
انتخاب كرده ام. خدا را شاكرم كه توفیق 
تعلیم وتربیــت جوانان ســرزمینم را به 
من عطا كرده اســت. امــروز بعد از 33 
ســال همچنان مشتاق فعالیت در حوزه 
تعلیم وتربیت هســتم. من یك رشــته 
تحصیلی دیگر هم خوانده ام تا بتوانم بعد 
از بازنشستگی در راستای آن باز مشغول 

به فعالیت باشم.

 در هر كاری سختی هایی هم هست. 
در طول این 33 ســال آیا هیچ وقت به 
از  پشیمانی  احســاس  خاطر سختی ها 

ورود به این حرفه نكردید؟
نــه. گاهی آمــوزش می دهــم، گاهی 
تربیت می كنم و گاهی ســعی می كنم 
برای جلوگیری از عمیق شــدن مشكل 
دانش آموزم، شرایطی را فراهم كنم تا از 
آن مرحله خاص عبور كند و به حدی از 
رشد برسد كه بتواند صحیح تر عمل كند. 
همین اندازه كه بتوانم با یك تدبیر مانع 
انجام یك یا چند خطای بزرگ تر بشوم، 

از كارم لذت می برم.

با بچه های دنیای  باشــد  اگر قرار   
امروز ارتباط بگیریــد باید با امكانات و 
سیســتم های ارتباطی جهان امروز هم 

آشنا باشید. در این صورت است كه...
بله دقیقًا همین طور اســت. من سعی 
می كنــم خــودم را همیشــه در زمینة 
تكنولوژی های  و  اجتماعی  شــبکه های 
جدیــد بــه روز نگــه دارم. بچه ها وقتی 
می بینند كه من با اصطالحات روز آشنا 
هســتم و نكته هایی را به آنان یادآوری 
می كنم كــه با آن ها ســروكار دارند، به 
ســمت من می آینــد. وقتی بــا آنان از 
خطرات برخــی پیام ها در شــبكه های 
اجتماعــی، بك آپ گرفتــن و ریكاوری 
گوشی حرف می زنم، خوب می دانند كه 
طرف مقابل شــان بی خبر از دنیای آنان 
نیست. اینجاســت كه خودشان می آیند 
و در مورد دوســتی و برخــی ارتباط ها 
در شــبكه های اجتماعی با من مشورت 
می كننــد و راهنمایی می خواهند. گاهی 
كه به خاطــر همین ماجراهــا اتفاقاتی 

در خانواده های آنــان می افتد من بارها 
وقت خودم را صرف رفع مشــكل آنان با 
خانواده هایشان كرده ام. پدر و مادرهایی، 
به خاطر همین مشــكالت شــبكه های 
اجتماعی گوشــی فرزندانشــان را ضبط 
كرده اند و اختالف پیش آمده است. مثاًل 
دانش آموزی از تــرس تنبیه پدر خانه را 
ترك كرده و به خانه یكــی از اقوام پناه 
برده است. در طول این سال ها ده ها اتفاق 
افتاده كه با صحبــت و محبت و ارتباط 
صمیمانه و صادقانه تالش كرده ام مشكل 
برطرف شود. با منطق به بچه فهمانده ام 
كه خانه شــما بهترین و خانواده بهترین 
نزدیكان شما هستند، حتی اگر قرار باشد 
مادر یا پدر شما را تنبیه كنند. این را به 
خاطر اشتباهی كه مرتكب شده ای پذیرا 
باش. وقتی می بینم دانش آموزم این موارد 
را پذیرفته و زندگی بدون دغدغه و نگرانی 

را دنبال می كند به كارم افتخار می كنم.

 این یك موفقیت برای شما است. اما 
مهم برای ما این است كه شما بفرمایید 
چطور با بچه ها ارتباط برقرار می كنید و 

آنان به شما اعتماد می كنند.
شاگردان من دختر هستند. در سنین 
خاصی قرار دارند. ســعی می كنم با آنان 
از مسیر مورد عالقه خودشان وارد بشوم. 
یكی دوست دارد به اسم كوچك صدایش 
كنید. دیگری نام خانوادگی اش را دوست 
دارد. بعضی ها داوطلب یك مسئولیت در 
كالس هســتند. یك دانش آموز با نوعی 
به كار آموزش  تكنولوژی آشناســت كه 
و كالس می آیــد. باید بــا بچه ها ارتباط 
بگیرید و به آن ها اعتماد كنید تا شما را 
باور كنند. بچه ها دوست دارند توانایی ها 
و عالیق خودشان را نشان بدهند و معلم 
هم باید آنان را باور كند. راه نفوذ، عالئق 
و سلیقه های خود بچه هاست. دانش آموز 
می گوید نمرة من در این درس كم شده 
است اما شما نسبت به من... بله من هم 
در جوابش می گویم چون برای من مهم 
هســتی به تو اهمیت می دهم. این نمره 
كم شده قبول، اما تو ده ها صفت اخالقی 
خــوب داری كــه من باید بــه تو توجه 
كنــم. دانش آموزی كه این را از معلمش 
می شنود چه احساسی باید داشته باشد!

 چه مدت اســت كه توانسته اید با 
دانش آموزان خود این طور ارتباط برقرار 

كنید؟
شــاید بتوان گفت از همان زمان كه 
وارد فضای تدریس و مدرسه شدم. آن 

باید همواره 
فعالیت هایمان را در 

كالس مورد بررسی قرار 
دهیم و موارد مثبت را 
تقویت و موارد خطا را 

اصالح كنیم
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زمــان جوان بودم و تجربه می كردم. اما 
تجربه ها، خطاها و اشتباه های خودم را 
یادداشت می كردم. برای مثال در جایی 
نظری داده بودم اما بعد متوجه می شدم 
نباید این نظر را می دادم. همین را شب 
برای خودم در یك دفترچه می نوشتم. 
هر بار كه به آن نوشته ها نگاه می كردم 
یادم می آمد كــه نباید این كار را انجام 
مــی دادم و از رفتار خــودم نزد خودم 
خجالت می كشــیدم. البته بد نیســت 
بدانیــد كــه كارهای مثبت خــودم را 

نمی نوشتم.

 عالقه شما به معلمی مربوط به قبل 
از ورود بــه این كار هســت یا در حین 

تدریس به معلمی شوق پیدا كردید؟
من خیلی به این موضوع فكر نكرده ام، 
اما یادم هســت ســال اول دبیرســتان 
كه بــودم از طرف جهاد ســازندگی به 
روســتاهای اطراف بجنــورد می رفتم و 
قرآن تدریس می كردم. هنگام تدریس با 
تمام سلول های وجودم تدریس می كردم، 

حاال هم همین حس را دارم.

 آیا در زندگی حرفه ای خودتان رفتار 
یا كاری داشــته اید كه از نگاه خودتان 
آن قدر وزن و ارزش داشــته اســت كه 
چیزی نتواند معادل یا هم سنگ آن باشد؟

تعلیم وتربیت كار خداســت و اگر آدم 
بتواند كار خدایی انجام بدهد و در حوزه 
تعلیم وتربیت مؤثر واقع شــود، آن كار و 
عمــل ارزش دارد. من عالوه بر تدریس 

عربی با شاگردانم در ارتباط هستم. گاهی 
شب ها هم تماس دارند و اگر دغدغه ای 
داشــته باشند با من مطرح می كنند و با 
هم هم فكری می كنیم تا مشكالت آنان 

كاهش پیدا كند.

 وقتی بچه ها می دانند كه شــما از 
رفتار و كردار آنان خبر دارید ارتبا ط شان 

با شما چگونه است؟
گاهی بچه ها شــب ها دیروقت تماس 
می گیرند چون اطــالع دارند كه من در 
حال مطالعه هســتم. خودشــان به من 
می گویند كه چــه می كنند. برای مثال 
می گوید كه دارد داخل اتاقش با موبایل 

یك فیلم بزن بزن نگاه می كند.

 در این حالت شما به او نمی گویید كه 
این كار را رها كن و وقت خودت را صرف 

تماشای فیلم نكن؟
نه به این صراحت و مســتقیم. مثاًل به 
او می گویم امشــب 20 دقیقــه از فیلم 
مورد نظر خودت را نگاه نكن. اگر بخواهم 
بگویم كــه كاًل فیلم را كنــار بگذار كه 
دیگر با من ارتباط نمی گیرد. من مرحله 
به مرحله با بچه هــا پیش می روم و بعد 
از مدتی ســعی می كنم فعالیت مثبتی 
را جایگزین دیــدن فیلم كنم. برای من 
مهم این است كه به آنان مهارت درست 

زندگی كردن را بیاموزم.

 شما حتمًا در گذشــته شاگردانی 
داشــته اید كه مثاًل امروز معلم شده اند. 

می خواهد  دلشان  و  می آیند  شما  سراغ 
مانند شما بتوانند با بچه ها ارتباط برقرار 
كنند و بــه قولی در كالس زندگی كنند. 

توصیه شما به آنان چیست؟
بــرای ورود بــه كالس فكــر كنید، 
برنامه ریزی داشته باشید و از تجربیات 
دیگران بهرة درست ببرید. زمان كوتاه 
اســت و باید زود همه چیــز را تجربه 
كنیــد. گاهی یــك معلم چند ســال 
تدریــس می كند و متوجه نیســت كه 
یا تربیتی خطاهایی  در حوزه آموزشی 
داشته اســت. باید همواره خودمان را 
ارزیابی كنیم. از توصیه ها و تجربه های 
دیگران بهره ببریم. به معلومات علمی 
دانشــگاهی بســنده نكنیم. بخوانیم و 
بدانیم و تجربه كنیم. با روش های نوین 
دنیای امروز آشــنا باشیم و نسل جوان 
را درك كنیم. من همیشه به شاگردانم 
می گویــم و حتی زیــر برگه های آنان 
می نویســم كه جوانی المثنــی ندارد. 
حتی زیر كلمه المثنی خط می كشــم 
كه جلب توجه كند. من در دانشــگاه 
هم تدریس می كنم اما دبیرستان چیز 

دیگری است.

 در هر حرفه ای لذتی نهفته اســت. 
معلمی  لذت  از  پرسش  آخرین  به عنوان 

برای ما بگویید.
معمــار با آجــر و مصالح ســاختمان 
می ســازد، معلم هم معمار اســت اما با 
روح و عقل و جان انسان ها را می سازد. 
من معلم هم بــا عقل و روح بچه ها كار 
دارم. بهترین ســرمایه هر انســان عمر 
اوست و بهترین لحظات عمرش، جوانی 
اوســت كه در ســال های دبیرستان در 
اختیار مــا قــرار دارد. از اینكه هر روز 
پله های مدرســه را باال و پایین می روم 
خدا را شاكر هســتم. شاكر برای اینكه 
مدرسه هســت، كالس هست و بچه ها 
هســتند. هر روز هنگام رفت و برگشت 
به مدرسه خدا را شــكر می كنم كه به 
من اجــازه می دهد تدریس كنم. گاهی 
ساعت ها بین خانه و مدرسه در ترافیك 
و زیــر آفتــاب می مانم امــا از اینكه با 
بچه ها و به عشق آنان كار می كنم خدا 

را سپاسگزارم.

همیشه زیر برگه های 
شاگردانم می نویسم 
كه: »جوانان هوشیار 
باشید! جوانی المثنی 

ندارد!« حتی زیر كلمه 
المثنی خط می كشم 
كه جلب توجه كند
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معلموفیلسوف

گفت وگوی معلمان با 
دکتر خسرو باقری، استاد 

فلسفه تعلیم و تربیت

زینب وکیل
معلم علوم متوسطه اول
عكس: غالم رضا بهرامی

در گفت وگوهایی که با بعضی از معلمین داشتیم، از مدیرانی شكایت داشتند 
که وقتی نزد آن ها نظرشان را بیان می کنند آن ها، بدون توجه کامل به حرف  و 
گفت وگو درباره آن، با آن ها برخورد حذفی می کنند، به راستی یک مدیر یا یک 
معلم چگونه باید با نظرات مخالف مواجه شود و گروه معلمان یا دانش آموزان را 
بــا خود هم نوا و همگرا نماید? آنچه در ادامه می آید گفت وگوی دبیران با دکتر 

باقری در این خصوص است.

گفت وگوی 
شجاعانه

 معلم: فرض کنیم من مدیر مدرســه 
هستم و به عاملیت انسان هم معتقدم، با 
معلمانی متفاوت سر و کار دارم. یا باید این 
معلم ها را کنار بگذارم یا تغییر نگرش در 
آن ها ایجاد کنم که خیلی زمان بر است. ما 
چگونه می توانیم این دیدگاه را روشن برای 

آن ها بیان کنیم تا ترغیب شوند. 
دكتر باقری: اگر یک مدیر مدرســه نگاه 
عاملیتی داشــته باشد در درجه اول باید با 
افرادی که زیر دست او هستند رابطه تعامل 
را حفظ کند. رابطه نباید مکانیکی باشد یا 
حتی رابطة ارگانیکی، ما باید بپذیریم این 
یک معلم است که نظر دارد، فکر دارد و یک 
تصمیم دارد که اگر به آن توجه نشود تعامل 
برقرار نخواهد شــد. اگر این ها را بپذیریم 
قبول کرده ایم که معلمان عاملند. هم چنین 
باید همة الیه ها را لحاظ کنیم. اولین الیه 
شناختی و معرفتی است. ما باید در ابتدا با 
معلمانمان جلسه بگذاریم و دعوت آن ها در 
جلسه به رسمیت شناختن عاملیت است. به 
آن ها بگوییم که قرار است مدرسه را با هم 
اداره کنیم، همین جمله بسیار مهم است. ما 
با هم فکر کنیم، کار کنیم و مشارکت کنیم. 

این خود 50 درصد کار است. 
توجه داشته باشیم که رابطة ما با معلمان 
یک نوع رابطه هم شأنی است، یعنی همه ما 
در یک جایگاه قرار داریم. بر این اساس باید 
با هم نظرات مختلف را که همه آن ها محترم 
هستند گوش کنیم و نقد و بررسی کرده و 
بعد نظرخواهی کنیم. در اینجا بحثی صورت 
می گیرد و هر کســی نظر خــود را مطرح 
حقیقت خواهی  انگیزه  )همچنان  می کند 
جدی اســت( همه هم می دانیم که ما به 
دنبــال محکوم کردن یکدیگــر و یا چیز 
دیگری نیستیم. بلکه می خواهیم بهترین 
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وقتی دربارة موضوعی با 
كسی صحبت می كنید و 
می بینید كه او نمی تواند 
آن را خوب بیان كند. 
كمكش كنید تا آن را 

خوب علیه شما 
بیان كند

نظرات را بدانیم. البته مدیر از طریق توافق 
یا رأی گیری به جمع بندی می رسد و باید 
همه بدانند که جمع بندی مورد قبول همه 
است و به آن احترام بگذارند. مثل قایقی که 
در دریا شــناور است و االن نظر نهایی این 
است که باید به سمتی پیش برود. همه باید 
ایــن را بپذیرند و اصوالً یکی از منطق های 
کار جمعی چنین است. البته افراد اگر نظر 
جمع را نمی پذیرند آزادند که از مجموعه 

جدا شوند. 
این حاصل نظــرات یک جمع خردمند 
است و مدیر باید آن را عملی کند پس همه 
باید آن را قبول کنند و به مدیر نیز کمک 
كنند و اگر کسی این امر را زیر پا گذاشت 
باید پاسخگو باشد. در این میان اگر کسی 
اعتراض داشــت مدیر باید در مورد چرایی 
این اعتراض سؤال کند و اگر فرد نپذیرفت از 
گروه جدا شود. قاطعیت مدیر در اینجا بسیار 
مهم است؛ البته قاطعیت در اجرا نه قاطعیت 
در تصمیم و تشخیص. و شاورهم فی االمر 
فاذا عزمت فتوّکل علی اهلل، آل عمران/۱۵۹، 
یعنی اینکه ابتدا مشــورت کــن و  وقتی 
تصمیم گرفتی عمل کن و به خداوند توکل 
کن )در این صورت چون سیر درستی را طی 
کــرده ای خداوند نیز تو را تأیید و حمایت 

می کند(. 
 معلم: اگر معیارهایی می خواهیم که 
روی آن ها بحث کنیم مشخص و مورد توافق 

نباشد این بحث فایده ای ندارد. 
دكتــر باقری: باید مبنایی را مشــخص 
کــرده و روی آن توافق کنیم و بعد بحث 
 کنیم. با ســه مبنــا باید صحبــت کرد. 
مبنای اول: حرف متین و دانشی و پشتوانه دار 
باشد. انســان ها عقل دارند و حرف کسی 
 را که متین صحبــت می کند می پذیرند. 
مبنای دوم: توجه بــه جنبه های عاطفی؛ 
اینجاست که  موعظه حسنه جواب می دهد. 
 این خنثی کننده  گیر و دارهای عاطفی است.

مبنای سوم: گفت وگو کنیم، به شخصیت 
فرد حمله نکنیم بلکه بــه فکرش حمله 
کنیم. دقت کنیم کــه آدمی چون مکرم 
است به محض اینکه شخصیت او را مورد 
حمله قرار می دهیم دعوا می شــود. حمله 
منطقی با ســالح اســتدالل است. شرط 
جدال احسن انصاف است. یکی از مهم ترین 
مسائل در بحث ها این است که باید اقرار به 
خطا کرد. چــرا افراد اقرار نمی کنند، چون 
انگیزه حق جویی مخدوش شــده اســت. 

من صحبت های جالبی در سخنان گادامر 
می بینم. وقتی دربارة موضوعی با کســی 
صحبت می کنید و می بینید که او نمی تواند 
آن را خوب بیان کند. کمکش کنید تا آن 
را خوب علیه شما بیان کند. چون حرف او 
درست و حرف شما نادرست است. این که 
ما اقرار کنیم حرف طرف مقابل درست است 
شجاعت می خواهد و انسان حق گریز فاقد 
آن است. خیلی جاها که حرف ما به جایی 
نمی رسد ما یا حرف غیردانشی می زنیم و یا 
بد صحبت می کنیم و مالطفت و نرمی در 
صحبت ما وجود ندارد و حتی اهانت آمیز به 
سخن افراد نگاه می کنیم. تمرین و یادگیری 
این نوع گفت وگوها یکی از مهم ترین کارهای 

تعلیم و تربیتی است. اگر معلمین ما درست 
گفت وگو کردن و ضوابط آن را بیاموزند ما 

جامعه بهتری خواهیم داشت. 
 معلم: در واقع سؤال این است: برای 
اینکه حس حقیقت جویی در بچه ها تقویت 

شود و از بین نرود چه باید کرد؟
دكتر باقری: ما باید ابتدا نگرش حقیقت 
جویــی را ایجاد کنیم، بــرای مثال دانش 
درجات مختلفی از قطعیــت دارد و همه 
این ها در معرض بررسی هستند. معلم که 
می خواهد درس را شروع کند، از همان اول، 
آن نگرش را باید به بچه ها بدهد. باید از روند 
تغییرات در دانش اطالعاتی را به دانش آموزان 
بدهد. برای مثال بگوید دانشــمندان تا به 
حال این چنین فهمیده انــد اما نمی توان 
گفت فهمشــان صد در صد درست است. 
این نگرش به دانش بسیار مهم است. افراد را 
برمی انگیزد که در مورد درستی یا نادرستی 
مطالب فکر کنند و از اینجا حقیقت جویی 
شروع می شود. این غلط است که مطالب را 

قطعی ارائه دهیم. متأسفانه بعضی از معلمان 
و دانش آموزان کتاب را وحی منزل می دانند. 
سنگ بنای دانش ورزی باید جوری گذارده 
شــود تا افراد امکان تفکر داشته باشند. از 
دانش آموزان سؤال کنیم و اجازه بدهیم تا 
نظرشان را بگویند. معلم تک گو اجازه تفکر 
به دانش آموز نمی دهد. در سؤال هاست که 
می فهمیم که افراد چه فهمیده اند. کالس 
را باید به بحث کشــید. بحث کردن اتالف 
وقت نیست، بحث نباید آن چنان گسترده 
شــود که دانش آموز احســاس بیهودگی 
کند، ارائه اســتاندارد در جهان 20 دقیقه 
است. هنر تلخیص فکر در 20 دقیقه اتفاق 
می افتد و 20 دقیقه بعدی مخصوص بحث 
و گفت وگوست. در گفت وگوست که راه ها 
باز می شــود و ظرفیت افراد مشخص شده 
و فکر و خالقیت شــکوفا می شود. بعد از 
گفت وگو جمع بندی معلم بسیار مهم است. 
یکی از نقش های معلم جمع بندی است. او 
با دانشی که دارد ظرف مدت کمی می تواند 
یک بینش از دور، یعنی یک پرســپکتیو، 
به دانش آمــوز بدهد. اگر درس جمع بندی 
نشــود و جغرافیای بحث مشخص نباشد، 
معلم نقش خود را کامل اجرا نکرده است. 
در کالسی که بحث و انگیزة حقیقت جویی 
وجود دارد و اشراف معلم نیز حاصل است 

حقیقت جویی معنا پیدا می کند. 
 معلم: نظر شما این است که بچه ها باید 
به مرحلة بحث کردن برسند؟ اما مشاهده 
ما بیانگر این اســت کــه خیلی وقت ها 

دانش آموزان حرفی برای گفتن ندارند.   
دكتر باقری: اینکه حرفــی برای گفتن 
ندارند مقداری از سر عادت است و مقداری 
به خاطر این است که از آن ها نظر خواسته 
نمی شــود. آرام آرام باید شخص را حرکت 
داد. بچه ها بایــد بدانند که بحث کردن به 
معنای این نیســت که اشتباه نکنند بلکه 
باید هدف تصحیح اشتباهات یکدیگر باشد. 
این ها ترس هایی است که باید برطرف شود. 
 معلم: چطور می تــوان در برخورد با 
دانش آموزان ابتدایی نظرشان را جویا شد؟ 

درحالی که دانش آن ها خیلی کم است. 
دكتر باقری: فکر خــالق در بچه ها زیاد 
است. آن ها تخیلشان قوی است و تجسم 
می کنند. سپس سؤال مطرح می شود و اگر 
در ســن کم با کودکان این تمرین را انجام 
دهیم، تفکر را یــاد می گیرند. تدریس در 

ابتدایی بسیار مهم و سخت است. 
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ابراهیم)ع( و آزمایش بزرگ
دکتر اسداهلل مرادی
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

قسمت دوم

نگاهیدیگر

8 با این گفت وشنود فکری و عاطفی 
به  اســماعیل)ع(  و  ابراهیــم)ع(  میان 

خوبی آشنا هستیم: 
َقــاَل َیا ُبَنیَّ إِنِّی َأَرى ِفــی اْلَمَناِم َأنِّی 
َأْذَبُحَک َفاْنُظْر َماَذا َتَرى. )صافات/102(

]ابراهیم[ گفت ای پســر عزیز! همانا 
به خواب می بینم که تو را ذبح می کنم. 
پــس بنگر ]کــه در ایــن کار[ نظر تو 

چیست؟
از چند منظر ایــن گفت وگو می تواند 
برای ما درس آموز باشد. اکثر مفسران بر 
این باورند که اســماعیل در آن هنگامه 
نوجوانی ســیزده ساله بوده و ابراهیم با 
اینکه از نظر دینی برایش مســلم شده 
بود کــه مأمور به ذبح فرزند شــده باز 
بــا نوجوان خود مشــورت نموده و نظر 
او را جویا می شــود. آشــکار است که 
اگر اســماعیل طفلی چهار پنج ســاله 
بود این نظر خواهــی از او، ظاهراً، دیگر 

معنا نداشت و مفهوم نبود. از این نکته 
می توان دریافت که نظرخواهی و تکریم 
و احتــرام به نظر متربــی و فراگیر در 
ســن نوجوانی و جوانــی می تواند یکی 
از ارکان تربیــت ما در خانه و مدرســه 
باشــد، به خصــوص که ما در اندیشــة 

تعلیم وتربیت دینی نیز هستیم.

تفســیر  در  طباطبایــی  عالمــة   ۹
المیزان، با بیان روشنگری در خصوص 
تعبیــر »َفانُظــر ماذا َتــری« می گوید: 
»کلمــة »تــری« در اینجا بــه معنای 
»می بینی« نیســت بلکه از مادة »رأی« 
به معنای اعتقاد اســت؛ یعنی چه نظر 
می دهی؟ می خواسته بفرماید: تو دربارة 
سرنوشت خودت فکر کن و تصمیم بگیر 
و تکلیف مرا روشن ســاز. و این جمله 
خود دلیل است بر اینکه ابراهیم)ع( در 
رویای خود فهمیده که خدای تعالی او 

را امر کرده فرزنــدش را قربانی کند و 
گرنه صرف اینکه خواب دیده فرزندش 
را قربانی می کند دلیل بر آن نیست که 
کشــتن فرزند برایش جایز باشد. پس 
در حقیقــت امری که در خــواب به او 
شده به صورت نتیجة امر برابرش مّمثل 
شــده و به همین جهت چنین مطلبی 
را فهمیده، فرزندش را امتحان کرده تا 

ببیند او چه جوابی می دهد.«

فــیـلســــوف  کـیرکـــگـــارد،   ۱۰
اگزیستانسیالیســت دانمارکــی، نظــر 
جالــب و تأمل برانگیــزی در خصوص 
ابراهیم و ذبح فرزندش دارد.  ماجرای 
او این پرســش مهم را مطرح می کند 
که »چــرا وقتی خدا به ابراهیم فرمان 
قربانی کــردن فرزند خود را داد حتی 
برای یک لحظه هــم به ذهن ابراهیم 
و فرزندش خطور نکرد که این فرمان 

در قسمت پیشین گفته شد که تمام داستان های قرآن پر رمز و راز و شگفت انگیزند، از جمله داستان 
آفرینش انسان و اعتراض مالئک و سرپیچی ابلیس، داستان تولد مسیح، داستان اصحاب کهف و ... اما به 
نظر می آید داستان ابراهیم و ذبح فرزندش و داستان موسی و خضر شگفت انگیزترند و نیز اینکه حساب 
خواب انبیا از خواب های دیگران جداست و عرصه دینداری، عرصه ابتال و آزمایش های دشوار است و در 
تربیت گریزی از ابتال و آزمایش های سخت و دشوار نیست اما مهم این است که این آزمایش ها با باورهای 
قلبی و انگیزه های درونی همراه شود. هفت پیام از داستان حضرت ابراهیم)ع( را در شماره پیش برای شما 

نوشتیم و اینک ادامه پیام های داستان را می خوانیم.
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مخالــف با وجــدان اخالقــی و عقل 
است؟« سپس می گوید: »زیرا ابراهیم 
و فرزندش در مقام عشــق بودند و به 
مقتضای عشــق عمل کردند و خدمت 
به معشوق و دل ســپردگی به معشوق 
فراتر از قواعد اخالقی و عقلی است.« 
از نظــر کیــرکگارد دینــداری اصیل 
ورای ادراک اخالقی و عقالنی است؛ و 
ایمــان یک ماجرای خطرانگیز و نوعی 
خطرکردن و سرســپردگی اســت که 
اوج آن »جهش ایمانی« اســت. ایمان 
حرکت با شــور و شوق است به سوی 
ســعادت ابدی، ایمان یک نوع نسبت 
حضوری و شهودی در پیشگاه خداوند 

است.
به باور کیــرکگارد پیامبران و عرفا در 
سپهر عشق می زیستند و اقتضای عشق 
به خدا، عشــق به انسان هاست و انسان 
در صورتی به آســتانه عشــق می رسد 
که این عشــق از محبت باطنی بجوشد 
و میــوة آن، خیرخواهی به سرنوشــت 
انسان هاست که در سه ساحت رفتاری 
عدالت و احســان و شفقت به هم نوعان 

خود تجلی پیدا می کند.
در آموزه های حکمای اسالمی نیز این 
قاعده آمده است: »َمن َاحبَّ َشئیًا َاحبَّ 
آثاره« یعنی هر کس چیزی را دوســت 
داشته باشد، آنچه را نیز از آن چیز صادر 
می شود دوســت خواهد داشت. سعدی 

هم می گوید: 
به جهان خــرم از آنم که جهان خرم 

از اوست
 عاشــقم بر همه عالم که همه عالم از 

اوست.
در قرآن نیز حضرت رســول )ص( به 
این وصف دل انگیز توصیف شده است: 

»رحمئ للعالمین«
)انبیــا/ 107( و چه نســبت لطیفی 
اســت میان خدای »رّب العالمین« و 
رسول »رحمئ للعالمین«اش. و خداوند 
حکیم در مقــام دلجویی از پیامبرش 
می فرماید: مبادا از اینکه ]مشــرکان[ 
ایمان نمی آورند جان خود را از شدت 
باِخٌع  َلعلََّک  افکنــی:  به هالکت  اندوه 

َنفَسَک َااّل یکونوا ُمؤمنین )شعرا/ 3( و 
نیز در اینکه پیامبرش از جنس مردم 
آمده  رنج هایشــان،  و غمخوار  اســت 
است: َو َلَقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم 
َعَلْیُكم  َحِریــٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْیــِه  َعِزیٌز 
ِحیٌم )توبه/ 128(  بِاْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف رَّ
از  پیامبری  برای شــما  یعنی: قطعــًا 
میان خودتان آمده اســت که هرگونه 
رنجی به شما رسد بر او گران آید ]به 
هدایت و رســتگاری شــما[ دل بسته 
اســت و نســبت به مؤمنان شفیق و 

است. مهربان 
همة این هــا حکایتگر آن اســت که 
داســتان هدایــت و تربیــت در مکتب 
پیامبران و عارفان، فراتــر از اخالق، با 
عشــق و شــفقت پیوندی ژرف خورده 
است؛ توگویی اکســیر محبت و عشق 
در تربیــت معجزه می  کند و از محبت و 
مهرورزی است که، به قول موالنا، تلخ ها 

شیرین و مس ها زرین می شود.

قرابت  های  کیــرکگارد  نظــر  این   ۱۱
زیادی با نظر موالنا در این موضوع دارد. 
داستان ابراهیم و اسماعیل برای موالنا 
بســیار الهام بخش و الگوســاز است و 
موالنا عید واقعی را عید قربان می داند.

همچون اسماعیل پیشش سر بنه
شاد و خندان پیش تیغش جان بده

من چو اسماعیلیانم بی حذر 
بل چو اسمعیل آزادم ز سر
 فارغم از طمطراق و از ریا
قل تعالوا گفت جانم را بیا

دیوان مثنوی

دشمن خویشیم و یار آنکه ما را می کشد
غرق دریاییم و ما را موج دریا می کشد

زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می دهیم
کان ملک ما را به شهد و قند و حلوا می کشد

نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان
عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد

خویش فربه می نماییم از پی قربان عید
کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد
دیوان شمس تبریزی

۱۲ تعبیــر لطیف و درس آموز »َفانُظر 
« )پــس بنگر نظرت در این  ماذا َتریا
کار چیســت؟( چــه به جهــت فرم و 
شــکل و فرآیند، چه به جهت معنا و 
محتــوا و مضمون، می توانــد یکی از 
اصل ها و پایه هــای بنیادین تربیتی ما 
در خانه و مدرســه و دانشــگاه باشد. 
قرار اســت فرزندان و دانش آموزان و 
دانشجویان ما از سن نوجوانی به بعد، 
خود انتخاب کنند، انتخاب دوســت و 
رفیق، انتخاب رشتة تحصیلی، انتخاب 
دانشگاه و محل تحصیل، انتخاب شغل 
و محل کار، انتخاب همســر و شریک 
زندگی...، شایسته است در همة موارد 
فوق، در کنار نســل جوان و همراه با 
آنان وارد گفت وشنود و دیالوگ شویم 
و حتی اگر نظــر خود را صددرصد بر 
حق می دانیم باز دوســتانه و فروتنانه 
و ابراهیــم وار از فرزند خود بپرســیم 
»فانُظــر ماذا َتــری« و از این رهگذر 
»آزادی و مســئولیت پذیری« را به او 
بیاموزیم تــا نرم نرمک با جانش یگانه 

شود.
امــروزه یکــی از چالش هــای مهم 
فرزندانمان  که  اســت  این  ما  تربیتی 
برای انتخاب هــای خود آزادی کامل 
مســئولیت های  به  اما  می کنند  طلب 
دارند.  توجه  کمتر  انتخاب  این  خطیر 
بــرای مثال می خواهند در یک فضای 
کامالًً آزاد همســر خویش را انتخاب 
کنند اما چه بســا اتفــاق می افتد که 
بعد از چند ماه کارشــان به آســانی 
بــه جدایی و طالق می کشــد با کلی 
آســیب ها و خســارت های مــادی و 
عاطفــی و روانــی. فرزنــدان مــا به 
این مســئله توجــه ندارند که آزادی 
باری اســت گران، بــل گران بارترین 
اســت، و آزادی مطلــق بــه معنای 
مســئولیت پذیری کامل اســت. البته 
از حــق نگذریم ما هم نتوانســته ایم 
از  تأثیرگــذاری  نســخه ای مفیــد و 
آزادی و مســئولیت پذیری را در خانه 

کنیم. پیاده  مدرسه  و 
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در بحث و گفت وگویی دوستانه با جمعی از معلمان دربارة »شیوه انتخاب نوع محتوای بازخورد« بیان شد كه محتوای بازخورد 
معلم به دانش آموز به چهار عامل بستگی دارد: »بازخورد بر چه چیزی تمركز دارد«، »كار دانش آموز چگونه مقایسه می شود«، 
»معلم چه عملكردی را در نظر می گیرد« و »بازخورد چه ارزشــی را به دنبال خواهد داشــت«. هر بازخوردی كه معلم به كار 
دانش آموز خود می دهد تمامی این چهار عامل را به طور همزمان در برمی گیرد و به او كمك می كند تا تصمیم بگیرد چه چیزی 

در بازخورد به كار ببرد به انتخاب كلمه، وضوح، اختصاصی بودن و لحن در بازخورد كمك می كند.

بازخورد

دکتر نیره شاه محمدی

تمركز محتوای بازخورد۱

é محتوای هر بازخورد بر ســه سطح زیر تمركز دارد: 

معلم به ارائه اطالعاتی در مورد اشتباهات دانش آموز و درستی 

یا نادرستی كار او می پردازد كه در برگیرنده اطالعاتی دربارة 

كیفیت و عمق تكلیف یا كار انجام شده است، و بدین وسیله 

بدفهمی های دانش آموز را اصالح می كند.

é تمركز بر فرایند انجام تكلیف: اطالعاتی در مورد شیوة 

شــروع و فرایند انجام یك كار ارائه می شــود. از این طریق 

دانش آموز در می یابد بین ویژگی هــای یك تكلیف با فرایند 

انجــام آن و نتایجش چه ارتباطی وجــود دارد. همچنین به 

دانش  آموز در كسب مهارت یادگیری چگونه یاد گرفتن كمك 
می شود.

é تمركز بر كنترل و نظارت دانش آموز بر یادگیری خود 

)خود تنظیمی(: دانش آموز به جست وجوی اشتباهات خود 

می پردازد، آن ها را درك كرده، می پذیرد و براساس اطالعات 

ارائه شــده در بازخورد معلم عمل كرده و یادگیری او بهبود 

می یابد. از این طریق یادگیرنده به یادگیری خود اعتماد پیدا 

می كند در نتیجــه خودكارآمدی و اعتمادبه نفس او از طریق 

ترسیم ارتباط بین كار و تالش های هدفمند و اندیشمند انه اش 
تقویت می شود.

چهارضلعی باز خورد 
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ارزش بازخورد

ارزش بازخورد سازنده تنها گفتن نقاط قوت و ضعف 

دانش آموز نیست بلكه بیان اشتباهات دانش آموز است 

به همراه پیشنهاد به او دربارة چگونگی انجام و اصالح 

آن كار. دانش آموز باید بداند چرا جواب او درســت یا 

غلط اســت بنابراین الزم است معلم در بازخورد خود 

مشــخص كند دانش آموز در كدام بخــش كار خود 

پیشرفت داشته و پیشنهاداتی برای بهبود یادگیری او  
ارائه دهد.

مثال: از دانش آموزان خواسته می شود گزارشی دربارة 

ضرورت و اهمیت بازیافت کاغذ تهیه كنند. درهنگام 

بررســی گزارش و ارائه بازخورد معلم به دانش آموزی 

اعالم می كنــد كه این گزارش بهتر از گزارش قبلی او 

تهیه شده اســت زیرا در آن جزئیات بیشتری درباره 

دالیل بازیافت کاغذ ذكر شــده است. معلم پیشنهاد 

می كند كه اگر دانش آموز حقایق بیشتری به گزارش 

اضافه كند مانند: »بازیافت کاغذ ســبب می شــود تا 

درختان بیشــتری از خطر قطع شدن نجات یابند« و 

»ارائه اطالعات در مورد تأثیرات بازیافت بر كره زمین و 

هزینه های آن« به بهبود محتوای كار او كمك می كند. 

در اینجا معلم ضمن تمركز بر تكلیف فرایند انجام كار 

را نیز مورد بازبینی قرار می دهد عملكرد دانش آموز با 

كارهای قبلی اش مقایســه می شود. عملكرد توصیفی 

است ارزش آن مثبت و به نقد سازنده می پردازد.

مقایسه كار دانش آموز

كار دانش آموز به دو روش ارزشیابی می شود. یكی مقایسه عملكرد دانش آموز با یك استاندارد، و 

دیگری مقایسة عملكرد یك دانش آموز با دانش آموز دیگر. در روش اول كار یك دانش آموز با یك 

هدف یادگیری و میزان دستیابی او به هدف مورد نظر مقایسه می شود. این كار مشخص می كند 

دانش آموز با انجام كار خود چقدر به هدف مورد نظر دست یافته است و گام بعدی در آموزش چه 

باید باشــد )مقایسه خود مرجع( به عبارت دیگر كار دانش آموز با معیارهای از قبل تعیین شده یا 

عملكرد قبلی او مقایســه می شــود. در روش دوم عملكرد دانش آموز در انجام یك كار با عملكرد 

منفی در بین دانش آموزان را تقویت می كند.دانش آموز دیگر در انجام همان كار مقایسه می شود. این نوع بازخورد توصیه نمی شود زیرا رقابت 

نوع عملكرد دانش آموز
ارائه توضیحات واضح توسط معلم دربارة نوع عملكرد 
دانش آموز در انجام كارش ضرورت دارد. معلم الزم است 
آنچه را كه مشاهده می كند به وضوح توضیح دهد. برای 
این كار معلم نقاط قوت و ضعف دانش آموز دركارش را 
مشخص و از تشویق یا نقد كلی كار و گوشه و كنایه زدن 
به دانش آمــوز )چطور می توانی همچنین چیزی انجام 
دهی؟( خودداری می كند. مثالً  نمی گوید كارش خوب یا 
بد است، پس از انجام هر كار به دانش آموز فرصت كافی 
برای دریافت بازخورد مجدد می دهد بدون اینكه كسب 
نمره در كار باشــد. از این طریق دانش آموز در می یابد 
حتی كوچك ترین پیشــرفت او در كالس درس دیده 

می شود و به حساب می آید.

چهارضلعی باز خورد 
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آدابگفتوگو

»رهرو آن است كه آهسته و پیوسته رود«
حافظ 
ســرعت تحــوالت زندگــی امروزی 
باال رفته اســت. وقتی بــه مردمان در 
خیابان های شــهر نگاه می كنیم، نوعی 
شــتاب و ســرعت را به صــورت عینی 
می توانیــم ببینیم. گاهی بــا بروز یك 
مســئله اجتماعی، افراد به ســرعت راه 

حل می دهند، بدون اینكه در مورد خود 
مسئله صحبت كافی كرده و همة جوانب 
مســئله را مورد تعمق قرار داده باشند. 
این گونه با شتاب وارد عرصة عمل شدن، 
چه بســا فرصت های مناسب برای حل 
مسئله در آینده را از بین ببرد. »پرهیز 
از شــتاب« یكــی از مهارت های مورد 
توجه در گفت وگوست. وقتی از »پرهیز 

از شتاب« حرف می زنیم، منظور ایجاد 
فضایی امن برای تأمل و تعمق بیشــتر 
است. »پرهیز از شتاب«، لحظه ای دور 
شــدن از مسئله و فرصت  دادن به خود 
و دیگران اســت. ایجاد فضایی است كه 
افراد بتوانند در آن فضا نسبت خود را با 
بقیة افراد و صحبت های آن ها دریابند. 
بــا در نظر گرفتن این مهارت، فرد روند 
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ارتباط خود را آهســته و آرام می كند تا 
بتواند تأمــل و مهارت های گفت وگو را 

رعایت كند. 
طبیعــت و ماهیت گفت وگــو اقتضا 
می كند كه افــراد یكی بعد از دیگری و 
نه درهــم و برهم صحبت كنند، و روند 
ارتباط آهســته باشــد. عالوه بر آن هر 
كدام از شــركت كنندگان در گفت وگو 
این حق را دارنــد كه به آرامی صحبت 
كننــد و در حیــن صحبــت در مورد 
نكاتی كه نیاز به تعریف و توضیح دارند 
ســؤال كنند. بدون آهسته كردن روند 
گفت وگــو قادر به لمس كــردن معنا و 
اهمیت افــكار و تأثیر آن ها در زمینه و 
چارچوب اعمالمان نخواهیم بود. از این 
طریق می توان به یكی از هدف های مهم 
گفت وگو نزدیك شــد، یعنی آزاد شدن 
از ساختارهای حاكم و به دست آوردن 
توانایی برای درك و پذیرش جنبه های 

جدید و خالق جهان. 
از مشــكالت آموزش مبتنی بر  یكی 
تك گویــی، این اســت كــه دانش آموز 
می پندارد كه همــة جواب ها نزد معلم 
است و نسبت به سایر جواب های ممكن 
به نوعی بی انگیزه می شــود. زیرا در این 
چارچوب آموزشی، معلم در یك طرف و 
دانش آموزان در سوی دیگر قرار دارند و 
همه منتظرند كه ببینند جواب معلم به 
سؤال چیست. برای رسیدن به چارچوب 
آمــوزش تعاملی و افزایــش جویایی و 
كنجــكاوی در بیــن دانش آموزان الزم 
است فرصت تأمل و تعمق به دانش آموز 
داده شــود تا آن ها هم به همة جوانب 
مسئله فكر كند و هم به جواب هایی كه 
دیگران برای مســئله دارند خوب دقت 

كند. 
یكــی از تجربیات مــن دربارة تمرین 
مهارِت »پرهیز از شتاب« برمی گردد به 
دانش آموزانش  تعداد  كه  درسی  كالس 
باالی ســی نفر بود و هنگامی كه سؤالی 
مطرح می  شد، هر دانش آموز برای اینكه 
زودتر پاســخ خود را مطرح كند، زود، 

تند، سریع پاسخ خود را می گفت و من 
شاهد رقابتی می شــدم كه دقت فدای 
سرعت می شــد. پاسخ ها و صحبت  های 
دانش آمــوزان درهم و برهم می شــد. 
دانش آموزان پاسخ خود را فقط متوجه 
من می  كردند و می خواســتند نظر خود 
را فقط با معلــم در میان بگذارند بدون 
اینكه به پاســخ های دیگر دانش آموزان 
توجه كنند. به همین منظور فعالیتی را 
طراحی كردم. كاغــذی را از دفتر جدا 
كردم و روی آن عبارتی نوشتم و كاغذ 
را تــا كردم و روی میز خود گذاشــتم. 
به دانش آمــوزان گفتم از ایــن به بعد 

هر كس كه می خواهد به ســؤالی پاسخ 
دهد، بیاید اینجا و این كاغذ را در دست 
بگیرد و پاســخ خود را نــه فقط به من 
كه به همة كالس بگوید. شرطی هم كه 
گذاشــتم این بود كه فقط با در دست 
داشــتن این كاغذ می توانید پاسخ خود 
را بگویید. بعد از آن ســكوتی در كالس 
برقرار شــد كه فضای تأمل را بیشــتر 
پاسخ  اینكه  برای  می كرد. دانش آموزان 
دهند باید از جای خود بلند می شــدند 
و چنــد قدمی تا میز معلــم می آمدند 
ســپس  و  برمی داشــتند  را  كاغــذ  و 
پاســخ خود را با همــة كالس در میان 
می گذاشــتند. این روال ادامه داشت و 
اتفاق خــوب این فعالیت، زمانی بود كه 

یكــی از دانش آموزان از جای خود بلند 
شد كه بیاید كاغذ را بردارد و پاسخ خود 
را بگوید. چند قدمی كه  برداشت دوباره 
برگشت و نشســت. وقتی از او پرسیدم 
چرا چند قدم برداشــتی و برگشــتی؟ 
گفت در فاصلة همین قدم برداشتن، به 
پاسخی كه می خواستم بدهم فكر كردم. 
دیدم كه پاسخ من به پاسخ یكی از دانش 
آموزان نزدیك است. با خود گفتم بهتر 
اســت فرصت را در اختیار بقیة پاسخ ها 
قرار دهم. اتفاق خوبی افتاده بود. فضای 
تأمل شــكل گرفته بود. دانش آموزان به 
بودند.  پاســخ های یكدیگر توجه كرده 
فقط معلم دانای كل كالس نبود و بقیة 
دانش آموزان پاسخ های خود را تأیید یا 
رد می كردند. همان چند قدم كه فاصله 
بود بین دانش آموز و برداشتن آن كاغذ، 
زمانی بود كه هم احترام به همة پاسخ ها 
درونش بود و هم اشتیاق برای شنیدن 
و گفتن پاســخی جدیــد. همان چند 
قــدم، زمانی بود برای تأمل بیشــتر، تا 
دانش آموز به پاسخ خود و پاسخ دیگران 
فكر كند. خوِد مــن هم به عنوان معلم، 
برای پاســخ  دادن به سؤال، برگة كاغذ 
را دســتم گرفتم و رو بــه همة كالس 
پاسخ خود را گفتم. پاسخی كه با كمك 
برگة  بود.  آمده  به دســت  دانش آموزان 
كاغذ را باز كردم. روی آن نوشــته شده 
دانش آموزی  ما«. هر  »پاســخ های  بود 
فرصت شكل  دادن به پاسخ را یافته بود. 
با تأمل به پاســخ خود و تعمق در پاسخ 
دیگران. گاهی الزم نیســت كه بگوییم 
»زود، تند، سریع پاســخ دهید!« بهتر 
اســت به اندازة چند قدم هم كه شده، 
به دانش آموز، زمان بیشتری برای تأمل 

بدهیم. 
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سنت های دیروز، اولویت های امروز

دکتر محمد نیرو 
دبیر ریاضی منطقه ۴ تهران

 نقش محتوای یادگیری و قوانین آموزشی 
در زمینة كاربست نظریة اجتماعی - فرهنگی

به نظر می رسد كه شیوه های آموزشی مرسوم )سّنتی( در كالس ها و مدارس، 
آثاری را در عادات رفتاری و یادگیــری دانش آموزان ایجاد می كند كه گاهی 
موجب اختالل در روند تغییر یا اصالح رویکردهای آموزشــی می شود. این امر 
در ترجیح فراگیران در انتخاب شــیوه های مختلف یادگیری نیز دخالت دارد. 
ترجیحات ســّیالی كه به رغم تفاوت آن در میان افراد، با تغییر شرایط تحّول 

می یابند. 

شیوه های آموزشی مرسوم
بــه طور معمــول، در كالس ها معّلم 
گوینــده اســت و بّچه ها شــنونده یا 
نگارنــدة جزوه اند. در ایــن كالس ها، 
معّلــم فّعــال و محور كالس اســت و 
بّچه هــا منفعــل و دریافت كننده انــد. 
در آنجــا ناظر بر حداقــل تعامل معّلم 
با بّچه هــا یا تعامل بّچه هــا با یكدیگر 
بر اظهارات فراگیران در  بنا  هســتیم. 
ایشــان داشــتم،  با  مصاحبه هایی كه 
رویكرد تعامل مــدار و مبتنی بر نظریة 
اجتماعــی- فرهنگــی در كالس من، 
تفاوت های قابل توّجهی با شــیوه های 
آموزشــی مرســوم داشته اســت. به 
 عنوان مثال »دانش آموز/ ع« می گوید: 
»آقا خیلــی متفاوته! ... نحوة تدریس، 
بیشتر در ســال گذشــته روی تخته 
 بــود ...«. همچنیــن »دانش آموز/ غ«

بــه حجــم گســترده تعامــالت بین 
 دانش آموزی در قالــب فّعالیت گروهی 
در قیاس با ســال های گذشــته چنین 
اشاره می كند: »این حجم کار گروهی را 
برای اولین سال تجربه كردیم. سال های 

پیش حالت کمکی و چاشنی داشت.«. 
همكار من نیز كه تجربه ای مشابه داشته 
می گویــد: »من در آن ســال كمترین 
میزان استفاده از تخته و كمترین میزان 
صحبت عمومی را داشتم ولی بیشترین 

بازده را داشتم...«.
شــیوه های  كه  آســیبی  اصلی ترین 
آموزشی  رویكردهای  تغییر  در  مرسوم 
از جملــه رویكرد حاضــر دارد، ایجاد 
عــادات بعضًا نادرســتی اســت كه در 
رویكردهای  مقتضــی  تغییــرات  برابر 
اســت  بدیهی  می كند.  مقاومت  نوین، 
كه هرچه رســوب چنین عاداتی بیشتر 
یا اصالح آن  تغییر  باشــد، دشــواری 
بیشــتر اســت. بنابراین در آسیب زایی 
شیوه های مرسوم می توان به مخالفت ها 
در  دانش آموزان  اكثــر  مقاومت های  و 
طی نیم ســال نخســت اجرای رویكرد 
حاضر اشــاره كــرد. همچنین ترجیح 
برخــی از دانش آمــوزان بــا رتبه های 
باالتــر بــه تــك روی و فّعالیت هــای 
انفرادی به منظور برتری در رقابت های 
دانش آموزان  اقبال  كنار  در  بین فردی، 

و حاشــیه رانی  انفعالی  به جزوه نگاری 
كتاب درسی از دیگر موانع اجرای این 

رویکرد است. 
بــه رغم ایجــاد برخی آســیب های 
ماندگار از شــیوه  های مرسوم، به مرور 
ناظــر بر رفع یا اصــالح برخی از آفات 
بودم.  مزبور  و كاستی های شــیوه های 
در این میان می توان به بهرة دوســویه 
و هم زمــان دانش آموزان در ســطوح 
مختلــف، جلب مشــاركت عمومی در 
فرایند یاددهــی- یادگیری و توّجه به 
خصایص فردی- فرهنگی اشــاره كرد. 
با وجود تعامل بیشــتر دانش آموزان با 
یكدیگر و به دلیل مواجهه كمتر ایشان 
با معّلم و پاســخ گویی بــه وی، برخی 
هراس ها از جمله ترس از پرسش گری 
و پاســخ دهی، حضور در پــای تخته، 
قضاوت و خجالت زایل شــد. همچنین 
این رویكرد، شــاهد اصالح  در اجرای 
نگــرش دانش آموزان در مورد دشــوار 
بودن درس ریاضی، گذار از مشــاهده 
و خســتگی تدریــس به مشــاركت و 
تعامل مدار، رفع هدر رفت  فعالیت های 

یادگیریتعاملی
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زمان مغتنم یادگیری در كالس درس، 
گشایش زمان و شــور ماندگار در رفع 

اشكال مسئله ها بودم. 
نكتة آخر در آسیب زدایی از شیوه های 
یادگیــری  از  اســتفاده  بــا  مرســوم 
با  فراگیران  تقابــل  رفــع  تعامل مدار، 
به روش های معلم محور  معّلم نســبت 
با طرح سؤال هایی  اســت؛ كه معمواًل 
می گرفت.  دانش آموزان شكل  از سوی 
جســتجوگرانه  الزامًا  كه  ســؤال هایی 
نبوده و گاه با اغراضی چون تضادورزی 
یا برتری جویی مطرح می شــد و آفاتی 
چون حاشیه رانی و سفسطه زایی را در 
پی داشت و فرصت گرانبار یادگیری را 
برای عموم دانش آموزان زایل می كرد. 

ترجیحات یادگیری فراگیران
نتایج بسیاری از پژوهش ها مؤّید آن است 
كه یادگیری عمیق تر مفاهیم برای فراگیر 
بــا یاددهی او به همتایان مالزمه دارد. به 
عنوان نمونه، مك كی و كابرالس  )1996: 
87( با ترسیم هرم یادگیری، تفاوت میزان 
یادگیری فراگیران و ماندگاری اطالعات 

به دســت آمده آن ها را در انواع روش های 
تدریس به مقایسه گذاشته و تدریس به 
دیگران را واجد بیشترین سهم یادگیری 
برای فرد می دانند. چنیــن تجربه ای در 
اجرای رویكــرد حاضر نیــز رخ  داد و از 
ایــن روی ناظر بر تغییر تدریجی ترجیح 
یادگیری بســیاری از فراگیران به شیوة 

همیارانه بودیم.

در این رویكرد، یادگیری دانش آموزان 
اغلب بر مدار فّعالیت های گروهی شكل 
می گیرد. به طور قصد شــده و طبیعی، 
سرگروه ها در مقام رفع اشكال مسئله  ها 
یــا آموزش به اعضا بر می آیند و به فهم 
عمیق تر مفاهیم و توانایی بیشــتر حل 
مســئله نائل می شــوند. با این وجود، 
عالوه بر اینكه سرگروه نیز گاه، ایده های 
حل مســئله  را در تعامل بــا اعضاء به 
دســت  می آورد؛ بســیاری از اوقات در 
بازانتقال بعضًا خودجوش مطالب توسط 
زیرگروه ها به سایر دانش آموزان تعمیق 
یادگیری در پی یاددهی، به طور فراگیر 

در كالس درس گسترش می یابد.
همچنین بــا وجود تجــارب مفیدی 
كه دانش آمــوزان در یادگیری همیارانه 
داشتند، ترجیح اغلب دانش آموزان دورة 
دوم دبیرســتان، اعــّم از دانش آموزان 
ممتاز یا ضعیف، این اســت كه تدریس 
مفاهیم درســی، نخســت توسط معّلم 
صــورت پذیرد و ســپس در مقام حل 
مســئله  یا رفع اشــكال از كار گروهی 
بهره مند گردند. همچنین افزون بر اینكه 
اعتماد بیشــتر به معّلم در مقام تدریس 
بــرای گروه های مختلــف دانش آموزی 
عمومیت داشــت، بعضــًا دانش آموزان 

هرم یادگیری
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ضعیف تر برای پرهیز از سرخوردگی نزد 
همكالسی خود )سرگروه( و دانش آموز 
قوی تر برای محروم نماندن از بهره های 
بیشتر از معّلم، چنین ترجیحی را مطرح 
نمودند. این در حالی است كه استفاده 
از كار گروهی به منظور حل مســئله  و 
رفع اشــكال آن، با دالیل گوناگون اعم 
از هم زبانی، احســاس راحتی و گسترة 
فرصــت ایجاد شــده بــرای یادگیری 
عمیق تر، مورد توافق اغلب دانش آموزان 

است.
در حالی كــه اقبــال و ابرام بیشــتر 
دانش آموزان متوسطة دوره دوم متوجه 
دانش آموزان  بــود،  معّلم محور  تدریس 
متوســطة دوره اول چنیــن اصــراری 
نداشــتند. ایــن امر شــاید بــه دلیل 
و  عدیده  آزمون هــای  دغدغه  آفرینــی 
مهمتِر پیش روی ایشان از جمله كنكور 

سراسری است. 
عملکرد همكار من در پایة هشتم كه 
از این رویكرد نیز بهره مند بود، شاهدی 
بر این مدعا اســت. او عمــدة تدریس 
ریاضی خــود را در جریان فّعالیت های 
مبنای  بــر  و  دانش آمــوزان  گروهــی 
فّعالیت های كتاب درسی قرار داده بود 
و تا حدودی مبتنی بر شیوة اكتشافی و 
رویكرد ساخت وسازگرایی عمل می كرد. 
كالس  توصیــف  در  وی  این بــاره  در 
درسش به من چنین گفت: »... من در 
این سال فكر می كنم كه من هیچ وقت 
به بّچه ها درس ندادم. من نهایتًا بعد از 
دو سه جلسه كه ]بچه ها[ با هم سروكله 
می زدند، جمع بندی می كردم...«. جالب 
است كه من در مصاحبه با دانش آموزان 
وی، به طــور عمده نارضایتی خاصی را 

در این خصوص مشاهده نكردم.
به نظر می رسد كه ترجیحات مختلف 
دانش آموزان در مورد سهم معلم یا كار 
گروهی در اجــرای رویكرد تعامل مدار، 
بر اســاس ســطوح درســی فراگیران، 
دانش آموزان،  بافــت  و  فردی  شــاكلة 
همچنیــن میــزان دشــواری محتوای 
آموزشی، متفاوت اســت. شاكلة فردی 
پیوند محکمی بــا گرایش دانش آموزان 

نســبت به انتخاب سبک های یادگیری 
دارد و آن ها را به ســبک های وابســته 
بــه زمینه یا نابســته به زمینه ســوق 
زمینه  به  نابسته  یادگیرندگان  می دهد. 
ترجیح می دهند تنها كار كنند و قادرند 
كوشــش های خــود را در رابطه با حل 
مسائل، ســازمان دهند و دوست دارند 
تعیین كنند.  را خودشان  هدف هایشان 
در حالــی كــه یادگیرندگان وابســته 
به زمینــه ترجیح می دهنــد در گروه 
كار كننــد، با معّلم و همســاالن خود 
تعامل بیشــتری داشــته باشــند و به 
تكالیف ســازمان یافته و تقویت بیرونی 
بیشــتر نیازمندند. صفرعلی زاده و ادیب 
)1394( نشــان دادند كه دانش آموزان 
با سبك نابسته به زمینه در استفاده از 
روش سّنتی، پیشرفت تحصیلی بهتری 
نسبت به دانش آموزان وابسته به زمینه 
در درس ریاضی داشــتند. تجربة من بر 
اســاس رویكرد حاضر نیز حاكی از آن 
اســت كه این گروه از دانش آموزان، به 
ویژه در شــرایطی كه خاستگاه درونی 
رقابت های بین فردی، همچنان حاكم بر 
آن ها باشد، به دنبال تک روی و ارتقای 
جایگاه خــود با تکیه بــر آموزش های 

سنتی و معلم محور هستند.
بــه هــر روی عمــوم دانش آمــوزان 

ممتــاز و غالب دانش آموزان متوســط 
و ضعیــف، بــه نقش آفرینی مســتقیم 
معّلم در تدریس و یادگیری نخســتین 
مفاهیم مایل اند و بــا تأكید بر بازدهی 
كار گروهی در تكمیل فرایند یادگیری، 
گرایش بــه محدودتركردن ســهم آن 
در كنــار كاركردهای مســتقیم معّلم 
دارند. در آخر گفتنی است كه با وجود 
تجــارب صــورت گرفتــه در یادگیری 
همیارانــه، گروهی از فراگیــران، اقبال 
به جزوه نویسی یا داشــتن جزوه دارند 
كه به نظر می رســد میراث ذائقه سازی، 
نیازآفرینــی و پشــت گرمی های روانی 

كاذب از شیوه های مرسوم است.
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6، صص. 83-۹6.
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در شماره های پیشــین اشاره شد که 
ساختمان مدرسه می تواند پس از معلم، 
به معنــای مصطلح آن و همســاالن و 
همکالســی ها )به عنوان معلم سوم( در 
جهت یادگیری نقش ایفــا کند و معلم 

سوم باشد.
این موضــوع را در پایه های تحصیلی 
دبســتان و حتــی دوره اول متوســطه، 
می تــوان بــه تبدیــل مدرســه به یک 
اسباب بازی آموزنده در مقیاس بزرگ تر و 
یا یک همبازی برای بچه ها تشبیه نمود. 
اگر بتوانیم در عناصر معماری، تزئینات و 
مبلمان مدرسه، امکانی فراهم كنیم که 
دانش آموزان با مداخله در آن ها، به شکلی 
خودآغــاز، بتوانند در حالی که ســرگرم 
می شــوند، به دانش و مهارت های خود 
بیفزایند، شاهد همان اتفاقی خواهیم بود 
که کودکان در ارتباط با اسباب بازی های 

واجــد ارزش در زمینــه یادگیــری و یا 
همبازی های خود با آن روبرو می شــوند. 
با این حســاب، اتفاقی که در برخورد با 
بازی های فکری رخ می دهد می تواند در 
اندازه هایی بزرگ تر و در مقیاس معماری، 
درون محیط هــای یادگیری نیز محقق 

شود.

مدرسه، اسباب بازی آموزنده
بازی از یك سو، باید سرگرم کننده، فعال، 
خود به خود، خود آغــاز و چالش برانگیز 
باشــد و از سوی دیگر با یادگیری ارتباط 
داشــته تا موجب توسعه شناخت گردد. 
سازندگان اســباب بازی های آموزشی به 
طور معمول در تالش هستند تا یک ابزار 
نسبتًا کوچک با ویژگی های جذاب و گیرا 
تولید کنند که هدف یا اهداف مورد نظر 
در یادگیری را تأمین کند؛ اهدافی که به 
کمک فرم، بافت، رنگ و روابط معین در 
اجزا با رویکرد تعامل بین کودک و وسیله 
بازی به گونه ای که آن وسیله با جذابیتی 
کــه دارد بتواند کــودک را مختارانه به 
سمت خود بکشاند. این موضوع می تواند 
در مدرسه هم دیده  شود. کالبد مدرسه، 
به مثابه یک اســباب بازی جذاب، تبدیل 
به یک وسیله یا ابزار بزرگی می شود که 

دیوار آموزشی
محمد تابش

طراح و پژوهشگر 
در حوزه معماری مدارس

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلمسوم
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در اختیار دانش آمــوزان قرار می گیرد تا 
با این وســیله به وسعت شناخت خود از 
جهان بیافزایند و در پی آن دانش خود را 

گسترش دهند.

معمای کتاب ریاضی 
یا یک بازی فکری

در دبســتانی، یکی از فضاهای خود را 
بــه درس ریاضی  اختصاص داده بودند تا 
معلمین از آن بــرای یادگیری بچه ها در 
درس ریاضی اســتفاده  کننــد. این فضا 
معمواًل، محل جمع شــدن و گپ وگفت 
بین معلم ها برای برنامه ریزی های مرتبط 
با درس ریاضی دبســتان شده  بود. روزی 
در ســاعات پایانــی مدرســه، در حالی 
که چند نفر از بچه هــای کالس دوم در 
گوشــه ای از این فضا مشــغول بازی و 
گفت وگو بودند، در گوشه ای دیگر، چند 
نفر از معلمین مدرسه دربارة این صحبت 
می كردند کــه چگونه می توانیم این فضا 
را قدری شــاداب تر و با نشــاط تر کنیم، 
چون احساس همه آن ها این بود که این 
فضا قدری بی روح و کســالت آور اســت. 
نظرات مختلفی مطرح شــد. استفاده از 
گلدان، تغییر در مبلمان، تعویض پرده ها، 
رنگ آمیزی جدید دیوارهــا و... . در این 
میان پیشــنهاد رنگ آمیــزی کالس به 

شکلی متنوع و شاداب  با رنگ های نسبتًا 
شادتر، بیشــتر از بقیه پیشنهادها مورد 

توجه قرار گرفت. 
در ایــن حــال توجــه یکــی از این 
معلمیــن، بــه فعالیتی کــه بچه ها در 
گوشه دیگر کالس مشــغول آن بودند 
جلب شــد. بچه ها روی فرش نشســته 
بودنــد و با تعدادی مربــع کوچک که 
درســت  رنگی  مقواهای  با  خودشــان 
کــرده بودنــد مشــغول حــل یکی از 
معماهای کتاب ریاضــی بودند. بچه ها 
می خواســتند با مربع های رنگی 5 در5 
سانتی متری، 12 قطعه مختلف درست 
کنند به طوری که هر قطعه، با 5 مربع 
هم رنگ و هم اندازه درســت شده  باشد، 
و سپس یک جدول را، که خانه های آن 
از 5 ردیف و 12 ســتون مربع شکل و 
هم اندازه با مربع های کوچک تشــکیل 
شــده باشــد، با این 12 قطعه پرکنند. 
بچه ها با این کار، برای حل معمای خود 
چیزی شبیه به یک اسباب بازی فکری 
کوچک در حدود یک مقوای 25 در60 

سانتی متری درست کرده بودند.
 

رنگ در محیط به کمک بازی ریاضی
معلم مــورد نظر، با دیــدن این صحنه، 
پیشنهاد جدیدی برای شاداب کردن محیط 

یادگیری ریاضــی ارائه كرد. او به همکاران 
خود گفت: »من فکری به نظرم رســید«. 
پس از آن بدون مکث به بچه ها اشاره کرد 
و گفــت: »نگاه کنید کــه این بچه ها چه 
می کنند!«. آن ها نیز فعالیت بچه ها را دیدند 
و متوجه موضوع مورد تالش آن ها شدند. در 
این زمان یکی از معلمین پرسید: »خوب، 

چه فکری دارید؟« 
ایده ای که در ذهــن آن معلم با توجه 
به فعالیت بچه ها شکل گرفته بود، تبدیل 
بازی فکری آن ها در مقیاســی بزرگ تر 
بــر روی یکی از دیوارهــای آن فضا بود. 
البته مربع های رنگی بزرگ تر با فوم های 
رنگی نســبتًا ضخیم که بتواند مثل یک 
پازل، ســطح یک قاب بزرگ روی دیوار 
را با رنگ های شاد و متنوع بپوشاند. این 
قطعات به کمک چســب های پارچه ای، 
روی موکت با طرح شــبکه ترسیم شده 
روی آن، به راحتی می چسبند و یا از آن 

جدا می شوند.
باید گفت که قانــون و ابعاد این بازی 
فعالیت ها  باشد. می شود  متغیر  می تواند 
و معماهای مختلف دیگری را هم مطرح 
كرد و با تغییر ابعاد این قاب بر روی دیوار، 
عالوه بــر رنگین كــردن فضای کالس، 
دیواره آن کالس را تبدیل به یک اسباب 

بازی فکری بزرگ نمود. 

با قطعه های زیر هر شكل سطح آن را به طور كامل بپوشانید. از رنگ های مختلف استفاده كنید تا قطعات را نشان دهید.
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بچه ها بــا آن در تعامل خواهند بود 
و معماهای مختلــف را حل می کنند. 
شــکل و ترکیــب رنگ ها بــه جهت 
تغییــرات مداوم در چینــش قطعات 
رنگی و هــم تغییر در شــکل و ابعاد 
آن ها، طــرح و نقش روی دیوار، دائمًا 

تغییــر می کند و هیــچ گاه یکنواخت 
نمی شود. 

هر هفتــه یک فعالیت یــا یک معما 
مطرح می شــود و بچه ها را به شــکل 
آموزنده ای ســرگرم می کند. موضوعات 
مختلفی مانند الگویابــی، تقارن و... در 

کالس دوم دبســتان و بســیاری موارد 
دیگر در کتب درســی دیگــر می تواند 
تولیدکننده ایده طرح باشــد. این تغییر 
در موضوع و شــکل  ها، دیواره کالس را 
به شکل متنوعی، رنگارنگ و همچنین 

رنگ به رنگ می نماید.

الگوهای زیر را ادامه دهید. هر بار الگو را توصیف كنید.

 شایسته است با هم مروری کنیم که چه اتفاقاتی در این داستان افتاده است:
1. هم فکری معلمان برای زیباسازی محیط

2. توجه به فعالیت دانش آموزان و کسب ایده از آنان
3. تبدیل بخشی از ساختمان مدرسه به یک اسباب بازی بزرگ آموزنده و تعاملی

4. رنگین شدن محیط یادگیری و شاداب و زیباتر شدن آن محیط 
5. تنوع و تغییر این محیط با تغییرات متأثر از بازی های فکری آموزنده دانش آموزان

به نظر شــما، آیا این پنج اتفاق نمی تواند حتی به شکل های گوناگون دیگری در مدرسه شما رخ بدهد؟ اتفاقاتی که بخش هایی از 
محیط کالبدی مدرسه را به اسباب بازی های بزرگ آموزنده و تعاملی تبدیل کند و نتیجه آن تبدیل ساختمان مدرسه به یک وسیله 

برای یادگیری در دانش آموزان گردد.

با توجه به خط تقارن، نیم دیگر شكل را مانند نمونه بكشید.

از شابلون و خط كش كمك بگیرید. نیمه دیگر فرش و دیواری را كه كاشی كاری شده است كامل كنید.
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شکوفه راستگو جهرمی
دبیر ناحیه 1 شیراز
عكاس: حمیدرضا رازقی

گفت وگو با منوچهر فرج زاده، معلم نیریزی

 چه شــد که وارد آموزش وپرورش 
شدید؟

بنده ســال 70 وارد دانشــگاه شهید 
باهنر شیراز شدم و در رشتة برق شروع 
به تحصیل کردم، و بعد از گرفتن مدرک 
فوق دیپلم و سپس لیســانس، در سال 
1374 بــه اســتخدام آموزش وپرورش 
استهبان  روســتاهای  در  ابتدا  درآمدم. 
مشغول به کار شــدم و سپس به عنوان 
هنرآمــوز به هنرســتان باهنــر نی ریز 
منتقل شــدم. االن هم به عنوان مسئول 
نمایندگی بخش قطرویه مشغول هستم.

معلم  یک  به عنوان  فرج زاده،  آقای   
دونده هم  و  که ورزشــکار  فرهنگی  یا 
دوی  مسابقات  در  شرکت  تجربة  هست 
استقامت ماراتن را دارید و هم دغدغة 
امکانــات مدارس و دانش  آمــوزان را؛ 

چگونه این ها را با هم تلفیق کرده اید؟
واقعیتــش مــن وقتــی ســر کالس 
مــی روم و می بینم کــه بچه ها حتی از 
لحاظ صندلــی و دیگر امکانــات اولیة 
کالسی مشــکل دارند ناراحت می شوم. 
مدرســه هایی با قدمت 40 یا 50 سال 
فقط با یک رنگ آمیــزی برای اول مهر 
آماده  می شود. همیشه هم که نمی توان 
منتظر دولت مانــد که کاری بکند. باید 
خودمان برای مدرسة بچه هایمان کاری 
بکنیــم. من بارهــا به تهــران رفته ام و 
خیریــن نی ریزی یا مســئوالن را پیدا 
کرده ام و شــرایط مدارس و مشــکالت 
را با آن ها در میان گذاشــته ام. حتی به 

آن ها گفته ام بعدها نگویید کســی به ما 
اطالع نداد و ما از وضعیت مدارس مطلع 
نبودیم! گفتــه ام من بــه نمایندگی از 
آموزش وپرورش نی ریز آمده ام تا به شما 
اطالع دهم که همان مدارســی که شما 
در دوران دانش آموزیتــان در آن درس 
می خواندیــد، از روی ناچاری، هنوز در 
حال اســتفاده هستند. بنابراین اگر یک 
زمین لرزة مختصر هم بیاید این مدارس 
بر سر بچه ها خراب خواهند شد. همین 
حاال با یک بارندگی مختصر مدارس ما 
دچار مشــکل می شــوند... این کارهای 
من، خوشبختانه، به لطف خدا و کمک 
و همــت خیرین در این مدت ســبب 
شده است که توانسته ایم چند نمازخانه 
برای مدارس بســازیم و برای ایتام نیز 

کمک هایی دریافت کنیم و ...

این قدر دغدغه ساختمان های   چرا 
مدارس نی ریز را پیدا کرده اید؟

در این سال ها خوشبختانه در روستاها 
اقدام به نوســازی مدارس شــده 

به  اســت که آن هم، متأسفانه، 
دلیل خشک ســالی و مهاجرت 
به شهر جمعیت  روســتاییان 
است  آمده  پایین  روســتایی 

و تقریبــًا بعضــی از این ها 
برای  کافــی  جمعیــت 

همــان  از  اســتفاده 
را  نوســاز  مــدارس 

ندارند. مشکل عمده 
امکانات  کمبود  ما 

در خود شهر نی ریز است. مدارس نی ریز 
بســیار فرسوده اســت. هنگام بارندگی 
بچه ها دچار مشــکل می شوند و خدای 
ناکــرده اگر زلزله بیایــد وضعیت بدی 
خواهیم داشــت. من بارها سراغ خیرین 
مختلف رفته ام و خوشبختانه در دو سال 
اخیر حدود 44 میلیون از خیرین برای 
ایتــام کمک دریافت کــرده ام. عالوه بر 
این ســه سالن اجتماعات و نمازخانه در 
روســتا، دو تا نیمه تمــام و یکی از پایه 
ســاخته ایم. برای این کار مبلغ دویست 
میلیون تومان از خیرین و شورا و اداره و 

کمک  دانش آموزان 
گرفته ایم و کار 

را بــه اتمام 

با خبر شدیم آقای منوچهر فرج زاده، معلم نی ریزی، مسافتی حدود 300 کیلومتر 
را، از نی ریز تا شیراز، به مدت 10 روز دویده است تا پیام های دانش آموزان نی ریزی 
را به جشنوارة خیرین مدرسه ساز در شیراز برساند. دغدغه مندی و عزم او برای 

گرفتن کمک و تجهیز مدارس شهرش ما را مشتاق به دیدارش نمود.

گفتوگو

دوندگی برای بچه ها
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فرسودگی  مشــکالت  اما  رســانده ایم. 
مدارس همچنان پابرجاست.

 چطور شد به فکر افتادید با دویدن، 
از نی ریز تا شیراز، از خیرین مدرسه ساز 
تقاضای ســاخت مدرسه برای شهرتان 

کنید.
من بارهــا مســیرهای مختلفی را به 
مناســبت های مختلف مثــل روز معلم 
یــا روز مادر و... دویده ام. در مســابقات 
دو ماراتن در کشــورهای مختلفی مثل 
ارمنســتان، چین و امارات دویده ام. ما 
از حدود  در آموزش وپــرورش نی ریــز 
پیش مجمــع خیرین  یک ســال ونیم 
مدرسه ســاز را راه انداختیــم. در اولین 
مراســمی که به عنوان عضو این مجمع 
شــرکت کردم؛ از آنجا که سابقه دویدن 
در مسابقات مختلف را داشتم به این فکر 
کردم کــه بتوانم با دویدنم هم قدردانی 
خــودم را به خیرین محتــرم ابراز کنم 
و هم اینکه از خیرین تقاضای ســاخت 

مدرسه ای در نی ریز کنم.

 آیا مسئولین ادارة نی ریز هم از این 
برنامه شما اطالع داشتند؟

بله. وقتی موضــوع را با آن ها در میان 
گذاشــتم خیلی هم اســتقبال کردند. 
حتی پیشــنهاد کردند از دویدن من در 
مســیر و کل ماجرا فیلم تهیه شــود 
تا در جشــنواره خیریــن به نمایش 
گذاشــته شــود و برای این کار از 
آقای طباطبایی، فیلمساز نی ریزی، 

خواستند زحمت تهیة فیلم را بکشد که 
کشید.

من قبل از حرکت سراغ دانش آموزان 
مدارس فرسودة شــهر رفتم و ماجرا را 
برایشــان توضیح دادم. از آن ها خواستم 
به زبان خودشان با نقاشی و نامه تقاضای 
خود را برای ساخت مدارس ایمن و مجهز 
بیان کنند کــه این کار را انجام دادند و 
من نامه ها و نقاشــی ها را در کوله پشتی 
خودم گذاشــتم و یک روز صبح دویدن 
را شــروع کردم. ده روز در مسیر نی ریز 
تا شــیراز از مناطق مختلف گذشتم تا 
اینکــه در روز دهم با کوله پشــتی پر از 
نقاشی و گل به محل برگزاری جشنواره 
هم  برگزارکنندگان جشنواره  رســیدم. 
لطف کردند و اجازة  پخش فیلم کوتاهی 
را که از دویدن من در مسیر گرفته شده 
بود دادند. پس از آن بر روی سن رفتم و 
برای حاضران در جشنواره صحبت کردم. 
خوشبختانه بالفاصله آقای دکتر نظرپور 
مدیرکل نوسازی روی سن حاضر شدند 
و قول ساخت یک مدرسه 12 کالسه را 
به ما دادند. من آن قدر خوشــحال شدم 
که وصف ناشــدنی بود. پس از روبوسی 
با آقای دکتر نظرپور به او گفتم حاضرم 
از نی ریــز تا تهران بدوم تــا بتوانم یک 

مدرسة دیگر هم از شما بگیرم!
در واقع من چند هدف داشــتم. اول 
می خواستم به دانش آموزان نشان دهم 
که مــا معلمان به فکر آن ها هســتیم. 
بعــد بــه همکارانــم هم نشــان دهم 
که کار مــا نباید منحصــر به تدریس 

سرکالس باشد، باید با همة وجود برای 
با  بارها  بچه هایمان تالش کنیــم. من 
هزینة شــخصی به تهران رفته ام برای 
دیدار با نماینده های مجلس و مسئولین 
مختلف آموزش وپــرورش برای گرفتن 
تجهیزات مختلف  تأمیــن  برای  کمک 
و کمک به مــدرس و بچه های نیازمند 

نی ریز و روستاهای اطراف!

معلمی  الگوی  شما  فرج زاده،  آقای   
خود را از کدام یــک از معلمان دوران 

تحصیلتان گرفتید؟
من معلمان خوب زیادی داشته ام. یکی 
از الگوهای معلمی مــن آقای حمیدی 
معلم جغرافیای کالس دوم هنرســتان 
من بودند که بسیار هم سختگیر بودند. 
ایشان بعدها مدیر ما شــدند. روزی به 
علت کوتاه نکردن موی سرم در آستانة 
اخراج از هنرســتان بودم که خانمی از 
هــالل احمر برای دریافــت کمک آمد. 
من با تعدادی از دوستانم به بیمارستان 
رفتیم و خون دادیم. این باعث شــد روز 
بعد آقای حمیدی سرصف از کار ما تقدیر 
کردند و حتی 5 نمره به انضباطمان هم 

اضافه شد.
در پایــان، موقع خداحافظــی، آقای 
فــرج زاده لبخندی می زنــد و می گوید: 
»خداوند هیچ مردی را پیش خانواده  اش 
شــرمنده نکنــد و مــرا هــم جلــوی 
دانش آمــوزان و مردم شــهر! امیدوارم 
هرچه زودتر مدرســه ای کــه قولش را 

گرفته ایم ساخته شود.«
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قطعه
نشانی ات را گم کردم

از مادرت پرسیدم
قطعه ات را

آمــدم؛ و یــادم آمد كه 
می گفتی

قطعه همان غزل است
اگر سر نداشته باشد.

تو هم غزل بودی؛
قطعه،

قطعه، 
قطعه.

 علی زارعان

  

آستین باالزده 
تابستان !

زیر سایة تمشک،
به درخت های آبستن 

خیره مانده بود.
قورباغه ها  غرور  سنگ ها، 

را
تکلم کردند،

اما هنوز 
عرق ریزان 

زیر سایة تمشک،
میوه ها سقط می شوند.

شالب طبری

شانت )4(
شعریت، شــک اندازی و ارتباط، این ها 
سه ویژگی شعری بود در شماره های قبل 
به اجمال معرفــی کردیم و اكنون در این 
شماره، ویژگی چهارم یعنی انتقاد به اجمال 

بررسی می شود. 
مسلمًا کسی که قلم به دست می گیرد تا 
رقمی بر ورقی بزند دارای نظر و ایده است، 
حال ممکن است آن نظر تکراری باشد یا 
نباشــد که در هر حال بازگو کنندة نگاه و 
جهان بینی صاحب قلم است که در صورت 
تکراری و تقلیدی بودن نه تنها مخاطبی را 
تحت تأثیر قرار نمی دهد بلکه موجب مالل 

و اتالف وقت و قلم و کاغذ نیز می گردد. 
در پی نگاه تــازه و متفاوت حرفی تازه و 
متفاوت خلق می شــود که در این صورت 
نشانة بیداری و شاخک های پویای صاحب 
قلم نیز می تواند باشد. یکی از عالمت های 
مهم بیداری یک شــاعر نگاه نقادانه او به 
جامعه، انســان و واقعیت های موجود  در 
اجتماع است. شاعری که صرفًا به توصیف 
و تمجید و تأیید فضای موجود در اطراف و 
جامعه و زندگی انسان بپردازد نشان می دهد 
که یا از زمانة خود غافل است یا خود را به هر 

دلیلی پشت غفلت مخفی کرده است. 
شاعران و نویسندگان ماندگار و ستودنی 
عمومًا کسانی بوده یا  هستند که زبان ناطق 
مردم و همچنین بیانگر درونّیاتی باشند که 
دیگران یا عاجز از بیان آن هستند یا مجال 
بیان ندارند و از زبان دیگران بی زبان و بیان 

به نقد هنرمندانه در شعر روی می آورند. 

مقصود  نگارنده از انتقاد کلی است. نقد 
سیاسی، نقد اخالقی، نقد فرهنگی و دیگر 
نقدها که همگی نشان از شاعری می دهند 
که بیدارتر و تیزبین تر از دیگر چشم ها در 

جامعه است . 
چه رودکی بگوید:

هر که نامخت از گذشت روزگار 
هم نیاموزد ز هیچ آموزگار 

چه ناصر خسرو بگوید :
من آنم که در پای خوکان نریزم

مر این قیمتی دّر لفظ دری را 
چه سیف فرغانی بگوید:

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت 
این عوعوی سگان شما نیز بگذرد 

چه سعدی و موالنا از کردار و رفتار انسان 
انتقاد کنند، چه حافظ واعظان بی عمل را 
به نقد بکشــد و چه شاعران امروز با نگاه 
انتقادی به سمت گفتن بروند، همه یک نگاه 
برتر و وجود وارسته تر دارند که نصیب هر 

شاعری نمی شود . 
در مجموع انتقاد در شعر موجب پویایی 
شعر و اعتبار شاعر است حتی اگر نان از 
سفره ای بخورد و نیم نگاهی به نقد داشته 
باشــد هر چند نوعی نفاق و تزویر در این 
روش وجود دارد اما بهتر از شاعر خنثی و 
بی دردی است که تنها در احساس محدود 

و فردی خود نفس می کشد . 
انتقاد موجب وارســتگی شاعر است و 
البته در نتیجة وارستگی نه وابستگی اتفاق 

می افتد. 
علی آبان

پشت خط )13(
این شعرها را ببینید:

ما را همه شب نمی برد خواب
ای خفتة روزگار دریاب

                            سعدی
منم ای نگار و چشمی که در انتظار رویت

همه شب نخفت مسکین و بخفت مرغ و ماهی
سعدی

اما نمی دانی چه شب هایی سحر کردم 
بی آن که یک دم مهربان باشند با هم پلک های من
  اخوان ثالث

هر سه شــعر دربارة بیداری در شب 
اســت. در شــعر اول، ایــن موضوع با 
صراحت و مستقیم بیان شده است. اما 
در شــعر دوم موضوع بیداری در شب، 
بیداری شاعر،  از طریِق مقایســة وضع 
با خــواب پرنــده و ماهی بیان شــده 
است. در شــبی که حتی پرنده و ماهی 

بیدار است. خوابیده اند، شاعر 
در شعر اخوان ثالث، بیداری شاعر از 
بازمانده  که  پلک هایــی  توصیف  طریِق 
است، بیان شــده. در زبان گفتاری نیز 
این تعبیر رایج اســت که شب تا صبح 

پلک روی هم نگذاشتم.

در شــعر، وقتی از توصیف و تصویر و 
موضوع  بیان  برای  شــاعرانه،  استدالل 
»مضمــون«  را  آن  شــود،  اســتفاده 
می نامند. مضمون از ابزارهای شــاعری 
اســت، اما بسیاری از شاعران تازه کار و 
حتی شــاعران با تجربه تصور می کنند 
آفرینش شعر یکی  با  که مضمون سازی 
اســت؛ غافل از اینکه شــعر، افزون بر 
مضمون، با عاطفه و اندیشــة شاعرانه و 
کشف، آفریده می شود؛ پس مضمون به 

بیافریند. شعر  نمی تواند  تنهایی 

اسماعیل امینی

شعر
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یک غزل 
همیشه در گذر آهوان پلنگی هست 

کنار کاسه خوش مشربان شرنگی هست 
برای آن که کمی بلبلی کند گنجشک 
همیشه در ته شهر فریب رنگی هست 

برای سلسله شاعران آزادی 
کمی هوای رهایی ته ُسرنگی هست 

سر زبان زمین قرص خواب شد خورشید 
همیشه بر لب شب قصه قشنگی هست 

به شکل دسِت گدایی است برگ های چنار 
کنار نام بزرگان همیشه ننگی هست 

درشت حک شده بر سر در معابد شرق
که زیر سایه زیتون همیشه جنگی هست 

درست بر اثر نامه های میمندی 
همیشه فتنه بوسهل چشم تنگی هست 

بلی به رغم نشابوریان که می گریند
همیشه سیمی و رندی و مشت سنگی هست ...

حسن دلبری

  

یاران! بهشِت عهِد خوِش دیرباز کو؟
دستی که بر ُرخم کند آن در فراز کو؟
ای شهرهای گمشده در خاطراِت خاک

آن خنده های آبِی آفاِق باز کو؟
این تنگ و تیره جنگِل ُپر آسمان خراش

روحم ِبَخست، راِه فرار و فراز کو؟
در متِن نقره کارِی منشوِر صبحگاه

گلدسته های سبِز قیامت نواز کو؟
آن آیه ها، ترّنِم بال ستاره ها

رایاِت آسمانی در اهتزاز کو؟
آن رقِص عارفانة روِح سپیِد یاس

در حوض های کاشِی آیینه باز کو؟
تسبیِح مرغ و ذکِر گیاه و دعای آب
حرفی خورنِد معرفِت اهِل راز کو؟

"نوذر" ز شرِح قصة زلفش بدار دست
وقِت خوِش حکایِت دور و دراز کو؟                                                    

                                          
نوذر پرنگ 

قادر طراوت پور 
متولد 1354 در شهرســتان یاسوج است. 
این شــاعر عالوه بر انتشار دو مجموعه شعر 
)یوســف( و )قاف(،  در کارنامه اش تدریس 
ادبیــات و تاریخ در منطقه 14 تهران را هم 
دارد. وی مدتی هم مســئولیت دفتر شعر و 
ادب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی را بر 
عهده داشته است. طراوت پور فارغ التحصیل 
زبان و ادبیات فارســی در مقطع کارشناس 
ارشد اســت. او در غزل زبانی صمیمی و در 
قصیده زبانی اســتوار و فخیم دارد. غزل زیر 

از سروده های اوست: 

روح درخشان درختی پای رودم
چون آبشاری دم به دم غرق سرودم
خورشیدم و سرشارم از شوق تماشا 

درگردش آفاق سرگرم شهودم
گویی مرا ازخاک دیدن آفریدند

از کودکی دیوانة  آئینه بودم
کوهی بلند آوازه در دشتی غریبم
اگر می یافتم لب می گشودم همراز 
سرچشمة رودی به ژرفای زمینم

حوضی درخشان در دل باغی کبودم
دریا به استقبال من آمد به ساحل

توفان به وجد آمد به هنگام و »رود« م
من عالم امکانم و امکان ندارد

جز روشنی چیزی ببینی در وجودم.
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مریم شریفی اوردکلو
هنرآموز گرافیک، هنرستان شهادت منطقة 6 تهران
تصویرگر: میثم موسوی

توصیف مسئله 
با توجه بــه وظیفة خطیــر معلمی ام 
به دانش آموزان  نتوانسته ام نسبت  هرگز 
و مشــکالت ایشــان بی تفاوت باشــم. 
بارها شــاهد بوده ام که بعضی رفتارهای 
دانش آموزانــم تا چه حد برای خود آن ها 
و دیگران مشــکل آفرین بــوده و امنیت 
روانی، عاطفی و شــخصیتی ایشان را به 
خطــر انداخته اســت. رفتارهای بعضی 
دانش آمــوزان از قبیل بی توجهی و عدم 
رعایت مقررات مدرســه، رعایت نكردن 
نظــم و انضبــاط در کالس، اذیت و آزار 
همکالسی ها، عدم رعایت حرمت معلمین، 
بی انگیزگی نســبت به درس و... از جمله 
معضالتی اســت که مانع دستیابی آن ها 
به سوی کمال تربیتی می شود و هر یک 
ناشــی از عواملی است که باید شناسایی 
شــود و با به کارگیــری راهکارهای مؤثر 
و متنوع تعدیل گــردد. بی تردید تکریم 
شخصیت و پرورش عزت نفس در برطرف 
نمودن آن مشــکالت مؤثــر خواهد بود. 
بنابراین تصمیم گرفتم موضوع مطروحه 
را به عنــوان یکــی از مهم ترین راهکارها 

برای مقابله با معضالت استفاده نمایم.

شواهد تشخیصی
رفتــار  مســئله،  تشــخیص  بــرای 
دانش آمــوزان خاطــی را در فرصت های 
مختلف به دقت مورد مشاهده قرار دادم. 
از فرصت هایــی چون حضــور در کالس 
درس های کارگاهــی )عملی( و بودن در 
جمع دانش آموزان جهت شناخت فردی 
آن ها اســتفاده نمودم. عالوه بر آن اظهار 
نظر عوامل دیگر مدرسه از جمله همکاران 

و دانش آمــوزان دیگــر را جهــت وجود 
رفتار های ناخوشایند بعضی دانش آموزان 
جویا شــدم. زیرا توجه به انواع مشکالت 
اخالقی، رفتاری، شــخصیتی و شناخت 
دقیــق آن ها برای مواجهة صحیح با آنان 

ضرورتی تام دارد.

اجرای راه حل مناسب، 
جهت مقابله با آن رفتارها

تصمیم گرفتم با تکریم صادقانه شخصیت 
دانش آموزانم و رعایت احترام و ابراز محبت 
نســبت به آن ها، ایشان را از علل و عواقب 
اشتباهاتشان آگاه كنم و راهکارهایی را در 
جهت مقابلــه با معضالت مذکور به آن ها 
آموزش دهم تا شرایط مناسب تری از نظر 

تربیتی برایشان فراهم آید.
ـ شناسایی انواع مشکالت و بحران های 
روحــی، روانــی، عاطفــی و خانوادگی 

دانش آموزان. 
ـ جلب اعتماد دانش آموزان و اطمینان 
دادن به آن ها که هــدف از این اقدامات 
من صرفًا کمک به آن ها جهت حل كامل 
مشکل شــان، یا حداقل کاستن از آسیب 

مشکالت آن هاست.
ـ افزایــش آگاهی با مشــورت از افراد 
صاحب نظر و مطالعه در زمینه های ویژگی 
نوجوان و دوره بلوغ، آسیب های اجتماعی 
در سنین نوجوانی، برقراری ارتباط مؤثر با 
نوجوان، علل و عوامل زمینه ساز و مقابله 
صحیح با مشکالت رفتاری، نقش والدین 

و...
ـ مشــاهده، مصاحبــه و جمــع آوری 
اطالعات تکمیلــی از دانش آموزان، کادر 

مدرسه و اولیا.

ـ برگزاری جلســات اختصاصی با خود 
دانش آمــوزان و یادآوری نحــوة مقابله 

صحیح با مشکالت موجود. 
ـ اســتفاده از فرصت هــا در برنامه ها و 
ملی،  الگوهای  مناسبت ها جهت معرفی 
مذهبی در زمینه یادآوری فضایل اخالقی 
و ارائه احادیث و روایات در جهت آراسته 

بودن انسان ها به زینت فرهنگ و ادب.
ـ معرفی دانش آموزان بااخالق، ساعی، 
مؤدب و تقدیر از ایشــان به عنوان الگوی 

موفق در بین دانش آموزان. 
ـ اســتفاده از محبوبیت بعضی دبیران 
در بیــن دانش آموزان جهــت راهنمایی 

دانش آموزان دارای مشکالت رفتاری.
ـ تشکیل جلسة مشاورة فردی، گروهی 
با دانش آموزان در رابطه با انتظارشــان از 
معلمین و مســئولین مدرسه در جهت 

چگونگی برخورد مؤثر با آنان. 
ـ عامل و پایبند بودن معلمین، مسئولین 

تجربه

تكریم های چاره ساز
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و اولیا به فضایل اخالقی و رفتاری. 
ـ مشــورت با مسئولین مدرسه )مدیر، 
معاونین و مشــاور( و اطــالع اولیا برای 
ارجاع دانش آموزان با مشکالت رفتاری به 
مراکز مشاوره و همکاری با آنان در جهت 

رفع مشکل. 
ـ دادن مســئولیت و پــروژه کار بــه 
دانش آموز؛ به طور مثال بنویس کسی که 
از جانب دیگران مورد استهزا قرار می گیرد 
از نظر روانی و شخصیتی چه آسیب هایی 
می بیند؟ یا اگر نظم و مقررات در مدرسه 
حاکم نباشد چه مشکالتی پیش می آید؟ 
ـ معرفی منابعــی نظیر: كتب، مجالت 
و... در مورد مشــكالت خاص نوجوانان و 
راهكار مواجهه با آن و هدایت ایشــان به 

استفاده از کتابخانه مدرسه.

شواهد قضاوتی 
دانش آمــوزان به طور عام وقتی با رفتار 

معقــول، منطقی، غیراحساســاتی، آرام 
و صبورانــه از طرف مســئولین مواجه 
می شوند و در جمع توهین و تحقیر نشده، 
با درک، همدلی و پذیرش بی قید و شرط 
مواجه می شوند. وقتی که سطح انتظارات 
از ایشان پایین آمده و مطابق سن و توان 
از آن ها مسئولیت خواسته شود. به عالئق 
و استعدادهایشــان بها داده، نســبت به 
اشتباهاتشان گذشت شود. و هنگامی که 
از محبت و توجه کافی برخوردار شــده، 
نیازهایشــان تأمین می شود. استقالل از 
آن ها ســلب نشــده و در حصار باید ها و 
نمی شــوند.  گرفتار  بی منطق  نبایدهای 
بلکه فرصــت یادگرفتن و تجربه به آن ها 
داده شــده، مورد تکریم قرار می گیرند و 
عزت آن ها پایمال نمی شــود. در ضمن 
نقش مشــاوره نیز در انگیزه بیشتر آن ها 
برای ایجاد  آرامــش و امیدواری، تالش 
در جهت بهبود شرایط، برنامه ریزی برای 
آینده، افزایش اطالعات در مورد مشکل و 

نحوة مقابله با آن مؤثر می باشد. 
به طور قطع اقدامــات اینجانب به قدر 
بضاعت خویش مثمرثمر بوده و نقشــی 
نسبی در تعدیل مشکالت رفتاری داشته 
اســت، چرا که گاهی آنقدر این زخم ها 
کاری و عمیق هســتند که بهبود آن ها 

نیازمند تالش و یاری بس بزرگی است.

نتیجه گیری  
نحوة ارتباط معلم و مسئولین مدرسه با 
دانش آموز بسیار حائز اهمیت است. درک 
و پذیــرش، همدلــی و همراهی نوجوان، 
آموزش مهارت هــای زندگی در مقابله با 
مشکالت و فراهم نمودن فرصت تجربه و 
بها دادن به شخصیت، عالئق و انگیزه ها، 
عدم افراط و تفریــط در کنترل، آزادی و 
تکریم شخصیت نوجوانان در هدایت ایشان 
به سوی کمال و رشد همه جانبه مؤثر است. 
از مشکالت رفتاری، عناد و خصومت های 
اجتماعی آنان کاســته و آن ها را افرادی 

مسئول و قانونمند بار خواهد آورد.  

توصیه ها
به دانش آموزان؛ مدرســه خانه دوم و 
محل رشد و ارتقای شما است. با اعتماد 
به بزرگ ترها )در مقام والدین، معلمین و 
مســئولین( در کنار آن ها قرار بگیرید تا 

راهنمای مطمئن شــما به سوی کمال و 
بالندگی باشند. مشکالت، هر چند اساسی 
باشند، با مشاوره گرفتن از افراد ذی صالح 
قابل حل خواهند بود. یک نهال کوچک 
برای توانمند شدن احتیاج به كسی دارد 
که آن را به ثمر برساند. سعی کنید عقل 
و منطق راهنمای شما در حل مشکالت 
باشد. بزرگ ترها حامیان شما در رسیدن 

به سعادت هستند.
به معلمین؛ معلم واقعی کسی است که 
بتواند با علم، ایمان و عقل راهی به سوی 
دل ها بگشاید و در دانش آموزان اعتقاد و 
عالقة درونی به وجود آورد و رابطة روحی 
و معنوی با آن هــا برقرار کند تا آنجا که 
حتی نگاه ها، اشــاره ها و حالت های معلم 
در آن هــا تأثیــر عمیقی گذاشــته و در 
تربیت شخصیت آنان منشأ اثر شود. معلم 
باید، در حد توان از ایشــان مســئولیت 
بخواهد و اصل تکریم شخصیت را در امر 

تعلیم وتربیت در اولویت قرار دهد.
به والدین؛ فرزندان قربانی اشــتباهات 
شما هستند. با تکریم شخصیت فرزندان، 
همراهــی و همدلــی با آنــان تکیه گاه 
مطمئنی در راه رســیدن به اهدافشــان 
باشــید. در مواجهه با مشــکالت آن ها، 
به جای سرزنش كردن و توهین و تحقیر 
آنان از روش تشــویق، تأیید و راهنمایی 
استفاده کنید. همواره توجه داشته باشید 
که تنبیه ویران کننده و تشویق سازنده 

خواهد بود.
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یادداشت

سهیال نعیمی
دبیر تاریخ، شهرستان تنكابن

به دانش آموزان چه می آموزیم؟

وقتی ســخن از آموختــن و آموزش 
می شــود، ناخــودآگاه نقــش و وظیفة 
معلم بــه ذهن می آید. هر یك از ما كم  
و بیش در مقاطــع مختلف تحصیلی و 
در محیط های علمــی كوچك و بزرگ 
با معلم یا معلم هایی ارتباط داشــته ایم. 
برخــی از آن هــا در زندگی مــا آنقدر 
ماندگارنــد كه هیچ چیز یادشــان را از 
صفحــة ذهنمان پــاك نمی كند. نقش 
برخی از آن ها در زندگی ما بقدری بوده 
كه حتی در تعلق مــا به حرفة معلمی 
نقش به ســزایی ایفا كرده اســت. یقینًا 
هیــچ كدام از مــا جزئیات و چه بســا 
كلیات دروســی را كه با ایــن معلمان 
ماندگار داشــته ایم به خاطر نداریم، ولی 
با گذر زمان، همچنان حضور گرمشــان 
در قلب و یاد ما ماندنی است؟ چرا؟ مگر 
آنچه آنان در گذشته به ما آموختند چه 

بود؟
امروز من در كسوت معلمی، نقش 
رســمی در آموزش دارم؛ با 

ایــن توضیح كــه، مانند بســیاری از 
همكارانم دغدغه هایم بیش از همه رنگ 
فرهنگــی دارد. مانند همكارانم در روند 
یادگیری دانش آموزان سهیم هستم، اما 
تالش برای یافتن جواب پرسشــی مهم 
ذهنم را به خود مشــغول كرده اســت. 
پرسش این است كه ما به دانش آموزان 
خــود چه می آموزیم؟ و آیا مانند برخی 
از معلمانمــان، در آینده، در ذهن و یاد 
این دانش  آموزان ماندگار خواهیم شد؟ 
راستش فكر می كنم نه فقط برای من، 
كــه برای همة معلمانــی كه در تمامی 

تدریس  مشــغول  آموزش  ســطوح 
هســتند، ماندگار شدن در قلب و 
ذهن نوجوانانی كه شــاید آنان را 
بعــد از اتمام تحصیالتشــان دیگر 

هرگز نبینیم، لذت بخش است.
قصد دارم بــه اقتضای حرفة معلمی 
ســطوری را به جمع بندی تالش های 
خود در این دو دهة خدمتم اختصاص 
دهم. می خواهم بدانــم كه آیا من و 

همكارانــی كه مثل من كه 24 ســال 
از عمــر خود را به آمــوزش در مدارس 
مختلــف گذرانده ایم، بــه دانش آموزان 
خود چه آموخته ایــم؟ من معلم تاریخ 
هســتم و می خواهم بــه صادقانه ترین 
حقیقــت اعتراف كنم. یقیــن دارم كه 
بهتریــن دانش آموزانم پــس از ارتقا به 
پایه های باالتر تحصیلی، كم كم فراموش 
می كنند كه مادها یا هخامنشــیان كه 
بودند و چرا ســقوط كردند؟ حتم دارم 
آن ها نام ُكنستانتین را هم از یاد خواهند 
بــرد، چه رســد به 
بتوانند  اینكــه 
را  اقداماتش 
بیان كنند. 
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شك ندارم كه شــما همكار خوبم هم، 
در هر رشــته ای كه تدریس می كنید، 
در ایــن زمینه با بنده هــم عقیده اید. 
اینجاســت كه همه باید معترف شویم 
كه رسالت معلمی تنها انتقال اطالعات 
كتاب به دانش آموزان نیســت. نه! یقینًا 
نمی توان مقام و جایگاه معلم را در حد 
یك »رســانا« فروكاست. در اینجا قصد 
دارم به چند ســؤال اساســی بپردازم. 
می خواهم در خلوت خود از خود بپرسم 
در مدتــی كه معلم بــوده ام حقیقتًا به 
دانش آموزانم چه آموخته ام؟ می خواهم 
بدانــم چقدر بــه آن هــا آموخته ام كه 
همدیگر را دوســت بدارند؟ می خواهم 
بدانــم چقدر بــه آنان آموختــه ام كه 
نسبت به یكدیگر حساس باشند؟ برای 
اندازه برای  تفهیم مفهوم زندگی چــه 
آن ها وقت گذاشــته ام؟ آیا توانســته ام 
به آنان معنای رقابت ســالم را آموزش 
دهم؟ در مــورد خــوب زندگی كردن 
 چــه؟ آیا در این رابطــه چیزی به آنان

آموخته  ام؟
من خیلی تالش كرده ام تا با راهكارهای 
بــه روز و گاه خالقانــه و ابداعی خود، 
تمدن های یونان، روم و ایران باســتان 
را به دانش آموزانم بشناســانم. اما آیا 

این را هم به آنان آموخته ام كه شناخت 
خود چه اهمیتــی دارد؟ و آنان چگونه 
باید خود را بشناسند؟ بسیار از زمان و 
اهمیت آن در زندگی افراد و از دیدگاه 
قرآن برایشان بحث كرده ام. اما چقدر به 
آنان آموخته ام كه از وقت و فرصت های 
خود درســت اســتفاده كننــد؟ وقتی 
خوب و منصفانه دربارة معلمان ماندگار 
زندگیم فكر می كنم، در می یابم كه آنان 
نه به خاطر تســلط صــرف در تدریس، 
بلكه در یــاد دادن مهارت های زندگی 
به ما بوده كه ماندگار شــده اند. در واقع 
درس آن هــا فقط تدریــس كتاب های 

درسی نبود، درس زندگی بود.
قضــاوت كردن دربــارة عملكرد ایام 
گذشــته چه در مورد خــود و چه در 
مورد دیگران بســیار سخت است، چرا 
كه در هر شــكلش با نوعی بی عدالتی 
و تعصبات شــخصی و سلیقه ای همراه 
است. شــاید تا امروز برای من فرصت 
اندیشــیدن بــه این ســؤال مهم پیدا 

نشــده بود. اما دیگر نباید در حســرت 
گذشته فرصت را از دست بدهم. برای 
نتیجه گیــری باید افــكار پراكنده ام را 
جمع و جور كنم. از امروز به بعد تالش 
می كنم بــه دانش  آموزانــم درس های 
اساســی زندگی را بیاموزم، حتم دارم 
این آموزش هــا در امتحانات زندگی به 

آنان كمك خواهد كرد.
می خواهم به آنان یاد دهم كه شــاد 
بودن یك نعمت اســت و شــاد كردن 
كاری هنرمندانه! اما آن ها نباید شادی 
را بــه هر قیمتی به دســت آورند. باید 
بیاموزند در جهانی زندگی می كنند كه 
است.  مســالمت آمیز  همزیستی  تشنة 
تالش می كنــم به آن هــا بیاموزم كه 
موفقیت فقط حق كســانی است كه در 
زندگی تالش می كننــد و برنامه ریزی 
دارند. می خواهم آنان یــاد بگیرند كه 
در ناكامی های خــود، همان اندازه كه 
دیگران را مســئول و مقّصر می دانند، 
سهمی هم برای خود قائل باشند. باید 
پیروزی های  بدانند كه شكست مقدمه 
بزرگ اســت. آنان باید مهارت و قدرت 
شــنیدن ســخنان دیگران را داشــته 
باشند، هر چند برخالف میلشان باشد. 
انتقاد و جسارت  باید تحمل شــنیدن 
انتقاد كردن را داشــته باشند. در یكی 
از درس هایم حتمــًا به آن ها می آموزم 
كه به بهانة تغییر، فرصت ها را از دست 
ندهند و منتظر كسی یا چیزی نباشند 
و از خــود شــروع كننــد. خیلی مهم 
اســت كه آن ها در مقابله با مشكالت 
مهارت پیدا كنند. آن ها باید یاد بگیرند 
تحت هر شــرایطی بــه هویت فردی و 
ملــی و فرهنگی خود افتخــار و آن را 
این ها همــه درس های  كننــد.  حفظ 
مشكل و البته مهمی است. چون پیش 
نیاز زندگی اســت. تفهیم این درس ها 
برخــالف درس هــای كتاب درســی، 
سخت و زمان بر است. اما من می توانم. 

چون یك معلم هستم.

می خواهم به آن ها 
یاددهم شاد بودن یک 

نعمت است و شاد كردن 
كاری هنرمندانه! اما 

آن ها نباید شادی را به 
هر قیمتی به دست آورند
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پیش تر، ضرورت توجه بــه كارآفرینی، ویژگی های 
آموزش  در  آموزشــی  اهداف  موفــق،  كارآفرینان 
كارآفرینی و روش های آمــوزش را توضیح دادیم و 
گفتیم كه سهم نگرش در ویژگی های كارآفرینی نسبت 
به دانش و مهارت مورد نیاز بیشــتر است و به همین 
دلیل استفاده از روش های فعال آموزشی توصیه شده 
است. بر همین اساس، قابلیت های مورد نیاز مربیان 
آموزش كارآفرینی توضیح داده شــد. در این شماره 
عالوه بر معرفی چند ویژگی دیگــر مربیان آموزش 
كارآفرینی، نقش و مسئولیت اركان و عوامل موفقیت و 

اثربخشی آموزش كارآفرینی بیان خواهد شد.

کارآفرینی

دکتر امید مهرابی
دبیر كارآفرینی منطقه ۲ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

تربیت کارساز
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سایر ویژگی های مربیان آموزش 
كارآفرینی

برای  ویژگی هایی  در شماره گذشــته 
مربیان آموزشــی در این حوزه برشمرده 
شد. باید دانست كه عالوه بر ویژگی های 
مذكور، توانایی های مورد نیاز در تدریس 
به روش فعال نیز یك ضرورت محسوب 
می شود. این ویژگی ها در ادبیات موضوع 

روش های تدریس توضیح داده شده اند.
ویژگی  بسیار مهم دیگر خالقیت است. 
ایــن ویژگی  از آن جهت مهم اســت كه 
مطابق توصیه كارشناسان، بخش هایی از 
آموزش كارآفرینی مانند هوش مالی، حل 
مسئله، تفكر خالق و تفكر انتقادی به ویژه 
در ســنین پایین تر  بهتر است در قالب 
دروس دیگر ارائه گردد. بنابراین مربی باید 
بتواند ضمن حفظ طــرح درس و اهداف 
آموزش رسمی تأكید شده، اهداف اشاره 
شده را در درس یا دروس خود بگنجاند. 
به بیان دیگر، دروس رسمی نقش زمینه 
را بــرای آمــوزش دروس كارآفرینی ایفا 
خواهند نمود. یكــی از رویكردهای رایج 
در اســتفاده زمینــه ای از دروس دیگر، 
تكالیف،  مسائل و بازدید های قابل طرح در 
كالس است. به طور مثال، معلمان درس 
ریاضی می توانند مســئله های مورد نظر 
را در قالب ســناریوهای كسب وكار طرح 
نمایند. در مثالی دیگر، معلمان درس انشا 
می توانند تحلیــل هزینه ـ منفعت )مثاًل 
پرورش خانگی قارچ یا كار تابســتانی در 
دورة دانش آمــوزی( را به عنــوان یكی از 
اهداف آمــوزش كارآفرینی در موضوعات 
انشــا آموزش دهند. در این مثال، ذهن و 
فعالیــت دانش آموز در ظاهر درگیر انجام 
تكلیف انشــا و در واقع مشــغول تجربة 
تحلیــل هزینه ـ منفعت اســت. تنوع و 
كیفیت این فعالیت ها بــه میزان زیادی 

بستگی به خالقیت معلمان دارد.

نقش ها و مسئولیت ها
حاكمیتــی  ســازمان های  و  دولــت 
براساس یكی از نظریه های مدیریت، كه 
شــرح و بســط آن خارج از حوصله این 
نوشتار است، ساختار ها رفتارها را تغییر 
می دهند. براســاس این نظریــه، رفتار 
كارآفرینانــه و در مرحله بعد،  فرهنگ 
كارآفرینی نیازمند ســاختاری است كه 

از ایــن رفتار و فرهنــگ حمایت و آن 
را تأیید نمایــد. در محیطی كه كنكور 
و مــدرك دانشــگاهی، و نــه تخصص 
دانشــگاهی، مبنای یافتن شغل، درآمد، 
جایگاه اجتماعی و مانند آن است، مردم 
رفتارهای خود را با آن هماهنگ و تنظیم 
می كنند. به بیان دیگر اگر می بینیم كه 
عموم والدین، مدیران مدارس، معلمان و 
اظهارت رسانه ای  دانش آموزان علی رغم 
خود، همچنان به دنبال كســب بهترین 
نتیجه در كنكور هســتند، بدان معنی 
است كه ساختارهای مرتبط با این رفتار 
غالب بــوده و به همیــن دلیل، چنین 
رفتاری فراگیر و پایدار می شــود. اساسًا 
ســاختارها توســط حاكمیــت تدوین، 
اجرا و نظارت می شــوند و میزان توسعه 

یافتگی آن ندارد. شواهد متعددی وجود 
دارد كه ســاختارهای اداری كشــورها 
عمدتــاً  از كارآفرینی حمایت نمی كنند. 
با این وجود می توان در سطح منطقه ای 
و ســازمانی از ظرفیت هــای موجود در 
راستای حمایت های ساختاری از فرهنگ 
كارآفرینی بهره برد. این ظرفیت ها از آن 
جهت اهمیت دارند كه در بسیاری مواقع 
حتــی ظرفیت های محلــی و منطقه ای 
می توانند بهبودهای چشمگیر در راستای 
توســعه و ترویج فرهنــگ و رفتارهای 

كارآفرینانه ایجاد نمایند.

سازمان های مردم نهاد، خیریه و 
بنگاه های كسب وكار

چند ســالی اســت كه ســازمان های 
مردم نهاد تحت عناوین مختلف در ایران 

شكل گرفته اند. این سازمان ها به گروه های 
بسیار متنوعی قابل طبقه بندی هستند. از 
ایــن میان، تعداد پرشــماری از آن ها در 
تالش اند تا افراد و گروه های خاص مانند 
كم توانان جسمی و ذهنی، زنان سرپرست 
خانوار و كودكان بدخانواده را به سطحی 
از توانمندی برسانند تا خودشان بتوانند با 
كمترین اتكا به دیگران و خصوصًا دولت از 
عهدة زندگی خود برآیند. با توجه به آنچه 
تاكنون در این سلسله نوشتار در موضوع 
كارآفرینی بیان شده است، سازمان های 
كمی هستند كه در تالشند تا فرهنگ و 
آموزش كارآفرینــی را در محدوده عمل 

خود جاری و ساری نمایند.
از قدیمی تریــن نهادهای  خیریه هــا 
ایران محسوب می شوند. خّیرین  مدنی 
عمدتًا عالقه مند بــه اطعام نیازمندان، 
ســاخت مسجد، بیمارســتان، مدرسه، 
كتابخانه و مســكن اند. اخیراً  عده ای از 
خّیرین، مــال و انرژی خــود را صرف 
ارتقای كیفیت آموزش از طریق تربیت 
معلمــان مناطق محروم می نمایند. این 
معلمان به دلیل دوری از مركز و شاید 
سطح رفاه نامناســب، عمدتاً  از آخرین 
تعلیم وتربیــت  دســتاوردهای حــوزه 
بی خبرند. باور خّیرین این حوزه بر آن 
است كه معلمان باكیفیت، دانش آموزان 
باكیفیت تربیت خواهند نمود. متأسفانه 
تعداد خّیرینی كه خیرات خود را صرف 
تحقیق و پژوهش كنند انگشت شمارند. 
مانند گروه آخــر، تعداد خّیرینی كه بر 
نمایند  تمركز  آینده  كارآفرینان  تربیت 

ناچیز است. 
نكته قابل تأمل آن اســت كه از منظر 
تربیــت كارآفرین، تقریبًا همه كشــور، 
حتی پایتخت نشــینان، در فقر نســبی 
به ســر می برند. زیــرا، در همه مدارس 
و بیشــتر از همه جــا در تهران و مراكز 
استان ها، موفقیت یعنی درس خواندن، 
نمره هــای خــوب گرفتن، دانشــگاه و 
رشــته خوب قبول شــدن و ســرانجام 
كارمنــد خوب با حقوق مكفی شــدن. 
بدین ترتیب، در كمال تأســف، ساالنه، 
اســتعدادهای كارآفرینی بســیاری كه 
می توانستند تحت آموزش های هدفمند، 
روزی تبدیل به كارآفرینانی شوند كه به 
افزایش اشــتغال، كیفیت زندگی، رفاه و 

بخش هایی از آموزش 
كارآفرینی مانند هوش 
مالی، حل مسئله، تفكر 
خالق و تفكر انتقادی 

به ویژه در سنین پایین تر  
بهتر است در قالب 

دروس دیگر 
ارائه گردد
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اعتبار كشور در منطقه و جهان بیفزایند، 
نابــود می شــوند و در بهترین حالت در 
آینده به كارمندانی مطیع و ســر به راه 
و در بدترین حالت، به افرادی سرخورده 
تبدیل می شــوند. عده ای نیز در صورت 
دارا بــودن امكانــات، مهاجرت نموده و 
قابلیت های خود را در اختیار دولت ها و 

ملت های دیگر قرار می دهند.

بنگاه های كسب وكار
موفقیــت در یادگیــری مهارت هــای 
كارآفرینی نیازمند تجربه عملی اســت. 
زیــرا بخــش عمــده ای از مهارت ها و 
مخصوصًا نگرش های الزم در این توانایی، 
از طریق تجربه به دست می آید. بنگاه های 
كسب وكار اعم از كوچك و بزرگ  بهترین 
و مطمئن تریــن مكان كســب تجارب 
مذكور می باشــند. از ایــن رو آن ها را در 
چرخه آموزش كارآفرینی از اركان اصلی 

معرفی می كنند.
اغلب اولیا و مربیان نســبت به امنیت 
محل كســب و كار به ویژه از نظر اخالقی 
نگرانی دارند. اولیا و آشنایان آن ها، به ویژه 
در شــهرهای متوسط و كوچك، خود به 
راحتی می توانند این نگرانی را رفع كنند. 
نخســت آنكه هر كسی كه خود در حال 
تولید ثــروت از راهی غیــر از كارمندی 
اســت و هم زمان حداقل یك نفر از وی 
حقــوق می گیرد، می توانــد محلی برای 
یادگیری باشد. هر چه ابعاد و مؤلفه های 
بیشتری از كســب وكار در كار فرد مورد 
نظر موضوعیت داشــته باشد، موضوعات 
بیشــتری برای یادگیــری وجود خواهد 
داشــت. دیگر آنكه تعــداد قابل توجهی 
از اولیــای دانش آمــوزان خود در همین 
وضعیت هســتند. بنابرایــن می توان با 
برگــزاری جلســات توجیهــی، از آن ها 
خواست تا در بخش های مختلف مدرسه 
را یــاری نمایند. مهم ترین آن ها عبارتند 
از: جذب دانش آموزان برای كار ســاعتی 
در تابســتان، آخر هفته یا در طول مدت 
ســال تحصیلی، ارزیابی گزارش عملكرد 
انگیزشــی  ســخنرانی های  ایراد  آن ها، 
بــرای دانش آموزان و اولیا در مدرســه، 
داوری طرح هــای كارآفرینــی، همراهی 
دانش آمــوزان در بازدید از كارخانجات و 
كسب وكارهای كوچك، متوسط و بزرگ 

و مانند آن.
بــا اســتفاده از ظرفیت شــبكه های 
اجتماعــی و هم افزایی میان انجمن اولیا 
و مربیان و صاحبان كســب وكار محلی 
و منطقــه ای،  می توان زمینة شــكوفایی 
استعدادهای كارآفرینی را در دانش آموزان 
بیش از پیش فراهم ســاخت. نویسنده 
همین تجربه را در برخی مدارس تهران 
داشته است. نتایج شگفت آور بود. می توان 
این طرح را با كمی اغماض با طرح توسعه 

كارآفرینی ملی آلمان مقایسه نمود.

مدرسه 
مدرسه ســه مسئولیت و نقش كلیدی 
برعهده دارد: نخست آنكه اولیا و مربیان 
را از طریــق جلســات دانش افزایــی و 
توجیهــی در خصوص ضــرورت، مزایا و 
میزان پیشرفت دانش آموزان در یادگیری 
قابلیت های كارآفرینی همراه نماید. دیگر 
آنكه ظرفیت حمایتی مادی و معنوی اولیا 
و محیط پیرامونی مدرســه را در راستای 
توسعة آموزش كارآفرینی فعال كند. آخر 
آنكه نظام آموزشــی به ویژه برنامه های 
درســی را، اعم از طرح درس، تكالیف و 
ارزشیابی، با نیازهای آموزش كارآفرینی 

یكپارچه و همسو نماید.

معلمان
نگرش مثبت بــه كارآفرینی و ضرورت 
توســعه آن در ســنین ابتدایی تحصیل 
یك پیش نیاز موفقیت معلمان محسوب 
می شود. مهم ترین مسئولیت های معلمان،  
بازنگری همه اجزای طرح درس تخصصی 

خود و همسو نمودن آن با اهداف آموزش 
كارآفرینی است. مسئولیت دوم، شناسایی 
و معرفــی اســتعدادهای كارآفرینی به 
مدرســه و والدیــن آن هــا و در صورت 
امكان حمایتـ  عمدتاً  معنویـ  از طریق 
پیگیری و تشویق عملكرد دانش  آموز در 
راه اندازی كســب وكار و پیشرفت در آن 

است.

خانواده ها
چنان كــه پیش تــر ذكر شــد، كنكور 
مهم ترین دغدغة والدین به ویژه ساكنین 
شــهرهای بزرگ و نیز كسانی  شده است 
كه فرزندان خود را به مدارس غیردولتی با 
هزینه های بسیار می فرستند. لذا، مخالفت 
با ورود دانش آموز به حوزه كســب وكار از 
والدین  واكنش های  رایج تریــن  و  اولین 
بــه آمــوزش كارآفرینــی و در نتیجه 
اصلی تریــن مانــع آن اســت. تالش در 
اصالح تصورات نادرست نسبت به آینده 
شــغلی و رضایت درونــی دانش آموز از 
اصلی ترین مسئولیت های والدین به شمار 
می رود. همراهی و تشــویق فرزند به ویژه 
از سنین پیش از مدرسه به تجربه كردن 
كارآفرینی، ضمن آنكه اصالح مدل ذهنی 
والدین و شناسایی اســتعداد فرزندان را 
تســهیل و تسریع می كند می تواند خطر 
هیجانات ناشــی از چنین تجربه ای را به 
ســال ها قبل از كنكور منتقــل نموده و 
در نتیجــه می توان تعــارض كارآفرینی 
و فعالیت های مربوط بــه كنكور را بهتر 

مدیریت كرد.

دانش آموزان
بــه كســب وكار  خوشــبختانه، ورود 
و راه انــدازی آن بــه دلیل همســویی 
بــا ویژگی های ذاتــی كــودكان مانند 
تغییرپذیری  و  بی استرسی  خطرپذیری،  
عمدتــاً  مورد عالقه آن هاســت. بنابراین 
بیش از آنكه نقش یا مســئولیتی متوجه 
آن ها باشــد، بایــد بزرگ ترها محیطی 
فراهــم آورند تا دانش آمــوزان به صورت 
كامالً  طبیعی بیاموزند و رشــد كنند. در 
یك جمله، كافی  اســت تا ســاختارهای 
آموزشــی را به گونه ای تنظیم نماییم كه 
دانش آموزان بدون دغدغه و فشار روانی 

تكالیف خود را انجام دهند.

تالش در اصالح 
تصورات نادرست نسبت 
به آینده شغلی و رضایت 

درونی دانش آموز، از 
اصلی ترین مسئولیت های 

والدین به شمار می رود
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قانون حوادث در مدارس

قوانینمعلمی

در شمارة گذشــته در خصوص مسئولیت مدنی افراد و اینکه 
هر کسی بر دیگری خسارتی وارد آورد از هر حیث که باشد باید 
جبران نماید مطالبی بیان گردید. در این شماره حوادثی که در 

مدارس اتفاق می افتد از دیدگاه حقوقی بررسی خواهد شد.
در خصوص اتفاقاتی که در مدرسه می افتد، از جمله بروز حوادث 
در ساعات تربیت بدنی که منجر به ایجاد خسارت و یا جراحت در 
دانش آموزان می گردد، و همچنین برخورد دانش آموزان با وسایل 
و امکانات ساختمانی موجود در فضای مدرسه، الزم است نکاتی 

ذکر شود:
1. طبق شیوه نامة ایمن سازی فضا و تجهیزات ورزشی مدارس 
کشــور در بند وظایف معلم تربیت بدنی مســئولیت های معلم 
تربیت بدنی از جمله شناسایی نقاط و وسایل حادثه خیز مربوط 
به فضاهای ورزشــی و اعالم به مدیر مدرسه، بازدید مستمر از 
وسایل ورزشی و فضاها در هر ســاعت از تربیت بدنی، توجه به 
وسایل شخصی دانش آموزان و ارائه رهنمودهای الزم در صورت 

مشاهده هرگونه نقص و... آمده که باید رعایت گردد.
2. معلمــان کالس ها نیز باید در جهت رفع 
مشــکالت فیزیکی کالس ها، موارد الزم را به 

مدیر مدرسه گزارش کنند. 
3. مدیر مدرسه که با عنایت به مواد 2 و 
4 آیین نامه اجرایی مدارس به عنوان مسئول 
مدرسه و نمایندة آموزش وپرورش است، باید 

اقدام به برطرف نمودن موانع و ایرادات 
نماید و در صورت عدم توانایی مالی یا 
اداری برای رفع موانع، به صورت کتبی 
آن را به مقامــات مافوق جهت رفع 
مشــکل گزارش نماید؛ زیرا ماده 11 

بیان می دارد:  قانون مسئولیت مدنی 
»هرگاه خسارت وارده مستند به عمل 
آنــان نبوده و مربوط به نقص وســایل 

ادارات و یا مؤسســات مزبور باشد در این 
صورت جبران خســارت بر عهده اداره یا 

مؤسسه مربوطه است.«
ضمنــًا با عنایت به وظایــف تصریحی مورد 
اشاره در ماده 2 قانون تأسیس سازمان نوسازی 
وتوسعه و تجهیز مدارس کشور، هرگونه احداث 
بنا، توسعه و ترمیم و نوسازی مدارس از جمله 
اختیارات سازمان نوســازی می باشد. بنابراین 

هرگونه اقدام مسئولین مدرسه از جمله مدیران و معلمین مدارس 
در خصوص فضای مدرســه به لحاظ عدم رعایت استانداردهای 

مربوطه احتمال بروز مسئولیت را متصور خواهد نمود.
از نظر کیفری نیز ماده 158 قانون مجازات اسالمی در خصوص 
حوادث ورزشــی بیان می دارد: »ارتکاب رفتاری که طبق قانون 
جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست« که در 
بند ث این ماده آمده است: »عملیات ورزشی و حوادث ناشی از 
آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن 
ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد« پس، 
طبق این ماده، هم شرعی بودن ورزش باید مورد توجه قرار گیرد 

و هم اینکه نقض قوانین آن ورزش موجب وقوع جرم نباشد.
در ضمن بیمه مســئولیت مدنی از طــرف مدیران و کارکنان 
مدرســه نباید فراموش شود که در مواقع بروز مسئولیت مدنی، 
جبران خســارت نموده و بار تحمل مسئولیت را برای آنان کم 

می نماید.

حسین عاملی
كارشناس حقوقی اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

قسمت دوم
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هنر معّلمی را با رسم شکل 
توضیح دهید!

رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

تا به حال از خودتان ســؤال كرده اید اینكه 
و  یعنی چه  می گویند: »معلمی هنر اســت« 
»معلم« و »هنرمند« چه شــباهت هایی به هم 
دارند؟ اخیراً برخی از دانشمندان بیكار دنیا كه 
سال هاست روی این مسئله تحقیق می كنند، 
شــده اند  موفق  سرشــماری ها1  آخرین  در 
شباهت  های زیادی بین این دو موجود كشف 
كنند كه این امر احتمال درست بودن فرضیة 
فوق را افزایش می دهد. »رشــد معلم« برای 
اولین بار در تاریخ بشریت به انعكاس نتایج این 
تحقیقات مهم پیرامون شــباهت های معلمان 
و هنرمندان می پردازد و پیشاپیش از قارئین 
محترم كه ادب و نزاكت را در رابطه با نگارنده 

رعایت می كنند تشكر می نماید:

معلمان و هنرمندان، هر دو
ـ دریافت انتزاعی از واقعیات اطرافشان دارند؛

ـ هر دو مورد احترامند، منتها در سخنرانی ها و 
نطق ها و نشست ها!

ـ  هر دو مورد نیاز بشریتند، منتها نیاز خشك و 
خالی و بدون نون و گوجة اضافی!

ـ هر دو، تنها صاحب شغل هایی هستند كه اگر 
پول در نیاورند كسی دستشان نمی اندازد.

ـ هــر دو شغلشــان بیشــتر به این دردشــان 
می خورد كه به آن افتخار كنند!

ـ هر دو بی پولی را به حساب عشق می گذارند.

ـ هــر دو نیازهای غیرضــروری و تجملی از 
قبیل پرورش روح انســان ها را پاسخ می گویند 
و  انتصاب هــا  و  انتخاب هــا  در  ایــن رو  از  و 
برنامه ریزی هــای بودجــه ای و غیربودجــه ای 
برخــی جوامع خیلــی پیشــرفته، چندان در 

نیستند. اولویت 
ـ هــر دو مدام مثــل كرة زمین، میــان تغییر 
قوانین و تصمیمات نوشــته و نانوشتة لحظة اول 
و آخری و تغییر منابع درســی و تربیتی در حال 

چرخشند )حاال هركدام یه جور(.
ـ هر دو محدودة مجاز حركتشان به سمت صفر 
و قوانین وضع شــده برای حركتشــان به سمت 

بی نهایت میل می كند.
ـ هر دو در لحظة انجام كار حرفه ای بیشــترین 
احساس اقتدار و در لحظة رویارویی با تبعات آن 

كمترین احساس اقتدار را دارند.
ـ هر دو هر وقت برای حمایت شــدن از طرف 
»قانون« به طــرف او می روند، قانــون جاخالی 

می دهد.
ـ  هر دو از نظر بعضی ها عامل انحطاط بشریتند... 
آدم هم آدمای هنــر ندیده و درس نخواندة عصر 

حجر... ای روزگار!
ـ هر دو با اندك حركت خارج از قاعده ای ممكن 
است برای همیشــه مجبور شوند به مسافركشی 

اكتفا كنند!
ـ هــر دو اگر خیلــی جدی باشــند، حوصلة 

مخاطب را سر می برند!

طنز
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ـ هــردو از تغییر مــدام و شــدید تكنولوژی 
گله مندند و همیشــه نوستالژی هنر و فرهنگ و 

آموزش عصر سعدی و حافظ را دارند!
ـ  هر دو، كارشان شب و روز و خانه و محل كار 
نمی شناســد و تمامی وقت و ذهن شان را اشغال 

می كند.
ـ هر دو زندگی شخصی شــان، زیر نگاه و بلكه 

زیر میكروسكوِپ مخاطبانشان است.
ـ  هــر دو معمواًل دوســت ندارند وقتی با ســر 
و همســر گذارشــان به كوچه و خیابــان افتاد 
یكی آن ها را بشناســد و لبخندزنان بگوید: »اِ... 

شمایید؟! نشناختم!«
ـ  هر دو مفاهیم را ساده می كنند تا بتوانند آن 

را به خورد مخاطب بدهند.

ـ هر دو عالقه دارند سؤال هایی مطرح كنند كه 
چه بسا خودشان هم جواب های درست و درمان 

برای آن ها ندارند.
ـ موفقیت برای هر دو لزومًا نســبت مستقیم با 
كاربلــد بودن ندارد، اما بــا خیلی چیزهای دیگر 

نسبت دارد...
ـ هر دو كمتر با میل و اراده كارشان را انتخاب 
كرده انــد. احتمااًل ژن نه چندان »خوب« و رفیق 
بد به این روزشان انداخته است، وگرنه می رفتند 

توی كار واردات ـ صادرات!

 پی نوشت
1. گویا تعدادی از اعضای هر دو قشر مثل مدرسان فالن و هنرپیشگان 
بهمان در این سرشــماری حاضر نشــدند و بنابراین فهرست در غیاب 

این عزیزان بسته شد.
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ارزش های خبری
در روزنامه نــگاری قواعــدی زمینــه ای  
وجود دارد که به پرسش »خبر چیست؟« 
پاســخ های الزم را می دهــد. ایــن قواعد 
زمینه ای را سازمان های خبری نمی نویسند 
و ابالغ نمی کنند، بلکه در عملکرد روزانه و 
در دانشــی که روزنامه نگاران بر اثر تجربة 
کاری خود فراهم آورده اند، پدید آمده است. 
برای هر روزنامه نگار یك واقعه، و حتی یك 
فرد، می تواند ویژگی هایی داشته باشد که 
آن را دارای »ارزش انتشار« می کند. یکی 
از روش هایی که دست اندرکاران تهیة خبر 
برای تعریف، گزینش و انتشار خبر به کار 
می گیرند، امتیازدهی غیر رسمی بر اساس 
ارزش های انتشار خبر است. این ارزش ها 

به شرح زیر است:
درگیری: درگیری میتواند بین دو فرد، 
بیــن مردم، بین  دولت هــا و حتی بین 
انسان  از یك ســو و نیروهای اجتماعی یا 
طبیعی از سوی دیگر رخ دهد. درگیری 
به دلیــل افزودن بار دراماتیک به رخداد 
یا فرد آن را دارای ارزش خبری میکند. 
برای مثال زد و خورد دو مهمان در یک 
برنامه، گفت وگــوی تلویزیونی، اطالعیه 
وزارت خارجه یــک کشور علیه کشور 
دیگر یــا سونامی اقیانوس همه و همه 

نمونه های درگیری هستند. 
تأثیر: نحــوة اثر یــك رخداد یا فرد 
بر زندگی انســان به آن رخداد یــا فرد 
ارزش خبری میدهد. برای مثال، برای 
مردم استانهای گیــالن و مازندران به 
بازار آمدن سم جدیــدی برای مبارزه 

در شماره های پیشین، ضمن تاکید بر اهمیت آموزش مفاهیم رسانه ای و ادغام 
مفاهیم آن در فرایند درسی دانش آموزان به بیان نمونه هایی از آموزش مفاهیم 
رسانه ای در کالس درس پرداختیم. در عصر انفجار اطالعات، رسانه های ارتباط 
جمعی یکی از مهم ترین درگاه های در دســترس ما برای مطلع شدن از محیط 
پیرامونمان هستند. کارکرد »اطالع رسانی« رسانه ها موجب شده تا برخی از ما 
دنیا را از دریچه رســانه ها ببینیم و به روزنامه و تلویزیون و اینترنت حتی بیش 
از چشم و گوش خودمان اعتماد کنیم. در این شماره نگاهی داریم به مقوله خبر 
و نحوة آموزش مفاهیم مرتبط با آن. هر وسیله ی ارتباط جمعی، اعم از روزنامه، 
رادیو، تلویزیون و … در تولید خبر باید در بین حوزه گســترده ای از داده های 
خبری و اطالعاتی که دنیای امروز درگیر آن است، دست به گزینش بزند؛  یعنی 
از میان انواع  اخباری که هر روز تولید می شود تنها موارد معدودی را، برحسب 
معیارهای خود، انتخاب و به انتشار و برجسته سازی آن ها اقدام  کند. موارد دیگر 
طبعًا نادیده گرفته می شود و یا کمرنگ جلوه خواهد كرد. مخاطب منفعل ممکن 
است هیچگاه متوجه این گزینش گری و دروازه بانی نشود. به همین دلیل آموختن 
اصطــالح »دروازه بانی خبر« و مفاهیم مرتبط با آن یکی از عناوین مهم آموزش 

رسانه ای به دانش آموزان تلقی می شود.

سوادرسانهای

حسین حق پناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه ۳ تهران
تصویرگر: میثم موسوی

دروازه بانی خبر
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با آفات برنج ارزش خبری بیشــتری دارد تا 
برای مردم استانی مثل کردستان. تأثیر را با 
عوامل بسیاری، از جمله دو عامل تعداد افراد 

مورد تأثیر و نیز میزان تأثیر میسنجند. 
یــا دوری  نزدیکی  میــزان  مجــاورت: 
جغرافیایــی دو طرف یــك رویداد خبری 
به یكدیگر مجــاورت نــام دارد. مجاورت 
جمعیت نگارانــه و مجاورت در شبکههای 
اجتماعی نیز میتواند گونه های دیگری از 
مجاورت باشد. بــرای مثال، ترتیب واقعة، 
اصفهانی  کارخانهدار  یک  بهگروگانگرفتن 
به دلیــل مجاورت  برای مردم اصفهان،  
جغرافیایــی، برای اصفهانیهای تهران، به 
دلیــل مجاورت جمعیــتنگارانه، و برای 
کارخانهدارها به دلیــل مجاورت در شبکه 

اجتماعی دارای ارزش خبری است. 
به هنگام بودگــی: هر چه زمان ارسال 
خبر به زمان واقعه نزدیــکتر باشد ارزش 
خبری آن نیز بیشــتر است. خبر دادن از 
یــك کشف علمی كه در 7 ســال پیش 
خبری  ارزش  چنان  از  افتــاده  اتفــاق 
برخوردار نیســت که خبر دادن از کشف 

علمی ای که دیروز اعالم شده است.
شهرت: شناخته شده بودن موضوع خبر 
در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی 
و بین المللی ارزش خبری را باال می برد. 
خبر ابتالی شــخصی به نام محســن 
حکمی همدلــی به سرطان خون یک 
خبر  در حالی که  است  خانوادگی  خبر 
ابتالی كســی مثل برد پیت به سرطان 
دارای  جهانی  سطح  در  میتواند  خون 

ارزش خبری باشد. 
یــا  بودن  فرد  به  منحصر  بداعت: 
شگفتانگیز بودن رخداد یا فرد خود ارزش 
خبری میآفریند. درگذشت یک خوانندة 
مشهور یا اینكه کسی سگ همسایه اش را 
گاز بگیرد اتفاق هایی نیستند که هر روز 
رخ بدهند و به همین دلیل دارای ارزش 

خبری هستند.

اطالعات زرد
تنهــا عواملی  ارزش هــای خبری 
نیســتند که، از سوی رســانه ها، در 
انتشــار و اولویت دهی به اخبار مورد 
توجه قــرار می گیرنــد. دیده ایم كه 
گاهی اوقات که به نظر می رسد ارزش 

اخبار  ندارند در صدر  چندانی 
پــر بازدید و قابــل توجه قرار 
می گیرند. این اخبار و اطالعات 
به همراه رنگ و لعــاب زیاد و 
با اســتفاده از کلمات فریبنده و 
به صورت جذاب ارائه می شــود 
و ممکن اســت مخاطبان را نیز 
ساعت ها به خود مشغول کند؛ اما 
با کمی دقت می توان دریافت که 
بر خالف ظاهر فریبنده و جذابشان 
محتوایی سطحی و تو خالی دارند 
و علــی رغم ســرگرم کنندگی و 
جالب بــودن، اخبــاری بی ارزش 
هســتند. این نوع اخبار و اطالعات 
را اطالعات زرد می نامند. مخاطب 
فعال و با سواد رسانه ای می تواند با 
نگاهی انتقادی بین ارزش خبری که 
به او می رســد و جذابیت و سرگرم 
کنندگی آن تمایز قائل شود و خود 
را از غرق شــدن در سیل اخبار زرد 
مصون نگه دارد. همچنین می تواند، 
در مواجهه با اخبار، به اطالعات حذف 
شــده و نادیده گرفته شده توجه کند 
و از میان سطرهای سفید دیدگاه های 
بیان نشده را بخواند. پیشنهادهای زیر 
ارتقای مهارت رســانه ای  می تواند در 

دانش آموزان در این امر مفید باشد:

 از  بریده روزنامه ها، گزارش های
خبری، برنامه هــای رادیویی و 
مجالت مرتبط به عنوان منابع 
کمک درسی کمک بگیرید و آن ها 

را سر کالس بیاورید. 
زمانی کوتــاه )مثال پنج دقیقه( 
را در ابتــدای کالس بــرای »چه 
خبر؟« قــرار دهید و اجازه دهید 
بچه ها خبرهایی که در طول هفته 
مرتبط با درس شما در رسانه ها شنیده اند 

بازگو کنند.
چند روزنامة مختلف را به کالس 
بیاورید و شــیوة پرداختن به یک 
خبر واحد در آن ها را با هم مقایسه 
کنید. نحوه اســتفاده از رنگ، اندازه 
و جــای تیترها در صفحــات از مواردی 
هســتند که قابلیت مقایســه و تحلیل در 

گروه های کالسی دارند.

بخواهیــد  آمــوزان  دانــش  از 
اخباری که شــنیده اند  مهمترین 
را در کالس بازگــو کنند. از آن ها 
بپرسید خبرهای بازگو شده چقدر و 
از چه جهت برایشان مهم بوده است.

می توانند  کالســی  گروه های 
عناویــن  پربازدیدتریــن 
خبرگزاری های اینترنتی را تحلیل 
کنند و به این پرسش ها پاسخ دهند 
که آیا پربازدیدها لزومًا ارزشمندترین اخبار 
هم هســتند یا خیر و چه عواملی موجب 

جذابیت اخبار پربازدید هستند.
فهرســتی از اخبــار متنوع را 
در دســترس گروه های کالسی  
از آن هــا بخواهید  و  بگذاریــد 
گــروه  مقــام  در  را  خودشــان 
سردبیری  یک بخش خبری رادیویی 5 
دقیقه ای تصور كنند.  از آن ها بپرســید 
کدام اخبار را در اولویت قرار می دهند و 
کدام را نادیده گرفته و حذف می کنند. 
نتایج گروه ها را با هم مقایســه در این 

صورت و در مورد تفاوت ها بحث کنید.
از دانشآموزانتان بخواهید که 
تکالیف نوشتاریشان را طوری 
از  فصلی  انگار  که  دهند  انجام 
یــک کتاب آموزشی را طراحی 
می کنند. از آن ها بخواهیــد برای آنچه 
نوشته اند تیتر و میان تیتربنویســند و 
حاوی  فرعی  ستون های  تصاویــر،  از 
استفاده  نمودار  و  تکمیلــی  اطالعات 
کنند. دانشآموزان بایــد بیاموزند که 
کدام بخش از اطالعات آنقدر اهمیــت 
دارد که برجسته شود و چه طور 

میتوان این اهمیت را تشخیص داد. 
از آن هــا بخواهید در مورد 
موضوعات کالســی، اردوی 
پیش رو یا اتفاقات طول هفته 
مدرسه  خبر بسازند و در آن 

ارزش های خبری را لحاظ کنند.
در  کــه  را  خبرهایــی 
رســانه ها چندان به آن ها 
پرداخته نشــده است در 
کالس مطــرح کنند و در 
مورد اینکــه معموال  کدام اخبار 
نادیــده گرفته و حذف می شــوند 

گفت وگو نمایند.
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بهاره میرزاپور
دبیر مطالعات اجتماعی منطقه۴
زهرا مشیری
عضو گروه آموزشی و پژوهشی آسمان

بازیدرکالس

بازی دقت

در حاشیه بازی 
الف. داستان از دیرباز یکی از بهترین ابزارهای آموزشی بوده است. با این فعالیت می توان از داستان، در 
همة رده های سنی، برای توجه به این مفهوم استفاده کرد. برای یادگیری بهتر الزم است به »موضوع 

یادگیری« توجه کرد و روی آن تمرکز داشت.
ب. متناسب با گروه سنی ای که این فعالیت را برای  آن ها اجرا می کنید، قبل از انجام فعالیت، داستان 

کوتاه و بازی مناسب را انتخاب کنید و آن را تمرین کنید.
پ. بعد از پایان فعالیت دربارة راه های افزایش تمرکز فردی و جمعی و موانع تمرکز گفت وگو کنید.

ت. بــرای افزایش اطالعات خود دربارة »تمرکز« می توانید کتاب »روان شناســی تمرکز« نوشــته 
حشمت اهلل مرتضوی زاده، انتشارات روان سنجی )1383( را مطالعه کنید.

 منبع با کمی تغییر و تلخیص
جونــز، النــا. 13۹5. 104 فعالیت ســازنده )برای تقویت اعتمادبه نفــسـ  کار گروهیـ  ایجاد ارتباط خودیابیـ  مهار خشــمـ  مهارت های 

سازگاری(. مترجم: میترا محمدی. تهران: مدرسه

نام فعالیت: قصه واره
توجه  آرامــش،  افزایــش  هدف: 

دانش آموزان به صحبت های معلم
ردة سنی مناســب: ابتدایــی و 

متوسطه
ابزار: ندارد

تعدادی  پیش نیــاز:  محتوای 
بازی كوتاه  داستان كوتاه، تعدادی 
ماننــد »یك مــرغ دارم«، »ُهب«، 

»خط و نقطه«
مدت زمان اجرا: 15 دقیقه

چگونگی اجرای فعالیت
1. یک داستان کوتاه انتخاب کنید و طی سه 
دقیقه سه چهارم آن را برای بچه ها تعریف کنید.

2. بعد از ســه دقیقــه اول، در دو دقیقه، بازی 
دیگری نظیر »یک مرغ دارم«، »ُهب«، »خط و 

نقطه« با بچه ها انجام دهید.
3. بازی را قطع کنید و با بچه ها طی پنج دقیقه 
درباره این موارد گفت وگو کنید: عنوان داستان، 

موضوع داستان، ادامه داستان.
4. طی یک دقیقه، ادامه داستان را تعریف کنید.

5. بعد از اتمام این فعالیت، طی چهار دقیقه درباره 
آموزه های آن با دانش آموزان گفت وگو کنید.

چند كلمه خودمانی
از مؤثرترین زمینه های خلق فرصت های یادگیری، تعامل اســت و یكی از بهترین ابزارهای ایجاد 
تعامل میان معلمان و دانش آموزان، »بازی« است. از این رو هر قدر كالس درس به سمت استفاده 
از بازی های تعاملی سوق پیدا كند، انتظار می رود بتوان فرصت های یادگیری بیشتری را در كالس 
خلق كرد. در كنار كالس درس و فضای مدرسه، یكی دیگر از بهترین موقعیت های بازی با بچه ها، 
اردوهای دانش آموزی اســت. بستر اردو فضای مناســبی برای ایجاد و گسترش روحیه همكاری، 
همفكری، همدلی و مشورت است و می توان با توجه به این ویژگی ها بازی های زیادی را در آن انجام 
داد. در سه شمارة قبلی سعی كردیم بازی هایی را معرفی كنیم كه در كالس درس اجراشدنی باشد. 
این بار به بهانة بازی »ترافیك سنگین« كه در ادامه با آن آشنا می شوید، كمی دربارة نقش بازی در 
یادگیری و بهره گیری از امكان اردوهای دانش آموزی گفت وگو كردیم. در بخش »بیشتر یاد بگیریم« 

نیز كتابی را معرفی خواهیم كرد كه در طراحی فعالیت ها و بازی های اردویی الهام بخش باشد.
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ترافیک سنگین

 منبع
با بازنویسی و الهام از: صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(. 13۹2. 

بازی ها و تمرین ها: راهنمایی برای مربیان برنامه های مشارکت محور. ترجمه الهه میرزایی. تهران: دایره.

نام بازی: ترافیک سنگین
هدف: انرژی زایی، ایجاد همکاری

رده ســنی: برای متوســطة دوم 
مناسب تر است.

ابزار: چند نقشــة بــازی و تعدادی 
مهره از دو رنگ متمایز در صورت نیاز

یا  دقیقه  مدت زمان اجــرا: 20 
بیشتر

مراحل آماده سازی و اجرای بازی 
1. دانش آموزان را در دسته های شش نفره گروه بندی کنید. 

2. با استفاده از چســب کاغذی، مانند تصویر، بر روی زمین نقشه ای به 
شکل U بکشید. تعداد خانه ها باید یکی بیشتر از تعداد شرکت کنندگان 

بوده و فاصلة آن ها از هم به اندازه یک قدم باشد.
 U 3. هر گروه را به دو نیم گروه تقســیم کنید. هر نیم گروه در یک طرف

بایستد. خانة وسط باید خالی بماند.
4. نیم گروه سمت راست باید جای خود را با نیم گروه سمت چپ براساس 
قوانینــی که در ادامــه توضیح می دهید، عوض کننــد. بازی وقتی تمام 
می شــود که همه اعضای گروه طبق دستورالعمل، جابه جا شوند و همة 

گروه با هم برنده می شوند یا می بازند.

ـ  هر فــرد می تواند به خانة خالی »جلویی« خــود برود. )به »عقب« 
نمی تواند برگردد.(

ـ هر فرد می تواند از نفر بغل دستی خود، چنانچه از نیم گروه مقابل باشد، 
بگذرد و به خانة خالی جلویی بعد از آن برود. )چنانچه خانة خالی بالفاصله 
بعد از آن بغل دستی، وجود داشته باشد.( از افرادی که عضو نیم گروه شما 

هستند، نمی توانید رد شوید.
ـ افراد نمی توانند هم زمان با هم حرکت کنند.

ـ در هر خانه حداکثر یک نفر باید بایستد.
5. به افراد هر گروه ده دقیقه فرصت بدهید تا راه حل را پیدا کنند.

6. زمانی که راه حل را یافتند از آن ها بخواهید یک بار دیگر بازی را انجام دهند.

در حاشیه بازی 
الف. برای اجرای بازی در کالس درس، احتمااًل 
تنها برای یک گروه فضای کافی دارید. برای حل 

این مسئله سه راهکار پیشنهاد می کنیم:
 این جلســه کالســی را در مکانی مثل 

نمازخانه یا حیاط برگزار کنید.
 در اردوهــای دانش آموزی از این 

بازی استفاده کنید.
 بازی را روی کاغذ انجام دهید. نقشة 
بازی را روی برگه بکشید و به هر شرکت کننده 
مهره ای بدهید تا آن را جابه جا کند. مهره های دو 
نیم گروه متمایز باشند. در این حالت می توانید 
جهت درســت حرکت برای هر نیم گروه را 

روی نقشه با فلشی مشخص کنید.
ب. کمی که از زمان بازی گذشت، برای هدایت 

بچه ها می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
 بــه هرکــدام از اعضای یکــی از نیم گروه ها 
سیبی بدهید تا در دست داشته باشند و اعضای 

نیم گروه ها از هم متمایز شوند.
 پیشنهاد کنید ابتدا بازی را برای حالت چهار 

نفره حل کنند.
 پیشــنهاد کنید برای پیدا کــردن راه حل از 

کاغذ و قلم استفاده کنند.
پ. قبل از اجرای بازی، حتمًا خودتان مســئله 
را حــل کــرده و نیز به این ســوال فکر کنید: 
»پیشنهادهای شما برای مدیریت بهتر زمان در 

اجرای این بازی چیست؟«

بیشتر یاد بگیریم
در این شماره با توجه به گفت وگو دربارة اردو، کتاب »مهارت های 
ورزشی پایه« را معرفی می کنیم که در آن بازی هایی را می یابید 

که جنبة حرکتی و نشاط آور دارند.
بعضی از فعالیت ها یا پیشنهادهای این کتاب، حس رقابت را در بین 

دانش آموزان تقویت می کند؛ لذا در استفاده از بازی های این کتاب، مراقب باشید که هر 
دانش آموز با توجه به ویژگی های فردی اش پیش برود و انگیزه درونی او برای تالش و یادگیری 

محفوظ بماند. خوب است به بازطراحی برخی بازی ها و فعالیت ها بیندیشید.
در عنوان کتاب اشاره شده است که فعالیت های معرفی شده مناسب برای کودکان 8 تا 10 ساله است؛ 

اما فعالیت هایی مناسب پیش دبستان هم دارد.
مشخصات کتاب: مهارت های ورزشی پایه )3(، فعالیت های حرکتی مناسب برای کودکان 8 تا 10 ساله. اثری 

از مؤسسه هیومن کینگ آمریکا و مترجمان جواد آزمون و ماندانا آجودان گرکانی. انتشارات مدرسه. 13۹0
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خوب ها كمی پایین تر زندگی می كنند
نادر ابراهیمی 
تصویرگر: میثم موسوی

آقا محســن، پینه دوز خیابان بی سیم 
نجف آبــاد با بیست وچهارســال ســن، 
چهارده سال سابقة پینه دوزی و یك  پای 
كج كوتاه، دیوانة ورزش بود. نمی شــود 
گفت به طور دقیق ولی شــاید در حدود 
نه دهم درآمدش را خرج ورزش می كرد. 

تمام مســابقات كشتی، بوكس، فوتبال، 
وزنه برداری و حتــی والیبال را می دید. 
بیشــتر از همه كف می زد. بیشتر ازهمه 
هم عرق می ریخت. بیشــتر از همه نعره 
می كشــید و بیشــتر از همهـ  وقتی در 
یكی از مسابقه  های میان ایران و بیگانه ها 

ایران می باختـ  دل شكســته و غمگین 
می شــد: »لعنتی ها بردند! ما فقط چوب 
نداشــتن تمرین و اتحــاد را می خوریم 

اتحاد... اتحاد... .«
در مســابقه دوچرخه ســواری خــط 
شمال آقا محســن اولین كسی بود كه 
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به گردن برنده حلقــة گل می انداخت. 
وقتی مسابقات المپیك 1960 تمام شد 
و قهرمان های تیم ملی كشتی دست پر 
برگشــتند آقا محســن با پای كج لنگ 
دنبالشــان می دوید و فریاد می كشــید: 
»ایرانی فاتح شــد. فاتح شد! جانم جان، 

جانم جان!«
مســابقات  شــب  یــازده  تمــام  در 
وزنه برداری آســیا در ایران آقا محسن 
جای همــه قهرمان ها یاعلــی گفت و 
دوازده  امــام و چهارده معصــوم را یاد 
كرد. ســنگینی  وزنه ها را در دست های 
خود احســاس كرد و رگ های گردن و 

پیشانی اش برآمد.
در مسابقة فوتبال میان ایران و ترك ها 
می توانست  و  می دانســت  آنچه دشنام 
در همان یكی دو ســاعت یاد بگیرد نثار 
ترك هــا كرد: »بهزادی  واقعــاً  فداكاری 
می كرد. ولی نژاد خوب دریپ می كرد اما 

پاس حسابی نمی داد. آخ...
لعنت به ایــن ترك ها، همه اش به هم 
پاس می دهند. باهم، باهم. همه اش باهم 
حمله می كنند. مــا تك تك خوب بازی 
می كنیم اما دسته جمعی نه! بدبختی ما 
ملت همین است. ایرانی جماعت، اتحاد 
نــدارد. توی هاف تایــم دوم تمام مدت 
توپ توی پای بچه های ما بود. عصبانی 
شده بودند. دل شــان می خواست بزنند 
ترك هــا را داغان كنند، امــا حیف كه 
ایرانی جماعت اتحــاد ندارد. من خودم 
از بهزادی شــنیدم كه می گفت: به من 
لعنت اگر دیگر با این ترك ها بازی بكنم. 
این ها آبروی هر چه ورزش اســت توی 

دنیا بردند!«
بعد از مســابقة فوتبال كه چراغ های 
اســتادیوم چند دقیقه مانده به پیروزی 
ایــران خاموش شــد، آقا محســن پناه 
بــرد به كنج دكــه اش و های های گریه 
كرد. بعد هم یك نامه نوشــت به  وزیر، 
رونوشت به نخســت وزیری، رونوشت به 
روزنامه كیهان و اطالعات،  رونوشــت به 
تربیت بدنی كه: واویال! خاك برســرمان 
شــد با این برق. آخــر این چه مملكتی 

اســت؟ این چه افتضاحی است؟ چرا به 
فكر این ملت نیستید؟ و الی آخر!

ایــن، تمــام زندگی آقا محســن بود. 
مشــِت مشــت زن ها،  میان  در  زندگی 
بازوی كشتی گیرها و چنگ وزنه بردارها. 
زندگی ـ با پای كــج كوتاه ـ در كنار 
همه آن ها كه خــوب می دویدند. او جز 
ورزش، رویا و دنیــای ورزش هیچ چیز 
نداشت. و همه بچه های خیابان بی سیم 

و آن طرف ها این را می دانستند.
بود  پوشــیده   تنگ دكه اش  چاردیوار 
از عكس قهرمان ها. باالی سرش عكس 
قاب كرده نامجو، دست راستش تصویر 
رنگی تختی، دست چپش صورت نقاشی  
شــده حبیبی. زیر عكس تختی با خط 
ابتدایی نوشته بود: »مرد مردان، جوانمرد 
جوانمردان.« زیر تصویر نامجو نوشــته 
بود: »قهرمان ابــدی محمود نامجو« و 
باالی ســر حبیبی نوشــته بود: »یادگار 

روزهای پرافتخار.«
همه جا تصویر قهرمان ها بود. در حال 
كشــتی، زیر فشــار وزنه، روی سكوی 
افتخار، با دوچرخه و دسته گل. در حال 
آبشــار زدن، كشــیده روی خاك برای 
گرفتــن توپی كه نزدیــك دروازه بود و 
حتی تصویری از بــرادر زندی در حال 
پرتاب دیسك با شــعار »برادر قهرمان، 
قهرمان می شود« و عكسی از خود زندی 
در لباس ارتشی با نوشتة »سرباز شجاع 
وطن زندی« و حتــی تصویر بزرگی از 

باغبانباشی در حال دو.
گوشــة دكه اش كلی مجله و روزنامة 
ورزشــی چیده بود و اوقات بیكاری باز، 
باز، باز هم آن ها را ورق می زد و می خواند 
و بــه دنیای بزرگ قهرمان ها راه می برد. 
عكســی از فاتحین قله اورست زده بود 
زیر چهره نورانی علــی، و پایین عكس 
نوشــته: »به امید روزی كه كوه نوردان 
شــجاع ایرانی قله اورست را فتح كنند، 
به امیــد روز پیروزی« و كنــار تصویر 
عكسی از »اجل« كوه نورد قدیمی ایرانی 
را چســبانده بود با جمله: »اجل مظهر 

پایداری! پیش به سوی قله های بلند.«

هر روز نزدیك غروب بچه های ســالم 
محلــه جمع می شــدند تــوی دكه آقا 
محسن؛ مطبق و تنگ هم. روی تاقچه، 
روی كفش های  پینه دوزی،  بساط  روی 
كهنه و خاكی می نشســتند و از دنیای 
رویایی ورزش حرف می زدند. آقا محسن 
برای آن ها دریچة باز آن دنیا بود. مفتاح 

رمزها و مبهمات.
آن ها دور هــم می نشســتند و برای 
»حبیبــی« غصــه می خوردنــد، برای 
»تختی« دعا می كردنــد و از »ایلوش« 
و »هاماز اســب« و حتــی »زینل« )كه 

قهرمان سینه بود( حرف می زدند.
ـ اصــاًل زیبایی اندام چیــز بی خودیه 
یعنــی كه چی؟ آدم زور بزنه گردنشــو 
كلفــت كنه كه چی بشــه؟ بــاس یه 
حرفه ای رو انتخاب كرد. مثاًل كشــتی. 

مگه نه آقا محسن؟
راستی كه كشــتی معركه س. كشتی 
ورزش باستانیه. رســتم  كشتی گیر بود 

دیگه، نیس آقا محسن؟
و آقــا محســن آرام و مهربانانه جواب 
می داد: »خب... همه ورزشــا خوبن، اما 
اندام كمی  تقی راس می گــه. زیبایــی 

بی خودیه. هیچ افتخاری نداره.«
ـ چرا نداره آقا محســن؟ مگه اون بابا 
اسمش چی بود كه تو آمریكا آقای دنیا 

شد؟ ایرونی بود دیگه، مگه نه؟ 
ـ مستر شكوه. آره ایرونی بود. داداشش 
اینجا كالس انگلیســی داره. اون آقای 

دنیا نشد كه مستر كالیفرنیا شد. 
امــا من... اگــه می تونســتم می رفتم 
كوه نوردی، بعدشم می رفتم قله اورستو 
صعــود می كردم. می دونیــن؟ این دفه 
آخر شیشــصد نفر حمله كردن واســه 
این كه شــیش نفر قله را صعود كنن... 
اینو می گن همــكاری. ما روح همكاری 

نداریم. عیب ما ملت همینه...
بعد از یكی دو ســاعت كه از همه چیز 
و همه كس حرف می زدند آقا محســن 
می گفت: »خب دیگه بلن شــین بریم. 
من باس یه ســری به باشگاه بزنم. گاسم 
بیاد اون جا ببینمش. بعدشم اگه رسیدم 
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یه تك پا می رم فدراســیون، قراره فیلم 
صعود چهار آلمانی رو به »ماترن هورن« 
نشــون بدن. قله ماهیه. همش با طناب 

و میخه.« 
آقا محســن دلش ـ و بیشــتر از دل، 
تمام وجودش ـ می خواســت كه با همه 
ورزش كارها دوست باشد، به آن ها »تو« 
بگوید و با آن ها شــوخی داشــته باشد. 
هیچ آرزویــی بزرگ تر از اینش نبود كه 
دستش را بزند روی شانه تختی و بگوید: 
»آقا تختی، دفه ی دیگه كلك همه شونو 
می كنی.« با قاسم قهرمان كشتی كه از 
المپیك 1960 یك مدال طال آورده بود 
بنشیند و از هر لحظه آن مسابقات حرف 

بزند.
فكر می كرد: »من بش می گم: قاســم، 
معركــه بــودی؟ چه جــوری ضربه ش 
كردی ها؟ و اون جــواب می ده: هی آقا 
محســن ـ كجا بودی كه ببینی وختی 
پرچم ایرون رفت باال من زدم زیر گریه. 
مرگ تو نباشه آقا محسن، مرگ جوادم 
كه از دنیا بیشــتر می خوامش اصاًل فكر 
مدال و این حرفــا نبودم. فقط فكر اون 
پرچم سه رنگ بودم كه داشت می رفت 
باال. داد كشــیدم، تو خودم داد كشیدم، 
صدام كــه در نمی اومد كــه جانمی ... 
بــرو ، برو، برو باال، بــازم، بازم، برو برس 
به آســمون هفتم، برو بخور به ســقف 

آسمون«...
فكر می كــرد: »اگه با باغبون باشــی 
اون قــدر رفیق بــودم كه یــه روز ناهار 
میومد منزلم... آره... چه قدر حرف داشتم 
بش بگم. می گفتــم باغبون، من دیوونة 
دویدن بودم. دلم می خواس می تونستم، 
دور دنیــا می دویــدم ـ دور دنیا، و اون 
جواب می داد: چرا بــاس باور نكنم؟ تو 

قدرتشو داری. معلومه كه داری.«
فكــر می كرد: »اگــه می تونســتم با 
همه شــون رفیق باشــم... چه قدر عالی 
می شــد. گه گداری می اومدن سری بهم 
می زدن. روی همین  چارپایه می شستن 
محســن،  داش  خــب  می گفتــن:  و 

چطوپطوری، حــال روزت خوبه، دیگه 
ســری به ما نمی زنی!؟ كار و كاســبی 
روبه راس؟ راسی آقا محسن برات چارتا 
بلیط آوردم. فردا شــب بیا مســابقات 

داخلی رو ببین.«
فكــر می كرد: »اگه با مــن این جوری 
برا همه شــون كفش می دوختم؛  بودن 
كفاشــیمو  اســم  همه شــون.  بــرا 
می ذاشتم»كفش قهرمان« اونا با كفشای 
من راه می رفتن، دور دنیا می گشــتن، 
كفشــای من می رفتن هنــد، می رفتن 
المپیك،  مســابقات  می رفتن  اندونزی، 
همه جا... همه جا، همه جای دنیا... یا امام 

 رضا یا موالی متقیان...«
را  محســن  آقــا  هیچ كدام شــان 
نمی شــناختند و اگــر بعضی هــا او را 
می دیدنــد كه به دنبال شــان راه افتاد و 
به حرف های شــان گوش می دهد به هم 
می گفتند: این یارو كیه؟ مث موی دماغ 
می مونه. سرخر بعد از نصفه شب همیشه 

این جاها ولوس.
ـ نمی دونم كار و كسی نداره یا همین 
كار و كاسبیشه كه دنبال ما راه بیفته و...

ـ ولش با... بزا با اون پای لنگش دلش 
به همین خوش باشه؛ ما كه قایم كردنی 

نداریم.
این، مجموع آشــنایی ها بود، مجموع  
آنچه كــه در دنیــای آقا محســن نام 
و  »نشســت  و  داشــت  »هم قدمــی« 

برخاست« با قهرمان ها.
آقا محسن، بیشــتر از همه چشمش 
به دنبال قاسم بود. روز تولد و سال تولد 
هر دو آن ها یكی بود. قاســم كشتی گیر 
بود، مدال طال هم داشــت. چشــم های 
نجیب، قد كوتاه و پاهای چاق پرعضله ی 
 ســالم داشت. آقا محســن دلش طلب 
می كرد كه وقتی به قاسم سالم می كند 
جواب گــرم بگیرد. قاســم احوالش را 
بپرســد و احوال بی بی اش را بپرسد كه 
پادرد داشــت و كنج اتــاق افتاده بود و 

می نالید.
هر شب كه بچه ها جمع می شدند توی 

دكه، آقا محســن حرف را می كشید به 
آنجا كه: »قاســم خار و مادر داره، قاسم 
مث بعضی از ایــن ورزش كارای عوضی 
نیس، قاســم واقعًا  آبرودار و سربه راهه... 
قاســم با اون شــگردی كه داره حقشه 

صاحب شیش تا مدال باشه...«
آقا محسن دكان را می بست و می رفت 
سری به باشگاه ها می زد. هر شب به یك 

باشگاه، و گاهی به تربیت بدنی. 
توی دفتر فدراسیون كوهنوردی سری 
می كشید به مهندس )معاون فدراسیون( 
و دو ســه تــا كوهنورد ســالم می كرد. 
بعد خــودش را می كشــید توی جمع 
كوه  نوردها كه كپه شده بودند یك گوشه 
و از َعَلــم كوه حــرف می زدند. فتوحی 
می گفت: »یه صعود زمستانی به قله علم 

كوه یك كار حسابیه.«
آقا محســن ســری تكان می داد و با 
خودش می گفــت: »راس می گه، صعود 
زمســتانی به قله علم كوه« گاه، دنبال 
كشتی گیرهای قدیمی كه از یك باشگاه 
یــا دفتــر فدراســیون در می آمدند راه 
می افتاد. به شوخی های شان می خندید، 
برای  به حرف های شــان گوش می داد، 
پیروزی شــان دعا می كرد و سر خیابان 
كه آن هــا از هم جدا می شــدند او هم 
آهسته كنار می كشــید و می رفت. و یا 
اگــر می رفتند توی یــك كافه دور هم 
می نشســتند او هم می رفت و كنارشان 
پشت  میز دیگر می نشست و یك بستنی 
دســتور می داد یا یك كانادا، یا هر چه 
كه احمد قهرمان وزنه برداری ســفارش 
می داد یا تقی قهرمان كشــتی یا حسن 

یا قاسم...
زندگی آقا محسن این طور می گذشت. 
نزدیــك، نزدیك، نزدیك. خیلی نزدیك 
به همه آن هــا ـ و دور،  دور، خیلی دور 

از همه آن ها.
و فردا غروب، توی دكه...

ـ آقا محسن، تو می گی اونا تو مسابقات 
المپیك امسال كاری می كنن؟

ـ واال من می گم یه كاری می كنن، اما 
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قاســم خیلی امیدوار نیست. اون می گه 
كه بــا این وضــع تمریــن و این وضع 

فدراسیون ها كاری از پیش نمی برن.
ـ تو خودت با قاســم حــرف زدی آقا 

محسن؟
ـ آره بابــا... اون می گفت كه دســته 
كشــتی ما خوب نیســت. خب راســم 
می گه، اگه نسبت به چهارسال پیش فكر 
كنی. ولی ُدُرس می شــه. ما تو ورزشای 
انفرادی، هیش وخ ذلیل نمی شیم، اما تو 
ورزشای دسه جمعی؟ نه! مثالً  دیشب آقا 
فتوحی می گفت می خواد با یه عده بیس 
نفری بره علم كوه صعود زمستونی، خب 
این خیلی مهمه ، اما حاال صد نفر اســم 
می نویســن و روز حركت شیش نفر راه 

می افتن.
ـ خب آقا محســن. غیر از قاسم. اونای 

دیگه چی می گفتن؟
ـ آقــا تختی خیلی امیــدواره، اما اون 
دیگه جوون نیس. شــگردش »سگكه« 
اگر حریــف اینو بدونه و پــا نده تختی 

كالفه می شه.
ـ آقا محســن! نامجو از اونم پیرتر بود 

كه تو مسابقات جهانی یه كاری كرد.
ـ می دونی؟ حســاب وزنه بــرداری از 
كشــتی جداس. تو وزنه برداری حساب 
آدم با آدم نیست، حساب آدم با آهنه. اما 
تو كشتی حریف حریف شو نمی شناسه. 
كلكشــو نمی دونه. من این حرفو دیشب 
به آقا سیف پور گفتم. اونم گفت كه من 
راس می گــم. باس حقه هــای تازه پیدا 

كرد.
آقا محسن به خودش می گفت: »آخه 
چرا من نباس با آن ها دوست باشم؟ چرا 
بعد از این همه سال كه منو می بینن با 
من رفیق نمی شن؛ پس اینا چه جوری با 

هم دوست شدن؟«
بــه بچه ها می گفت: »من و قاســملو 
با هــم رفتیــم كافه مصطفــی پایان 
نشســتیم و كلــی حرف زدیــم« و به 
خودش می گفت: »آخ... دق كردم، دق 
كردم بس كــه دروغ گفتم. بس كه از 

اونا جدا نشســم و اعتنای سگم نكردن 
یه دفعه نگفتن آخه تو كی هســی. تو 
چــی می خوای؟ د مــن المّصب آدمم 
داد  واسشــون كف زدم،  دیگه. چه قد 
كشــیدم، دعا كردم، گل زیر پاهاشون 
ریختم. چه قدر بهشــون سالم كردم.« 
 1964 المپیك سال  وقتی مســابقات 
شــروع شــد آقا محســن خــواب و 
تمام روزها  فراموش كرد.  را  خوراكش 
گوشــش به رادیو بود و تمام شــب ها 
می خوانــد.  را  روزنامه هــا  ســرتاپای 
خودش بــه بدرقــه قهرمان ها رفت و 
آن قدر نزدیك شــان شــد كه باألخره 
توی سه چهار عكس خودش را نزدیك 
قاســم پیدا كرد. عكس ها را چســباند 
باالی سرش و زیر آن ها تاریخ گذاشت.

بچه ها جمع می شــدند، عكس ها نگاه 
می كردند و او تمام حكایت را می گفت. 
از حال روز تك تك قهرمان ها و این كه 
چه لباســی پوشیده بودند و چه كفشی 
پاشــان كرده  بودند حــرف  می زد. بعد 
دكان را می بســت و پیاده و لنگان راه 
می افتاد توی خیابان ها. »قاســم، قاسم، 
قاســم جون، حتمــاً  بزنــش زمین. با 
امتیاز نبری ها، طــالی با امتیاز به درد 
ما نمی خورد. برســون، برسون پشتشو 
به خاك. بذار واسه خاطر تو اون پرچم 
ســه رنگ بره باال. قاســم جون! وختی 
برگشــتی خودم دسته گل رو می ندازم 
گردنت و پاهاتو ماچ می كنم. یا مرتضی 
علی، یا قمر بنی هاشــم، ازش مواظبت 
كنیــن. پشــت دشمناشــو بــه خاك 
برسونین. كاری كنین كه با اون پاهای 
مثه ســنگش بره از سكوی افتخار باال... 
نزارین اون جلوی ســر و همســر كنف 

بشه...«
آن ها شكســت خورده برگشتند. همة 
آن ها. آقا محسن وقتی خبرها را شنید 
با دودست زد توی سرش و با صوت عزا 

گریست.
امــا حرفی  می شــدند،  بچه ها جمع 
نمی زدنــد. بدترین دنیاهــا دنیای ذلت 

قهرمان هــا را می دیدنــد و غــم فــرو 
می دادند. 

آقا محســن می گفت: »قاسم، قاسم... 
اون امیــدوار از اینجا نرفت. اگه با امید 
رفته بود حتماً  برده بود. اون به خودش 
اعتماد نداشت. من باس بهش می گفتم 
كه حتمًا می بره. اون شب آخر نرسیدم 
بهــش بگم كــه بی بی م رو فرســتادم 
شــابدول عظیم با اون پا، بــا اون پا، تا 
براش شــم نذر كنه. اگه اینو می گفتم 

حتمًا شكست نمی خورد.«
شــبی كه قهرمانان شكســت خورده 
برمی گشــتند فرودگاه خلوت و غمناك 
بود. فقط دوســتان خیلــی نزدیك به 
استقبال رفته بودند و خویشان، و همه 
در آرامش ســوگوارانه ایســتاده بودند. 
مادرها صورت های شان را برمی گرداندند 
و قهرمان ها،  آدم های بی مدال، سرشان 

پایین بود.
آقا محســن قاســم را كه دیــد دنیا 
دور ســرش چرخیــد. دنیــای بزرگ 
كشتی گیرها، وزنه بردارها،  فوتبالیست ها، 
اســكی بازها، دنیای عظیم سالمتی های 
دنیای خاموش شدن چراغ ها  بیشــتر، 
در دقایــق آخــر، خــاك شــدن ها و 
خاك شدن ها، دنیای خاك شدن قاسم، 
ناك اوت شدن لیستون و پترسون، زمین 
خوردن تختی و سیف پور، در رفتن پای 
باغبانباشی، خارج شدن شناگران از دور 
مسابقات، مرگ سه كوه نورد در هیمالیا، 
مرگ یك بكسور توی رینگ، مرگ یك 
قهرمان پشــت میز بار، یك بار كهنه، ... 

دنیای تاریك شكست خورده ها...
آقا محســن با یك حلقه گل كوچك 
رفــت طرف مهدی كه مدال برنز گرفته 
بود. حلقــه  گل را انداخــت گردنش و 
چرخید طرف قاســم و زیــر لب گفت: 
»قاســم... قاسم... بیست و چار سال كه 
چیزی نیس. تو هنوز خیلی وخت داری 

دل داشته باش قاسم...«
همه سوار شدند. و آقا محسن باز هم 

تنها ماند.
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قورباغٔه  پخته
محمدعلی اسماعیل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان، دانشگاه صنعتی شریف

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.

خیلی از دانش آموزان اول سال تحصیلی 
تصمیم می گیرند امسال به خوبی درس 
بخوانند و عملکرد تحصیلی خوبی داشته 
باشند. با این حال با گذشت زمان، تعداد 
زیادی از آن ها هدفشان را کاهش می دهند 
و به نتایج معمولی راضی می شوند. همین 
اتفاق برای بسیاری از مدیران و معلمان 
مدارس هم می افتد. بسیاری از مدیران 
مدرسه در ابتدای پذیرش سمت مدیریت 
رویاهای بزرگی برای مدرسه شان دارند و 
بسیاری از معلمان در ابتدای خدمتشان 
به دنبال ســاختن تجربه های یادگیری 
فوق العاده برای دانش آموزانشان هستند. با 
این حال با گذشت زمان، بسیاری از این 
هدف های ارزشمند رنگ می بازند و تعداد 
زیادی از مدیران و معلمان اسیر روزمرگی 
می شــوند. الگوی تنزل اهداف، توجهی 

دوباره بر رویاهای فراموش شده را به وجود 
می آورد و روش های مواجهه با ساختاری 
را نشان می دهد که طی آن اهداف بزرگ 
به فراموشی سپرده می شوند و جای خود 

را به روزمرگی می دهند.

تفکرسیستمی

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
مــداد و پاک کن تصمیم گرفتند کتابی 
بنویســند که به یک اثر ماندگار جهانی 

تبدیل شود.
بعــد از مدتی نوشــتن چنیــن کتابی 

برایشان سخت به نظر رسید.
آن ها تصمیم گرفتند کتابی بنویسند که 

در سطح کشور اثر گذار باشد.
بعد از مدتی نوشــتن چنین کتابی هم 
دشوار به نظر رسید و آن ها مشغول نوشتن 
کتابی شدند که ناشران حاضر به چاپ آن 

باشند.
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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:

 مشکالت زیادی وجود دارد، اما برای حل مشکالت تالش نمی شود.
 همیشه شیرهای آب چکه می کنند و ساعت های دیواری خواب هستند و ... کسی هم اعتراضی ندارد و اقدامی انجام نمی دهد.

 شرایط استثنایی و محدودیت زمان و سایر مشکالت موجود به عنوان دلیلی برای دست کشیدن از اهداف ذکر می شوند.
 هدف هایی که برای پروژه های درسی و مسابقات دانش آموزی در نظر گرفته شده، به مرور زمان فراموش می شود و با رسیدن به 

بخشی از آن اهداف همه خوشحال هستند و اقدامی برای اصالح وضعیت انجام نمی دهند.

شرح الگو
خیلــی وقت ها ممکن اســت بین 
فعلی مان  وضعیــت  و  هدف هایمان 

فاصله ای وجود داشــته باشد. دو روش 
برای حذف ایــن فاصله وجود دارد. یکی 
اینکه تالش کنیم تا وضعیت مان را بهبود 
دهیم تا به اهدافمان برســیم و دیگری 
اینکــه هدف هایمــان را تنــزل دهیم و 
به وضع فعلی مان راضی باشــیم. تالش 
برای بهبود وضعیت زحمت دارد و طول 
می کشــد تا به نتیجه برسد. برای همین 
ممکن اســت در طی زمان از تالش کم 
شــود و بر توجیه وضع موجود و کاهش 
اهداف افزوده شــود. گاهی تنزل اهداف 
آنقدر به آرامی اتفاق می افتد که متوجه 
آن نمی شــویم و برای فرار از آن تالشی 

نمی کنیم.

متن مقاله
الگــوی تنــزل اهداف مانند داســتان 
قورباغه پخته عمل می کند. این داستان به 
آزمایشی اشاره می کند که طی آن دمای 

یک 
ظــرف 
کم کــم  را 
می کنند  زیــاد 
و قورباغــه ای که درون 
ظرف است، متوجه افزایش تدریجی دما 
نمی شود و تالشــی برای خروج از ظرف 
نمی کند: آنقدر در جای خود می ماند تا 
زنده زنده بپزد. اگرچه این آزمایش فقط 
در شرایط خاصی ممکن شده و در مورد 
قورباغه ها عمومیت ندارد، داستان قورباغه 
پخته به مثلی در دنیای انسان ها تبدیل 
شده اســت: مثلی برای انسان هایی که 
متوجه تغییرات تدریجی نمی شــوند و 
برای بهبود وضعیت اقدامی نمی کنند؛ به 
آنقدر وضعیتشان وخیم می شود  تدریج 
که دیگر توانی بــرای حرکت و نجات از 

شرایط برایشان باقی نمی ماند.
هدف گذاری می تواند به تالش و اقدام 
برای بهبود وضعیت منجر شــود. با این 

جنبه های  بــه  باید  حال 
روانی مسئله هم توجه کرد. 
سؤال اول در هدف گذاری این است 
که چه کســی هدف را تعیین می کند. 
اگر خودمان هدف را تعیین کرده باشیم 
و انگیزه درونی برای رســیدن به هدف 
داشته باشیم، نزدیک شدن به این هدف 
نشاط می آورد و انرژی الزم برای ادامه 
مســیر را تأمین می کند. امــا اگر برای 
رســیدن به اهدافی که دیگران تعیین 
انگیزه های  کرده اند تالش می کنیــم و 
بیرونی عامل حرکت هستند، رسیدن به 
این اهداف انــرژی روانی الزم را تأمین 
نمی کند. در چنین شرایطی تنش روانی 
برای کاهش اهداف خیلی راحت تر غلبه 
می کند و تنزل اهداف به سادگی اتفاق 
می افتــد. ســاختارهایی مانند رقابت و 
تشویق و تنبیه از متداول ترین روش ها 
برای ایجــاد انگیزه بیرونی هســتند و 
افرادی که در چنین ساختارهایی رشد 
کرده اند، بیشتر در معرض تنزل اهداف 

خواهند بود.

۴۳  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۴ |  دی ۱۳۹۶ |



 منابع
Kim, D. H. (2000). Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage Interventions Systems. 
Kim, D. H. (2000). Systems Archetypes II: Using Systems Archetypes to Take Effective Action. 
Kim, D. H. (2000). Systems Archetypes III: Understanding Patterns of Behavior and Delay. 
Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: the art and practice of the learning organization. 
Senge, P. M. (2012). Schools that Learn: a Fifth Discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. 

نگاه یک متفکر سیستمی
یکی از مهم تریــن مهارت های یک متفکر 
تغییرات تدریجی است.  سیســتمی، دیدن 
برای یک متفکر سیستمی تغییرات تدریجی 
مهم تر از اتفاقات ناگهانی هســتند. اتفاقات 
ناگهانی بیشــترین توجه را بــه خود جلب 
می کنند اما این تغییرات تدریجی هســتند 
که بزرگترین آســیب ها را به وجود می آورند. 
بحران های بزرگی که امروز بشریت را تهدید 
می کند، ناشــی از همین تغییرات تدریجی 
هســتند: بحران آب؛ تغییرات آب و هوایی 
و گرمایش زمین؛ افزایش شــکاف طبقاتی؛ 
پیری جمعیت؛ وابستگی به دنیای مجازی و 
بسیاری از بحران های بزرگ دیگر با تغییرات 
تدریجی به وجود آمده انــد. با این حال این 
تغییرات توسط جوامع مختلف نادیده گرفته 
می شوند و کسی کاری برای حل آن ها انجام 
نمی دهد. ذهن غیر سیســتمی در مواجهه با 
اتفاقات ناگهانی به احساسات مجال حرکت 
بــرای بهبود وضعیت  اقدام هایی  می دهد و 
انجام می دهد اما وقتی با تغییرات تدریجی 
مواجه می شود، با آن ها خو می گیرد و آنقدر 
ایــن تغییرات را ندیده می گیرد تا کار از کار 
بگــذرد و تغییرات کوچک بــه بحران هایی 
پیچیــده تبدیل شــوند. مردمــی که تفکر 
سیســتمی داشــته باشــند، با دیدن اولین 
نشــانه های تغییرات، به بررســی روندهای 
آینــده و چاره جویــی برای اصــالح روندها 
می پردازند. چنیــن مردمی اجازه نمی دهند 
و دشــت ها خشــک  تاالب ها  دریاچه هــا، 
شــوند؛ اجازه نمی دهند رابطه های دوستانه 
و عاشــقانه به دشمنی و جدایی بینجامند و 
اجازه نمی دهند مدارسی که می توانند جایی 
برای رشــد و تعالی دانش آموزان باشند، به 
جایی برای تنبیه، تحقیر و استفاده ابزاری از 

دانش آموزان تبدیل شوند.
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راهکارهای مواجهه با الگوی تنزل اهداف
در مواردی که متوجه شــدید این الگو فعال است، برای کاهش آسیب ها به 

این راهکارها فکر کنید:
 بر اهداف تمرکز کنید. آن ها را بنویسید و در جایی که مکرر دیده شوند 

نصب کنید.
 برای هدف گذاری فقط به وضع موجود توجه نکنید. استانداردهایی هم 
برای تعیین وضع مطلوب طراحی کنید و با توجه به این استانداردها و وضع 

موجود، اهدافتان را تعیین کنید.
 اهداف دیگری از خودتان یا دیگران که ممکن است با این اهداف در تعارض 

باشند را شناسایی کنید و به دنبال راه هایی برای همسویی اهداف بگردید.
 شاخص هایی برای اندازه گیری وضع موجود و مقایسه آن با اهداف تعیین 
کنیــد و در فاصله های زمانی معین این شــاخص ها را اندازه بگیرید و »روند 

تغییرات« و »فاصله شان با اهداف« را گزارش کنید.
 افراد یا مدارس دیگری که قابل مقایسه با شما هستند، اهداف مشابه شما 
دارند و عملکرد خوبی دارند به عنوان »معیار مقایسه بیرونی« در نظر بگیرید و 

روند تغییرات آن ها را هم بررسی کنید.
 در مقابــل توجیه برای ندیده گرفتن وضع موجود یا صرف نظر موقت از 

اهداف مقاومت کنید.
 فرایندهای مشخصی برای بهبود وضع موجود طراحی کنید و مشخص 

کنید طی چه زمانی و با گذر از چه مراحلی به اهداف خواهید رسید.

مثال های دیگری از این الگو
 تنــزل اهداف معلمان: از »ســاخت کالس یادگیرنــده« تا »حفظ نظم 

کالس«
 تنزل اهداف مدیران و مؤسسان مدارس: از »ساختن محیط یادگیری« تا 

»تعداد قبولی در کنکور و تیزهوشان«
 تنزل اهداف دانش آموزان: از »کسب رتبه جهانی و کشوری« تا »کسب 

رتبه ای در مدرسه و منطقه«
 تنزل اهداف آموزش و پرورش: از »آموزش و پرورش با کیفیت برای نســل 

آینده« تا »پرداخت به موقع حقوق معلمان«
 تنزل اهداف مصلحان اجتماعی: از »بهبود وضعیت جهان« تا »کســب 

رضایت قدرتمندان«
 کاهش سطح انتظارات در ازدواج: از یافتن »همسر ایده آل« تا پیدا کردن 

»کسی که حاضر به زندگی با من باشد«
 کاهش سطح انتظارات از ازدواج: از »ساختن زندگی رویایی« تا »تحمل 

یکدیگر«



چرخٔه رشد
محمد دشتی

خانوادهرشد

مسئوالن مجالت پیك از همان زمان كه با چاپ آزمایشی 
مجلة »پیك دانش آمــوز« كار خود را آغاز كردند )1343( 
به چرخه ای كامل شــامل تولید، چاپ و توزیع این مجالت 
اندیشیده بودند. از جمله: در مراحل اولیه انتشار این مجالت 
با برپایی دهكده های آزمایشگاهی، كه شامل 86 دهكده در 
شهرستان قزوین بود، محیطی آزمایشی را فراهم كردند تا 
قبل از انتشار سراسری مجالت، زمینه استقبال، ضرورت ها 
و میزان تأثیر و كارآمدی این نشــریات را ارزشیابی كنند. 
در ادامه نیز با تشكیل شورای نویسندگان برای هر مجله، 
راه اندازی بخــش فنی و تولید مجالت و انتخاب همكارانی 
در مناطق آموزشی و مدارس سراسر كشور، چرخه تولید، 
چاپ و توزیع این نشریات را سامان بخشیدند. همچنین در 
ســال 1356 با توجه به پدید آمدن زمینه های جدید برای 
تولید كتاب و دیگر مواد خواندنی، »شورای عالی انتشارات 
آموزشی« برای رسمیت بخشیدن بیشتر به تهیه، تولید و 
توزیع نشریات آموزشی با عضویت 12 تن از مسئوالن امر 

تعلیم وتربیت، مراكز دانشگاهی، رسانه ها و... تشكیل شد.
اهمیت توجه به چرخه كامل نشــریات آموزشــی بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی نیز از چشم و نظر مسئوالن دفتر 

انتشــارات كمك آموزشی دور نماند و كم كم و با پا گرفتن و 
انتشار مجالت رشد، مسئوالن این مجالت تالش كردند تا به 
بهره گیری از بهترین تجهیزات و فناوری های نوین نشریات 
رشد را به روز و در زمان مناسب به دست مخاطبان خود در 
سرتاسر كشور برسانند. مهم تر از آن این مجالت با به كارگیری 
و استفاده از نیروهای توانمند در حوزه تعلیم وتربیت و رسانه 
و همچنیــن بهره گیری از وجود هنرمندان درجه یك تالش 
كردند تا مجالت رشد منطبق با آخرین استانداردهای موجود 
تولید شــود و در اختیار مخاطبان قرار گیرد، به گونه ای كه 
طی دو دهة 70 و 80 مجموعه دفتر انتشارات به مركزی برای 
تربیت نیروهای متخصص و تغذیه سایر رسانه های آموزشی 
تبدیل شــد. در حال حاضر نیز دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشــی با اســتقرار تیم های تخصصی در بخش مجالت 
عمومی دانش آموزان و معلمــان و بخش مجالت تخصصی 
علوم انسانی و علوم پایه و استفاده از بهترین و به روزترین 
امكانات و تجهیزات فنی، ساالنه بیش از 40 میلیون نسخه 
مجالت رشــد را تولید و در اقصا نقاط میهن اسالمی توزیع 
می كند و در دورترین مناطق آموزشــی و مدارس به دست 

معلمان و دانش آموزان می رساند.

فصل نامه رشد آموزش مشاور مدرسه
انتشــار فصل نامه رشد مشاور مدرســه از ســال 1384 در دفتر انتشارات و 
تكنولوژی آموزشــی آغاز شــده و شماره 48 این نشــریه در زمستان 1396 با 

شمارگان ۱۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است.
دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشــی در جهت ایجاد زمینه مناســب برای 
تقویــت مهارت ها و صالحیت هــای حرفه ای معلمان؛ كمك بــه ارتقای دانش 
معلمان در زمینه اصول و مبانــی آموزش وپرورش؛ معرفی راهبردها، رویكردها 
و روش های مشــاوره؛ ایجاد زمینه مناســب برای هم اندیشی و تبادل نظر بین 
معلمان، كارشناسان و برنامه ریزان درسی، اقدام به انتشار مجله آموزشی، تحلیلی 

و اطالع رسانی رشد آموزش مشاور مدرسه نموده است.
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نوشتن مثل دویدن
سیدحسین حسینی نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره

»نوشــتن به مثابه دویدن است. هر چه بیشتر آن را انجام دهید 
بهتر به آن مسلط می شوید. دونده خود را در حال و هوای دوندگی 
نگه می دارد حتی اگر ندود. کســی که تمرین نویسندگی می کند 

همین طور است حتی اگر یک روز ننویسد.«*
به نظر شــما خود را در حال و هوای نویســندگی دیدن، حتی 
اگر ننویســی یعنی چی؟ نویسنده چه شباهتی به دونده ای دارد 
که خود را در حال و هوای دویدن نگه می دارد، حتی اگر ندود؟ 
شــاید به این معنی باشــد که دونده وقتی شرایط دویدن ندارد 
اســتیل خود را حفظ می کند. پرهیزهــای غذایی اش را رعایت 
می کند. کم خــوردن، خوب خوردن، به موقع خوردن، ســالم 
خــوردن و ... . مهم تر حفظ حس دوندگــی و رها نکردن خود 
الزمة کار اوســت. در ذهنش می دود. در ذهنش از موانع عبور 
می کند. تایم می گیرد و ســر تایــم در ذهن به پایان دوی صد 
متر یا دویست متر می رســد. عاشق دویدن است. با عشق آن 
زندگی می کند. ارتباط می گیرد و کار می کند. نویســنده نیز 
چنین می کند. در ذهنش می نویسد. حس و حال نویسندگی 
را در خــود حفظ می کند. وقتی می خواند دقیق می خواند. به 
عبارات توجه می کند. می اندیشد. فراز و فرود جمله ها را نگاه 
می کند. کوتاهی و بلندی آن ها را و ترکیباتشــان را می نگرد 
و از آن ها می آموزد. وقتی راه می رود خوب مشاهده می کند. 
به جزئیات خیره می شود. حواسش را جمع می کند. آن ها را 
به کار می اندازد. شــنیدنی ها را می شنود. بوئیدنی ها را حس 
می كند. از المســه اش بهره می گیرد. می چشــد. می بیند و 
می شنود. حّتی اگر ننویسد، ذخیره می کند. موقع نوشتن از 

این ذخیره ها استفاده می کند.
نوشــتن، آن هم خوب نوشتن، یکباره ممکن نیست. پس 
از مدت کوتاهی )نیم تا یک ســاعت یا بیشتر( ذخایر تمام 
می شــود. نویسنده دوباره خود را شارژ می کند. به طبیعت 
برمی گــردد. بــه جامعه، بــه خانواده و ذخیــره می کند. 
می اندوزد و دوباره که به نوشــتن برگردد از آن اســتفاده 
می کند. بدون چنین بده بستانی با طبیعت و جامعه امکان 

ادامة کار نیست.
پس نویسنده وقتی نمی نویسد هم انگار دارد می نویسد. 
جمع می کند؛ دانه دانه. موقع نوشتن این دانه ها هستند 
که به کارش می آیند. هر چه دانه های بیشتری برداشته 
باشــد، جلوتر مــی رود. عمیق تر می شــود و اثرگذارتر 

می نویسد.
نویســنده مثل دونده وقتی نمی نویســد حالت نویسندگی خود 
 را حفــظ می کند. همــه چیز نمی بینــد، همه چیز نمی شــنود. 
همــه چیز را نمی بویــد. گزینش می کند، بهترین هــا را تا بتواند 
بهترین هــا را تولیــد کند. بیاییــد ما هم پای خــود را جای پای 

نویسندگان بگذاریم.

چه زمانی نویسنده، متن، قلم و کاغذ یکی می شوند؟
اوج نوشتن در یکی شــدن پیام و پیام رسان است. وقتی این دو 
درهم شوند اتفاق شگفتی پیش می آید. در اوایل نوشتن یا با ظاهر 
نوشته درگیر هستیم یا محتوای آن. یا متن را نمی پسندیم یا پیام 
نهفته در آن را. مثل هر کاری این عادی اســت. در آغاز آشــپز نه 
روش آشــپزی خود را می پســندد و نه غذای تولید شده را. زمان 
زیادی صرف می کند. به ســختی مواد را با هــم ترکیب می کند. 
از بازده هم ناراضی اســت. زمــان می برد تا بتواند  محصول خوبی 
عرضه کند. صبوری می خواهد. پشــتکار می خواهد. یأس را پشت 

سر گذاشتن می خواهد.
نویســندگی نیز در ابتدا همین گونه اســت. کلمــات نمی آیند. 
می آیند اما خوب ترکیب نمی شــوند. ســوژه نامشخص است. رخ 
می نماید و گم می شود. پراکندگی در متن موج می زند. اما باالخره 
قلم رام می شود. ِکی؟ بعد از زمان زیاد. آن گاه که در موقع نوشتن 
نویسنده فراموش کند كه چه می نویسد، چه می گوید، کجا می رود 

و از کجا می آید!
ِکی به این مرز می رســیم؟ با تمرین فراوان، با هر روز نویســی، 
با بی هدف نویســی. فرض کنید که بنایی تازه وارد این حرفه شده 
است. در نگاه ظاهر چیدن دیوار و باال آوردن آن کار راحتی به نظر 
می رسد. دست به کار می شــود. نه آجر در دستان او جا می گیرد. 
نه مالط خوب ترکیب می شــود، نه می تواند تراز کند. دیواری که 
می چیند به همه چیز می ماند جز دیوار. هر سمتش سازی می زند. 
یک جا تو رفته، یک جا برآمده. یک جا بلند اســت یک جا کوتاه. 
باالخره آجر، مالط و کمچه و تراز تسلیم بنا می شوند. کی؟ خیلی 
باید بگذرد. خیلی باید خراب کند و از نو بسازد. خیلی باید به خود 

و به کار خود بخندد. اما باید ادامه دهد تا برسد.
در عالم نویســندگی نیز متن همین کجی و کاســتی ها را دارد. 
زمخت است، لطیف نیست. ناساز است. هر سمتش حرفی می زند. 
اما باالخره کالم و معنی تسلیم نویسنده می شود. باید کوشید تا به 
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این سطح از نوشتن رسید، الزمه خوب نوشتن، خراب نوشتن 
است. امکان ندارد یک شبه ره صدساله برویم.

اگر متن هایی می خوانیم که از آن لذت می بریم،یک دست 
است، جاافتادگی ندارد، نویسنده اش بارها و بارها متن زشت 
و ناگوار نوشته اما خسته نشده است. ادامه داده تا به جایی 
رسیده که پیام و پیامگزار و قلم و کاغذ یکی شده اند. هیچ 
فاصله ای بین شان نیست. نمی توان آن ها را از هم جدا کرد.

رســیدن به این ســطح امید، پشــتکار و سخت کوشی 
می خواهد. مثل هر کاری صبر و نگاه به آینده می خواهد. 

آینده را خوب نگاه کنیم.

چگونه سبک و سیاق خود را در نوشتن پیدا کنیم؟
و  مــا  بــه شــخصیت  نوشــتار  و ســیاق  ســبک 
دلبســتگی هایمان وابســته اســت. جزئی است که از 
نگــرش ما بــه زندگی سرچشــمه می گیــرد. درونی 
 اســت. اگر کمال گرا هستیم ســبک ساده نوشتن مان

به گونه ای است که با فرد پیشرفت گرا متفاوت است. 
اولی آن قدر کار را کامل می خواهد که از نوشــتن باز 
می ماند و اگر بنویسد دیر از آن راضی می شود. دومی 
چون پیشــرفت در نوشتن را الزمه انجام آن می داند 
راحت تر می نویسد. ســاده تر می نویسد. سختگیری 
کمتری نســبت به متن اش دارد و همچنان که جلو 

می رود سبک خود را پرورش می دهد.
برای رسیدن به سبک خاص به چند نکته 

توجه داشته باشید:
1. محتوا برای شما اولویت داشته باشد. بیش 
از حد مشــخص ننویســید تا محتوا ُگم شود. 
پــرورش محتوا بر هر چیــزی اهمیت دارد. در 
بازنگری هر جا که زیادی شــخصی نوشته اید 

کنید.  اصالح 
2. در نوشــتن مراقبت کنید تا  از موضع باال 
ننویســید. زیرا  ارتباط خودتان را با مخاطب از 
دســت می دهید. همچنین  مخاطب را دست 
کم نگیرید. زیرا در این حالت سطح نوشته تان 

نازل می شود.
3. طبیعی بنویســید. طبیعی نوشتن مثل 
پوشــیدن لباس برای هر مراســمی است. 
لبــاس رنگین در مراســم ختم توجه همه 
را بــه رفتار غیرطبیعی مــا جلب می کند. 
همان طور که لباس میهمانی پوشیدن در 
یک برنامــة تفریحی همین اتفاق را برای 
ما رقــم می زند. پس کلمات را مناســب 

بر تن کنیم. محتوا 

4. از اصطالحات تکراری و نخ نمــا بهره نگیرید. بهره گیری 
از این گونــه اصطالحات نشــان می دهد كه شــما هنوز زبان 
مخصــوص خود را پیدا نکرده اید و بــا کفش های دیگران راه 

می روید.
5. آثار خوب را بخوانید و از آن ها نکته بردارید.

چرا از زبان عاطفه زده در نوشته استفاده نکنیم؟
زبان عاطفه زده چیســت؟ زبانی اســت که نشــان می دهد 
نویســنده موضع گیــری خاص دارد. محتــوا را به خوب و بد 
تقسیم می کند. زشت و زیبایش می کند و آن وقت می نویسد.

زبان عاطفه زده زبانی اســت که شما را از نوشتن بی طرفانه 
دور می کنــد: تو خیلی لجوج هســتی. او مرد احمقی به نظر 
می رسد. گداصفت است و... زبان عاطفه زده اغلب در متن های 
سیاسی حریف  نابودکن به کار می آید. وقتی زبان عاطفه غالب 
می شود منطق و اســتدالل عقب نشینی می كند. چون جایی 
برای عرض اندام نمی یابد، حتی اگر استداللی هم باشد. زبان 
عاطفه زده نمی گذارد وضعیت خوب توصیف شــود. مخاطب 
را بــه واکنش وا می دارد. زبان عاطفه زده هیجانی اســت. گاه 
هیجان های مثبت هم نمی گذارد واقعیت خوب توصیف شود: 
روز دوست داشتنی، هوای بســیار جالب، زن خوش رو، غذای 

بسیار مفید و...
زبان  عاطفه زده و هیجانی مانع نشان دادن وضعیت می شود. 

بیشتر دربارة موقعیت می گوید تا آن را نشان دهد.

* نوشتن تا مغز استخوان، ناتالی گلد برگ، برگردان شهرام 
عدیلی پور، ویستار، 1393
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 آتش نادر

انــگار لوچ بودنش روی دیگــر اندام هایش هم تأثیر 
گذاشته بود؛ طوری كه حتی پاهایش را یه جورایی كج 
می گذاشت. به نظر می رسید طوری هم بد راه برود، بد 
حرف بزند، بد نگاه كند و شــاید بد هم درس بخواند؛ 
البته همة این ها به نظر می رســید كه بد باشد و تمام 
این ویژگی ها مربوط به »نادر« شش ســالة كالس اولی 
بــود كه روز اول مهر، مادرش او را به زور به مدرســه 
آورده بود؛ مادری كه با دلی پر از مهر و چشمانی پر از 
اشك، در مورد پسر كوچولویش، كه گویا آخرین فرزند 
از هشت فرزندش بود، با معلم روستا صحبت می كرد.

مادرش می خواســت بگوید كه »نادر« چه مشكالتی 
دارد؛ امــا شــاید برایــش راحت تر بود مشــكالتی را 
می گفت كه نادر نداشت. از قیافة درهم ریخته و پوشش 
ســاده و بگذارید بگویم »كثیف و بدبویش«، مشخص 
بــود زندگی را خیلی بر خود ســخت گرفته اند، یا نه، 
بهتر است بنویســم زندگی بر آنان سخت گرفته بود. 
مشــخص بود كه خانوادة او تمام عمر سهم شان فقط 
كار بوده و كار و در آخر چیزی كه به آن نرســیده اند 

نتیجه بوده است. 
بگذریــم؛ مادر نــادر می گفــت: »آقا معلــم، نادر 
كوچك ترین بچه ام اســت. آوردمش مدرســه فقط به 
خاطر اینكه شش ســاله شده؛ وگرنه، اصاًل انتظار ندارم 
چیزی یاد بگیرد. به چشــمانش نــگاه كنید؛ خودتان 

همه چیز را می فهمید!«
نادر با چشمان چپش مرا نگاه نمی كرد؛ كه البته نگاه 
می كرد. لیزابة خشــكیده ای هم راه را بر لبخند روی 
لبانش بســته بود. مادرش ادامه داد: »خیلی مشــكل 
دارد؛ بیشتر از همة بچه هایم. خیلی اتفاق می افتد كه 
بعد از بیرون رفتن از خانه زود برمی گردد تا كفش های 
مرا كه اشــتباه پا كرده درآورد و كفش های خودش را 
پا كند. حتی بارها شــده كه قاشق را وارونه در دست 
بگیــرد و خیلی چیزهای دیگر... آقا معلم! ببخشــید، 

اگــر بی نظم بود او را كتك بزنید؛ اصاًل مهم نیســت. 
شــما اختیار دارید. ما كه چیزی نمی دانیم. شما بهتر 
می دانید. فقط این را هم بگویم كه اصاًل مهم نیســت 
چیزی یــاد می گیرد یا نه؛ یعنی خودتان را به خاطر 

نادر اذیت نكنید«.
زمانی كــه مادر نــادر در مورد بچــه اش صحبت 
می كرد، چند بار با دست، موهای ژولیده و نوچ شدة  
نادر را مرتب كردم تا توانسته باشم با او ارتباط برقرار 
كنم، ولی نادر عكس العملی نداشــت و فقط نگاهم 
می كرد. انگار می خواســت بگوید آره مادرم راست 
می گوید ولی راستش من بیشتر حرف های مادرش 
را نشنیدم؛ چرا كه احساس می كردم مشكل نادر 
خیلی بیشــتر از چیزهایی اســت كه مادرش با 
جمالت ساده و سرشار از ناامیدی بر زبان می آورد.
بچه ها یكی یكی به مدرسه وارد شدند. مدرسه 
كه نه؛ یك اتاق قدیمی بود در روستای دوله بید 
از شهرستان سردشت استان آذربایجان غربی. 
من تنهــا معلم آن روســتا بودم و مدرســه 
به صــورت پنج پایه اداره می شــد. بچه ها وارد 
شــدند. نادر چیــزی نگفت؛ برخالف ســایر 
بچه ها كه از هر دری سخن می گفتند. اولین 
ساعت سال تحصیلی گذشت. بچه ها را پس 
از آشــنایی اولیه به بیرون از كالس هدایت 
كردم و خــودم نیز از كالس خارج شــدم. 
بیــرون از كالس هم، نادر كاری نمی كرد و 
چیــزی نمی گفت؛ تنها و دور از بچه ها یك 

گوشه كز كرده بود.
روزها پشت ســر هم گذشت؛ اول مهر، 
دوم مهر... آبان نیز فرا رسید. هنوز منتظر 
بودم نادر چیزی بگوید و از جایی شــروع 
كند. تمام این مدت به این فكر می كردم 
كه كاش می شــد برای نادر كاری كرد. 
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كاش می شــد نادر كاری بكند؛ چیــزی بگوید، حداقل 
چیزی بنویســد. حتی هنگام حضور و غیاب نیز چیزی 

نمی گفت. فقط با نگاهش نشان می داد كه حضور دارد!
اوایل آذرمــاه بود كه كلمات هم آغــاز و هم پایان اول 
ابتدایی را تمریــن می كردیم. گفتم: »بچه های خوب! با 
دقت به كتابتان نگاه كنید و بگویید تصویر چه چیزهایی 

را در آن می بینید؟«
دانش آمــوزان كالس اول كه شــش نفــر بودند، پنج 
نفرشــان جواب دادند: »آب... آتــش... آهو...« و نادر باز 

ساكت بود.
پرسیدم: »این كلمات هم آغازند یا هم پایان؟«

نادر، ســاكت بود و بقیه پاسخ دادند: »هم آغاز، صدای 
اول آن ها »آ« است.«

ناگهان صدای غریبی به گوشــم رسید كه بریده بریده 
می گفت: »آقا، اجازه؟ من بلدم آتش روشن كنم.« اولین 
جمله ای بود كه از نادر می شنیدم. با تجربه ای كه داشتم 
می دانســتم زمانی كه دانش آموز كالس اول می خواهد 
كاری بكنــد و به اصطالح اســتعدادش را نشــان دهد، 
نباید درنگ كرد؛ نادر كه جای خود دارد. من كه شدیداً 
منتظر بودم تا به عالقه هــا و توانایی های نادر پی ببرم، 
بی درنگ گفتم: »بچه ها! كتاب هایتان را ببندید تا با هم 

برویم و ببینیم نادر چطور آتش روشن می كند«.
من به روســتا و مناظر كوهســتانی آن نگاه می كردم. 
بعد از چند دقیقه متوجه شــدم كه نــادر چوب ها را با 
نظم خاصــی كنار هم چیده طوری كــه بخواهد بگوید 
كه او می تواند »بداند«. در مورد قشنگی كار نادر هرچه 
بگویم اغراق به نظر می رســد؛ فقط اینكه، هر لحظه كه 
به آتش نگاه می كردی، انگار همة چوب ها به یك اندازه 

آتش گرفته باشند.
من دیدم شــعله های استعداد نادر را كه از درون آتش 

باال می زد.
بســیار متعجب شدم و خیلی تشــویقش كردم تا مزة 

دانستن را چشیده باشد. سپس گفتم: »هوا رو به سردی 
اســت نادر جان! تو هر روز صبح كنار مدرســه آتشــی 
روشــن كن كه بچه ها تا هنگام رســیدن من سردشان 
نشــود«. جای مناســبی هم برای درســت كردن آتش 
نادر، با همــكاری بچه ها آماده كردیم. این مســئولیت 
به همراه تشــویق های پی درپی، باعث شــد نادر كم كم 
در درس هایش پیشــرفت كند و بهتر اســت بگویم اول 
مهرش آغاز شــود و بتواند بخواند، بنویسد و حتی گاهی 

اظهارنظر نماید.
آخر ســال كه مادر نــادر برای گرفتــن كارنامة  قبولی 
او به مدرســه آمد، با چشمانی پر از اشــك، اما متفاوت 
با اشك های اول ســال، گفت: »آقا معلم، شما به من یاد 
دادید برای نادر مادری كنم، او را ببوســم و برای محبت 
كردن به او وقت بگذارم. شــما با مــواردی كه به نادر یاد 
دادید و تكالیفی كه هر روز به او محول می كردید، به این 
نتیجه رســیدم كه نادر می تواند یاد بگیرد. هر روز كه از 
مدرسه می آمد به من »خسته نباشید« می گفت و دستم 
را می بوسید و با من از مدرسه و تشویق شدن هایش حرف 
مــی زد. نادر یاد گرفته كفش های خودش را پایش كند و 

قاشق را درست دستش بگیرد و خیلی چیزهای دیگر...
در اقلیم كالس من

تمام درس ها و مشق ها 
بازی است

در این اقلیم بی دیوار
سخن ها

از برای چاره سازی است
در اقلیم كالس من

اگرچه در افق، پروازها كوتاه
اما همراه شادی است

در این اقلیم
تمام واژه ها تكرار یك واژه است

آزادی!
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االن نخوانید

ســال 1377... وقتی وارد كالس شــدم میز تحریر كهنه و 
چوبیم را غرق در گل های وحشــی و زیبای طبیعت روستای 
محــل خدمتم دیدم. بچه ها با صدای بلند و لبخندی پاك و 
معصوم ســالم كردند و صبح بخیرگویان روز معلم را به من 
تبریك گفتند. با لبخندی متقابل پاسخشــان را دادم. دیدم 
بچه ها آرام و درگوشی با هم صحبت می كردند و زیرچشمی 
هم مرا از نظــر می گذراندند. اگر هم ناغافل نگاهمان با هم 
برخورد می كرد لبخندی تحویلم می دادند و باز ســر به زیر 
می انداختند و به پچ پچ هایشــان ادامه می دادند. باالخره به 
آن ها هشــدار دادم كه زنگ ریاضی است و باید حواسشان 

جمع باشد و دیگر درگوشی صحبت نكنند!
طبق عادت وقتی داشــتم چشم می گرداندم تا ببینم آیا 
كســی غایب است یا نه، او را دیدم؛ یاسمن را می گویم. با 
چشمانی سرشار از غم و لبخندی محزون نگاهم می كرد. 
تعجب كردم. چون او معمواًل ســر كالس ســاكت بود و 
همیشه نگاهش را از من می دزدید. با وجود اینكه شاگرد 
نســبتًا زرنگی بود، ولی باز هم احســاس می كردم كه از 
تالقی نگاهش با نگاهم شرم دارد. با مهربانی و لبخندی 
باالی سرش رفتم، دستم را روی سرش كشیدم و گفتم: 

 »یاسمن جان خوبی؟«
گونه هایش سرخ شد. ســرش را پایین تر برد و خیلی 

آرام گفت:  »بله خانم«.
گفتم:  »چیه؟ مریضی«

گفت: »نه خانم«.
گفتم: »پس چرا این قدر مضطربی؟«

گفت: »من؟ نه نه خانم، هیچی نیست«.
دیگر سر به سرش نگذاشتم. رفتم پشت میز تحریرم 
تا درس را شــروع كنم كه اولین نفر، چیزی را از زیر 
میز بیرون آورد. یك بســتة كوچــك كادویی بود. به 
دنبال او چند نفر دیگر كادو آوردند و بعد، همه با هم، 

گفتند: »خانم روزتان مبارك«.
خندیدم و گفتم: »متشــكر بچه هــا، ولی من كه 
به شــما گفته بودم برایــم كادو نیاورید و همین كه 
درس بخوانیــد و اگــر دلتان خواســت، برایم یك 

نقاشی بكشید و یا یك شاخة  گل از منزلتان بیاورید، باالترین 
ارزش ها را دارد و مرا خوشحال می كند«.

یكــی از بچه ها گفت: »نه خانم، مــادرم گفتند این را برای 
شما بیاورم«.

دیگری گفت: »خانم قابل شما را ندارد«.
ولی من كه از اوضاع زندگی آن ها باخبر بودم و می دانســتم 
پدر و مادرهاشــان با چه سختی می كوشــند تا آن ها درس 
بخوانند، نمی خواســتم كادوها را قبــول كنم اما با اصرار زیاد 
بچه ها مجبور شــدم بپذیرم. البته تمام كادوها از چند جفت 
جوراب و دســتمال و حتی شــامپو و صابون تجاوز نمی كرد. 
با این همه برای آن ها بســیار ســنگین بود و برای من بسیار 

باارزش.
آن روز گذشــت. طی دو سه روز دیگر هم، باز تعدادی از 
دانش آموزان برایم گل و جوراب و شامپو و حتی خوراكی و 
چیزهای مشابه آوردند و من برای اینكه چنین صحنه هایی 
را در كالس برای از دســت رفتن روحیة شــاگردان دیگر 
مشــاهده نكنم، از آن ها خواســتم كه دیگر به فكر تهیه و 
خرید كادو نباشــند و فقط اگر دوســت داشتند برایم یك 
نامه بنویسند و یا یك نقاشــی بكشند. در آخرین روزهای 
هفتة معلم بود كه وقتی وارد كالس شــدم، باز یاســمن را 
دودل و مضطرب دیدم. احســاس كردم می خواهد چیزی 
به مــن بدهد یا حرفی بزند. رفتــارش طبیعی نبود. مرتب 
ســرش را به اطــراف می چرخاند و دســت هایش را به زیر 
میز می برد و خالی برمی گرداند. باالخره در آخرین ساعات 
درس، یاســمن، در حالی كه قدم هایش می لرزید، با دستی 
لرزان پاكتی را به من داد و آرام گفت: »خانم تو رو به خدا 

االن نخوانید«.
خندیدم و گفتم: »چشم یاسمن جان«.

در موقع رفتن به خانه، التهاب داشــتم و دلم می خواســت 
هرچه سریع تر پاكت را باز كنم و بخوانم، ولی چون همكارانم 
همراهم بودند، نمی توانســتم پاكت نامه را باز كنم. وقتی به 
خانه رسیدم، قبل از هر چیز پاكت را گشودم. با كمال تعجب 
چیزی را مشــاهده كردم كه هرگز انتظارش را نداشــتم. در 
پاكت، یك نامة  طوالنی بود و دو اســكناس هزار تومانی، یكی 

عفت صوغانی
آموزگار بندر ماهشهر خوزستان
رتبة دوم فراخوان خاطرات معلمی
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مچاله شــده و دیگری نِو نو. شروع به خواندن نامه كردم. 
یاسمن برایم نوشته بود:

»معلم عزیزم ســالم، مدت هاســت كــه می خواهم 
برایتان نامه بنویســم، ولی نمی دانســتم آیا شما نامة  
مرا می خوانید یا نــه. تا اینكه چند روز پیش خودتان 
در ســر كالس گفتید به جای كادو برای شــما نامه 
بنویسیم. من هم كاغذ را برداشتم تا برایتان بنویسم 
كه: »آموزگار عزیزم روزت مبارك« چون در گرفتن 
تصمیم دودل بــودم، بعد این كار را كردم؛ منظورم 
گذاشتن پول در پاكت اســت. آخر می دانید خانم! 
در تابستان گذشــته من به گاوچرانی همسایه مان 
می رفتــم و مشــغول چرانــدن گاوهــا در مزرعه 
می شدم. روزها در زیر این گرمای سوزان تابستان 
با یك كاله بزرگ حصیری كهنه كه مال سال های 
گذشتة پدرم بود می گذراندم. آن روزها به خاطر 
مــادر بیمار و پدر بی كارمان این كار را می كردم 
و در پایان تابســتان وقتی صاحب گاوها مزد و 
حق الزحمة مــرا داد همة آن پــول را به پدرم 
دادم و او هــم »هزار تومان« از آن پول ها را به 

خودم داد تا چیزی بخرم.
از آن روز بــه بعد برای آن »هــزار تومان« 
هزار نقشــه كشــیدم. دلم می خواســت هزار 
تومــان را بدهم و برای مادرم یك پیراهن نو 
و قشنگ بخرم، ولی یادم آمد كه مادربزرگ 
پیرم را چند وقــت پیش كه بردند درمانگاه 
روســتا، در آنجا گفتند باید او را به شــهر 
ببرنــد و به دكتر نشــان بدهند، ولی چون 
پدرم آن قدر پول نداشــت كــه این كار را 
بكند، بیچــاره مادربزرگم ناخوش در خانه 
برای همین دلم می خواســت  بود.  افتاده 
كه با این هزار تومان مادربزرگم را پیش 
یك دكتر خــوِب خوب در شــهر ببرم، 
ولی نمی توانســتم. بعــد تصمیم گرفتم 
كه با این پول برای خواهرم یكی از آن 

عروســك های قشــنگی را كه وقتی بچه های شهر برای 
گردش به ده ما آمده بودند و دســت آن ها دیده بود و با 
التماس از آن ها خواسته بود تا عروسك شان را بدهند و 
او بازی كند و آن ها نداده بودند و او بســیار گریه كرده 
بود تا خوابش ُبرد، بخرم. ولی نه راه شــهر را می دانستم 

و نه جرئت داشتم بدون اجازة پدرم این كار را بكنم.
برای همین، هزار تومانم دســت نخورده باقی ماند و بعد 
هم امســال در روز »ســیزده به در« یك آقــای پولدار با 
خانواده اش كه برای تفریح بــه نزدیكی ِده ما آمده بودند، 
وقتی من برایشــان از چشــمه آب بردم و در پهن كردن 
و جمع كردن وسایل شــان به آن ها كمــك كردم و تمام 
اســباب ها را به كنار ماشــین بردم، یك هزار تومانی نِو نو 
به من داد. از آن روز به بعد، خیلی خوشــحال بودم و دلم 
می خواســت با این پول یك كار خیلی خوب انجام دهم. تا 
اینكه دیروز بعــد از كلی دودلی تصمیم گرفتم آن پول را 
به عنوان هدیة  روز معلم در پاكت بگذارم و بدهم به شــما. 
آخــر خانم پدر و مادرم می گویند: »معلم بیشــتر از پدر و 

مادر حق به گردن آدم دارد«.
آخر می دانید، اینجا كه مغازه و فروشگاه بزرگ و تمیزی 
ندارد تا از آنجا برایتان چیزی بخرم. فقط بقالی آقا حســن 
است كه او هم خیلی گران فروش است و تمام چیزهایی كه 
در دكانش دارد پر از خاكند و كثیف؛ و من دلم نمی خواهد 
پول نِو نو خودم را به دســت او بدهم. برای همین پول را 
در پاكت گذاشتم تا خودتان در مغازه های شهر یك چیزی 

بخرید.

دیگر حرفی برای گفتن ندارم، خداحافظ.
مركب در قلم مانند آب است

خجالت می كشم خطم خراب است
شاگرد شما یاسمن...«

با خواندن نامة یاسمن منقلب شدم و اشك چون سیل از 
چشمانم ســرازیر شد. با خود گفتم: »كوتاهی در حّق این 
بچه های محروم و ساده دل و پاك روستایی خیانت است«. 
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فاطمه مسعودی
شهرستان اقلید فارس، استان فارس
رتبة دوم فراخوان خاطرات معلمی

آجرهای محبت

در حالی که منتظر بودم رانندة تاکســی بقیه پولم را 
بدهد، نگاهی به ساعتم انداختم. بله! باز حسابی دیرم 
شده بود. سریع تاکسی را به طرف ایستگاه مینی بوس 
ترک کــردم. راننــدة مینی بوس با دیــدن من چراغ 
زد. می دانســتم تا که وارد ماشــین شوم صدای غرغر 
همکاران بلند می شود. پس گره ای به ابرو انداخته و با 

چهره ای حق به جانب وارد مینی بوس شدم. 
خدا را شکر، کسی چیزی نگفت. 

صندلی تکی کنار در مال من بود؛ چون اواًل: از همه 
دیرتر می آمدم و درثانی: هیــچ هم کالمی برای کوتاه 
کردن مسیر پیدا نکرده بودم. البته ناگفته نماند خودم 

هم حوصلة مشایعت و همراهی نداشتم. 
 ]گویا دیشــب از شــب های پیش ســردتر شده 
اســت[ مینی بوس به سختی روشــن شد و باالخره 
با صلوات همکاران به طرف روســتا ســر خم کرد. 
احساس ســرمای شــدیدی کردم. با پاشنة کفشم 
یواشــکی، پیک نیک جلوی مینی بــوس را به طرف 

کشیدم. خودم 
باران شــروع به باریدن کرد. آهی از ته دل به سینة 

شیشة ماشین هدیه دادم و روی آن نوشتم »وای« 
]با خوردن باران به شیشــه خاطرات برایم بار دیگر 

زنده می شد[ 
روز اول مهرماه سال هفتاد و دو، برای پرتاب آخرین 
تیر ترکش، با همســرم بــه ادارة کل آموزش وپرورش 
اصفهان رفتیم تا من تقاضــای خود را برای انتقال به 

استان فارس برای صدمین بار تکرار کنم. 
تا وارد اتاق معاون شــدیم یکی از آقایان هم استانی 

گفت: »فایده ندارد، اصاًل سابقه ندارید«.
گفتم: »تبعیت از همسر چی؟!« 

گفــت: »باید برای آن هم حداقل دو ســال ســابقه 
داشته باشی«.

آخرین تیر هم به سنگ خورد. پس، از آخرین حربه 
»گریه« استفاده کردم.

همسرم که طاقت دیدن اشــک های نوعروسش را 
نداشت، بادی به غبغب انداخت و با صدای بلند گفت: 
»بابا! جمع کنید، دو سال تربیت معلمش را می خرم، 

رهایش کنید تا برویم...«
معاون اداره که تا آن لحظه خودش را توی ورقه و 
ابــالغ گیر داده بود صندلی چرخ دارش را به طرف 
ما گردانــد، عینکش را باال بــرد و گفت: »دادای 
من ! ختمی کالم اینکه ، خانومی شــوما تعهدی 
محضری پنــج ســاله داِدس...! نیمی توِند به این 

زودی اِز اینجا ِخالص ِبشد...« 
بلــه! این ختم کالم آغــاز کالم دبیری من در 

روستای محروم کهرویه شد...
صدای هنِ هِن مینی بوس و صلوات مرا به خود 

آورد، آری به روستا رسیده بودیم. 
اما نه حســی، نه حالی، نه شعری، نه شوری، 

هیچ، هیچ، هیچ 
فقــط روزهــا را یک به یک بــه انتظار آخر 
هفته طــی می کردم تا بلیط بگیرم و به اقلید 
)شهرســتانی در شمال اســتان فارس( بروم 
آخر! زندگی، همســر و خانه و ریشه ام آنجا 

بود. 
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

باز جوید روزگار وصل خویش 
نمی دانم، شــغل پدرـ  تولدم در اســتان 
اصفهــان ـ یا گرفتن دیپلــم در اصفهان 
کدام یک باعث بروز این مشــکالت شده 

بودند. 
باز ابرهای غم بر آســمان سینه ام سایه 
افکند و فقط یــک تلنگر برای غریدن و 
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باریدن می خواست و چه تلنگری بهتر از بچه های ساده 
و بی رنگ و ریای روستایی. 

جلوتر از همه وارد مدرســه شــدم و بدون رفتن به 
دفتر به کالس رفتم. بچه ها با ســالم های شیرین و با 
نگاه های گرم به اســتقبالم آمدند، اما من، با توِپ پر، 
منتظر همان یــک تلنگر بودم. در حالی که لباس هایم 
را می تکاندم شــکایت را آغاز کردم و گفتم: »خدا این 
تکه از جهّنم را برای شــکنجة من بر روی زمین فرود 
آورده اســت، و ادامه دادم لباس هایم با گل یکی شده 

است«.
یکــی از بچه ها با مهربانی گفــت: »خانم! چادرتان را 

بدهید تا بشویم« 
گفتم: »الزم نکرده، برو بشین... اگر می خواهید کاری 
کنید به خانواده هایتان بگویید برای آسفالت اینجا اقدام 

کنند، ما که گناه نکرده ایم اینجا معلم شده ایم«. 
تلنگرها، بچه های ساده و معصوم روستا فقط دست به 
ســینه به چهرة پر از غضب من چشم دوخته بودند، اما 

مگر ابر غران این آسمان خاموش می شد؟! ... 
تا اینکه صدای زنگ، رهایی از اســارت و شــکنجه را 
خبر داد. دســت هایم را به هم مالیدم و گفتم: »خدا مرا 

نجات دهد«. 
شــب آن روز هم آســمان خیلی دلش پر بود غرید و 

بارید و شست. 
فردا صبح وقتی به روســتا رسیدم چون می دانستم باز 
همان آش و همان کاســه اســت چادر و شلوارم را باال 

گرفتم و از مینی بوس پایین آمدم. 
خوشبختانه همین که پایم را پایین گذاشتم یک آجر 
زیر پایم احســاس کردم. تا آمــدم گام بعدی را بردارم 
آجر بعدی و همین طور تا دم مدرســه. نگاهی به چادر 
و شــلوارم انداختم. لبخندی از روی رضایت زدم و وارد 
کالس شدم. بعد از سالم، بچه ها پچ پچ می کردند. گفتم: 

»ساکت! چه خبر است؟!«.
یکی از بچه های شیطان گفت: »خانم! چرا امروز چادر 

و پوتین شما گلی نشده است؟« 
گفتم: »به تو مربوط نیست، بشین!« 

باز در کالس ســکوت برقرار شد، اما سکوتی سنگین 
و بغض دار... از زیر چشم همه را نگاه کردم یک لحظه 
ترسیدم. یکی از بچه ها از گوشة کالس انگشت چپش 
را باال گرفت و به طرفم آمد و گفت: اجازه خانم! شما 
خیلی بدجنس هســتید. تا خواســتم دهن پر کنم و 
چیزی بگم، در حالی که انگشــت دســت چپش را به 
اتهام به طرفــم گرفته بود با صــدای بغض دار گفت: 
»خانم ما دیشــب توی ســرما و باران از پشــت خانه 
بهداشــت )خانه بهداشــت را تازه برای روستا ساخته 
بودنــد( نیمه آجرها را درون لباس هایمان کردیم و از 
ایســتگاه مینی بوس تا دم مدرسه توی گل و الی فرو 
کردیم تا شــما پاهایتان را روی آن ها بگذارید و دیگر 
گلی نشــوید. شــما چرا ما را نمی بینید؟ به دستان ما 

 »... نگاه کنید 
 ]وای! من چه کرده بودم و آن ها چه کردند[ ناخواسته 
از جا برخاســتم. دستان ســردش را در دستانم فشردم. 
با قطره های اشکش اشــک ریختم. انگار سد نفوذناپذیر 
قلبم را ســیل یک محبت خراب کــرده بود. آن روز در 
کالس، نه تنهــا من و مریم بلکه تمــام دانش آموزان و 
حتی آسمان با هم گریه کردیم. گریه ای که غرید و بارید 
و شســت. هنوز بعد از 26 ســال انگشت تنبیه و تأدیب 
و انگشــت بیداری و آگاهی آن دانش آموز روســتایی را 

فراموش نکرده ام.
انگشــتی که تمام غلط های زندگــی ام را خط زد، و بر 
روی ابرهای ســیاه و سنگین قلبم با گچ سفید مهربانی 
نوشــت »معلمی یعنی عشــق، یعنی چیــدن آجرهای 

محبت کنار هم.«

رتبه دوم

جشن خاطرات معلمیبرگزیده اولین دوره
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قبول اُلُدم

 در حیاط مدرسه را كه باز می كنی دوباره او را می بینی. همان 
جای همیشگی اش كنار دیوار، روبه روی مدرسه ایستاده است. 
برایش دســتی تكان می دهی، اما باز هــم مثل روزهای قبل، 
پاسخت را نمی دهد. اما تو اهمیت نمی دهی و همچنان مشغول 
تماشایش می شــوی. لحظاتی كه می گذرد بچه ها به طرفت 
می آیند، ســالم می كنند و از كنارت می گذرند و وارد حیاط 
مدرســه می شوند. خیلی كنجكاو شــده ای. یكی از پسرهای 
كالس پنجم را نگه می داری و درباره اش می پرسی؛ می گوید: 

»اسمش حسینه، معلول مادرزاد و ...«. 
زمان شــروع مراسم صبحگاه اســت. به داخل مدرسه باز 
می گردی، بچه ها را به صف می كنی و برنامه های صبحگاهی 
را اجرا می كنید. اما تمام فكرت پیش آن پســرك است. در 
طول این ده روزی كه به این روســتا آمــده ای هر روز او را 
روبه روی مدرسه دیده ای كه ساكت و بی  سروصدا كنار دیوار 
مشغول تماشای بچه هاست. دلت را غمی جانكاه در برگرفته 
اســت. می خواهی كاری برایش انجام دهی. بعدازظهر كه 
می شود ناخودآگاه شــعری در ذهنت به جنب و جوش در 

می آید. آن را می نویسی: 
هر چند توی سینه، یك قلب مهربان داشت

اما میان قلبش، صد غصه او نهان داشت
آن جا كنار دیوار، آهسته آه می كرد
هر روز بچه ها را، با غم نگاه می كرد

وقتی كه بچه ها باز، خوش حال و شاد بودند
آن جا میان كوچه، در جیغ  و  داد بودند

وقتی كتاب و دفتر، در دست هایشان بود
یك جفت كفش زیبا، در هر دو پایشان بود 

وقتی كه با هیاهو، پیوسته می دویدند
از جوی آب كوچه، با شوق می پریدند 
حتی برای آن ها، دستی تكان نمی داد

آخر به دست هایش، غصه توان نمی داد 
تنها به سمت آن ها، بی میل خیره می شد
دنیا برایش آن وقت، تاریك و تیره می شد

كم كم كه قلب نازش، خالی ز شور می شد
از بچه های كوچه، آهسته دور می شد 
با آن دو تكه چوبش، با اشك دانه دانه
آرام و بی هیاهو، می رفت سوی خانه 

در خانه پیش مادر، از غم گالیه می كرد

مادر بگو چرا شد، پاهای من چنین سرد 
از كیف و درس و دفتر، اكنون چرا جدایم
آخر چرا توان نیست، در ساق هر دو پایم 

این چوب های بی روح، در دست های من چیست
مانند من در این ده، آخر چرا كسی نیست؟ 

آن وقت مادرش باز، قلبش شكسته می شد
آهسته اشك می ریخت، دلتنگ و خسته می شد 

می گفت كودك من، تنها خدا كریم است
تنها حبیب ما اوست، تنها خدا رحیم است 

تنها به یاد او باش، با من بیا دعا كن
یك بار دیگر او را، از عمق دل صدا كن 
تا قلب كوچكت باز، شوری دوباره گیرد

تا آسمان قلبت، نوری دوباره گیرد 
شــبانگاه با خودت قــول و قرار می گذاری و صبــح، زودتر از 
همیشه- قبل از آمدن بچه  ها- از حیاط مدرسه خارج می شوی 
و كنار در مدرســه منتظر آمدنش می مانی. چند  دقیقه ای كه 
می گذرد لنگ لنگان بــا آن دو تكه چوب عصا مانند زیر بغلش 
به طرف جای همیشگی اش می آید. معطل نمی كنی، به طرفش 
می روی، به محض دیدنت كمی دســتپاچه می شود. یك لحظه 
نگاهتــان در هم گره می خورد. بریده  بریده ســالمت می كند. 
جوابــش را می دهی. وقتی به نزدیكش می رســی دســتی به 
موهایش می كشــی و ســر صحبت را با او باز می كنی: »اسمت 
چیه پسرم؟« چهرة الغرش سرخ می شود و می گوید: »ح... س... 

حسین« 
می گویی: »حسین دلت می خواد بیای مدرسه؟« 

و او به تندی با اشاره سر پاسخ مثبت می دهد. به او می گویی: 
»برو خونه و با مادرت بیا مدرســه تــا ثبت نامت كنم.« چهره 
حســین غرق شــادی می شــود و بریده می گوید: »می... می.. 
می تونم بیا... بیام مدرســه.« و تو می گویی: »آری.« با شــنیدن 
كلمة آری؛ حســین بــه جنب وجوش در می آیــد. و با دو تكه 
چوبش، لنگ لنگان و خوش حال، شتابان رهسپار خانه می شود. 

به مدرســه باز می گــردی. در كالس درس هســتی و تازه 
می خواهی برنامه درسی ات را شروع كنی كه در كالس به صدا 

در می آید. در را باز می كنی، حسین را كنار مادرش می بینی. 
مادرش با فارسی لهجه دار شروع به صحبت می كند: »آقا شما 

به حسین گفته بودین می ذارین بیاد مدرسه؟« 
- »آره«

ماشاء اهلل فرمانی
مدیر مدرسه شهرستان بیجار، استان كردستان 
رتبة دوم فراخوان خاطرات معلمی
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- »خدا بهتون سالمتی بده آقا ولی شرایط حسین رو كه 
می بینید.«

- »عیب نداره خودم بهش كمك می كنم. این چند روزه 
متوجه شدم خیلی دلش می خواد بیاد مدرسه«. 

- »آره ولی، ولی چه كار كنم كه...« 
نمی گذاری زن حرف هایش را ادامه دهد. حســین را به 
كالس می بری. او را در صندلی  جلو پیش كالس اولی ها 
می نشانی و به مادرش می گویی: »فردا شناسنامه  حسین 
را برام بیــار تا تو دفتر آمار ثبت كنم.« و مادرش راضی 
و خوش حال از تو تشــكر می كنــد و می رود. به كالس 
باز می گردی و به بچه ها می گویی: بچه ها حســین هم 
امــروز كالس اول می خونه. باید همه تون بهش كمك 
كنین. بچه ها یك صدا قول كمك می دهند. زیرچشمی 
حسین را می پایی و می بینی هیجان زده و با اشتیاق به 
تو نگاه می كند و به زبان مادریش با بچه های كالس 

اول حرف می زند و می خندد. 
فردا روز كه مادرش شناســنامه اش را می آورد. با 
دیدن سال تولد حســین آه از نهادت بلند می شود 
و متعجبانــه به مادرش می گویی: »حســین یازده 
سالشــه؟!« و مادرش با سر پاســخت را می دهد. 
می گویی: »ســنش به كالس اول نمی خوره.« با 
شــنیدن این حرف چهره مادرش در هم می رود 
و با ناامیدی می گوید: »آقــا پس نمی  ذاری بیاد 

مدرسه.« 
در یك آن فكری به ذهنت می  رسد می گویی: 
»صبر كن بــا اداره صحبت كنم ببینم می ذارن 
غیــر رســمی كالس اول بخونه؟« پس معطل 
نمی كنی و همراه مادرش به مخابرات می روید. 
و بــا اداره تماس می گیری و ماجــرا را برای 
رئیس اداره تعریف می كنی. رئیس اداره قبول 
نمی كند و تو آنقدر صحبت می كنی تا باالخره 
راضی می شود تا با مسئولیت خودت او را به 

مدرسه بیاوری. 
یك ماه از آن روز می گذرد. بچه  های كالس 
اول لوحه ها را تمام كرده اند و تو تدریس بابا 
آب را شــروع كرده ای، اما حسین هنوز در 

تكرار واژه ها مشــكل دارد. ناچار می شوی بعد از ظهرها هم 
او را نیم  ساعت در مدرســه نگه داری و در خواندن آن ها به 

او كمك كنی. 
امتحانات نوبت اول را برگزار می كنی. وقت نوشتن كارنامه ها 
كه فرا می رســد ورقه های امتحانی حسین را جلوی دستت 
می گذاری و می بینی حسین در همة درس ها به غیر از امال 
قبول شده است. ورقة امالیش را جدا می كنی تا آن را دوباره 
بررسی كنی. می بینی كه در یك صفحة امالیی 12 اشتباه دارد 
و تو برایش نمره هشت گذاشته ای.. می خواهی نمرة هشت را 
در كارنامه اش بگذاری اما از این كار منصرف می شوی. دلت 
نمی خواهد كارنامه تجدید به او بدهی، به خصوص كه در این 
چند ماه متوجه شــده ای كه حسین روحیة حساسی دارد و 
امكان دارد با این نمره تجدیدی روحیه اش را از دست بدهد 
و دیگر به مدرســه نیاید. با خــودت زمزمه می كنی: »خدایا 
چه كار كنم. اگه حســین بفهمه تجدید شده خیلی ناراحت 
می شه.« مســتأصل و درمانده به فكر فرو می روی. دقایقی 
می گذرد با خودت می گویی: »كارنامه اش كه كارنامه  رسمی 
نیست! 2 نمره اضافی بهش می دم و به جاش بیشتر باهاش 

كار می كنم.« 
كارنامه ها را كه به بچه ها نشان می دهی، صدای هیاهویشان 
بلند می شــود. حسین با اشتیاق فراوان به تو چشم می دوزد 
و می پرســد: »آقا من قبول شــدم؟ و تو كارنامه اش را جدا 
می كنی و به دســتش می  دهی و می گویی: آره قبول شدی 

پسرم« 
حســین با دیــدن كارنامــه قبولی، شــروع می كند به 
خندیدن و كــف زدن برای خودش، بچه ها از جایشــان 
برمی خیزنــد و از هر طرف حســین را احاطه می كنند و 
حســین با زبان مادری رو به بچه  ها بلند می گوید: »قبول 

الُدم قبول الُدم« 
 و تــو خوش حال و راضی به روزهای آینده می اندیشــی 
و می دانی كه اگر وقت بیشــتری به حسین اختصاص دهی 

حتمًا بیش از این موفق خواهد شد. 
روزها یكی پس از دیگری ســپری می شوند و باالخره بعد 
از 9 ماه تالش و كوشــش بی وقفه، حســین موفق می شود 
ســال تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و همراه دیگر 

دانش آموزان پایه اول به كالس دوم برود. 

رتبه دوم
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علی اکبر صادقی
آموزگار شهرستان سبزوار، خراسان رضوی
رتبة دوم فراخوان خاطرات معلمی

كسر خوش مزه

از جلــوی هنرســتان رد می شــدم. علــی یكی از 
دانش آموزان چند ســال پیشــم را دیدم. كلی عوض 
شده بود. قد كشــیده بود. بعد از سالم و احوال پرسی 
گفت: آقا می خوام یك اعترافی بكنم گفتم: بگو! گفت 
یادتو نه می خواستین كسر رو بگین، بیسكویت آورده 

بودین؟
گفتم: نه، یادم نیست.

گفــت: من همون اول كســر رو یــاد گرفتم ولی به 
خاطر اینكه بیشــتر بیســكویت بگیــرم می گفتم یاد 
نگرفتم و شما هم بیســكویتا رو تكه تكه می كردید به 
من می دادید من هم می خوردم و می گفتم یاد نگرفتم 

تا عاقبت بیسكویتا تموم شد! 
گفتم: باالخره یاد گرفتی یا باز برم بیسكویت بگیرم؟! 
خنــده ای كرد و گفت: نه آقا من همون اول یاد گرفته 

بودم دیگه عالم بچگی است چی كار كنیم.
با هم خنده  جانانه ای كردیم و خدا نگهدار

عقل جن
در اولین روز زمســتان وارد كالس شــدم. محمد 
و علــی روی میزشــان نایلونی پهن كــرده بودند و 
یــك خربزه را تند و تند قــاچ می كردند و به بچه ها 
می دادند. عده ای خربزه می خوردند و عده ای هم تو 
نوبت بودند سهمشــان را بگیرند. بــه محمد گفتم: 

چی كار می كنین؟
علی گفت: بابابزرگم چند تا خربزه برای شــب چله 

آورده بود من هم یكی شو برای كالس آوردم.
گفتم: حرف نداری علی! همیشه از این كارا بكن.

محمــد گفت: آقا برای شــما هم نگه داشــتیم، و با 
ســرعت به طرف سطل آشــغال رفت. آشغال ها را كه 
از روز قبــل مانده بودن و خالــی نكرده بودن جابه جا 
كرد و یك نایلون ســیاه را بیرون كشید و فوری داخل 
نایلون دســت برد و یك قاچ بزرگ خربزه بیرون آورد 

و گفت: آقا بفرما.
گفتم: حاال چرا توی سطل آشغال قایم كردی؟!

گفت: آقا ما گفتیم بچه هــا همه رو می خورند و آقا 
برای شــما نمی مونه. اینو تو سطل قایم كردیم آقا كه 

عقل جن هم بهش نمی رسه!
حاال من مانده بودم با این قاچ خربزه چی كار كنم!

تیرآهن الفبا
دو تــا برادر دو قلو ســر صبح هن هــن كنان در 
حالی كه ســر یك تكه تیرآهن نمره چهارده، پنجاه 
ســانتی را گرفته بودند بــه كالس آمدند. همه با 
تعجب به آن ها خیره شــدیم. پرسیدم: اینو برای 
چی آوردین؟ دوتایی باهم گفتن: هر دو ســر تیر 
آهن شبیه »ب« اســت خودتون گفتین هر چی 
شــبیه حروف الفباس بیارین. باید االن هم اینو 
ببریم چون قــول دادیم كــه زود برگردانیم. با 
بیچارگــی گفتم: بابا نمی خــواد چیزی بیارین. 
از ایــن به بعد فقط نقاشــی چیزها را به كالس 
بیاریــن. یكی شــون گفت: »ب« ی این ســر 
تیرآهــن مال منه و »ب« ی اون ســرش مال 

داداشمه. گفتم: خیلی خوبه، فهمیدم...

حرف زدن کتابی
سال 75 به اتفاق دوستم تصمیم گرفتیم 
تقریبًا  به دیدن دوســت مشــتركمان كه 
120 كیلومتری با ما فاصله داشــت برویم. 
آنجا دیدیم كه این دوستمان در بیرون از 
كالس هم بــا دانش آموزانش كاماًل كتابی 
به نظرمــان كار خوبی  صحبت می كــرد. 
آمد. پــس دوتایی تصمیــم گرفتیم در 
ســال بعد با دانش آمــوزان كامالً  كتابی 

بزنیم. حرف 
سال بعد من كالس اول داشتم و طبق 
تصمیمی كــه گرفته بودیم از همون روز 
اول كتابی حرف می زدم. اما بعد از یكی 
دو ماه، دیدم چه تصمیم خرابی گرفته ام. 

رتبه دوم
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بچه ها بین من و خودشان دیواری حس می كردند. انگار 
من از كرة دیگری آمده بودم. بنابراین تصمیمم را عوض 
كردم و فقــط موقعی كه درس مــی دادم كتابی حرف 
می زدم و بقیه اوقات مثل خودشــان صحبت می كردم. 
مدتی گذشــت تا بچه ها مرا قبول كردند و آن دیوار فرو 

ریخت. 

اردو در مدرسه
كالس اول داشــتم. زمستان بود. ســر صبح كه وارد 

كالس شدم حسین جلو دوید و گفت:
تو هم معلمی؟! برو از آقای پنجم یاد بگیر كه چه آقای 

خوبی است!
گفتم: آره؛ او كه خیلی خوبه. حاال آقای پنجم چی كار 
كرده كه می گی خوبه؟! گفت: اون آقا همیشه بچه هاشو 

به اردو می بره تو هیچی، همش درس می دی!
گفتم: این كه كاری نداره ما هم هر وقت شما بگین به 

اردو می ریم. پس فردا خوبه؟
بچه هــا كه انتظار چنین حرفی را نداشــتند یك صدا 

گفتند: خوبه  خوبه!
پس فردا باران می بارید. همین كه وارد ســالن مدرسه 
شدم مدیر و معاون جلو در بودند. گویی منتظر من بودند. 
تا مرا دیدند با شــتاب آمدند و گفتند. مگر نمی دانی كه 
رفتن به اردو مجوز می خواهد؛ هزینه دارد، باید از والدین 

رضایتنامه بگیری و...؟
گفتم: چرا می دانم. مبهوت ماندند چشمانشان می گفت 
تــو كه می دانی پس چرا بدون ایــن چیزها به بچه قول 
اردو می دهی. خیلی خونسرد گفتم: من بدون این چیزها 
به اردو می روم چون اردوی ما همش تو مدرسه است! و 

به كالس رفتم.
ساعت اول با نان و ماست صبحانه خوردیم. زنگ دوم 
به نمازخانه رفتیم نمایش حــروف الفبا را بازی كردیم. 
زنگ ســوم را به حیــاط رفتیم. باران ایســتاده بود. در 
قسمتی كه خاكی بود گل بازی كردیم. ساعت آخر را هم 
ورزش كردیم و به این ترتیب هم درســمان را خواندیم، 
هــم به اردو رفتیم، هم زبان دانش آموزان را كوتاه كردم 

و هم...

جادوی تشویق
مجید تنها دانش آموز مردودی كالس بود. معلم ســال 
قبلــش می گفت: »كلة مجید پنچر اســت.« و راســت 
می گفــت: همــه ش روی لبه پنجره بــود. پاهایش را از 
پنجره آویــزان می كرد و فوتبال تماشــا می كرد. وقتی 
هم می گفتم بیا پاییــن ابروهایش را باال می انداخت كه 
نمی  آیم. هــر كاری بلد بودم انجام دادم. بی فایده بود. تا 
یك روز مادرش آمد. مجید طبق معمول فوتبال تماشــا 
می كرد. مادرش پرســید: این مجید ما چطوری است؟ 
من به مجید اشــاره كردم و گفتم كه می بینی! همیشه 
آن باالســت، واقعاً  جا دارد كه بچه ها براش دست بزنند. 
ناگهان بچه ها شروع به دست زدن كردند. من هم گفتم 
بله باید هم براش دســت بزنیم و شــروع به دست زدن 
كردم. مادر مجید كه این رفتار را دید ناراحت شد. هیچ 
نگفــت و رفت. من هم ناراحت شــدم كه این چه حرف 
زدنی بود. هنوز مادر مجید از مدرسه بیرون نرفته بود كه 
مجید كتاب بنویسم اش را آورد كه آقا از كجا بنویسم؟!

نوبت اول كه سر صف اسم مجید را برای گرفتن جایزه 
شــاگرد دومیــش می خواندند اصاًل بــاور نمی كرد. من 
خودم دســتش را گرفتم و جلوی صف بردم تا جایزه اش 

را بگیرد.

وسوسه
امتحان هدیه های آســمانی نوبت آخر داشتیم. ورقه ها 
را بین بچه ها پخش كردم. چند لحظه نگذشــته بود كه 
مصطفی كتاب هدیه اش را باال آورد و گفت: آقا این كتابو 
لطفًا بگیرین؛ دســتتون باشــه. با تعجب پرسیدم: برای 

چی؟! من كتاب نمی خوام!
گفت: من خیلی وسوسه می شم كه آن را باز كنم و از 
روش جواب سؤال ها را بنویسم. شما كتابو بگیرین خیالم 

راحت باشه.
كتاب را گرفتم و گفتم: نمره تو بیسته. چه به سؤال ها 

جواب بدی چه ورقه ات رو سفید بدی!
همه تعجب كردند و سر و صدا برخاست.

گفتم: بچه ها! همه این درس ها برای این اســت كه ما 
بتوانیم خودمان را كنترل كنیم و مصطفی همین كار را 

كرد. بنابراین مصطفی بیسته، بیسته!
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یادداشت

قديمى ترين جشنواره كشور
جشــنواره فیلــم رشــد قدیمی ترین 
جشنواره کشور اســت و امسال چهل و 
هفتمین سال تولدش در سومین روز از 
سومین ماه از سومین فصل سال 1396 
در پایتخــت فرهنگی جهان اســالم ، 

مشهد مقدس، جشن گرفته شد.
محمود شفق،  معاون پژوهشی آموزش 
و پرورش استان خراسان رضوی و دبیر 
چهل و هفتمین جشــنواره بین المللی 
فیلــم رشــد در مراســم افتتاحیه این 
جشــنواره گفت: یک هــزار و 257 اثر 
هنری به دبیرخانه این جشنواره ارسال 

شــد که از این تعداد 261 اثر به دلیل 
برخورداری از شرایط و ویژگی های فنی 
الزم، تائید و برای داوری انتخاب شد.« 

شــفق گفــت: از مجمــوع 261 اثر 
راه یافته به بخــش داوری، 112 اثر در 
بخش بین الملل ایرانی، 66 اثر در بخش 
بین  الملــل خارجی، 35 اثــر در بخش 
دانش آموزان، 41 اثر در بخش فرهنگیان 
و هفت اثر نیز در بخش دانشجو معلمان 

است.«
او افــزود: »آثار ارســالی بــه  صورت 
مستند، پویانمایی و انیمیشن، فیلم های 

کوتــاه و فیلم  های بلنــد در موضوعات 
آموزشــی، علمی و تربیتی در 10 محور 

است.«

  
امروزه استفاده از رسانه های پر شمار در 
محیط های یادگیری امری اجتناب ناپذیر 
اســت. در ادبیات برنامه درسی مفهومی 
به نام »بسته آموزشــی« داریم.  رویکرد 
آموزش و پــرورش در تحــول بنیادین 
این اســت که کتاب درسی تنها وسیله 
آموزشی نیست و برای آموزش می توان از 
سایر رسانه ها نیز استفاده کرد. هنر هفتم 
– ســینما – مدت هاست که در فضاهای 
آموزشــی حضور دارد و به زیبایی تمام 
نقش ایفا می کند. ویژگی جشنواره اقتضا 
می کنند که در تهیه فیلم های آموزشــی  
به جنبه های فنی و هنری بیش تر توجه 
شــود. از ســوي دیگر به نظر می رســد 
بــا توجه به امکاناتی ماننــد موبایل های 
دارای امکانات فیلم بــرداری، که اکثر ما 
معلمان در اختیار داریم، حرکت به سوي 
تولید مســتندهای آموزشی می تواند در 
باشد.  تاثیرگذار  معلمان  توانمندترسازی 
بر این اســاس افزوده شــدن  این بخش 
به جشــنواره می تواند سهم و مشارکت 
معلمان در تولید، بهره برداری و نقد آثار را 
بر اساس رویکردهای تعلیم و تربیت بیش 
از پیش افزایش دهــد. بنا بر نظر رئیس 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي 
»تولید فیلم برای معلمان امری است بین 
رشــته ای«. یکی از مهم ترین رشته هایی 
که باید مورد توجــه تولیدکنندگان آثار 
قرار گیرد دانــش تربیتی در محیط های 
مدرســه ای و کالسی اســت که معلمان 
نســبت به دیگــران پیشــتازان این امر 

هستند. 
آدرس سایت جشنوارة بین المللي فیلم 

رشد: 
http: //festival.roshd.ir

محمدرضا حشمتي
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چندي پیش فیلم مســتندي از تجربة 
زیســتة معلم كالس ششــم دبستان از 
استان بوشهر را دیدم؛ معلم كالس ششم 

دبستان دخترانه، اما ماجراي فیلم:

روزهاي اول سال تحصیلي است. معلم 
هر روز كه وارد كالس مي شود با درگیري 
بچه هاي ایرانــي و دانش آموزان افغاني - 
كه نیمي از دانش آموزان كالس را تشكیل 
مي دهنــد- مواجه مي شــود. در نتیجه 
مجبور اســت عمدة وقت خود را به حل 
و فصل اختالفات و رسیدگي به دعواهاي 
نعمتي و حیدري دانش آموزان ایراني كه 
شیعه هســتند و دانش آموزان افغاني كه 
عموماً  از اهل ســنت اند بگذراند. معلم در 
این فیلم مي گوید كه بچه ها حتي هنگام 
برپایي نماز در نمازخانة مدرسه، همزمان 
دو نماز جماعت جداگانه برگزار مي كنند. 
از آنجا كــه ادامة این وضــع در كالس 
ممكن نیســت معلم تصمیم مي گیرد با 
طراحي فعالیت هاي فــردي و گروهي و 
گروه بنــدي دانش آموزان بــه نحوي كه 
در هر گروه طرفین ماجرا حضور داشــته 
باشند به مرور فضاي همدلي و همكاري 

را در كالس حاكم كند و...

فیلــم دیگري هم دیدم كه ماجراي آن 
دربــارة تالش هاي مدیر مدرســه اي در 
یكي  از مناطق محروم استان فارس است 
كه در آن از حضور نهاد یا ســازماني جز 
اینجا  نیست. در  آموزش وپرورش خبري 
مدیر مدرســه به تنهایي باید بار همه را 
به دوش بكشــد در حالي كه مدرســه با 
مشــكالت زیادي دست به گریبان است. 
او چگونــه مي تواند با این همه مســئله، 

مدرسه را اداره كند؟
فیلم مســتند »در خانه چه مي گذرد و 
مدرسه محلي براي زیستن« روایتگر این 

ماجرا است.
  

این دو فیلم از میــان نزدیك به صد و 
چهل فیلم، كه معلمان مستندساز ساخته 
بودند، از نظر موضــوع توجه مرا به خود 
جلب كرد و در جــدول انتخاب هاي من 

جاي گرفت.
نگارنده كه در هیئت انتخاب جشنوارة 
چهــل  و هفتم فیلم آموزشــي و تربیتي 
رشد بودم همة فیلم هاي معلمان و حدود 
سي فیلم از دانشجو معلمان را دیدم. آنچه 
برایم آموزنــده و تأمل برانگیز بود قدرت 
بالقوة فیلم مســتند در ارائة تجربه هاي 

امروز  تعلیم وتربیت  زیســتة معلمان در 
كشــورمان بــود. قدرت مستندســازي 
این فعالیت هــا و زمینه اي كه براي ثبت 
تجربه هــاي ناب معلمــان در قالب فیلم 
مستند ایجاد مي كند، تأمل برانگیز است. 
شاید بعضي از فیلم هایي كه دیدم از لحاظ 
ساختار فني كاماًل مطابق با استانداردهاي 
فیلم مستند نبودند اما به خوبي توانسته 
بودند بخشي از مسائل تعلیم وتربیت ایران 
را به تصویر بكشــند. مسائلي را كه شاید 
ریشــه در متن جامعــه دارد و به نحوي 
خود را در مدرسه نشان مي دهد. معلمان 
همیشه در عرصة اجتماعي پیشگام حل 
مسائل و مشــكالت جامعه خود بوده اند. 
این معنا را به خوبي مي توان از دیدن این 

فیلم ها دریافت.
گرچه فیلم هاي دیگــري هم بودند در 
ژانر داستاني یا انیمیشن، اما ظرفیت فیلم 
مســتند در گزارش آنچه كه در مدرسه 
و كالس مي گذرد ظرفیت بســیار باالیي 
است و معلمان مي توانند از این ظرفیت 

به خوبي بهره بگیرند.
شــاید در آینــدة نزدیك همــة ما در 
ســینماهاي كشــور به دیدن فیلم هاي 

مستند معلمان مستندساز بنشینیم.

مستندسازان معلم؛معلمان مستندساز
محبت اله همتي
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والدت حضرت امام حسن عسکری)ع(

والدت حضرت مسیح)ع(

دی

۵ 

روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی
ویژگی هــای خاص جغرافیایــی، اقلیمی و زیســت محیطی 
کشــورمان، موجب شــده اســت که ایران یکی از 10 کشور 
ســانحه خیز جهان محسوب شود؛ به نحوی که بنا به آمار، از 
41 نوع حادثة طبیعی شــناخته شده در جهان، 31 نوع آن 
در ایران به وقوع می پیوندد. در این میان، ســیل و زمین لرزه 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سبب بروز آسیب ها 
و خســارات مالی و جانی بسیاری در شهرها و روستاها شده 

اســت. روز ملی ایمنی در برابر زلزلــه و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی، فرصتی اســت تا با مروری بــر ظرفیت های موجود 
و چالش های پیــش رو در این عرصه، دانــش و آگاهی های 
عمومی را ارتقا بخشیده و با تدوین اصول و قوانین ارتقادهندة 
پایداری اجتماعی و الگوهای توسعه و نظارت دقیق بر اجرای 
این اصول و قوانین، زمینه های کاهش آسیب پذیری و بهبود 

و ارتقای ایمنی را فراهم آوریم.

می خواست مکانی خلوت و فارغ از دغدغه پیدا کند تا به راز و 
نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی او را از یاد محبوب غافل نکند، 

به همین دلیل طرف شرقی بیت المقدس را برگزید.
در این هنگام، ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل 

انسانی بی عیب و نقص بر مریم ظاهر شد.
صــدا زد: من از تو به خدای رحمان پناه می برم، اگر پرهیزگار 

هستی.
مریم با گفتن این ســخن در انتظار عکس العمل بود، انتظاری 
آمیخته با وحشت و نگرانی. پس از لحظاتی او چنین پاسخی را 

شنید:
من فرستادة پروردگار توأم. آمده ام تا پسر پاکیزه ای از نظر خلق 

و خوی و جسم و جان به تو ببخشم.
گفت: چگونه ممکن است من صاحب پسری شوم، در حالی که 
تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هرگز زن آلوده ای نبوده ام؟!*

فرســتادة خدا با صراحــت گفت: »مطلب همین اســت که 
پروردگارت فرموده، این کار بر من سهل و آسان است«.

* فرازهایی از سوره مریم

دی

۶ 

روزنگار

پسر بزرگ امام هادی)ع( از دنیا رفته بود. همه سردرگم 
بودند. می گفتند: »دیگر جانشینی ندارد!«

مجلس ختم بود. شــیعیان می آمدند و به امام تسلیت 
می گفتند.

در این میان جوانی وارد شــد با قدی متوســط، اندامی 
متناســب، چشم های درشت و ســیاه و ابروهای كشیده؛ 

زیباتر از همه.
آمد و نشست كنار امام. علیّ بن محّمد رو به مردم اشاره 

كرد به او و فرمود: »بعد از من حسن امام شماست«.
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وفات حضرت معصومه)س(

قیام خونین مردم قم

آغاز سال نو میالدیروز بصیرت و میثاق با والیت

پیش از آنكه دیدگان مباركش به دیدار برادر روشــن شود، در دیار 
غربت، با اندوه فراوان دیده از جهان فرو بســت و شیعیان را در ماتم 
خود به سوگ نشاند. مردم قم با تجلیل فراوان پیكر پاكش را به سوی 
محل فعلی كه در آن روز بیرون شهر و به نام »باغ بابالن« معروف بود 
تشییع نمودند. همین كه قبر مهیا شد در اینكه چه كسی بدن مطهر 
آن حضرت را داخل قبر قرار دهد دچار مشكل شدند. ناگهان دو سوار 
كه نقاب به صورت داشتند از جانب قبله پیدا شدند و به سرعت نزدیك 
آمدند و پس از خواندن نماز یكی از آن دو وارد قبر شد و دیگری جسد 
پاك و مطهر آن حضرت را برداشت و به دست او داد تا در دل خاك 
نهان ســازد. آن دو نفر پس از پایان مراسم بدون آنكه با كسی سخن 

بگویند بر اسب های خود سوار و از محل دور شدند.

دی

۸

دی

۱۹

دی

۹ 

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و والیتمدار 
ایران اســالمی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ 
انقالب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حســاب 
می آید. حماسه 9 دی نماد عزت، استقالل و بصیرت مردمی است كه 
تا پای جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب ایستادند و با 
صدای رســا اعالم كردند كه اگر دشمن در برابر دین آن ها بایستد در 

برابر تمام دنیای آن ها خواهند ایستاد.

دی

۱۱ 

ابتدای سال  براساس سنتی دیرینه، مســیحیان 
را اول ژانویه می داننــد و مبدأ تاریخ نزد آنان تولد 
حضرت عیسی مسیح)ع( است. جشن گرفتن سال 
نوی مسیحی یكی از بزرگ ترین رویدادهای جهانی 
به شــمار می رود. بسیاری از فرهنگ ها در این شب 
از آتش بازی و دیگر روش های پرصدا برای جشــن 

گرفتن استفاده می كنند.

قیام 19 دی ســال 1356 با از جان گذشــتگی شهدا و حركت 
روحانیت و مردم به بار نشســت و حركت ســاز شد. پیام حضرت 
امام)ره( روح تازه ای در كالبد مجروح ملت دمید و انقالب آهنگ و 
شتاب تازه ای به خود گرفت. نوزده دی ماه در میان روزهای انقالب 
همچون خورشیدی در آسمان نیلگون می درخشد؛ خورشیدی كه 
در فصل ســرما نهضت را گرمایی دوباره بخشید و امید به فتح را 

در دل ها زنده كرد.
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حسین نامی ساعی
دبیر ریاضی، شهرری

وقتی گزارش کارشناس روابط عمومی بیمه، علیرضا بندری 
دربارة داستان واقعی حاج عباس و آقا صفر را خواندم تصمیم 

گرفتم که خودم و اموالم را بیمه کنم.

اما داستان چه بود؟
آن روز قرار بود کارشــناس تازه اســتخدام شده برای یکی 
از شــرکت های بیمه گزارشــی دربارة زلزلــة 21 مرداد 91 
)آذربایجان شــرقی( بنویســد. اما او می گفت کــه حالش از 
نوشــتن های سفارشــی به هم می خــورد از طرفی دلش هم 
نمی خواســت کاری را که با آن همه دردســر پیدا کرده بود از 

دست بدهد. 
نزدیک غروب به گمیش آباد رســید. روستایی 

فراموش شــده در کوه های مخروطی ســبالن 
که ماتــم از دیوارهای کاهگلی و دلگیرش باال 

می رفت.
شک نداشت که اینجا هم نمی تواند درباره 

»بیمه« چیز دندانگیری پیدا کند. از آقای 
فرماندار و مســئولین شــهر گمیش آباد 
کــه حتــی ســاختمان فرمانــداری و 

خودروهایشــان را هم بیمــه نکرده 
بودند چه چیــزی راجع به بیمه 

می توانست دربیاورد.
خیلــی از اهالی »گمیش  

آبــاد« شــاید اولین بار 
را  بیمه  بود که اســم 
هم  اگر  می شــنیدند،  
چیزی  بودند  شــنیده 
دربارة آن نمی دانستند.

از ایــن روســتا هیچ 
در  بیمه  دربارة  قصه ای 

نمی آمد به جز قصة واقعی 
حــاج عباس و پســرش آقا 

صفر!
کــه: در  بود  ایــن  قصه 
گمیش آبــاد، حاج عباس 

یک ماشین صفر برای پســرش می خرد و برای بیمه شخص 
ثالث آن به یکی از شعب شــرکت بیمه در ارسباران مراجعه 
می  کند. کارمند شــرکت بیمه به آن ها پیشــنهاد خرید بیمه 
آتش ســوزی را می دهــد. حاج عباس و آقا صفر پیشــنهاد را 
می پذیرند و پســر با مبلغ ناچیزی بیمه نامه آتش ســوزی را 
خریداری می کند. درســت دوازده روز بعــد در گمیش آباد 
زلزلــه می آید در حالی که متأســفانه هیچ یک از اهالی بیمه 
آتش ســوزی ندارند به جز پسر حاج عباس، یعنی آقا صفر، که 

جوانی 25 ساله است.
خالصه آقا صفر با اســتفاده از این بیمه نامه که خطر زلزله 
را نیز تحت پوشــش داشــت مبلغ 20 میلیون تومان 
از شــرکت بیمــه دریافت می کنــد در حالی که 
بقیه اهالی مشــغول نجات جان 
عزیزانشان و اسباب و وسایل 
امــا حاج  بودنــد.  خــود 
عباس و آقــا صفر کمی 

بیمٔه آقا َصفر
بیمة آتش سوزی

بیمه
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خیالشان از دیگران راحت تر بود.
چقدر خوب بود که در روستای گمیش آباد همه مثل حاج عباس 

و آقا صفر فکر می کردند و...
بله، من با خواندن این داســتان واقعی تصمیم گرفتم که بیمه را 

بهتر بشناسم و خود و اموالم را بیمه کنم. 

بیمه آتش سوزی چیست؟
بیمه آتش سوزی نوعی از بیمه است که بیمه گر طی آن در قبال 
دریافت حق بیمه، جبران خســارت های وارد شده بر ساختمان ها و 
دارایی های بیمه گزار را، اگر دچار آتش سوزی و صاعقه شود، تعهد 
می نماید. همچنین بیمه آتش ســوزی پوشش های تبعی همچون 
سیل، زلزله، طوفان و تگرگ و سرقت نیز تحت پوشش قرار می دهد.

تاریخچة بیمه آتش سوزی
در سال 1666 میالدی آتش سوزی بزرگی در معبر باریکی در کنار 
رودخانة تیمز لندن رخ داد. سهل انگاری مردم در مهار آتش سوزی 
و اطفاء به موقع آن باعث شد لحظه به لحظه آتش سوزی گسترش 
یابد و همه آن چه را که در مســیرش بود نابود کند. مردم شهر را 
ترک کردند و در نهایت لندن به تلی از خاکســتر تبدیل شد. مردم 
خســارت جانی و مالی سنگینی متحمل شــدند، این آتش سوزی 
ســرانجام پس از ســه  شــبانه روز در اثر بارش باران های موسمی 
خاموش شــد. بعد از 4 ماه مردم به لندن برگشتند. در شهر لندن 
کــه در آن زمان مرکز تجارت بــود، به خصوص تجارت حمل ونقل 
دریایی، حراجی های بزرگ در قهوه خانه ها انجام می شــد. یکی از 
این قهوه خانه ها متعلق به شــخصی به نــام اداورد لوید بود که به 
دلیل موقعیت آن، که نزدیک به نیروی دریایی انگلیس بود توسعه 
یافت و امروزه به آن مؤسسه لویدز گفته می شود. بعد از آتش سوزی 
لندن صاحبان سرمایه و اولیای امور، از دانشمندان خواستند نحوة 
پیش بینی و جلوگیری از وقوع آتش ســوزی را مورد بررســی قرار 
دهند. نتیجة بررسی این بود که هر لحظه امکان دارد آتش سوزی 
رخ داده و فاجعه به بار آورد و امکان پیش بینی آن وجود ندارد ولی 
تــا حدی می توان احتمال تحقق آن را کاهش داد. عالوه بر عوامل 
انســانی، عوامل طبیعی هم می تواند منشاء آتش سوزی باشد نظیر 
صاعقــه، زلزله، طوفان و غیره. بنابراین تنها راه حل برای مواجهه با 
خســارت های سنگین تقسیم خســارت بین تعداد زیادی از مردم 
اســت، چون دانش زمان قادر به پیش بینی و پیشــگیری از وقوع 
آتش سوزی نیســت. بدین ترتیب بیمه آتش سوزی بعد از حمل و 
نقل دریایی )کشــتی و کاال( به عنوان دومین رشته بیمه بازرگانی 

متولد شد.

جدول و نحوة محاسبة بیمة آتش سوزی
فرمول محاسبة بیمة آتش سوزی، برای پوشش های اصلی شامل 
آتش ســوزی، انفجار، صاعقه، و همچنین پوشش های اضافی )تبعه( 

عبارت است از:
ضریب )نرخ حق بیمه( × سرمایة مورد بیمه = حق بیمه

 این ضریب با توجه به تراکم ریسک متفاوت خواهد بود.
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