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یادداشت

جشنوارۀزیباییها

در آخرین روزهای شــهریورماه توفیق یار شــد و توانستیم به اتفاق همکاران در دومین 
جشنوارة کشوری نوآوری های آموزشی که در هفت محور برگزار می شد شرکت کنیم. آنچه 

در این جشنواره شاهد بودیم همه زیبایی بود و زیبایی!!
زیبایی دیدن برگزاری یک نشست کاربردی معلمان! زیبایی حضور معلمان باانگیزه برای 
یادگیری! زیبایی حضور معلمان برای ارائة کار گروهی! زیبایی مشارکت همة عوامل اداری و 
آموزشی برای انجام یک فعالیت مشترک! زیبایی دغدغه شنیدن و گوش کردن به دیگران 
برای رشد و بهتر شدن! زیبایی درخواست نقد شدن و پیشنهاد پذیرفتن برای اصالح! زیبایی 

تحمل و تأمل در مقابل شنیدن نقدها و زیبایی های دیگر!!
در این نشست باور کردم که »تغییر اواًل صبر می خواهد و ثانیًا باید از معلمان شروع شود«. 
باور كردم كه معلمان ســرزمین من، هرچند در فرایند برنامه های تغییر »غایبان بزرگ« 
هســتند، اما با این همه كم لطفی به آن ها و دیده نشدن آن ها جهت مشاورت و استفاده از 
تجارب زیسته شان، پیشروترین كسان برای تغییر هستند نسبت به سایر همكاران وزارت 

آموزش وپرورش.
مسئوالن آموزش وپرورش باید این گذشت و بزرگواری معلمان را، از نادیده گرفتن خود، 
قدر بدانند و سپاسگزار آنان باشــند كه همچنان برای یادگیری و بهتر شدن برای حضور 
پرنشاط در كالس های درس، در این برنامه ها شركت می كنند. عزیزانی كه پاره ای از آن ها 
ســختی رنج سفر بیش از 40 ساعته را به جان می خرند تا در كالس »آموزش یادگیری از 

طریق ارائة یك فعالیت و شنیدن بازخورد سایر همكاران« حضور یابند.
امید اســت سال تحصیلی آینده چنین نشست هایی در استان ها و شهرستان ها با رعایت 
تمام ضوابط و برنامه ها برگزار شــود تا همكاران بیشتری شاهد زیبایی هایی كه اشاره شد 

باشند.
برای اطالع بیشتر از چگونگی برگزاری این نشست، صفحه ۴۵ را مطالعه فرمایید.

به نظر شــما برگزاری چنین نشست هایی چه فواید و مزایایی برای رشد و بهتر شدن ما 
معلمان دارد. منتظر شنیدن و خواندن دیدگاه های شما همكاران عزیز در این زمینه هستیم.
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گفت وگو با سودابه بهادری
آموزگار پایه ششم شهرستان تنکابن

گفتوگو

چگونــهودرچــهســالیوارد
آموزشوپرورششدید؟

از ســوم راهنمایی وارد دانشســرای 
مقدماتی شــدم و در سال1375 دیپلم 
گرفتم. از آنجــا که هنوز ردیف حقوقی 
برای ورود بــه دوره ابتدایــی برایمان 
نیامده بود، در کنکور انســانی شــرکت 
کــردم و با رتبه 135، دبیری را انتخاب 
کردم اما بــه زودی برای کار به تنکابن 
برگشتم و یک سال از دانشگاه مرخصی 

گرفتم. بعد از اتمام لیسانس مشغول به 
کار شدم. کارشناسی ارشدم را در رشتة 
روان شناسی عمومی با معدل باالی 19 
گرفتم و چند ســال اســت که در دوره 
ابتدایی مشــغول بــه کارم. در این 22 
سال تدریس پایه های چهارم و پنجم را 
به عهده داشتم و از زمانی که پایه ششم 
آمده، در این پایه مشغول به کار هستم.

چهشدکهمعلمیراانتخابکردید؟

پدرم معلمی اثرگذار بودند. محل کار 
پدرم در همان روســتای محل زندگی 
ما بود. ایشان روزهای امتحان بچه های 
ضعیف کالسشان را به منزل می آوردند 
و بدون دریافت هزینه ای از آنان مراقبت 
می کردند تا درسشان را بخوانند. عشق 
به معلمی از پدرم به من منتقل شــد. 
فکر می کنم یــاد دادن و آموزش دادن 
به دیگران، لذتی دارد که ممکن اســت 
کارهای دیگر نداشته باشد. دیگر اینکه 

سودابهبهادری،آموزگارپایهششمابتداییدبستانشاهد،درسال1357درتنکابنمتولدشد.دورةکارشناسیخودرادردبیریادبیات
فارسیدردانشگاهالزهرا)س(گذراندودرسال1393نیزدررشتهروانشناسیعمومیازدانشگاهآزاداسالمیواحدتنکابن،فارغالتحصیل
شد.تألیفکتابگنجینهریاضیپایهچهارموپنجمباهدفانتقالتجربیاتآموزشیبهدیگرهمکاران،ازجملهفعالیتهایاودرطی22
سالسابقهآموزشیاست.باایشانگفتوگوییدرزمینة»شیوههایتدریسوشادابسازیفضایکالس«دردفترمحلکارشانانجام

دادهایمکهدرادامهگزارشیازاینگفتوگورامیخوانید:

سهیال نعیمی
معلم تاریخ شهرستان تنکابن 

مهربان،اماجدی

۳  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۵ |  بهمن ۱۳۹۶ |



ثمرة معلمی را می توان دید.

اگرفرصــتمجددیبرایانتخاب
را معلمی همچنان باشید، داشته شغل

انتخابمیکنید؟
بلــه. هر چــه می گــذرد به شــغلم 
عالقه مندتر می شــوم. این عالقه مندی 
را به خانه هم منتقل کرده ام. همســرم 
همیشــه می گوید: یکــی از غبطه هایی 
که به تو دارم این اســت که از شــغلت 
لذت می بری. اعتقادی به جشنواره های 
بایــد حداقل  تدریس نــدارم، چرا که 
یک مــاه از وقت کالس را صرف تمرین 
بــرای حضور در جشــنواره کنم. حتی 
یکی از مدیران به من گفت: جشــنواره 
تدریس ســکوی پرتاب معلم اســت و 
اگر می خواهید شــناخته شوید باید در 
جشنواره های تدریس شرکت کنید. اما 
من ترجیح دادم پشــت درهای بســته 
تدریس کنم و تنها خداوند شاهد و ناظر 

رفتارم باشد.

معلمچه ابتدایــی،یک دردورة
مهارتهاییبایدداشتهباشد؟

پایه های اول تا سوم ابتدایی را خیلی 
دوســت ندارم، چرا کــه حس می کنم 
مادری دلســوزانه ای می خواهد. ممکن 
اســت برخی از برخوردها به دید شما، 
چندان بد نباشــد، ولی دانش آموزی را 
افســرده کند. یکی از درگیری های من 
در ایام مدرســه این اســت که هر شب 
موقــع خواب فکر می کنــم نکند امروز 
بچه ای را آزرده کرده باشــم. نکند دل 
دانش آموزی را شکسته باشم. نکند برای 

دانش آموزی کم گذاشته باشم.

اینیکحسشــخصیودرونی 
استیاحاصلیکتجربةکاری؟

این اثرگــذاری به یکــی از خاطرات 
اولین ســال کارم بر می گــردد. زمانی 
که دانش آمــوزان دو پایة اول و دوم را 
داشتم. در ســاعت اول تکالیف را دیدم 
و وقتی در ساعت بعد وارد کالس شدم، 
دیدم یکی از دانش آموزانم به نام راحله 

کــه دانش آموز اول بــود گریه می کند. 
وقتی علت را از او پرســیدم، گفت: شما 
مژگان را از من بیشــتر دوســت دارید. 
متحیر بودم که دیدم دســت دوستش 
را گرفــت و پیــش مــن آورد و گفت: 
زمانی که داشــتید تکالیف را می دیدید 
برای مژگان مشق هایش را خط زدید و 
امضا کردید و روی دســتش را هم امضا 
کردید. ولی برای من روی دســتم امضا 
نکردید و فقط مشق هایم را امضا کردید. 
خط روی دســت مژگان خیلی سهوی 
کشیده شده بود. آنجا فهمیدم که حرفة 

سختی را برگزیدم.

ایندوره بارزمعلمدر ویژگیهای
چیست؟

 معلمی مثل نویســندگی یک سبک 

اســت. هــر معلمــی ذاتًا یک ســبک 
مخصوص به خــودش را دارد. معتقدم 
بــرای کار در این دوره بایــد مادر بود. 
با تمــام انتقاداتی که به روش توصیفی 
دارم، این روش را از آن جنبه می پسندم 
که از معلمان خواسته شده تا به تمامی 
استعدادها و توانمندی های بچه ها توجه 

کنند.

مهمترینچالشهایمعلمدردورة
ابتداییچیست؟

  بســیاری از چیزهایی که در کالس 
خانواد ه ها  بی توجهــی  بــا  می گوییم، 
بی اثر می شــود. به جملــه ای از خانم 
یوســفی، مدیر مدرسه، که خودم هم 
به آن رســیدم معتقدم. ایشان همیشه 
دانش آموز  از ســی  »اگر  می گوینــد: 
حتی یــک دانش آموز هم بــه تعالیم 
شــما عمل کند، یعنی رســالت خود 
را به خوبی انجــام داده اید.« خیلی از 
با  کشــورمان  آموزش وپرورش  اوقات 
دیگر  آموزش وپرورش کشورهای  نظام 
می کنم  احســاس  می شود.  مقایســه 
این مقایســه ممکن است کار درستی 
نباشــد، چرا کــه فرهنگ کشــورها، 
امکانات آموزشــی و جایگاه اجتماعی 
معلم ها با یکدیگر فرق می کند. عوامل 
مختلفی باید دســت به دست یکدیگر 
دهند تا معلم دغدغه ای نداشته باشد. 
دغدغه های مختلــف برخی از معلمان 

اگر از سی دانش آموز 
حتی یک دانش آموز هم 
به تعالیم شما عمل کند، 
یعنی رسالت خود را به 

خوبی انجام داده اید
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باعث می شــود نتوانند آن طور که باید 
کار دیگری  بگذارند.  کارشان وقت  در 
که خــودم انجــام دادم، تألیف کتب 
پایة چهارم  ریاضی  آموزشی در درس 
و پنجم بود. این کار با هزینة شخصی 
خودم و بدون حمایت از جایی صورت 
از همــکاران در کالس  گرفت. خیلی 
بــه بهتریــن شــیوه کار می کنند، اما 
ابتدا غیر از تسلطی که باید در زمینة 
بایــد مورد حمایت  پیدا کنند،  کاری 

بگیرند. قرار 

آیــادیگرانرابهانتخابشــغل
معلمیتوصیهمیکنید؟

بــه دلیل عالقه مندی بیــش از اندازة 
خودم و تأثیرگذاری این حرفه، بله.

توصیةشمابهکسانیکهاینشغل
راانتخابمیکنندچیست؟

در کالســم قوانیــن دارم. در کالس 
من بچه ها می دانند کــه بهترین بودن 
هدف ما نیســت. نتیجه مهم نیســت، 
مهم این اســت که از آموختن درسمان 
لذت ببریــم. می گویم مــا فرصتی در 
دســت داریم که هرگز بــر نمی گردد و 
خودشناســی بسیار مهم تر از خواندن و 
نوشتن است. از شعارهای اصلی کالس 
من نظم، ادب و درس است. شعاِر دیگر 
من »خواستن توانستن است« می باشد. 
آنچه به ایــن جمله اضافــه کردم این 

است که توانســتن ارزش انسان است. 
برابر ســؤال ســختی  وقتی بچه ها در 
می گوینــد نمی توانیم، می گویم بگویید 
نمی خواهید. نمی توانم هــا را باید دفن 
کــرد. کاری که خودم عماًل با تأســی 
از مطلبــی که جایی خوانده بودم ســر 

کالس انجام دادم. 
توصیه می کنم کســانی که به کالس 
می رونــد به ایــن مورد توجــه کنند. 
جنبــة دیگری که بــر آن تأکید دارم 
مهربانی اســت. به بچه ها می گویم که 
»مهربانی« شــما را بــه زیباترین فرد 
جهان تبدیل می کند. باید نســبت به 

هم مهربــان باشــیم و در همه حال 
به هــم کمــک کنیم. چیــز دیگری 
کــه از بچه ها می خواهــم »یادگرفتن 
معذرت خواهــی« اســت. بــه آن هــا 
می گویم وقتی از کسی معذرت خواهی 
می کنیم، به معنای شکســت غرورمان 
نمایش  بــه مفهــوم  بلکــه  نیســت، 

است. شعورمان 

برایایجادشــادیونشاطدرونی
دانشآموزانخودچهروشیدارید؟

 در کالس از دانش آموزانــم شــغل 
پدر و مادر یا ســطح تحصیالت آن ها 
را نمی پرسم. کار دیگرم این است که 
عالقه مندی های  می خواهــم  آن ها  از 
خــود را در زمینــة مختلــف برایــم 
بنویســند. این کار بــا دو هدف انجام 

می شــود. اول اطــالع از عالقه مندی 
آنــان در زمینه های رنگ، موســیقی، 
استعدادهای آنان و ...، دیگر بهره گیری 
عالیــق در فعالیت های کالســی و در 
هنــگام اهدای جوایز. راهــکار دیگرم 
هدفمند  موســیقی های  از  بهره گیری 

در ساعات پایانی زنگ کالس است.
 

چهخواســتهایازهمکارانخود
دارید؟

  تــالش کنیــم دســت یکدیگــر را 
بگیریم، چــرا که بچه ها در این دوره به 
تمام رفتارهای مــا توجه دارند و از آن 
اینکه تجربیات  تأثیر می گیرند. دیگــر 
آموزشی خود را در اختیار یکدیگر قرار 
دهیم. بدانیم که معلمان هیچ گاه رقیب 

یکدیگر نیستند.  
 

مهربانی و بودن بینجدی چگونه
درکالستوازنوتعادلبرقرارمیکنید؟

کار ســختی است. اشــعار زیادی را 
حفظ هســتم و در این مواقع از طنز 
استفاده می کنم. بچه ها عاشق شعرند. 
یکی از خاصیت آنان فراموشــی است. 
تالش می کنم بچه ها شاداب از کالس 
بیرون بروند. آنان با این روش یادشان 
مــی رود که شــما چقــدر در درس 
ریاضی یا علــوم جدی بودید. با توجه 
بــه موضوع درس، از متــون کهن در 
دقایق پایانی کالس اســتفاده می کنم. 
متأسفانه هر سال از تعداد متون کهن 
کم  دانش آمــوزان  درســی  کتاب  در 
می شــود. در زنگ هنــر، متن هایی از 
قابوسنامه، سیاست نامه  کلیله و دمنه، 
معنوی،  مثنــوی  بیهقــی،  تاریــخ  و 
بوستان و گلســتان برایشان می خوانم 
و می خواهــم فقط گــوش دهند. در 
مرحلــة بعــد می خواهم به تناســب 
موضوعات نقاشــی آن را برایم بکشند. 
از این توانایی در حل مســائل ریاضی 
احساس  استفاده می کنم، چرا که  هم 
مســائل  در حل  دانش آموزان  ناتوانی 
ریاضی، بــه خوانــدن و درک مطلب 

آنان باز می گردد.

بچه ها می دانند که 
بهترین بودن هدف 
ما نیست. نتیجه 

مهم نیست، مهم این 
است که از آموختن 
درسمان لذت ببریم
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معلموفیلسوف

نیمٔه پر لیوان
زمان و روش 

تشویق دانش آموزان

گفت وگوی معلمان 
 با دکتر خسرو باقری، 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
زینب وکیل
عکس: غالم رضا بهرامی

یكیازدغدغههایمامعلمانایناســتكهبدانیم
چهزمانیوچگونهبایددانشآموزانراتشویقكنیمتا
تشویقآثارانگیزشــیخودراازدستندهد،واینكه
تنبیهچگونهباشدتابهبیداریوهوشیاریدانشآموزان

منتهیشودو....
دراینشمارهدرنشستیصمیمانهباآقایدكترخسرو
باقریتشــویقوتنبیهراازمنظرعاملیتانســانبه

گفتوگونشستهایم.
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معلم:یکیازموضوعاتیکهدرادارة
کالسبرایمامعلمانمهماستتشویق
وتنبیهاســت،اگرموافقهســتیددر
اینجلســهتشویقوتنبیهرابارویکرد

عاملیتمعلمبررسیکنیم.
مدیریت کالس درس  در  باقری: دكتر
تشویق و تنبیه امری اجتناب ناپذیر است 
و ایــن یکی از زوج های مفهومی اســت 
کــه در تعلیم وتربیت به کار می رود. حاال 
اینکــه کدام یک از این دو بیشــتر مورد 
تأکید اســت حرف هایی دربــارة آن زده 
شده است. مثاًل در تعلیم و تربیت سنتی 
ما در گذشته بیشتر تنبیه جای داشت تا 
تشویق. گویا »چوب  تر« در تربیت سنتی 
ما جای بیشــتری دارد. اما در بحث های 
روان شناســی معاصر بر تشــویق بیشتر 
تأکید شده است. گفته اند که تنبیه تربیت 
منفی است، یعنی اگر بچه کار بدی کرد 
باید در قبال آن ســکوت کــرد ولی کار 
خوبش را باید تشویق کرد. در قرآن کریم 
هم بهشت و جهنم دو مفهوم اساسی ناظر 

بر تشویق و تنبیه هستند. 
در ربوبیت خداوند یک رویکرد اساسی 
وجــود دارد و آن این اســت که خداوند 
مشــغول تربیت مردم اســت. به همین 
دلیــل از مکانیزم تشــویق و تنبیه هم 
اســتفاده زیادی شده است و کاربرد زیاد 
بهشــت و جهنم این مســئله را تداعی 
می کند. در قرآن، به خصــوص در مورد 
جهنم، تصویرسازی های هشدار دهنده ای 
می شود و بحث است که کدام یک مقدم 

است؟ 
در اندیشه اســالمی این سؤال مطرح 

است كه آیا خداوند به مهرش یا به قهرش 
اولویت می دهد و ما باید ابتدا انذار کنیم 
یا تبشیر؟ از منظر عاملیت انسان که یک 
رویکرد اسالمی است تشویق و تنبیه در 
حول عمل انسان می گردد در این صورت 
اتخاذ این رویکرد معنادار می شود. یعنی 
باید معیار تشویق و تنبیه عمل افراد باشد، 
به عبارت دیگر تشــویق و تنبیه چیزی 
زاید و خارج بر عمل انسان نیست. در این 
رویکرد تأکید بر این اســت که نباید این 
عنصر را زاید تلقی کنیم بلکه دائره مدار 
تشــویق و تنبیه خود عمل است و الزم 
نیســت چیزی اضافه وارد داستان شود. 
این به چه معناســت؟ خود عمل انسان، 
می تواند انســان را از لحــاظ نتایج مورد 
تشویق و تنبیه قرار دهد. عمل انسان یک 
طرح است، این طرح یا نتیجه می دهد یا 
نمی دهد. اگر عمل آدمی نتیجه داد، خود 
نتیجه می تواند مشــّوق او باشد که البته 
مشــوقی قدرتمند و درونی است. وقتی 

بچه ای یك نقاشی می کشد این محصول 
کار او به نحوی تمــام  امید و گرایش و 
انگیزة عمــل وی را متجلــی می کند و 
برعكــس اگر او نتواند وظیفه اش را انجام 
دهد متنبه می شود و آزار می بیند. تنبیه 
به معنی آگاه کردن همین جنبه را دارد، 
هم رنج می بریم که ناکامیم و هم به فکر 
می رویــم که چرا موفق نشــدیم و کجا 

اشتباه می کنیم.
در اینجــا بــا تأمــل بر عمــل خود 
روبــه رو   )reflection on action(

هستیم. 
پس معنــای عمل خود می تواند حامل 
تشــویق و تنبیه باشــد. اینکه در نظام 
تکوین عالم طوری اســت که عمل ها یا 
به نتیجه می رسند یا نمی رسند این خود 
تشویق و تنبیه اســت. چوب دیگری از 

بیرون نیاز نیست. 
ما گاهی می توانیم یک عنصر بیرونی را 

هم ضمیمه عمل و نتیجه اش کنیم. 
تــا به صورت یــک ضمیمــه حاکی از 
آن نتیجه باشــد. به شــرطی که از حالت 
ضمیمه بودن فراتر نرود. اما گاهی اوقات 
این ویژگی معکوس می شود. یعنی افراد 
به جای اینکه نتیجه عمل را لحاظ کنند 
و بعد چیزی هم ســمبلی باشد حاکی از 
موفقیت مسئله برعکس می شود. جایزه 
خودش حکم هدف را پیــدا می کند. ما 

یک نشانه و یک مرجع داریم. 
معلم:مرجعمهماست.مثلفلشی
کهمسیرقلهرانشانمیدهد.اگربهجای
اینکهبهقلهبرسیمبهفلشخیرهشویم،

بیراههرفتهایم.

عمل انسان یک طرح 
است، این طرح یا نتیجه 
می دهد یا نمی دهد. اگر 
عمل آدمی نتیجه داد، 
خود نتیجه می تواند 

مشّوق او باشد که البته 
مشوقی قدرتمند و درونی 

است
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گاهی  تعلیم و تربیت  در  باقری:  دکتر
فلش آن قدر مهم اســت که بچه تالش 
می کند جایزه را به دســت آورد و عمل 
بهانه ای برای جایزه است. گاهی تلویزیون 
مسابقه می گذارد. مثاًل مطالعه آثار شهید 
مطهری؛ و جایزه های خوبی هم می دهد. 
افــراد زیادی شــرکت می کننــد. اینجا 
هدف برنامه ریز و شــرکت کننده ها کاماًل 
برعکس هم هستند. در داستانی از  موالنا 
می خوانیم كه روزی مجنون بر شــتری 
سوار بود و شــتر هم تازه بچه آورده بود. 
مجنون شــتر را از بچه جدا کرد و بر آن 
سوار شد و به ســوی خانه لیلی رفت. به 
خانه او که نزدیک شد افسار را شل كرد. 
مثل اینکه دیگر مهاری در کار نیســت. 
کم کم ســرش را کج کرده و به ســمت 
بچه اش رفت و چشم های مجنون هم که 
بســته بود دید که کنار بچه شتر است. 
اتفاقی که در تعلیم وتربیت ما افتاده است 
مانند این مثال اســت، یعنی عمل فرد از 
محوریت خارج شــده و ما را از هدف دور 
کرده است. ما خود عمل را  محور تشویق 
و تنبیه می کنیــم و عنصر زاید را حذف 

می کنیم. 
شما می توانید یک نمایشگاه از کارهای 
بچه ها روی دیوار بزنید و این خود تشویق 
آن هاســت. اما ذائقه بچه ها خراب شــده 
اســت و آن ها از ایــن کار لذت نمی برند. 

انسان باید از عملش لذت ببرد. باید اجازة 
درک لذت را از کارشــان به آن ها بدهید. 
خود عمل قدرت فوق العاده زیادی دارد در 

انگیزش انجام کار خوب یا ترک کار بد.
معلم:نظرشمادرموردحمایتهایی
مثللبخندو...کهازجنسعملنیستند،

چیست؟
دكترباقری:فضای حمایتی عاطفی که 
اشاره کردید و باید وجود داشته باشد غیر 
بحث تشویق و تنبیه است. تعلیم وتربیت 
فضای تعامل است و این فضا وقتی انسان 
را عامل می داند بــه او احترام می گذارد. 
بحث دیگر تشــویق و تنبیه است که هم 
مربوط و هم معطوف به عمل فرد است و 
وقتی یک عنصر بیرونی زائدی را می آوریم 

کار خراب می شود. 
معلــم:جامعهمابهشــدتدرگیر
تشویقهایبیرونیاســت،گذارازاین

شرایطچگونهممكناست؟
دكترباقری:این یک اشکال است اواًل؛ 
از این جهت که افراد دچار انحراف بینایی 
شــده اند، یعنی وسیله را هدف می بینند 
در حالی که هدف ما رشــد است. تشویق 
و تنبیه عمل محور کم خرج و کم زحمت 
است. حال چگونه می توان از این اشتباه 
دور شد؟ باید به تدریج  و با شیب مالیم از 

تنبیه و تشویق به سمت عمل برویم. 
یعنی باید روی خود کار متمرکز شــد. 
برای مثال معلمی که ســتاره ای را برای 
تشویق نقاشی به دانش آموز می دهد باید 
تمرکز خود را روی خود نقاشی ببرد. مثاًل 
به او بگوید این رنگ آبی که به کار برده ای 
چه زیباســت، یا مثاًل در دانشگاه وقتی 
اســتاد مقالة دانشجوی خود را می خواند 
نکات مثبت را پررنگ کند، انرژی اصلی 
معلم و دانش آموز باید برای بررسی خود 

عمل صرف شود. 
معلم:درچندمثالیکهشمازدیدبه
نحویهمةاینهابازخوردهاییاستکه
بهعملبرمیگرددودرذهنمنبیناینها
تفکیکیوجودندارد،اقتضائاتمحیطی
استکهاینبرخوردهاوعکسالعملهارا
بهجامعهدیکتهمیکند.ماخیلیشفافیت

در تنبیه به معنی آگاه 
کردن، هم رنج می بریم 
که ناکامیم و هم به فکر 
می رویم که چرا موفق 
نشدیم و کجا اشتباه 

می کنیم
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نداریم.خیلیتحملبازخوردشــدیدرا
نداریم،پسمناسبتربرایاینوضعیت
اجتماعیوفرهنگیماهمانتشــویقو

تنبیهاست.
دكترباقری:به چه معنا؟

معلم:همانتشویقوتنبیهخارجی...
دكترباقری:چرا بهتر است؟

معلــم:چونجایگزینــیبرایآن
نداریم.

دكترباقری:چــرا نداریم؟ همان عمل 
محور بودن می تواند جایگزین شود. 

معلم:ماچقــدرحاضریمدادههای
رامنتشرکنیم،ماچقدرحاضریم عمل
دادههایعملکردواقعیآموزشوپرورش
رامنتشرکنیم،درچنینفضاییبهترین
کارتشویقوتنبیهخارجیاست،اینیک
بهراحتی بتوان که نیست فردی مسئله

سمزداییکرد.
دكترباقری:گاهــی ما می فهمیم یک 
غلطی وجود دارد، حــاال چه فردی چه 
اجتماعی، اگر فهمیدیم کاری غلط است 
خوب نبایــد آن را ادامه داد، باید در فکر 
اصالح آن بود، باید بدانیم کدام با منطق 
تربیت سازگارتر است و با همه سختی آن 

را اصالح کنیم. 
معلم:امااینبازخوردهاهستندکه

مهماندنهخودعمل.
دكترباقری:این گونه نیســت. باید دید 
که ایــن بازخوردها از کجا سرچشــمه 
می گیرند. بله ما در خأل نیســتیم و اصاًل 
تعامل حاصل می شود.  تعلیم وتربیت در 
پس معلم عکس العمل را نشــان خواهد 
داد. بحث بر سر دو نوع عکس العمل است، 
عکس العملی که در اثر عمل اســت و یا 
عکس العملی که در آن »نشانه« به جای 
»مقصود« می نشیند. این ها بازخوردهای 
منحرف اســت، عمل را اصالح نمی کند. 
اگر مــا بپذیریم تشــویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطــق تربیت هماهنگ تر 
اســت و هم کم هزینه تر و راحت تر است 
می توانیم به سراغ اصالح وضعیت کنونی 

برویم. 
معلــم:منفکرمیکنمتشــویق
وتنبیهمرحلهســوماستیعنیمثاًل
رادیووتلویزیونوقتیمردمشــوقی
برایمطالعهکتبشهیدمطهریندارند

مسابقهمیگذارد.درمدرسههمچنین
اســت.مامعلمانتشــویقوتنبیهرا
میگذاریمکهعملانجامشــود،چون
خیلیاوقاتبچههاانتخابنکردهاندکه
بهمدرسهبیایندونمرهبههدفتبدیل

شدهاست.
دكترباقری:بله فــردی کاری را دارد 
می کند که اصاًل نمی خواهد انجام دهد. ما 
در آموزش وپرورش یک جایزه کنار درس 
می گذاریم و می گوییم به خاطر این درس 
بخوان. ما می توانیم تشویق خود را عمل 
محور کنیم، مثاًل چرا دانش آموزی را که 
از ســر سیری آمده اســت و از ریاضیات 
خوشــش نمی آید و در این درس نمرة 4 
گرفته است، طعم این 4 نمره مثبت را به 
رخش نمی کشیم؟ اگر او طعم این چهار 
تــا مثبت را چشــید آن 16 نمرة منفی 

صورت دیگری پیدا می کنــد. بار بعد 4 
می شــود 6 و همین طور روی خود عمل 
کار می کنیم و این توجه به عمل می شود. 
بعضــی ازدواج می کننــد و بعد عاشــق 
می شــوند و گاهی برعکس است. مسائل 
آدمی هم همین است. ما بعضی کارها را 
دوست نداریم و مجبوریم بپذیریم. بحث 
بر سر این اســت بعضی اوقات در کاری 
که نمی خواهیم انجــام بدهیم، موفقیت 
نسبی را در نظر می گیریم و آن را پررنگ 
می کنیم و نشــان می دهیم که این دیده 
شده، پس تشــویق عمل محور حتی در 
مواردی که افراد ناخواسته اقدام به کاری 

کرده اند، راه صحیح و درستی است. 

معلم:مــنیککالس30نفرهدارم
كه20نفرشاندرسرادوستندارندومن
میخواهمامتحانبگیرمومعطوفشوم
بهنــکاتمثبتهربرگه،منیکمعلمم
وبرایاینکارحداکثر5ســاعتوقت
میگذارم،اماکاریکهشمامیگویید2
نفردیگربایددرکنارمنباشندکهاین
کارعملیشود،آنچهسختاستعملی
بودناینکاراستچونوقتتنگاست
ومداخالتیهــمازجانبخانوادهوهم

مدرسهوجوددارد.
دكترباقری:شما اگر به درستی کاری 
معتقد شــدید می گردید و نحوه عملی 
کــردن آن را در می یابیــد. می دانید كه 
ســقراط درس نمــی داد و فقط ســؤال 
می کرد، بــا این روش فــرد را به یافتن 
جواب می کشاند. باید راه های مختلف را 
پیدا کرد و امتحــان کرد تا بتوان اهداف 
تعلیم وتربیت را پیاده کرد. حاال اگر صد 

در صد هم نشد عیبی ندارد. 
در کالس30 نفــره بایــد ابتکار عمل 
داشت، در تدریس و همکاری بچه ها باید 
بتوان اهداف تعلیم وتربیت مثل فهمیدن 
مطلب، همــکاری اجتماعی و ... را پیاده 

کرد. 
معلــم:بچههارامیتــوانطوری
ضعیف دانشآموز کــه کرد گروهبندی
توسطدانشآموزقویدرسیادبگیردو
دانشآموزقویتشویقشودیامثاًلطراح
سؤالخودبچههاباشــندوبهبهترین

سؤالنمرهداد.
این خــود می تواند  خب  باقری: دكتر
یــک روش برای درگیر کــردن بچه ها و 
یادگیری آن ها باشد. اینکه همیشه بار بر 
دوش معلم باشــد تا آن را به قله برساند 
و دوبــاره آن را به پاییــن بیاورد صحیح 
نیست، بلکه باید این بار را توزیع کند، کار 
تعلیم وتربیت تعامل است پس فقط کار 
معلم نیست باید تقسیم شود. این معلم 
اســت که باید ببیند چگونه این تقسیم 
کار صــورت می پذیــرد که هــم اهداف 
تعلیم وتربیــت عملی شــوند و هم معلم 
هالک نشــود. بدترین معلم تمام ساعت 
درس می دهد، بهترین معلم کار را توزیع 
می کند البته نه اینکه بچه ها را ســر کار 

بگذارد. 

تشویق  و تنبیه عمل 
محور، هم با منطق 

تربیت هماهنگ تر است 
و هم کم هزینه تر و 

راحت تر است
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جایزۀ  پرسشگری
 ایمان دهدشتی نسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان

آدابگفتوگو

»... آب کم جو، تشنگی آور به دست...«
مولوی

اهمیــت عملی گفت وگــو در فضای 
آموزشی ایجاد یک »فضا«ست؛ فضایی 
که در آن دانش آمــوز و معلم بتوانند با 
عبور از موانع یادگیری، فرآیند آموزش 
را به امــری لذت بخــش تبدیل کنند. 
ارزش فضای گفت وگو در آن اســت که 
ایجاد احساس و شور یادگیرنده  امکان 
را فراهم می ســازد و کنجکاوی و عالقة 
دانش آموزان را نسبت به شناختن خود 
و دیگــری بیدار می کنــد. کنجکاوی و 
عالقه، خود سرچشمة نیرو و انرژی برای 
آموزش است. در بســیاری از کالس ها 
شــاهد کمبود نیرو و انرژی هستیم. در 
این کالس ها، بچه ها، اغلب به جای آنکه 
به کشف چیزهای تازه بپردازند، تنها به 
مواد درسی و به خاطر سپردن اطالعات 

اکتفا می کنند. 
یکــی از مهارت هــای مــورد نیاز در 
کنجکاوی«ست.  و  »جویایی  گفت وگو، 
مهارتی کــه می تواند زمینــة آموختن 
واقعــی را فراهــم ســازد. جویایــی و 
اینکه ســؤاالت بجا  کنجــکاوی یعنی 
به صورت تحریک آمیز،  نه  مطرح کنیم، 
بلکه همراه با توجه و تواضع و اشتیاق، و 
اینکه خود را واقعًا خواستار درک و فهم 
دیگری نشان دهیم. بسیار پیش می آید 
که در یک گفت وگو، به قصد نشان دادن 
اطالعات اندک نفر مقابل و برعکس به 
اطالعات خودمان، طرح  رخ کشــیدن 
ســؤال می کنیم. مواردی بوده است که 
مــن به عنوان معلم، ســر کالس درس 
ســؤالی را از دانش آموز پرســیده ام که 

بیشــتر جهت یــادآوری ایــن نکته به 
دانش آموز بوده اســت که »حواست رو 
جمع کن!« اگر جنس چنین سؤال هایی 
که نه از روی جویایی و کنجکاوی، بلکه 
جهــت تنبیه اســت، در کالس درس 
بیشتر شود، آنگاه فاصلة بین دانش آموز 
و معلم هم بیشتر می شود. فاصله ای که 
یک سمتش دانش آموز همیشه مراقب 
و آماده »جواب« است و سمت دیگرش 
معلمی است که بیشتر منتظر شنیدن 
جواب های آماده است. در چنین فضایی 
که بیشتر حول جواب های از پیش آماده 
شکل می گیرد، امکان پویایی و خالقیت 
حاضرجواب،  دانش آموز  می شود.  کمتر 
ذهنش کمتر به سمت جواب های دیگر 

یا طرح پرســش می رود. پرسش هایی 
که اگر درست هدایت شوند، می توانند 
فضــای یادگیــری را هر چــه پویاتر و 

تعاملی تر کنند. 
در یکــی از روزهــا، زنــگ اول یک 
روز پاییزی وارد کالس درس شــدم. 
می خواســتم بعد از حضــور و غیاب، 
درس  ســؤال های  دانش آمــوزان  از 
قبــل را بپرســم و جواب های آن ها را 
بشــنوم. در همــان لحظــه نگاهی به 
فضای حســی موجود در کالس درس 
بعضی  نبود.  یادگیری  فضای  انداختم. 
از دانش آمــوزان در حال حفظ کردن 
درس قبل بودنــد و زیر لب چیزی را 
تکرار می کردند و منتظر بودند که هر 
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آماده« خود  چه سریع تر، »جواب های 
را بــه من بگویند. من در یک ســوی 
کالس درس قرار داشتم با پرسش هایی 
آماده و دانش آموزان در ســویی دیگر 
با پاســخ هایی آماده. چنین فضایی از 
لحاظ حســی و روانــی، دور از  فضای 
تعامــل و یادگیری خالقانــه بود. در 
همان لحظه تصمیم گرفتم، متناســب 
بــا وضعیت حســی و روانــی کالس، 
فعالیتــی را طراحی کنم که به پویایی 
و تعامل بیشتر در کالس بینجامد. در 
اینجــا یک جور ورزش ذهنی الزم بود 
تــا کالس درس اول صبح، به ســمت 
شور و شــعور حســی حرکت کند. از 

دانش آمــوزان خواســتم کتاب 
درسی را مقابل خود بگذارند 
و درس جدیــد را مطالعــه 
کننــد و هر چه ســؤال و 
پرســش به هر شــکلی که 
بپرسند.  در ذهنشان می آید 

بار نه  ایــن  به آن هــا گفتم 
بــه جواب های خــوب، بلکه به 

چالشــی تر  پرســش های 

آن ها  به  تعلق می گیرد.  بیشتری  نمرة 
گفتم که امروز نوبت آن اســت 
كه شــما از من و دوستانتان 
ســؤال بپرســید. بعد از یک 
مــدت زمــان مشــخص، از 
دانش آموزان خواســتم دو به 
دو مقابل هــم قرار بگیرند و 
پرســش هایی را کــه طراحی 
طرف  از  کرده اند 
بــل  مقا

نیز  مقابــل  دانش آمــوزان  بپرســند. 
پرســش های خــود را از طــرف دیگر 
دانش آموزان  بیــن  رقابتی  بپرســند. 
شکل گرفت که هر کس بتواند پرسشی 
عمیق تر از متن درس استخراج کند تا 
بتواند در این رقابــت دو به دو مقابل 
دانش آموز حریف پیروز شود. آنچه که 
پس از آن شــاهدش بودم، شــور زیاد 
کالس درس بــرای رقابت و ســنجش 
و »جویایــی و کنجــکاوی« بود. ذهن 
دانش آموزان بیشــتر به ســمت طرح 
ســؤال رفت. هــر دانش آمــوز طراح 
ســؤال های خود شــد. میزان و تنوع 
پرســش هایی کــه از متــن درس در 
آوردند، بیــش از آن چیــزی بود که 
بسته  دانش آموزی  هر  می کردم.  تصور 
به روحیة خود، قســمتی از متن درس 
را برای طرح ســؤال مــورد توجه قرار 
داده بود و اشتراک گذاری این سؤال ها 
با هم ســبب شــد بانکی از پرسش ها 
داشــته باشــیم. عــالوه بر ایــن، من 
فهمیدم که هــر دانش آموز به کتاب و 
متن درســی خود چگونه نگاه می کند 
و چه قسمت هایی برایش مهم تر است. 
آنچــه پــس از انجــام ایــن فعالیت 
ســی دقیقه ای شــاهد بودم، اشــتیاق 
بیشتر  برای طرح ســؤال  دانش آموزان 
بود و ذهــن آن ها آماده یادگیری درس 
کنجکاوی«  و  بــود. »جویایــی  جدید 
فعالیت هایی  انجام  با  که  مهارتی ســت 
می تواند درون دانش آموز تقویت شود و 
پویایی بیشــتری به کالس درس آورد. 
گاهی الزم اســت کــه از دانش آموزان 
بخواهیم پاســخ های آماده خود را کنار 
بگذارنــد و به آن ها بگوییــم »هر کی 

سؤال بهتری بپرسه جایزه داره!«
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ارزش فضای گفت وگو 
در آن است که امکان 
ایجاد احساس و شور 
یادگیرنده را فراهم 

می سازد و کنجکاوی و 
عالقة دانش آموزان را 

نسبت به شناختن خود و 
دیگری بیدار می کند
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شعرامروز
 برای پدرم

فارغ از هرچه اما و آیا و زیرا
روح دریایی و رودها را پذیرا

ای که روح تو را کوه ها می شناسند
دست های تو را ریشه های کتیرا 

ای تو بشکوه تا جاودان جاودانه
دوستت دارم ای مرد ! کوها ! کویرا ! 

از سرت، صورتت، چشم هایت، نگاهت
با توام مهربان ! گرد پیری بپیرا 

از نمی دانم امسال یا سال ها پیش 
آتشی در من افتاده سوزان و گیرا 

در جدال تو با رنج ها، مرگ با کیست؟
ای تو جاوید پایا و جان نمیرا! 

محمدحسیننجفی

شانت)۵(
بعدازمعرفیکوتاهچهارشاخصةشعر
ماندگار،یعنیشــعرّیت،شکاندازی،
ارتباطوانتقاد،بهویژگیپنجمآنکه

»نوبودن«استبهاجمالمیپردازیم.
نوگراییاصلیاستکهازابتدایآفرینش
انسانتاامروزدغدغةاومحسوبشدهو
باشکلهایگوناگونیدرزندگیفردیو
اجتماعیویتجلیمیکند.هنریکیاز
شکلهاییاستکهبیشتروجدیتربه
نوگراییتوجهدارد.ادبیاتطبقتقسیمبندی
 ارسطوکهخودیکیازهنرهایهفتگانهـ
موسیقی،هنرهایدستی،هنرهایترسیمی،
ادبیات،معماری،حرکتهاینمایشــیو
ـبهشمار هنرهاینمایشی)سینماوتئاتر(
میرودنیزهمــوارهدنبالتولدوتجددو
تازگیبودهاست.تازگیدرسطوحسهگانة
زبانیوادبیوفکریالزمةهراثریاست

کهبرایماندگاریاشتالشمیکند.
درطــولتاریخچهشــاعرانوچه
خواننــدگانبهنوگفتــنوتازهگفتن
اقبالبیشترینشــاندادهاندوهمان
شاعرانیکهدردورةخودازنوسرایان
در میشدند محسوب متفاوتگویان و
آیندهنیزکهدورانماباشــدهمچنان

موردتوجهاند.
بســیاریازشــاعرانبهصراحت،
نوسراییونواندیشیراگوشزدکردندو

خودنیزبهآنمقیدبودند.
عموماًنواندیشیدرپیخودنوزبانیرانیز
بههمراهداردوکافیاستشاعردرزمان

خودزندگیکندوبهواقعیتهاوهستهای
موجودباعینــکروزگارخودنگاهکندو
آینهایباشدبرایانعکاسدورةخود،کهگاه
منفکازگذشتهوگاهتلفیقیازگذشتهو

حالبهاینشاخصهدستپیدامیکند.
شــاعرانیچونرودکیوعنصریو
فرخیونظامی،تانیماوشاملووسپهری،
وتــابرخیامروزیان،اگــرماندهاندو
خواهندماندبهدلیلخروجشــاناز
بوده تکــراری ومدارهای عادتهــا
است.البتههرنوگفتنیلزومًامنتجبه
از زیادی نمونههای نمیشود ماندگاری
جریانهاوســرودههایبهویژهمعاصر
میتوانذکرکردکهصرفًاجالبتوجه
بودهاندولیایــنجلبتوجهبراییک

دورةکوتاهبودهوبس!
ازگذشتههانیزتوجهبهنوسراییبوده
تااینکهدرعصرحاضراتفاقاصلیافتاد.

فرخی:
فسانهگشــتوکهنشــدحدیث

اسکندر
سخننوآرکهنوراحالوتیاستدگر

موالنا:
هینسخنتازهبگوتادوجهانتازهشود

یاحافظ:
فلکراسقفبشکافیموطرحینودراندازیم
مقصودایناســتکهشاعرترجمان
خواستههاوآالموافکارمردمعصرخود
اســتوناگزیربایدبهنوبودنوتازگی

اثرشتوجهداشتهباشد.
علیآبان

پشتخط)۱۴(
مننابغهامکهشعرمیسازم

یک نوجــوان به من زنــگ زده بود و با 
هیجان می گفت: من از دیروز تا االن چند 
تا شــعر گفته ام. تو که شاعری بگو چه کار 

کنم؟
گفتم: شعرهایت را بنویس!

گفت: نوشتم، بعد چه کار کنم؟ من پیش 
از این اصاًل بلد نبودم شعر بگویم.
  

پدر و مادری، فرزند نوجوان خود را به یک 
مرکز فرهنگی آورده بودند پیش من، چون 

شنیده بودند من شاعرم.
می گفتند این پسر ما دو سه ماه است که 

شعر می گوید. به در و دیوار نگاه می کند و 
شعر می گوید. لطفًا کاری کنید که این نبوغ! 
او هدر نرود. واقعًا هم پسرشــان مدام به در 
و دیوار و زمین و هوا نگاه می کرد. انگار که 

نابغه باشد.
وقتی چند نمونه از سروده هایش را خواند، 
فهمیدم که خبری نیست. سروده هایش از 
قماش همین جمــالت نیمه موزون بود با 
برخی قافیه های تصادفی که بعد از شنیدن 
ترانه ها و شــعرها به ذهن هر کسی خطور 

می کند.
  

این تصوری نادرســت و بسیار رایج است 
که گویا شعر سرودن نوعی توانایی ماورایی 

اســت و شــاعران انســان هایی هستند با 
قابلیت های خارق العــاده. از این رو، برخی 
از کســانی که می توانند جمالتی موزون و 
قافیه دار بسازند، امر بر خودشان هم مشتبه 
شــده و تصور می کنند شاعر شده اند پس 
می نشینند به ُپرگویی و کاغذ سیاه کردن، 

به خیال آنکه شعر می سرایند.
عــده ای از این ها كه این مهارت بســیار 
ساده را خیلی جدی گرفته اند نشسته اند به 
منظوم کردِن تاریخ و جغرافیا و ریاضی و ... 
به این هم بسنده نکرده اند و سالیانی است 
که متون مذهبــی از جمله دعا و مناجات 
و ترجمة قــرآن و نهج البالغــه و صحیفة 
ســجادیه را نیز، در معرض طبع آزمایی و 

شعر
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 عشق اگرچه حرف ربط نیست،
ربط می دهد مرا به تو.

شوق را به جان،
رنج را به روح؛

همچنان که باد،
خاک را به دشت،

ابر را به کوه.
سیدعلیمیرافضلی

و را آشفته کردم، زندگی آن قدرها هم تلخ شاید نیست
خیال البته شیرین است اما واقعیت آن چه باید نیست

تو گفتی دوستم داری و من در پاسخت چیزی نمی گویم
دروغ مصلحت آمیز می گوییم گاهی گفتنش بد نیست

به من ایمان بیاور من خدایان را درون خویش جا دادم
 تبر بر دوش من جا مانده و قلبم خداخانه است مرتد نیست

رها باش و رهایم کن، رهایم کن که از »ما« بند برداری
مپوشان آسمان را، ترس بیهوده است، پروازم در این حد نیست

مرا با عشق هرگز نسبتی غیر از تنفر نیست اما تو،
برو الجرعه باال، گرچه این مستی مجازاتش فقط »حد« نیست

مدار ما مربع مستطیلی چند ضلعی بود و می چرخید
از این دوران و چرخش ها نترسانم که دنیا تا نچرخد نیست

سعیدهموسویزاده

هنرنمایی خودشان قرار داده اند.
واقعیت این اســت که، توانایی نوشــتن جمالتی با وزن 
و قافیــه، با کمی تمرین در مدتی کوتاه، برای هر کســی 
میسر اســت و هیچ نیازمند استعداد و نبوغ خاص نیست. 
کودکان خردسال هم پس از آشنایی با چند ترانة کودکانه، 
به اقتضای فطرتشان خیلی ساده و زیبا جمالت آهنگین و 

قافیه دار می سازند.
این توّهم شگفت، که نوشتن جمالت آهنگین و قافیه دار، 
همان هنر شاعری اســت، و نیز اینکه البد شاعری هنری 
ماورایی است، بســیاری را از زندگی طبیعی خود، محروم 
کرده و بسیاری را هم به سودای شهرت و ثروت، به پُرگویی 

و ُپررویی و داعیه داری، دچار ساخته است.

اسماعیلامینی
مهدی شــهابی متولد 13 آبان 1360 در تبریز است. 
او کارشــناس ارشــد زبان و ادبیات فارســی است و 
بــه تدریس ادبیات در دبیرســتان ها، ویراســتاری و 

خبرنگاری مشغول است.
وی همچنیــن عضــو شــورای 
مرکزی خانة شعر تبریز، سردبیر 
روزنامة سرخاب و دبیر سرویس 
ادبیات هفته نامة آذرپیام اســت 

نویسندگی  کارنامه اش  در  و 
رادیویی و  برنامه های  برای 
سیمای  و  صدا  تلویزیونی 
تبریز و برگزیده شدن در 
چندین جشــنواره شعر 

کشوری دیده می شود.

کتاب »زیر چتر ابر« حاصــل تالش های او در عرصة 
شعر اســت که توسط انتشارات ســوره مهر به چاپ 

رسیده است
اینچنین افسردنت دریاچه جان! از داغ کیست؟
هرکه دل در سینه دارد بر تو و داغت گریست

ذره ذره آب ... نه،  شد خاک ... نه،  شد شوره زار
یک نفر با ما بگوید درد این دریاچه چیست؟

آسمانش روز و شب از باد می پرسد مدام:
بعد ازین یعنی که می بایست بی آیینه زیست؟

ابرها انبوه، اما بینوایانی عقیم
سنگ ها با رود فرمودند: آن سوتر بایست!

صخره های بی سخن!  فردای طغیان دور نیست،
بشکنم با خشم دریاوار خود هرجا پلی ست

شرم دارد اینکه فرداها بگویی با خودت:
روزگاری این کویر تشنه دریا بود و نیست
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 تعامل ناهمتراز
دکتر محمد نیرو 
دبیر ریاضی منطقه ۴ تهران

فرهنگی،یادگیریاساسًابرمبنایتعاملرویمیدهدویادگیریتعاملیدرواقعشکلصحیح براساسنظریةاجتماعیـ
یادگیریاســت.اینتعاملمیتوانددرقالبتعاملمعلمبادانشآمــوزان،یاتعاملدانشآموزانبایکدیگررخدهد.حالت
نخســتراتعاملناهمترازنامیدهام؛چراکهمعلمبهلحاظداناییوتجربه،درترازیباالترازدانشآموزانقراردارد.حالت
دومراباعنوانتعاملهمتراز،بهشمارهآتیموکولمیکنمودرشمارهحاضر،بهوجهنخستاینتعاملمیپردازم.دراینجا
تعاملمعلمبادانشآموزانبهطورجمعییافردیموردنظراستوهریکواجدآثارومالحظاتیاستکهبهتفکیکبدانها

اشارهخواهمکرد.

تعاملناهمترازجمعی
دانش آموزان،  با جمــع  معّلم  تعامل 
ناهمتراز  تعامــل  به عنوان  از آن  كــه 
جمعی یاد شــده اســت، گرچه سهم 
كمتــری در فرایند یادگیــری تعاملی 
دارد، بــا اهــداف و اشــكال متفاوتی 
انجام می شــود. این امــر می تواند در 
آغــاز تدریس مباحــث جدید صورت 
 گیــرد. در ایــن حــال، دانش آموزان 
با تبییــن مفاهیم نو از ســوی معّلم، 
همراه با پرسش و پاسخ یا پرسش های 
فّعالیت های  همچنین  معلم،  هدایت گر 

عملی، نسبت به مفاهیم جدید شناخت 
یا تسّلط پیدا می كنند. گاهی هم معّلم 
در جلسات كار گروهی، در حل مسائلی 
كه مورد اشــكال عمــوم دانش آموزان 
اســت، مداخله كرده و به رفع اشــكال 
جمعی آن ها به شكل تعاملی می پردازد. 
در فرایند پرسش و پاسخ، به طور طبیعی 
و با توّجه بــه محدودیت زمان كالس، 
به ویــژه در كالس هایی كــه زنگ های 
كوتاه تر و دانش آمــوزان زیادتری دارد، 
تعامــل معّلم با تمام دانش آموزان اّتفاق 
نمی افتد. در ایــن حال تعداد محدود و 

بعضًا خاّصی از دانش آموزان دست بلند 
كرده و مشاركت می كنند. برخی دیگر 
به دلیــل خجالت، ترس یا نبود فرصت، 
در عمل از جریان این نوع تعامل خارج 
می شوند. بنابراین دانش آموزان ممتاز و 
فّعال تر، خیلی بیشــتر به سؤاالت پاسخ 
می دهند؛ به همین دلیل فرصت تعامل 
از ســایر دانش آموزان گرفته می شود و 
در نهایت فاصله علمی بین دانش آموزان 
قوی  و ضعیف  کالســی بیشتر می شود. 
افزون بــر این، هنگامی كه شــاگردان 
تواناتر دائم به ســؤاالت مطرح شده در 

یادگیریتعاملی
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کالس پاســخ  دهند، ممكن است معّلم 
دچار این غفلت یا برداشــت غلط شود 
كه عموم دانش آموزاِن حاضر در کالس، 
با سرعت یکسان در حال دنبال کردن و 
یادگیری مطالب درسی هستند. از این 
رو به نظر می رســد كه انتخاب تصادفی 
دانش آموزان با استفاده از شماره لیست 
کالســی ایشــان برای پاســخ گویی به 
ســؤاالت مطروحه، رافع این آفت باشد. 
یکی از دانش آموزانــم در رابطه با آفت 
بــا دانش آموزان  تعامل جمعــی معلم 

چنین گفت: 
... عیب کلی این اســت که وقتی یک 
شــخص در حال جواب دادن اســت، 
به طــوری که اکثراً جــواب را می دانند 
یا به هــر دلیلی، مکالمــات در جریان 
برایشان جالب نیست، و یا به هرطریقی 
نبیند،  توّجه کردن  به  لزومی  دانش آموز 
کالس به خلســه فرومی رود و لزوم پویا 
بودن کالس به شدت احساس می شود 
کــه یکی از لوازم پویایــی، کار گروهی 

است...
او در ایــن برداشــت، به رانده شــدن 
و  از دانش آمــوزان  ســهوی گروهــی 
خلسگی پیرو آن در فرایند حاضر اشاره 
کــرد. مطالب او تلویحًا ناظر به ضرورت 
طــرح ســؤال در دامنة تقریبی رشــد 
دانش آموزان اســت كه می تواند موجب 
اصالح کاســتی مزبور شود. در ادامه، او 
به عوامــل بازدارنده  پرداخت كه برخی 
ازآن ها عبارتند از: ناكامی دانش آموز در 
اتخاذ فرصت پاسخ دهی، یأس و انصراف 
از همراهی و اتــالف وقِت در پی، زایل 
شــدن فرصت بروز توانایی و اكتشــاف 

عمومی.
با این وجود پرســش و پاسخ معّلم و 
دانش آموزان به هنگام تدریس، افزون بر 
یادگیری، بسترساز توّجه و تمركز برای 
دیگر،  از سوی  دانش آموزان می شــود. 
چنانچــه دانش آموز به هــر روی، خود 
را مخاطب جریــان گفت وگوی جمعی 
معّلــم نبیند یا مجال مشــاركت نیابد، 

ممكن اســت توّجه و تمركزش كاسته 
شود. چنین امری، جدا از مقام تدریس، 
به شــكلی حادتر در جریان رفع اشكال 
عمومی معّلم در حل مسائل نیز صادق 
مفاهیم  یادگیــری  گرچه  زیرا  اســت. 
جدید، مــورد نیاز همــه دانش آموزان 
اســت، اما نیاز به رفع اشــكال سؤاالت 

عمومیت ندارد.
بر اساس شــواهد و تجربة نگارنده، به 
نظر می رسد كه بسیاری از دانش آموزان، 
اساسًا در مهارت های كالمی و استفاده 
از زبان بــه منظور ارتبــاط اثربخش و 
اندیشه شان،  و  احساس  شایستة  انتقال 
با چالش های جّدی مواجه هستند. این 
كاســتی در آغــاز فّعالیت های گروهی 

ایشــان نیز عیان بود و در پایان ســال 
تحصیلــی با اجرای رویکــرد یادگیری 
تعاملــی، تغییر معنــی داری در تعامل 
كالمی  ایشان نمایان گشت كه در بخش 
پیامد در شماره های آتی بدان پرداخته 

خواهد شد.
افزون بــر آنچه که ذکر شــد، ایفای 
نقــش معّلم به ویــژه در مقــام تبیین 
نــو، خواســت دانش آموزان و  مفاهیم 
برخاسته از نیاز محســوس ایشان بود. 
این نیــاز دانش آمــوزان به خصوص در 

حین تعامل ناهمتراز بیشتر ابراز می شد 
و مــورد تأکید آن هــا قرارمی گرفت. به 
عبــارت دیگر، دانش آمــوزان به دنبال 
نقش واسطی بودند كه نه معّلم را عاملی 
مطلق، به ســان »فرزانــة در صحنه1« 
قلمــداد کند و نه با نگاهــی انتقادی و 
دانش آموز محوری،  به  افراطی  پنداشتی 
او را از صحنــه بیرون براند و با شــعار 
»راهنمــای در كنــار2«، عمــاًل وی را 
بركنار كند. ظهور چنین تعاملی، مالزم 
ارتباطی اثربخش اســت كــه ایمنی و 
همراهی دانش آموز در سایه سار اعتماد 
و تشــویق معّلم از جمله لوازم آن است. 
همچنین رهاکردن تحقیر و تهدید، در 
كنار حرمت نهادن به مخاطب در تعامل 

مزبور، بستری امن، مفّرح و ترغیب زا را 
برای تعامل  مهّیا می كند. 

الزم اســت نقــش معّلــم در تعامل 
ناهمتراز جمعی، بر پایة فرهنگ حاكم 
بر كالس اســتوار باشــد. با این وجود، 
اخــالل برخی خاطیــان در فضایی كه 
متفاوت  و  مؤّثــر  تعامل بخشــی  الزمة 
ایشــان است، گاه  از تجارب پیشــین 
آرامــش روانی معّلــم را مختل كرده و 
رنجی كاهنده را به وی تحمیل می كند 
و بــه تبع آن، رونــد پیش بینی اجرای 
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را تحت الشعاع قرار می دهد.  رویكردش 
به نظر می رســد تعیین  نمــودن مكان 
استقرار دانش آموزان با توّجه به كنترل 
زمینه های تخّطی برخی ناهمراهان، در 
كنار حضور كاریزماتیك معّلم به ویژه در 
آغاز ســال، نقشی بایسته و پیش گیرانه 
ایفــا می کند و از دردســرهای كاهنده 
برای معّلم و بازدارنده برای دانش آموزان 
جلوگیری خواهدكرد و جّدیت در انجام 
امور محّوله را در پی خواهد داشــت. در 
این حال معّلم با رفاقتی مقتدرانه، بستر 
تعامل بخشــی ســازنده را مهّیا خواهد 
كــرد. خاســتگاه مقبولیــت معّلم نزد 
دانش آموزان در این میان، الجرم صبغه 
و سابقه و مدرك و شهرت نیست؛ بلكه 
باید آن را در میان عواملی دیگر از جمله 

قدرت بیان دنبال كرد. 
نكتــة حائز اهمیــت در ایــن میان، 
لزوم شــكیبایی و حلــم ورزی معّلم در 
اجــرای رویكرد حاضــر و تعامل معّلم 
با دانش آموزان اســت. چــرا كه در این 
دانش آموزان  دانسته های  تكوین  روش، 

و مهارت های حّل مســئلة ایشــان در 
قالــب گفت وگو و تعامــل به تدریج رخ 
می دهــد و معّلم به جای پاســخ صریح 
و شــتابان، به پرســش های هدایت گر 
روی می آورد. به نظر می رسد كه بر این 
اساس الزم اســت معّلم پیش از شروع 
كالس، آمادگــی  الزم را ایجــاد كند و 
حتی االمــكان از عواملــی كــه موجب 
كاهش شــكیبایی در خور این رویكرد 

می شود احتراز نماید.

فرایند تعامل جمعی ناهمتراز، در كنار 
پیش نیــاز آمادگی های ظاهری و روانی 
معّلم، همچنین مهّیــا نمودن گفتمان 
تعامل در میــان دانش آموزان، نیازمند 
تســّلط محتوایی و تصمیمات اقتضایی 
معّلم در فرایند تعاملــی و جامع نگری 

وی در طرح درس است. 

تعاملناهمترازفردی
در رویكــرد حاضر، تعامــل ناهمتراز 
فــردی، اغلــب در امتــزاج بــا تعامل 
فراگیــران با یكدیگــر رخ می دهد. در 
تعامــل  همتراز كه وجــه غالب رویكرد 
حاضر است و در شماره آتی به تفصیل 
گاه مسئله های  پرداخت،  بدان خواهیم 

دشوار در رفع اشكاالت و گاه زمینه های 
بحران در بطن تعامالت پدیدار می شود. 
این امر ادامة جریان یادگیری را با خطر 
انحراف یا ایســتایی مواجه می سازد. در 
این حال گذار از چنــان گلوگاهی تنها 
از عهدة معّلم بر می آید. در این رهگذر 
در كجروی  اصالح گــری  بــه  می توان 
فرایند، گره گشــایی در مســائل بغرنج 
همراه با ایجاد رابطة دوستانه میان معلم 
و دانش آموزان اشــاره كــرد. به عبارتی 

تعامــل فردی معّلــم در فرایند جمعی 
فراگیران، با نظــارت و هدایِت  به هنگام 
گروه ها و با توّجهات متمركز و انفرادی 
نیازمندی ها، نقشی مدیرّیتی و آموزشی 

در فضایی دوستانه ایفا می كند.
بــر ایــن اســاس، نقــش نظارتی و 
هدایتی معّلــم در فّعالیت های همیارانه 
دانش آمــوزان، اعّم از راهبری، كنترل و 
حمایت گری برای سرگروه ها؛ همچنین 
انگیزه بخشی  و  قاعده سازی  جهت دهی، 
برای گروه ها، ضروری به نظر می رســد. 
همچنین لزوم نظارت و تنظیم محتوای 
كار گروهــی از ســوی معّلــم به ویژه 
از  برخاسته  اســترس زای  شــرایط  در 
آزمون هــا، موردی دیگــر در این رابطه 

است. 
نحوة تعامــل ناهمتراز فردی، در مقام 
حل مسائل دشــوار برای ایشان، نقشی 
دیگر از مدیرّیــت وی را در این فرایند 
آشــکار می ســازد. به هر روی، حضور 
دبیــر بــه هنگام حــل مســئله و رفع 
اشــكال گروهی دانش آموزان، مایة اتكا 
و پشتگرمی  ایشــان به ویژه سرگروه ها 
اســت. بنابر نظر برخی از دانش آموزان، 
نقــش معّلــم در فرایند حاضــر مهم و 
چه بسا مؤّثرتر اســت. چرا كه معّلم به 
ظرائفی از اشكاالت دانش آموزان احاطه 
دارد كــه گاه مورد ناآگاهــی یا غفلت 

ایشان واقع می شود. 
در ایــن شــرایط برخالف برداشــت 
نخســتین مبنی بر ایجاد  زحمت ناچیز 
برای معّلم؛ اجــرای فرایند حاضر برای 
وی دشــواری بیشتری را به همراه دارد 
و بــه صبوری زیادتری نیازمند اســت. 
باالخــره هنگامی كه معّلــم در ارتباط 
چهره به چهــره و نزدیك با دانش آموز، 
بــه حل مشــكل او می پــردازد، ضمن 
بازدهی بیشــتر، زمینة  ایجاد تمركز و 
شخصی ســازی آموزش و رفع نیازهای 
فردی او را همراه با ایجاد ارتباط عاطفی 

فراهم می کند.

پینوشتها
1. The sage on the stage
2. The guide on the side
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كه آیا دانش آموز بازخورد را درك كرده  است یا نه.سطح پیشرفت دانش آموز اشاره  شود و نیز بررسی گردد از جمالت با كلمات و ســاختار ســاده استفاده شود، به پیشینه و تجربیات متفاوتی می باشند. بنابراین الزم  است از بازخورد مهم  است،  زیرا دانش آموزان دارای خزانه لغات، استفاده از كلمات واضح و روشن برای درک هدف معلم 

بازخورد ارائه شده توسط معلم نباید خیلی كلی یا جزئی 

باشد. نوشتن جمالتی مانند »بیشتر بنویس« در باالی برگه 

هیچ راهنمایی خاصی به دانش آموز نمی دهد. او بیشــتر از 

چه چیزی را بنویسید. به جای استفاده از جمله »این عالی 

است« نوشته شود »این مقدمه برای معرفی كتابت بسیار 

عالی  است و خواننده را به خواندن آن ترغیب می كند« این 

امر به دانش آموزكمك می كند تــا دریابد چرا كار او عالی 

بوده اســت و او را در انجام كارش راهنمایی می كند. بهتر 

اســت از اسامی و صفت های توصیفی استفاده شود. درباره 

مفاهیم و معیارها به درســتی توضیح داده شوند مانند »از 

امالیی که نوشته ای، راضی ام. برای بهتر شدن امالی بعدی، 
با کلمات جمله بساز«.

بازخورد

منبع
Brookhart Susan M. (2008) How to give effective feedback to your students, 
Association for supervision and curriculum development (ASCD)

لحن به كیفیت، شیوة بیان بازخورد و این كه پیام چگونه توسط 
دانش آموز درك می شود، برمی گردد. لحن از طریق انتخاب نوع كلمه 
و ســبك بیان آن ارائه می شود. لحن پیام می تواند ترغیب كننده و 
الهام بخش و یا برعکس بازدارنده باشد. بنابراین الزم است از كلماتی 
اســتفاده شــود كه به دانش آموز به عنوان یك یادگیرنده احترام 
گذاشته شــود مانند »من رنگ آمیزی زیبای شما را می پسندم«. 
این جمله دانش آموز را دلگرم و خوشــحال می سازد و به او انگیزه 
می دهد. تحقیر در بازخورد جایگاهی ندارد. البته هیچ گاه كار اشتباه 
دانش آموز نباید به خاطر تقویت عزت نفس تقدیر شود؛ مثاًل »كار 
خوبــی انجام داد« زیرا دانش آموز فكر می كند هر كار با هر ویژگی 
قابل  قبول  است و برای اصالح یادگیری خود تالش نمی كند بدترآن 
كه او ممكن است بداند چه چیزی غلط بوده و فکر كند معلم نادان 
بوده و متوجه نشده است. در چنین شرایطی معلم در آینده احترام 
الزم را از ســوی دانش آموز دریافت نمی كند. بنابراین اگر معلم در 
بازخورد خود اشكاالت دانش آموز را با به كارگیری كلمات و جمالت 
مناســب بگوید و به او پیشنهادهایی برای انجام بهتر آن ارائه دهد، 
باعث می شــود مســیر یادگیری برای دانش آموز وضوح پیداکند. 

بازخورد نوشتاری می تواند به شیوه های مختلف، مانند اعالم نظر بر 
روی كار نزدیك نزدیك به شواهد آن، حاشیه نویسی در گوشه كار یا 
بر روی جلد كار برای تكالیفی كه نمره گذاری می شوند، ارائه شوند. 
مثال: معلم مطالعات اجتماعی از دانش آموزان خود خواســت تا 
موضوعی اجتماعی را انتخاب و در گروه های چهار نفره كاركنند و 
نتیجه كار خود را به كالس ارائه دهند. او از دانش آموزان خواست: 
هر گروه در زمینه موضوع مورد اهمیت خود تصمیم بگیرد و دربارة 
آن درکتابخانه به بررســی و جســت وجو بپردازد.سپس یافته های 
خود را دســته بندی، منظم و به صورت تعاملی به كالس ارائه  دهد. 
او از طریــق بارش ذهنی ویژگی های یك ارائــه خوب را با كمك 
دانش آموزان شناســایی کرد و روی تخته نوشت و به عنوان مالك 
ارزیابی كارشان در اختیارشان قرارداد و بعد از اتمام كار در كنار كار 
هر گروه حاشیه نویســی كرد »علت انتخاب موضوع كاماًل  واضح و 
روشن بود، كالس كاماًل از شنیدن مطالب لذت برد، تعامل چشمی 
شما با دانش آموزان خوب بود.خالصه های ارائه شده به همكالسی ها 
به انتقال معنی دار مفهوم كمك كرد بحث و گفت وگو با دانش آموزان 

و پرسش و پاسخ مناسب بود«
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مقــاالت، موضوعات  این مجموعه  در 
مرتبــط بــا طراحــی محیط مــدارس 
به گونــه ای که منجر بــه یادگیری از آن 
محیط  شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. 
در شماره های پیشین به ابعاد گوناگونی از 
این موضوع اشاره شده و اكنون ادامه آن 
را می خوانید. یکی دیگر از استراتژی های 
یادگیری به کمک ســاختمان مدرسه، 
طراحی چندحســی اســت. طراحی که 
بتوانــد حواس گوناگــون را درگیر کند. 
طراحی چندحســی، راهبردی است که 
می تواند به کمک انتقال دانش توســط 
تجربه های حسی، مؤثر واقع شود. حواس 
گوناگون با درگیر شدن با عناصر مختلف 
در ساختمان، پیام های الزم را درمی یابند.

با توجه به ظرافت و پیچیدگی هایی که 
موضوع این شماره دارد، الزم است تا کمی 
متفاوت با روال گذشته، تمرکز بیشتری را 
روی مبانی نظری وابسته به این موضوع 
داشته باشیم تا معلمین محترم و متولیان 
مــدارس، با شــناختی بیشــتر، بتوانند 
ایده های خالقانه آموزنده تری برای تغییر 

در فضاهای مدرسه به دست آورند.
یادگیری،  ساختمان مدرسه در جهت 
می تواند ویژگی  تحریک حســی داشته 
 باشــد که معمواًل این تحریک حسی از 
طریــق تغییرات در رنگ، شــکل، الگو، 
اندازه، بافــت1، رایحه، صدا و حتی طعم، 
حاصل  می گــردد. همچنیــن یک فضا 
می تواند به گونه ای طراحی و مبلمان شود 
که پاسخ گو، واکنش دهنده و قابل انعطاف 
نسبت به اقدامات دانش آموزان باشد. این 
پاســخ گویی غالبًا با درگیر کردن حواس 
گوناگون دانش آموزان، زمینه شکل گیری 
بهتری پیدا می کند. حس های گوناگون 
انسان، قابلیت های شــناختی گوناگونی 
دارنــد. محرک های حســی گوناگون و 
متنوع، ســطح برانگیختگی افراد را باال 
می برد و عمــق و گســتره یادگیری را 

افزایش می دهد.

تبدیلمحیطیادگیری
بهیکباغحسی

یک محیط کالبــدی آموزنده به مثابه 

یک باغ حســی اســت که قدرت درگیر 
کردن بســیاری از حواس را به شــکل 
متمرکز دارد. باغ حســی، باغی است که 
طیف گسترده ای از تجربیات حسی در آن 
به صورت فشرده جمع شده باشند تا منبع 
مناسب و ارزشمندی برای تمام کاربران 
آن باشــد و در انواع گوناگون از فعالیت، 
از تفریح و سرگرمی تا تعلیم و پرورش را 
انواع چشم اندازهای سخت  شامل گردد. 
و نــرم، حیاط با عناصــر طبیعی، حیات 
وحــش، بافت متنوع، رنگ متنوع و انواع 
تحریکات حسی گوناگون، از ویژگی های 
یک باغ حسی است. البته این باغ حسی ، 
می توانــد بدون حتی یــک درخت و یا 
هر گیاه دیگر در فضاهــای داخلی و در 
کالس هــای درس نیز شــکل بگیرد. در 
واقع، اصطالح باغ حســی، مستقل از باغ 
به معنای مصطلح آن است و معطوف به 
همان تجمیع نیروهــای محرک حواس 
گوناگــون در یک فضا اســت. هر چند 
زمینه شــکل گیری آن در یک فضای باز 
و پــر از انواع گیاهان، یا یک باغ به همان 

کالسچندحسی

محمد تابش
طراح و پژوهشگر در حوزه معماری مدارس

بررسی شرایط و راه كارهای تحقق یادگیری، به كمك طراحی معماری، 
مبلمان و تزئینات، مدرسه آموزنده با درگیر كردن حواس چندگانه

معلمسوم
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معنای مصطلح خود، به مراتب بهتر فراهم 
می گردد. 

نتیجه پژوهش ها درباره باغ حسی حاکی 
از آن است که ویژگی های زیبایی شناختی 
در حوزه بصری به تنهایی اهمیت ندارند 
و حتی حــواس دیگری مانند المســه، 
بویایی و چشایی، در برخی موارد اهمیت 
بیشــتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر، 
زیبایی شناختی  ارزش های  اوقات،  گاهی 
بصری به اندازه ارزش های حســی دیگر، 
اهمیــت ندارد. به عنــوان نمونه، همه ما 
این تجربه را داشته ایم که در بسیاری از 
موارد، برای حصول اطمینان از شناخت و 
درک اشیاء، حس بینایی ما اطمینان آور 
نبوده  است و برای اینکه اطمینان بیشتر 
و تشخیص درست تری بدهیم به ناچار از 
لمس کردن و یا بوییدن استفاده کرده ایم.

بنابرایــن وجود محرک هــای حواس 
گوناگــون، اثر عمیق تــر و کامل تری در 
شناخت ما نسبت به پیرامون می گذارند 
و بر همین اســاس می تــوان گفت که 
بسیاری از فضاهای یک مدرسه، خصوصًا 
فضاهای بــاز آن، می توانند به عنوان یک 
باغ حسی، محیط کالبدی مناسبی برای 
یادگیری باشــند و معماری چندحسی 
به جهت قدرت بیشــتر در درگیر کردن 
حــواس، می تواند نقش مهمی در تبدیل 
محیط فیزیکی مدرسه به عنوان یک ابزار 
یادگیری جذاب و کارآمد داشــته  باشد. 
این موضوع در مدارســی که کالس های 
آن ها به صورت موضوعی ســازمان یافته 

است کاربرد بیشتری پیدا می کند.

باغحسیوزمینههاییادگیری
فرهنگوادبیاتفارسی

فــرض کنیــد در یک مدرســه، برای 
درس های تاریخ، ادبیات و زبان فارســی 
به عنــوان یــک کالس موضوعی، فضای 
مشــخصی در نظر گرفته شــده  است. 
محیطــی که اغلب کالس هــای مرتبط 
با این درس، در آن تشــکیل می شــود. 
معلمین این درس هم بیشتر در این فضا 
با یکدیگر مالقات و گفت و گو می کنند. یا 
اینکه در مدرسه دیگری به جهت برگزاری 
یک جشنواره ادبی و یا فعالیتی شبیه به 
آن، فضایی را در مدت زمان مشخصی در 
نظر گرفته اند. محیطی که قرار اســت در 
آن، فعالیت هــای گوناگونی در چارچوب 
موضوع ادبیات و زبان فارســی و ترویج 
فرهنگ و تمــدن ایران زمین روی دهد. 
برای هر مثالی از این دســت می توان با 
رویکرد طراحی چندحسی و یا ایجاد باغ 
حســی، فضایی بسیار آموزنده خلق کرد 
که اثرات آن تا ســال ها در افرادی که آن 

فضا را تجربه می کنند، باقی بماند. 

محیطی کــه در آن، رنگ های خاکی 
آجر و خشت از یک سو و از سوی دیگر 
رنــگ فیروزه ای کاشــی ها که تزئینات 
ســطوح پیرامونی این فضا را به کمک 
هنر دانش آموزان خوش ذوق و معلمین 
خالق آن ها به حال و هوای ســنت های 
ایرانــی نزدیک کرده اســت به همراه 
نقوش گره چینی های چوبی  از  ترکیبی 
بســیار چشــم نواز  فضایی  محیط،  در 
ایجاد کرده  است. خط خوش نستعلیق، 
اشــعار زیبای پارســی را زیباتر کرده 
 اســت و محیط را نیز زیبایی بخشیده 
 اســت. وقتی به سطح زبر آجرها و رویه 
چوب ها دست می کشیم، حسی متفاوت 
با سایر فضاها را تجربه می کنیم. صدای 
آب که در گوشه ای از فضا از یک آبشار 
مصنوعی با سقوط از یک کوزه به کوزه 

دیگر در ترکیــب با صوت خوش آهنگ 
خسرو موسیقی ایران که اشعار حافظ را 
می خواند به زیبایی گره می خورد و در 
زمینه این صداها، نوای خوش موسیقی 
فهمی  می کند،  هم نوایی  ایرانی،  سنتی 
از آن شعر حافظ به ما می دهد که هیچ 
مفســری نمی تواند به این کیفیت، آن 
شعر را برای ما تفســیر کند. از سویی 
دیگر، بوی خوش گالب قمصر کاشــان 
که از افزوده هــای آب موجود در آبنما 
به شــامه ما می رســد و همچنین دود 
عــود خوش رایحــه در کنجــی از این 
ایجــاد می کند.  ترکیــب جالبی  فضا، 
وجود گیاهــان و درختچه های تزئینی 
در چهار کنج این فضــا نیز، تداعی گر 
یک چهارباغ ایرانی در ترکیب با ســایر 
ویژگی های این محیط، حواس ما را در 
جهتی معین و متمرکز درگیر می کند. 

نه تنها زمینه بســیار  چنین محیطی، 
مناسبی برای مطالعه و یادگیری ادبیات و 
زبان فارسی فراهم می کند، بلکه خود این 

محیط نشانه های آموزنده بسیاری دارد.
در  چند حســی  طراحــی  ایــده 
کالس هــای موضوعــی، کتابخانه هــا، 
و جشنواره های  نمایشــگاهی  فضاهای 
دانش آموزی و بسیاری از موقعیت های 
دیگر در مــدارس، در جهت یادگیری 
مفاهیــم درس های گوناگــون، به ویژه 
دروس مرتبط با علوم حسی و تجربی، و 
همچنین حوزه علوم وابسته به فرهنگ 
و زبان فارســی، ایده بســیار راهگشا و 
کارآمدی است که فضاهای مرتبط را به 
خوبی، تبدیــل به محیط های یادگیری 
به کمک یادگیــری محیطی می نماید. 
محیط هایــی بســیار گیرا بــا تأثیرات 

آموزنده، عمیق و ماندگار.

1. بافت به جنســی که اشیا از آن ساخته شده اند مربوط 
اســت و چگونگی رویه سطح را از لحاظ نرمی، صیقلی و 

زبری بیان می دارد.
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چندكلمهخودمانی
زنگ تفریــح بود. با همكارانم در دفتر 
مدرسه نشسته بودیم. مجلة جدولی روی 
میز دبیران بود. آن را برداشــتم و ورق 
زدم. یكی از جدول  ها نظرم را جلب كرد. 
شروع به حل جدول كردم. كلمة چهار 
حرفی: كاری كه كالس درس را شــاد 

می كند. سؤال را از همكارانم پرسیدم: 
- ورزش! 

- ورزش كالس را شــاد می كنــد؛ اما 
ورزش جور در نمی آید. 

- شادی! 
- اینكه همان صورت سؤال است. 

- خنده! 
- خنده واقعًا كالس را شاد می كند؛ اما 

خنده نیست. 
- اردو! 

- اردو عالی اســت. مدرســه را شاد 
می كند؛ ولی ســؤال دربارة كالس شاد 

است. 
ناگهان یكی از همكاران گفت: 

- در اردو بازی می كنیم، بازی می تواند 
كالس درس را شاد كند. »بازی« نیست؟ 

- آها! بازی، آره! خودش است. 
با رسیدن به پاسخ سؤال، گفت وگوی 
كوتاهی بین ما شــكل گرفت. به این 

فكر كردیم كه كالس هــای درس ما 
بخش هــای مختلفــی دارد و یكی از 
بخش هایی كه می تواند آن را سرحال 
كند بازی اســت. بازی های ســاده و 
كوتاه چند  دقیقــه ای كه وقت زیادی 
از كالس نمی گیرد و ابزار ویژه ای هم 
نمی خواهد، در عیــن حال جریانی از 
شــادی و خنده راه می اندازد و كالس 

درس باكیفیت تری می سازد. 
در این دو صفحه، دو بازی با شــما به 
اشتراك می گذاریم. شما هم بازی های 
كالسی خوبی را كه می شناسید برایمان 

بفرستید. منتظر ایده هایتان هستیم. 

معرفیفعالیت
بســیاری از كارهایی كه انجام می دهیم ناشــی از 
عادت های ماســت. وقتی رفتاری برای ما به صورت 
عادت درمی آید، بدون اینكــه درباره آن فكر كنیم، 
آن را انجام می دهیم و پیوسته تكرار می كنیم. گاهی 
شرایط تغییر می كند و عادتی كه برای ما كارا بوده، 
دیگــر به كار نمی آید و الزم اســت تغییر كند. بازی 

»دست به سینه« به فرایند تغییر عادت ها توجه دارد.

مراحلاجرایفعالیت
1. كف دست های خود را به صورت ضربدری روی بازوهای چپ و راست 

قرار دهید. 
2. به آن ها نگاه كنید و به اینكه كدام دســت شــما )دست چپ یا دست 
راست(، روی دیگری قرار گرفته است، توجه كنید و آن را به خاطر بسپارید. 

3. دستانتان را از هم باز كنید و به پایین بیندازید. 
4. مرحله یك و دو را تكرار كنید. 

5. چه كسانی هر دو بار را یكسان انجام دادند؟ 
6. چه كسانی دو بار را برخالف هم انجام دادند؟ 

7. حاال با فرماِن من )معلم( حركت را برخالف حالت قبلی تكرار كنید. )اگر 
دفعه قبل دســت راستتان، روی دست چپ بوده، این بار دست چپ را روی 

دست راست بگذارید و برعكس( 
8. این حالت چه تفاوتی با حالت قبلی داشت؟ چه احساسی داشتید وقتی 

این كار را برخالف حالت قبلی انجام دادید؟  

آموزههایاینفعالیت
پس از انجام فعالیت دربــاره این موضوع ها با 

دانش آموزان گفت وگو کنید:
 تغییر عادت چگونه است؟

 چــه عادت هایی بــرای کالس درس مفید 
است و چه عادت هایی مضر است؟

 چگونــه می توانیــم در کالس درســمان 
عادت های جمعِی مفید و موثر ایجاد کنیم؟

تغییر عادت هــا در ابتدا معموال با این ســه 
ویژگی همراه اســت: به فکر کردن احتیاج دارد، 

ممکن است با اشتباه همراه باشد، سخت است.

تغییر عادت 

عنوانمسئلهمحور:
نامبازی:دست به سینه 

هدف: آگاهی  از فرایند تغییر عادت ها، انرژی زا 
ردةسنی: ابتدایی و متوسطه 

ابزار: ندارد
مدتزماناجرا: 5 تا 10 دقیقه

بابازنویسیوالهاماز:
 The Systems Thinking Playbook for Climate Change, Linda Booth 
Sweeny-Dennis Meadows-Gillian Martin Mehers, 2010
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خطاهای ادراكی 

نامبازی: كدام بلندتر است؟ 
هدف:  توجه به خطاهای ادراكی 

ردةسنی: دبستان 2 و متوسطه1
ابزار: تعدادی نوار مقوایی مشابه شكل )به ازای هر 
دانش آموز، سه نوار مقوایی به شكل مستطیل با طول 
یكسان كه پهنای یكی از آن ها نصف پهنای دو تای 

دیگر است.(؛ تصاویر شمارة یك، دو یا بیشتر
مدتزماناجرا: ده دقیقه یا بیشتر

بیشتریادبگیریم
كتاب »صد و سی بازی گروهی و صد و سی بازی انفرادی برای كودكان« حاوی تعداد زیادی 
فعالیت و بازی است كه ابزار ویژه ای نیاز ندارند. با مطالعة این كتاب می توانید هر كدام از بازی ها 
را كه مناســب دیدید انتخاب و در كالستان از آن استفاده كنید. نكتة زیبای ماجرا آنجاست كه 
برای باز طراحی بازی ها یا خلق ایده های جدید نیز دســتتان باز اســت. پس با این نگاه بیش از 
دویست و شصت بازی و فعالیت  منتظر شما هستند تا از میان آن ها بازی مناسب را انتخاب كنید. 
مشخصاتكتاب: 130 بازی گروهی و 130 بازی انفرادی برای كودكان/ نوشتة نرگس محمدی؛ 

با مقدمة مصطفی تبریزی، انتشارات فراروان. چاپ دوم 1394.

درحاشیةبازی
الف.اگر می خواهید از نوارهای مقوایی رنگی به جای مشــكی اســتفاده كنید، 
پیشنهاد می كنیم هر سه نوار مقوایی برای یك دانش آموز را از یك رنگ برگزینید 
و همچنین تأثیر رنگ در نتیجه گیری ها را از پیش بررسی كنید تا استفاده از رنگ، 

اختاللی در روند نتیجه گیری ها ایجاد نكند. 
ب.هنگام تهیة نوارهای مقوایی به تناســب طول و عرض دقت كنید. بهتر است 

اندازه ها را متناسب با نمونة آمده در این صفحه در نظر بگیرید. 
پ.می توانید از تصاویر كمكی شمارة سه و چهار برای یادگیری بیشتر استفاده كنید. 

با بازنویسی و الهام از: توكلی صابری، علی رضا، 1393. بازی های علمی آموزشی)2(. 
نقاشی: سعید رزاقی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان )انتشارات مدرسه(.

ت.در مرحلــة دو و ســه، بــا چه چالش هایی ممکن اســت روبرو شــوید؟ آیا 
دانش آموزان همانند تصویر، نوارها را می چینند؟ راه کار پیشنهادی شما برای حفظ 

جنبة دست ورِز فعالیت چیست؟

مراحلاجرایفعالیت
1. به هر یك از بچه ها، سه نوار مقوایی با ابعاد گفته شده بدهید. 
2. تصویر شــمارة یك را به دانش آموزان نشان دهید و از آن ها 
بخواهید كه مطابق تصویر، دو نوار پهن را به شكل ضربدر روی 
هم قرار داده و در محل برخورد آن ها نوار نازك را به طور عمودی 
قرار دهند. حال بپرسید كه: »كدام یك بلند تر به نظر می رسد؟« 
3. تصویر شــمارة دو را به آن ها نشان دهید و بخواهید، دو نوار 
پهن را به طور عمودی و نوار نازك را به طور مایل، بین آن دو قرار 

دهند. حال بپرسید:»اكنون كدام یك بلند تر به نظر می رسد؟« 
4. حول محورهای زیر با دانش آموزان گفت وگو كنید: 

- گاهی چشــم های ما خطا می كنند و این باعث می شــود فهم 
درستی از اتفاقات اطرافمان نداشته باشیم. 

- به نظرتان به دلیل این خطاها، چه سوء تفاهم هایی ممكن است 
برای خودمان ایجاد شود؟ 
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اضافهبارممنوع!
یكی از چالش های عصر انفجار اطالعات، 
مشكلی به نام ســرریز اطالعات یا »اضافه  
بار اطالعاتی« اســت كه گسترة وسیعی از 
ساكنان دهكدة جهانی را دچار كرده است. 
اضافه بار اطالعاتی یعنی اخبار و اطالعاتی 
كــه در طــول شــبانه روز در تلویزیون و 
اینترنت و شــبكه های اجتماعی منتشر 
می شود بسیار بیشــتر از توان پردازش و 
تأمل مخاطب است. پیامد این وضع عبور 
كردن مخلوطی از پیام های درست و غلط 
از انواع شبكه  های اطالعاتی و ورود به قلب 
و ذهن ماست. در چنین شرایطی مواجهة 
انتقادی با پیام های رســانه ای و شناخت 
منابع معتبر رســانه ای اهمیتی مضاعف 

پیدا می كند. 
امــروزه دانش آموزان ما بیــش از هر 
زمان دیگــری اطالعات و تجربیات خود 
را از رسانه ها- و نه از والدین و معلمان- 
خود كســب می كنند. آن هــا همچون 
نهال هایی در حال رشد هستند كه حجم 
سیل آسای پیام های رسانه ای تهدیدشان 
می كنــد و هیچ كســی هم بــه آن ها 
دست آویزی برای در امان ماندن از سیل 
نشان نداده است. در شماره های پیشین، 
به اهمیت آموزش دادن سواد رسانه ای 
بــه دانش آموزان ســنین مختلف و در 
قالب دروس متفاوت پرداختیم. در این 
نوشته نیز به راهكارهایی جهت آموزش 
مهارت تشــخیص منابــع اطالعاتی و 

پیام های نامعتبر می پردازیم.

»چندیپیش،یكیازدوستانمجازیپیامیدربارةورودیكعطرمرگباربه
كشوردرگروهتلگرامیمانفرستادهبودمبنیبراینكهمیتوانداستفادهكننده
ازآنرادركمترازسهروزبهكاممرگفروبرد!وقتیاعضایگروهازاودرموارد
منبعخبرسؤالكردندپاسخدادكهآنراازیكگروهدیگرفورواردكردهاست
وبااینتوجیهكهدرآنگروهدیگرتعدادیپزشــكوآدممطلعوجوددارند
استداللكردكهاگرخبردروغبودحتمًاآنهاواكنشینشانمیدادندوپیامرا
پاكمیكردند!درعرضچندساعتدیگرگروههاوكانالهایمختلفشبكههای
اجتماعیهمپرشــدازخبرعطرمرگبار.اگرچهدوروزبعدمسئولینمربوط
شایعهراازاساستكذیبكردنداماخدامیداندكهاینپیامدروغین،چهقدراز
صفحاتوگروههایشبكههایاجتماعیراپركردهبودوچهبسیارمخاطبانیكه

شایعهرادریافتكردهاماازتكذیبیهمسئولینبیخبربودند.«
مشابهاینداستانبارهابراینگارندهومخاطبانایننوشتهاتفاقافتادهاست.
بسیاریازماپیامیرادریكگروهمجازیبازنشركردهایموبعدازمدتكوتاهی
بهشایعهودروغبودنآنپیبردهایم.یاحتیچهبساهیچوقتنفهمیدهایمكه
مطلبیكــهخواندهایمواقعیتنداردوقضاوتهاونتیجهگیریهایبعدیمانرا

براساسگزارهایناصحیحبناكردهایموتاثریاكجرفتهایم!

سوادرسانهای

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

سم پاشی 
مجازی!
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این پرسش ها توسط  به كارگیری 
مناسبی  دانش آموزان می تواند سپر 

جهــت مقابله با پیام هــای جعلی و 
شــایعات باشــد. البته كه شیوه صحیح 
پاســخ دهی به هــر یك از این ســؤال ها 
نیازمند آموزش و تمرین و مهارت اســت 
كه كتاب درسی »تفكر و سواد رسانه ای« 
در پایه  دهم بر آن ها تمركز كرده اســت. 
اما در كنار این پرسش ها روش هایی برای 

آموزش تشخیص منابع نامعتبر و رجوع 
به منابع معتبر در رسانه ها وجود دارد 
كه در ادامــه نمونه هایــی از آن  ذكر 

می شود: 
مثال هایی را در كالس درس مطرح 

كنید كه نشان دهد رسانه ها با چه 
ترفند هایی اطالعاتی گمراه كننده 
یــا خالف واقع  ارائــه می دهند تا 

مخاطب را متقاعد كنند. مثاًل در كالس 
آمــار و ریاضی به آمارهایی اشــاره كنید كه 
طوری انتخاب شده اند تا شواهد ضد و نقیض 
آشكار نشود و بخشی از واقعیت ناگفته بماند. 
نمودارهایی بدون تعیین دقیق شاخص های 
به كار رفته در آن ها، اســتفاده از نســبت های 
درصدی و مواردی از این دســت نیز می تواند 

مورد بررسی قرار گیرد. 
وقتــی در كالس از آمــار و اخبار 

اســتفاده می كنید حتمًا منبع آن 
را به شكل دقیق ذكر كنید. تكرار 
این كار موجب می شود دانش آموزان 

هم به اهمیت منبع اطالعات پی ببرند و هم 
در زمانــی كه می خواهنــد در كالس از آمار 

استفاده كنند به منبع آن اشاره كنند. 

سپریازجنسپرسش
هدف اصلی تمام پیام های رســانه ای 
اســت. رسانه ها تالش  اقناع مخاطبان 
می كننــد تا ضمن بــه كارگیری فنون 
اقناعی مختلف مخاطب را برای پذیرش 
نظر یا انجام عمل مورد نظر خود همگام 
و همدل ســازند. آنچه باعث می شــود 
پیام های غلط و غیرواقعی برای مخاطبان 
قانع كننــده و صحیح به نظر برســند، 
استفاده از فنون پیچیده اقناع است كه 
باعث می شــود ظاهر جذاب و فریبنده 
پیام، اشتباهات و بخش  های غیرواقعی را 
از ذهن مخاطب پوشــیده دارد و وی را 
منحرف كند. پیام های رسانه ای به این 

دلیل اقناع  كننده به نظر می رسند كه ما 
به  ندرت آن ها را زیر ســؤال می بریم. به 
همین دلیل متخصصان سواد  رسانه ای 

پیشــنهاد می كننــد در مواجهه با این 
پیام هــا، ابتدا مكث كرده و پنج  ســؤال 

اساسی مطرح كنیم: 

از آن هــا بخواهیــد در مــورد 
یك موضوع مشــخص، یك پیام 
رسانه ای اشــتباه و یا گمراه كننده 

بســازند. مثاًل بــرای پــروژه ای كه 
تبلیغی  داده انــد  انجــام  در كالس 
تولید كنند. سپس آن  فریب دهنده 

را برای همكالسی هایشان شرح دهند و 
آن ها را از شیوه هایی كه به كار برده اند و 

اشتباهات پیام آگاه سازند.
آزمونی طراحی كنید كه در 
آن اطالعــات صحیح و غلط 
در كنار یكدیگر باشــند و از 

بچه ها بخواهید، اشتباهات را پیدا 
كرده و تصحیح كنند. 

از آن ها بخواهید در مورد یك 
موضوع مرتبط با كالس از منابع 
مختلفــی همچــون كتاب ها، 
تلویزیون، شبكه های اجتماعی و 
اینترنت اطالعات جمع آوری كنند و 
سر كالس بیاورند. سپس اطالعات 

جمع آوری شــده و اعتبار آن ها 
را در كالس بررســی كنید و در 
مورد این سؤال ها گفت وگو كنید: 

آیا تفاوتی میان منابع رســانه ای 
مختلف وجود دارد؟ كدام معتبر تر 

و قابل اعتمادتر است؟ 
در مــورد موضوع درس 
خــود منابــع مطمئن و 
معتبر رسانه ای پیدا كرده 
و برای انجام تكالیف و مطالعات 
بیشــتر به آن ها ارجــاع دهید. 
آنالینی كه  معرفی درگاه هــای 

شایعات را رصد كرده و صحت و سقم 
آن ها را بررسی می كنند نیز می تواند 

مفید فایده باشد.1
شایعات و اطالعات غلطی را 
كه دربارة موضوع كالس شما 
در رسانه ها وجود دارد سركالس 
بیاوریــد و از كالس بخواهید در 
مورد آن هــا گفت وگو كنند كه چرا این 

موارد باورپذیر به نظر می رسند. 
الفاظ و جمالتی را كه اغلب 
برای گمراه  كردن مخاطبان یا 
به كار  نادرست  اطالعات  ارائه 
می رود در كالس بررسی كنید 
و نمونه هایی در شــایعات یا پیام های 
غیرواقعی بیابید. كلماتی همچون فوری، 
محرمانه، منتشر نشده، یا واژه هایی كه 
در آن از »-ترین« استفاده شده است از 
این دست واژه ها هستند. به نظر می رسد 
كالس ادبیات و نگارش بستر خوبی برای 

طرح این موضوعات باشد. 
بــرای اینكــه درخــت تفكر 
دانش آمــوزان با هر بــادی نلرزد 
ریشه های فكری آن ها را تقویت 
كنید. باال بردن سطح معارف علمی 
و دینی دانش آموزان باعث می شــود آن  ها 
توان باالتری در مواجهه انتقادی با شبهات و 
شایعات داشته باشند و با هر پیام غیرواقعی 
دچار تزلزل در اندیشه و عقاید نشوند. با رصد 
پیش دســتانة رسانه ها می توانید از آخرین 
پیام های منحرف كننده مطلع شوید و طرح 

درس خود را دقیق تر تدوین نمایید. 
پینوشت

1. وبگاه shayeaat.ir نمونه موفقی از این مورد است.

 چه كسی این پیام را ایجاد كرده است؟فرستنده

از چه فنونی برای جلب توّجه مخاطب استفاده شده است؟تکنیک/ابزار

مخاطب
 این پیام برای چه کسی ساخته شده است؟ 

چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درك می كنند؟ 

 چرا این پیام فرستاده شده است؟هدف

محتوا/پیام
 چه سبك زندگی، ارزش ها و نقطه نظراتی در این پیام ارائه شده است 

چه مواردی ناگفته باقی مانده یا حذف شده است؟
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اولین پاسپورت من
اورهان پاموك
تصویرگر: میثم موسوی

موقعی که هفت ســالم بــود، پدرم به 
طرز مرموزی ناپدید شــد. چندین هفته 
پس از ناپدید شدنش باخبر شدیم که در 
پاریس اســت، در یک هتل ارزان قیمت، 
در منطقة مون پارناس. او مشغول نوشتن 
در دفترهایی بود که بعدها آن ها را به من 
داد. هرازگاهی از کافه دام، ژان پل سارتر 
را می دید که در خیابان قدم زنان داشت 
رد می شد. اوایل، مادربزرگم از استانبول 
برایش پــول می فرســتاد. پدربزرگم از 
طریق کار کردن در راه آهن صاحب ثروت 
شده بود. پدرم و عموهایم زیر نگاه خیره 
و اشکبار مادربزرگم، هنوز نتوانسته بودند 
کل ارثیه شــان را به بــاد بدهند؛ یعنی، 
هنوز همه آپارتمان ها را نفروخته بودند. 
ولــی مادربزرگم 25 ســال پس از مرگ 
شوهرش، متوجه شــد که پولشان دارد 

تمام می شود؛ و از اینجا بود که دیگر برای 
پسر کولی اش در پاریس پول نفرستاد.

این گونه شد که پدرم در صف طوالنی 
روشــن فکران مفلس و مفلوک ترکیه ای 
قرار گرفت که پیش تر از او مدت نیم قرن 
در خیابان های پاریس راه می رفتند. پدرم، 
مثل پدربزرگ و عموهایم، مهندس بود و 
ریاضیاتش خوب بود. او وقتی پول هایش 
تمام شــد، یک آگهی استخدام از طرف 
شــرکت IBM دید و بــه آنجا زنگ زد. 
وقتی استخدام شد، او را به بخش اداری 
شــرکت در شهر ژنو فرســتادند. در آن 
روزگار، کامپیوترها با کارت های سوراخ دار 
کار می کردنــد و عموم مــردم در مورد 
کامپیوتر خیلی اطالعاتی نداشــتند. پدر 
من در آن زمان به یکی از اولین کارگران 
مهمان ترکیــه ای در اروپا تبدیل شــد. 

اندکی بعد، مادرم پیش پدرم رفت و من 
و برادر بزرگم را در خانة اعیانی و شــلوغ 
مادربزرگم گذاشــت. قرار بود ما هم پس 
از تعطیلــی مدارس در تابســتان، پیش 
مادرمان در شــهر ژنو برویم، و این البته 

الزمه اش گرفتن پاسپورت بود.
یادم هست برای گرفتن عکس پاسپورت 
زمان خیلی طوالنی ژست گرفتم و عکاس 
پیر هم زیر یک پارچه مشــکی که روی 
یک سه پایه فانوس دار قرار داشت، ورجه 
و  ورجه می کــرد. او كه برای تاباندن نور 
می بایست لنز را برای لحظه ای باز می کرد 
این کار را ماهرانه با یک حرکت دســت 
انجام داد، ولی قبل از انجام دادن این کار 
به من نگاه می کــرد و می گفت: بله! این 
عکاس از نظر من خیلــی خنده دار بود. 
در اولین عکس پاســپورتم دارم لب هایم 

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۵ |  بهمن ۱۳۹۶ ۲۴

داستان



را گاز می گیــرم تا نخندم! در توضیحات 
پاسپورت آمده موهایم، که احتمااًل برای 
گرفتن عکس برای اولین بار در آن سال 
شانه شده بود، خرمایی رنگ است. احتمااًل 
در آن زمان صفحات پاسپورتم را خیلی 
سریع ورق زده بودم چون متوجه نشدم 
که کســی رنگ چشمانم را اشتباه دیده؛ 
ســی سال بعد بود که متوجه این اشتباه 
شدم. چیزی که این قضیه به من یاد داد 
این بود که برخالف آنچه فکر می کردم، 
پاســپورت مدرک شناسایی آدم نیست، 
بلکه مدرکی است برای نشان دادن اینکه 

دیگران در مورد ما چگونه فکر می کنند!
وقتی سوار هواپیما شدیم و به سمت ژنو 
پرواز کردیم، پاسپورت هایمان توی جیب 
کاپشــن های نوی مان بود. من و برادرم 
دستخوش ترس و وحشت شدیم. هواپیما 
قبل از آنکه بنشیند به یک سو کج شد، و 
در این لحظه به نظرمان رســید کشوری 
که اسمش سوئیس بود و حتی ابرها روی 
یک سطح شــیب دار نامحدود قرار دارد. 
بعد هم دور زدن هواپیما به پایان رسید 
و مسیرش سر راســت شد. من و برادرم 
در آن لحظه وقتی فهمیدیم این کشــور 
جدید، مثل شــهر استانبول، روی زمین 
صاف ساخته شده، نفس راحتی کشیدیم 
و هنــوز هم وقتی این فکرمــان یادمان 

می آید، خنده مان می گیرد.
خیابان های سوئیس تمیزتر و خلوت تر 
از خیابان های کشــور خودمــان بودند. 
ویترین مغازه ها تنوع بیشــتری داشــت 
و تعداد ماشــین ها بیشــتر بود. گداهای 
آنجا، برعکس گداهای اســتانبول، دست 
خالی شان را برای گدایی دراز نمی کردند، 
بلکه می آمدند زیر پنجــره آپارتمان تان 
آکاردئون می نواختند. ما قبل از آنکه پولی 
را از پنجره برای گدای محله پرت کنیم، 
مادرم می آمد آن را می گرفت و توی یک 

برگ کاغذ می پیچید.
پــدرم آپارتمانی را کــه در آن زندگی 
می کردیم به صورت مبله شده اجاره کرده 
بود. به همین خاطر، من زندگی در یک 
کشور دیگر را با یک سری چیزهای خاص 
تداعی می کردم: نشستن پشت میزهایی 
که قباًل دیگران پشــت آن ها نشســته 
بودند؛ استفاده از لیوان ها و بشقاب هایی 

که قباًل دیگران با آن ها آب و غذا خورده 
بودند؛ و خوابیدن در تخت خواب هایی که 
به خاطر استفاده دیگران کهنه شده بودند. 
کشــوری بود که به مردمان دیگر تعلق 
داشت. ما باید این حقیقت را می پذیرفتیم 
که چیزهایی که داریم از آن ها اســتفاده 
می کنیم هرگز مال ما نیستند و اینکه این 
کشور و این سرزمین دیگر نیز هرگز مال 

ما نخواهد بود.
مادرم که در یک مدرســة فرانســوی 
در اســتانبول درس خوانده بود، آن سال 
تابســتان هر روز صبح ما را پشــت میز 
اتاق خالی پذیرایی می نشــاند و ســعی 
می کرد به ما فرانســوی یاد بدهد. وقتی 
در یک مدرســه ابتدایی دولتی ثبت نام 
کردیم، تــازه فهمیدیم که هیچ چیز یاد 
نگرفته ایم! پدر و مادر من امیدشــان این 
بود که ما صرفــًا با گوش کردن هر روزه 
به درس های معلممان زبان فرانسوی یاد 
می گیریم، ولی ما یاد نمی گرفتیم. وقتی 
زنگ تفریح می شد، من و برادرم در میان 
خیل بچه های مدرســه که مشغول بازی 
بودنــد، دنبال هم می گشــتیم تا اینکه 
همدیگر را پیدا می کردیم و دســت هم 
را می گرفتیم. این ســرزمین خارجی باغ 
افسانه ای بی پایانی پر از بچه های شاد بود. 
من و برادرم این باغ را از دور و با حسرت 

تماشا می کردیم.
هر چند برادر من نمی توانست فرانسوی 
صحبت کند، ولی در کالسش تنها کسی 
بود که می توانســت اعداد را ســه تا سه 
تا به طور معکوس بشــمارد. من در این 
مدرســه ای که زبان آن را نمی فهمیدم، 
تنهــا کاری را که خوب انجــام می دادم 
سکوت بود! درست همان طور که هرکسی 
وقتی خوابی می بیند که در آن هیچ کس 
حرف نمی زند، ممکن اســت سعی کند 
بیدار شــود، من هــم می جنگیدم تا به 
مدرســه نروم. همان طور که سال ها بعد، 
در شــهرها و مدارس دیگــر برایم پیش 
آمد، تمایل مــن به درون گرایی البته مرا 
در برابر دشــواری های زندگی محافظت 
می کرد، ولی در عین حال باعث شد که 
از ثروت های زندگی هم محروم شوم. یک 
روز پدر و مادرم، برادرم را نیز از آن مدرسه 
بیرون آوردند و بعد هم پاسپورت هایمان 

را به دســتمان دادند و ما را از ژنو پیش 
مادر بزرگمان در استانبول فرستادند.

 دیگر هرگز از آن پاســپورت استفاده 
نکــردم. هرچنــد روی آن عبارت عضو 
شورای اروپا نوشــته شده بود، ولی برای 
من یادآور اولین سفر ناکامم به این قاره 
بود و آن چنان خشمی از این  داستان به 
مــن داد که در الک خودم فرو رفتم، 24 
سال طول کشید تا یک بار دیگر از کشورم 
ترکیه خارج شــوم. در جوانی همیشــه 
به کســانی که پاســپورت می گرفتند و 
بــه اروپا و دورتر از آن ســفر می کردند، 
با تحســین و غبطه نگاه می کردم، ولی 
برایم پیش  علیرغــم فرصت هایی کــه 
می آمد، همچنان با قاطعیت بر ســر این 
عقیده ماندم که سرنوشت من این است 
که در گوشه ای از شهر استانبول بنشینم 
و خودم را وقف نوشــتن کتاب هایی کنم 
که امیدوار بودم روزی مرا به شــهرت و 
کمال برسانند. در آن روزها معتقد بودم 
کــه بهترین راه شــناخت اروپا، خواندن 

بزرگ ترین کتاب ها است.
ســرانجام، کتاب هایم باعث شدند که 
برای دومین بــار در عمرم برای گرفتن 
پاســپورت اقدام کنم. مــن پس از آنکه 
ســال ها در یک اتاق در تنهایی زندگی 
کردم، تصمیم گرفتم که خودم را تبدیل 
به یک نویســنده کنم. من را برای یک 
ســفر تبلیغاتی به آلمان کــه خیلی از 
مــردم ترکیه به آنجا پناهنده سیاســی 
شــده بودند، دعوت کردنــد. همه فکر 
می کردند آن ترک هــای مقیم آلمان از 
اینکه کتاب هایم را که البته هنوز مانده 
بود تا به آلمانی ترجمه شــوند، بخوانم 
خوشحال می شوند. هرچند من دومین 
پاســپورتم را بــا این هیجان شــادمانه 
گرفته بودم که بــا خوانندگان ترکیه ای 
مقیم آلمان آشــنا بشوم، در همین سفر 
بود که پاسپورتم برایم تداعی کننده یک 
جور بحران هویت شــد که در طول آن 
ســال ها خیلی ها گرفتار آن شده بودند؛ 
یعنی، این سؤال برایم پیش آمد که ما تا 
چه حد به کشوری که اولین پاسپورتمان 
را از آن گرفتیم، تعلق داریم و چقدر به 
کشــورهای دیگر که به ما اجازه ورود به 

خاکشان را می دهند تعلق داریم!
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کارآفرینی

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

سهم نگرش 
در كارآفرینی

پیشتر،ضرورتتوجهبهکارآفرینــی،ویژگیهایکارآفرینان
موفق،اهدافآموزشیدرآموزشکارآفرینیوروشهایآموزشرا
توضیحدادهایم.گفتیمکهسهم»نگرش«درویژگیهایکارآفرینی
نسبتبه»دانشومهارت«بیشتراستوبههمیندلیلاستفاده
ازروشهایفعالآموزشیتوصیهشــدهاست.برهمیناساس،
قابلیتهــایموردنیازمربیانآمــوزشکارآفرینیونیزنقشو
مسئولیتارکانوعواملموفقیتواثربخشیآموزشکارآفرینی
شاملدولت،خانواده،حامیانمحلی،مدرسهودانشآموزانتوضیح
دادهشــد.دراینشمارهبهمهمترینخطاهادرحوزةآموزشاین

قابلیتمهماشارهمیكنیم.

انگیزهنگارشاینشماره
اکنــون بیــش از پنج ماه از آغاز ســال 
تحصیلی 97- 96 می گذرد. مشــاهدات 
13 ســالة من از تجــارب کارآفرینی در 
مدارس داخل و خارج کشور، و همچنین 
بازخوردهایی که از مطالب چهار شــمارة 
گذشــته دریافت کرده ام، بر آنم داشت تا 
در این شــماره به مهم ترین اشتباهات یا 
خطاهایــی که هر یــک از عوامل مؤثر در 
آموزش کارآفرینی شامل معلمان و اولیای 
محترم دانش آموزان، مدرسه، حامیان مادی 
و معنوی و خود دانش آموزان  ممکن است 
مرتکب شوند، اشــاره کنم. این موضوع از 
آن جهت اهمیت دارد که این اشــتباهات 
می توانند آموزش کارآفرینی را غیر اثربخش 
نمایند و حتی در برخی موارد بیم آن می رود 
که آیندة شخصی یا حرفه ای دانش آموز را 
به شکل نامطلوبی تحت تأثیر قرار دهند. در 
این شماره به برخی از اشتباهات یا تصورات 

نادرست رایج اشاره می کنم.

تصوراتاشتباهرایج
درمیانمعلمانووالدین

بی تردید، معلمــان از مهم ترین عوامل 
تقویــت انگیزة  دانش آمــوزان در ورود به 
دنیای کارآفرینی محســوب می شوند. به 
همیــن دلیل، ضروری اســت که بیش از 
ســایر عوامل از ماهیت، ابعاد و روش های 
کارآفرینی آگاه باشند تا دانش آموزان خود 
را به درســتی، ســرعت و دقت راهنمایی 
نمایند. متأسفانه تصورات اشتباهی در میان 
تعداد زیادی از همکاران معلم وجود دارد که 

ضروری است اصالح شوند.

کارآفرینییعنیایجادشغل
بهتعدادفراوان!

این تصور اشتباه عمدتًا ریشه در ترجمه 
نادقیــق اصطالح انگلیســی کارآفرینی 
دارد.   )Entrepreneurship )یعنــی 
در اصطالح فارســی، آفرینــش کار، که 

متناظر ایجاد شــغل است، پررنگ است؛ 
در   Entrepreneurship درحالی کــه 
زبان اصلــی به معنای»پذیــرش تعهد 
مربوط به ریسک یا خطرپذیری اقداماتی 
اســت که فــرد انجام می دهــد«. بدین 
ترتیب ســه کلمه کلیدی مستتر در این 
واژه، خطرپذیــری، تعهد و اقدام )عمل( 
اســت.  همان گونه که مالحظه می شود، 
ایجاد شــغل یا دیگران جایی در مفهوم 
کارآفرینی ندارند. هرچند ایجاد شــغل 
می تواند نتیجه کارآفرینی باشد اما هدف 
آن نیســت. هدف کارآفرینی انجام یک 
عمل دارای مزّیت همراه با ریسک است 
که فاعــل آن عمل خطر حاصل از انجام 
عمل خود را آگاهانه و مسئوالنه می پذیرد. 
به همین ترتیب، ایجاد تعداد زیاد شغل 
نیز انتظار درستی از یک کارآفرین نیست. 
بنابراین، اگر دانش آموز طرحی ارائه کرد 
که تنها تعداد انگشت شماری از افراد در 
آن فعالیت خواهند کــرد، نمی توان آن 
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پیشنهاد و فعالیت را صرفًا به دلیل تعداد 
پایین ایجاد شغل کارآفرینانه ندانست.

هنرنمایینوعیکارآفرینیاست!
در بازدیدهایــم از طرح های کارآفرینی 
بارها مشــاهده کرده ام که دانش آموزی را 
به عنوان کارآفرین تشویق و معرفی کرده اند، 
زیرا، مثاًل صدای خوبی داشــته اســت یا 
می تواند صداهای مختلفی را تقلید نماید، 
یا می تواند حرکت ورزشی خاصی را انجام 
دهد. باید دقت شود که این قابلیت ها اگرچه 
خوب و گاهی حتی شایسته تقدیر است، اما 

مصداقی از کارآفرینی نیست.

کارآفرینیبهترینراه
کسبدرآمداست!

همه افــراد از چهار روش یا ترکیبی از 
این چهار روش کســب درآمد می کنند: 
کارمنــدی، خویش فرمایی، کارفرمایی و 
سرمایه گذاری. ما نباید دانش آموزان را به 
گونه ای آموزش دهیم که تصور کنند تنها 
یا بهترین راه کســب درآمد کارآفرینی 
است. در این صورت دچار چندین خطای 
بزرگ ـ و شاید نابخشــودنی ـ شده ایم. 
هیــچ یک از روش ها بــر دیگری برتری 
ندارند. مهم آن است که هر کسی از هر 
روشی که کســب درآمد می کند از خود 
و کارش رضایــت درونی، عمیق و کامل 
داشته باشد. بدین منظور الزم است ابتدا 
خود را بشناســد، و مخصوصــًا بهترین 
و بدتریــن ویژگی های خــود را بداند. از 
ســوی دیگر، باید قواعد بازی موفق در 
هر یک از روش های کســب درآمد را به 
خوبی بشناسد. از اینجا به بعد دیگر ساده 
است: از روشی پول دربیاورد و به گونه ای 
کار کند کــه بهترین ویژگی های خود و 
متناســب ترین ویژگی های موردنیاز آن 
روش به حســاب آیــد. فراموش نکنیم 
که اگر قرار باشــد همه کارآفرین باشند، 
پس چه کسی باید کارمند آن کارآفرین 
موفق  تنهایی  بــه  کارآفرینان  باشــد؟! 
نمی شوند، زیرا هر کسب و کاری ارکان 
مختلفی دارد که غالبًا در یک فرد جمع 
نشده است. بنابراین جمع کردن گروهی 
از افراد توانمند که بتوانند اهداف مدنظر 
کارآفرین را محقق نمایند، هنر کارآفرین 
است، نه یک تنه انجام دادن همه وظایف 

و نقش های کسب و کار.

تنهاکارآفرینانمیتوانندره
صدسالهرایکشبهطینمایند!

این سخن، سودایی بیش نیست. نه تنها 
هیچ فردی بلکه حتی کارآفرینان نیز ره صد 
ساله را یک شبه طی نکرده اند! نکته بسیار 
ظریف و مهم این است که وقتی می خواهیم 
از کارآفرین موفقی یاد کنیم، شرایط امروز 
او را ذکر می کنیــم. یعنی زمانی که وی از 
موفقیت و رفاه قابل توجهی برخوردار شده 
است، کسب و کارش به بلوغ و ثبات رسیده، 
تعداد قابل توجهی کارمنــد دارد، صادرات 
می کند و خیلی از کشــورها را دیده است. 
همه او را می شناســند و اعتباری دارد. در 
حالی که او از مدت ها پیش و از هیچ شروع 
کرده و احتماالً بارها اذیت شــده است. اما 
در آن زمان شناخته شــده نبود. و نه ما و 
نــه هیچ کس دیگری او را نمی شــناخت. 
خودش هم کمتر از گذشته حرف می زند و 
اگر حرفی هم می زند خیلی زود و با عبارت 
کلی مانند »خیلی سختی کشیدیم« از آن 
می گذرد و اگر هم نگــذرد هیچ کس جز 
خودش نمی تواند عمق کیفیت تجربه او را 
درک کند. ضمناً به دلیل ویژگی شخصیتی 
کارآفرینان موفــق، آن ها عمدتاً رو به جلو 
حرکت می کنند و در گذشته نمی مانند. به 
بیان دیگر، معلمان می باید ضمن پرهیز از 
جوسازی های کاذب که عمدتاً در رسانه های 
جمعی و مخصوصاً در فیلم های سینمایی و 
سریال های تلویزیونی به کار گرفته می شود، 
با تبیین چالش ها، موانع، مشکالت و الزامات 
موفقیت در کارآفرینــی، دانش آموزان را به 
درک واقع بینانه از خود و اصول موفقیت در 

حوزه کارآفرینی نایل گردانند.

شماوقتیکارآفرینموفقیخواهید
شدكهبتوانیدچیزیرابفروشید!

فروش اگرچه معیار مناسبی برای سنجش 
موفقیت کسب و کار است، اما اگر فروشنده 
کم سال باشد، می تواند کیفیت و قضاوت در 
مورد پایداری کسب و کار را به خطا اندازد. 
درست است که سخت ترین کار در هر کسب 
و کاری به فروش رساندن كاال است. ولی این 
بدان معنا نیست که صرفاً با فروش می توان 
کارآفرین موفقی شــد. فروش شرط الزم 
است، اما کافی نیست. بخش قابل توجهی از 
فروش در سنین دانش آموزی عمدتاً ریشه 
در حس دلسوزی یا انگیزش خریدار دارد. 
در واقع اگر ما به جای فروشنده ای کم سن 

و ســال با یک فروشــندة بزرگسال مواجه 
می شــدیم، چه بسا از خرید کاال یا خدمت 
منصرف می شدیم. بنابراین، در ارزیابی میزان 
موفقیت و قابلیت های دانش آموزان در کسب 
و کار و کارآفرینی، به سایر ابعاد کسب و کار 
مانند یافتن منابع موردنیاز، یکپارچه سازی 
و همسو سازی منابع و اهداف گروه، تداوم 
کیفیت کاال یــا خدمت، فرصت یابی، بدیع 
بودن ایده و تثبیت مالکیت معنوی و مانند 
آن باید توجه کافی نمود. توضیح و تبیین 
معیارهای ارزیابی ماهیت و عملکرد کسب و 
کار خود بحثی مفصل و مجالی کافی در حد 

شماره ای دیگر می طلبد.

همهمیتوانندکارآفرینبزرگ
وموفقیشوند!

شاید این جمله غلط ترین جمله ای باشد 
که بتوان در آموزش های کارآفرینی بر زبان 
راند. حتی با نگاهی سخت گیرانه، این عبارت 
نوعی خیانت به دانش آموزانی محســوب 
می شود که به گفته های معلم خود اعتماد 
می کنند و آن ها را سرلوحه مسیر زندگی 
خود قرار می دهند. همه نمی توانند کارآفرین 
موفقی شوند. برای کارآفرین موفق شدن 
باید قابلیت ها و ویژگی هایی داشت. در این 
ماجرا عمدتاً نگرش ها و مهارت ها ســهم 
بیشــتری دارند تا دانش. نگرش و مهارت، 
چنانچه در شماره های پیشین نیز مطرح 
شــد، در فعالیت های عملی و تجربی و به 
شرط فراهم بودن محیطی مناسب شکل 
می گیرند. زمان، صبر و هزینه ســه الزام 
اصلی شکل گیری قابلیت های کارآفرینی در 
دانش آموزان است. برای ایجاد یک نگرش 
باید زمان مکفی صرف نمــود که عمدتًا 
قابل توجه اســت. بایــد در مقابل کندی 
پیشرفت و خطاهای دانش آموزان در مسیر 
یادگیــری صبور بود و هزینــه الزم برای 
چنین آموزش هایی را نیز پرداخت. همه ما 
به خوبی می دانیم که این سه شرط، با هم، 
در اغلب خانواده هــا، مدارس و اجتماعات 
ایرانیان فراهم نیست. به همین دلیل، انتظار 

کارآفرین شدن همه غیرواقعی است.
در مقابل، اگــر دانش آموزان را در جهت 
کشف توانمندی های خود و نیز حوزه هایی 
کــه از آن به رضایت درونی کامل و عمیق 
می رســند هدایــت کنیــم، بزرگ ترین 
کمــك را بــه آن ها، به خود و به  کشــور 

دوست داشتنی مان کرده ایم.
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جنگ ، اسارت، آزادی، بیمه

پــس از دوســال از خبــر پذیــرش 
قطعنامه۵98 از جانب ایران، قرار شــد 

اسرای ایرانی و عراقی مبادله شوند.
آزادی رضا نزدیک بود. 

عـملیات  ن  آ ز  ا ل  ســـا چـندین 
می گذشت؛ عملیاتی بزرگ و مهم. قبل 
از تاریک شــدن هوا، محمد، مســئول 
خط و اطالعات عملیات، به ســنگر آمد 
و به اتفاق رضا برای کســب اطالعات از 
مواضع و تجهیزات دشمن به گشت زنی 

رفتند.
آن شــب از کنار تانک ها و میدان های 
مین دشمن عبور کردند. شب را تا صبح 

در راه بودند. 
هــوا از تاریکــی به گــرگ و میش و 
کم کم به روشن شــدن پیش می رفت. 
محمــد و رضــا وقت زیادی نداشــتند 
و هنوز بــه آمار و اطالعــات دقیقی از 
دشمن دســت   نیافته بودند. صدای ساز 
و آواز عراقی ها فضــا را گرفته بود. هر 

دوی آن ها دیشــب تا صبح در راه 
بودند و خیلی خسته شده بودند. 
اما بیشتر خستگی آن ها از این 
بود که نتوانسته بودند به آنچه 
پیدا  دسترســی  می خواهند 

کنند.
هوا که روشــن شد، بعد از 
آوردند،  بدشانسی  لحظاتی، 
چــون یکــی از عراقی هــا 
متوجــه آن ها شــد و بقیه 
را هم به ســرعت خبر کرد. 
درگیری شــروع شد. رضا و 
محمد تا جایی که توانستند 
مقاومت کردند. آتش دشمن 
خیلی زیاد شــد. تیرهایشان 

هم رو به پایان بود.
تا ســرانجام، بــا خمپارة 
دشمن، محمد شهید شد و 

رضا به شدت زخمی شد...

رضــا، بعد از روزها، وقتی چشــم باز 
کرد که خود را در بازداشــتگاه اســرا و 
بعــد از آن هم در زندان الرمادیه دید و 
تازه یک سال بعد، با کمک صلیب سرخ 
خبر اســارتش را به پــدر و مادر و تنها 

خواهرش رساند...
آن روزهــای ســخت باالخــره پس 
از ســال ها اسارت تمام شــد، اتوبوس 
آزادگان به ســمت ایــران حرکت کرد. 
رضــا هم یکی از اســرایی بود که با آن 
اتوبوس به مرز قصرشــیرین رسید. در 
دلش غوغا بود. شوق دیدار پدر و مادر و 

خواهر او را امان نمی داد.
لحظة موعود که رسید. تنها کسی که 
به دیدار رضا آمده بود فاطمه خواهرش 
بود. در این چند ســالی که در اسارت 
بود پدر را از دســت داده بود و مادر هم 
در بستر بیماری بود... سرانجام به خانه 

رســیدند و رضــا مادرش را در بســتر 
بیمــاری دیــد. بــا چشــمانی گریان 
دســت های او را بوســید. مادر در اغما 
بود، با این حال رضــا وی را در آغوش 
گرفت و یقین داشت که مادر در حالت 
اغما هم او را درک می کند چون سال ها 

منتظر دیدارش بوده است. 
چنــد روز بعد، گویی مــادر خیالش 
از برگشــت رضا آسوده شــده باشد، به 
از برگزاری  دیدار حق شــتافت. بعــد 
مراسم چهلم مادر، فاطمه و رضا وسایل 
شــخصی مادر را آوردند. آلبوم عکس، 
صندوقچه، و وصیت نامه و مدارک و... .

فاطمه وصیت نامة مادر را خواند. نوشته 
بود؛ بــرای تأمین آتیة فاطمــه و رضا با 
مشورت یکی از دوستان از شرکت بیمه، 
بیمه نامه عمر و پس انداز خریداری کرده، 
و پس از فوتش تمام سرمایة بیمه نامه راـ  
که اکنون بسیار قابل توجه بودـ  به فاطمه 
و رضا می بخشد. رضا و فاطمه به یاد مادر 

و مهربانی های او بسیار گریه کردند.
چندیــن ماه بعد بــرای انجام 
مراحل قانونی به شرکت بیمه 
کارشناســان  کردند.  مراجعه 
ثبت شده  بیمه مشــخصات 
در بیمه نامه، مثل بیمه گذار، 
را  و...  ذینفعان  بیمه شــده، 
بررســی کردند و سرانجام 
فاطمه و رضا، طبق وصیت 
مادرشان، هرکدام به میزان 
پنجــاه درصد از ســرمایة 

مادر سهم بردند.
خواهــر و بــرادر مدارک 
بیمه  بــه شــرکت  را  الزم 
تحویل دادنــد و چند هفته 
بعد با چکی که به آن ها داده 
شد. سرمایة  خود را دریافت 

کردند و ...

بیمه

بیمۀ مادر
حسین نامی ساعی
تصویرگر: میثم موسوی
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قوانین ساعت كاری معلمان

قوانینمعلمی

حسین عاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
تصویرگر: میثم موسوی

در خصوص تقلیل ساعت كاری معلمان كشور بحث ها و سؤاالت 
متعددی از جانب خود معلمان مطرح می گردد كه برای روشــن 

شدن مطلب، به بررسی آن در قوانین و مقررات می پردازیم.
در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل نحوة احتساب تجربه آموزشی، 
موضوع تبصرة یك مادة یك آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی 
مشــاغل معلمان كشور در خصوص تقلیل ساعت كاری معلمان 
بیان می دارد: »از ساعات تدریس متصدیان مشاغل فوق با داشتن 
20 سال سابقه تدریس یا مدیریت و معاونت مدرسه یا رسیدن به 
سن 50 سالگی 4 ساعت در هفته كسر خواهد شد.« و در تبصرة 
3 این ماده، خدمت تمام وقت رؤسا و معاونین كلیه آموزشگاه ها 

را تمام ساعات رسمی مدرسه عنوان می كند.
در ماده 4 دستور العمل فوق الذكر و تبصره های ذیل آن، مواردی 
را كه جزء ســنوات تجربی محاسبه نمی گردد و یا به صورت یك 
دوم لحاظ می شود برشمرده است. و از جملة تجارب غیر مربوط 
تمام وقت دولتی )غیرآموزشــی( و خدمت نیمه وقت بانوان را به 
میزان یك دوم قابل اعمال دانســته و دوران آمادگی به خدمت، 
ایام تعلیق، ایام بازنشســتگی، ایام عدم اشتغال از قبیل انفصال 
موقت، مرخصی بدون حقوق و مرخصی های استعالجی بیش از 
4 ماه در سال و... را به عنوان سنوات تجربی قابل اعمال ندانسته 
اســت. همچنین اگر شــخصی در ایام خدمت وظیفه به صورت 
تمام وقت تدریس داشته است این مدت به عنوان تجربه آموزشی 

قابل محاسبه است.
در ماده 6 این دستور العمل در خصوص احتساب سوابق تجربی 
بخش غیردولتی مستخدمینی كه در رشته شغلی »هنرآموزی« 
فعالیت دارند بیان می دارد كه در صورت شرایط ذیل با تشخیص 

كمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل احتساب است:
الف. تجارب گذشته صرفًا در زمینه شغل مورد تصدی باشد.

ب. گواهی پرداخت حق بیمه یا كسور قانونی مربوط.
ج. گواهی انجام كار شــامل تاریخ شــروع، خاتمه و استمرار 

اشتغال.
د. گواهی ثبت شركت یا مؤسسه در مورد شركت ها و مؤسساتی 
كه الزام قانونی برای آن ها وجود دارد و یا ارائه مجوز تأســیس از 

مراجع ذی صالح در مورد سایر مؤسسات حسب مورد. 

وامادرخصوصتقلیل2ساعتتدریس
 در تبصره یك ماده 2 دســتورالعمل فوق الذكر آمده اســت: 
»از ســاعات كار هنرآموزان،  دبیران شــاغل در دبیرستان ها و 
مربیان امور تربیتی شــاغل در دبیرستان و هنرستان، به شرط 
داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس، 2 ساعت در هفته كسر 
می گردد.« این تبصره توســط شورای امور اداری و استخدامی 
كشــور با نامه شــماره 5193/42 مورخ 71/8/6 به شرح زیر 
اصالح گردیده است: به قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل مزبور 
متن ذیل اضافه می گردد: ســاعات تدریس متصدیان مشاغل 
فوق الذكر، حداقــل تعیین گردیده و به تشــخیص وزیر قابل 
افزایش است. براساس این اصالحیه بخشنامة 100/710/574 
مورخ71/9/22 وزارت آموزش و پرورش ســاعات كار مشــاغل 
مذكور را كماكان 24 ســاعت در هفته تعیین نموده است. در 
ضمن دادنامه 31 الی 33 مورخ 85/2/3 هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری تعیین ســاعات كاری معلمان را در اختیار وزارت 

آموزش وپرورش قرار داده است.
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جست وجوی كبری
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

دستورسردبیر: از آنجــا که چند سالی است درس 
»تصمیم کبری« به دلیل آنچه مســئولین مربوطه آن 
 را »هماهنــگ ســاختن آموزش با نیازهــای جدید« 
می نامند از کتاب های درسی حذف شده است، نویسندة 
گروه آموزش، این درس را متناســب با نیازهای جدید 

دانش آموزان مدارس بازنویسی کند. 

طنز

نویسندة شــدة بازنویسی متن
گروهآموزش: روزی مــادر کبری به 
دختــرش گفت: »کبری جان برو کتاب 
داســتانت را بیــاور و برایــم بخوان«. 
کبری غر زد کــه درس دارم و امتحان 
دارم و حوصله نــدارم و مگر تو خودت 
کانال تلگرام نداری که سراغ کتاب مرا 
می گیری؟ ولی وقتی اصرار نویسندگان 
کتاب های درســی را دید، از روی اجبار 
به ســراغ کتابش رفت. هرچه گشــت 
نتوانســت آن را پیدا کند. روی تخت، 
زیر موبایــل و زیر لپ تاپش را گشــت 
ولی کتاب را ندید. پیش مادرش رفت و 
گفت: »کتابم نیست. می گردی پیدایش 
کنی؟ من درس دارم. حتمًا کسی آن را 
برداشته است«. مادرش با تعجب گفت: 
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»جز من و ســوری خانم کسی دیگر در 
این خانه نبوده. ســوری  خانم هم برای 
شیشــه تمیز کردن روزنامه داشــته و 
احتیاجــی به کتاب جنابعالی نداشــته 
 اســت. پدرت هم که ماشاال صبح می ره 
شــب می یاد می شــینه پای تلویزیون؛ 
نمی دونه اصاًل بچه اش تو خونه و مدرسه 
چکار می کنه! درست فکر کن ببین آن 
را کجا گذاشته ای. آن را توی یخچال جا 

نگذاشته ای؟«
ـ نــه مادر. من این روزهــا مدام پای 
اینترنتم و از توی اتاقم جز برای خوردن 
شــام و ناهار و برخــی حوایج ضروری 
دیگر تکان نخورده ام و دست به سیاه  و  

سفید هم نزده ام، چه برسد به یخچال.
ـ آن  را در مدرسه جا نگذاشته ای؟!

ـ نخیر. خوشــبختانه ما، در مدرســه 
فقط برای گرفتن نمره تالش می کنیم و 
فرصت استفاده از کتاب  های غیردرسی 

را نداریم. 
ـ خــدا از بزرگی کمشــان نکند که 
نمی گذارند بچه های مردم کتاب هایشان 
را به مدرسه ببرند و گمش کنند... آن را 

روی صندلی اتاقت نگذاشته ای؟ 
ناگهــان کبری یادش آمــد که دیروز 
کتابش را زیر پایة صندلی گذاشــته تا 
دســتش به باالی کمد برســد و ازآنجا 
هدفونش را بردارد. بــه اتاقش دوید. از 
دور کتابش را دید و خوشحال شد. ولی 

ناراحت  رفــت، خیلی  نزدیک  وقتی که 
شــد. آیا می دانید دلیل ناراحتی کبری 

چه بود؟
پاسخدرســت:نخیر... من از کجا 

بدونم؟! 

  

نظرسردبیر:در راســتای تعمیق و 
تثبیت محتوای ارزنده و آگاه ســازی در 

کتاب های درسی بازنویسی شود.

نویسندة شــدة بازنویسی متن
به  روزی مــادر کبری  گروهآموزش:
دخترش گفت: »کبری جان! در راستای 
آگاه ســازی، برو کتاب داستانت را بیاور 
و برایم بخوان«. کبری خوشــحال شد 
و ســراغ کتابــش رفت. هرچه گشــت 
نتوانست آن  را پیدا کند. بین کتاب های 
متعــدد درســی و نشــریات آموزندة 
کمک آموزشــی را هم گشت ولی آن  را 
ندیــد. پیش مادرش برگشــت و گفت: 
»کتابم نیســت. شاید کســی آن  را در 
راســتای تعمیق برداشــته«. مادرش با 

تعجب گفت: 
ـ آیــا آن را بــا خودت بــه کتابخانة 

مدرسه نبرده ای؟
ـ نخیر. خوشــبختانه مدرسة ما اصاًل 

کتابخانه ندارد در راستای آگاه سازی.

ـ خب خدا رو شکر. آیا آن را سر کالس 
درس نبرده ای در راستای تعمیق؟

ـ نخیر. چون آن قــدر محتوای ارزندة 
کتاب هــای درســی زیاد اســت که به 
خواندن کتاب های غیردرسی نمی رسیم 
و فقــط بتوانیم درس هایمــان را حفظ 

کنیم و نمره بگیریم.
ـ خدا خیرشــان بدهد که نمی گذارند 
شــما کتاب بخوانید و منحرف شــوید. 
آیا آن   را وقــت بازی در زنگ تفریح در 

حیاط مدرسه جا نگذاشته ای؟
ـ نخیــر. ما انرژی خود را بیهوده برای 
بــازی مصرف نمی کنیــم و آن را برای 
روز مبــادا نگه می داریم و جز برای رفع 

نیازهای ضروری به حیاط نمی رویم.
ـ خــوب کاری می کنید. اصواًل فضای 
مدرسه با بازی و شادی و خوشی و لذت 
و دیگر نیازهای دون و پســت آدمیزاد 

منافات دارد.
کبری آمد جواب بدهــد، یادش آمد 
کتاب هــای درســی جــای حرف های 
منفی بافانة ســخیف و ناآگاهانه نسبت 
به نظام آموزشی نیســت. برای همین 
تصمیمی گرفت. آیــا می دانید تصمیم 

کبری چه بود؟
پاسخدرست: تصمیم کبری این بود 
که از کتاب های درســی خارج شــود و 
برود پی کارش و فضا را برای درس های 

آموزنده باز کند...
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والدت حضرت زینب)س(، روز پرستار

روز فّناوری فضایی بازگشت امام به ایران، دهه فجر

مســجدالنبی بود و دو خانه. در یکی آفتاب رسالت و در آن دیگری 
مهتاب والیت. بانوی عصمت هر روز پنجره می گشود و در سایه آفتاب، 

خوشدل بود؛
»مایه خوشدلی، آنجاست که دلدار آنجاست...« 

سالیان می گذشت. آفتاب در سفر بود و مهتاب در محراب ایستاده، 
بر نماز؛ که آوای شــور و سرور در محله »بنی هاشم« پیچید و سفیر 

نینوا از راه رسید. 
چون پیامبر از سفر بازگشت، قاصد وحی بر او نازل گردید و سرنوشت 
»زینب« را تا فرجام بر وی آشــکار ساخت. رسول اکرم صلی اهلل علیه 
و آله، نوزاد را در آغوش کشید و فرمود : »فاطمه جان! نام او را زینب 

می گذارم«. 
روز میالدش را روز پرســتار نامیدند زیرا در سفر نینوا، پرستار امام 
زمــان خویش حضرت امام زین العابدیــن)ع( و دیگر مصیبت زدگان 

حماسه کربال  بود.

روزنگار

بهمن

۱۴
بهمن

۱۲

فّناوریفضاییبهمجموعةدانشهاوفّناوریهای
مرتبطبابررســیفضایاطرافکرهزمینگفته
میشود.شناختفضایپیرامون،موشک،ماهواره،
بهفضا،شاتل،ایستگاههایفضایی انسان اعزام
وغیرهازشــاخههایفناوریفضاییمحســوب

میشوند.
روزملیفناوریفضایی در کشــور ما روزی اســت 
که در آن جمهوری اســالمی ایران با پرتاب موفقیت آمیز 
ماهواره امید در 1۴ بهمن سال 138۷ به کشورهای دارای 
توانایی پرتاب ماهواره پیوست. پس از آن هرسال این روز 
در کشور ما جشــن گرفته شده و دستاوردهای مرتبط با 

فناوری فضایی رونمایی و اطالع رسانی می شود.

امام خمینی)ره( از ســیزده آبان سال 1342 تا دوازده بهمن 
سال 1357، یعنی حدود چهارده ســال در تبعید به سر برد. 
ابتدا در ترکیه، ســپس در عراق و در پایان مدتی را در دهکده 
نوفل لوشاتو در فرانسه زندگی کرد. سرانجام پس از خروج شاه 
از کشور و در روزهای اوج نهضت اسالمی، امام خمینی)ره( در 
12 بهمن ســال 1357 به کشور بازگشت و سخنرانی معروف 
خود را در کنار مزار شهیدان انقالب در بهشت زهرا)س( ایراد 
فرمود. هر ســال 12 بهمن در کشور ما آغاز دهه فجر است و 

گرامی داشته می شود.
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قیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهدای قم

پیروزی انقالب اسالمی روز نیروی هوایی

بهمن

۲۹

بهمن

۲۲
بهمن

۱۹

در روز 22 بهمن 1357، تاریخ نهضت اســالمی مردم 
ایــران به رهبری امام خمینــی)ره( به نقطه عطف خود 
رسید. در این روز سرانجام مبارزات مردم مسلمان به بار 
نشست و پادشاهی 2500 ساله و ظلم و استبداد بیش از 
50 ســاله رژیم پهلوی، ریشه کن شد و به خواست الهی 

حکومت جمهوری اسالمی تأسیس شد.

در آســتانه پیــروزی انقالب، بهتریــن و عظیم ترین کاری که 
می توانست روحیة انقالبی مردم را تقویت کند، اعالم همبستگی 
ارتش با ملت بود. در این شرایط نظامیان فداکار و متعهد نیروی 
هوایی به این نتیجه رســیدند که باید دســت به کار بزرگی زده 
و وظیفــة ملی و مذهبی خود را انجــام دهند. لذا با یک حرکت 
متهورانه به سیل خروشان ملت پیوستند و در 19 بهمن 1357 
با حضور در اقامتگاه رهبر بزرگ انقالب اسالمی سندی از افتخار، 
حماســه، رشــادت و ایمان را در برگ های زریــن تاریخ انقالب 
اسالمی به ثبت رسانیدند. از آن پس بود که این روز به عنوان روز 

نیروی هوایی در تاریخ کشورمان ثبت شد.

در تبریز قرار بود ســاعت 10 صبح مردم در مســجد قزللی)میرزا آقا 
یوسف مجتهد( تجمع کنند. دعوت از سوی آیت اهلل قاضی طباطبایی 
و ده تن دیگر از علمای تبریز صورت گرفته بود. همچنین در 25 بهمن 
آیات عظام نیز به همین مناسبت اعالمیه هایی صادر و این روز را عزای 

عمومی اعالم کرده بودند.
رئیس کالنتری بازار به همراه عده ای مأمور ســر می رسد و به مردم 
اعالم می کند که متفرق شــوند، اما مردم توجهــی به اخطارهای او 

نمی کنند. 
جوانــی از غیرتمندان تبریــز که از پاره کردن اعالمیه و ســخنان 
توهین آمیز رئیس کالنتری به هیجان آمده بود، با وی گالویز می شود. 
رئیس کالنتری اســلحه کمری را می کشد و ســینه محمد را نشانه 
می گیرد و این جوان 22 ســاله را به شهادت می رساند. مردم جنازه 
خون آلود جوان قهرمان را برداشته و به طرف خیابان ها به راه می افتند 
و قیام مردم آغاز می شــود. قیام 29 بهمن سال 1356 تبریز، یكی از 
نقاط عطف انقالب اسالمی محسوب می شود. قیام مردم تبریز به عنوان 
یكی از ریشه های اساســی انقالب اسالمی ایران ذكر شده است؛ زیرا 

باعث ترویج سنت »چهلم ها« در كشور شد.
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سیدحسین حسینی نژاد
مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره

وقتی حس و حال نوشتن نداریم
همیشــه حــس و حال نوشــتن بــا آدم همراه نیســت. گاهی 
عقب تر از مــا حرکت می کند و باید با او حــرف زد و کم کم آن را 
 بــه راه آورد. گاهی هم فقط باید نشســت و نوشــت و اجازه داد او 
هر کاری که می خواهد بکند. مورد آخر گاه گاهی پیش می آید و چه 

خوب که بیاید و وقتی آمد باید قدرش را دانست. 
اما به دالیل زیادی اغلب ما در موقعیت اول قرار داریم. یعنی باید 
با ترفندهایی نوشــتن را در زندگی خــود جاری کنیم. اگر جاری 
شد آن وقت اســت که باید نظاره گر اتفاقات خوبی در پهنة کاغذ 
باشیم. کسانی که راه نرم کردن ذهن برای نوشتن و  شکستن قفل 
ننوشتن را تجربه کرده اند راه های زیادی پیشنهاد داده اند. اینجا به 
چند موردش اشاره می کنم. هروقت احساس کردیم می خواهیم 
بنویسیم اما نمی توانیم، قلم نمی چرخد و پیش نمی رود. امروز و 
فردا می کنیم و... یكی از این راه ها به کار ما خواهد آمد و قفل بسته 
را باز خواهد كرد. نوشتن شاه کلید ندارد که به هر قفلی بخورد. هر 

کس از راهی میل نوشتنش فوران می کند:
1. روزنامه ها را ورق بزنیم، مجله ها را زیرورو کنیم، گشــتی در 
ســایت ها بزنیم و آماده باشیم که سوژه های خوبی برای نوشتن 
صف آرایی کنند. کافی است فهرستی از آن ها تهیه کنیم. باالخره 

یکی از آن ها نوشتن ما را تحریک می کند.
2. کتابی برداریم و ســرفصل هایش را نگاه کنیم. فهرســت 
مطالبــش را مرور کنیــم. باالخره یک موضوع برای نوشــتن 

خود نمایی می کند.
3. کتاب بخوانیم؛ هر کتابی را که دوســت داریم. هر کتاب 
ده ها و صدها ســوژه در ما زنــده می کند. کتاب را با این نیت 

بخوانیم که چه سوژه هایی را برای نوشتن در ما  القا می كند.
4. خودمان را به انجام یک کار هنری مشــغول کنیم. الزم 
نیســت حرفه ای نگاه کنیم. در مسیر آن پیش برویم. چیزی 
بســازیم. یا در اثر هنری غرق شویم. ســؤال کنیم و جواب 
بدهیم. کم کم تخیل ما بیدار می شود و کار خودش را می کند.

5. خود را به جریان یک موســیقی بسپاریم. با آن حرکت 
کنیم. برویم جلو... اجازه دهیم ذهنمان هرجا خواست سیر 
و ســیاحت کند. فقط همراهش پیش برویــم. این کار هم 

تخیل مان را آزاد می كند.
6. در گپ های دوستانه شرکت کنیم. با این نگاه ببینیم چه 
سوژه هایی برای نوشتن پیدا می کنیم. ممکن نشد گوشی را 
برداریم و با دوســتی صحبت کنیم. صحبت های طبیعی و 

روزمره. حتمًا سرنخ هایی برای نوشتن پیدا می کنیم.
7. با دوســتی قرار و مدار بگذاریم تا نوشــته های کوتاه 
همدیگر را بخوانیم. نوشته هایی که گاه خیلی کوتاه هستند 

و ممکن است سر و ته هم نداشته باشند. بازخوردهای دوستانه ما را 
به مسیر می کشاند.

8. جمله هایــی از بزرگان در کتاب هــا و اینترنت بخوانیم و رویش 
کمی بیندیشیم. سرمنشأ الهام های بزرگی برای نوشتن خواهند شد.

9. امکانش بود سری به پارک بزنیم. با مردم و گل و گیاهان همراه 
شویم. جرقه هایی برای نوشتن ایجاد می شود.

10. در پارک بچه ها را خوب تماشــا کنیــم. آن ها ما را می برند به 
دوران کودکی مان. خاطرات زیادی در ما پیدا می شود و با فشار آن ها 

برای نوشتن شان مواجه خواهیم شد.
11. اگر دفتر یادداشــت روزانه داریم آن را ورق بزنیم. مرور کنیم. 

حس های زیادی برای نوشتن در ما ایجاد می شود.
12. دیوان شعری را برداریم و ورق بزنیم. اولین مصرع شعری را در 
آغاز صفحه بنویسیم. حاال خودمان بر همان سیاق ادامه اش دهیم. به 

زیبایی و درستی کلمات و عبارات نیندیشیم.
13. گاهی یک کلمه از شــعر را برداریم و آغاز دفتر بنویسیم. حاال 
هر کلمه ای که در ارتباط با آن به ذهن مان رسید به سرعت یادداشت 
کنیم. خودش یک صفحه می شود. اکنون فرصت دهیم در ارتباط با 
برخی کلمه ها نوشتن مان جاری شود. این کار ما را به جاهایی می برد 

که حدس هم نمی زدیم.
14. برگه ای ســفید برداریم و خط خطی کنیم. نقاشی بکشیم. هر 
چیزی که خواســتیم. قرار نیست به کسی نشان دهیم. این کار نیز 

تخیل ما را به کار می اندازد و بعد نوشته مان کم کم می آید.
.... .15

این روش ها و و روش های مشابه شیر بستة نوشته ما را باز می کنند. 
در هر وضعی که باشــیم به یک یا چندتا از این ها دسترسی داریم.. 
در این مواقع مهم نوشتن و شکستن قفل آن است. مهم نیست چه 
می نویســیم. هرچند وقتی راه بیفتیم و سرعت بگیریم و خودمان را 
در نوشــتن غرق کنیم الهام ها کارساز می شوند و اتفاقًا نوشته خوبی 
از آب در می آید. به گونه ای که بعداً از خود می پرســیم این مطلب را 
من نوشــته ام؟ پس هر جا که دیدیم نوشتن مان نمی آید اما دوست 
داریم بنویســیم. یک حرفی در سینه داریم اما نمی دانیم چیست و 
فقط می دانیم هست و هر کاری که می کنیم از سینه بیرون نمی آید 
خود را به یکی از این موارد بســپاریم. اینها تجربه های بشری است 
و بارها جواب داده که می توان نوشــت حتی در وقت هایی که تفکر 
می کنیم اصاًل نمی توانیم. فقط یک شرط دارد شرطی ساده و کوچک: 
بخواهیم که بنویســیم. بخواهیم از مخمصه درآییم. بخواهیم سبک 
شویم. بخواهیم کم کم به جرگة خوب نویس ها وارد شویم. خواستن در 
بیشتر مواقع توانستن است. من که این کارها را بارها تجربه کرده ام و 

جواب گرفته ام. مطمئن هستم شما هم جواب می گیرید.
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مریم حسینی
دبیر ادبیات منطقه ده تهران
رتبة سوم فراخوان خاطرات معلمی

کالس بابای مدرسه

رتبهسوم

جشنخاطراتمعلمیبرگزیدهاولیندوره

بــا کوله باری از خاطرات در خیابان شمشــیری به 
سویش می رفتم.

دبستان بهار آزادی برای من یکی از اماکن دیدنی 
این خیابان است. به دیدنش رفتم. 

به خواب تابستانی فرو رفته بود. آهسته در حیاط 
مدرســه قدم زدم. به دنبال ردی از خاطراتم بودم. 
بخشی از آنچه در خاطر داشتم، با نما و سنگفرش 

جدیدی پوشیده شده بود. 
این بود و آن نبود. کمی احســاس غربت کردم. 

فوری خود را به راهرو رساندم. 
کالس   ها با احترام شــانه به شانه هم ایستاده 
بودند. چشــمم روشــن شــد. در چهاردیواری 
همین کالس   ها یک ســال تحصیلی را شــروع 

می کردیم و پایان زیبایی می ساختیم. 
به سمت کالســی رفتم که از در و دیوارش 

حروف الفبا می بارید. 
روز اول مهــر بود. مقابل بچه   ها ایســتادم. 
امــروز اولین روزی بود کــه کالس اولی ها، 
باکالس شــده بودند. یکی بود گریان، یکی 
هم نبــود. روی صــورت یکــی قطره های 
اشــک برق می زد و دیگری خندان بود با 

دندان هایی براق.
عــده ای از بچه   هــا با چشــمانی گرد و 
دهانی بیضی منتظر بودند تا من نقشــم 
را بازی کنم و عده ای نگاهشان به پنجره 
بود، تنهــا چیزی که می توانســتند به 

بیاندازند. بیرون 
نگاهشــان را از دنیــای کوچکشــان 
دزدیدم و بــا چند خــط وارد دنیای 

بزرگ کالس کردم.
با خط هایی صاف و منحنی و شکســته، جاده و دریا 

و کوه را روی تخته بازسازی کردم. 
علی تشــنه شــد. برای خوردن آب از کالس بیرون 
رفت، بعد از مدتی به همراه بابای مدرسه وارد کالس 
شــد. بابای مدرســه در حالی که محکم دست علی را 
گرفته بود گفت که علی تصمیم داشــته از مدرســه 

بیرون برود. علی نمی دانست مدرسه آبخوری دارد. 
از بابای مدرســه خواســتم تا به من و بقیه بچه   ها 

مکان های مدرسه را نشان دهد .
او قبول کرد و ما بــا هیجان به دنبالش راه افتادیم. 
اینجا اتاق بهداشــت است. اینجا کتابخانه است. اینجا 
نمازخانه اســت. اینجا.... و آبخوری اینجاست. بابا آب 

داد.
٭٭٭

به سمت کالسی رفتم که سال دوم را در آن تدریس 
کرده بودم. شــناخت حیوانات اهلی و نااهل، گیاهان 
دانه دار و نادار. امین غایب بود. نگران شدم به مادرش 
زنگ زدم و جویای حالش شــدم. خدا را شــکر خوب 
بود. مادرش این طور تعریف کرد: لباس   ها را شستم و 
روی بند پهن کردم دزدی وارد حیاط شد. لباس   ها و 
کفش هایمان را جمع کرد و برد. کفش ها، شــلوار  ها و 
لباس فرم امین هم بیــن آن  ها بود. پدر امین فردا از 
مســافرت برمی گردد و برای او کفش و لباس مناسب 

تهیه می کنیم .
از صحبت های مادرش متوجه شــدم که امین فردا 

هم به مدرسه نمی آید. دوشنبه   ها ورزش داشتیم. 
بچه   هــا به ندرت در این روز غیبــت می کردند مگر 
به علت بیماری شــدید. به این فکر می کردم که فردا 
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امین غایب اســت و بیمار نیســت. فوری فکرم را به 
سمتی منحرف کردم و رو به بچه   ها گفتم: 

 فردا به نمازخانه می رویم و روی تشک ژیمناستیک 
کار می کنیم؛ و از آن   ها خواســتم تا با لباس و شــلوار 
راحتی به مدرســه بیایند. گفتم می توانند دمپایی هم 
بپوشــند تا به خاطر باز و بســتن بنــد کفش   ها زمان 
ورزش هدر نشود. بچه   ها با خوشحالی استقبال کردند. 

این خبر به گوش امین هم رسید.
روز دوشــنبه، بچه   هــا در زنــگ ورزش مثل خانه 

خودشان با لباس راحتی، خیلی راحت بازی کردند.
 امین هم چند حرکت دیدنی روی تشک زد. 

٭٭٭
سال سوم دبســتان را در کالسی تدریس کردم که 
چهار دیوار داشــت با چهار ضلع مختلف. این اختالف 
به دلیل نقص زمین مدرســه بود. وارد کالس شــدم. 
چهار دیواری همان چهاردیواری بود با همان اضالع و 

در نتیجه همان مساحت و محیط. 
روی صندلی پشــت میزم نشستم. بچه   ها بعد از من 
وارد کالس شــدند. عرفان نیز میز اول ردیف وســط 
نشســت. هر کس از کنار او رد شــد به پایش لگدی 
زد. کفش های ورزشــی جدیدش کثیف شد و او هیچ 

اعتراضی نکرد.
من نیز آن لحظه مناســب ندانســتم مداخله کنم. 
صدای زنگ تفریح که بلند شد، بچه   ها بلند شدند و از 
کالس خارج شدند. از عرفان خواستم در کالس بماند. 

به او گفتم: کفش هایت مبارک باشد. 
نمی دانم عبارت مبارک باشد را شنید یا نه؟ چون تا 
کلمه کفش از دهانــم بیرون پرید گفت: این کفش   ها 
اصــاًل به درد نمی خــورد. امروز با آن   ها در مســابقه 
شــرکت کردم ولی یا به رقیب پاس دادم یا به سمت 
دروازه خودمان شــوت کردم. امروز بــا این کفش   ها 
باعث باخت تیم شــدم. دیگه بچه    ها مــرا در تیم راه 

نمی دهند .
به او گفتــم: کفش   های تو مدت ها، پشــت ویترین 
مغــازه بودند و آمــوزش خاصی ندیدند. تــو باید به 
کفش  ها فوتبال یاد بدهی. اکثر کفش  ها راه رفتن هم 

نیستند.  بلد 
عرفان ابروهایش را به ســمت باال شــوت کرد و من 
ادامه دادم: تعجب نکــن همین کفش های من پاهایم 
را زخمــی کرده بود و آن  ها را می زد، اما بعد از مدتی، 
پاهایــم در دل او جای گرفت و با هــم جفت و جور 

شدند و االن هم هیچ مشکلی ندارند. 
باالخــره عرفان از صحبت های من متوجه شــد که 

باید به کفش  ها فوتبال یاد بدهد. 
هر روز حال او و کفش  ها را می پرسیدم و از اینکه 
او مرتــب با کفش هایش تمرین می کرد خوشــحال 
بودم. در مســابقه بعد با ضمانت مــن دوباره وارد 

تیم شد. 
کفش هایــش پاس هــای زیبایی دادنــد و او با 
ضربــه ای دیدنی گلی وارد دروازه کرد. از پشــت 
پنجره بازی او را تماشا کردم. با نگاهش ضربه ای 
هــم به پنجــره زد و گفت: دیدیــد کفش  ها چه 

کردند؟
پنجره را باز کردم و گفتم: دیدم تو چه کردی. 
روی پنجه پاهایش ایســتاد و دســتانش را باال 

برد.
٭٭٭

بــادی وزید و دری محکم بســته شــد، در 
کالس چهــارم بود، فوری به ســمتش رفتم. 
دستگیره اش را گرفتم و با او دست دادم. در 
کالس باز شــد و مرا به داخل دعوت کرد. تا 
وارد کالس شدم چشــمم افتاد به باقیمانده 
خوراکی های بچه   ها کــه روی زمین پخش 
شده بود، ناراحت شدم و بعد از جمع کردن 
آشغال ها، تصمیم گرفتم در مورد بهداشت 

فردی با بچه   ها صحبت کنم .
ـ نباید کالستان کثیف باشد. باید مرتب 
دست هایتان را بشویید. نباید ناخن هایتان 
بلند باشد. باید دندان هایتان کوتاه باشد. 

نباید موهایتان زرد باشد. 
ببخشــید. ـ باید موهایتان کوتاه باشد. 

نباید دندان هایتان زرد باشد. 
اکثــر اوقــات که بایــد و نبایــد راه 
می انداختم سوتی هم می دادم و همین 

سوتی مدت  ها سوژه بچه   ها بود.
بیشــتر بچه   ها بهداشت فردی خود 
را رعایت می کردند بــه جز حمید و 

فرزاد.
از بچه   هــا خواســتم یک نقاشــی 
بهداشــتی بکشــند. خودم نیز روی 
تخته مســواک و حوله و ناخن گیر 
و شانه و .... رســم کردم. با کمک 
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تصاویر، بچه   ها نقاشــی های زیبایی کشیدند، به 
جز حمید و فرزاد.

از حمید و فرزاد خواستم، تا هفتة آینده، یک 
روزنامه دیواری با عنوان »بهداشت فردی« تهیه 

کنند.
حمیــد چند کتــاب ازکتابخانه گرفــت تا از 

مطالب آن  ها استفاده کند .
فــرزاد مقوایش را به یک خطاط داده بود تا با 

طراحی زیبا نکات بهداشتی در آن بنویسد.
بعد از یــک هفته، هر دو با روزنامه هایشــان 

مقابل من و بچه   ها ایستادند .
انتظار به سر رســید و روزنامه های لوله شده، 
با ناز، باز شد. روزنامه فرزاد که نوارهای طالیی 
و برچسب هایی برجســته و خطاطی جالبی که 
داشــت واقعًا زیبا بــود ولی ناخن هــای بلند و 
ســیاهش که روی روزنامه قرار گرفته بود با آن 
موهــای بلند و دندان هــای زردش که به خاطر 
لبخند کشــیده اش بــه خوبی نمایــان بود، از 

زیبایی روزنامه اش به شدت کاست.
اما ظاهر حمید با موها، ناخن ها، سر و صورت 
و لباس های تمیز و مرتب به روزنامه ســاده اش 
جالی خاصی داده بــود. روزنامه حمید را روی 
دیــوار نصب کــردم. فرزاد اعتراض کــرد. به او 
گفتم: روزنامه ات حرفی برای گفتن داشــت اما 

تو نشنیدی، چطور انتظار داری بقیه بشنوند.
روز بعــد روزنامه فرزاد کنــار روزنامه حمید 

نصب شد. 
 ٭٭٭

از پله   ها باال رفتم تا مهمان کالس پنجم شوم. 
روز معلم بود. کل ســال میزبان بودم و این یک 
هفته مهمان. رضا و احمد گل به دســت منتظر 

بودند تا »روز معلم« را به من تبریک بگویند. 
گل رضا سرخ رنگ و گل احمد صورتی بود. 
رضــا و احمد هر دو می خواســتند زودتر گل 
خود را به مــن بدهند. هیچ کــدام به دیگری 
امر  بایســتد. همین  تــا جلوتر  اجازه نمی داد 
باعث شــد تا با هم در گیر شوند و شاخه های 
گل را که از منزل تا مدرســه با احتیاط آورده 
بودند، مثل گوشــت کوب به سر و صورت هم 
بکوبنــد .گل  ها قبــل از اینکه به دســت من 

شد. پرپر  برسد 

 نماینده کالس با دیدن من جیغی کشــید و 
پایان دعوا را اعالم کرد.

وارد کالس شــدم. درگیری رضا و احمد چون 
باد خشــن پاییــزی تمام گل برگ هــای گل  ها 
را جــدا کرده و به زمین ریختــه بود. آن  ها که 
تنها ســاقة گل  ها در دستانشان باقی مانده بود، 
شرمنده و شمرده »روز معلم« را به من تبریک 

گفتند.
ســاقه گل  هــا را از آن  ها گرفتــم و از آن دو 
خواســتم تا گلبرگ  هــا را جمــع کنند و روی 

میزشان قرار دهند.
رضا و احمد هر دو در کنارهم، در نیمکت اول، 
ردیف وســط می نشســتند. احمد گل برگ های 
صورتی رنگش را جمع کــرد و روی میز مقابل 
خــودش قرارداد، رضا نیز همیــن کار را کرد و 
گل برگ های قرمزرنگ را گوشه میزش گذاشت. 
مقوا و چســبی از کشــوی میزم بیرون آوردم و 
ســاقه گل  ها را در کنار هم روی مقوا چسباندم، 
بعد هــم مقوا را روی میــز، مقابل رضا و احمد 
گذاشتم و از آن  ها خواستم تا گل برگ هایشان را 

روی ساقه گل  ها بچسبانند.
آنان کار خود را شروع کردند و من هم بعد از 
دیدن تکالیف بچه   ها به سراغشــان رفتم و دیدم 
کــه گل  ها به خوبی ترمیم شــده و در کنار هم 
ایستاده اند. من مقوا را روبروی آن  ها روی دیوار 
نصب کردم ســپس برگی از گل صورتی و برگی 
از گل قرمــز را به هــم نزدیک کردم و روی هم 

چسباندم. 
 ده ثانیــه به گل  ها خیره شــدم. ثانیه   ها را با 
کمک تیک تاک ساعت دیواری، شمردم. سپس 
نگاهم را به طور مساوی بین رضا و احمد تقسیم 
کردم و با شوق گفتم: »من دو گل زیبا دارم که 

دستان یکدیگر را گرفته اند.«
رضا و احمد هم ذوق زده به گل ها، بعد به من 

و در نهایت به یکدیگر نگاه کردند و خندیدند.
خنده گل  ها زیباست. 

آن روز رضــا و احمد مانند گل  ها دســت در 
دســت هم از کالس خارج شدند. گل  ها به مرور 
زمان برگ در برگ هم خشــک شــدند اما رضا 
حســن زاده و احمد خلیلی دوستی شان را تر و 

تازه نگه داشتند.
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رتبة سوم فراخوان خاطرات معلمی

خدا مرا هم دوست دارد

اول مهــر بود. و ابالغ آن ســال من برای تدریس 
در پایة چهارم دبســتان دخترانه ای در یك منطقة 

محروم از شهرستان خودمان صادر شده بود. 
كالس من كالسی بود با 32 دانش آموز دختر كه 
در همان نگاه اول می شد فهمید چقدر شیطان و در 

عین حال كنجكاو و باهوش هستند. 
یكی دو روز اول را به كالس بندی و لیست و دفتر 
كالسی و دادن كتاب گذراندم. فرصت زیادی برای 
معارفه و آشــنایی با دانش آموزان پیدا نكردم تا روز 

سوم. 
روز ســوم، پس از معرفی خودم، گفتم اســم هر 
كس را كه خوانــدم از جایش برخیزد تا من و بقیه 
او را بهتر بشناســیم. اسم هر كس را كه می خواندم 
برای گفتن قدری  دانش آموزان حاضر جواب كالس 
از ویژگی های یكدیگر از هم سبقت می گرفتند. من 
هم مخالفتی نمی كردم چون این گونه آن ها را بهتر 

می شناختم. 
من اسامی را به ترتیب می خواندم و هر دانش آموز 

توسط بقیه معرفی می شد. 
زهرا احمدی: حاضر 

خانم! زهرا همیشه توی كالس ساكت است. 
مریم بهرامی:  حاضر 

پارسال شاگرد اول بود. 
سوسن پیروزفر: حاضر 

سوسن مبصر كالس بود. 
رویا رحمانی: حاضر 

رویا ورزشكاره خانم! 
و به این ترتیب تقریبًا آن ها را در همان جلسة اول 

معارفه شناختم. 
زنگ بعــد تكلیفی بــه آن ها دادم تــا در كالس 
بنویســند. در این بین از خط یكی از دانش آموزان 
خیلی خوشــم آمد. بســیار زیبا با رعایت فاصله و 
كمی درشــت تر از حد معمول نوشــته بــود. او را 
تشــویق كردم و گفتم: آفرین! همة درس هات هم 

این جوری خوبه؟ 
صدای یكی از دانش آموز حاضر جواب از ته كالس 
بلند شــد كه: بله خانم همة درس هاش خوبه به جز 

قرآنش! 
با شنیده شــدن این جمله بیتا، دختر خوش خط، 
سرش را با شــرم پایین انداخت كه خوشبختانه در 
همین هنگام زنگ تفریح بــه صدا درآمد و فرصت 

بحث بیشتر را باقی نگذاشت. 
روز بعد زنگ قرآن داشــتیم. مــروری كردیم بر 
ســوره  های كوتاه قرآن كه اغلب بچه ها حفظ بودند. 
داوطلب ها سوره هایی را از حفظ می خواندند اما بیتا 
دختر خوش خط نه تنها داوطلب نشد بلكه مدام هم 
سعی می كرد نگاهش را از نگاه من بدزدد و خود را 
از دید من پنهان كند تا مبادا چیزی از او بپرســم. 

جلسة بعدی قرآن، درس را با روخوانی از سوره ای 
جدید آغاز كردم. 

بیتا دل درد را بهانه كرد و كل زنگ قرآن را بیرون 
از كالس به سر برد. 
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جشنخاطراتمعلمیبرگزیدهاولیندوره

این اتفاق و تراشــیدن بهانه های واهی و بیرون 
رفتن از كالس در زنگ قرآن مدام تكرار می شد. 
با اینكه نشان داده بود دانش آموز بی استعدادی 
نیســت، در اكثر درس  هایــش از جمله ریاضی 
خوب بــود. اما چرا از درس قــرآن فراری بود 

نمی دانستم. 
باالخره تحملم تمام شد. روزی زنگ تفریح 
بیتا را تنها در كالس نگه داشتم و از محسنات 
اخالقی و رفتاری  او و درس ریاضی اش كه از 
بقیه درس ها قوی تر بود تعریف كردم و بعد 
آرام آرام به ســراغ منظور اصلــی رفتم و از 
او پرســیدم كه چرا عالقة چندانی به درس 
قرآن كه سخن خداست ندارد. چرا دوست 

ندارد زنگ قرآن در كالس بماند. 
ناگهان سیل اشــك از چشمانش جاری 
شــد و در میان هق هــق گریه اش گفت: 
خانم من خدا را دوست دارم. قرآن را هم 
دوســت دارم. اما... گریه امانش را برید. 
سرش را در روی سینه ام گذاشتم تا آرام 

شود. كمی كه آرام شد گفت: 
اما خدا مرا دوست ندارد. خدا دوست 

ندارد من قرآن بخوانم. 
بــا تعجب پرســیدم: چــرا همچین 

فكری می كنی؟! 
گفت: چــون موقع خوانــدن قرآن 
انگار كور می شــوم و تمــام حروف 

و عالمت هــا و كلمه هــا را درهم ریخته می بینم. 
متوجه شدم او از كالس اول دچار همین مشكل 

بوده است. 
او را بغل كردم و بوســیدم و گفتــم: عزیزم تو 
سخت در اشتباهی من كمكت می كنم تا بفهمی 

خدا هم تو را دوست دارد. 
چون از گفته هایش حدس زدم باید اختاللی در 

دید داشته باشد. 
روز بعــد او را بــه مربی بهداشــت مدرســه 
جهت معاینه چشــم هایش ارجــاع دادم. مربی 
بهداشــت با معاینه چشم هایش به نوعی بیماری 
آســتیگمات در دیدش پی بــرد و او را به یك 
ارجاع دادیم  متخصص چشم توسط خانواده اش 
و مشــخص شــد دانش آموز من دچــار نوعی 
بینایی اســت و همین  اختالل آستیگماتیســم 
امر موجب شــده خط های شــلوغ و پراعراب را 
درهم  ریختــه ببیند. در نهایت عیب انكســاری 

چشم او با یك عینك رفع شد. 
وقتــی بیتا برای اولین بار خطوط قرآن را بدون 
اشــكال دید، برای دقایقی طوالنی فقط اشــك 
ریخت. و از آن پس هر جلســه زنــگ قرآن بیتا 
ابتدا ســوره ای را برایمان روخوانی می كرد سپس 
بقیه دانش آموزان روخوانــی می كردند. او همان 
سال در مسابقات قرآن منطقه حائز رتبه شد و با 
خوشــحالی به سراغ من آمد و گفت خانم حق با 

شما بود. خدا مرا هم دوست دارد!
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اولین روزهای معلمی من

باالخره بعد از چهار سال درس خواندن و فارغ التحصیل 
شــدن از دانشــگاه تربیت معلم زمان تدریس من فرا 
رســید. پس از تقسیم در ادارة آموزش وپرورش، جهت 
تدریس به مدت پنج ســال به منطقه ای محروم اعزام 
شــدم. تمام وجودم مملو از اضطراب شــده بود زیرا از 
یك سو وارد شهر جدیدی شده بودم كه از شهر خودم 
ساعت ها فاصله داشت و از سوی دیگر اهالی آن منطقه 
هم زبان من نبودند و این امر دلهره و ســردرگمی ام را 
دوچنــدان كرده بود. البته طولی نكشــید كه دلهره و 
نگرانــی ام تقلیل یافت زیرا به محض رســیدن به اداره 
آموزش وپــرورش منطقه با برخــورد مهربانانه عوامل 
اجرایی اداره مواجه شدم و تبریكات ویژه ای را از طرف 
كاركنان اداره دریافت نمودم. پس از تعیین دبیرستان 
مورد نظر از اداره خارج شدم. از آنجا كه منطقه كوچك 
بود به ســرعت دبیرســتان را پیدا كرده و خودم را به 
مدیر دبیرستان معرفی كردم. رفتار آقای مدیر آن قدر 
صمیمانه و مهمان نوازانه و دلگرم كننده بود كه به كلی 

فراموش كردم كه وارد شهر غریبی شده ام.
ســاعت حدود هفت صبح اول مهر بود و همكاران و 
دانش آموزان یكی یكی وارد آموزشــگاه می شدند. پس 
از آشنایی با همكاران كه غالبًا بومی بودند زمان رفتن 
به اولین كالس تدریس عمرم فرا رسید. اضطراب تمام 
وجودم را فرا گرفته بود. اولین كالس تدریســم كالس 
ســوم انســانی بود. طبق عادت همیشگی ام كه قبل از 
ورود به هر جای ناشناخته صلوات می فرستادم بسم اهلل 
گفتم و صلواتی فرستادم و وارد كالس شدم. انگار قلبم 
می خواســت از حركت بایستد. دانش آموزان به احترام 
ورود من از جا بلند شــدند. من هم با اشــارة دست و 
با بیان جملة »خواهش می كنم بفرمایید بنشــینید.« 
بچه ها را دعوت به نشســتن كردم. در همان لحظة اول 
متوجه یك مشــكل در كالس شــدم و آن اینكه چند 
تــا از بچه ها در ردیف آخر كالس هنــگام ورود من از 
جا بلند نشــدند. بدون توجه به این مســئله با صدای 
صاف و بلند و با لبخندی كه همیشه در چهره ام نمایان 
بود به بچه ها ســالم كردم و آن ها هم جواب ســالمم 
را دادند. البته چند نفری هم جواب ســالم مرا ندادند 
و چنــد نفر هم صداهای عجیب و غریب از خودشــان 

درآوردنــد. تازه فهمیدم كه اگر تــو این كالس كمی 
سیاست به خرج ندهم كالس از دستم خارج می شود 
و دیگر تا پایان ســال نمی توانم كالس را كنترل كنم 
و اذیت خواهم شــد. آرام آرام داشتم به خودم مسلط 
می شدم. در تمام این لحظات انگار فقط در یك جای 
كالس میخكوب شــده بودم. كمی به خود آمدم. از 
جایم حركت كردم و شــروع كردم به معرفی خودم 
و اینكه معلم زبان انگلیسی هستم و از كجا آمده ام. 
حاال نوبت دانش آموزان كالس بود كه خودشــان را 
معرفــی كنند. كم كم كاماًل به جّو كالس مســلط 
شــدم و طوری كه انگار چند جلسه با این بچه ها 
كالس داشــته ام. دانش آموزان از ردیف اول شروع 
به معرفی خودشان كردند. بچه های ردیف اول به 
نظر می رسید درس خوان ترند چون آرام تر به نظر 
می رسیدند. اما این قضیه در ردیف های آخر كاماًل 
بالعكس بود. با گوشه چشم می دیدم كه یكی از 
بچه ها سبیلش را با دو انگشتش می پیچاند و یا 
یكی دیگر آن طرف تر زیر لب به بغل دســتی اش 
چیــزی می گوید. این امر مرا كمی دســتپاچه 
می كرد. پس از پایــان معرفی دانش آموزان، به 
آن ها گفتم كه اگر ســؤالی دارند بپرســند. با 
خودم فكر می كردم كه حتمًا ســؤالی ندارند و 
من مستقیم باید بروم سر مرور درس های سال 
گذشته و میزان آشنایی دانش آموزان با كلمات 
و مفاهیم زبان انگلیسی سال گذشته و اینكه 
ارزیابی كنم ببینم وضعیت درسی شان چطور 
اســت. داشــتم خودم را برای تدریس آماده 
می كردم كه یكی از دانش آموزان، از انتهای 
كالس، گفــت: »آقا ما زبان مادری خودمان 
را خوب بلد نیســتیم حرف بزنیم چه برسد 
به زبان انگلیسی!« با این جمله تقریبًا نصف 
كالس خندیدند و جّو كالس كمی شــلوغ 
شــد. بچه ها را به ســكوت دعوت كردم و 
شروع كردم به بیان روشی جالب و ساده 
برای یادگیری معنی كلمات انگلیســی و 
آن یادگیری معنی كلمات از طریق رسم 
شــكل یا پیدا كردن ســر نخ هایی برای 
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معنی كلمات بود. مثال های زیادی برایشان زدم. به عنوان 
نمونــه حرف o در كلمــة flower را به صورت گل روی 
تخته رســم كردم و از آن ها معنی اش را پرســیدم. همه 
بدون استثنا درست جواب دادند. آرام آرام توانستم نگاه ها 
و توجه درصد بیشــتری از كالس را به خودم جلب كنم. 
برخی دانش آموزان از روش های نادرست تدریس معلمان 
سال های قبل گله داشــتند كه در پاسخ به آن ها ضمن 
حمایت كامل از همكاران خودم و اینكه كم كاری از خود 
دانش آموزان بوده شــیوة تدریس خودم را روشی بسیار 
جدید عنوان كردم، طوری كه هم باعث خدشه وارد شدن 
به شخصیت همكار گذشته نشود و هم بتوانم توجه كالس 
را به خودم معطوف كنم. بدین ترتیب توانستم نظر حدود 
هفتــاد درصد كالس را به خودم جلب كنم و این از نظر 
خودم یك موفقیت فوق العاده در اولین ساعت تدریس در 
زندگی ام بود. سپس یكی دیگر از بچه های كالس كه به 
نظر بسیار ناآرام می رسید، پرسید: »آقا شما زبان منطقة 
مــا را بلدید؟« و من در جواب گفتم: »بلد نیســتم ولی 
بسیار عالقه دارم كه با كمك شما یاد بگیرم؛ و گفتم كه 
اصاًل یك معامله می كنیم، و آن اینكه من به شــما زبان 
انگلیســی می آموزم و شما زبان مادری خودتان را به من 
یاد بدهید«. با گفتن این جمله خیلی از بچه های كالس 
ابراز عالقه كردند و من از این بابت بسیار خوشحال شدم، 
چرا كه مهم ترین و سخت ترین وظیفة خودم را كه همان 
كنترل كالس بود داشــتم به نحو احسن انجام می دادم. 
همه چیز داشــت خوب پیش می رفت كه ناگهان محمد، 
یعنی همان دانش آموزی كه در انتهای كالس با سبیلش 
بــازی می كرد، كلمه ای به زبان مادری اش گفت كه چند 
تــا از بچه ها خندیدند و چند تایی هم زیر لب پوزخندی 
زدند، اما آن هایی كه توانســته بودند با من ارتباط قلبی 
برقرار كنند عكس العملی نشان ندادند. از آنجا كه قدرت 
شنوایی خوبی داشتم آن كلمه را به خاطر سپردم. زنگ 
تفریح زده شــد و من از اینكه نتوانسته  بودم همة كالس  
را با خودم همگام كنــم ناراحت و دلگیر بودم؛ از طرفی 
بســیار خوشحال بودم كه توانســته ام اكثریت كالس را، 
علی رغم كم تجربگی در كالسداری، با خودم همگام كنم. 
هنگام خارج شــدن از كالس زمزمه های بچه های كالس 

را می شنیدم كه از من تعریف می كردند.

یكی دو نفر نیز به ســمت آن پسر سبیلو رفته بودند تا 
چیزی به او بگویند. من هم پس از خارج شدن از كالس 
به ســمت دفتر رفتم تا از مدیر مدرسه معنی كلمه ای را 
كه شــنیده بودم بپرسم. پس از بیان آن كلمه مدیر ابتدا 
لبخنــدی زد و گفت كه این كلمه یك فحش بســیار بد 
اســت. سپس با ناراحتی و در حالی كه كمی اخم كرده و 
چهره در هم كشــیده بود با كنجكاوی از من پرسید كه 
این كلمه را از چه كسی شــنیده ام و اینكه آیا بچه های 
كالس این كلمــه را به من گفته اند، كــه من با آرامش 
گفتم: »خیر. در راه آمدن به این منطقه دیدم دو نفر در 

حال دعوا هستند و من این كلمه را آنجا شنیدم«.
نفهمیدم كه آقای مدیر چقدر از جواب من قانع شــد 
ولی مهم تر از همه این بود كه او دیگر پیگیر مسئله نشد 
و من هم ذاتًا خوشم نمی آمد كه آن دانش آموز را درگیر 
مسائل انضباطی كنم. فردای آن روز دانش آموز خاطی را 
كه در حیاط مدرسه پرسه می زد صدا زدم و با او به صورت 
خصوصی و آرام، طوری كه كسی متوجه مكالمه ما نشود، 
صحبت كــردم. هرچه كه بین من و آقــای مدیر اتفاق 
افتاده بود را برایش گفتم. بیچاره سرش را پایین انداخته 
بود و صورتش از خجالت قرمز شــده بود. دستم را روی 
شانه اش گذاشــتم و گفتم: »فكر می كنم اختالف سنی 
ما خیلی كم باشــد داداش. هوای ما را تو كالس داشته 
باش!« هفتة بعد به محض ورود در كالس متوجه شــدم 
كه او مبصر كالس شــده و تا آخــر كالس اجازه نداده 
كســی كلمه ای حرف بی ربط بزند. از آن روز به بعد همة 
كالس و به خصوص محمد به قدری با من خوب شــدند 
كه برای شب نشینی به خانه ما و همكاران می آمدند. زبان 
مادری خودشــان را به من یاد دادند. بسیاری از كارهای 
منزل از قبیل پر كردن كپسول گاز و جارو كردن را انجام 
می دادند و بعضی شب ها از خانة خودشان شام می آوردند 
با هــم می خوردیم. خالصه حاال كه حدود پانزده ســال 
از آن روزها می گذرد و من از آن منطقه به شــهر خودم 
انتقالی گرفته ام هنوز از طریق شبكه های اجتماعی با هم 
در ارتباط هســتیم. محمد همان پسر سبیلو االن معلم 
زبان شــده. ازدواج كرده و صاحب یك پســر بامزه شده 
اســت. حاال كه به آن روزهای زیبا فكر می كنم اشك از 

چشمانم سرازیر می شود و دلتنگ آن روزها می شوم.
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برگه های امتحانی بزغاله ها
مریم مرزبان 
آموزگار کالس اول، مدرسة شهید احمدی روشن ۲، شیراز، 
رتبة سوم فراخوان خاطرات معلمی

پس از فارغ التحصیل شــدن از دانشــگاه با تالش فراوان 
باالخره توانســته بــودم به صــورت حق التدریس در یكی 
از روســتاهای محروم داراب كه با شــهرمان شیراز چهار 
ساعت فاصله داشت،  مشــغول به كار شوم. من دبیر علوم 
مدرسه راهنمایی دخترانه بودم،  در آن زمان امتحان ها در 
ســه نوبت برگزار می شد، طراحی ســؤاالت آزمون پایانی 
و تصحیح برگه هــا، بر عهــدة اداره آموزش وپرورش بود 
ولی طراحی و تصحیح ســؤاالت آزمون كالس اول و دوم 

توســط دبیر مربوطه و در محل مدرسه انجام می شد.
خاطره من مربوط به همان ســال اول تدریســم است. 
در آن زمان بســیار بی تجربه بودم و به خاطر اینكه رفت 
و آمد از مدرسه تا شــیراز مشكل بود چند روز تدریس 
در هفته را در روســتا بیتوته می كــردم و معموالً  اواخر 
هفته به شــهر برمی گشــتم. در روســتا خانه اجاره ای 
مســتقل نبود و من به ناچار یك اتاق مســتقل از یك 
خانه ویالیی كه یك در،  در ســاختمان و در دیگری در 
حیاط داشــت برای اقامت انتخــاب كرده بودم. در آن 
زمان سن ازدواج در روستا پایین بود. به طوری كه در 
آخر سال چندین دانش آموز مدرسه ما ازدواج كردند.

روزی یكی از دختــران دانش آموز اتفاقًا همســایه 
رو بــه روی مــا بود، با مــادرش همراه بــا یك جعبه 
شــیرینی،  به خانه آمد و با اصرار زیاد خواســت كه 
در جشن عروسی او شركت كنم. من به دلیل غریبه 
و مجــرد بودنــم و اینكه اعتقاد داشــتم باید روابط 
بین معلم و دانش آموز حد و مرزی داشــته باشــد، 
بهانه آوردم كه باید به شــهر خود برگردم. اما آن ها 
خواهش كردند كه ســفرم را به تأخیــر بیاندازم و 
حتمًا در جشــن آن ها شــركت كنم. من هم قول 
دادم كه اگر به شــیراز نرفتم و در روستا بودم،  به 

عروسی خواهم آمد.
صبح روز عروســی بچه ها امتحــان علوم )درس 
من( داشــتند. پس از پایان جلسه امتحان از مدیر 

خواســتم اجازه دهد برگه های دانش آموزان را به خانه ببرم 
و پس از تصحیح وارد لیست كنم و برگردانم. او نیز به دلیل 
احترام زیــادی كه برای من قائل بــود،  و اصواًل  به معلمان 
غریبــه احترام ویژه ای داشــتند، مجبور شــد خالف قانون 

رفتار كند و برگه های امتحانی را به من بســپارد.
نظر به اینكه طبق قانون برگه های آزمون پایانی می بایست 
تا 10 سال در مدرسه بایگانی شود،  او بسیار تأكید كرد كه 

مراقب برگه ها باشم.
پس از تشــكر فراوان برگه ها را تحویــل گرفته و به خانه 
بردم و شــروع به تصحیح آن ها كردم. عصر شد. صدای ساز 
و نقاره عروســی به گوش می رسید. صاحب خانه من كه زنی 
بســیار خوش اخالق و مهربان بود با ســه پسر كوچك خود 
تنهــا زندگی می كرد پیش من آمد و گفت: »مریم دوســت 

داری بریم عروســی را  تماشا كنیم و زود برگردیم؟«
من گفتم درســت نیســت كه فقط برای دیدن عروســی 
برویم. او گفت: مشــكلی نیست، ما رسم داریم كه حتی اگر 
برای عروسی هم دعوت نشده باشیم باز هم برویم و عروسی 
را ببینیم و برگردیم. عالقه مند به دیدن مراسم محلی آن ها 
بودم پیشنهادشــان را پذیرفتم. برگه های امتحانی را جمع 
كردم و در گوشــه ای از اتاق گذاشــتم،  درب اتاق را بستم 
و رفتم. مجلس  بســیار زیبایی بود و بســیار خوش گذشت. 
تقریبًا دو الی ســه ســاعتی طول كشــید و برگشتیم. وارد 
حیاط كه شــدم از دور دیدم درب اتاق باز است، یك دفعه 
دلم ریخت. یادم آمد كه دستگیره اتاق مشكل داشت كمی 
دلم آرام گرفت و همچنان با چشــمان نگران به طرف اتاق 
رفتم. به محض ورود به اتاق ناگهان ســه بزغاله صاحب خانه 
با ســرعت از داخل اتاقم خارج شدند و فرار كردند. از دیدن 
این منظره ناگهان مثل كســی كه آب ســردی بر ســرش 
ریخته باشند،  تنم لرزید،  وارد اتاق شدم دیدم برگ امتحان 
بچه ها نســبتًا پخش شــده بود. فقط 5 تا از برگه ها آسیب  

دیده بود. 
ظاهــرًا بزغاله ها تازه وارد اتاق شــده بودند و از 5 تا برگه 
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آســیب  دیده دو تای آن ها فقط گوشه برگ نداشت و 
نسبتاً  ســالم بود. تا قســمت باالی برگه، قسمت نام 
دانش آموز و تقریباً  كمی از ســؤال اول و باالی پشت 

برگ آسیب  دیده بود.
اما برگه آخر فقط تكه كوچكی از آن دیده می شد. 
برگه ها را جمع كردم و شــروع به شــمارش كردم، 
نزدیك بــود گریه كنم. به یــاد صحبت های خانم 
مدیر افتادم كه می گفت. »این خالف قانون است،  
برایــم مســئولیت دارد.« تازه فهمیــدم كه این 
قوانین برای چه تصویب شــده است. مانده بودم 
كه چه كار كنم. طبق آمار برگه های دیگر موجود 
بود و فقط همین 5 برگ مشــكل داشت. دوست 
داشتم این مســئله را به نحوی كه مدیر متوجه 
نشــود حل كنم. در آن لحظه از صمیم قلب به 
خدا پناه بردم و از او یاری خواستم. مشكل این 
بود كه باالی برگه ها مهر مدرسه بود و نمی شد 
كپــی گرفت. ناگهان یادم آمد كه در جلســه 
اشتباهاً  قبل از تحویل برگه ها به دانش آموزان 
آن ها را مهر زده بــودم و چندتایی از برگه ها 
زیــاد آمده بود. ســریع به طــرف برگه های 
اضافی و نمونه سؤاالت رفتم. قلبم به شدت 
می تپیــد. برگه ها را پیدا كردم و شــمارش 
كردم. شــگفت آنجا بود كــه 5 برگ زیاد 
آمده بود. در فكــر بودم كه چطور از آن ها 

كنم. استفاده 
عارف پسر بزرگ تر صاحب خانه آن زمان 
كالس پنجم ابتدایی بود و در كارهایم به 
من زیاد كمك می كــرد. او از این اتفاق 
بســیار ناراحــت بــود و بزغاله هایش را 
مقصر این اتفاق می دانســت و درصدد 
یافتن راه حل برای مشــكل من بود. از 
او خواســتم كه با خــودكار در تكمیل 

برگه ها مرا یاری كند. زیرا دســت خط او به نمونه  خط 
دانش آموزان شبیه تر بود. با كمك او دو برگی كه نسبتًا 
ســالم تر بود بازنویسی شد و مشــكل آن دو حل شد. 
ســه برگ باقیمانده قســمت نام و نام خانوادگی آسیب  
دیده بود و الزم بود دســت خط بچه ها شناسایی شود. 
از طرفی نمی خواســتم این مســئله بین دانش آموزان 
مطرح شود. ابتدا طبق لیست دانش آموزان بدون برگه 
مشــخص شدند. از عارف خواستم كه به خانه آن ها كه 
در نزدیكــی ما بود برود و كتاب علــوم آن ها را بگیرد 
و برگــردد. به او گفتم بگو معلمتــان كتاب علوم الزم 
دارد. او كتاب ها را جداگانه گرفت و برگشــت و به این 
صورت از روی دســت خط ها صاحبان برگه ها شناسایی 
شــد. دو برگ دیگر نیــز مثل برگه های قبل آســیب 
كمتری داشــتند نیز مثل برگه های قبل تكمیل شدند. 
آن ســؤاالتی كه پاســخ آن ها معلوم نبود نیز به فرض 

صحیح بودن كامل شــدند تا چیزی گردن من نباشد.
برگه آخر كه فقط تكه ای از آن باقی مانده بود، مربوط 
به ضعیف ترین دانش آموز كالسم بود. می دانستم كه او 
حتی به 5 ســؤال پاســخ صحیح نداده است اما مجبور 
شــدم برای اینكه شرعاً  مشــكلی نداشته باشد برگه او 
را نیــز در حد نمــره 10 كامل كنم و بــه این صورت 
مشــكل او هم حل شد،  جالب این بود كه پس از اعالم 
نتایج دیدم این دانش آموز فقط در 4 مورد درسی نمره 
باالی 10 داشت. ورزش،  هنر، قرآن و علوم. شاید وقتی 
خودش هم نمرة علــوم كارنامه اش را دیده بود تعجب 
كرده بود. از آن زمان تاكنــون به این فكر می كنم كه 
اگــر كمی دیرتر به برگه ها رســیده بــودم چه اتفاقی 
می افتاد و خدا را شاكرم كه آبرویم را حفظ كرد و این 
خاطره تلخ و شــیرین،  درسی بزرگ به من داد كه اگر 
خالف قانون رفتار نكرده بودم این مشــكل برایم پیش 
نمی آمد. این تجربه باعث شــد كــه دیگر هرگز خالف 

قانون رفتار نكنم تا حقی از دیگران ضایع نشــود.
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رطب خورده ...
سبحان رخشنده
دبیر تربیت بدنی. تنکابن
 مازندران رتبة سوم فراخوان خاطرات معلمی
تصویرگر: میثم موسوی

رتبهسوم

جشنخاطراتمعلمیبرگزیدهاولیندوره

در صبــح اولین روز مهر ســال تحصیلــی 91 ـ 90 در 
حالی كه فقط دو سال ســابقه معلمی داشتم اتفاقی برایم 
پیش آمد كه فكر كنم برای شــما هــم خواندنی و جالب 
باشد. به محض ورود به كالس سوم دبستان پسرانه شهید 
چمران تنكابن، نگاهم به دانش  آموزی افتاد كه در ردیف 
اول كالس، ســرگرم نوشتن روی میز تحریر خودش بود. 
با مشــاهدة این صحنه، به سمت آن دانش آموز رفتم و با 
حالــت عصبانیت گفتم چــه كار می كنی؟ چرا روی میز 
می نویسی؟! سپس به دانش آموزان گفتم: بچه ها: این میز 
امروز امانتی در اختیار شماست ولی فردا روزی به برادران 
شــما و در آینده این امانت به فرزندان شما می رسد كه 
باید از آن استفاده كنند، پس باید از آن خوب نگهداری 
كنید. بعد از شــنیدن حرف های من، دانش آموز خاطی 
به اشتباه خود پی  برد و عذرخواهی كرد گفت: ببخشید 
آقا! كار من اشتباه بود. من نیز عذرخواهی او را پذیرفتم.

چون جلسه اول ســال تحصیلی بود به دانش آموزان 

گفتم خودشــان را معرفی كنند كه معرفــی كردند. بعد 
نوبت به من رســید تا خودم را بــه آن ها معرفی كنم. من 
هم با ماژیكی كه در دســت داشتم اسم و فامیل خودم را 
روی وایت برد نوشــتم. در همان لحظــه صدایی از انتهای 
سمت چپ كالس، سكوت كالس را شكست. دانش آموزی 
گفت: آقا! اسم شما روی میز ما نوشته شده! با شنیدن این 
حرف در حالی كه متحیر شده بودم و هنوز نگاهم به تخته 
وایــت برد بود، به این فكر كــردم كه چطور چنین چیزی 
ممكنــه؟! آخه من كه در این مدرســه درس نخوانده ام و 
روی صندلی های این كالس ننشسته ام! بنابراین آرام  آرام 
به ســمت انتهای كالس رفتم و نیم نگاهی به میز انداختم 
و نوشــته روی میز را مشاهده كردم. روی میز نوشته بود: 
پرســپولیس سرور استقالله، ســبحان رخشنده،  زمستان 
1379. كار خودم بود! دانســتم كه ایــن همان میز دورة 
تحصیلی پیش دانشــگاهی خودم اســت. اما آن مدرســه 
با این مدرســه ای كه امروز به عنــوان معلم در آن حضور 
داشتم، حدود 8 كیلومتر فاصله داشت! معلوم شد آن میز 
و صندلی ها به این مدرســه منتقل شــده و حاال سر راهم 

قرار گرفته اند!
 بعد از دیدن این صحنه چون نمی خواستم دانش  آموزانم 
در جلسه اول حضورم نقطه ضعفی را از من در ذهن خود 
ثبت كنند و تناقضی بین حرف ها و رفتارم احساس كنند، 
از مهارت معلمی خود بــرای جمع وجور كردن این قضیه 
اســتفاده كردم. گفتم: بچه ها! روزی كــه من روی میزم 
نوشتم )با عرض پوزش از همه معلمان( معلمم به ما نگفت 
از امكاناتــی كه در دوران تحصیل در اختیارمان قرار دارد، 
خوب محافظــت كنیم و امانت دار خوبی باشــیم. اما من 
امروز به شــما گفتم كه نســبت به امكاناتی كه در اختیار 
ماســت تعهد داریم و باید از آن هــا خوب نگهداری كنیم. 
بدین گونــه این قضیه را جمع وجور كردم. بچه ها هم حرف 
من را تایید كردند و قول دادند كه مراقب وسایل و امكانات 
مدرسه باشــند. بدین ترتیب قضیه به خیر و خوشی تمام 
شــد. درسی كه من خودم از كالس آن روز گرفتم این بود 
كه ما باید خیلی زیاد مراقب رفتار خود باشــیم به خصوص 
وقتی كه معلم و الگوی دانش آموزان هستیم.»كوه به كوه 

نمی رسد آدم به آدم می رسد«.
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جشنوارۀ تغییر

گفتوگو

در هفت پنل جشــنواره به این محورها 
پرداخته شد:

ـ نوآوری در روش های تدریس با تأکید 
بر رویکرد فعال و خالق،

ـ نــوآوری در اســتفاده از فرصت های 
یادگیری متنوع محیطی،

ـ نوآوری در تولید و به کارگیری وسایل 
آموزشی و دست سازه ها،

ـ نــوآوری  در روش هــای ارزشــیابی 
فرایندمحور و عملکردی،

ـ نوآوری در استفاده از فناوری اطالعات 
در فرایند یادگیری،

ـ نوآوری در روش های مشارکت اولیای 
دانش آموزان در فرایند یادگیری،

ـ و نوآوری در روش های ایجاد نشاط و 
انگیزه در کالس درس.

بــرای هر یــک از این محور هــا 3 کار 
برگزیده از هر استان به جشنواره رسیده 
بود و در مجمــوع 1380 معلم در قالب 
540 تیم در تهیه آثار شرکت داشتند. در 
مراسم اختتامیه 297 معلم در قالب 109 
تیم مورد تقدیر قرار گرفتند. بخش جالب 
جشنواره پخش فیلم هایی بود که معلمان 
از کالس درس خــود تهیــه کرده بودند. 
معلمانــی که تالش خود را کرده بودند تا 
بتوانند با یک طراحی آموزشی فکر شده 
از کالس خــود فیلم برداری کنند. بعضی 
از آن ها از دانش آموزان به عنوان فیلم بردار 
اســتفاده کرده و بعضی نیــز از خانوادة 
خود کمک گرفتــه بودند. این فیلم ها در 

هر پنل به نمایش در می آمد و مورد نقد 
و بررســی قرار می گرفــت. در زمان نقد 
فیلم ها گاهی پر از غرور می شدم. معلمان 
با شــجاعت زیاد کار خــود را در معرض 
نقد همگان گذاشــته و به دنبال اصالح 
بودند. آثار ارسالی قبل از شروع جشنواره 
داوری شده بود و رتبه های برتر مشخص 
بودند. بــه گفتة اعظم مالیی نــژاد، داور 
جشنواره، چون تعریف شرکت کننده ها از 
نوآوری متفاوت بوده کار داوری را اندکی 
مشکل ساز کرده بود. به نظر می رسد اگر 
معیارهای داوری به همراه تفسیر هر معیار 
از قبل به معلمان اعالم شود، در کیفیت 
آثار جمع آوری شده تفاوت مشهودی ایجاد 

شود.
خانم اشرف سادات فاطمی، دبیر اجرایی 
جشــنواره، اولویت این جشــنواره را در 
استفاده از فرصت های بومی و محلی در 
فرایند آموزش دانست، و چه زیبا معلمان 

ترکمنی با لباس سنتی خود 
ســر کالس حاضر شــده 

بودند ولی به راستی، آیا 
استفاده از فرصت های 

بومــی در فرایند 
آمــوزش 

کاری فراتر از نحوه لباس پوشیدن نیست؟
آنچه در ادامه می آید گفت وگوی مجله 
رشــد با خانم فاطمی و خانم مسگرزاده1 

است.
رشــدمعلم:خاســتگاهاین
نوآوری چرا چیســت؟ جشنواره

آموزشی؟
مســگرزاده: اگــر قــرار باشــد به 
کیفیت دهی به آموزش فکر کنیم قبل از 
هر چیزی باید به داشتن معلمانی توانمند 
بپردازیم. در سند تحول بنیادین که یک 
سند مادر است به هدف عملیاتی شماره 
23 مبنی بر توســعه ظرفیت پژوهش و 
نــوآوری، نظریه پردازی و مستندســازی 
تجربیات تربیتی و بومی اشاره شده است. 
زمانی این ســند جان می گیــرد که در 

صحنه عمل اجرا شود.
رشــدمعلم:چهاندازهبه

هدفخودنزدیکشدید؟
مســگرزاده: بــرای ایجاد 

شــرایطی کــه معلــم به 
باور تغییر برســد یک 

حرکــت فرهنگی 

آخرینروزهایشهریورپرازفکربودم.فکردانشآموزانجدیدمکهقراربودکمترازدهروزبعدروزگارباآنهابگذرانم.پرازسؤال
بودم.باخودمیگفتمچطورمیتوانمدردلآنهارسوخکنموهمزمانبهآنهاعلومدرسبدهم.چطورمیتوانمبهدانشآموزانمکمک
کنمتادرمفاهیمعمیقشوندبدوناینکهبخواهندبهسطوحدشوارپابگذارند.دلبهدریازدموهمراهبااعضایمجلهرشدمعلمبرای
شرکتدرجشنوارهنوآوریدرآموزشویادگیریراهیتبریزشدم.قبلازسفرتعریفهاینوآوریدرذهنممیچرخید،اینکهبدانم
منظورازنوآوریچیستمهمبود،اماشوقاصلیامدیدنمعلمانیازسراسرایرانبود.دیدنفیلمکالسآنها،دیدننوعبرخوردآنهابا
دانشآموزاننوجوان،امیدهایزیادیرادردلمجوانهمیزد.باخودفکرمیکردمآیاممکناستمعلمبوشهریموضوعفشاررامتفاوت
ازمعلماصفهانیویامتفاوتازمعلمتبریزیدرسبدهد؟آیاممکناستمعلمیراازدهلرانایالمببینموازاوبپرسمکهمفهومیمانند
اختالفپتانسیلراچطوردرسمیدهدتابرایدانشآموزانقابلفهمباشد.یاچهخوبمیشودمعلمادبیاتیراپیداکنموازاوبپرسم

کهچرادانشآموزانمصورتسؤالرانمیفهمندوچارهچیستو....؟

زینب وکیل 
معلم علوم  منطقه ۱۱ تهران 
عکس:  میثم اصغری
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نیاز اســت و این کار برای درونی شدن 
زمان زیادی می برد. این اســتقبالی که 
از جشــنواره شــده برای ما ارزشمند 
است. با اینکه اجرای پنل ها از ساعت 8 
صبح شروع می شد، معلمان از ساعت 7 
حضور داشتند و خودشان تبادل تجارب 
می کردند، و این یعنی معلمان ما تشنه 
هستند. البته ما معلمانی هم داریم که 
نمونة اول کشوری اند اما وقتی به کالس 
درس خود بر می گردند به همان روش 
قبلــی درس می دهنــد. در واقع آن ها 
توانسته  اند ایده ای را تولید کنند اما این 
ایده را در آمــوزش به عمل نیاورده اند، 
در روش جدیــد دیگــر دانش آموزش 
منفعل نیست و مطالبه گر است و معلم 
باید در معــرض این طلب قرار بگیرد و 
خودش را بــه روز نگه دارد. معلمی که 
در این جشنواره شرکت می کند آموزش 

می بیند.
رشدمعلم:چگونهمعلمانرا

آموزشمیدهید؟
مســگرزاده: ما مدرس های کشوری 
را آمــوزش دادیم و ســپس مدرســان 
آموزش های استانی و منطقه ای را برگزار 

کردند.
رشــدمعلم:یعنیداوطلبان
گواهینامهایدارندکهایندورهرا

گذراندهاند؟
مســگرزاده: قطعــا دوره دیده اند. 
البته ممکن اســت در استان هایی این 
گواهی نامــه به گواهــی ضمن خدمت 
تبدیل نشده باشد. از جشنواره به عنوان 
وســیله ای بــرای آمــوزش اســتفاده 
می کنیم. رتبه ها و جایزه ها نیز انگیزه ای 

برای ادامه کار است.

رشــدمعلم:برایتبدیلاین
نیز انگیزهدرونی به بیرونی انگیزه

آیابرنامهدارید؟
مسگرزاده: چیزی که در کشور ما رایج 
شــده این اســت که افراد در قبال ایفای 
وظایف خود به دنبال پاداش هستند. معلم 
از زمانی که حکم می گیرد، موظف به یک 
آموزش کیفی اســت و اگر تا به حال این 
کار را نکرده از وظیفه خود کم گذاشــته 
اســت. تالش ما این اســت که لذت این 
فضای آموزشی به جان معلم بنشیند نه 

چیز دیگری.
رشدمعلم:هفتمحورجشنواره

برچهاساسیتعیینشدهاند؟
فاطمی: ما به کمک همکاران خود در 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به 

این هفت محور رسیدیم. 
رشدمعلم:اینمحورهاشامل
یکمدلکیفیتبخشــیبهکالس
درساســت؛ارتباطبــازندگی،
فعالیتمحوربــودن،تولیدمفهوم
کارگروهی، یادگیرنــده، توســط
ارزشیابیمســتمر)کهمادراینجا
نیازبهکارزیادداریم(وارزشیابی
پایانی2.درارزشیابیهدفمعلماین
استکهمطمئنشــوددانشآموز
اینکه رافهمیــدهاســت، درس
دانشآموزبهچهروشیاینرانشان
دهدمختاراست،ازجملهباپوستر،
باپرسششــفاهی،باایفاینقش
.اگرسالبعدتوجهبهایننوع و...
ارزشیابیمستمردردستورکارقرار
بگیرد،معلمانمخاطبجشــنواره
ایننوع بااصول چهطورمیتوانند
ارزشیابیوجزئیاتآنآشناشوند

ودرآموزشخودتغییراتیراایجاد
کنند؟

فاطمــی: یکــی از مــواردی که در 
ســال گذشــته به طور ویژه در جلسات 
سرگروه های آموزشی به آن پرداخته شد 
بحث ارزشیابی بود. انتظار این است که این 
نوع ارزشیابی به مدارس راه پیدا کند. ما 
سال گذشته آموزش  را دادیم، البته فعاًل در 
سطح سرگروه های آموزشی است، امسال 
باید معلمان آموزش ببینند تا تغییرات را 
در کالس درس شاهد باشیم. دغدغه های 
ما در گروه های آموزشی زیاد است. امسال 
نتایج استان خراســان شمالی نسبت به 
سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشت. 
من این تغییر را می توانم نتیجة بازدید تیم 
ما در بهمن 95 از مدارس خراسان شمالی 
بدانم. این بازدید، از مدارس بسیار دور در 
نقاط صفر مرزی و در کپرها انجام شد. ما 
االن می دانیم در کدام استان نظارت مؤثر 
بوده و کجا کار انجام نشده و به این ترتیب 
مطالبات بعدی ما مشخص می شود. کار 
دیگری که انجام می دهیم این است که به 
مدارس زنگ می زنیم و از آن ها می پرسیم 
آیــا دوره نظارت بالینــی را دیده اند؟ به 
چه شکلی پیش رفته اند. آیا استان برای 
شما کارگاه درس پژوهی گذاشته است؟ 
مــن فکر می کنم ما هرقــدر بتوانیم این 
بعــد نظارتی را قوی تر کنیــم به نتیجه 
نزدیک تر شده ایم. مدیر مدرسه ما باید از 
روش تدریس اطالع داشته باشد تا حتی 
اگر مدرکی غیرتخصصی دارد بتواند سر 
کالس بــرود و معلم خود را ارزیابی کند. 
گروه های آموزشی در حد کمی می توانند 
ایده های خود را گسترش دهند اما مدیرها 
خیلی بیشتر می توانند مؤثر باشند و من به 

نظارت مدیران خیلی اعتقاد دارم.
رشدمعلم:انتخابداورانبر

چهاساسیانجامشد؟
فاطمی:ســال گذشــته کــه تعداد 
درس های شرکت کننده در جشنواره کمتر 
بود دبیرخانه های هر درس مســئولیت 
داوری را بر عهده داشــتند و کار انتخاب 
داوران راحت تر بود. اما امسال کار سخت تر 
شد. در نهایت به این تصمیم رسیدیم که 
رؤســای ادارات تکنولوژی آموزشــی را، 
که افراد آموزشــی هستند، به عنوان داور 
انتخاب کنیم. با توجه به بازخوردها سال 
آینده عالوه بــر متخصصان هر محور، از 
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رشــته های درســی هم کسانی را 
به عنوان داور داشته باشیم.

رشدمعلم:اگربخواهیم
اینجریانگسترشپیداکند،
خوباستوقتیکارمنمعلم
پذیرفتهنمیشودیکبازخورد
دریافتکنم.دراینزمینهآیا
استانهاکاریانجامدادهاند؟

فاطمی:بله این نکته بسیار خوبی 
است. چنین چیزی نداشته ایم. در 
فرم های داوری نیز قســمتی برای 
این بازخورد گذاشته شده بود و در 
صورتی که همــکاری به ما رجوع 
می کرد از نواقــص کار به او اطالع 

می دادیم.
اگــر معلــم: رشــد 
معرفی را داوری شاخصهای
کنیممیتوانبههرمعلمگفت
نگرفته نمره درکدامشاخص
اســت.درواقعبایدبگوییم
ارزشیابی اساسی چه بر آثار

میشوند.
فاطمی:در دبیرخانه کشــوری 
آثــار براســاس معیارهایی مانند 
میــزان تأثیــر در دســتیابی به 
برنامــه درســی و تربیتی، میزان 
اثرگــذاری در ارتقــای کیفیــت 
آمــوزش و یادگیــری، قابلیــت 
اشــاعه و تعمیم )استفاده از طرح 
به صورت گســترده(، مزیت طرح 
در مقایســه با روش های موجود، 
توجــه به فرهنــگ صرفه جویی، 
ترویج  کارآفرینی،  فرهنگ  اشاعه 
فرهنگ کار تیمی و مشــارکتی، 
رعایت نکات زیســت محیطی در 
ارائه طــرح داوری گردید. توجه 
زیســت  محیط  کارآفرینی،  بــه 
و.. امتیاز جداگانه ای داشــت. اما 
متأســفانه در آثار فرستاده شده 
صرفًا اسمی از این موارد ذکر شده 
بود بدون اینکه تالشی برای ایجاد 

نگرش در دانش آموز باشد.
رشدمعلم:آیاساختاری
وجــودداردتــامعلمانیکه
بهاینجشــنوارهمیآیندبه
هنگامبازگشتبهاستانخود
کولهباریازتجاربجانزیسته

بههمراهداشتهباشند؟

مدارس  در  نمونه هایی  فاطمی: 
رصد می شــود و برای اشــاعه این 
نمونه هــای مطلــوب آموزشــی، 
گروه های آموزشــی مأموریت پیدا 
می کنند. متأسفانه ساعت گروه های 
آموزشــی کاهش یافتــه، تالش ما 
این اســت که ســاعت های گروه 
آموزشــی بیشتر شــود. همچنین 
فیلم های رتبه های برتر به تفکیک 
موضوع درســی تکثیر می شود و 
به دبیرخانه های دروس فرســتاده 

می شود.
رشدمعلم:اگربخواهید
تعدادمعلمانمخاطبخودرا
باالببریدچهبرنامهایدارید؟

مسگرزاده: تا االن تالش ما این 
بوده که این نیروها به این جشنواره 
برســند که این خــود گام بزرگی 
اســت، اما از این بــه بعد خود این 
نیروها باید هرجا که هستند به یک 
هسته آموزشــی تبدیل  شوند. اگر 
بتوانیم برای سال بعد باید فضایی را 
بسازیم تا همه آن هایی که رتبه یک 
کشوری شدند فرصت کنند هرکدام 

یک یار آموزشی تربیت کنند.
دبیرخانه هایــی که  فاطمــی:
به خوبــی همراهــی کردند؛ مثل 
دبیرخانــه هنر و علــوم، معلمان 
مربوطــه هم خوب درخشــیدند. 
بایــد از دبیرخانه ها بخواهیم بحث 
حمایتی و جذب معلمان را بیشتر 
داشته باشند. برای مثال معلمی از 
لرستان با یکی از همکاران کرمانشاه 
که ســال گذشــته رتبه کشوری 
داشته اند، با هم مرتبط شدند و از 

تجربیات یکدیگر استفاده کردند.
رشدمعلم:اگرگروههای
آموزشــیاحیابشــوداین
اتفاقهایمبارکبیشــتررخ

میدهد.
فاطمی:بله، من برای توانمندسازی 
معلمان بیش از هر چیز به گروه های 

آموزشی ایمان دارم.
پینوشتها

1. معاون آموزشی دفتر متوسطه اول وزارت 
آموزش وپرورش

2. در ویژه نامة هشتم رشد معلم به تفصیل به 
این محورها پرداخته شده است.
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معرفیکتاب

مدرسه نامرئی كتابی است نوشته دكتر علی اصغر احمدی. وی 
در فصــل اول این كتاب چهار فصلی به توصیف مدرســه ای در 
درون مدرسة رسمی پرداخته است. مدرسه ای كه تعلیم وتربیت 
در آن جریان دارد اما دارای خصوصیات آشــكار و بارزی نیست 
كه بتوان آن را به ســادگی تشــخیص داد. دكتر احمدی بیان 
مــی دارد كه در مدارس نامرئی فرزندان، در جریان تعلیم وتربیت 
خاصی كه معمواًل قابل برنامه ریزی و از پیش تعیین شده نیست 
قرار می گیرند. او در ادامه زمینة پیدایش مدارس نامرئی در دورة 

نوجوانی را واكاوی می نماید.
فصل دوم كتاب به منشــأ اطالعات در مدرسة نامرئی و عوامل 
مؤثر در شكل گیری اطالعات می پردازد. این اطالعات از كجا آمده 
و چرا بین دانش آموزان مبادله می شود و بیشترین مباحث مورد 

تبادل در مدارس نامرئی چیست؟
اینكه اعضای مدرسة نامرئی چه ویژگی هایی دارند و چه افرادی 
نمی توانند عضو این مدرسه باشند، مبحث فصل سوم این كتاب 
را به خود تخصیص داده اســت. و امــا فصل چهارم كتاب كه از 
مهم ترین قسمت های آن است به نحوة مداخلة مربیان در مدارس 
نامرئی می پردازد. ابتدا اصول كلی مداخله را بیان داشته و سپس 
دو بخش ساخت و نگرش مدارس نامرئی را معرفی نموده و نحوة 

مداخله و تغییر در این دو حیطه را به بحث می كشاند.
مدرســة نامرئی فقط دارای نقشــة تبادلی در زمینة اطالعات 
نیست، بلكه كار تربیت دانش آموزان را نیز بر عهده دارد )احمدی، 
1379(. چرا این مدارس وجود دارند؟ و چرا اطالعات در آن ها رد 
و بدل می شوند؟ سؤاالتی است كه با خواندن كتاب مدرسه نامرئی 
به آن پی خواهید برد. عادت به ژرف نگری و پرهیز از ساده اندیشی 
و ســطحی نگری از مسائل عمده این كتاب است. خواندن كتاب 
فوق بر هر كسی كه دغدغة تربیت فرزندان این مرز و بوم را دارد 

توصیه می شود.

مدرسه نامرئی
نویسنده:علیاصغراحمدی

ناشر:انتشاراتمدرسه
۰۲۱-۸۸۸۰۰۳۲۴
سالنشر:۱۳۹۲

قیمت:۹۰.۰۰۰ریال

مهین  مهرعلی
مدیر دبستان نبی اکرم )ص( ۱، 
ناحیه۲بهارستان،  استان تهران
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سهمدانشآموز

دردورههایمختلفتحصیلی

ابتدایی
 369.873 نفر
۵۲.۲ درصد

متوسطه اول
 1۵6/189 نفر

۲۲ درصد

متوسطه دوم
 1۲1/811 نفر
17/۲ درصد

استثنایی
 3/6۴۵ نفر
0/۵ درصد

پیش دبستانی
 ۵۵/800 نفر
7/8 درصد

استانآذربایجانشرقی
سالتحصیلی۹۶-۹۷

امه
ویژهن

تان
اس

رقی
نش
ایجا
آذرب

یادداشت
ویژهنامهاستانآذربایجانشرقی

ســرزمینپهناورما،سرشارازمعلمانخوشذوق،باانگیزهوخالقاستکهتالشوافریدرجهترشدتعلیموتربیتهمهجانبة
فرزنداناینمرزوبومدارند.مجلةرشدمعلمبســتریبرایانعکاساینتالشهاست.اگرچهبسیارمطلوباستکهباگسترش
فرهنگنوشتن،معلمانعزیز،خودشانتجاربزیستهوروشهایارزشمندخویشرامکتوبسازندوبهدفترمجلهارسالنمایند،
لکنبهمنظورحمایتازگســترشاینفرهنگوایجادرشدهمهسویةآن،برآنشدیمتاازشمارة5،بخشیازصفحاتمجلهرا

بهویژهنامةاستانیاختصاصدهیمتافرصتاینمشارکتافزایشیابد.
برایاینشــمارهبهاستانآذربایجانشرقیسفرکردیمتاازتجاربخوبمعلمانآنسرزمینبهرهمندشویمواینکدستاورد

خودازاینسفرراتقدیمشماهمکارانعزیزمیکنیم.
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قاسم خان والی در ســال 1281، امتیاز اولین کارخانه برق 
ایــران را برای احداث در تبریز به دســت آورد. وی در ابتدا 
توانست اطراف خیابان مجیدی )مجدالملک( را روشن نماید.

اولین مرکز تلفن ایران نیز در سال 1280 به همت قاسم خان 
والی در تبریز ساخته شد. وی چند سال بعد به عنوان اولین 

شهردار تبریز انتخاب شد.

اولینکارخانه
برقومرکز
تلفن

نیکانآینده

گو
تو

گف

گفت وگو با سعید جاللی، مدیرعامل انجمن حکمت تبریز
انجمنهایخیرینمدرسهسازازجمله
هســتند ایران در غیردولتی نهادهای
باهدفساختنمدرسههایجدیدو که
نیزبازســازی،بهسازیوتجهیزمدارس
موجوددرنقاطمختلفکشــورفعالیت
میکنند.اعضایاینانجمنهابهعنوان
بــازویمردمی»ســازماننوســازیو
توســعهوتجهیزمدارسایران«تاکنون
هزارانمدرســهدرشهرهاوروستاهای
سراســرایرانساختهاند.مجمعخیرین
استانآذربایجانشــرقیخصوصًاشهر
تبریزیکیازآننهادهاســتکهفعالیت
چشمگیریدرتمامیزمینهها،بهویژهدر
ساختوسازمدرسهدارد.درموردمدرسه
»پیشدبســتانینیکانآینده«درتبریز
خبریشــنیدهبودیممبنیبراینکهاین
مدرسهبهمنظورجذبکودکانبازماندهاز
تحصیلدورهپیشدبستانیحاشیهشهر
تبریزتوسط»مؤسسةحمایتازکودکان
مستعدبهتحصیلتبریز«تأسیسگردیده
است.برآنشدیمتابامؤسسمحترماین
مرکزآقایسعیدجاللیکهمدیرعاملو
رئیسهیئتمدیرهانجمنحکمتتبریز
داشته گفتوگوییصمیمانه هستند نیز
باشیم.شمارابهخواندنمتناینگفتوگو

دعوتمیکنیم.

لطفــًامرکزپیشدبســتانی
را آینده نیکان مستقل غیردولتی

برایمانمعرفیکنید.
این واحد آموزشی سال گذشته، یعنی 

در ســال تحصیلــی )96-1395( تحت 
پوشــش اداری و مالی »انجمن حمایت 
از کودکان مســتعد بــه تحصیل تبریز« 
شــروع به فعالیت کرد. کلیة هزینه های 
مالی بــرای نوآمــوزان تحت آموزش در 
این مرکز رایگان اســت و توسط خیرین 
باایمان و فرهنگ دوست تأمین می گردد. 
ضمنًا طبق اساسنامه استفاده از خدمات 
این مرکز خاص کودکان بدسرپرست، با 

اولویت کودکان بی سرپرست است.
انگیزهوهدفاصلیانجمناز
پیشدبستانی مرکز این راهاندازی

چیست؟
انجمن حمایت از کودکان مســتعد به 
تحصیــل تبریز، با شــماره ثبت 2920، 
برای رفع مشکالت کودکان بی سرپرست 
و بدسرپرست قشر فقیر برای اولین بار در 
تاریخ آموزش وپرورش آذربایجان با یاری 
فرهنگ دوست،  و  پرهیزگار  انســان های 
دســت به کاری بزرگ زد و بر آن شد تا 
با تأسیس مرکز پیش دبستانی غیردولتی 
مستقل »نیکان آینده« با امکانات بسیار 
مجهز و در یک فضای وســیع آموزشــی 

که قباًل توســط انجمن مرمت و بازسازی 
شده بود، کودکان مذکور را که در آستانه 
ابتال به آســیب های اجتماعــی بودند با 
ارائــة خدمــات ایاب و ذهــاب )از محل 
ســکونت گاه های غیررسمی و روستاهای 
همجــوار اقصی نقاط )نواحــی پنج گانه( 
شهرستان تبریز به مرکز و بالعکس( به طور 

منظم تحت آموزش قرار دهد.
ازمیاندورههاومقاطع چرا
مختلــفتحصیلیشــمااقدامبه
راهانــدازیمرکزبــراینوآموزان

پیشدبستانینمودهاید؟
وزارت  شــعارهای  مهم تریــن  ز  ا
آموزش وپرورش در سال های اخیر، شعار 
ارتقای مشــارکت مردم و سیاستگذاران 
برای کاهش فقر آموزشی کودکان باالخص 
کودکان پیش دبستانی و ابتدایی بوده که 
به علت شکاف و فاصله طبقاتی یا به علل 
مختلف دیگر قــادر به تحصیل و آموزش 
نیستند و از طرف دیگر سرمایه گذاری در 
این بخش کمک شایانی در تمامی زمینه ها 
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به خصوص در آینده تحصیلی این کودکان 
خواهد داشت که این مورد یکی از مهم ترین 
دالیل انتخاب دوره پیش دبستانی برای این 

امر خیر بوده است.
نحــوهشناســاییوجذب
نوآموزاندراینمرکزچگونهاست
واکنونچندنفــردرحالآموزش

هستند؟
یــک گروه تحقیق جهت شناســایی و 
جذب این نوع کودکان، از جمله اطمینان 
از دارا بودن شــرایط الزم برای تحصیل 
در این مرکز، تشــکیل شــده که مراحل 
شناسایی را با دقت و وسواس الزم انجام 
می دهد و در صورت حائز شــرایط بودن، 
ما اقــدام به جذب این کودکان می کنیم. 
این مؤسسه در حال حاضر دارای 67 نفر 
نوآموز 6 ساله است که متأسفانه از نعمت 
و یا بنا به دالیلــی از حضور پدر در خانه 

محروم هستند.
چهخدماتــیدراینمرکزبه

نوآموزانارائهمیگردد؟
عالوه بر ارائه خدمات آموزشی، تربیتی 
و رفاهــی رایگان به ایــن قبیل کودکان، 
خدمات سرویس رفت وآمد، تغذیه فصلی 

و پوشاک نیز به رایگان ارائه می گردد.
بادرنظرگرفتنشرایطاولیای
نوآموزانآیــاخدماتیبهاولیانیز

ارائهمیگردد؟
یک مرکز کارآفرینــی هم برای مادران 
این کودکان، توســط این مؤسسه به نام 
خیریة »صبحروشن« ایجاد شده است 

که در ضمن ارائه آموزش های الزم و تهیه 
ملزومات مورد نیاز برای آنان، امر بازاریابی 

نیز برای آنان ارائه می شود.
اززمانــیکهایــنایدهدر
انجمنمطرحشدتاعملیکردنآن

چهمدتبهطولانجامید؟
البته این ایده سال ها مورد توجه بود ولی 
به صورت جدی از اوایل ســال 1395 کار 
آغاز شد و خیلی زود، یعنی در آبان سال 

1395 این مرکز شروع به فعالیت کرد.
مهمترینصفاتوخصوصیاتی
کهافرادبرایفعالیتدراینمرکز

بایدداراباشندچیست؟

نیروهای انسانی، به ویژه مربیان، باید در 
ابتدای شروع به همکاری انگیزه معنوی و 
ایمانی نسبت به هدف برپایی مرکز داشته 
باشــند و این امر را سرلوحه فعالیت خود 
قــرار دهند؛ چون تمام این تالش ها برای 
رضای خداوند متعال اســت و بس. شرط 
دیگر داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
)علوم تربیتی( است که در توانمندسازی 
و ارتقای کیفیت آموزش بسیار مثمرثمر 

است.
از استقبالمردمومسئوالن

ایناقدامشمادرچهحدیبود؟
از این ایدة انجمن، مردم فرهنگ دوست 
و باایمان تبریز و تبریزی های مقیم تهران و 

خارج از کشور بسیار استقبال کردند. افراد 
حامی عمومًا افراد فرهیخته ای هستند که 
ارزش کار در حوزه مقابله با فقر آموزشی 

را می دانند.
چهبرنامههــاوفعالیتهایی
برایآیندهاینمرکزمدنظردارید؟

این مؤسســه در نظر دارد برای ســال 
تحصیلی آتی، مرکز شماره 2 را در بخش 
دیگری از این شهر تأسیس کند و سعی 
وافر داریم که این ایده و تجربه را به تمام 

نقاط ایران عزیز انتقال دهیم.
کالمآخرشمادراینگفتوگو

چیست؟
اگر ما بخواهیم به باالترین نیازهای جامعه 
آینــدة ایران عزیز توجه و پاســخ دهیم، 
بهترین و تأثیرگذارترین و پایدارترین کار 
خیر و نیکوکاری، سرمایه گذاری در دورة 
پیش دبستانی است و این دوره طالیی اگر 
تابع آموزشی باکیفیت، پرورشی توحیدی 
و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، آینده 
این خاک تضمین شــده است و با توجه 
به اینکه تربیت این نســل رشد و توسعة 
متوازن کشور را بدنبال دارد باید همگان 
تالش و کوشــش کنند تا ما شــرمنده 
نســل های آتی و باالتر از آن شــرمنده 

خداوند نباشیم.

اولین
آتشنشانی
ایران تبریز نخستین شهر ایران است که دارای آتش نشانی 

شد. اولین آتش نشانی در تبریز در سال 1221 هجری 
شمسی هنگامی که نیروهای روسی در تبریز مستقر 

بودند ساخته شد.



۱۳
۹۶

ن 
هم

|  ب
 ۵ 

ارۀ
شم

  | 
۳۶

رۀ 
 دو

م |
معل

شد 
  ر

ي |
شرق

ن 
جا

رباي
 آذ

مه
ژه نا

وي

۵۲

زیبانویسیباخودکار
سمیرااحمدیمقدم گو

تو
گف

میگویندهندواندرآغازهرکتابیمینویســند:»درودبرآن
کسیبادکهخطرااختراعکرد.«مانیزچنینستایشیرابهحق
درخورآنکسمیدانیم،چونکلیدهردانشیخطاست.بیش
ازهزارسالاستکهسرانگشتتوانایخوشنویسانایرانی،بر
سینهپرنیانیکاغذبهنقشآفرینیپرداختهاست.دبیرواستاد
مبتکرآقایاکبرفتحیهنرمندیاستباذوقوتواناوخطاطی
کریمالخلقکهبهقدرتقلممبتکــرش،طرحینودرانداخته
است.گفتوگوییباایشانانجامدادهایمکهشمارابهخواندن

آندعوتمیکنیم.

لطفًاخودتانرامعرفیبفرمایید؟
اکبر فتحی هستم، متولد اسفند 1356، فارغ التحصیل مهندسی 
عمران از دانشــگاه تبریز و هنرآموز هنرستان با 22 سال سابقه 

تدریس درس نقشه کشی معماری و ساختمان.

ازسابقهفعالیتهاوکارهایتانبرایمانبگویید؟
من همزمــان با تحصیل در دانشــگاه، کار خوشنویســی را 
هم دنبــال کردم و در ســال 1380 گواهی ممتــاز انجمن 
خوشنویســان را دریافــت نمــودم. در ســال 1385 اولین 
آموزشگاه تخصصی خوشنویسی با خودکار را برای اولین بار در 
شــهر تبریز دایر کردم. سپس با مطالعه آخرین دستاوردهای 
نظریه های آموزشــی و اســتفاده از علم موفقیت، شــروع به 
طراحی مدرن ترین روش آموزشــی خوشنویسی با خودکار به 

شیوه های مختلف نمودم.

شاخهتخصصیخوشنویسیشماچیست؟
کاربردی کــردن هنر خوشنویســی با ابزار نوشــتاری روزمره 
مثل: خودکار، مداد و... و نیز تکنیک فوق العاده آســان آموزش 

زیبانویسی با خودکار با 150 کلمه طالیی.

خطنستعلیقشمادارایچهمؤلفههاوروشهاییاست؟
ما برای آسان تر کردن کار آموزش در دوره اول خوشنویسی، فقط 
4 اصل را رعایت می کنیم. خواهیم دید که مشکل بدخطی اکثر 
ما، عدم رعایت یکی از این 4 اصل اســت که عبارتند از: 1. خط 
کرسی، 2. اندازه، 3. زاویه، 4. تناسب. به عقیدة ما هر کس جمع 

و تفریق می داند خیلی راحت می تواند خوشنویسی کند.
خط کرســی یا خط زمینه، همان خطوطی اســت که همواره در 
دفترهای مشق و تمرین آن ها را مشاهده می کنیم. متأسفانه کمتر 
کسی طرز استفاده آن را می داند و علت اصلی بدخطی ما این است 
که فاصله حروف و موقعیت آن ها نسبت به خط کرسی را نمی دانیم.

علت دوم بدخطی ما، عــدم آگاهی ما از اندازه حروف و کلمات 
اســت. علت ســوم نیز عدم آگاهی و رعایت زاویه شروع و پایان 
حروف و کلمات و آخرین علت، عدم رعایت تناسب بین حروف 

و کلمات می باشد.
حروف الفبا، هنگامی که جدا از هم نوشــته شــوند با وقتی که 
متصل به یکدیگر نوشــته شــوند، متفاوت خواهند بود. حروف 
الفبای فارسی با حذف حروف مشابه )حروفی که شکل کلی آن ها 
یکی اســت و تنها با یک، دو یا سه نقطه از هم متمایز می شوند 
ماننــد حــروف ب، پ، ت، ث( هجده حرف می باشــد که اگر 
بخواهیم آن ها را در حالت جدا بنویسیم، نسبت به خط کرسی 
دو حالت خواهند داشــت، یا روی خط کرسی قرار می گیرند یا 
وسط خط کرسی. هیچ حرفی در خط نستعلیق، کاماًل زیر خط 

کرسی قرار نمی گیرد.
حروفی که روی خط کرسی قرار می گیرند این حروف هستند:

اولینکتاب
داستانمصور
کودکان

سیدرسامارژنگیتبریزی
سید عباس رســام ارژنگی تبریزی نخستین نقاش ایرانی است 
که داستان های کودکانه را به تصویر کشیده و اولین کتاب های 

داستان مصور را برای کودکان ایرانی خلق کرده است.
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و حروفی که وسط خط کرسی قرار می گیرند این حروف هستند 

که به دوایر معروف هستند:

اگــر دقت کنیم، می بینیم که هیچ کــدام از این حروف دایره 
نیســتند، بلکه یک بیضی بــا زاویه 45 درجه انــد؛ یعنی ما 
اگر بتوانیم به زبان ســاده تر یک تخم مرغ با زاویه 45 درجه 
بکشیم، توانســته ایم نصف حروف را یاد بگیریم. به شکل زیر 

دقت کنید:

اگر یک نفر بتواند این حرکت را خوب اجرا کند تقریبًا می شود 
گفت 50 درصد خط اش زیباتر خواهد شد.

 

برای اولین بــار دفاتر 5 خطی طراحی و 150 کلمة طالیی را 
ابداع کرده ام و معتقــدم هرکس بتواند این 150 کلمه را یاد 
بگیــرد در حقیقت حالت های مختلــف هر حرف را در حالت 
متصل در اول کلمه، وســط کلمــه و انتهای کلمه یاد خواهد 
گرفــت و  تقریبًا با یک ســاعت تمریــن در هر روز در مدت 
حداکثر یک ماه، یادگیرنــدگان محترم به عنوان مثال اولیای 
دانش آمــوزان قادر خواهند بود خط نســتعلیق را یاد بگیرند 
و وقتی فرزندانشــان تمرین می کنند نوعی حس بی ســوادی 
هنری و ناآگاهی خط دســت ندهد و بتوانند در انجام تکالیف 

درسی، با فرزندانشان همراهی کنند.

آیااینطرحسابقهاجراشــدندرحوزةآموزش
ابتداییرادارد؟

بله، در مهرماه 1395 اولین کارگاه آموزشــی در سطح کشور برای 
بیش از 150 نفر از همکاران پایه اول ابتدایی اداره آموزش وپرورش 

ناحیة 1 تبریز به صورت کاماًل موفقیت آمیز اجرا شده است.

آیابرنامهایبرایاجرایطرحدرســالهایآتی
دارید؟

از آن جا که خط نســتعلیق از ســال ها پیــش به عنوان خط 
ملی و اول ایرانیان به طور رســمی اعالم شــده است، وزارت 
آموزش وپرورش گام های مهمی را برای آشنایی دانش آموزان 
برداشته است که از جمله این اقدامات تغییر خط کتاب های 
فارســی از خط تایپی به خط زیبای نستعلیق تحریری است. 
امید داریم بــا عنایت خداوند متعال طبــق برنامه ریزی های 
مفصل انجام گرفته شده تا سال 1400 به تمام معلمان کلیه 
مقاطع و پایه ها طبق چارت های مشــخص، خط نســتعلیق 
تحریری آموزش داده شــود، به طوری که در آینده حتی یک 

معلم غیرآشنا به خط نستعلیق نداشته باشیم.

باتشــکرازشمادرپایانمصاحبهاگرپیامخاصی
داریدبفرمایید.

امیدوارم تمامی ایرانیان با توجه به فرهنگ غنی و استعداد هنری 
که در نهاد خود دارند روزبه روز در زنده نگه داشتن زیبایی های 
هنری کــه از جملة مهم ترین آن ها خط اســت تالش و توجه 
بیشتری داشته باشند. از شما هم که زحمت انجام این مصاحبه 

را کشیدید سپاسگزارم.

اولین ســینمای عمومی ایران، به نام ســینما سولی 
)خورشــید( در سال 12۷9 )۵ ســال پس از اختراع 
جهانی سینما توســط برادران لومیر( در سالن نسبتًا 
بزرگی در طبقه دوم آموزشــگاه کاتولیک فرانســوی 
در جنب کلیســای کاتولیک ها در تبریز تأسیس شد. 
تأسیس نخستین سالن سینمای عمومی تهران توسط 
میرزا ابراهیم خان صحاف باشی در سال 128۴ به چهار 

سال بعد مربوط است.

اولین
سینمای
ایران



۱۳
۹۶

ن 
هم

|  ب
 ۵ 

ارۀ
شم

  | 
۳۶

رۀ 
 دو

م |
معل

شد 
  ر

ي |
شرق

ن 
جا

رباي
 آذ

مه
ژه نا

وي

۵۴

در ســال 1280 خورشیدی، تبریز شــاهد راه اندازی 
نخستین تراموای کشور برای جابه جایی مسافران بود. 
میدان محل اســتقرار این وسیله امروزه به قونقاباشی 
معروف است. »قونقا« یا تراموا از سال 1280 تا 1320 
خورشــیدی به مدت ۴0 ســال در تبریز، مردم را در 
فاصله ایستگاه راه آهن این شهر تا قونقاباشی جابه جا 
می کرد. نیروی محرکه واگن های قونقا، اسب ها بودند 

که واگن را روی ریل به حرکت در می آوردند.

یکمدرسه،8دانشآموز،یکدنیاانگیزه
مهرنازرفیعی
معلم منطقه 9 آموزش و پرورش تهران
عکس:محمداصغری

ش
زار

گ

در رفتیم مدرســهای به بازدید برای
منطقهترکمانچایآذربایجانشرقی؛همان
جاییکهدرتاریخکشورمانبهجهتآن
وحال ننگینشمشــهورشده قرارداد
میرودبهجهتابتکارمعلمخوشذوقو

خالقششهرهعاموخاصگردد.
پژوهش ســرای دانش آموزی سیروس 
میــرزازاده روســتایی »یالقــوز آغاج« 
مدرسه ای که در دهة هفتاد حدود 200 
دانش آموز داشــته ولی اکنون به جهت 
مهاجرت مردم روســتا به 8 نفر تقلیل 
یافته است تا روستای »یالقوز آغاج« ما 

را »تک معلم« کند.
ولی جالب این اســت که نه تعداد کم 
دانش آموز و نه سال های آخر کار آقای 
معلم، از انگیزه و تالش و طرح و برنامه 

 او نکاسته است.
دورانــی  بــه  را  انگیــزة خــود  وی 
برمی گردانــد که خود دانش آموز همین 

مدرسه بوده است. 
ولی همیشه از اینکه دروس به صورت 
تئوری و خشک به حافظه سپرده می شد 
رنج می برد. به خصوص اگر دانش آموزی 
در امــر تحصیل کوتاهــی می کرد و به 

»فلک« سپرده می شد!
این امر انگیزه اصلی می شود که آقای 
معلم ما در طول 27 سال خدمت خود 
با امکانات روستا، مردم، آموزش وپرورش 
و خّیرینــی کــه مجذوب کوشــش و 
خالقیت او شــده اند به ایجاد، تکمیل و 

به روزرسانی پژوهش سرا بپردازد.

نخستین
قطارشهری

تصویر 1



۵۵

ویژگیهایپژوهشسرا
بهکلیة برابر یا نگاهعلیالســویه 

کتابهایآموزشی
از آنجا که کتاب هــای مورد تدریس 
متنــوع اســت و اســتعداد و عالقــه 
دانش آموزان نیز مختلف و معلم وظیفه 
دارد به همه موارد بپردازد لذا به فراخور 
امکانات و اطالعــات درهمه زمینه ها و 

مباحث در پژوهش سرا یافت می شود.
از قرآن )چشــمه زمــزم( )تصویر1(

فارســی )ریزعلی خواجوی( )تصویر2( 
جغرافیــا و تاریخ )ماکت مناطق جنگی 
و...( اجتماعــی )عالئــم راهنمایــی و 
رانندگــی( علوم )مراحل دانه، کشــت، 

برداشت، انواع ســنگ ها، ماکت جلگه، 
آب  نما و ماهی... .( )تصویر3(

توجهبهحلسؤاالتدانشآموزانو
یارفعشبهاتعلمی

گاه یک تصور غلط دانش  آموز باعث و 
انگیزه ساخت وسیله و آموزش می شود. 
مثالً  وقتی از دانش آموزی می پرسد که 
برق چگونه تولید می شــود و با جواب 
کامــاًل غیر واقعــی و غلــط او مواجه 
به ســاخت دستگاه  می گردد، دســت 
تولید برق می زند تا بچه ها را از نزدیک 

با روند تولید برق آشنا کند؛ 
تلفیقسنتومدرنیته

پژوهش ســرا پر بود از وســایل شخم 
زدن قدیمی مردم روســتا و یا وســایل 
بافت قالی و گلیم، تــا امکانات امروزی 
از ویدئــو و ویدئوپژوکتور و لب تاپ و... 

)تصویر۴(
در جــای جای مدرســه و در کنار 
ماکت هــا، کتاب هــای مختلف علمی و 
دانش آموزان  دسترس  در  رشد  مجالت 

قــرار دارد تا هــر کس بنابــر عالقه و 
استعداد خود به راحتی از آن بهره ببرد. 
)تصویــر۵( مثاًل کتب مختلــف دربارة 

داروهای گیاهی و خواص آن و...
رشد کودک و نوجوان و...

تنــوع بــازی و ســرگرمی در کنار 
پژوهش ســرا کــه موجب جلــب نظر 
بازی هایی چون  دانش آموزان می شــد. 
مار  کاردســتی، شطرنج،  بازی«،  »گل 
و پلــه، نقاشــی، پازل، اعصاب ســنج... 

)تصویر۶(
قابل اســتفاده بودن برخی از موارد 
موجود در پژوهش ســرا بــه جاذبه های 
آن افزوده است. مثالً : از گیاهان منطقه 
برای دمنوش هــای مختلف، یا از گردو، 
ترشی و مربا درست کردن و... )تصویر۷(

بهــره بردن از وســایلی که در انبار 
خانه های مــردم جا اشــغال کرده بود 
که هر یک نشــان از علــم و خالقیت و 

اولینمدرسۀ
حرفهایو
بازرگانی

تاریخ تأسیس: 1301 شمسی
مؤسس: محمدعلی تربیت

زنده یاد حســین امی، درباره تأسیس نخســتین مدرسه بازرگانی به همت مرحوم 
محمدعلی تربیت می نویســد: توجه مرحوم تربیت بر این بود که در برنامه مدارس 
متوسط تغییراتی بدهد و آن ها را با محیط و احتیاجات محلی متناسب سازد؛ بنابراین 
درصدد تأسیس یک مدرسة تجارت برآمد که محصلین در آن به امور بازرگانی آشنا 
شوند و برای این مقصود به یاری چند تن از متخصصین، برنامة مخصوص نوشت و در 

پی آن مدرسة دولتی تجارت در سال 1301 در  تبریز افتتاح گردید.
مدرسة تجارت با مدیریت مرحوم علی مجیر مولوی »مجیرالدوله« تأسیس شد.

تصویر 2

تصویر 3

تصویر 4



رصدخانه مراغه که بزرگترین رصدخانه جهان در دوره قبل از اختراع تلسکوپ 
بوده اســت در زمانی که مراغه به پایتختی توســط هالکو خان مغول انتخاب 
شــده بود روی تپه ای در غرب مراغه در اســتان آذربایجان شرقی ساخته شد. 
 رصدخانه درســال657 به دســتور هالکو و همت خواجه نصیرالدین طوســی 
بنا شده است. بنای رصـدخانه، 15سال طول کشید. به امر هالکو کتب و اسباب 
و آالت علمی و نجومی بسیار که از فتح بغداد بدست آورده بود درآنجا متـمرکز 
گردید . مشهورترین دانشــمندان آن عصراز جمله قطب الدین شیرازی، عالمه 
قطب الدین فخرالدین مراغی، محی الدین مغربی، علی بن محمود نجم الدین 
االســـطرالبی و....  در آنجا جمع شــده بودند.بیشترین پژوهش های علمی در 

نجوم در این برهه اتفاق افتاد. 

رصدخانه
مراغه

تصویر 5

تصویر 6
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ابتکار سرزمین ما دارد، )تصویر8( مثاًل درب چوبی ورودی خانه 
بــه همراه قفل چوبی آن کوزه هــا و ظروف مختلف قدیمی و ... 

صندوق ها، چرخ خیاطی قدیمی
همکاری و مشــارکت دانش آموزان در پژوهش سرا یکی دیگر 
از شــاخصه های آن بود مثاًل خود دانش آموزان درکشت، آبیاری و 
برداشت مشــارکت می کردند و هر یک نیز گلدانی به نام خود در 
مدرسه داشتند که رسیدگی آن ها به عهده خودشان بود. )تصویر9(

ایجاد تفکر »مدرسه ما خانة ماست«
یکی از محاســن این جمع دانش آموزی مشــارکت در تغذیة 
زنگ تفریح، نظافت دست شــویی؛ تمیز نگه داشــتن مدرسه و... 

است.
و همه دانش آموزان هنگام ورود به ســالن، کفش های خود را 

درآورده و دمپایی مخصوص به خود را می پوشیدند.

»کالسیبهوسعتیکمدرسه«
 از همــه جالب تر این بود که در یــک کالس 8 دانش آموز در

6 پایه متفاوت )اول تا ششم( تحصیل می کردند.
فضای کالس ترکیبی از همة پایه ها بود از»َا« مثل انار و حروف 
الفبا تا دانه های گیاهی و آیات قرآن و تنوع تخته ها  و لب تاپ  ها 

و هدفون و...
شــیوه  تدریس معلم مطابق با برنامه 6 پایه صورت می گرفت. 
مثاًل هنگامی که معلم به دانش آموز ســال اول تدریس می کرد 
دانش آمــوزان پایه های دیگر با اســتفاده از لپ تاپ و هدفن، یا 

دیکته می نوشتند یا قرآن می آموختند و... )تصویر10(
ســپس دانش آموزان خود توســط فلش امالی خود را ذخیره 
کرده و پرینت می گرفتند و خودشــان یا دوستانشان یا معلم به 

تصحیح دیکته می پرداختند.
بدین ترتیب همه دانش آموزان اســتفاده 

بهینه از ساعت آموزشی خود می کردند 



تاریخ تأسیس: 1300 شمسی   
مؤسس: محمدعلی تربیت

وجود کتابخانه های غنی در هر شهری نشانگر پیشرفت فرهنگ و تمدن 
در آن دیار است و این کتابخانه ها کانون های پرارجی هستند که  راه را 

برای پیشرفت جوامع در اغلب زمینه ها فراهم می کنند.
در تاریخ معاصر ایران در زمینة تأسیس کتابخانه عمومی و قرائت خانه 
نیز تبریزی ها پیشگام هســتند. نخستین قرائت خانه کتابخانه عمومی 
ایران در سال 1312 ه.ق توسط مرحوم میرزاحسن خان خازن لشکر با 

کتابداری میرزا حسن شریعتمدار در تبریز تأسیس شد.
کتابخانه عمومی تبریز، نخستین کتابخانة دولتی ایران است که در سال 

1300 ه.ش به همت محمدعلی تربیت در تبریز ایجاد شد.

اولینکتابخانه
عمومی

تصویر ۷

تصویر 9

تصویر 8

تصویر 11

۵۷

و معلم نیز در برنامه ریزی خود به نتیجه مطلوب می رسید.
در کالس یک خط تلفن ثابت وجود داشت تا امکان ارتباط 
مســتقیم اولیا و دانش آموزان یــا بالعکس را مهیا می کرد و این 
امر با توجه به زندگی روســتا هم الزم بــود و هم بهانه آوردن 

تلفن همراه به مدرسه را منتفی می نمود.
اما نکتة مهم این اســت که معلم خالق مــا همچنان دغدغه 
داشــت و پرشــور و با توان طرح و برنامــه می ریخت و درصدد 

تکمیل و یا ایجاد زمینه های مناسب دیگر بود.
از جمله با توجه به فرموده مقام معظم رهبری در بحث »اقتصاد 
مقاومتی« درصدد بود تا دانش آموزان را با مشــاغلی که در شرایط 
بومی منطقه ضروری و الزم بود آشنا کند مانند: مهندسی کشاورزی، 

مبارزه با آفات، شیوه های دامداری نوین و... )تصویر11(

درپایانتــکمعلم»روســتایتکدرخت«مــابرایهم
حرفهایهایخوددوتوصیهمهمداشتاولاینکه،معلمیعشق

استنهفقطشغلیبرایداشتنپولوگذرانزندگی!
دوم:ایکاشهرکسکهقصدمعلمیداردقبلازاشــتغالبه
مدارساســتثناییبرودوصبروحوصلهرامشقوتمرینکند
سپسبهمدارسعادیبیایدتاقدرعافیتداندواززدنهرگونه

برچسبیبردانشآموزانخوددارینماید.

قطعًاتماممطالبیکهگفتمتنهاگوشهاییبودازتسلطعلمی،
ذوق،دلســوزی،ابتکاروخالقیتجنابآقایســیروس
البته که میرزازاده
باهنــرآمیخته

شدهبود.



درآموزشگاهشبانهروزیحضرتزینبکبری)س(

۵۸

شــهرداری تبریز نخستین شــهرداریـ  یا به اصطالح آن روز، بلّدیهـ  ایران بود 
که در ســال 128۷ بنیاد یافت و قاسم خان والی تحصیل کردة دانشگاه سن سیر 

)saint cyr( فرانسه به عنوان اولین شهردار تبریز انتخاب شد.

نانونمک
لیالعزیزیان

مدیریت آموزشگاه شبانه روزی زینب کبری)س( 

ش
زار

گ

 َو َمْن َیتَِّق اهلّلَ َیْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َو َیْرُزْقُه 
ْل َعَلى  ِمْن َحْیُث ال َیْحَتِســُب َو َمْن َیَتَوکَّ
اهلّلِ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اهلّلَ باِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل 

ء َقْدرًا اهلّلُ لُِکلِّ َشیِْ
)سوره طالق، آیه های 2و3(

آیة کیمیاگری را سرمشــق 
و ســرلوحه کارم کــردم و بــا 
توکل به خدا در آموزشــگاهی 
نامش  خدمت می کــردم که 

نام  به  بود  مزین 

مبارک حضرت زینب)س(. سرپرستانش 
مهربان ترین  معاونینش  و  دلســوزترین 
و  محروم تریــن  دانش آموزانــش  و 

معصوم تریــن بچه هــا بودنــد و از هــر 
لحاظ آموزشگاه مســاعد بود برای انجام 

فعالیت های مبتکرانه.
مهــم  اهــداف  از  یکــی 
به  رســیدن  آموزش وپــرورش 
حیات طیبه و قرب الهی است. 
از آنجــا که آرزوی شــخصی 
این جانب نیز قرب الهی اســت 
بهترین راه را برای رســیدن به 
قرب الهی خدمت به دانش آموزان 
محروم منطقه خود دیدم. بنابراین 
اقــدام به آموزش  و پــرورش آنان از 
طریق امکانات موجود منطقه و مدرسه 
نمودم. محیط خوابگاه و شــبانه روزی 
بودن مدرســه باعث می شــود بچه ها 
اوقات فراغت بیشــتری داشته باشند. 
پس بایــد این اوقات فراغت به بهترین 
وجه پر شــود که هم ارزش مادی برای 
دانش آموزان داشــته باشــد و هم برای 
دانش آموزانی  باشــد.  ثمربخش  مدرسه 
که در مدرسه شــبانه روزی زینب کبری 
مشغول تحصیل بودند اکثراً از روستاهایی 
می آمدند که در آن ها کارهای هنری مثل 

اولین
شهرداری
تبریز
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گلیــم و فرش بافی کمتر  رواج داشــت. 
لذا اولیــن اقدام  ما  آمــوزش هنر قالی و 
گلیم بافی هنر اصیل شهرمان، به آن ها بود 
تا از این طریق در آینده بتوانند به اقتصاد 

خانواده خود نیز کمک کنند.

دومین اقدام ساخت چراغ سنگ نمک 
بود که به دلیل نزدیکی شــهر مهربان به 

معادن ســنگ نمــک بهترین فرصت 

برای انجام این کار بود. طرح اولیة اجرای 
چراغ خواب ســنگ نمک از طرف یکی 
از معاونین مدرســه پیشــنهاد شد. این 
کار با پشــتکار و همراهی کادر مدرسه 
و انگیــزه دانش آموزان ادامــه یافت و با 
استقبال دوستان و آشنایان از این طرح 
ساخت چراغ خواب سنگ نمک گسترش 
یافت، طوری کــه هم اکنون با یاری خدا 

توانســته ایم کمک های مالی فراوانی هم 
به دانش آموزان و هم به مدرســه داشته 

باشیم.

یکی دیگر از طرح های اجرایی در مدرسه 
تشــکیل کالس های امداد و نجات برای 
دانش آمــوزان خوابگاهی بود تا در مواقع 
بحران کمک رسان روستا های خود باشند.

در این راستا ما فعالیت های دیگری نیز 
نظیر قالب بافی، تزیین کله قند، پرورش 
ســبزة عیــد و پــرورش گل و گیاه  نیز 
داشــته ایم  که به دلیل عدم حمایت از 

ادامه آن منصرف شدیم. 
 امید است در آینده با حمایت و تشویق 
و کمک مالی مســئوالن عزیــز بتوانیم 
فعالیت هــای خود را گســترش دهیم و 
زمینه اشــتغال و کارآفرینی را از مدرسه 

شروع کنیم نه از دانشگاه.

منتخدایراعزوجل
کهطاعتشموجبقربتاست
وبهشکراندرشمزیدنعمت

با تشکر از ادارة کل آموزش وپرورش 
استان، ادارة آموزش وپرورش »منطقه 
مهربان«، همکاران: خانم زهرا واحدی، 
خانم ثریا نوروزی، خانم رویا مهربانی، 
الناز جاودانی، صغری مسجودی، آقای 

سیدی نسب 

تاریخ تأسیس: 1232 ه.ق
مؤسس: میرزا زین العابدین تبریزی

میــرزا زین العابدین تبریــزی ملقب به 
»پدر صنعت چــاپ ایران« در ســال 
1232 ه.ق نخســتین ماشین چاپ را 
که از نوع حروف ســربی بود از روسیه 
وارد تبریز کرد و در محله ویجویه نصب 
نمود. وی پس از 8 ســال این صنعت را 

به تهران برد.

اولین
چاپخانه
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معلمیراچگونهشروعکردید؟
از کودکی به معلمی عالقه داشــتم. در 
دورانی که مهدکــودک می رفتم بچه ها را 
دور خودم جمع می کردم و برای آن ها معلم 

می شدم.
معلم ادبیات من ـ خانم انصاری ـ تأثیر 
بیشــتری در انتخاب رشــته ادبیات برای 
معلمی من داشــتند. 4 سال در صوفیان 
ایشان معلم من بودند. رفتار ایشان به عنوان 
الگو تأثیر زیادی روی من داشت. نوع پوشش 
و رفتار ایشان برای همة دانش آموزان خیلی 
تأثیرگذار بود. همه معلمان ما خوب بودند. 
من از این جهــت خیلی مدیون معلمانم 
هستم. اولین گروه دیپلمة منطقة صوفیان 
ما بودیــم؛ اولین کالس 16 نفره رشــته 

فرهنگ و ادب.
برای اینکه زودتر معلم شوم وارد تربیت 
معلم شدم و مجدداً در ترم آخر دوره تربیت 
معلم  سال 1371امتحان کنکور دادم و در 
رشته ادبیات فارسی دانشگاه تبریز پذیرفته 
شدم. جالب اســت بدانید که فقط رشته 
ادبیــات را انتخاب کردم و آن هم فقط در 
10 دانشگاه از 100 انتخاب! چون همزمان 
در شــهر شبســتر در بخش دیزج خلیل 
تدریس داشــتم اولین انتخابم تبریز بود. 

شدم دانشجو معلم. 
مدام دنبال یادگیری هســتم تا بیشتر 
مورد قبول دانش آموزان باشم و روش های 
ارتباطی را یاد بگیرم تا دانش آموزان ابتدا مرا 
قبول کنند و بعد به موضوع درس بپردازم. 

منظورشماازقبولکردنچیست؟
من معتقدم اگر معلــم اطالعات زیادی 
هم داشته باشد اما مورد قبول دانش آموزان 

نباشد،  با جدیدترین روش ها هم نمی تواند 
آن مطلب را به نحو مطلوب به دانش آموزان 

بیاموزد.
معلم ابتدا باید به این بیندیشــد که چه 
کنــد تا دانش آموزان به او اعتماد کنند،  و 
ســپس به چگونــه درس دادن فکر کند.  
تأییــد از طرف دانش آموز موثرترین پیش 
نیاز  انجام فعالیت ها در کالس درس است.
نمونهایازتجربةخودتانرادراین

زمینهبفرمایید.
مثاًل در زمینة روش کالس معکوس، من 
آن را در یک کالس مدرســه اجرا کردم و 
در کالس دیگــر اجرا نکردم. چرا که اقبال 
و همراهی دانش آموزان برای من مهم بود. 
رمز دیگر معلمی منعطف بودن معلم است. 
انعطاف درباره فضا، کالس، موضوع درس، 
روحیه دانش آموزان و... اگر معلم این ها را 

لحاظ نکند نمی تواند موفق شود.
من معتقدم که وقتی طرحی می آید نباید 
بدون شناخت شرایط کالس و دانش آموزان 
و بومی سازی آن را بپذیریم و اجرایی کنیم! 

این گونه طرح ها هرگز جواب نخواهد داد.
حتی ممکن اســت طرحی در مشــهد 
خوب جواب بدهد اما در تبریز نه تنها جواب 
مناســب ندهد که حتی زیان هم برساند. 
به نظر من بومی ســازی هر طرح با رعایت 
اصول اساســی و اصلی طرح خیلی مهم 

است.
بومیسازییعنیچه؟

با مثال کالس معکوس پاســخ شــما را 
می دهــم. من از طریق مقاالتی که در این 
زمینه مطالعه کردم با کالس معکوس آشنا 
شــدم. از فرصت ها استفاده کردم. از گروه 

تلگرامی که یکی از همکاران استان زنجان 
درباره این موضوع داشتند استفاده کردم. 
وقتی مطالعه کردم متوجه شدم به شکل 
دیگری من این کار را  ســال ها قبل انجام 

می داده ام. 
 با توجه به حجم زیاد کتاب ادبیات فارسی 
همة همکاران ســال سوم متوسطه دوم و 
پیش دانشــگاهی تدبیری دارند تا بتوانند 
کتاب را به اتمام برسانند. من هم همیشه 
برای خودم برنامه ســاالنه دارم. از ابتدای 
ســال بعضی دروس را که حجم بیشتری 
داشتند از قبل مشخص می کردم. و برای 
آن ها از ابتدا فیلم هــای 5 دقیقه ای آماده 
داشــتم که در اختیار بچه ها به شکل های 
مختلف )کپی روی فلش مموری، سی دی( 
قرار می دادم. به نوعی پنجاه درصد مطالب 

داده را در اختیــار بچه ها قرار 
بودم.

براســاس  بچه هــا 
اطالعاتــی کــه در 

اختیار داشتند و 
یا خودشان 

بومیسازیدرکالسمعکوس
گفتوگوباخانمحکیمهخوشنظر

محمدرضاحشمتی

مؤلفان:نیاز پناهی، سعیده ابوالحسن زاده، علی عبدی، عصمت زارع، رعنا 
هاشم پور

ناشر: انتشارات آلتین، تبریز، 1396
تعدادصفحه:130 صفحه

این کتاب با هدف ترغیب آموزگاران به استفاده بهینه از ابزارهای آموزش 
ریاضی به منظور تحقق یادگیــری اصیل، عمیق و ماندگار و رفع اختالالت 
احتمالی در یادگیری درس ریاضی تهیه و تألیف شــده است، به طوری که 

معجزهابزارهای
آموزشی
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گــردآوری کرده بودند به شــکل گروهی  
درس را ارائــه می دادند. با این روش نصف 
کار انجام می شــد. وقتــی با روش کالس 
معکوس آشنا شدم. متوجه شدم که خودم 
از سال 87 به شکل سنتی این کار را انجام 
می داده ام منتها نه با اســتفاده از امکانات 

شبکه و... 
االن به کمک شبکه های مجازی این کار 
را انجام می دهم. با مطالعه مطالب بیشتر از 
مجله رشد مدرسه فردا با ابعاد بیشتری از 
مفهوم کالس معکوس آشنا شدم. من این 
روش را در یک کالس که خودشان تمایل 
داشــتند اجرا کردم. بــرای این کار ابتدا با 
دانش آموزان هماهنگ کردم که قرار دادن 
محتوای درس ها را در شبکه های مجازی 
پیگیری کنند. ابتدا با والدین دانش آموزان 
نشستی برگزار کردم و درباره روش توضیح 
دادم تا فرصت اســتفاده از تلفن همراه را 
به فرزندان خود بدهند. خوشبختانه اولیا 
نیز با من همراهی کردند. به نظر من این 
یعنی توجه به فرهنگ و بوم منطقه. بر این 
 اساس یک گروه تلگرامی ایجاد کردیم. که 

من با ســرگروه ها ارتباط داشتم. 
موضوع درس را در گروه ها تقسیم 
می کردم. با این روش توانســتم 
درســی را که باید در سه جلسه 

توضیــح 
هــم  د

در یک جلســه با نتیجه ارزشیابی بهتری 
ارائــه دهم. حتــی در ایــن روش بچه ها 
اطالعات بیشــتری از کتــاب در اختیار 
داشــتند و زمینــه تمرین آن ها بیشــتر 
می شد. شبکه های مجازی زمینه مناسبی 
برای پیگیری فعالیت هــای بچه ها ایجاد 
کرده است و بچه ها مطلب را عمیق تر یاد 
می گیرند دانش آموزان من، از تعطیالت با 
این روش اســتفاده بیشتری کردند. خود 
بچه ها در خواست مطلب بیشتری داشتند. 
بد نیســت بدانید که من در مدارس کم 
برخوردار اجتماعی و اقتصادی کار می کنم. 
شــاید نداشتن توان مالی برای شرکت در 
کالس های مؤسسات بیرونی جهت کنکور 
هم در اقبال دانش آموزان به روش کالس 

معکوس موثر باشد!
من روش های تدریس را در کالس درس 
بومی می کنم. بر این باورم که درس پژوهی  
را که در ژاپن اجرا شده من نمی توانم بدون 
بومی سازی در تبریز اجرا کنم. در گذشته 
هم به شکلی درس پژوهی را اجرا می کردیم. 
در ساعت های تفریح درباره روش تدریس، 
روش ارتباط، روش ارزشــیابی 
با همکاران در دفتر مدرسه 
صحبــت می کردیم و بعد 
هــم از همدیگر بازخورد 
می گرفتیــم که با 
این روش رفتار 
ی  د کر

نتیجه چه شــد؟ یا اینکه این موضوع را با 
این روش تدریس کردی چطور شد؟ حال 
اگر فرصت حضور در کالس همدیگر را هم 
داشته باشیم می توانیم براساس مشاهده 
به همدیگــر بازخورد بدهیــم. این روش 
را معلمان ما سال هاســت اجرا می کنند. 
هدف این بود که رشــد در ما اتفاق بیفتد 
و ما متوجه اشکاالت خود شویم. این نوع 
روش ها نباید وارد مسابقات و جشنواره ها 
شــود. چرا که شاهد هستیم این کارها به 
دلیل مسابقه ای شدن و جشنواره ای شدن 
خراب شــده اند. این روش ها با بخشنامه 
هم انجام شــدنی نیست، البته شاید برای 
آمار دادن خوب باشد اما مفاهیم ذاتی آن 

مغفول هستند.
اگر دو روش جدیــد کالس معکوس و 
درس پژوهی بر مبنــای عالقه معلم اجرا 
نشود نمی تواند اثربخشــی الزم را داشته 

باشند و شکست خواهد خورد.
مرزبومیسازیکجاست؟

مرز بومی سازی به افراد مجری بستگی 
دارد، البتــه با توجه به اصول اساســی آن 
روش. امــا در مورد دانش آمــوزان باید به 
فرهنگ محیط توجه کنیم. حتی فرهنگ 
یک کالس با فرهنگ کالس دیگر متفاوت 
اســت. در اینجا پذیرش دانش آموزان هم 

مهم است. 
در روش کالس معکــوس بایــد والدین 
دانش آمــوزان را هم توجیه کرد. تا فرصت 
اســتفاده از کامپیوتر و  تلفــن همراه  را 
به فرزندانشــان بدهند. بدون هماهنگی 
بــا خانــواده ایــن روش می توانــد برای 

دانش آموزان مسئله ساز شود. 
اشتیاق دانش آموزان پس از آشنایی با روش، 
تأثیر زیادی در پیشرفت فعالیت های کالس 
دارد. بر اساس آشنایی پیشین کارهای بچه ها 

گاهی از کار خود من بهتر بود. 
باسپاسازشما

معلمان هر شش پایه بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن، به اطالعات جامعی از ویژگی ها 
و کاربردهای ابزارهای آموزش ریاضی دســت یابند. از ویژگی های بارز این کتاب مجهز 
بودن به محتوای چندرسانه ای است که عالوه بر موارد فوق، نحوه سوار کردن اجزا، انواع 

کاربرد و آموزش های مختلف با کمک ابزار را در قالب فیلم نمایش می دهد.
کتاب »معجزة ابزارهای آموزشــی« دارای چهار فصل از جمله تکنولوژی آموزشــی، 

معرفی ابزارهای آموزش ریاضی، کاربرد ابزارها و دست سازه ها می باشد.
اینکتاببهســفارشمعاونتآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورش

استانآذربایجانشرقیتدوینوچاپشدهاست.



۱۳
۹۶

ن 
هم

|  ب
 ۵ 

ارۀ
شم

  | 
۳۶

رۀ 
 دو

م |
معل

شد 
  ر

ي |
شرق

ن 
جا

رباي
 آذ

مه
ژه نا

وي

۶۲

دستیارهنرآموز فی
عر

م

گروه آموزشــی کاردانش استان آذربایجان شرقی یک نرم افزار 
کاربردی (application) مبتنی بر سیســتم عامل گوشی های 
همراه به نام »دستیار هنرآموز کاردانش« تولید کرده است. این 
نرم افزار با حجم بســیار کم، قابلیت نصب بر روی گوشــی های 
هوشــمند را دارد و امکانــات متعددی را بــرای هنرآموزان و 
هنرجویان فراهم می کند. عالوه بر این می توان آن را با تغییرات 

اندک بر روی کامپیوترهای شخصی نیز نصب کرد.
 معرفی رشته های شاخه کاردانش یکی از گزینه های این برنامه 
کاربردی است. در این بخش، اهداف، مهارت ها و بازارکار مربوط 
به رشــته ها معرفی می شود. یکی از کاربردهای مهم این بخش 
در بحث آشنایی دانش آموزان پایة نهم با رشته های کاردانش در 

موضوع هدایت تحصیلی و توزیع متوازن است.
 دسترســی به استانداردهای آموزشی رشته ها به صورت مجزا، 
کتب کمک آموزشی، برنامه اجرایی رشته ها، برنامه اجرایی دروس 
یا چارچوب برنامه اجرایی رشته، شامل لیست کلیة دروس برای 
اخذ دیپلم در رشته مربوطه از جمله نوع درس، نام درس، تعداد 
واحد، تعداد ساعات تدریس در هفته، عملی یا نظری بودن، زمان 
شــروع و پایان آموزش و کد استاندارد مهارت دروس از امکانات 

دیگر این برنامه کاربردی است.
 بــا اســتفاده از این نرم افــزار به راحتی می تــوان بارم بندی 
آزمون های مستمر و پایانی دروس، همچنین بودجه بندی دروس 

را به تفکیک مشاهده نمود.
 این نرم افزار دسترســی به نمونه سؤاالت استاندارد، همچنین 
انواع روش های ارزشــیابی و آموزش هایی در این راستا را برای 

کاربر مهیا می کند.
 بخش مربوط بــه آخرین اخبــار، اطالعیه هــا، فراخوان ها، 
نظرسنجی، سایت های مرتبط، کتب مرجع و... از دیگر امکانات 

این نرم افزار به شمار می رود.
 یکی از مهم ترین ویژگی های این نرم افزار پویا بودن آن است. 
با این توصیف که کاربر در هر زمان که امکان دسترسی به شبکه 
اینترنت را داشته باشد، می تواند نرم افزار را به روزرسانی نماید. با 
این عمل، امکانات و اطالعات جدیدی که اعضای گروه آموزشی 
اضافه کرده اند، به نرم افزار نصب شده در گوشی اضافه خواهد شد.
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نویسندگان:اسماعیل آخوندیـ  بهمن خانپور
ناشر: انتشارات آلتین، تبریز، 1396
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»راهنمای تدریس در کالس های چندپایه با رویکرد تلفیقی« در قالب سه فصل: 
نگرشی بر مدیریت کالس های چندپایه، مبحثی درخصوص رویکرد تلفیقی و جداول 
سه گانه تلفیقی با هدف ارائه روش های نوین تدریس در کالس های چندپایه )رویکرد 

راهنمایتدریسدر
کالسهایچندپایه
)بارویکردتلفیقی(

معرفییکرسانهفراگیر
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رقیِبرفیق
تبریز، شهر اولین ها، در مرداد ماه سال 96 میزبان نوزدهمین 
دورة مسابقات ورزشــی دانش آموزان دختر با نیازهای ویژه از 

سراسر کشور بود. 
در این مسابقات دانش آموزان در 4 گروه آسیب دیدة بینایی، 
آسیب دیدة شنوایی، جسمی و حرکتی و نیازهای ویژة ذهنی و 
8 رشتة ورزشی والیبال، تنیس روی میز، آمادگی جسمانی، دو 
و میدانی، گلبال، گویرانی، بوچیا و شطرنج به رقابت پرداختند. 
هدف از اجرای این مســابقات ارتقای ســطح کیفی و کّمی 
درس تربیت بدنی، ارتقای ســطح مهارت های زندگی، نیل به 
تربیت  همه جانبه و ایجاد نشــاط و شــادابی در دانش آموزان 

است. 
مریم خوشــبخت، رئیس ادارة آموزش و پرورش اســتثنایی 
استان آذربایجان شرقی؛ دربارة لحظات نابی که در خالل این 

مسابقات اتفاق افتاد می گوید: 
برای بازدید از مسابقات و نحوة اجرای آن به سالن شطرنج 
رفته بودم. حین بازدید تصویری دیدم که از بهترین تصاویر 
بود؛ تبلور واقعی ایثار و حرکتی که برای همه درس بزرگی 
بــود. بعد ادامه می دهد: دو دانش آموز جســمی حرکتی در 
حال رقابت بودند. یکــی از دانش آموزان با پا حرکات مهره 
شطرنج را انجام می داد، بنابراین نیاز به زمان زیادی داشت 
تــا مهره را جابه جا کند و زمان را بــرای خودش نگه دارد. 
نگه داشــتن وقت و فشار دکمة ساعت برای او بسیار سخت 
و زمان بــر بود. من در کمال حیرت دیــدم به محض اینکه 
او مهره را جابه جا می کند رقیبش دکمه ســاعت را برای او 
فشــار می دهد تا زمان را نگه دارد. او انــگار با این حرکت 
دکمه عمرم را فشــار می داد. انسانیت و نوع دوستی را امضا 

کرد. 

شــاید ارزش برنده شدن »یک روِز باشکوه« باشد ولی ارزش 
انســانیت »یک عمر باشکوه« اســت. او به معنای واقعی شعار 

مسابقات را اثبات کرد که:
»ما می توانیم« 

تلفیقی( تهیه و تدوین شــده است تا با مدیریت زمانی، سازماندهی فضاهای آموزشی و 
آموزش اثربخش، کیفیت این کالس ها روزبه روز بهبود یابد.

همچنین در این کتاب، کلیة سرفصل ها و اهداف مشترک بین کتب درسی شش پایة 
ابتدایی جمع آوری و در قالب جداولی نمایش داده شده تا معلمان براساس برنامه ریزی 

درسی بهترین و مناسب ترین تدریس را ارائه نمایند.
اینکتاببهســفارشمعاونتآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورش

استانآذربایجانشرقیتدوینوچاپشدهاست.



مهدیمیرزامحمدی
مدیر هنرستان

در ســال 1309 هجری شمســی به  دســتور 
وزارت معــارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه در 
تهران و شهرهای تبریز، مشهد، شیراز و اصفهان 
مدارس صنعتی تأســیس شد. تا به تربیت افراد 
فنی جهت تکمیــل متخصص برای کارخانجات 
کشور، که در آن زمان یکی پس از دیگری بنا به 
اقتضای زمان و با مســاعدت دولت به ایران وارد 

می گردید، بپردازند.
دوره تحصیل در این مدارس صنعتی سه سال 
بود و محصلین پس از دورة سه ساله و فراگرفتن 
تعلیماتی که بیشتر جنبة عملی داشت، بالفاصله 
به کارخانجات ملی و دولتی معرفی می شــدند و 
شــروع به کار می کردند. رفته رفته پیشرفت امور 
صنعتی کشور ایجاب نمود که افراد تحصیل کرده 
فنی که مــدارج علمی و عملی آنان بیشــتر از 
فارغ التحصیالن مدارس صنعتی ســه ساله باشد 

تربیــت شــوند و در کارخانجات و مؤسســات 
صنعتی به عنوان کمک مهندس مشــغول به کار 

گردند. 
 از آنجا که هنرستان ها تحت نظر وزارت پیشه 
و هنر، وزارت بازرگانی، همچنین وزارت اقتصاد و 
وزارت اقتصاد ملی قرار داشت، دانش آموزان پس 
از تعلیم در دورة شش ساله ابتدایی می توانستند 
به جای دبیرستان که دو دورة سه ساله بود، وارد 
هنرستان شده و به عنوان »هنرجو« در یک دورة 

شش ساله ادامه تحصیل  دهند. 
در سال 1384 شــورای عالی آموزش وپرورش 
هشت مدرسة کشور را به عنوان مدرسه ماندگار 
اعالم نمود که هنرســتان وحدت تبریز یکی از 
آن هاســت، از ســال تحصیلی90-89  تا امروز 
این هنرســتان با شــرایط و امکانات ویژه اداره 

می گردد.
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