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یادداشت

ما را نقد کنید
منصورملکعباسی
عضو شورای برنامه ریزی مجلۀ رشد معلم

از آنجا که شایســته اســت تولید هر محصول مادی 
پس از مدتی مورد توجه و بازنگری قرار گیرد و کیفیت 
آن از دید مصرف کننده، ارزیابی شــود، تولید محصول 
فرهنگی هم، از جمله »مجلة رشد معلم«، هر از گاه باید 

ارزشیابی شود.
بد نیست یادآوری کنیم که در فرایند تولید هر مجله 
فعالیت هایی در امور فنی، مالی، بازرگانی، حروفچینی، 
طراحی، عکاسی، گرافیکی، تهیة ماکت، صحافی، چاپ، 
تکثیر، مالی و ســپس توزیع در ســطح کشــور صورت 
می گیرد تا مجله در اختیار نمایندگان مجالت رشد در 

استان ها و باالخره دبیران محترم  قرار گیرد.
در حالی که عالوه بر این ها، برای تهیه و تدوین محتوا، از 
مدت ها قبل، عالوه بر جلسات متعدد شورای برنامه ریزی 
و کارشناسی، به منظور تهیه و سفارش مقاالت براساس 
اهداف و خط مشی های مصوب مجله، مقاالت در اختیار 
کارشناســان موضوعی قرار داده می شوند. مجموعة این 
مقاالت، مطالب واصل شــده از دبیران محترم، سؤاالت، 
نظرات و تجربیات از گوشه و کنار جمع آوری، پاالیش و 

دسته بندی محتوایی می شوند.
بدیهی اســت حاصل این فرایند که به انتشــار ماهانة 
مجلة رشــد معلم منتهی می شــود، ضرورت دارد هر از 
گاهی  بازنگری شود و بازخورد مخاطبان مشخص شود 
تا مجله در مســیر تعالی، کارایی و مشکل گشایی به راه 

خود ادامه دهد.
امروزه این ارزیابی به شکل های متنوعی صورت گرفته 
است و می گیرد. یکی از این موارد، ارزیابی توسط خود 
اعضای شورای برنامه ریزی و کارشناسی مجله است. این 
عزیزان به شکل تطبیقی، هر شماره از مجالت را از ابعاد 
محتوایی، کاربردی، طراحی، صفحه آرایی،  ژورنالیستی 

و ... مورد توجه و اظهار نظر قرار می دهند.
از آنجا که خود اعضای شــورای برنامه  ریزی از طبقة 
فرهنگی و آموزشــی کشــور هســتند و بــا دبیران در 

ارتباط اند، بازخورد حاصل از نظرات همکارانشــان، خود 
بخش دیگری از ارزیابی این تولیدات فرهنگی را شامل 

می شود.
عالوه براین ها، دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی 
و)واحد ارزیابی( نیز هر از گاهی، با توزیع پرســش نامه، 
نظرخواهی از نمایندگان مجالت در سراسر کشور، بررسی 
سایت های مجالت رشــد، پایش میزان درخواست ها و 
شمارگان ساالنة  مجالت، یعنی ســازوکارهای مختص 

خود، از برون دادها، بازخوردهایی دریافت می کند.
با هماهنگی قبلــی با ادارات کل و نمایندگان مجالت 
در هر استان و یا شهرستان، سردبیر مجله به همراه یک 
یا دو نفر از اعضای شــورای برنامه ریزی، طی سفرهای 
استانی، در مدت دو تا سه روز، در جمع معلمان حضور 
به هم می رســانند و از نزدیک بــا دیدگاه های مخاطبان 

آشنا می شوند.
بیان امکانات یا محدودیت های مجله از یک سو و طرح 
انتظارات و تقاضاها از ســوی دیگر، زمینة مناســبی را 
برای ارتقای کیفی ســطح مجله پدید آورده است. برای 
نمونــه، طرح موضوعــات و مقاالتی با عنــوان »حقوق 
معلم«،  همواره از مطالبات معلمان محســوب می شــد 
و امروزه این بخش به صورت مشــخص در مجالت وارد 

شده است.
در پایان، در سفرهای اســتانی یک نکتة قابل ذکر را 
شــاهد بودیم که جز با این روش و مــدل »رو در رو« 
کمتر بــه آن توجه می شــد. در این رفــت و آمدها و 
حضور در استان ها،  به روشنی معلوم گردید که مسائل 
و موضوعات هر بخش از کشــور پهناور ما با مســائل و 
موضوعات ســایر بخش ها متفاوت است. در هر گوشه با 
نوعی فرهنگ، آداب و رســوم، تــوان  و یا کمبود خاص 
منطقه آشنا شدیم که تاکنون به این وضوح درک نکرده 

بودیم.
منتظر نظرات شما همکاران محترم هستیم.
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یادداشت

عاشق نیستی، بگذار و بگذر!
فاطمهرضایی
معلم منطقۀ3 تهران

از کالمی که در هر فضا جاری اســت، 
می توان به موج »افکار« و در قدم بعد به 
منشــأ »باور«هایی که افکار از آن جاری 
می شــوند پی برد. باورهای ما اتفاقات و 
شکل زندگی ما را رقم می زنند و شرایط 
را طــوری که ماـ  آگاهانه یا ناخودآگاهـ  

می خواهیم، می سازند.
اگر می خواهید به افکار و باورهای خود 
در مورد چیزی آگاه شوید به »کالم خود« 
دربــارة آن، یا محیــط کاری و پیرامون 
آن دقت کنیــد. برای نمونــه، در متن 
گفت وگویی که در مدرســه با همکاران 
دارید قدری تأمل کنید تا به باور خود در 

مورد حرفة معلمی برسید.
آیا هیچ وقت از یک نقاش یا مجسمه ساز 
پرسیده اید شــما در روز چند ساعت کار 
می کنید و چند ساعت تفریح؟ قطعًا فکر 

می کنید ساعات کار او جزو تفریحش 
به حساب می آیند.

آیا از استاد قلم زنی که با 
70 ســال سن و با لرزش 
دست هنوز به کار مشغول 
است، می پرسید: »استاد، 
شــما کی بازنشســته 
می شــوید؟!« یا اساسًا 
این ســؤال به نظرتان 

مسخره است!؟
متــن  بــه  دوبــاره 
در  که  گفت وگوهایــی 
فکر  داریــد  حرفه تــان 
این گونه  بــا  آیا  کنیــد. 
پرسش ها مواجه شده اید؟ 
شما چه پاسخی داده اید؟

با  این اندیشه که »کار 
من تفریح من است. من 
هستم!«  کارم  عاشــق 

بعد از ساعت ها تدریس، ذره ای احساس 
خســتگی نمی کنیــد. تکــرار می کنم: 
»باورهای ما اتفاقات و شــکل زندگی ما 
را رقم می زنند. ما هر یک انسانی هستیم 

که قدرت خود را نشناخته ایم.«
بــه رونالــدو بگویید ما ثــروت همة 
فوتبالیســت های دنیا را به تو می دهیم، 
فقط تــو بعد از ایــن پا به تــوپ نزن! 
می پذیرد؟ به فرشچیان بگویید تابلوهای 
تو را نکشــیده می خریم، دســت به قلم 
نزن! حال چطور می شود اگر کسی به تو 
بگوید: ماهی یک میلیارد به تو می دهیم، 

سرکالس نرو؟!
نقــاش نمی توانــد نقاشــی نکنــد و 
فوتبالیست نمی تواند بازی نکند. هویت 
آن ها و زنده  بودنشان به خاطر عشقشان 
است. پرستار 
ز  ا

بیداری شبانه غر نمی زند، چون ساعات 
کارش را دوست دارد. این احساس زنده 

بودن است.
دندان پزشکی را می شناسم که در لحظة 
ترمیم دندان مریض همان شــادمانی و 
لذتی را دارد که کودکی در زمان بازی با 
اسباب بازی! کارش بی نظیر است و تعداد 
مریضان در انتظارش بســیار. در مقابل، 
پزشکی از دوستان او، به خاطر نداشتن 
مطبش  گران قیمــت  وســایل  مریض، 
را فروخــت و با ســرمایة حاصل به کار 
ساخت و ساز مشغول شد و البته بسیار 
موفق و ثروتمند! چون به آن کار عاشق 

بود. دنبال کاری باشیم که عاشق آنیم.
محــرک اصلی عشــق اســت؛ آنچه 
مشکل ها را آسان می کند. اگر با این باور 
در کالس باشی، مثل حضرت موسی)ع( 
ید بیضا داری؛ مثل حضرت ابراهیم)ع( 
آتش برایت گلســتان می شود. زمانی 
که برخی دوســتان شهید مطهری 
به او اعتراض کردند که شما شب 
نمی خوابیــد و برای روزنامة زن 
 روز )آن زمــان!( که در شــأن 
شما نیست مطلب می نویسید، 
از  »بســیاری  دادند:  پاســخ 
مخاطبان تنها اینجا هستند تا 
من برایشان از نظام حقوق زن 

در اسالم بگویم.«
به این گونه معلمی می گویند 
شغل انبیا! با این اندیشه، بعد 
خسته  تدریس  ســاعت ها  از 
نمی شــوی و با صدای زنگ، 
ناباورانه  کالســتان  بچه های 
می گویند: حتمًا اشتباه شده! 
چرا این قدر ساعِت درس شما 

زود تمام می شود؟!

۳  رشد معلم | دورۀ 3۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت 1397 |



در ابتــدای فیلمی کــه از دویدن آقای 
فرج زاده از نی ریز تا شیراز تهیه شده است 
بانوی کهن سالی دیده می شود که خوابیده 
برتخت، از کمبود کالس و مدرسه در شهر 
نی ریز می گوید. صحنة قابل توجهی است. 
گویی درد معلمی حتی در آســتانة 94 
سالگی هم او را رها نمی کند. چه درست 

گفت نظام وفا:
»دوچیز مرا کشــت؛ بالی عشق و درد 

معلمی«.
مشتاق دیدار این خانم معلم بازنشستة 
نی ریزی شــدم، و وقتی از آقای فرج زاده 
خواستم که قراری بگذارد تا به عیادتش 
برویم تازه متوجه شــدم کــه این بانوی 
محترم مادر هنرمنــد خوش نویس آقای 

طغرایی است.
قرارمان برای ســاعت 9 و نیم بود، اما تا 
برسیم چند دقیقه ای دیر شده بود. هنرمند 
خطاط را عصا به دست سر خیابان دیدیم 
که برای اســتقبال از ما منتظر ایســتاده 
است. حسابی شرمنده شــدیم. به اتفاق 
وارد حیاط کوچک و باصفایشــان شدیم. 
پســر دیگر خانم سلیمی و تنها دخترش 
دم در حیاط به اســتقبالمان آمدند. وارد 
که می شدی ابتدا هال کوچک و مرتبی را 
می دیدی که تختی در یک طرف آن قرار 
داده شده بود. ما را به اتاق پذیرایی هدایت 
کــرد. این بار خانم معلــم بر روی تخت 
نبود، بلکــه در اتاق پذیرایی بر روی مبل 

نشسته بود.جثة نحیف و کوچکی داشت. 
ریز نقش بود. درست مثل مادر بزرگ های 
قصه ها، چارقد سفیدی بر سر داشت که 
با یک ســوزن زیر گلو، آن را سفت کرده 
بود. صورتی گرد و چهره ای مهربان داشت. 
یک عینک قهوه ای با قاب مستطیلی هم 
بر چشمانش بود. دســتش را که گرفتم 
تا عرض ادب کنم آهســته پرسید: پس 
آقای دکتر کجاســت؟ انــگار منتظر بود 

مصاحبه کننده یک آقا باشد.
پرســیدم: مادر جان از چه ســالی وارد 

آموزش و پرورش شدید؟
جــواب داد: از 17 ســالگی؛ و دخترش 
اضافه کرد از سال 1326 استخدام شده اند.

پرسیدم: معلمی را دوست داشتید؟
خیلی! را کشیده و با تأکید خاصی گفت 
و بالفاصلــه ادامــه داد  اینقدر به بچه ها 

عالقه داشتم! داشتم را کشیده گفت.
با شوق گفتم: مادر! از آن روزها برایمان 

خاطره ای بگویید.
خندة دلنشینی کرد و گفت: »شاگردی 
داشتم که هر صبح دیر به مدرسه می آمد 
و من مجبــور بودم درس را دوباره تکرار 
کنم. یک روز وقتی زنگ راحت زده شد 
همة شاگردان بیرون رفتند آن دختر را 
نگه داشتم و علت دیرآمدنش به کالس 
را پرســیدم. او شروع کرد به گریه کردن. 
دوباره سؤال کردم، چرا دیر آمدی؟ گفت: 
من مادر ندارم و پدرم زن دیگری گرفته 

است. هر صبح پیش از آمدن به مدرسه 
بایــد لباس زیر  بچه را بشــویم و بعد به 
مدرسه بیایم. عصرکه مدرسه تعطیل شد 
به خانم طباطبایی، مدیرمان، گفتم من 
باید پدر این بچــه را ببینم. فردا پدرش 
به مدرســه آمد. گفتم شــما خبر دارید 
که دخترتان کالس چندم اســت؟ کی 
به مدرســه می رود و برمی گردد؟ پدرش 
گفت من آن قدر گرفتاری دارم که به این 
چیزها نمی رسم. گفتم این اشتباه است، 
و جریان را برایش گفتم، بســیار ناراحت 
شــد. گفتم ناراحت نشو، یه وقت نری با 
خانمت دعوا کنی ها ! یک درد بشــه دو 
درد! طــوری به خانمت بگــو که او هم 

شکوفهراستگوجهرمی،دبیر ناحیه 1 شیرازگفت وگو با بیگم سلیمی
عکاس: حمیدرضارازقی

یک عمر معّلمی، یک قرن زندگی

گفتوگو

خوش حالیم که دیدارمان با بانوی پیشکســوت، سرکار خانم سلیمی جرقه ای 
شد برای برگزاری مراسم تجلیلی که توسط شاگردان ایشان در شهرستان نی ریز 
برگزار شد. دانش آموزان و دوســتداران ایشان 2۵ شهریورماه 13۹۶ گرد معلم 
۹۴سالة خود جمع شدند و  مراتب سپاس و قدردانی خود را از این معلم مهربان 
به جا آوردند. اما با کمال تأســف کمتر از دو ماه پس از این بزرگداشت در تاریخ 
۱۳ آبان با خبر شدیم ایشان دار فانی را وداع گفتند و روحشان پس از  ۹۵سال 

زندگی و تالش در جهت تعلیم و تربیت فرزندان نیریزی آرام گرفت.
فقدان ایشان را به خانواده محترم  و همچنین به شاگردان و فرهنگیان شهرستان 

نی ریز تسلیت عرض می کنیم.
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ناراحت نشــود. آن بنــده خدا هم 
کلی تشکر کرد و دیگر هیچ وقت 

آن بچه دیر نیامد.«
پرســیدم: »هنوز هم از آن بچه 
خبر دارید؟«  با ذوق گفت: »بله، 
دبیر یکی از دبیرستان های شیراز 
شــد. هنوز هم وقتی به نی ریز 
می آید حتمًا به من سر می زند و 

همیشه می گوید هرچه دارم از شما دارم.«
پرســیدم: »آن زمان که این اتفاق افتاد 
خودتــان ازدواج کرده بودیــد؟« پیرزن 

خندة ریزی کرد وگفت: »نه هنوز!«
دختر خانم سلیمی ادامه داد: »مادرم و 
عمه جانم هم کالسی بودند و در مدرسه ای 
که پدربزرگم آن را راه انداخته بود و بی بی 
جانم مدیــر آن بــود درس می خواندند. 
بعدها عمه جان مدیر آن مدرسه و مادرم 
معلم کالس اول شــدند و مادرم را برای 

پدرم خواستگاری کردند.«
از خانــم ســلیمی خواســتم کــه از  
مدرسه های آن ســال ها برایمان بگوید. 
از پله های بلند مدرسه می گوید و اینکه 
مجبور بوده است دست بچه ها را بگیرد 
و یا حتی گاهی بعضی هــا را که خیلی 
ریزانــدام بوده اند بغل کنــد تا بتوانند از 
پله ها پایین بیایند و به حیاط مدرســه 

بروند.
پرســیدم: »مادرجان از دوران تحصیل 
خودتــان برایم تعریف کنیــد.« لبخند 
دلنشین و ملیحی زد و گفت: »می خواهی 
برایت قصة مال رفتنم را بگویم؟« با اشتیاق 

گفتم: »بله بله  تعریف کنید.«
»دیوار ما با دیوار ماّل یکی بود. کالس 

توی ســردابة  خانه تشکیل می شد. روز 
اول از پله هــا که پایین رفتم یک خمرة 
بزرگ کنار دیــوار بود. »مال گفت حاال 
کــه اینجا آمــدی اگــر درس نخوانی 
میندازمت توی این خمره تا مار و مورها 
بخورندت. من هم یواشکی از پله ها باال 
آمــدم و فرار کــردم و دیگر نرفتم! بعد 
مادرم که خودش قرآن خواندن را پیش 
زن کربالیی حســن یاد گرفته بود من و 
خاله ام را هم فرســتاد پیــش او. او هم 
الفبــا یادمان داد.« پرســیدم چطوری 
درس مــی داد؟ جــواب داد: »زبانــی 
درســمان می داد. نه قلم بود و نه کاغذ! 
همه ساکت به حرف های زن مالحسن 
گوش می دادیــم. می گفت: الف هیچی 
نداره/ ب یکی به زیر داره/ پ ســه تا به 
زیر داره/ ت دوتا به ســر داره/ ث سه تا 
به سر داره/ ج یکی بغل داره/ خ یکی به 
سر داره/ چ ســه تا بغل داره/ ح هیچی 
نــداره خالصه یک ماه به ما فرصت داد 
تا حروف را یاد بگیریــم. »دختر خانم 
ســلیمی اضافه کرد البته مادرم بعد از 
آن به دبســتان دولتی رفتند. پرسیدم: 
»مادرجان مدرسه تان کجا بود؟« گفت: 

نداشت.  مشخصی  »جای 
مرتــب جابه جا می شــد. 
هــر از گاهی مدرســه در 
خانة یکی از بزرگان نی ریز 
که  اوایل  می شــد.  تشکیل 
رفتم مدرســه در خانة حاج 
محمد طغرایی بود که خودش 
رییس فرهنگ بود و با اســب 
می آمد و به ما ســر می زد. اما 
یادم هست که امتحان ششم را 
در منزل محمدحســن خان فاتح دادیم. 
عده ای از بچه های شــهرهای دیگر هم 
آمده بودند. امال و انشا و حساب را کتبی 
و بقیــه درس ها مثل تاریخ و جغرافی و 
قــرآن را شــفاهی امتحــان می دادیم. 
معلم هایــی که امتحــان می گرفتند از 

شیراز آمده بودند«
 پرسیدم: »مادرجان از دوران تدریستان 
بگویید.« گفت: »مــن معلم کالس اول 
مدرسه آزرم بودم تا اینکه مدرسه دیگری 
بنام مدرسه عفت در منطقة دیگری افتتاح 
شد و رئیس فرهنگ گفت باید آنجا بروی. 
آن مدرســه خیلی دور بود. مدرسه ها هم 

دو شیفت بود؛ هم صبح و هم عصر!
وســیله که نبود. من مجبور بودم تمام 
روزهای زمســتان و هنگام برف و باران، 
روزی4 بار از بازار تا مدرســه کوچه های 
تنگ و بازار ملکــی دوزان )نوعی گیوه( 
آن زمان را پیاده طی کنم تا به مدرســه 
برســم.  البته رودخانه ای هم جلوی راه 
داشــتیم. یادم هســت یک  نفر داشتیم 
به نام اســماعیل که فراش مدرسه بود. 
بنده خدا در موقع بارندگی چوبی وسط 
رودخانه می گذاشــت و دست بچه ها را 
می گرفت تا از رودخانه عبور کنند. البته 
بعد از 5 ســال مجدداً به مدرســة آزرم 

برگشتم و ناظم مدرسه شدم.«
گرچه گفت وگو با این خانواده هنرمند 
و پر مهر بسیار دلنشین بود اما برای اینکه 
بیش از این خانم معلم دوست داشتنی را 
خســته نکنیم عزم رفتن کردیم. هنگام 
خداحافظی کتــاب زیبای خطاطی آقای 
طغرایی فرزند خانم سلیمی را هم هدیه 
گرفتیم. در مسیر همچنان به خانم سلیمی 
و این حجم عظیم عشــق و لذتشــان از 
معلمی می اندیشم و میزان رضایت مندی 
معلمان دیروز از جایگاهشــان را تجلیل 

می کنم.
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شکوفهراستگوجهرمی
دبیر ناحیه یک شیراز

گفتوگو

معّلمی: خواندن و نوشتن
گفت وگو با محمدابراهیم دانشی، معلم شیرازی

شنیدن احواالت محمدابراهیم دانشی معلم سالمند 96 ساله، که در این سن همچنان در حال تألیف و نوشتن است، 
ما را کنجکاو کرد که بیشتر از او بدانیم؛ به ویژه که دانستیم ایشان تنها فرزند به جا مانده از مرحوم میرزامحمدعلی 
دانشی اصطهباناتی )ناظم االسالم( مدیر روزنامة تخت جمشید و دانش پژوهان در دوران رضاخان است. قرار مالقاتمان 
را ساعت 7 عصر در منزل دخترشان گذاشتیم. کمی زودتر رسیده بودیم. بنابراین منتظر شدیم که تشریف بیاورند. 
فرزندان و نوه ها همه جمع شده بودند و همگی منتظر ورود ایشان بودیم. آقای دانشی عصا زنان با قامتی خمیده 
همراه با پسر خود وارد شد. صبر کردم بنشیند، سپس جلو رفتم و سالم کردم. خنده رو بود و چهره مهربانی داشت. به 
گرمی خوشامد گفت. خواستم خودم را معرفی کنم و هدفم از گفت وگو را توضیح دهم. اما معلوم بود که گوش هایش 

درست نمی شنود. سمعکش را جابه جا کرد و خودش راهنمایی کرد که شمرده شمرده حرف بزنم.

 لطفــًا از دوران کودکــی و 
تحصیلتان بگویید.

بنده 18 آبان ماه سال 1300 ه.ش در 
تحصیالت  شــده ام.  متولد  اصطهبانات 
شــش ســاله ابتدایی را در دبســتان 
ملــی »دانش« در شــیراز گذراندم. در 
ســال 1314 از طــرف وزارت معارف و 
اوقــاف و صنایع مســتظرفه امتحانات 

نهایی برگزار شــد و بنده موفق به اخذ 
گواهی نامه ششــم ابتدایی شدم. سپس 
به دســتور پدرم برای کالس هفتم وارد 
دبیرستان ملی »ســلطانی« شدم. پس 
از آن پدرم امتیاز تأســیس »دبیرستان 
دانش« را گرفت و من مجدداً به مدرسه 
دانــش برگشــتم. متأســفانه به علت 
درگذشــت پدرم در سال 1316 لطمه 

جبران ناپذیری به تحصیالتم وارد شد و 
چون زندگی خانــواده چهار نفری ما از 
درآمد مدرســه دانش اداره می شد پس 
از درگذشــت پدرم به عللی دستخوش 
پریشــانی شد و بنده ســال های دوم و 
سوم متوســطه را در دبیرستان فرصت 
که ضمیمه دانش سرا بود گذراندم. پس 
از آن دو سال دانش سرا را با موفقیت به 
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پایان رساندم و در مهر ماه سال 1321 
دبیر در »دبیرســتان  صحبت  به عنوان 
الری« مشــغول به کار شــدم. پس از 
دو ســال به اصطهبانات منتقل شدم و 
تا پایان خدمت در دبیرســتان های آنجا 
تدریس می کردم. البته در سال 1350 
در کنکور سراســری شرکت کردم و در 
رشــته زبان و ادبیات فرانســه با رتبه 
اول پذیرفته شــدم. من هم زمان با پسر 
بزرگم و دامادم دانشجو شدم، اما پس از 
گذشت چند ترم که دروس را با معدل 
الف گذراندم از آنجــا که با انتقالی من 
موافقت نشد و در اثر رفت  و آمد و طی 
مسافت زیاد از اصطهبانات تا تهران هم 

دچار کسالت شده بودم انصراف دادم.

 لطفــًا از پدرتــان برایمان 
بگویید. ایشــان در مدرسه دانش 

چه سمتی داشتند؟
پدرم مدیر و مؤســس مدرسه دانش 
در شــیراز بود. گفتم کــه وقتی پدرم 
فوت کرد بنده فقط 16 ســال داشتم و 
متأســفانه محضر پدر را به اندازه کافی 
درک نکردم. پدرم در ســال 1267 در 
اصطهبانات متولد شــده بودند. پس از 
تحصیــالت مقدماتی به شــیراز رفته و 
تحصیالتــش را در صــرف و نحو عربی 
ادامه داده بود. او به دلیل اشتیاق زیادی 
که به اعتالی فرهنگ داشــت، از سال 
1284 شــروع به تدریــس در مدارس 
مختلــف کرد و در ســال 1302 موفق 
به دریافــت یک مدال علمی درجه یک 
شــد. همان ســال اجازة تأسیس یک 
دبســتان ملی شش کالســه ابتدایی به 
نام »دانش « را دریافت کرد و در ســال 
1315 دبستان دانش را با اجازة وزارت 
فرهنگ به دبیرستان دانش تبدیل کرد. 
ایشان در همان سال 1302 امتیاز نشر 
روزنامه دانش پژوهان را هم گرفت. این 
روزنامه فقط یک ســال منتشر شد. در 
سال 1303 امتیاز روزنامه دیگری به نام 
تخت جمشید را گرفت که تا سال 1316 

یعنی پایان عمر ایشان چاپ می شد.
شــنیده ام چند بار هم به دلیل اینکه 
مطالبی در این روزنامه چاپ می کرد که 
رایحه ای از انتقاد به عملکرد دولت وقت 

در آن استشــمام می شــد، برای ایشان 
دستور تعقیب صادر شده بود. خالصه، 
ایشان ســال ها اوقات شبانه روزی خود 
را صرف نشــر معــارف و روزنامه کرد. 
او عالقة زیادی به گســترش و افزایش 
مدارس داشت. در شیراز برای راه اندازی 
مــدارس دخترانه از جملــه عصمتیه، 
نامــوس و عفتیــه همکاری کــرد. در 
شهرستان ها هم در تأسیس دبستان در 
اصطهبانات و نی ریز و الر و فیروزآباد و 
داراب تالش زیادی کرد. در سال 1309 
چاپخانه تخت جمشــید را با رنج فراوان 
راه  انداخــت که روزنامــه را در همان 

چاپخانه درمی آورد. 

 این چاپخانه هنوز هم وجود 
دارد؟

خیر پس از فوت ایشان همه این ها از 
دست رفت. روزنامه و مدرسه و چاپخانه 
هم تعطیل شــد. ایشان به دلیل تالش 
شبانه روزی و عدم اســتراحت در سال 
1316 بــه مرض ذات الریه مبتال و فوت 
شد. متأســفانه اداره فرهنگ فارس به 
جــای قدردانی از خدمــات آن مرحوم 
پس از فوتش دبیرستان را منحل کرد. 
البته همــان زمــان وزارت فرهنگ به 
اداره فرهنگ فارس اعتراض کرد و این 
اداره هم به  ناچار، برای جبران، دبستان 
چهارکالسه ای به نام دانش تأسیس کرد 
که بیشتر برای دانش آموزان کلیمی بود.

بگویید.  تدریستان  زمان  از   
شــما چه درسی را تدریــــس 

می کردید؟
گاهی زبان وادبیات فارســی تدریس 
می کردم. یک سال هایی هم درس عربی 
را تدریس می کردم. چون در دانشــگاه 
زبــان فرانســه خوانــده بــودم، گاهی 
کتاب های النگاژ و بــروی هم تدریس 
می کــردم. بعــد کــه آموزش وپرورش 
تصویب کرد که زبان فرانسه در مدارس 
تدریس شود کتاب وزارتی فرانسه آمد. 
البته مدتی بعد زبان انگلیسی جایگزین 
فرانسه شــد و من هم همان درس های 
زبان و ادبیات فارسی و عربی را تدریس 

می کردم.

 از وضعیــت آموزش در آن 
روزها بگویید.

خــوب نبــود. کاًل شــرایط زندگــی 
مردم در آن ســال ها خــوب نبود. برق 
نبود. امکانات رفاهــی امروز نبود. طبعًا 
آموزش وپرورش هم به همین شکل بود. 
اما در همین شرایط واقعًا معلمان انگیزه 
زیادی به تدریس و باالتر رفتن ســواد 

مردم داشتند.

 شنیده ام سال هاست در حال 
نوشتن و جمع آوری متونی هستید. 
لطفًا برایمان بگویید موضوع آن ها 

چیست؟
یــک معلم به جز خواندن و نوشــتن 
کاری ندارد. من هــم کاری به جز این 
بلد نیســتم. اشــعار مرتبط با قرآن را 
از شــعرای بزرگ انتخــاب می کنم و با 
تفاســیری مثل تفســیر نمونه تطبیق 
می دهم و ســپس آن ها را می نویسم. تا 

کنون چندین کالسور تهیه شده است.
کالسورها  دخترشــان،  دانشی،  خانم 
را می آورد. ورق می زنیم. بســیار منظم 
و خوش خط و زیباست. باالی صفحات 
شماره خورده اســت. با تعجب می بینم 
تــا کنون 2126 صفحــه با خط خوش 
خود نوشته اند. در این سن و سال بدون 
ذره ای لرزش دست و اینقدر زیبا نوشتن 
است. می پرسم:  حقیقتًا تحسین برانگیز 
از اشعار کدام شــعرا استفاده کرده اید؟ 
می گوید به ترتیب فردوســی، سعدی، 
حافظ، نظامی، انــوری و این اواخر هم 
خاقانی را بررســی کرده ام و حاال چند 
روزی است در حال بررسی اشعار پروین 

اعتصامی هستم.
انگار عشق نوشــتن و معلمی با تار و 
پود وجودش گره خورده است. حضورش 
انرژی عجیبی دارد. خنده های شیرینی 
دارد. گویــا با خندیدنش دشــتی پر از 
گل باز می شــود. دیدن این مرد بزرگ 
بار دیگر این اعتقاد را در من راســخ تر 
می کند که معلمی شغل نیست، معلمی 
جنس روح و ذات آدم هاست. گویا عشق 
به آموختن جان را جال می دهد، چهره 
را نورانــی می کند. چشــم ها را زیبا و 

لبخند را شیرین می کند.
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پیامدهای جانبی
دکترمحمدنیرودر یادگیری تعاملی

دبیر ریاضی منطقه ۴ تهران

در یادگیری تعاملی، دانش آموزان در تعامل با معلم یا با همتایان خود، عالوه بر 
دریافت نتایج اختصاصی که در شماره قبل بدان اشاره شد، به برخی آثار جانبی 
دیگر نیز به شکل فردی یا جمعی دست می یابند. ما به این موارد عنوان »پیامدهای 
جانبی« داده ایم. مطالب مربــوط به این بخش را می توان در دو مقولة »بهره های 
فردی« و »بهره های جمعی« عنوان کرد که در ادامه به تبیین و شــواهد آن ها که 

برخاسته از تجارب زیستة نگارنده است پرداخته می شود.

بهره های فردی
در جریان تعامالت مربوط به رفع اشکال 
گروهــی و گفت وگوهای حواشــی آن، 
برخی توانایی هــا در دانش آموزان تقویت 
یا پدیدار می شــود. در این میان می توان 
به برقراری ارتباط بهتر و انتقال راحت تر 
پیام اشاره کرد. در مصاحبه ای که با یکی 

از دانش آموزان داشتم چنین گفت:
»... توی کار گروهــی دانش آموزان هم 
می تونن اشکاالتشــون رو رفع کنن و هم 
این ارتباطی که بین افراد برقرار می شــه، 
صرف نظر از کالس ریاضی، باعث می شــه 
بچه ها با هم بهتر ارتباط برقرار کنن و انتقال 
پیامی که می خوان بین خودشون صورت 

بگیره راحت تر انجام بشه«
برخی از دانش آموزان به تقویت فن بیان و 
قدرت تفهیم مطالب اشاره داشتند. نگارنده 
در کالس های درس خود، از دانش آموزان 
می خواســت که مفاهیم یا شیوه های حل 
مسئله را به صورت شفاهی و مستدل بیان 
کنند. این کار موجب می شــد که گفتار 
ایشان تقویت شود و بتوانند به خوبی آنچه 
را که در ذهن دارند بر زبان جاری نمایند. 
این مدعا در میان نظرسنجی های مکتوب 
پایان ســال نیز مورد تأیید قــرار گرفت. 
از جمله، دانش آمــوزی دربارة پیامدهای 
جانبــی این رویکرد چنین نگاشــته بود: 
»تقویت گفتار، به طوری که آنچه را که در 

ذهن داریم بتوانیم خوب به زبان بیاوریم.« 
»دانش آموز/ ح« در مصاحبة نگارنده با وی 
به تقویت هوش هیجانی و فهم زبان بدن 
مخاطب به عنوان رهاورد این رویکرد چنین 
اشــاره کــرد: »االن از چهره های دیگران 
می فهمیم که باید برایشان چه طور بگیم که 
متوجه بشن؛ مثاًل کلی تر بگیم یا جزئی تر. 
مثاًل وقتی من به »دوستم« توضیح می دم 
و صورتش رو می بینم، می فهمم که متوجه 
نمی شه، می رم از اول، کل جزئیات رو هم 

می گم.«
اظهارنظر »دانش آمــوز/ خ« مؤید تغییر 
گفتمان ریاضی و بهبود توضیح مستدل، به 
دنبال یادگیری تعاملی بود: »هرچی بیشتر 
جلو می رفتیم با استدالل بیشتری صحبت 
می کردیم و راحت تــر توضیح می دادیم.« 
نکتــة حائز توجه این اســت که برخی از 
دانش آموزان به تأثیر گفتار در کنترل ذهن 
و دســتیابی به یافته های جدید به هنگام 
سخن گفتن پی بردند و به نوعی به رابطة 
زبان با اندیشــه و یادگیری اشاره داشتند. 
این دســتاورد همان است که ویگوتسکی 
)1978( بر آن تأکید می کند و پیوند محکم 
بین زبان و تفکر را تبیین می کند. می توان 

یادگیریتعاملی
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گفت که زبان هم حامل پیام اســت و هم 
عامل اندیشــه. زبان ذهن را مجهز به یک 
نظام نشانه ای قدرتمند می کند. در نتیجه 
انســان می تواند به خصوصیات جدیدی 
دست یابد که در پرتو آن ها می تواند دریافت 
خود را به موارد تجربه نشده نیز تعمیم دهد 
و به پیش بینی بپردازد. بدین ترتیب، زبان 
که خود ابزاری برای تفکر به شمار می رود، 
به صورت سازوکار و راهبرد تفکر درمی آید 
)کوزولیــن، 1392(. بنابراین همچنان که 
تعامالت معلم با دانش آموزان و شاگردان با 
یکدیگر، هوش زبانی و مهارت های کالمی 
آن ها را افزایش می دهد، پیامدهایی از جمله 
ارتقای سطح تفکر و اندیشه را نیز به ارمغان 

می آورد.
برخی دیگر از دانش آموزان، در تعامالت 
گروهــی، از اعضای تواناتر گــروه به ویژه 
ســرگروه های خود الگو می گرفتند و در 
شیوة بیان و انتقال مطلب و ایجاد ارتباط با 
دیگران آن را به کار می بستند. در مصاحبه 
بــا »دانش آمــوز/ م« که خــود از اعضای 
به اصطالح ضعیف درســی یکی از گروه ها 
بود، وی تغییر نگرش نسبت به مخاطب را 
یکی از دستاوردهای کار گروهی دانست: 
»... من یاد گرفتم که هر کی از من سؤال 
بپرســه، خیلی بدجور بهش نگاه نکنم.« 
عضو دیگر گروه هم در جریان مصاحبه، به 
پیامد جرئت ورزی در پرسش گری و حتی 
فراتر از درس ریاضی اشــاره کرد. سرگروه 
این دو نیز به مسئولیت پذیری و همیاری 
مسئوالنه اشاره کرد، آنچنان که ایشان گاه 
در زنگ های تفریح هم به طور خودخواسته 

و داوطلبانه کار را دنبال می کردند.
اظهارات »دانش آمــوز/ ن« نیز به اتکا و 
اعتماد ایشــان به دوستانشــان برای رفع 
اشکال سؤاالت در کنار معلم داللت داشت. 
به عبارتی این شیوه به آن ها کمک کرد تا 
دریابند که می توانند روی پای خود بایستند 

و مسئولیت کار خودشــان را بپذیرند. در 
این مورد او چنین گفت: »سعی می کنیم 
که خیلی متکی به معلم نباشــیم... سعی 
می کنیم که به دوستانمون اعتماد داشته 
باشیم و از آن ها هم یاری و کمک بگیریم 
تا بتوانیــم در ریاضی پیشــرفت کنیم.« 
»دانش  آموز/ ل« نیز که از ســرگروه های 
کالس بــود به افزایش اعتماد به نفس خود 
چنین اشاره کرد: »...باعث می شه اعتماد به 
نفسم بیشتر بشه و کمتر خجالت بکشم.... 
واقعاً کمک می کنه. من از لحاظ اجتماعی، 

اعتمادبه نفسم باالتر رفته.«
برخی ســرگروه ها به میوة شکیبایی در 
این رویکرد اشــاره کردند و آن را محصول 
صبوری در تجربة تفهیم مطالبی که حتی 
به زعم خود بدیهی هستند، قلمداد نمودند. 
یکی از آن ها که در سال های گذشته عضو 
گروه بود، ریشــة ناکامی هــای یادگیری 
خود از ســرگروه ســال قبل را نپرداختن 
به جزئیات به ظاهر ســاده و عبور ذهنی 
از آن ها می دانســت، لذا ســعی می کرد 
به عنوان سرگروه، با رفع این کاستی، نقشی 
اثربخش تر را بــرای اعضای گروه خود ایفا 
کند. بدین ترتیب دانش آموزان چگونه یاد 

دادن را نیز به تجربه یاد گرفتند.

بهره های جمعی
تعالمالت گروهــی دانش آموزان چه در 
مقــام رفع اشــکال در کالس درس و چه 
در فعالیت هــای عملی خــارج از کالس، 
در ایجاد همبســتگی و صمیمیت میان 
ایشــان تأثیرگذار بود. این امر به ویژه برای 
دانش آموزان تازه وارد بیشتر جلوه گر شد. 
البته به دلیــل اختالفات قبلی، گاهی هم 
ناهماهنگــی و تنش میان آن هــا ایجاد 
می شد که در کل ناچیز به  نظر می رسید. 
شــاهد مثال در موارد ذکر شده، اظهارات 
اطالع رسان »دانش آموز/ ف« است که در 

مصاحبة گروهی محقق به عنوان ویژگی های 
کالس درس خود چنین گفت:

از ویژگی هایی که امســال به نظر خودم 
خیلی تأثیر داشــت، گروهی بودن بیشتر 
فعالیت ها ]بود[. هم در همبستگی بچه ها 
خیلی تأثیر داشت؛ وقتی بچه ها با هم کار 
می کنن و سعی می کنن با هم یک نتیجه ای 
بگیرن ]و هــم[ روی رفاقت و صمیمیت 

بچه ها هم خیلی تأثیر داشت.
در میان نظر سنجی ها هم یادداشت هایی 
حاکی از پیامد مزبور به چشم می خورد که 

در ذیل به چند نمونه اشاره می کنیم: 
... اوایل ســال که من تازه به این مدرسه 
آمده بودم و هیچ دوستی نداشتم، کالس 
ریاضی باعث شد که من با خیلی ها دوست 

بشم و رابطه برقرار کنم....
... گاهی اوقات باعث صمیمیت بیشــتر 
میان بچه ]هــا[ و خود من می شــد. اما 
گاهی هم عکس این قضیه اتفاق می افتاد. 

اختالف نظرها گاهی باعث تنش می شد...
به نظر می رســد که رویکرد حاضر، جدا 
از تســریع و تقویت دوستی ها، در تقویت 
همیاری در ســایر امور نیز مؤثــر افتاده 
اســت. این مطلب هم در اظهارات برخی 
از دانش آموزان دیده می شد و هم از سوی 
مربیان مدرسه قابل مشاهده بود. همچنین 
انجام کارهای گروهی به صورت فعالیت های 
عملی مانند پروژة ارتفاع سنجی در حیاط 
مدرسه )که در آن گروه های دانش آموزی با 
استفاده از مفاهیم مثلثات به تخمین ارتفاع 
ساختمان اقدام می کردند(، توان انجام کار 
تیمی، قدرت تصمیم ســازی، ایده پردازی 
و تقسیم  کار را در گروه های دانش آموزان 
افزایــش می دهد. نکتة دیگری که باید در 
اینجا به عنوان پیامد جانبی جمعی در نظر 
گرفت، این اســت که در شــرایط رویکرد 
حاضر، به دلیل فعالیت عمومی دانش آموزان، 
کسالت و خستگی از جریان کالس رخت 
برمی بندد. همچنان کــه »دانش آموز/ ت« 
به ســؤال نگارنده مبنی بر اینکه »به نظر 
شما کالس خسته کننده هست؟«، چنین 
پاسخ گفت: »نه! در این حالت به طور کلی 
خســتگی از بین می ره.« او فعالیت های 
گروهی مناسب را، کانون آموزش همکاری 
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و حل اختالفــات دانش آمــوزی و ایجاد 
دوستی پایدار در میان آنان می دانست.

جمع بندی
بر اساس تجربة زیسته نگارنده، آموزش 
براساس یادگیری تعاملی، به ویژه تعامالت 
همتراز فراگیــران، بهره های جانبی زیر را 
به ارمغان می آورد: تقویت فّن بیان، ارتباط 
زبانی بهتر، انتقــال راحت تر پیام، تقویت 
یاددهی و تفهیم مطالب و باالخره بازنمایی 
گزاره ایـ  کالمی اندیشه و یافته های جدید 
در پی. همچنین ایجاد گفتمان مستدل، 
تغییر نگرش نســبت به ســؤال کننده و 
دریافت بهتر از زبان بدن مخاطب، تسّری 
همیــاری در دروس دیگر، پرســش گری 
مســئولیت پذیری،  تعامل حضــوری،  و 
شـکیبایی ورزی، خــودباوری، دردآشنایی 
درسی و اعتمادســازی در حل مسئله به 
اتکای همتایــان، از دیگر بهره های فردی 
در اجرای رویکرد حاضر است که اظهارات 

دانش آموزان داللت بر آن ها دارد.
بخشــی از پیامدهــای جانبــی اجرای 
یادگیری تعاملی، ناظر به جمع دانش آموزان 
اســت. در این بخش می تــوان به ایجاد 
همبســتگی، ارتباطی صمیمانه و تقویت 
دوستی میان دانش آموزان اشاره کرد. این 
موارد، به ویژه بــرای دانش آموزان تازه وارد، 
بیشتر با اقبال مواجه بود. همیاری عمومی 
دانش آموزان در عرصه های غیردرسی نیز 
بر این اساس گسترده تر شد. هنگامی که 
فعالیت های گروهی دانش آموزان، آمیخته 
با جنبه  های عملی و همراه با فضایی بازتر 
در خارج از کالس صورت می پذیرفت کار 
تیمی، ایده سازی و کارپردازی آن ها قوت 
می گرفت. در آخر به دلیل فعال بودن عموم 
دانش آمــوزان در پژوهش حاضر، اغلب در 
میان ایشان کســالت و خستگی راه پیدا 

نکرد.
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یادگیری در طبیعت
بررسی شرایط و راه کارهای تحقق یادگیری
به کمک طراحی معماری، مبلمان و تزئینات
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محمدتابش
طراح و پژوهشگر در حوزه معماری مدارس

محیط یادگیری در خدمت 
یادگیری محیطی

این هشــتمین و آخرین مقاله از این 
مجموعه اســت که در آن به نقش یکی 
از قدرتمندتریــن عوامل و یا جنبه های 
یادگیری در معماری مدرســه اشــاره 
می شــود. و آن ایــن اســت که محیط 
مدرســه ابزاری برای جنبــه مهمی از 
یادگیری، کــه همان یادگیری محیطی 
است، می باشــد. در این مقاله می بینیم 
کــه نوع مبلمــان و طراحــی معماری 
مدرســه، چگونه این ظرفیت را دارد که 

در جایگاه یک معلم ظاهر شود.
یادگیری محیطی، سهم بسیار زیادی 
در یادگیری انسان از بدو تولد تا لحظه 
آخــر زندگی اش دارد. آنچه که انســان 
به طــور طبیعی از محیط پیرامون خود 
می آموزد به اندازه ای گسترده است که 
شــاید بتوان گفت، آموخته های رسمی 
او در کالس هــای درس و کتابخانه هــا 

در مقابل آن بســیار ناچیز اســت؛ چرا 
که انســان به  طور مداوم و بدون اینکه 
به آن فکر کند در حال آموختن دانش 
و مهارت هایــی از محیط پیرامون خود 
اســت. به همین دلیل، در طراحی و یا 
توجه  یادگیری،  محیط های  بازســازی 
به این موضوع بســیار ضرورت دارد. در 
این شــماره بررسی می کنیم که چگونه 
یادگیری  ویژگی های  به کمک  می توان 
محیطــی در طراحــی محیــط، ضمن 
توســعة مهارت های دانش آمــوزان در 
زمینه های مختلف، بــه تقویت گرایش 
به طبیعت و همچنین باال بردن روحیه 
مســئولیت پذیری و مقاومــت آن ها در 
برابر مشکالت کمک کرد و برای رسیدن 
به شاخصه های این رویکرد از چه الگوی 

مناسبی می توان استفاده نمود.

کودک روستایی و کودک شهری
براســاس برخی پژوهش هــا کودکان 

مدرسه طبیعتـ  مشهد
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روســـتایی، روحـــیه سخت کوشـی و 
به  نســبت  باالتری  مســئولیت پذیری 
کودکان شــهری دارنــد و لذا در مقابل 
مشکالت و نامالیمات مقاومت بیشتری 
از خود نشــان می دهند. این پژوهش ها 
نشــان می دهد کــه بیشــترین میزان 
هوش هیجانی در دانش آموزان دبستانی 
توصیف،  درک،  توانایی  است.  روستایی 
دریافت و کنترل هیجــان و مواجهه با 
وقایــع مثبت و یا منفــی در زندگی و 
ســازش بهتر با آن ها، ویژگی های یک 
انســان با برخورداری از هوش هیجانی 
باال اســت. این ویژگی ها به زندگی فرد 
نظم و ثبات می بخشــد و سبب می شود 
وقایع منفی و ناخوشایند، تأثیر کمتری 
در زندگی او بگذارد. البته روســتاهای 
فاقد تمکن اقتصادی ناشــی از کمبود 
امـــکانات و همچنیــن کاســـتی های 
طبیعی همچــون کم آبی، دارای عوامل 
تحقیقات  این  نتیجــه  در  مداخله گری 
هســتند که پرداختن به آن ها خارج از 

موضوع مورد بحث ماست.
در هر صورت، در محیط یک روستای 
زنــده و مولد، نوعــی از تجربة زندگی 
واقعی و طبیعی وجود دارد که کودکان 
شهری از آن فاصله دارند و با آن مواجه 
نمی شــوند. دســت و پنجه نرم کردن 
بــا دشــواری های روزمره در روســتا، 
مشــارکت در باغبانــی و کشــاورزی، 
همراهــی در نگهــداری و بهره برداری 
از حیوانات اهلی، مشــارکت دائمی در 
مســئولیت های خانوادگی و اجتماعی، 
همه  و همه، ظرفیت ها و موقعیت هایی 
هستند که باعث می شوند تا مهارت های 

یک کودک در مقابله با نامالیمات بیشتر 
از مهارت های یک کودک شهری، حتی 

برای همان محیط شهری، باشد.
پرداختن به همــة جوانب موضوع در 
حوصلة این مقاله کوتاه نیســت، لذا ما 
تنها به موضوع الهــام گرفتن از برخی 
فعالیت های افــراد و خصوصًا کودکان، 
در محیطی شــبیه به یک روستا، برای 
مدارس  محیط هــای  کــردن  آموزنده 
شــهری می پردازیــم. در ایــن زمینه، 
ویژگی هایــی همچون توجــه به تعامل 
عمیق و گســترده بــا طبیعت، حضور 
عناصر پویای طبیعی واجد شرایط رشد 
و نمــو و  همچنین ایجاد موقعیت هایی 
که مســئولیت آفرینی کند، بیشتر قابل 

بررسی هستند.

ایجاد فضایی 
برای کاشت سبزیجات

کاشت، داشــت و برداشت گل و گیاه 
و سبزیجات، یکی از فعالیت هایی است 

که به طور طبیعی در بیشــتر روستاها 
شــکل می گیــرد و اگــر در فضاهای 
مدرسة شــهری، موقعیت هایی برای آن 
پیش بینی شــود و در عین حال برنامه 
منسجمی برای مشارکت دانش آموزان و 
مسئولیت  دادن به آن ها در این موضوع 
امکان پیدا کند، موجب یادگیری پایدار 
از محیطــی می شــود کــه عناصر آن 
طبیعی هستند، رشــد و نمو می کنند، 
مســئولیت آفرینی می کننــد و در عین 
حال به تولید محصوالت سالم و دسترنج 

خود دانش آموزان می انجامند.

نگهداری از حیوانات
یکــی دیگــر از فعالیت هایــی که در 
فضاهای باز و نیمه باز مدرســه می تواند 
انجام گیــرد، نگهــداری از پرندگان و 
حیوانات اهلی است. از مرغ و خروس و 
اردک و بوقلمون گرفته تا حتی گوسفند 
و بز، توأم با توجه به تمهیدات بهداشتی 
و کمک گرفتن از یک کارشناس که به 
صورت هفتگی به مدرســه سر می زند. 
این کارشناس ضمن آموزش، بر فعالیت 
دانش آموزان و کنترل بهداشــت محیط 

نظارت می نماید.

خاک بازی، ساخت خانة خشت 
و گلی و خاک شناسی

ارزشــمندی که می تواند  بسیار  مادة 
بخشــی از محیــط مدرســه را واجد 
ویژگی های آموزنده کند خاک )شــن( 
است. خاک، از مهدکودک تا دبیرستان 
کاربرد دارد. از ســاخت قلعة شــنی و 

سرزندگی کودک روستایی در شرایط محیطی روستا

دبیرستان شبانه روزیـ  گنبدکاووس
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ســفالگری توســط کودکان تا ساخت 
خانة خشت و گلی و بررسی ویژگی های 
دانش آموزان ســطوح  علمی خاک، در 
باالتــر، می تواند خاک را بــه عنصری 
تبدیــل کند که بــه یادگیری محیطی 
در محیط یادگیری بیانجامد. این اتفاق 
در محیط هــا و فضاهای باز به شــکل 
بهتری امکان پذیر است. اما در فضاهای 
سرپوشیده نیز می توان به آن پرداخت. 
در ایــن رابطــه، توجه بــه تمهیدات 

بهداشتی و ایمنی اهمیت فراوان دارد.

حضور عناصر آموزنده 
و زیبای طبیعی

یکی دیگــر از مواردی کــه کودکان 
شــهری از آن فاصله دارنــد، ارتباط با 
از آن  زیبایی های طبیعــت و آموختن 

است. اســتفاده از تنه درختان به عنوان 
نیمکــت در محیــط باز و اســتفاده از 
سنگریزه های کف حیاط، که معمواًل راه 
رفتن روی آن هــا و به هم زدن آن ها با 
پا، برای بچه ها جذابیت زیادی دارد و یا 
قرار دادن ســنگ های بزرگ و استفاده 
از صخره هــای طبیعی با در نظر گرفتن 
ایمنی، همچنیــن طراحی آبنما یا یک 
ســازه آبی شبیه  سازة آســیاب آبی یا 
قنات، با قابلیت های آموزشی در مفاهیم 
سیاالت و بسیاری از ایده های مشابه که 
شــهری  محیط های  در  معمول  به طور 
به راحتی در دســترس نیستند، نقش 

آموزشی محیط را ارتقا می بخشند.

خلق موقعیت های 
مسئولیت آفرین

در هــر محیــط آموزشــی، وجــود 

فـــضاهایی کـــه بـــتواند روحـــیه 
مهارت های  دیگر  و  مســئولیت پذیری 
فردی و اجتماعی را افزایش دهد الزم 
است. ایجاد و تجهیز برخی فضاها که 
دانش آمــوزان در آن بتوانند آشــپزی 
کنند و تهیــه و پخت غذا را بیاموزند، 
هــم جــذاب اســت و هــم آموزنده. 
همچنیــن امــکان پخت نــان که در 
محیط های روســتایی دیده می شــود 
نیز جاذبه هــای خود را دارد. چه بهتر 
کــه این امــکان با اســتفاده از اجاق 
خورشــیدی در کنار یک تنور سنتی، 

شکل آموزنده تری به خود بگیرد.
در برخــی مــدارس، فضاهایی ایجاد 
کرده انــد کــه در آن هــا دانش آموزان 
می تواننــد به تهیة غذا، شست وشــوی 

ظروف و البسة خود بپردازند.
وجــود فضــای پاکیــزه و امکانــات 
مناســب برای نظافت محیط، توســط 
خود دانش آموزان، نیز در همین راســتا 

تأثیرگذار است.

کارگاه های هنری 
و بازارچه های خیریه

کارگاه های  برای  فضاهایی  پیش بینی 

سفالگری دانش آموزان، نقده

بررسی رفتار آب در یک سازه آبی با عناصر طبیعی

پخت غذا با اجاق خورشیدیپخت نان در مدرسهـ  بابل

نظافت مدرسه توسط دانش آموزان



۱۳  رشد معلم | دورۀ 3۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت 1397 |

تولیــد صنایع  هنری مناســب، جهت 
دســتی توســط دانش آموزان و فراهم 
کــردن زمینه های فــروش محصوالت 
آن هــا، نتایــج مفیــدی در پی خواهد 
داشــت. چند ســالی اســت که برخی 
از مــدارس، با راه انــدازی بازارچه های 
خیریه در محیط مدرســه، زمینه ســاز 
و  اجتماعی  مفیــد  بســیار  تجربه های 
اقتصــادی آموزنده هســتند. حال اگر 
محصوالت عرضه شده در این بازارچه ها 
از تولیــدات خود دانش آموزان باشــد، 
عالوه بر هویت بخشــی و ایجاد تشخص 
بومی در فعالیت، زمینــه کارآفرینی را 
نیــز در دانش آموزان فعال در آن فراهم 

می سازد.
نگاه به شــرایطی که وجــود آن ها به 
برتری سخت کوشــی و هوش هیجانی 
باالتــر در برخی از کودکان روســتایی 

نسبت به کودکان شهری منجر می شود، 
ایده هــای فراوانی برای تغییر  می تواند 
در معماری محیط مدرســه تولید کند 
تــا محیط های یادگیری شــهری را به 
ویژگی های ارزشمند یادگیری محیطی 
در برخی روســتاها در حد امکان مجهز 

نماید.

سخن آخر
محیطی  یادگیــری  قــدرت  هرچه 
رود،  فراتر  یادگیــری  محیط های  در 
می تواند  بهتــر  محیط ها  ایــن  کالبد 
نقش معلم ســوم را پس از آموزگاران 
و همســاالن ایفا نماید. دســتیابی به 
این موضــوع بیش از هر چیز نیازمند 
توجه به چنین رویکردی است. توجه 
مــدارس می توانند  اینکه فضاهای  به 
آموزنــده باشــند و تنهــا نقش یک 

ســرپناه بــرای افراد را بــازی نکنند 
ضروری اســت. اگــر می دانیم که ما 
همیشــه آگاهانه و یــا ناخودآگاه در 
محیطی هســتیم،  یادگیــری  حــال 
پس چــرا محیط یادگیری را آموزنده 
طراحی و تزئیــن نکنیم؟ آیا می توان 
عــالوه بر کارکرد معمــول هر یک از 
عناصر موجود در ساختمان و مبلمان 
نیز  را  آموزشــی  کارکردهای  محیط، 
آموزنده،  ورودی  در  داشــت؟  انتظار 
آموزنده  دیــوار  آموزنده،  آکواریــوم 
و بســیاری از عناصــر دیگــر محیط 
مدرســه را در نقش آموزنده دیگری 
هم دید؟ آیا مدرســه می تواند به یک 
اسباب بازی آموزنده در مقیاس بزرگ 
بازی هایی که بچه ها  آیا  تبدیل شود؟ 
در مدرســه انجام می دهند نمی تواند 
محیط  کردن  آموزنده تر  برای  الگویی 
شــود؟ آیا از ترکیب تخصص معلمین 
دروس مختلــف و طراحــان مدارس، 
نمی توان در ایــن رابطه بهره گرفت؟ 
محیط  چندحّســی  طراحی  با  چگونه 
و درگیــر کــردن حــواس گوناگون 
بچه هــا، ظرفیت یادگیــری به کمک 
ببریم؟  بــاال  را  هوش هــای چندگانه 
و چگونــه از ویژگی هــای فوق العاده 
فضای  باز، خصوصًا  فضای  ارزشــمند 
عناصر  و  طبیعــت  با  درآمیختــه  باز 
این ها بخشــی  ببریم؟  بهــره  طبیعی 
مطالب  در  کــه  اســت  از ســؤاالتی 
شــماره های پیشــین ایــن مجموعه 
مقاالت، به آن پرداخته شد. در اینجا 
تقاضا داریم مدارســی کــه موفق به 
اجرای هــر طرحی در راســتای این 
با ارسال کلیات طرح  رویکرد شده اند 
خود همراه با تصاویر مرتبط با آن به 
رایانامه نشــریه رشد معلم، در انتشار 
ایده هــا و تجربیــات خود به ســایر 

نمایند.  نقش آفرینی  مدارس 
با امید به اینکه مدارس ما روزبه روز 
در جهت تبدیل شــدن به محیط های 
رویکرد  بــه  توجــه  بــا  یادگیــری، 
یادگیــری محیطی، حرکــت کنند و 
فضاهایــی سرشــار از موقعیت هــای 
این مرزوبوم  آموزنده برای فرزنــدان 

 سازند. فراهم 

فضای شست وشوی ظروفـ  مدرسه ای در بابلسر

بازارچه خیریه در یک مدرسهـ  تهران
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تنظیم:  بهنازپورمحمد

گفتوگو

گفت وگوی دکتر محمد عطاران با دکتر محمدرضا سرکار آرانی

پس از مصوبة شــورای عالی آموزش وپرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی برای مدارس دورة اول متوسطه، واژه هایی چون 
استعداد، استعداد برتر، تیزهوش و.... در فضاهای حقیقی و مجازی، که دغدغه تعلیم وتربیت کشور را دارند، بسامد زیادی پیدا 
کرده است. بر این اساس گفت وگویی را آقای دکتر محمد عطاران، استاد دانشگاه ماالیا )یوام( مالزی با آقای دکتر محمدرضا 
سرکارآرانی اســتاد دانشگاه ناگویای ژاپن داشته اند و در آن به واکاوی ریشه ای این موضوع براساس تجارب سایر کشورها 

پرداخته اند با هم می خوانیم.

آیا شــما با توجه به مدت طوالنی که 
با نظام آموزشــی ژاپن کار می کنید در 
یا  ژاپن  در  تیزهوشان  مدارس  خصوص 
در جای دیگــر تجربه ای دارید که برای 

ما بگویید؟«
مــن در کتــاب »آموزش بــه مثابة 
فرهنگ«. که به فارسی ترجمه کرده ام 
به طــور مفصل، هم در مقدمه و هم در 
متن، نگاه متفاوت غربی ها و شــرقی ها 
به این موضوع را توضیــح داده ام. آنجا 
گفته ام که ژاپنی ها در آموزش عمومی 
بیــش از رقابت بــر همــکاری تأکید 
ارزشــیابی های  به  به زحمت  می کنند. 
یکنواخت تن  و  پاالیشــی، سراســری 
می دهند. به ویژه تالش بســیار دارند تا 
سایة سنگین »آموزش برای ارزشیابی« 
را از ســر آموزش عمومــی کم کنند و 

یادگیری«  برای  »ارزشــیابی  بر  بیشتر 
در مدارس تأکیــد دارند. آن ها بیش از 
توانایی های طبیعی یادگیرنده به تالش 
و پشــتکار او بها می دهنــد و موفقیت 
را در تــالش خســتگی ناپذیر می دانند. 
در مجموع، ژاپنی ها بیشــتر فرایندگرا 
هســتند و بــه پــرورش مهارت هــای 
اجتماعی، خواندن و شنیدن و نوشتن و 

اندیشیدن توجه ویژه ای دارند.
ژاپنی ها البته مدارس خاص هم برای 
معلوالن حســی حرکتی و ذهنی دارند 
ولــی تمایلی بــه تأکید بر جداســازی 
دانش آمــوزان، ـ براســاس ســر دیگر 
منحنی نرمال، یعنی دو درصدی های به 
اصطــالح نخبه، به تعبیری که در ایران 

رایج است ـ ندارند.
جالــب اســت کــه در آزمون هــای 

بین المللی نیز ژاپنی ها بیش از اینکه به 
نتایج محدود دو درصدی ها در المپیادها 
و جشــنواره ها توجه داشــته باشند به 
نتایج آزمون های بین المللی تیمز )علوم 
و ریاضیــات( و پیزا )ریاضیــات، علوم 
و خوانــدن( توجــه دارند کــه کیفیت 
آمــوزش و یادگیری گروه های وســیع 
و متنــوع دانش آمــوزان را در پایه های 
گوناگون و براســاس آموزش مدرسه ای 
در جغرافیایی متفاوت نشــان می دهد. 
در ژاپن براساس نتایج این آزمون هاست 
که همیشــه بحث های داغ در می گیرد 
و سیاســت های آموزشــی هم براساس 
همین هــا اصالح می شــود. اما برای دو 
درصدی ها ســوی مثبت منحنی نرمال 
مراقبت هــای ویژه را کافــی می دانند، 
در همیــن حد که ایــن بچه ها به آنچه 

دو سر منحنی نرمال



نمی شود شما بعضاً به یک 
نسل کم توجهی کنید تا در 
عوض به صدتا آدم توانمند 
برسید، به این دلیل ناموجه 
که احتماالً قابلیتی بیشتر و 
استحقاقی بیش از دیگران 

دارند
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اســتحقاق دارند برسند، و طوری نشود 
که دیگران در راه رسیدن این دو درصد 
بــه موفقیت هزینه بدهند و خودشــان 

پایمال شوند.
غربال گری براســاس سنجش کاغذی 
)پی پر( و تست های چندجوابی، به ویژه 
در جهان امروز، محل پرســش جدی و 
»قابلیت های شدن«  است.  تردید  مورد 
آدمی بســیار متنوعند و در قالب تنگ 
آزمون هــای مــداد و کاغــذیـ  که به 
ظاهر جلوه نیز می فروشــند و با عدد و 
رقم و منحنی های رنگارنگ عشوه گری 
می کنند ـ نمی گنجند. به ویژه در دنیای 
امروز که توانایی به کاربردن دانش بسی 
مهم تر از دانســتن آن است و همه جا و 
مدام از شما می پرسند با این دانسته ها 
چه می توان کرد یا چه می توانید بکنید، 
و با این دانســته ها کــدام خالقیت به 
منصة ظهور می رسد؟ به ویژه در پارادایم 
»نــوآوری در لحظه« که چالش جهانی 
امروز اقتصاِد دانش بنیاد و دورة تازه ای 

از نوآوری و خالقیت است!
مــا در ایران الزم اســت پژوهش های 
میدانی داشــته باشــیم و سرنوشت و 
پیامدهــای این جداســازی ها را مرور 
کنیــم؛ هم از منظر خانــواده، هم افراد 
ذینفــع هم خــود این عزیــزان و هم 

مؤسسات حمایتی.

استعدادهای  ما  گفته شود  اگر  خوب، 
آموزشی  امکانات  باید  که  داریم  برتری 
و  قرار داده شود  اختیارشان  بهتری در 

این وظیفة دولت است چه باید گفت؟
در کتــاب »آمــوزش و توســعه« به 
تفصیل گفته ام که امروز هر فرد انسانی 
فرد عضو و موتور توســعه و نوســازی 
اجتماعی است. دیگر آن نگاه سنتی به 
توسعه که می گوید شما کافی است یک 
لوکوموتیو بیاورید و به سر قطار ببندید 
تا واگن هــا را حرکت دهــد، ناکارآمد 
است. از آنچه شــما فرمودید استنباط 
می شــود که اندکــی از افــراد توانمند 
)مثاًل تیزهوشان( لوکوموتیو جامعه اند و 
آحاد جامعــه واگن های پیرو یا فرمانبر! 
بنابراین بهتر است این ها را رها کنیم و 
بگذاریم دست بزنند برای سرآمدانی که 

قابلیت لوکوموتیو شدن دارند!

در کتاب آموزش و توســعه انگارة ما 
این است که هر آدم دوپایی یک عنصر 
برای توسعه اســت. لوکوموتیو را مثال 
زدم، حاال به قطارهای مدرن نگاه کنید 
که هر واگنی موتور، سیستم کنترلی و 
اطالعاتی و ترمز خاص خودش را دارد. 
دیگر این طور نیســت که آحاد جامعه 
را تنها با داشــتن چرخ بــرای حرکت، 
براســاس اراده و فرمــان دیگران آماده 

سازیم.
شــما فرض کنید در ایــن غربالگری 
کشــنده احتمااًل حــدود دو درصد را 
پیدا کردیم که به اصطالح نقش همان 
لوکوموتیوهایــی پیش برنده را داشــته 

باشند، اما با شورش واگن ها چه کنیم؟
به عالوه همة استعدادها صرفًا ذهنی 
نیســتند. مهم این است که فرصت های 
یادگیری متنوعی فراهم آید تا فرزندان 
ما و شــما و دیگر فرزنــدان ایران زمین 

آنچه می خواهند یا می توانند بشوند. 
نمی شــود شــما بعضًا به یک نســل 
کم توجهی کنید تا در عوض به صدتا آدم 
توانمند برســید، به این دلیل ناموجه که 
احتمااًل قابلیتی بیشتر و استحقاقی بیش از 
دیگران دارند. البته استحقاق به جای خود 
قابل بررســی و برنامه ریزی است و توجه 
به آن عادالنه نیز هســت. مشــکل شاید 
این است که ما قبله را کج ایستاده ایم. به 
عبارت دیگر روش هایمان با هدف اجرای 

عدالت همخوانی الزم را ندارند.

ســؤال دیگر این اســت که با فرض 
این  تیزهوشان جایگزین  حذف مدارس 

مدارس چه می شود؟
ما باید برای همه کودکان در خانه، در 
کتابخانه های  در  اجتماعی،  محیط های 
محلی و عمومی، در شــهر و روســتا، 
در عبادتگاه ها و مســاجد و سینماها و 
کانون هــای فرهنگــی و... فرصت های 
یادگیــری غنــی ایجــاد کنیــم. همة 
کودکان نیازمنــد توجه و مراقبت ویژه 
و برنامه هــای تربیتی ویژه )در دو ســر 
منحنی نرمال( انــد ولی نه الزامًا جدا از 

جمع یا اجتماع.
عدالــت اقتضا می کند که بــه نیازها 
و فرصت هــای یادگیری مناســب برای 
آن ها بیشــتر توجه کنیم. آنچه احتمااًل 
در ایــران و در فضاهای خــاص و عام 
اجرای  اســت چالش روش های  مطرح 
عدالت برای دو سر طیف منحنی نرمال 
اســت در میزان و ســنجش و توجه به 

قابلیت های طبیعی آن ها.
ایجاد فضای رقابت برای مثاًل صد نفر 
طی ســال ها تا برســیم به یک نفرـ  به 
دلیل واقعی یا مفروض داشتن استعداد 
تا توانایی برتر براساس سنجه های رایج 
با عدالت آموزشــی همخوان نیست.  ـ 
و این کار حتــی فرصت های الزم برای 
تربیت اثربخش خود این صد نفر را نیز 

تحدید و تهدید می کند.
اینکــه در ایــران همــه وظیفة خود 
می دانند که دســت و کف  بزنند برای 
این بچه ها، چون احتمااًل قرار اســت به 
جایی برسند و ما را نیز فردا یا فرداها به 
جایی برسانند! خودش آفتی است برای 
تربیت و عدالت آموزشــی به ویژه برای 

خود این عزیزان.
بــا این نــگاه، این بچه هــا در خانه و 
مدرســه و جامعه از بسیاری از مواهب 
و آزادی هــا و فرصت های خالق بی بهره 
می ماننــد. بســیاری از آن هــا کودکی 
نمی کننــد و بی جهــت و بی موقــع به 
دنیای بزرگ ســالی، در راستای آمال ما 
بزرگ ترها، پرتاب می شــوند. این هم با 

عدالت همخوان نیست.
به عالوه این خالف عدالت اســت که 
از امکانــات عمومی برای عده ای خاص 
امید  بــه  ویژه شــود  خدمات رســانی 
روزی که ... ! عرضــم را تکرار می کنم. 
رســیدگی به »همة کودکان« نیازمند 
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توجه و ســرمایه گذاری ویژه برای آن ها 
و عین عدالت است، ولی شیوة رسیدن 
به این مهم بســیار به تأمل و همفکری 
نیاز دارد، به ویــژه در میان خانواده ها و 
مؤسســات تربیتی و جامعه های محلی. 
هر شــیوه ای که به کارگیریم، صرف نظر 
از حب و بغض ها و حرکت های قبیله ای 
در نفی یا اثبات آن ها، نیاز به واکاوی و 
تجزیه و تحلیل و روشنگری دارد، بدون 
عصیان و دادخواهی و تکذیب و تکفیر و 
تقدیس! تجربه های دیگران نیز در این 

زمینه قابل بررسی است.
ژاپنی ها، برای سِر دیگِر منحنی نرمال 
ـ یعنی کودکان کم اســتعداد یا معلول 
ـ بســیار بیشــتر از دو درصدی هــای 
ســوی مثبت منحنی نرمال توانایی ها، 
سرمایه گذاری می کنند. تجربة آلمان ها 
نیز در این زمینه بسیار سازنده و حاوی 

پیام های اخالقی است.
به نظر می رســد سنجه ها و روش های 
خاص  توانایی های  تشــخیص  برای  ما 
رنجــور و آفت زا هســتند. مــا نیاز به 
بحث های  نوآورانه در این زمینه داریم. 
میدانی  پژوهش هــای  جــای  به عالوه 
کــه به ما بگوید خیلــی از این عزیزان 
پــس از فراغــت از تحصیــل کجایند 
و چــه کار می کنند خالی اســت. این 

به بحث های ســازنده  داده ها می تواند 
دامــن بزند و صیقل بدهد پرســش ها 
را. بهترین هــا برای ترویج بازاندیشــی 
در شــیوه های توجه و تربیت آن ها نیز 
خودشــان هســتند. آن ها نیز در دل 
خود بــرای محدودیت ها، برای راه های 
برای ورود  نکرده،  برای کودکِی  نرفته، 
زودهنــگام بــا دنیای خشــن رقابت، 
انسان  وجودی  جلوه  انســانی ترین  در 
یعنی تربیت، داستان های نگفته بسیار 
دارند. آن ها بیش از همه نیاز دارند که 
صداهایشان شــنیده شود. آن ها وکیل 
بود  آموزنده خواهد  ندارند! بسیار  الزم 
به تجربه ها و راه های طی شــدة آن ها 
خودشان  آن ها  بســپاریم.  جان  گوش 
راه حلنــد نــه بخشــی از مســئله! و 
خودشان یاری دهندة راه برون شدن اند 
از روش های عدالت سوز، صداهای آن ها 
را بشــنویم! همان طور که الزم اســت 
ضجه هــای چنددرصدی ســوی دیگر 
منحنی نرمال و خانواده هایشــان را نیز 
بشنویم که چقدر به توجه و یاری نیاز 
دارنــد و چگونه با انــواع معلولیت ها و 
محرومیت هــای طبیعی و نگاه بی نظیر 
جامعه می زیند! توجه ویژه به آن ها نیز 
عین عدالت اســت و آن ها نیز مستحق 

بیشترند. توجه 

و البته همة معلمان که دلسوزانه برای 
همه از جانْ  مایــه می نهند تا فرزندان 
مــا علی رغم ســاختارها و هاضمه های 
کم توان و ســازه های فرهنگی پیچیده 
و سیاست های نیازمند شفافیت بیشتر، 
دســت همــه را می گیرنــد و گامی با 
رشــد همراه می ســازند. آرام، مداوم و 
خســتگی ناپذیر، کریمنــد و محبت را 
معنی می کنند، و از جان مایه می گذارند 
هم در مدارس عــادی، هم دولتی، هم 
انتفاعی، هم خاص، هم غیرانتفاعی، هم 
نمونه، هم اســتثنایی، هــم تیزهوش و 

سرآمد و...!
من اینجا، در شــرق آسیا، به حرمت 
معلمی کاله از ســر بــر می گیرم و به 
احتــرام همه تعظیــم می کنم! و عرض 

می کنم:

آه ای یقین گم شده
ای ماهی گریز

در برکه های آینه، لغزیده تو به تو!
من آبگیر صافی ام

اینک به سحر عشق
از برکه های آینه
راهی به من بجو

احمد شاملو



معلموفیلسوف

چه چیز را 
ارزیابی کنیم؟

این آخرین و هشتمین شمارة گفت وگوی معلم و فیلسوف 
اســت و من آن را در روزهایی آماده کرده بودم که معلمان 
در حال تصحیح برگه های تــرم اول و دانش آموزان منتظر 
کارنامه های خود بودنــد. اکنون می خواهم یک جمله را به 
یادگار از این هشت شمارة گفت وگو برای خود داشته باشم و 
آن جمله ای است که بیش از هر چیز در این روزها، مرا به خود 
مشغول کرده است: »هر زمان تعامِل من معلم با دانش آموزم 
قطع شود تعلیم و تربیت نیز تعطیل شده است.« تعامل در همه 
جا حضور دارد و همین طور جایگاهی مهم در ارزشیابی دارد. 
معلمانی که سؤاالت یا نحوة نمره دهی خود را عاری از اشتباه 
می دانند و هیچ نیازی به بازبینی در آن احساس نمی کنند 
روز به روز از این تعامل دور می شــوند. من باید بدانم چطور 
می توانم نقش دانش آموزم را در فرآیند ارزشــیابی پررنگ 
کنم تا به جای ایجاد نگرانی و اضطراب در او شاهد پویایی و 
تالشش باشم؟ می دانم که معلمان با تجربة کشورم تالش های 
ارزشمندی در این مسیر داشته اند اما همچنان راه  درازی در 

پیش داریم. 

زینبوکیل
معلمعلوممتوسطةاول،تهران
عکس:غالمرضابهرامی

گفت وگوی معلمان 
با دکتر خسرو باقری 
 
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
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 معلــم: با توجه بــه معنای خاص 
ارزشــیابی در کالس، بفرمایید کار معلم 
و دانش آموز از منظر عاملیت چه وضعی 
دارد. به عبارت دیگر نقش ارزشیابی برای 

انسان عامل چیست؟ 
وقتی می گوییم از منظر عاملیت، یعنی 
دانش آموز را عامل فرض کرده ایم، یعنی 
او، هم صاحب عمل اســت و هم هویت 
خود را با عملش رقم خواهد زد. ارزشیابی 
باید بتواند این انسان عامل را در مسیری 
کــه پیــش رو دارد و می خواهــد با آن 
سرنوشــت خود را رقم بزند، کمک کند 
و تا او بهتــر بتواند اعمال خود را ارزیابی 
کند و به تدریج بهتــر عمل نماید. االن 
متأسفانه ارزشــیابی به ابزاری در دست 
معلم تبدیل شــده که، به تعبیر من، از 
آن علیــه دانش آموز اســتفاده می کند؛ 
و این درســت نیســت. پس ما باید ابتدا 
تصورمان را از هدف ارزشیابی تصحیح و 
دقت کنیم، مثل هر عمل دیگر، ارزشیابی 
هم دو جنبة بیرونی و درونی دارد. جنبة 
درونی آن همان الیه های شناختی، عالیق 
و گرایش های دانش آموز برای اقدام به کار 
است؛ و جنبة  بیرونی اش آن چیزی است 
که قابل مشــاهده اســت؛ مانند پاسخی 
که دانش آموز به یک ســؤال می دهد و یا 
دست سازه ای که ساخته است. ارزشیابی 
باید هم به »عاملیت« معطوف باشد و هم 
به عمل. اگر بخواهد فقط به یکی از این ها 
معطوف باشــد خطاست. چرا که گفتیم 
عمل هــم دارای جنبه های درونی و هم 
جنبه های بیرونی است. در  حدیثی آمده 
اســت که: »ان  اهلَل ُیحــّب عبداً و ُیبغُض 
عمله« یعنی خدا گاهی فردی را دوست 
دارد ولی از عمل او بدش می آید. عمل نیز 
یک وجه عینی و یک وجه تفسیری دارد. 
وقتی یک ســیب را می بینیم، این جنبه 
عینی آن اســت ولی تفاســیر گوناگونی 

دربارة آن وجود دارد. 

الیة اول: ُبعد شناختی. 
گفتیم هر کاری که انجام می دهیم یک 
الیة شــناختی دارد. مثــاًل دانش آموزان 
تصورات متفاوتی از ریاضی دارند؛ بعضی 
آن را بی فایده می دانند و بعضی مفید. این 
تصور همان الیة شــناختی است، بچه ها 
این الیه را دارند و مــا نباید به این الیه 

بی توجه باشیم.1
 می توان گفت ارزشــیابی دارای ســه 

هدف است:  
1. بهبود عامل )جنبة درونی عمل(

2. بهبود عمل )جنبة بیرونی عمل( 
3. کیفیت بخشیدن به جریان تعاملی 

آموزش. 
همان گونه که از منظر عاملیت، تربیت 
را تعامل بین شــاگرد و معلم می  دانیم، 
ارزشــیابی را هم باید تعامل بین شاگرد 
و معلم بدانیم. به عبارت دیگر ارزشیابی 
فقط کار معلم نیست، بلکه حاصل تعامل 

بین او و دانش آموز است.
 معلم: من تعامل را متوجه نشدم. 
مگر ما برای ارزشیابی خود، معیار نداریم؟ 

اینجا دو سویه بودنش کجاست؟ 
نگاه رایج به ارزشیابی، فقط به معیارهای 
عینی )objective ( اکتفا می کند، و مثاًل 
اینکه دانش آموز چه نمره ای گرفته است، در 
حالی که، مخصوصاً در تعلیم و تربیت، نباید 
این طور باشد و باید نگاه عمیق تری داشته 
باشیم. در تعلیم و تربیت ما با ذهن و ضمیر 
و فهم فرد و تغییر رفتار او ســروکار داریم. 
دو ســویه بودن یعنی اینکه فقط نتیجة 
ظاهری یا عینی برایمان مهم نباشد، بلکه به 
شناخت و تصور و رفتار عامل )دانش آموز( 
هم اهمیت بدهیم. ما می خواهیم، در درجة 
اول، ذهنیت فرد )عامل( در مورد بعضی از 
امور تغییر کند. نمی توانیم بگوییم که به  
تصور او از درس کاری نداریم و فقط نتیجه 

برایمان مهم است. 

 معلم: من، بــه عنوان معلم، وقتی 
با دانش آموز گفت وگو می کنم و نظر او را 
دربارة درس ریاضی می پرسم او می گوید 
ریاضیات کســل کننده اســت؛ آیا این 
می تواند به نوعی کار من معلم ریاضی را 

ارزشیابی کند؟ 
اهمیت تعاملی بودن در این اســت که 
معلم و شــاگرد در شــناخت این الیه بر 
به عنوان مثال،  تأثیر می گذارند.  یکدیگر 
اگر من حدس بزنم کــه دانش آموزم در 
درس ریاضیات وضعیت خوبی دارد، اینجا 
در مــورد الیة شــناختی او یک ارزیابی 
اجمالــی کــرده ام ولی تا این شــناخت 
تعاملی نشود اطمینان بخش نیست و برای 

این کار باید با خود فرد گفت وگو کنم. 

الیه دوم: گرایش 
حاال الیه دوم یا همان الیه گرایش ها و 
عالیق و دلبستگی ها. من پس از تعامل و 
بررسی مشارکت فرد در کالس به افرادی 
که به درس عالقه نشــان نمی دهند و با 
من وارد تعامل نمی شــوند نمرة کمتری 
می دهم. مشــارکت یکی از نشــانه های 

عالقه است. 
 معلم: ابزار افزایش عالقه چیست؟ 
معلم در کالس نباید متکلم وحده باشد 
و بقیه فقط گــوش دهند. هر معلمی در 
آخر ترم تصور یا تصویری از عالیق بچه ها 
نسبت به درس مورد نظر پیدا می کند. ما 
باید دقت کنیم تــا ارتباط عاطفی ما در 
مسیر مناسبی حرکت کند، چون ارتباط 
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عاطفی بخشــی از ارزشــیابی است. اگر 
به موضوع درس عالقه مند  دانش آموزی 
اســت باید برای این عالقــه اش نمره  و 

امتیازی قائل باشیم. 
 معلم: آیا دانش آموز باید بداند که 

ارزشیابی می شود یا خیر؟ 
بعضی از اســتادان می گوینــد من به 
مشارکت افراد فالن درصد نمره می دهم و 
به عالقه مندی و حضور او درصد دیگری. 
ما نباید افراد را گیر بیاندازیم، باید با آن ها 
کاماًل شفاف صحبت کنیم. باید به بچه ها 
بگوییم که ارزشــیابی به نفع شماســت 
و هدف آزار شما نیســت. حضور فردی 
و شــخصی مقدمة حضور معنوی است. 

هدف ارزیابی باید مشخص شود. 

الیة سوم: تصمیم و اراده
باید توجه کرد که عالقه یک چیز است 
و تالش در ابراز آن چیز دیگری اســت. 
ما چه بســیار عالیق داریــم که آن ها را 
در قلبمان نگــه می داریم. بعضی عالیق 
هم داریم که آن ها را ابراز و عملی شدن 
آن هــا را پیگیری می کنیم. هر تالشــی 
حاکی از اراده و تصمیم قبلی است. وقتی 
می خواهیم در ارزشیابی به عمل فرد نمره 
دهیــم، باید برای تــالش او نیز مقداری 

نمره در نظر بگیریم. 
اســتعداد همه یکسان نیســت. ژن را 
نمی توان نادیده گرفت ولی همه چیز هم 
ژن نیست. پس ما باید به تالش نیز نمره 
دهیم. اگر بخواهیم به نتیجه، یعنی فقط 

به برگه، نمره بدهیم کافی نیست از منظر 
عاملیــت هم نباید به تالش فرد بی توجه 

بود. 
در ارزشیابی خداوند از ما سعی و تالِش 
ما کاماًل دخالت دارد. البته نسبت ها باید 
به میزان مناسبی رعایت شود. مثاًل اینکه 
فرد در ابتدا کجا بود و حاال کجاســت، یا 
دارایی هــای اولیه اش چه بــوده و به چه 
میزان تالش کرده و حاال چه دارد؛ این ها 
همــه و همه در ارزشــیابی خداوند از ما 
و کارهای ما وجــود دارد. ما نیز باید در 
ارزشیابی دانش آموزان این امور را مدنظر 

قرار دهیم. 
 معلــم: آیا در ارزشــیابی محتوا 

)content( مهم است؟ 
دانش چیست؟ دانش با محفوظات یکی 
غیر   )Information( اطالعات  نیست. 
از دانش و فهم )knowledge( اســت. 
آنچه ابتدا در ذهن ما جمع آوری می شود 

اطالعات اســت نه دانش. دانش در نقاط 
اتصالی کالِن این اطالعات است که ظهور 
پیــدا می کند. یعنی وقتــی اطالعات به 
هم وصل شــوند و در یک شبکة بزرگ 
با هــم ارتباط برقرار کنند دانش به وجود 
می آیــد. دانش، حاصل برقــراری پیوند 
میان اطالعات مختلف اســت. پس فقط 
کسی که نحوة اتصال و ارتباط میان انواع 
اطالعات را فهمیده به دانش دست یافته و 
به عبارت دیگر درسی را یاد گرفته است، 
و گرنه صــرف اینکه مقداری اطالعات را 
حفظ کنیم مهم نیست. این ها کار حافظه 
است؛ حافظه الزم است ولی کافی نیست. 
 معلــم: می گویند ســؤالی که به 

دانش آموزان می دهیم باید مفهومی باشد، 
این مفهومی بودن به چه معناست؟ 

یعنی اینکه ســؤال ما ناظر به »روابط« 
بین معلوماتی باشد که در ذهن دانش آموز 
وجود دارد نه اینکه  فقط چه معلوماتی در 

ذهن دارد. 
ارزشــیابی حافظه محور به چند دلیل 
غلط اســت. اول اینکــه در روزگار ما، با 
وجــود کامپیوتر، دیگر نیــازی به حفظ 
کردن حجم زیاد اطالعات نیست. مثاًل در 
صدر اســالم با توجه به شرایط خاص آن 
روزگار عــده ای قرآن را حفظ می کردند، 
ولی در روزگار ما بــا وجود هزاران قرآن 
مکتوب چــه ضرورتــی دارد که کودک 
خردسال یا حتی یک بزرگ سال را تحت 
فشار قرار دهیم تا قرآن را حفظ کند. قرار 
نیست که حافظه برای ما نقش کامپیوتر 
را بــازی کند؟ حافظه شــرط الزم برای 
دانش ورزی اســت. یعنی اطالعات را در 
خود نگه می دارد تــا ما بتوانیم به روابط 

آن ها بیندیشیم.
 معلم: پس به این ترتیب ویژگی های 

یک امتحان خوب چیست؟ 
در یک امتحــان خوب نبایــد امکان 
تقلب وجود داشته باشد، درست برعکِس 
بیشــتر امتحانات ما که این امکان وجود 
دارد. چرا امتحانات ما طوری اســت که 
باید نیرو صــرف کنیم تا جلوی احتمال 
تقلب ها را بگیریم! ؟ چون به طور کلی ما 
بیشتر از اطالعات امتحان می گیریم نه از 
دانش! که فهم روابط بین اطالعات است. 
امتحان از دانش یعنی اینکه، مثاًل معلم 5 
سؤال یا مطلب از جاهای مختلف کتاب 
بدهــد و از دانش آموز بخواهد این ها را به 
هم مرتبط کنــد. اگر او بتواند این کار را 
کند معلوم می شود که موضوع را فهمیده 
یا نه. نقش حافظه این اســت که در هر 
لحظه اطالعاتی را که به آن نیاز داریم در 
دســترس ما قرار دهد. باید به دانش آ موز 
یادآور شویم که الزم نیست عین مطلب 
کتاب درســی را بنویسد. گاهی چه بسا 
الزم شود که اگر این کار را کرد از نمره و 

امتیاز او کم شود. 

 پی نوشت
1. به شمارة مهرماه سال 1396 و اهمیت توجه به 

جنبه شناختی عمل توجه کنید.

همان گونه که از منظر عاملیت، 
تربیت را تعامل بین شاگرد 
و معلم می  دانیم، ارزشیابی را 
هم باید تعامل بین شاگرد و 
معلم بدانیم. به عبارت دیگر 

ارزشیابی فقط کار معلم نیست، 
بلکه حاصل تعامل بین او و 

دانش آموز است
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غزل
روز سختی تازه می فهمی هوادار تو کیست

بی کس و درمانده وقتی می شوی یار تو کیست

مشتری وقتی که بسیار است سرگرمی ولی
در کسادی تازه می فهمی خریدار تو کیست

دست و پایت نه در آن روزی که قلبت بشکند
تازه آن هنگام می فهمی مددکار تو کیست

می رسد روزی که اطرافت نمی ماند کسی
آن زمان پی می بری یار وفادار تو کیست

پیش پایت یک نفر خود را به آتش می کشد
تازه می فهمی که دهقان فداکار تو کیست

می روی یک روز از این شهر و می میرد کسی
تازه در آن روز می فهمی گرفتار تو کیست

اصغر عظیمی مهر

شانت )8(
در این آخرین شماره، آخرین مؤلفة شعر ماندگار را به اجمال توضیح می دهیم.

بعد از شاخصه های شعرّیت، شک اندازی، ارتباط، انتقاد، نوگرایی، نمکین بودن 
و تعالی بخشــی، اکنون به هشتمین و آخرین شــاخصه یعنی »تداوم« در شعر 

می رسیم.
هر شعری با تقویت هفت شاخصة اشاره شده به برد طولی و عرضی می رسد که 

سبب می شود هم در عبور از مکان ها و هم در عبور از زمان ها موفق شود.
مسلمًا هر اثر شعری با داشتن ارتباط درونی و نیز زبان و ساختار و اندیشة قوی 
قادر است، هرچه بیشتر، توجه منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کند و همین 

امر در ادامة حیات شعر و جاری شدن آن در زمان بسیار مؤثر است.
یکی از اصلی ترین عوامل تداوم شعر، رها بودن آن از آفت تاریخ مصرف است که 

به ویژه در اشعار شاعران بزرگ مصداق دارد.
شــاعر بزرگ کسی است که شعر خود را وابســته و اسیر موضوعات کوچک و 
محدود و سفارشــی نمی کند. به عبارت دیگر موج ســواری پیشه او نیست، زیرا 
می داند به محض فروکش کردن موج خودش نیز فروکش می کند و از یادها پاک 

می شود.
این آفت در شــعرهای گذشــتگان عمومًا در موضوعاتی چون مدح و مرثیه و 
مفاخره و... تجلی می کرد اما در دورة معاصر در موضوعاتی چون احساســی گری 
و پرداختن به امور نازل و همچنین اسارت آگاهانه یا ناآگاهانه در امور سیاسی و 
حزبی و نان خوری به شــرط خوشایند دیگران اتفاق می افتد که در هر حال عمر 

شعر و شاعر، هر دو، را کوتاه می سازد.
اگر نگاهی بیفکنیم به اشــعار ماندگاری که از دیرباز تا امروز تداوم داشــته و 
خواهد داشت، می بینیم که عوامل »تداوم« آن ها اموری کوچک نبوده اند: عشق، 
انسان، ملی گرایی،معنویت، دردهای انسانی، ظلم ستیزی و... که در شاعرانی بزرگ 
با اندیشــه هایی بزرگ و جهانی بزرگ تجلی یافته و به همین جهت هم ماندگار 

شده اند.
برای تداوم یک اثر الزم است صاحب اثر به اندیشه ها و افکار و زبان و بیان برتر و 

بزرگ تر و آزادی و آزادگی خود پای بند باشد تا از جامعه جدا نیفتد.
علی آبان

پشت خط )۱7(
شــاعران تازه کار و عالقه منداِن به شعر، 
گاهی از شاعران با تجربه یا معلمان ادبیات 
می خواهند که به آن ها  کتاب های مناسبی 
را معرفی کنند؛ چه برای مطالعة شعرهای 
خــوب و چه برای آموختن فنون شــعر و 
نقد ادبی. در این موارد، بســیار دیده ام که 
برخی شاعران و معلمان، بدون آنکه کتابی 
را خوانده باشند و از محتوای آن خبر داشته 

باشند، آن را به دیگران معرفی می کنند.
مثــاًل مطالعة کتاب »سبک شناســی« 
ملک الشعرای بهار را به شاعر تازه کار توصیه 
می کنند تا با خواندن آن ســبک های شعر 
را بشناســد! در حالی که بهــار این کتاب 
ارزشــمند را برای تدریس در دورة دکتری 

ادبیات فارسی تألیف کرده است و چندان 
ارتباطی به شعر ندارد و بیش از هر چیز به 

گونه های متون نثر مرتبط است.
باز هم برای مثال، این افراد برای شاعری 
کــه می خواهد وزن شــعر را بیاموزد یکی 
از کتاب های عروض و قافیة دانشــگاهی را 

معرفی می کنند. 
در حالی که هیچ شاعری با خواندن کتاب 
عروض و قافیه، وزن شعر را نیاموخته است. 
در یک جلسة ادبی دیدم که استاد جلسه، 
کتاب »مکتب های ادبی« رضا سیدحسینی 
را برای مطالعه به شاعران تازه کار، معرفی 
می کــرد. از او پرســیدم: خودتان کتاب را 

خوانده اید؟
گفت: تورقی کرده ام.

کاماًل روشــن بود کتاب را نخوانده است، 
چون اگر خوانده بود می دانست که چنین 
کتابی، با آنکه بسیار باارزش است اما، برای 
شروع سیر مطالعاتی اصاًل مناسب نیست. 
مکتب های ادبی مناســب کسانی است که 
مطالعات و آشنایی شــان با متــون ادبی، 

گسترده باشد.
خالصه اینکه، معلم و استاد جلسة ادبی 
بایــد مدام مطالعه کند و کتاب های جدید 
حوزة تخصصی خود را بشناســد و بخواند 
تا بتواند به تناسب حال هر مخاطب، کتاب 

مناسب به او معرفی کند.
اسماعیل امینی

شعر
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معلم شاعر
محمد حسن زاده 35 ساله است و متولد 
گنبدکاووس. فرهنگی اســت و 8 ســال 
سابقه دارد. هم معلم بوده و هم مدیر. او 
طبعی روان دارد و بیشــتر غزل و مثنوی 
می ســراید. این شــاعر در گنبدکاووس 

انجمن ادبی حافظ را هم اداره می کند.
غزلی از او بخوانید:

برای غریب خراسان امام  رضا)ع(
از شاهراه می گذری ای امام شهر

آغاز می شود هیجان از سالم  شهر

شاباش گام های تو مشک و گل و گالب
بوی تو یاس می فشرد در مشام شهر
تعداد عاشقان تو از حد گذشته است
صف بسته اند بر سر راهت تمام شهر
در مرو و توس نام تو را جار می زنند

نقاره های هلهله بر پشت بام شهر
تا دلبرانه بوسه به انگور می زنی

شیرین شده است از لب نوش تو کام شهر
تاریخ تلخکامی تو زخم کهنه ای ست
در ذهن میهمانکش کوفی مرام شهر

بعد از تو تاک بر تن خود پیچ می خورد
از سرنوشت تلخ خود و اتهام شهر

کوچه
این کوچه نه زیباست ولی باز ببینش

از پنجره ای روشن و دلباز ببینش
بگذار که تا بگذرد این خیل عزادار

آنگاه پر از شادی و آواز ببینش
آرامش آن مرغ َمبین بر سر آن بام
او باز شکاری است به پرواز ببینش

ماندیم و نماندند به جا تندر و توفان
این سرو قد ماست سرافراز ببینش

این کوچة رندان و خرابات مغان است
در هر غزل حافظ شیراز ببینش

خاموشی دریاست کمی مانده به توفان
ای گوش جهان غلغلة راز ببینش

هر خانه در این کوچه دری هست به راهی
بن بست در او نیست بیا باز ببینش

محمدرضا محمدی نیکو

  

دو شعر از محمد عسکری ساج
این میز

این صندلی
این در

این کمد
این عصا

عکس های پشت سر هم
از یک کشتار دست جمعی اند!

  

کشور کوچکی است چهره ات
لبخند می زنی

و کامیون ها
شادی را از مرزهایت

به کشورهای دیگری قاچاق می برند....

  

جاده انتظار
خدا کند که بهار رسیدنش برسد
شب تولد چشمان روشنش برسد

چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز
به این امید که دستم به دامنش برسد

هزار دست پر از خواهشند و گوش به زنگ
که آن انارترین روز چیدنش برسد

چه سال ها که درین دشت، خوشه چین ماندم
که دست خالی شوقم به خرمنش برسد

بر این مشام و بر این جان چه می شود یارب!
نسیمی از چمنش، بویی از تنش برسد

خدای من دل چشم انتظار من تا چند
به دوردست فلک بانگ شیونش برسد؟

چقدر بر لب این جاده منتظر ماندن؟
خدا کند که از آن دور توسنش برسد

سعید بیابانکی
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معلم خود باشیم
ایماندهدشتینسب
دبیر فیزیک، استان خوزستان

آدابگفتوگو

»َنَفسی رهزن و غولم َنَفسی تند و ملولم
نفسی  زین دو برونم که بر آن بام بلندم«
مولوی

ریشه ای  بررســی  گفت وگو  از  هدف 
اعتقادهــا و مواضع  ماســت که به طور 
نامحســوس اعمال و رفتارمان را شکل 
می دهد. ما بایــد بدانیم که چه چیزی 
در پس موفقیت در یک ارتباط اســت 
و هم اینکه چــه عواملی باعث اختالل 
در تعامل های ما بــا جهان اطراف مان 
می شود. در آن صورت می توان فهمید 

که چرا از بعضــی عقیده ها و نظرها با 
با جدیت دفاع  وجود غیرعقالنی بودن 
می شــود و چــرا پــاره ای راه حل های 
خــالق در همان آغاز نفی می شــوند. 
تعلق خاطر ما به نظرها و باورهای خود 
چنان قوی اســت که معمواًل اگر کسی 
دربارة آن ها حتی ســؤال کند، ســؤال 
را تهدیــدی علیــه وجود خــود تلقی 

می کنیم.
»بر خویشــتن خویــش ناظر بودن« 
مهارت های  همــة  که  اســت  مهارتی 

گفت وگــو را در خــود دارد. مهارتــی 
اســت که به ما کمک می کند نظاره گر 
درون خود، دیــدگاه خود و طرز تفکر 
خود باشــیم. با تمرین این مهارت این 
توانایی را پیدا می کنیم که چه بگوییم، 
چه فکر کنیم و چه کاری انجام دهیم. 
برای بازآفرینــی این مهارت به آگاهی 
مدام نیاز داریــم؛ آگاه بودن به خود و 
آنچه که انجام می دهیم. درست  همان 
موقــع کــه در یک گفت وگو شــرکت 
می کنیــم و از آرا و نظرات خود حرف 
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می زنیم یا از دیگری در مورد عقایدش 
سؤال می کنیم و حتی وقتی در سکوت 
به حرف هــای دیگران گوش می دهیم، 
باید ســعی کنیــم که به آنچــه انجام 
می دهیــم دقت داشــته باشــیم. گویا 

داریم از باال به خود نگاه می کنیم.
برای من بســیار پیش آمده است که 
وقتی به عنوان معلم وارد فضای تعامل با 
دانش آموزان می شوم نظری بشنوم که 
به نوعی نسبت به اقتدار خود درکالس 
درس احساس خطر کنم و فکر کنم که 
نظم موجود در کالس مورد تهدید قرار 
گرفته اســت. شاید گاهی وقت ها، نظم 
سخت گیرانه و سکوت حاکم بر کالس 
درس، کارها را راحت تر پیش ببرد. اما 
چنین فضایی، به دور از فضایی اســت 
که در آن مهارت های هوشــی و حسی 
دانش آموزان پــرورش یابد. در آموزش 
مبتنی بر تک گویی، معلم در یک سوی 
کالس و دانش آموزان در ســوی دیگر 
قــرار می گیرند و حضــوری منفعل در 
کالس درس دارنــد. بنابرایــن فرصت 
کافی به دانش آموز داده نمی شــود که 
به فرایند تفکر توجه کند و آگاهی الزم 
از فرضیه های خود را کســب کند. در 
آموزش مبتنی بر دیالــوگ همة افراد 
فرصت می یابند تــا از ارزش ها، عقاید، 
فرضیه هــا و پایه های فکــری خویش 

آگاهی یابند.
مهــارت »نظارت بر خویش« به معلم 
کمــک می کند کــه در تمامی مراحل 
آموزشی، به آنچه می گوید و می شنود و 
احساس می کند آگاهی داشته باشد. در 
یکی از روزهای تدریسم، شیوة تدریس 
مشــارکت محور را بــا دانش آموزانــم 
تمرین کردم. به این صورت که از نقش 

معلم همه چیــزدان فاصله گرفتم و به 
دانش آموزان گفتم که قرار است جواب 
پرســش امروز را با کمک هم به دست 
آوریم. گفتم هر کــس هر نظری دارد 
بیان کند. هر تعریفی که از مسئله دارد 
با بقیه دانش آموزان به اشتراک بگذارد. 
هر دانش آموزی که نظر می داد به من 

به عنوان معلم نگاه می کرد که گفته اش 
را تأییــد یا رد کنم. بــه دانش آموزان 
گفتم که من هم مثل شــما مشــتاقم 
که به جواب برســم. این شکل حضور 
مــن در کالس درس بــرای بعضی از 
دانش آموزان ناخوشــایند بــود. انتظار 
داشتند که من پرسش و پاسخ را با هم 
به آن ها بدهم که زود یادداشت کنند و 
سراغ پرسش و پاسخ بعدی بروم. آن ها 
به عنــوان دریافت کنندة  به نقش خود 
منفعــل مفاهیــم عادت کــرده بودند 
و انتظارشــان از معلــم ایــن بود که 
قســمت های مهــم کتــاب را به آن ها 
بگوید تا عالمــت بزنند و برای امتحان 
حفظ کنند. بعــد از اتمام کالس، یکی 

از آن دانش آمــوزان ناراضی پیش من 
آمد و از شــیوه تدریســم انتقاد کرد و 
از من خواســت که بروم جایی و روش 
ببینم! در  آموزش  را  تدریس درســت 
آن لحظه از گفتــه دانش آموز ناراحت 
شــدم. خواستم که از شــیوه تدریسم 
دفاع کنم، اما با در نظر گرفتن مهارت 
»نظارت برخویش«، نسبت به وضعیت 
حســی خود در آن لحظه آگاهی پیدا 
کردم. با خودم گفتم هر پاســخی که 
بــه آن دانش آموز بدهم، با همان حس 
ناراحتی همراه است لذا از دانش آموزم 
خواستم که انتظارات خود را از کالس 
درس به من بگوید و به او گفتم که در 
جلسه آینده با او در این مورد صحبت 
خواهم کرد. هفته بعد که با او صحبت 
کردم، از اینکه پاســخ هایم به او را در 
شرایط ناراحتی با او در میان نگذاشته 

بودم احساس رضایت کردم.
بر مــن الزم اســت کــه در تمامی 
مراحل آموزشــی بکوشــم از آنچه بر 
من می گذرد. آگاه باشــم آگاه باشــم 
بر احســاس خودم، بــر فرضیه هایم و 
بر قضاوت هایم، تــا بتوانم هر نظری را 
بشــنوم و راه تعامــل را در فضای امن 
آموزش، شــکوفا تر کنم و در هر لحظة 
آموزشی،  هم معلم دانش آموزان باشم و 

هم معلم خود.

 منابع
1. با هم اندیشیدن راز گفت وگو ـ نوشتة مارتینه و 
یوهانس هارتکه مایر، ل، فریمن دوریتی ـ ترجمة 
فاطمــه صدرعاملی )طباطبایی( ـ ناشــر اطالعات 

.138۲
۲. اصول و مبانی دیالوگ ـ نوشتة دکتر محمدرضا 

نیستانی ـ انتشارات یار مانا ـ چاپ دوم 1394.

مهارت »نظارت بر 
خویش« به معلم کمک 
می کند که در تمامی 

مراحل آموزشی، به آنچه 
می گوید و می شنود و 

احساس می کند آگاهی 
داشته باشد
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منصورهمیرزاپور
بهارهمیرزاپور
عکس:نگینکردبچه

بازیدرکالس

وقتی می خواهید 

تدریس بانشاطی بسازید

چند کلمه خودمانی
یکــی از عوامــل یادگیــری تفکر و 
درس هاســت.  موضوع  دربــارة  تمرین 
پس مهم ترین کار معلم می تواند ایجاد 
فضایی باشد که دانش آموزان بتوانند در 
آن  فضا دربــارة موضوع درس بهتر فکر 

کنند و آن را تمرین کنند. 
در کنار تمام شیوه های تدریس، یکی 
از بهترین شــیوه ها بازی است. در این 
شماره به بهانة بازی »دانش بند« و بازی 
»یادگیــری توپی« چند کلمه ای دربارة 
بــازی به عنوان شــیوه ای برای تدریس 

می نویسیم. 
اســتفاده از بازی برای تدریس عالوه 
بر اینکــه نشــاط را در کالس افزایش 
می دهد، دانش آموزان را با مفهوم درس 
درگیــر می کند و زمینــه بهتری برای 
تفکر دربارة موضــوع درس برای آن ها 

به وجود می آورد. 

هر بازی دو بخش دارد: 
1. هدف

2. روش اجرا

می توانیــم با مطالعه و بررســی یک 
بازی از روش اجــرای آن الهام بگیریم 
و اهداف آموزشــی درسمان را به جای 
اهداف بــازی جایگزین کنیم و مفاهیم 
مدنظرمــان را با اســتفاده از روش آن 

بازی آموزش دهیم. 
در بازی این شماره، این کار را تمرین 
کرده ایم. شــما هم با بازی های ساده و 
پیچیــده ای که می توانیــد انجام دهید 

کالس درس شادتری بسازید. 

نام بازی: دانش بند
هدف: کمک به یادگیری عمیق تر، تقویت حافظه کوتاه مدت، ایجاد نشاط و شادابی 

در کالس 
ردة سنی: دورة دوم دبستان و دورة اول متوسطه

ابزار: کارت های آماده شــده به تناسب محتوای آموزشی، سربندهای آماده یا هر 
وسیله ای که قابلیت نگهداری کارت ها را بر پیشانی دانش آموز داشته باشد. 

نحوة بازی: گروهی 
مدت بازی: 15 دقیقه 

معرفی فعالیت 
بازی »هدبند« که در اصل یک بازی ژاپنی است، از محبوبیت زیادی نزد کودکان و 
نوجوانان برخوردار اســت. بازی کالسی »دانش بند« از بازی »هدبند« اقتباس شده و 

می تواند به عنوان یک فعالیت مکمل در تدریس استفاده شود. 
این بازی در همة دروس قابل استفاده است و کاربرد آموزشی دارد. بازی »دانش بند« 
این قابلیت را دارد که معلم بتواند از آن در شروع تدریس و برای ایجاد انگیزه و یا در 

پایان تدریس برای مرور پایانی استفاده کند. 
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شرح کلی بازی 
تعدادی کارت داریــم که بر روی 
آن مفاهیم درس نوشته شده است. 
دانش آموزان گروه بندی می شــوند و 
کارت ها در اختیار آن ها قرار می گیرد 
و آن ها با حدس زدن عنوان کارت ها 

با مفاهیم درس آشنا می شوند. 

مقدمات اولیه بازی 
پیــش از اجرای بــازی کارت های 
بازی را متناســب بــا مفاهیم درس 

آماده کنید. 
برای این منظــور مفاهیم کلیدی 
درس را استخراج کنید، سپس آن ها 
را به صورت کلمه های کلیدی درآورید 
و به صــورت درشــت و خوانــا روی 
کارت های خالی بنویسید. کارت های 
خالی مقواهایی با ابعاد یکســان و با 

رنگ های مختلف هستند.

نحوة اجرای بازی 
دانش آموزان را گروه بندی کنید و شرح کلی بازی را به آن ها 

بگویید. سپس مراحل زیر را برای آن ها شرح دهید: 
1. در هــر دور بازی یک نفر را برای حــدس کلمة  کلیدی 

انتخاب کنید. 
2. یک کارت بازی دریافت کنید و بدون آنکه فرد منتخب آن 

را ببیند، کارت را با سربند به پیشانی او ببندید. 
3. دانش آموز منتخب با سؤال های مختلف از سایر اعضا سعی 

کند مفهوم مورد نظر را پیدا کند. 
4. بقیه اعضای گروه می بایست فقط با پاسخ بلی یا خیر او را 
برای دریافت مفهوم مورد نظر و حدس زدن کلمة نوشته شده 

بر کارت  هدایت کنند. 
5. پس از رســیدن به پاسخ درست، یک نفر دیگر را انتخاب 

کنید و مراحل دو تا چهار را تکرار کنید. 
6. این مراحل را تا حدس زدن تمام کلمات ادامه دهید.

در حاشیه بازی 
معلــم می تواند کل مفاهیــم درس را به تعــداد گروه های 
دانش آموزان تقســیم کند و به هر گروه کارت های یک مفهوم 

را بدهد. 
می تــوان از حدس زدن کلید واژه  هــای درس فراتر رفت و از 
این بازی برای طراحی یک کالس درس مشــارکتی اســتفاده 
کرد. نقش تســهیل گری معلم و ایجــاد فضای گفت وگو میان 
دانش آموزان حائز اهمیت است. برای این منظور معلم می تواند 
انتهای بازی را باز بگذارد تا دانش آموزان از دریافت های خود، 
به مفهوم کل درس دســت یابند و حاصل را به صورت شفاهی 
برای دیگر گروه ها بیان کنند و ســایرین در تأیید یا اصالح آن 

با هم گفت وگو کنند.
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حسینحقپناه
دبیر سواد رسانه ای منطقه 3 تهران
تصویرگر: میثمموسوی

معلم شیشه ای!

اسم  اینکه  دانســتن  راهنمایی،  دورة  در 
کوچک معلمانمان چیســت یک آرزو بود؛ یا 
اگر آن ها را در خیابان با همســر و فرزندان 
می دیدیم نقل محفــل زنگ تفریح هایمان تا 
یک هفته می شد! در دبیرستان فاصله کمتری 
با معلمانمان احساس می کردیم و در این میان 
معموال محبوب ترین معلمین ما آن هایی بودند 
که با ایجاد فضایی دوستانه در کالس و بیرون 
کالس، با مــا در اردو و زنگ تفریح و ورزش 
همراه می شدند و بیش از حرف، با رفتارشان 
البته همچنان ادب  تأثیر می گذاشتند.  بر ما 
و احترام معلم ـ شاگردی پابرجا بود و ما به 
خودمان اجازة شکستن دیوار فرضی و ارتباط 
دوستانه خارج از محیط مدرسه را نمی دادیم. 
این روزها اما از همان جلســة اولی که سر 
کالس می روم بچه ها به دنبال شماره تلفن من 
هســتند تا بتوانند مرا به گروه  تلگرامی شان 
اضافه کنند و با هم ارتباط داشــته باشیم! در 
فاصله بین کالس و اتاق دبیران هم چندتایی 
از دانش آموزان بــا صدایی آرام و لبخندی بر 
لب نشانی صفحة شــخصی اینستاگرامم را 
می پرســند. البته که در نهایــت هر دو گروه 
بچه ها با مقاومت من روبه رو می شــوند؛ چون 
من ارتباط شخصی تلفنی و مجازی را به بعد 
از فارغ التحصیلی شــان موکول می کنم. البته 
همه همکارانم به ســخت گیری من نیستند و 
بعضًا در همان جلســه شماره یا نشانی شبکه 
اجتماعی شــان را روی تخته می نویسند و به 
تعداد »دنبال کنندگان« یا همان فالوئرهاشان 
اضافه می کنند. اگرچه من با آن ها موافق نیستم 
اما همه در یک نکته مشترکیم: بچه ها پیدایمان 
می کنند! یعنی باالخره تا آخر سال چند نفرشان 
به هر شیوه ممکن مرا در شبکه های اجتماعی 
پیدا می کنند و هفته به هفتــه احوال من و 

نمره ها و تکالیفشان را می پرسند! 
بدیهی اســت کــه می تــوان از ظرفیت 
کم نظیر شــبکه های اجتماعی در امر آموزش 
استفاده های فراوانی کرد. آنچه در این نوشتار 
مورد توجه قرار گرفته مالحظاتی است در مورد 
نحوه حضور شــخصی معلمان در شبکه های 

اجتماعی.

شبکه های اجتماعی: مدرسة پنهان مجازی
فضای مجازی، بر خالف اســم فریبنده اش، 
کامال حقیقی و در امتداد واقعیت های روزمرة 
زندگی ماســت. این فضا به هر کاربری اجازه 
می دهد که با استفاده از تلفن همراه و اینترنت، 

سوادرسانهای
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بدون »حاضر« شدن در زمان و مکان 
مشترک، »ناظر« رویدادهایی باشد که 
ما در شبکه های اجتماعی مجازی به 
اشــتراک می گذاریم. دانش آموزان ما 
هم می توانند بیــرون از کالس ما را 
»دنبال« کننــد و این کار را تا محل 
کارمان، اتاق شخصی، قرار خانوادگی 
و یا هر جای دیگری که ما به اشتراک 

می گذاریم ادامه دهند. 
در این شــرایط فراینــد اثرگذاری 
معلم محدود به فضای کالس و زمان 
حضورش در مدرســه نیســت بلکه 
در »مدرســه پنهان« و غیررســمی 
 ایجاد شــده در فضای مجازی ارتباط 
دانش آموز و معلم کماکان ادامه دارد. 
حتی اگر یک طرف این ارتباطـ  یعنی 
معلــم ـ متوجه تعامــل و اثرگذاری 
نباشــد و آن را جــدی نگیرد باز هم  
فراینــد الگوپذیــری و تربیت تداوم 
دارد و چه بســا به شکلی  گسترده تر 
رخ می دهــد. برخالف فضای محدود 
و رســمی کالس، صفحات شخصی 
مجــازی بازتابــی از عالیق، ســبک 
زندگــی، روابط اجتماعــی و نظرات 
مختلف سیاسی و فرهنگی معلم  است 
که در محیط رســمی مدرسه کمتر 
امکان بروز و ظهــور دارد. کنجکاوی 
دانش آمــوزان بــرای ورود به فضای 
غیررســمی معلمان و ارتباط مجازی 
با آن ها هم مزید بر علت می شــود تا 
با »معلم های شیشه ای« رو به رو باشیم 
که هویتشان در بستر اینترنت هویدا 
می شــود و چیز زیادی برای مخفی 

کردن ندارند!
اگر ما معلمی را چیزی بیشــتر از 
»تدریس« می دانیم و در فضای واقعی 
تالش می کنیم ظاهر و رفتارمان هم 
برای دانش آموزان »درس« آموز باشد؛ 
الزم است برای پدیدة معلم شیشه ای 
در شــبکه های اجتماعی هم چاره ای 
بیندیشیم. در غیر این صورت بچه ها 
خیلی زود تناقض بیــن ظاهر ما در 
مدرســه و بازنمایــی زندگی مان که 
در فضای مجازی منتشــر می شود را 
متوجه می شوند و در برابر آن موضع 
می گیرند. نکات زیر پیشــنهادهایی 
جهــت مدیریت هوشــمندانه رفتار 

مجازی ماست. معلمان عزیز با دقت 
و ظرافت خود می توانند این نکات را 

غنی سازی و اصالح نمایند:
اگــــر نــــمی خـواهیـــم 
دربـــارة  دانـش آموزانـــمان 
عکس ســفرة شام دیشب و یا 
فرزندمان  جدید  شــیرین کاری 
که روی اینســتاگرام گذاشته بودیم 
ســر کالس صحبت کنند الزم است 
تکلیفمــان را با محتواهای خصوصی 
و شخصی مان مشــخص کنیم. قفل 
کردن صفحه و خصوصی سازی آن در 
برخی شبکه های اجتماعی امکان پذیر 
است و اجازه می دهد بازدیدکنندگان 
را مدیریت کنیم. داشتن دو پروفایل 
)یکی شــخصی و یکی عمومی( هم 

راه حلی دیگر است.
و  کــردن  قفل  علی رغــم 
باز  صفحه،  خصوصی سازی 
هــم بســیاری از رفتارهای 
مجازی ما مثل عکس پروفایل، 
الیک ها و نظرات و ... قابل مشــاهده 
و یا ردیابــی خواهد بــود. به خاطر 
داشته باشــید که زمان حضور شما 
در شــبکه های اجتماعی نیز اهمیت 
دارد و برای دیگران نیز قابل مشاهده 
است. پســت گذاشتن در نیمة شب، 
سر کالس یا وســط جلسة مراقبت 
امتحان ممکن است منجر به تخطئة 
مدیر مدرســه یا مچ گیری توســط 

دانش آموزان شود!
مـــا کـنترلـی بــــر روی 
شــخصی  صفحات  محتوای 
و  نداریــم  دانش آموزانمــان 
نامناســبی  اگر آن ها محتوای 
منتشــر کنند، نمی توانیم خود را به 
ندیدن بزنیم و ممکن است مجبور به 
واکنش حقیقی یا مجازی شویم که 
تبعات دیگری دارد. پس بهتر اســت 
دانش آموزانمان را »دنبال« نکنیم! در 
صورت درخواست و اصرار آن ها برای 
دوســتی در شبکه های اجتماعی نیز 
قانون مشخصی وضع و به آن ها اعالم 
کنیم. برای مثال ارتباط مجازی را به 
بعد از فارغ التحصیلی موکول کنیم.

اگر می خواهیــم از ظرفیت 
استفاده  اجتماعی  شبکه های 

کنیم و با ایجاد یک »پاتوق سایبری1« 
مباحث درسی و کارهای جانبی کالس 
را در فضای مجازی دنبال کنیم؛ الزم 
است به نحوی این فضا را ایجاد کنیم 
که مدیریت صفحه با خودمان باشد 
تا در صورت ایجاد مشــکل محتوایی 
یــا فنی بتوانیــم آن را حــل کنیم. 
همچنین باید قوانین مشخصی برای 
نحوة حضور دانش آمــوزان در پاتوق 
سایبری تدوین و آن ها را به طور صریح 
و مشخص در فضای حقیقی کالس 

اعالم نماییم.
در برخی مدارس آیین نامه ها 
دربارة  مصوبــات خاصــی  و 
مــــحدودیت های اســتفاده 
شــبکه های  از  دانش آمــوزان 
اجتماعی وجود دارد. برای اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعــی در فرایند 
تدریــس، الزم اســت مالحظات و 
قوانین مدرســه را دربارة شبکه های 

اجتماعی در نظر بگیریم.
قبل از اینکه در صفحة شخصی 
خود از مدرسه و همکاران خود 
انتقاد کنیم به عواقب آن توجه 
کنیم. به خاطر داشته باشیم که 
ممکن اســت دانش آموزان، اولیا و یا 
همکارانمان هــم صفحه مجازی ما را 
دنبال کنند. نگارنده قباًل به دلیل عدم 
توجه به همین نکته دچار مشکالتی 

شده است!
به اشــتراک گذاری  دربــاره 
عکــس دانش آمــوزان نیــز 
احتیاط کافی به خرج دهیم. 
معموال اولیای بچه ها ـ خصوصًا 
دختــران ـ نظرات متفاوتــی درباره 
انتشــار عکس های فرزندانشــان در 
فضای مجازی دارند. حتی اگر صفحة 
ما خصوصی باشــد و عکس ها را هم 
برای مدت محدودی منتشر کنیم باز 
هم امکان نســخه برداری2  از آن ها و 

بازنشر توسط دیگران وجود دارد.
 پی نوشت ها

1.  آقای حســین غفــاری  به طــور مفصل 
دراین بــاره در مقالــه ای بــا عنــوان »پاتوق 
مجــازی« بحــث کرده انــد که در شــماره 

اردییهشت 94 رشد معلم منتشر شده است.
)Screen Shot( ۲.  به شیوه اسکرین شات
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تأكيد بر سند تحول 
در اجرای برنامه درسی

مقاله

الف. فرهنگ سازمانی مدرسه
 در فرهنگ سازمانی مدرسه، به تمام 
ابعاد وجودی و شخصیتی دانش آموزان 
توجــه شــده و ارتبــاط بیــن معلم و 
دانش آموزان ارتباطی دوستانه و سرشار 

از محبت است.
مدرســه مکانی امن و غنی شــده از 
برنامه های آموزشــی و پرورشــی برای 
همه دانش آموزان است و نقش آن عالوه 
بر ارتقای دانش و مهارت دانش آموزان، 
ایجــاد آمادگــی در آنان متناســب با 
انتظارات حال و آینده جامعه است. در 
این مدرسه دانش آموز نه تنها در بخش 
آموزش بلکــه در زمینة تربیت دینی و 
اخالقی خود با معلمان مشارکتی فعال 

دارد.  

ب. مدیر مدرسه
    مدیــر یکی از ارکان مهم مدرســه 
اســت که عالوه بــر کارکــرد اجرایی، 
کارکرد رهبری او در مدرســه بســیار 
نمایان است. مدیر کارآمد دارای دیدی 
کالن نگــر، عالقه مند به تغییر، هدایتگر 
فعالیت ها تا رســیدن بــه اهداف عالی، 
دارای اقتــدار قانونــی و معنوی، دارای 
مهارت هــای مختلف در هدایت بحران، 

زمان، مشارکت و آموزش است. 

ج. معلم
   معلــم به عنوان یکــی از اصلی ترین 
برای  ارکان مدرسه وظیفة زمینه سازی 
تحقــق نظام تعلیم و تربیــت را بر عهده 
دارد. معلم را می توان راهنمای خردمند 

امینی دانســت که وظیفة برنامه ریزی، 
آموزش، پشــتیبانی، مشورت، بازخورد 
دادن و ترغیــب دانش آمــوزان برای به 
چالــش کشــاندن موقعیت های کنونی 
جهــت بســط و توســعه ظرفیت های 
وجودی را بر عهــده دارد. معلم در این 
یعنی  اســت،  پژوهنده  معلم  مدرســه 
معلمی که از کنار مســائل آموزشــی و 
تربیتی به ســادگی عبور نمی کند و در 
مختلف  پژوهشــگاه های  با  ارتباط  این 

ارتباط علمی و آموزشی دارد.

د. روش تدریس 
انتخــاب روش های تدریــس فعال و 
نویــن متناســب با موضــوع یادگیری 
و توانایــی دانش آمــوزان، روش هــای 

در برنامة تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدرســه به عنوان رکن اصلی نظام آموزشــی و جلــوه ای از تحقق حیات 
طیبه، جایگاه عرضة خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت و زمینه ســاز تکوین و تعالی هویت دانش آموزان بر اساس نظام 
اسالمی است. در این ســند معلم، هدایت کننده و اسوه ای امین و بینا در زمینه های مختلف اعتقادی، عبادی، اخالقی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در فرآیند تعلیم وتربیت است. او به عنوان مؤثرترین عامل در تحقق برنامه های مدون نظام 
تعلیم و تربیت، نقشی اساسی به عهده دارد. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه مدرسه در اجرای هر چه بهتر اهداف برنامة 

درسی ملی عوامل تأثیرگذار در آن عبارت اند از:

زهرهصفار
کارشناس ارشد ریاضي کاربردي

مدرسه عاملي تأثیرگذار در اجراي برنامه هاي سند تحول بنیادین 
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مؤلفه هاي مهم یك مدرسه 
در اجراي برنامه هاي 
سند تحول بنیادین

فرهنگ 
سازماني 

مدیر

معلم

روش 
تدریس 

دانش آموز

امكانات و 
فضاي فیزیكي 

مناسب

مشارکتی و گروهی و استفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات در ابعاد نرم افزاری 
یا ســخت افزاری برای تسهیل و عینی 
کردن و ســرعت بخشــیدن به فرآیند 
تعلیم و تربیت توســط معلمان مجرب و 
آگاه به همراه مدیریت کالس درس در 
دســتیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت 

نقش مؤثری دارد. 

ه.تربیت دانش آموز
 در مدرســه معنــا و مفهــوم تربیت 
دانش آموزان به گونه ای است که در آن 
عقالنیت و آگاهــی، آزادی، حصول به 

مفاهیم واالی قرآنی، توجه به تدریجی 
و پیوسته بودن، تعاملی و دوسویه بودن، 
همه جانبه بودن، متعادل بودن، جامع و 
مانع بودن، توجه به مراتب حیات طیبه 
فطرت و طبیعت، تأکیــد بر معیارهای 
اســالمی، زندگــی ســالم و حیثیــت 
اجتماعی، توجه به چالش های موجود و 
پیش رو و توجه به ادبیات مرسوم برای 

دانش آموز مورد تأکید قرار دارد. 

و. امکانات و فضای مناسب
مجهــز کــردن مدرســه و در نظــر 
گرفتن فضای مناســب مدرسه با ایجاد 

محیطي ســالم، امن، زیبا و بانشــاط از 
مؤلفه های مهم مدرســه ای است که در 
آن برنامه های سند ملی اجرا می گردد. 
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کارآفرینی

دکترامیدمهرابی
دبیر کارآفرینی منطقۀ ۲ تهران
تصویرگر: میثمموسوی

آموزش کارآفرینی 
در مدارس

در هفت شــمارة پیشــین، ضرورت آموزش کارآفرینی، اهداف آموزشی، موانع 
توسعة این آموزش ها در مدارس و ظرفیت های داخلی و محیطی مدارس برای چنین 
آموزش هایی تبیین شد. در این شماره پایانی، نمونه های موفق و مراکز مهم داخلی 
که بر آموزش کارآفرینی متمرکز هستند معرفی می شوند. طبیعتًا، این، همة بضاعت 
داخلی یا خارجی نیست، اما نشانه ای است از اینکه می توان با همین ظرفیت های 

موجود گام های مهم برداشت.

مقدمه
مراکز داخل و خارج کشور را که آموزش 
کارآفرینی در آن ها مشــاهده می شــود، 
می توان به دو دسته تقسیم کرد: مدارسی 
کــه کارآفرینی را به صورت فوق برنامه یا 
پروژه های درســی آمــوزش می دهند و 
مدارســی که رویدادهــای کارآفرینی را 
برگزار می کنند و تالش می کنند از طریق 
ایــن رویدادها کارآفرینــی را آموزش یا 
ترویج دهند. از منظر دیگر، این مدارس به 
دو نوع، مدرسه و مرکز آموزشی یا مردم 
ـ نهاد آموزشــی، قابل طبقه بندی اند. در 
این شــماره، نمونه هایی از هر دسته ذکر 
می شود. نکتة دیگر آن است که نمی توان 
با اطمینان، تجارب گزارش شده را موفق 

دانست، زیرا، اواًل، آموزش  کارآفرینی هنوز 
در ابتدای راه است و برای مشاهده نتایج 
آن، یعنی، میزان موفقیت کسانی که در 
این مــدارس و دوره ها آموزش دیده اند و 
ثانیًا، روش های به کار گرفته شــده بسیار 
متفاوت اند و گاهی قابل قیاس با یکدیگر 
نیســتند. با این حال می توان درس های 

زیادی از این تجارب آموخت.

مدرسه ای با فوق برنامة کارآفرینی
در سال 94، این مدرسة ایرانی تصمیم 
گرفت آموزش کارآفرینی را در قالب فوق 
برنامة بوفه مدرسه آغاز کند. هرچند در 
ســال های قبل نیــز فعالیت هایی مانند 
بازارچة خیریة آخر سال در این مدرسه 

انجام می شــد، اما بوفة مدرسه متفاوت 
بود. ابتدا و به ترتیــب، معلمان، اولیا و 
دانش آموزان نســبت به ابعاد و اهمیت 
طرح توجیه شدند. هر یک از دانش آموزان 
می توانست در یکی از فعالیت های بوفه 
مدرسه شامل آشپزخانه، نظافت، خرید 
و تــدارکات، نظافت و امور مالی و اداری 
ثبت نام کنــد. کار کاماًل جــدی بود و 
دانش آموزان می بایست در ساعات کاری 
شــامل زنگ های تفریح و ناهار سر کار 
خود حاضر می شــدند. حضــور و غیاب 

مزرعه بلدرچین
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فعالیت هــای  کیفیــت  و 
توســـط  دانــــش آموزان 
کارکنان امــور اداری یعنی 
همــان دانش آموزانی که در 
کرده  ثبت نامه  بخــش  این 
بودند، کنترل می شــد. این 
افــراد از محــل درآمد بوفه 
حقــوق می گرفتند. حداقل 
و حداکثر مــدت حضور در 
هر فعالیــت به ترتیب، یک 
و دو مــاه بــود و چنانچه 
قاعده  ایــن  دانش آموزی 
نمی کــرد  رعایــت  را 
بوفه  در  نمی توانســت 
زود  خیلی  کنــد.  کار 
دریافتند  دانش آموزان 

که می تواننــد در بوفه بهبودهای 
زیادی ایجاد کنند. ســاماندهی محیط 
آشپزخانه، بهینه سازی چیدمان کاالهای 
قابل فروش با هدف دسترســی سهل تر 
برای دانش آمــوزان کوچک تر و فروش 
بیشــتر، بازیافــت ضایعــات و زباله ها، 
اســتفاده از اقتصاد مقیاس در چانه زنی 
خرید، ارتقای نظام انگیزشــی کارکنان، 
و  ترفیعــات  تبلیغــات،  بهینه ســازی 
طرح های فــروش، قیمت گذاری و چند 

ایدة بهبود دیگر.
بعد از شناسایی مشکل، دانش آموزان 
می بایست خود به دنبال راه حل رفته و 
یافته های خود را در محیط بوفه آزمایش 
کنند. مســئول بوفه ـ که درواقع مربی 
آموزش کارآفرینی مدرسه بود ـ بیش از 
تشویق و هدایت کلی و نهایتًا ارائة چند 

کلیدواژه 
برای تســهیل و تســریع در پیشــرفت 
کار مشــارکت نمی کرد. بعد از آنکه هر 
تجربة بهبــود در عمل موفــق ارزیابی 
می شد، دانش آموزان می توانستند تجربه 
خــود را به صورت مکتوب گزارش کنند. 
تعدادی از دانش آموزان با تشویق مربی 
مشتاق بودند تا نتیجة فعالیت خود را در 
کنفرانس ها و جوایز داخلی و بین المللی 
گزارش کنند. البته این فعالیت به خوبی 
روزهــای اول خود پیــش نرفت. علت 
ساده بود: فشــار زیادی به ویژه از طرف 
خانواده های دانش آمــوزان بر آنان وارد 
می شد تا به جای این کارهای بی ارزش 
یا کم ارزش! درس بخوانند تا بتوانند در 
کنکور و دانشگاه عملکرد بهتری داشته 
باشــند! همت مدیر و برخــی کارکنان 
دلسوز شرط الزم است، اما کافی نیست. 
این مدرســه هنوز هم فعالیت هایی در 
زمینــه کارآفرینی انجــام می دهد، اما، 
علی رغم شــوق فراوان دانش آموزان در 
ورود بــه کســب وکار و یادگیری دانش 
و مهارت های آن، بــا مقاومت زیادی از 

طرف سایرین مواجه است.

سازمانی مردم ـ نهاد با موضوع 
توسعه آموزش کارآفرینی

این ســازمان هــدف خــود را ورود به 
مــدارس و ارائه آموزش های کارآفرینی به 
دانش آموزان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

یافته کشــور قرار داده و عمدة 
فعالیت های خود را در بیرجند 
و قائن و اخیراً در مازندران انجام 
می دهــد. روش کار ســاده و در 
عین حال دشوار است: به مدارس 
مراجعه می کنند و تالش می کنند تا 
مدیریت مدرسه را راضی به شرکت 
در این طرح نمایند. در مرحله بعد، 
تعدادی از مربیان آموزش دیدة خود 
را وارد مدرسه می کنند تا به صورت 
فوق برنامه )خارج از ساعات درسی( 
به دانش آمــوزان کارآفرینی درس 
دهند. اگر مدرسه مایل باشد این 
گروه می تواند معلمان معرفی شده 
از طرف مدرسه را نیز آموزش دهد. 
مهم ترین دستاورد این گروه ایجاد 
باور »من می توانم« در دانش آموزان 
است. موانعی مشابه مثال قبل باعث شده 
است تا تعداد کمی از دانش آموزان به این 
طرح عالقه نشان دهند. اما، همان تعداد 
اندک نیز کارهای بزرگــی انجام داده اند: 
راه اندازی مرکز پــرورش پرندگان خاص 
)بلدرچیــن، قرقاول، کبــک(، راه اندازی 
رســتورانی که در کمتر از یک ســال به 
پنجمین رستوران شلوغ شهر تبدیل شده 
اســت، راه اندازی یک مرکز آموزشی با نام 
»دورریختنی های دوست داشتنی« و چند 

طرح دیگر.
چند سال قبل از این، سازمان دیگری 
با هدف کشف اســتعدادهای کارآفرینی 
از  توســط گروهــی  در دانش آمــوزان 
دانش آموختگان کارآفرینــی آغاز به کار 
کرد. این ســازمان بیشــتر بــه ترویج 
فرهنگ کارآفرینی می پردازد. اما گسترة 
وسیع تری از کشور را تحت پوشش قرار 
داده است. برگزاری کالس های آموزشی 
و مســابقاتی که بیشــتر جنبه و هدف 
آموزشــی دارند، برگــزاری بازارچه های 
دانش آمــوزی مســتمر و ارائة مشــاوره 
بــه دانش آموزانی که کســب وکار خود 
را راه انداخته انــد، مهم تریــن اقدامات و 
فعالیت های این مرکز اســت. این مرکز 
منابع مــادی و حمایت های معنوی خود 
را عمدتًا از دانشکدة کارآفرینی دانشگاه 
تهران و ســایر ســازمان های عالقه مند 

دریافت می کند.
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سال 94 است. همین ساعت ها، همین روزها، با همین آفتاب نیمه جان زمستانی؛ روی پل صدر. سال 94 برای اولین بار بیمارمان را 
بستری می کنیم. به دوستم پیغام می زنم: سفارش جدید نگیر. گرفتارم!

دو ماه بعد، وسط ترافیک صدر، رنگ بیمارمان پریده. سه ساعت است »سه ساعت« است که بین ترافیک ماشین ها، روی پل صدر »بین 
زمین و آسمان« گیر افتاده ایم. بیمارمان شیمی درمانی دارد. نمی توانم غر بزنم، رنگش پریده. به صف ماشین ها نگاه می کنم و این موضوع 
از ذهنم می گذرد: هیچ کس متوجه ما نیست. اونا اصاًل ما را نمی بینند! بیروِن ماشین دغدغة آدم ها چیز دیگری است. طور دیگری زندگی 

می کنند. ادبیات روزمره شان چیزی به غیر از اسامی داروهاست. طور دیگری لذت می برند و...
ســال 96 است. همان جا. داخل اتوبان صدر. باید به مدرسه ای بروم که برای یکی از معلمانشان تولد گرفته اند. جشن تولدی است 
متفاوت. برای معلمی که شیمی درمانی دارد. به خیالم همه چیز نمایشی است؛ و هیچ کس از ترافیک، هزینه ها، ترددها و تنهایی واقعی 
خانواده ای که بیماری در کنار خود دارد باخبر نخواهد شد. برزخ می شوم. راننده می پیچد داخل یکی از خروجی های اتوبان. ترافیک 
پشت سرمان می ماند و مصاحبه ام را با محمد احســان حجتی حول پرسش اصلی که: چرا نباید نسبت به دغدغه های همکارانمان 

بی تفاوت باشیم؟ آغاز می کنم. او به نمایندگی از جمعی بزرگ از همکاران و فارغ التحصیالن مدرسه به صحبت با ما می نشیند.

آن جمع شیرین که فرهادت کنند 

زهراصنعتگرانفرهاد کوه کن!

گزارش

 چطور متوجه مشکل همکارتان 
شدید؟

گاهی بیماران و اطرافیانشــان عالقه ای به 
صحبت کردن دربارة مشکالتی که برایشان 
پیش می آید ندارند. ما هم اوایل از بیماری 
دبیر ورزشمان مطلع نبودیم. تصور می کردیم 
نیامدن او به مدرســه، به خاطر زخم معدة 
اوســت؛ اما با توجه به حضور پررنگ او در 
زنگ های ورزش در گذشــته )حاال چه در 
سرما، چه آلودگی هوا، چه گرما و...( و حاال 
طوالنی شــدن غیبت وی نگران شدیم، تا 
اینکه من از یکی از دوستان نزدیک او جویای 

حالش شدم و جریان را فهمیدم.

 و چطور به ایدة قدردانی از این 
معلم رسیدید؟

راســتش از روزی که متوجه قضیه شده 
بودم بارها تصمیم گرفتم سری به او بزنم 
اما درگیری های روزمره ام مانع می شد. به 
تدریج دیگران هم در جریان قرار گرفتند. 
دیدن واکنش هایی مثل »ای بابا«، »آخی« 
و این دست رفتار عذاب وجدانم را بیشتر 
می کرد. همین؟ یکی از دوستانمان غایب 
بود، کســی که با هم در دفتر می گفتیم، 
می خندیدیم، بحــث می کردیم. یکی »از 
خود ما« از جمعمان خارج شده بود و حاال 
فقط »ای بابــا«؟ با خود می گفتم اگر این 

اتفاق برای خودم می افتاد چقدر زندگی ام 
تحت تأثیر قرار می گرفت. و همین ها باعث 
شــد با همراهی برادرانه آقایان سلطانی و 
ارژنگی معاونان مدرسه، همگی به راه های 
مؤثرتری برای مواجه شدن با این شرایط 

فکر کنیم.
 چرا تولد؟ دلیــل خاصی برای 

انتخاب این مناسبت داشتید؟
بله. به هر حال تولد یکی از مناسبت های 
شــاد زندگی است. اگر کسی به هر دلیلی 
در روز تولد خودش احساس شادی نکند 
ممکن اســت غمش در آن روزـ  به چشم 
خودش همـ  دوچندان بیاید. انگیزه اصلی 
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ما قدردانی بود. روزی که گروهی تلگرامی 
دربــاره این امر تشــکیل دادیم 4ـ  3 نفر 
بودیم. حتی خودمان هم باور نمی کردیم 
کــه در کمتر از 7 روز اعضــای این گروه 
به 600 نفر برســد. دوســتان، همکاران، 
فارغ التحصیالنی که در گذشــته شاگرد 
ایشــان بودند، همه دلشــان می خواست 
مراتب قدردانی و عالقه شان را به این معلم 
ورزش )که متأسفانه در مناسبات رسمی 
و اداری به اندازه معلمان زیست و ریاضی 
مــورد توجه قرار نمی گیــرد!( ابراز کنند. 
برای من، به عنوان عضو کوچکی از گروه، 
این صداقت حضور دوستانمان در آن روز 

تعطیل واقعًا منقلب کننده بود.
گرفتاری های زندگی شهری کم نیست. 
مرخصی گرفتن، ترافیک و... ؛ اما نزدیک به 
150 نفر با عشق در تولد ایشان حضور پیدا 
کردند، در صورتی که می توانستند در اولین 
برف تهران به تفریح در کنار خانواده هایشان 
بپردازند. اگر معلمــی می تواند تا این حد 
تأثیرگذار و الهام بخش باشــد چرا باید روز 
تولدش در تنهایی و با هزاران فکر غم انگیز 

بگذرد؟
 واکنش خود آقای ی.ط نسبت 

به این مراسم چطور بود؟
آن روز همکاران فعلی و سابق، دانش آموزان، 
فارغ التحصیالن، همهـ  هر کس با شــیوة 
خودش ـ سعی کرده بود با دل نوشته و یا 
صحبتی به او خاطرنشــان کند که چقدر 
جایش در مدرسه خالی است. اینکه خود 
آقای ی.ط در مراســم حضور داشت و این 
همه مهر را به چشم دیدـ  الاقل از نظر من 
ـ تأثیر خیلی خوبی در او داشت. صبح روز 
تولد، در لحظه ورود کمی خسته و پریشان 
بود؛ اما پس از مراســم )وقتی فکر کردیم 
خسته شده و بهتر است ایشان را برسانیم 
به منــزل( قهقه خندیدند و گفتند: داریم 

صحبت می کنیم. بگذارید بنشینیم حاال و 
مشغول خوش وبش شدند.

 فرمودیــد در کمتر از 7 روز این 
کردن  هماهنگ  شدند.  مطلع  افراد 
این همه معلم و دانش آموز ســخت 

نبود؟
وجود شــبکه های مجازی در این بخش 
به دادمان رسید. در ابتدای عرایضم اشاره 
کردم که چقدر نسبت به بی معرفتی خودم 
عذاب وجدان داشتم. با این حال علی رغم 
همه دور شدن هایمان، هنوز هم ریشه های 
مناســبات انســانی چندان سست نشده 
بود. من شخصًا در این تولد انتظار حضور 
خیلی ها را نداشتم. افرادی که لزومًا دوستی 
نزدیکی با آقای ی.ط ندارند اما در مراسم 

بودند و...
درگیر شدن آقای ی.ط با چنین چالشی 
تصویر عینی تری از بیماری به دستمان داد. 
وقتی آقای ی.ط را دیدیم باورمان نمی شد 
که او به همین سادگی بدنش، زندگی اش، 
کارش، ارتباطاتش و »همه چیز«ش را در 
البه الی چیزی به اســم بیماری گم کرده 
اســت. دیدن متفاوت تر از شنیدن اخبار 
رادیو و تلویزیون است. بیماری آقای ی.ط 
تمام مدرسه و همه ما را به تأمل واداشت. 
چطور می توانستیم از کنار چنین شرایطی 

بی تفاوت عبور کنیم؟
 و دانش آموزان، آن ها در مواجهه 

با این قضیه چه برخوردی داشتند؟
بچه های ما متوســطه اول هستند. تأثیر 
چنیــن وقایعی بــر آن ها موقت اســت؛ 
اما بــا پخش شــدن عکس هــای تولد 
منقلب شــده بودند و زمینه مطرح شدن 
سؤاالتشــان در کالس فراهم شد. بحث 
درباره موقعیت های متالطم زندگی، اوج و 
فرودهای هر انسان، مفهوم بیماری و... ما 
بیشتر تالش کردیم تا در این فضا با توجه 

به همان مسائلی که برایشان عینی است 
به مســائل جدی تر و یا به قولی مسائل 

»بزرگانة« زندگی بپردازیم.

دست نوشته یکی از دانش آموزان
همه آرزوهای اون موقع بچگی ما این بود 
که پاشیم و بپریم و اسپک بزنیم؛ چیزی 
که بیشــتر تو بازی های تیــم ملی دیده 
بودیــم، خدا میدونــه روزی که تقه زدن 
و ضربه مچ رو یاد گرفتیم چقد داشــتیم 
کیف می کردیم و کلی تمرینش کردیم. 
ماهــا قدمون به زیر تور هم نمی رســید، 
اما شما وقتی تور رو پایین می آوردین ما 

خوش حال ترین بچه های زمین بودیم!
گذشت و ســرویس های پرشی بچه ها 
دیگه از کمترین اتفاقاتی بود که می شد 
تو زمین والیبــال دید. همون قد کوتاها 
دیگه پــا می شــدن و روی تــور دفاع 

می کردن!
حاال همة ما بزرگ شــدیم! همة ما که 
هنوزم نیاز بــه ارنج تیمی داریم، همة ما 
که به دلســتر بعد بازی دلخوش کردیم! 
آقای ی.ط! شما بزرگ شدن رو به ما یاد 
دادین و تا ســت آخر جنگیدن رو. چیز 
فقط همین  نمی خوایــم.  ازتون  زیادی 
که این ســت را هم ببرید! که همراه هر 

سختی آسانی است!

دست نوشته یکی از همکاران
آخریــن روز اردو شــده و طبق روال 
بچه هــا رفته اند پی خریــد. درد کمرم 
بیشتر شده و توانی برای همراهی بچه ها 
ندارم. می نشــینم همان حوالی و نقِش 
جهان را به تماشــا می نشــینم. زمزمة 
آشنایی را از پشت ســرم می شنوم. رو 
برمی گردانــم. همین کــه نگاهمان به 
هم می افتد می خندد؛ از آن خنده های 
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و  می نشیند  کنارم  می آید  همیشــگی. 
کمی گپ می زنیم؛ می گوید: من عاشق 
تعزیه ام. خیلی تعزیه دوست دارم. کلی 
هم تعزیه حفظم. برای خودم می خوانم. 

مثل شما که استاد نیستم...
بعد هــم که می بینــد وامانــده ام از 
کمردرد، وســایلم را برمی دارد و کمکم 

می کند تا راهی شویم...
استاد نازنین؛

می خواســتم بگویم به قــول خودتان 
تعزیه صاحب دارد، صاحِب تعزیه با مرام 
است. می خواستم بگویم صاحب تعزیه با 
صفا است؛ حواسش به تعزیه خوان هایش 
همیشه هست. هوایشان را همیشه دارد.
می خواســتم بگویــم صاحــب تعزیه 
همیشه مراقب اســت که اگر چاله ای، 
چیــزی ســر راه تعزیه خوان هایش بود 
خودش واسطه شود و کرم کند و چاله 

را پر کند.
بعد هــم که می بینــد وامانــده ام از 
کمردرد، وســایلم را برمی دارد و کمکم 

می کند تا راهی شویم...
می خواســتم بگویــم صاحــب تعزیه 
نگاهش را از تعزیه خوان هایش هیچ وقت 
برنمی دارد که یــک وقت خدای نکرده 
احســاس نکنند تنهــا مانده اند و دیگر 

چاره ای برایشان نمانده است.
استاد نازنین، می خواستم بگویم زمان 
اردوها نزدیک اســت. این بار دوربین را 
می دهم دســت یک رهگذر تا عکسمان 
دو نفره شــود. دل تنگیــم، خیلی زیاد، 

تولدتان مبارک!

پاورقی اما مهم
آقــای حجتــی می گوینــد: ماحصل 
این همایــش مجازی روشــن تر از هر 
حقیقــت، نه تعداد صفرهــا که گرمای 
مهرها بــود؛ اما تعارف که نداریم. به هر 
دیگری  چالش های  بیمــاری  این  حال 
هــم جلوی پای فرد می گــذارد. این را 
از آن جهت می گویم تا شــاید تلنگری 
باشد برای افرادی که مخاطب مصاحبه 
هســتند. همه ما به امید زنده مانده ایم. 
طوالنی تریــن شــب ها را امیــد صبح 
تحمل پذیر می کنــد. بیماری را هرچند 
ســخت، امید شفا شــیرین می کند و 
نه تنها دشمن زندگی،  سرطان سنگدل 
که قاتل امید اســت. اول امید را نشانه 

می گیرد و بعد جان را.
٭٭٭

پدر خود من دو ســال بیمــار بودند. 
متأسفم اگر آموزش وپرورش ما برنامه ای 
برای ایــن روزها ندارد. همــه ما معلم 
بودیم و از وضعیت خودمان، از وضعیت 
شــهری که در آن زندگی می کنیم، از 
هزینه ها و... اطالع داشتیم. اطالع رسانی 
ایــن حرکت فقط از طریــق یک گروه 
تلگرام صورت پذیرفت و خوشــبختانه 
با همدل شــدن این جمع توانســتیم 
هدیه ای نه چندان قابل، پیشکش دوست 
عزیزمان کنیم تا شاید کمی از استرس ها 
و دغدغه های دیگری که در زندگی دارد 
کمتر بشود و بتواند با انگیزه و با »خیال 
راحت تر«، به مبارزه با بیماری بپردازد. 

ســعی کردیم به قول یکی از همکاران 
مهردرمانی  شــیمی درمانی،  جــای  به 
پیشه کنیم. البته که برای حفظ کرامت 
انسانی ایشان دانش آموزاِن فعلی مدرسه 
درگیر بخش هدیه نشدند تا مباد احیانًا 
از سر کودکی و یا با کالمی ناخوشایند 
و... دلی را آزرده کرده باشــند. منصفانه 
نیســت اگر فراموش کنیــم بیمار قابل 
احترام، شریف و انسان است و منصفانه 
نیست اگر فراموش کنیم امکان داشت 
خود ما به جای دوست، همسایه، همکار 
و یا برادرمان بیمار باشــیم. این مشکل، 
مشکل همه ما است. منصفانه نیست اگر 

از دور و اطرافمان چشم بپوشیم.
٭٭٭

ســال 96 اســت. 15 بهمــن. اتوبان 
صدر. حــول و حوش ســاعت مالقات 
بیمارستان ها. چهره معلم ورزش جلوی 
چشمم است. تصاویر بیمارستان جلوی 
چشــمم هســتند. مدام جملــه آقای 
حجتــی را در گوشــم تکــرار می کنم: 
»ســرد بود، گفتیم برسونیمش خسته 
نشــه. می خندید، گفت نشستیم حاال« 
می خندید. خنــده اش را می گذارم کنار 

صورت ماسک زدة داخل عکس.
می  گذارمشان در ترافیک اتوبان صدر. 
اشکم بند نمی آید. حواسم پیش ساعت 
مالقات بیمارستان ها است. ای کاش، ای 
کاش، ای کاش همه، همیشه، حواسمان 
به »آقای ی.ط« های اطرافمان باشد. به 
آدم هــای محبوس در شــهر، و در این 

موقعیت...
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نکات حقوقی امتحانات 
و اسناد آموزش وپرورش

قوانینمعلمی

حسینعاملی
کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مطابق مادة 1284 قانون مدنی، سند عبارت از هر 
نوع نوشــته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل 
اســتناد باشد. به اســتناد مادة یک »قانون مجازات 
انتشار و افشــای اســناد محرمانه و سری دولتی« 
ســند )اســناد( دولتی به هر نوع نوشته یا اطالعات 
ثبت و ضبط شــدة مربوط به وظایف و فعالیت های 
وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی، از قبیل مراسالت 
و دفاتر و ... گفته می شــود. بنابراین دفاتر حضور و 
غیاب در مدارس، اوراق امتحانی، لیست نمرات و ... 
را نیز می تون مشمول این تعاریف دانست و آن ها را 

سند دولتی به حساب  آورد.
همچنین با عنایت به تعریف طبقه بندی اسناد در 
مصوبة 14- 870 م مورخ 54/10/02 هیئت وزیران، 
اوراق امتحانی و اســناد دیگر در مدارس می توانند 
محرمانه تلقی گردند، و لذا افشــای غیرمجاز آن ها 
می تواند موجــب اختالل در امور داخلی دســتگاه 
گــردد و با مصالح اداری نیز مغایر اســت. با عنایت 
به موارد پیش گفته، افشــا و انتشار غیرمجاز اسناد 
و اطالعات دولتی حســب مورد، مجــازات اداری و 

کیفری خواهد داشت.
نکته دیگری که می تواند دارای اهمیت فراوان در 
خصوص اسناد مذکور باشــد موضوع جعل و تزویر 
اســت. قانونگذار در ماده 523 کتاب پنجم »قانون 
مجازات اســالمی« جعل و تزویــر را چنین تعریف 
می کند: »ســاختن نوشته یا ســند، ساختن ُمهر یا 
امضای اشخاص رســمی یا غیررسمی، خراشیدن یا 
تراشیدن یا قلم بردن ]در نوشته ها[ یا الحاق یا محو 
یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند 
نسبت به تاریخ حقیقی، یا الصاق نوشته ای به نوشتة 
دیگر، یا به کار بردن ُمهر دیگری بدون اجازة صاحب 

آن و نظایر این ها به قصد تقلب«. جعل و تزویر است 
و مجازات کیفری و به تبع آن اداری خواهد داشت. 
بدیهی است که این موارد شامل دست بردن و تغییر 
در اوراق امتحانی، لیست نمرات، دفاتر مدرسه و .... 

نیز خواهد شد.
مــادة 532 همان قانون بیان می کند که »هر یک 
از کارمندان و مسئوالن دولتی که در اجرای وظیفة 
خود در احــکام و تقریرات و .... نوشــته ها و اوراق 
رســمی تزویر کند، اعم از اینکه امضــا یا مهری را 
ســاخته یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده 
یا کلمه ای را الحاق کند یا اســامی اشخاص را تغییر 
دهد، عالوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت، 
به حبس از یک تا پنج ســال یا  به پرداخت شش تا 
ســی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
ضمنًا اگر کارکنان دولت از سند مجعول اطالع پیدا 
کردنــد موظفند در حدود اختیارات خود به مقامات 

مافوق و ذی صالح اطالع دهند.
 با عنایت بــه موارد فوق انتظار مــی رود معلمان 
گرامی و مدیران محترم مدارس و دیگر مســئوالن، 
نهایــت دقــت را در محرمانه نگه داشــتن اســناد 
مخصوصًا اوراق امتحانی و لیست نمرات و عدم تغییر 
آن ها داشته باشند تا مشکلی گریبانگیرشان نگردد.

در خصوص نحــوة برگزاری آزمون هــا و وظایف 
هــر یک از ناظرین و مســئولین دیگر در آزمون ها، 
شــیوه نامه ها  منتشر شــده که باید به اطالع آن ها 
برســد زیرا تخلف از آن حسب مورد می تواند دارای 
مجازات اداری باشــد. مدیران گرامی می توانند این 
شیوه نامه ها را از ادارات تابعه بخواهند و خود مطالعه 
نماینــد  و در اختیار معلمــان و عوامل اجرایی نیز 

بگذارند.
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سیدحسینحسینینژاد
مدیرمسئول ماه نامۀ انشا و نویسندگی

بازنگرینوشته�ماراکاملمیکند

خاطرهنویسی

بازنگری 
اکنون وقت انجام مهم ترین بخش نوشتن یعنی بازنگری است. 
قدر پیش نویس های اولیه یا همان چرک نویس ها را باید دانست. 
این چرک نویس ها هستند که امکان بازآفرینی متن های قوی را 
فراهم می کنند. بنابراین ارزش آن  ها را باید بدانیم. گاهی ممکن 
اســت متن نهایی چیز دیگری شود که با کار اول خیلی متفاوت 
باشد ولی برای رسیدن به آن باید ابتدا پیش نویسی تهیه کرد. هر 
کــس در آغاز کار خود طرح اولیه ای تهیه می کند و بعد به مرور 
آن را کامل می کند. بدون طرح اولیه امکان ندارد به طرح نهایی 
رسید. از موارد استثنایی بگذریم که یک طراح با تجربه و مسلط 
با یک برداشت کار نهایی را ارائه می دهد. در نوشتن نیز، براساس 
تجربه و دانش، فرد به جایی می رسد که با حداقل زمان به بهترین 
متن دست می یابد. در این مرحله وی باز هم نیاز به بازنگری دارد. 

بازنگری یعنی فرصت اندیشیدن دوباره به موضوع 
بازنگری گشــودن دری به امکانات زبانی و فکری پنهان است. 
یکی شــدن با متن اســت. خروج از تردید در انتخاب و پردازش 
اســت. فرصت تفکر مجدد اســت. تصور کــردن جدید و حتی 
رؤیا پردازی های دوباره. در این مرحله است که فرد یک بار دیگر به 
موجودی که آفریده )نوشته( نظر می اندازد و کاستی ها و اضافاتش 
را در می یابد. درســت مثل مادری که کودکش را برای حضور در 
جشــنی آماده می کند. او هر چه کــودک اضافه دارد می کاهد و 
هــر چه کم دارد به آن می افزاید تا در یک نظر فرزندش از جمع 
دلربایی کند. کار نویسنده در مرحله بازنگری دقیقًا همین است. 

بازنگری یعنی نوعی تعمیرکاری 
شــما را نمی دانم. اما من از درست کردن چیزهای خراب لذت 
می برم. همیشــه هم موفق نبوده ام. اما تعداد دفعاتی که دست 
به تعمیر زده ام و موفق شــده ام بیــش از دفعاتی بوده که موفق 
نشده ام. می گویند بازنگری تعمیر کاری است. منتهی اینجا به جای 
مواجهه با موادی چون سیم، باتری، پیچ، تخته و ... با واژه، عبارت، 
جملــه، موضوع و پرداخت مواجهیم. در اینجا نیز حس می کنیم 
واژه ها نگذاشــته اند ایده نفس بکشد او را نجات می دهیم. اینجا 
نیــز حس می کنیم موضوع برای پردازش نیاز به آب واژه ها دارد، 
اضافــه می کنیم. خالصه کاری کنیم که در بازنگری لذت ببریم. 
لذت خلق و زایش. در این صورت برای آن وقت می گذاریم. وگرنه 
عذاب الیمی می شود که دوست داریم هر چه زودتر از دست آن 

خالص شویم. 

بازنگری یعنی ورز دادن 
فراموش نکنیم اینکه می توانیم تایپ کنیم یا قلم دست بگیریم 

و بنویسیم، معنایش این نیست که هر چه نوشته ایم کامل است و 
بی نقص. معنایش این است که ما نسبت به بقیه یک قدم جلوتر 
هســتیم با این فرق که انتظار اطرافیان از ما هم بیشتر از کسی 
اســت که این توانایی اولیه یعنی نوشتن و تایپ کردن را ندارد. 
آنچه کار ما را شاخص و ارزشمند می سازد بازنگری است که گاه 
به بازنویسی هم منجر می شود. این مرحله جایی است که نوشته 
ورزیده می شود، شکل می گیرد و کم کم آماده انتشار می شود. اگر 
در مرحله تهیه پیش نویس، نویســنده با سرعت و بدون دخالت 
مغز شروع به نوشتن می کند، اینجا عقل او رشته کار را در دست 
می گیرد تا بدون عجله متن را کالبد شکافی کند. در اینجا نویسنده 
خود منتقدی می شود که گویا دارد متن فرد غریبه ای را می خواند 
و به او گفته اند تالش کن تا هر چه بیشتر معایب نوشته را بیابی. 

بازنگری افزودن نقطه و ویرگول نیست
برخی تصور می کنند که منظور از بازنگری افزودن و کاســتن 
نقطه ویرگول اســت، با همه اهمیتی کــه این کار دارد در موقع 
بازنگری این ها مد نظر نیســتند. دقت در عالئم نگارشی پس از 
آنکه کار بازنگری تمام شد، آغاز می شود. یعنی در مرحله ویرایش 
مقدماتی. در این مرحله اســت که می کوشــیم امالی کلمات را 
درست کنیم. از نظر دستوری به نوشته نگاه کنیم. نقطه و نقطه 
ویرگول و ویرگول را در جای خودش قرار دهیم. اگر جایی از چند 
عالمت ســؤال و تعجب استفاده کرده ایم آن ها را حذف می کنیم 
و تنها از یک عالمت سؤال یا یک عالمت تعجب بهره می گیریم. 
عالمت های ســؤال و تعجب اضافی نوعی بي احترامی به خواننده 
اســت. در واقع با این کار به او می گوییم چون تو متوجه اهمیت 
کار نمی شــوی من به کمک این عالئم می خواهــم آن را به تو 
یادآوری کنم. عالئم نگارشی مثل چوب یا عصای زیربغل هستند. 
هر چه تعداد آن ها بیشتر شود مثل آدمی که با چند عصا راه برود، 
زشت تر است. پس از بازنگری نوبت به ویرایش مقدماتی می رسد. 

معیارهایی برای بازنگری 
برای آنکه از کلی گویی دربارة بازنگری دور شویم و بتوانیم کار را 
پی بگیریم پیشنهاد های زیر می تواند راهگشا باشد. با این توضیح 
که در هر نوشته ای برخی از این موارد جواب می دهد. نکته مهم تر 
این که این ها به مرور در ما نهادینه می شــوند و حتی موقع تهیه 

پیش نویس هم به برخی مواردش توجه می یابیم: 
1. آیا متن کامل است؟ 
2. چیزی اضافه دارد؟ 

3. چیزی کم دارد؟ 
4. الزم است مثالی اضافه کنم تا مطلب روان تر شود؟ 

5. انسجام نوشته ام خوب است؟ در کجا این انسجام وجود ندارد؟ 
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6. واژه ها مناسب هستند؟ 
7. واژه ها تکراری هستند؟ کدام واژه؟ 

8. واژه ها دقیق هستند یا مبهم؟ 
9. واژه ها در جای خودشان استفاده شده اند؟ 

10. ترکیبات تازه هستند یا تکراری؟ 
11. جمله ها پیوستگی دارند؟ 

12. جمله ها کوتاه هستند یا بلند؟ 
13. کدام جمله زائد است؟ 

14. در نوشته ام قضاوت وجود دارد یا بی طرفانه نوشته ام؟ 
15. موضوع نوشته را خوب نشان داده ام؟ 

16. شعاری نوشته ام یا نه؟ 
17. چگونه شعارهایش را رفع کنم؟ 

18. ذهنی نوشته ام یا عینی؟ 
19. شروع نوشته ام خوب است؟ 

20. پایانش مناسب است؟ 
21. مقدمه مرتبطی نوشته ام؟ 

22. بدنه به اندازه پرورده شده است؟ 
23. تکیه کالم در متن دارم؟ 

24. اطالعات در سراسر متن پخش هستند؟ 
25. آیا نوشته خواننده را متقاعد می کند؟ 

26. آیا روشن است که از خواننده چه انتظاری دارم؟ 
27. کجای متن ابهام دارد؟ 

28. چگونه می شود آن را رفع کرد؟ 
29. کلمات عامیانه در متن وجود دارد؟ 

30. کلمات قدیمی در متن هست؟ 
31. لغات و عبارات غیرضرور در متن دیده می شود؟ 
32. آیا نوشته بر روی موضوع اصلی متمرکز است؟ 

33. آیا بند ها به هم مرتبط هستند؟
34. آیا جمله های بند در ارتباط هم اند؟ 

35. جمله های نوشته ام معلوم اند یا مجهول؟ 
36. آیا بندها کوتاه هستند؟ 

 ... .37
این فهرست می تواند تا ده ها مورد دیگر ادامه یابد. اکنون نوبت 
بازنویســی می رسد. همیشــه به این بیندیشیم که متن را برای 
باسواد ترین فرد و نکته بین ترینشان بازنویسی می کنیم. بکوشیم 
هر بخشــی را که فکر می کنیم ایراد دارد رفع کنیم. اگر جایی از 
متن به دلمان ننشسته است مطمئن باشیم به دل خواننده هم 
نمی نشیند. پس هیچ عجله ای برای انتشار متن قبل از بازنگری 
کامل نداشته باشیم. وجود یک کلمه اضافه و نامناسب به متن و 
به دنبال آن به نویسنده آسیب می رساند. همیشه بازخورد خوب 
به نوشته موجب بهتر نوشتن ما می شود. برعکس یک ایراد گاهی 
مدت ها نوشــتن ما را به تعویق می اندازد. پس بکوشیم بی نقص 
بنویســیم تا بازخوردهای خوب بگیریم و به دنبالش نوشته های 

بهتری ارائه دهیم. 

ویرایش 
منظــور از ویرایش در اینجا کار تخصصی و حرفه ای روی متن 
نیســت. اگر متنی نیاز به ویرایش جدی داشته باشد ویراستار به 
بهترین نحو از عهدة آن برمی آید. در اینجا منظور کارهای ساده ای 

است که از عهدة همه ما برمی آید: 
1. توجه به امالی نوشته. هیچ چیز به اندازة غلط امالیی ارزش 
نویســنده را نزد خواننده پایین نمی آورد. بنابراین در این مرحله 
بکوشید که هیچ غلط امالیی در نوشته تان نباشد. برای احتیاط 
متن  را بدهید به دوست و همکاری بخواند تا اگر چیزی از چشم 

شما دور مانده است او یادآوری کند. 
2. از نظر زمانی جمله ها را یک دســت کنید. جمله ای در زمان 
گذشته نباشد و جمله دیگر در زمان آینده. بین اجزای فعل مرکب 

فاصله نباشد. 
3. در استفاده از عالئم نگارشــی زیاده روی نکنید. کافی است 
نقطه را در جایی که جمله تمام می شــود به کار گیریم. عالمت 
تعجب را در جمله تعجبی و عالمت ســؤال را در جملة ســؤالی 
استفاده کنید. این سه عالمت بیشترین کاربرد را در نوشته ها دارد. 
از عالمت تعجب و سؤال توأم با هم و نیز دو یا سه عالمت تعجب 

با هم استفاده نکنید. 
4. نیم فاصلــه را رعایت کنید. امروزه بــا دیدن یک متن به 
ســرعت می توان دریافت که نویســنده در کارش دقت دارد 
یا خیر. مثاًل کســی که می نویســد: »به خانه می  روم. کتاب 
 هایم را بر می  دارم. شــیرینی  ای از روی میز بر می  دارم«، به 
راحتی می شود قضاوت کرد که به نیم فاصله دقت نکرده است 
و گرنه می نوشــت: »به خانه می روم. کتاب هایم را برمی دارم. 

شیرینی ای از روی میز برمی دارم.«

انتشار
وقتی کار بازنویسی همراه ویرایش به پایان رسید نوبت به انتشار 
آن می رسد. می توانیم ابتدا آن را برای یکی از دوستانمان بفرستیم 
و از او بخواهیــم بازخوردی به کارمان بدهــد و اگر نکته ای در 
بازخورد او بود در نوشته مان اعمال کنیم. قبل از آنکه مطلب مان 
را در سطح وسیع منتشر کنیم در گروه های دو سه نفره بفرستیم 
و ببینیم چه تغییراتی باید در متن اصلی بدهیم. پس از آن نوبت 
انتشــار در گروه های بزرگ تر و نشریات می رسد. در این مرحله 
به قوت بیشتری در کارمان رسیده ایم و می توانیم آن را با خیال 
راحت تر منتشر کنیم. فراموش نکنیم که هدف از تولید یک نوشته 
خوانده شدن است. هر اندازه دایره مخاطبانمان را گسترده تر کنیم 
برای نوشتن متن های جدید عالقه مند تر می شویم. این مرحله را 

فراموش نکنیم و برای بهبود نوشتار خود از آن بهره بگیریم. 
این ها که برشمردیم یکی از صدها راهی است که برای نوشتن 
وجــود دارد. چنانچه این مســیر ملکه ذهن ما شــود و به مرور 
خودمــان را به آن عادت دهیم و این عادت را در دانش آموزانمان 
نیز ایجاد کنیم، شاهد نوشته های وزین، مؤثر و مفید خواهیم بود. 

ان شاءاهلل.
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 معلم فکور در اندیشه های شهید مطهری
فاطمهرهبری
دانشجومعلم، قائم شهر

یادداشت

از دیدگاه شهید مطهری هدف غایی تعلیم وتربیت، تربیت انسان کامل است. 
معلم فکور کسی است که اهداف تعلیم وتربیت راـ  برای نیل به انسان کاملـ  
در تعامل با عناصر متعدد به مرحلة اجرا در می آورد. با توجه به جایگاه خطیر 
معلم در نظام تربیتی، در مقالة حاضر سه ویژگی معلم فکور از نظریه دونالدشون 
)1992( شامل دانش در عمل، تأمل در عمل و گفت وگوی فکورانه با موقعیت، و نیز 
یک ویژگی دیگر را که امام جمعه و مهرمحمدی )1385( به آن دست یافته اند، 
یعنی هنرمند حرفه ای؛ انتخاب کرده ایم، سپس به بررسی و تحلیل اندیشه های 
شهید مطهری دربارة هر یک پرداخته ایم. سند تحول آموزش وپرورش در جامعة 
اسالمی ایران در پی تربیت انسان موحد است. برای ایجاد نگرش اسالمی در 
معلمان، واکاوی اندیشه بزرگانی مانند شهید مطهری،  روشنگر این راه خواهد 
بود. شناخت انسان کامل در کسب معرفت معلمان فکور نقش دارد، زیرا بیانگر 
مبانی فلسفی و دینی تربیت است. معلم به عنوان الگوی جامعه برای کامل شدن 
باید چهره روحی و معنوی انســان نمونه را بداند، تا در راستای فکور شدن به 
تربیت خویشتن بپردازد. شهید مطهری یکی از اهداف کلیدی تربیت را رشد 
فکری متعلم می داند؛ در واقع معلم باید بکوشد که به متربی رشد فکری یعنی 
قوه تجزیه و تحلیل بدهد، نه اینکه تمام تالشش توجه به کمیت آموزش باشد تا 
دانش آموزان آن را حفظ کنند. معلم باید افرادی را تربیت کند که خود فکر کنند 

و به استنباط و رد فرع بر اصل بپردازد )مطهری، 1382(.

ویژگی های معلم فکور
1. دانش در عمل

مهرمحمــدی )1391( از ایــن مؤلفه 
به عنــوان دانش شــخصیـ  حرفه ای یاد 
می کند؛ که برخاســته از تجربیات زیسته 
معلمان اســت. طبق دانش محلی، معلم 
معنایی جدید را خلق می کند. این دانش 
محلی ظرفیت عمومی شدن دارد. شهید 
مطهری هدف معلم را اســتقالل دادن به 
نیروی فکر دانش آموزان و رشد ابتکار آن ها 
بیان داشت. در بحث علم و تعلم، نیز حالت 
رشد عقالنی و استقالل فکری مطرح است 
به گونه ای که معلم می تواند قوه استنباط 

دانش آموز را رشد دهد )مطهری، 1382(.

2. تأمل در عمل
استاد مطهری )1382(، عالوه بر آگاهی 
و معرفت به عمل خیر، تربیت را ضروری 
می داند. در این بــاب، تفکر را در دو گونه 
شــرح می دهد: در گونه اول خود انســان 
به عنوان یک موضوع علمی موضوع تفکر 
اوست؛ در گونه دوم انسان درباره کارهای 

خودش فکر می کند. معلم باید در شبانه روز 
فرصتی برای خــودش قرار بدهد تا درباره 
خود و عملــش به تأمــل و درون گرایی 
بپردزاد و آنچه واقع شــده را ارزیابی کرده 
و از این طریق موقعیت را تغییر دهد. این 
فرایند به تعبیر اســتاد چیزی است نظیر 

محاسبة نفس. 

3. گفت وگوی فکورانه با موقعیت
شــهید مطهری یکی از اصول تعلیمات 
تفکر قــرآن را دعوت تفکر و تدبر می داند. 
هدف تفکر در کالم ایشان کار نیک انجام 
دادن و پیامد تفکر، پی بــردن به رازها و 
اســرار آفرینش است. تفکر در تاریخ برای 
شــناختن ســنن و قوانین خداوند برای 
زندگانی جماعت بشر است. از طرفی اگر 
تفکر ســطحی و پراکنده باشد، اثربخشی 
نخواهد داشــت. اگر علمــی و مبتنی بر 
مطالعات دقیق و آزمایش ها باشد، و یا الاقل 
انسان بخواهد آثار فکری مردان متفکر را 
به دقت مطالعه کند، بســیار ارزنده است 

)مطهری، 1358(.

4. هنرمند حرفه ای
هنر حرفه ای، یعنــی هنر صورت بندی 
مسئله، بر هنر تدریس فکورانه تأکید دارد 

)امام جمعه و مهرمحمدی،  1385(.
»انسان وقتی یک هنر کوچک را می آموزد، 
علم و فنی را یاد می گیرد و بعد از ســال ها 
زحمت و رنج همیــن که اولین بار اثر هنر 
خودش را می بیند، عزتی در خود احساس 
می کند. از باالترین لذت ها این اســت که 
انسان اثر هنر خود را می بیند.« )مطهری، 
1382: 358(. هر حرفه، هنرهایی به همراه 
دارد کــه وقتی ثمر دهد، موجب توســعه 
حرفه ای فرد خواهد شد. پس معلم با هنر 
تدریس اثربخش، می تواند فکورانه عمل کند.

مطالب گفته شــده گویای این امر است 
که شهید مطهری به طور غیرمستقیم این 
ویژگی ها را در قالب تجربه، تعقل، مطالعه و 
تحقیق و هنر و اسالم مطرح نمود. معلمان 
فکــور، با تصمیمات هوشــمندانه،  دانش 
حرفه ای را با تأمل در عمل در زمینه تحقیق 
به کار می گیرند تا هنر حرفه ای را متبلور 
سازند و متربیان را در مسیر کمال انسانی 

قرار دهند.
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بازخورد به والدین دانش آموزان
دکترنیرهشاهمحمدی

بازخورد

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

در بحث و گفت وگوهایی كه در مكان ها و شرایط متفاوت با معلمان داشته ام همواره یكی از دغدغه های آن ها را چگونگی درگیر كردن 
والدین در فعالیت های مدرسه دیده ام. به آن ها گفته ام یكی از راه كارهای مفید و كاربردی در این زمینه بازخورد دادن شما به والدین 
ـ یادگیری بر عهده دارند، نیاز است معلم به  دانش آموزان است. بدین معنا كه چون والدین نقش همراه فرزند خود را در فرایند یاددهی 

شكل فرایندی، و متناسب با شرایط و موقعیت، بازخورد قابل فهمی به آنان بدهد.

بهبود پیشرفت تحصیلی خود بردارد. این نوع بازخورد حداقل دو یا زمینة پیشرفت او فراهم گردد و بتوانند گام های بعدی را در جهت و در آن پیشــرفت ها و ضعف های دانش آموزان تحلیل می شود تا به والدین دانش آموزان معمواًل بازخورد توصیفی داده می شــود 
كه در جهت اســتمرار یادگیری دانش آمــوزان و اصالح و تغییر و تحصیلی فرزند خود به دست آورند. این امر به معلم كمك می كند او داده می شود تا اطالعاتی درخصوص میزان پیشرفت و موقعیت آموزشی است كه در آن نتیجة عملكردهای دانش آموزان به والدین او خواهد رســاند. این نوع بازخــورد دادن، درواقع نوعی بازخورد دارد گزارش پیشــرفت تحصیلی و تربیتی وی را به اطالع والدین شده است، و بر مبنای مستنداتی كه در پوشة كار دانش آموز وجود دست آمده در فرآیند ارزش یابی، كه طی مراحل مختلف گردآوری در دادن بازخورد به والدین، معلم با تركیب و تحلیل اطالعات به سه نوبت در سال به والدین داده می شود.

بهبود عملكرد آن ها از والدینشان یاری بگیرد.

به یاد داشــته باشــیم كه بازخورد نقش غذای 

رشــددهنده را دارد. بدین معنا كه انتظار می رود 

یادگیرنده را یك گام بــه پیش براند. یادگیرنده 

تا احساس خوبی نســبت به خود نداشته باشد، 

موفقیت های خود را نشناســد و با تصویر گرفتن 

و مرور آن هــا دلگرم و تحریك نشــود به انجام 

فعالیت های مورد نظر معلم راغب نخواهد شــد. 

بنابرایــن در هنــگام دادن این نــوع از بازخورد 

بهتر اســت ابتدا نقاط قوت دانش آموز بیان شود 

و ســپس نقاط ضعف او با احتیاط گفته شــود. 

معلم الزم است از هر نوع برچسب زدن و نسبت 

دادن صفتی منفی به دانش آموز، كه سبب شود 

والدینش نگران شوند كه مبادا فرزندشان عیب و 

نقصی داشته باشد خودداری كند. هرگونه نسبت 

دادن صفت منفی موجب می شود اعتمادبه نفس و 

انگیزة هم دانش آموز و هم والدین او برای جبران 
ضعفی درسی اش از بین برود.

در هنگام دادن بازخورد به والدین الزم اســت دربارة اینكه 

فرزندشان چه وضعیتی دارد و چگونه وضعیت او را می توانند 

بهبود بخشــند صحبت شود. الزم است در بازخورد دادن، به 

شــخصیت انسانی دانش آموز توجه شــود و برای او احترام و 

اهمیت قائل شویم. برای آنكه بازخوردی كه می دهیم سودمند 

باشــد باید خودمان را به جای دانش آموز قرار دهیم. بازخورد 

خود را با عبارت یا جمله ای كه ناظر بر نقاط قوت دانش آموز 

است شــروع و بعد با احتیاط و ظرافت نقاط ضعف او را بیان 

كنیم. سعی كنیم در بازخوردهایمان به بیان و توصیف رفتار 

بپردازیم و از قضاوت و برچســب زنی به دانش آموز خودداری 

كنیم. بیان عبارات مثبت، انــرژی والدین دانش آموز را برای 

انجام آنچه كه از آن ها خواســته شده است تقویت می كند و 

به عكس، عبارت منفی، واكنش هــای تدافعی در آنان ایجاد 
می نماید.
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چگونه معلمی باشیم؟
فرشتهعلیجانی
دانشجو معلم، رشتۀ مشاوره شهر یزد

یادداشت

همیشه از خودم پرسیده ام که من چه  
جور معلمی هستم. 

- آیا می توانم پیوند دانش آموزانم را با 
کتاب محکم تر کنم؟ 

- آیا می توانم به آن ها لذت یادگرفتن 
را بچشانم؟ 

- اصاًل دوســت دارم چه جور معلمی 
باشم؟

- دانش آموز ها چه معلمی را دوســت 
دارند؟ 

- این گزارش حاصل پرسش های من 
از دوستان و دانش آموزانی بوده که این 

سؤال را از آن ها پرسیده ام.

معلم باید باسواد باشد
اولیــن و بدیهی تریــن انتظاری که از 
معلم می رود این اســت کــه به درس 
و کتاب درســی مسلط باشــد و بتواند 
پاسخگوی ســؤاالت دانش آموزان باشد. 

بهتر این اســت که هر معلمی در همان 
رشــته ای که تخصصش را دارد تدریس 
کند نه اینکه به  دلیل کمبود نیرو یا هر 
دلیل دیگری مجبور شــود معجونی از 
انواع درس ها را تدریس کند و در نتیجه 

در کالس درس ضعیف ظاهر شود. 
معلمی که بر تدریس خود مسلط است، 
به طــوری که دانش آموز حس می کند او 
اطالعات کافی دارد و می تواند پاسخگوی 
ســؤاالتش باشد، به خودی خود جذاب و 
دوست داشتنی می شــود و دانش آموز را 
در وهلة اول شیفتة علم خودش می کند. 

پــس اولین گام این اســت که 
معلم مطلعی باشــم تا بتوانم 
جایی برای خودم در ذهن و 

قلب بچه ها باز کنم!
که  معلمــی  هیچ وقــت 
ســطح علمی باالیی ندارد 
جذاب نیست هر چقدر هم 

که مهربان باشد. 

چیزی که عوض دارد گله ندارد 
معلمی که دوســت دارد به او احترام 
بگذارند و دوستش بدارند، قطعًا کرامت 
انسانی دانش آموزانش را جدی می گیرد 
و به تک تــک آنان احتــرام می گذارد، 
خواسته هایشــان را می شــنود، به آنان 
اجازة ابراز عقیــده می دهد، حتی برای 
تعییــن وقت امتحان با آن ها مشــورت 
می کنــد، و خالصه با رفتارش نشــان 

می دهد که هر یک چقدر مهم اند. 
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معلمی شغل تمام وقت
به تجربه 12 ســال دانش آموز بودن 
دریافتــه ام کــه تعــداد معلم هایی که 
دانش آمــوزان می توانند به خوبی با آنان 
ارتباط برقرار کنند و دوستشــان بدارند 
کم اســت. اگر من نتوانم رابطه ای فراتر 
از یاددهی- یادگیری بــا دانش آموزانم 
داشته باشم انتظار بی جایی است که از 

آن ها بخواهم دوستم بدارند. 
معلمی شــغلی نیست که فقط در 24 
ســاعت در هفته تدریس خالصه شود. 
معلم حتی وقتی در خانه اش استراحت 
می کند باز هم معلم اســت. معلمی که 
جدای از تصحیح اوراق امتحانی و طرح 
سؤال و ... به این فکر می کند که کالس 
فردا را چطور شروع کند، چطور به پایان 
ببرد، چــه کتابی را معرفی کند، در چه 
زمینه ای به دانش آموزان اطالعات بدهد 

و ... 
معلمی که نگاهش به معلم بودن صرفًا 
داشتن یک شــغل و جایگاه اجتماعی 
است نمی تواند معلم خوبی باشد. معلمی 
یک شغل تمام وقت است و تنها کسی 
می تواند تمام وقت کار کند که عاشــق 
کارش باشد. در غیر این صورت هم معلم 
و هم دانش آموز هر دو آسیب می بینند. 

جدال با جّو لعنتی 
تا  دانش آمــوزان می گفت:  از  یکــی 
معلــم از درس دادن لــذت نبرد من 
هم نمی توانــم از یادگیری لذت ببرم. 
درست می گفت. معلم واقعی با تک تک 
حرف هــا، نگاه ها و رفتارهایش در حال 
آموزش دادن است. آموزش درس هایی 
کــه در هیچ کتــاب درســی ای پیدا 
نمی شــود. معلم خوب تمام تالشش را 
می کند تا بــه جّو غالب نظام معیوب و 
پوسیدة آموزشی غلبه کند. دانش آموز 
نباید وقتی ســرکالس نشســته است 
بترســد یا استرس داشــته باشد. باید 
بتواند بــه راحتی حرف بزند و خودش 

را بروز بدهد. 
مدرســه جایی اســت که افراد باید 
را  مطالبی  بنشــینند،  کالس ها  ســر 
حفظ کنند کــه احتمااًل به آن عالقه 
ندارنــد و کاربــرد ملموســی هم در 
همان  هــم  بعد  ندارد؛  زندگی شــان 
مطالب را مثل یک ماشــین پلی کپی 
می دهند  امتحانی  برگه هــای  تحویل 
و عمومًا در مدت کمتر از یک ســال 
فرامــوش می کنند. در  را  بعد همــه 
قحطی محتواهای آموزشــی مناسب، 
معلمی محبوب می شــود که مطالبی 
دانش آموزان  کــه  بدهد  آمــوزش  را 
دوســت دارند و به آن احســاس نیاز 
می کنند. وقتی مــن معلم از تدریس 
یک مطلب لــذت نمی برم دانش آموز 
هم حس کشــف و فهم و دریافتن را 

داشت.  نخواهد 

مدرسه یا قفس؟ 
نباید  ســر کالس  دانش آموز  حضور 
از ترس حضــور و غیاب باشــد. پای 
اجبار که وســط باشد همه چیز خراب 
می شــود. وقتی دانش آموز حس کند 
 مجبور اســت ســرکالس بنشــیند و 
50 دقیقه مرا یا دســت کم درســم را 
وقتی حــس می کند  کنــد،  تحمــل 
بخواند چون  مرا  اســت درس  مجبور 
امتحــان می گیرم و باید قبول شــود، 
آن وقت اســت که ناگهــان همه چیز 

و  می شود  کســالت بار  و  خسته کننده 
نمی شــود. معلمی  عاید  لذتــی  دیگر 
می توانــد به خوبی بــا دانش آموزانش 
ارتبــاط برقرار کند که تا جایی که در 
را  اجبار  توانش هست سایة ســنگین 
کنار بزند. دانش آموز ســر کالسی که 
حس امنیت و آرامش ندارد احســاس 
راحتــی هم نمی کند و جو خشــک و 
این  می دهد.  آزارش  کالس  ســنگین 
از  اســت که وقتی زنــگ را می زنند 
خوشــحالی فریاد می کشد، جوری که 

گویا از زندان آزاد شده. 

هیس! ساکت!
دانش آموزان اغلب ســرکالس معلمی 
که دوســتش دارند یا مقتدر اســت و 
جذبه خــاص خودش را دارد، به اختیار 

خود ساکتند. 
دانش آموزی که ســرکالس خســته 
شود و هیچ انعطافی هم از طرف معلم 
نبیند به هر بهانــه ای کالس را به هم 
کالس  ســر  دانش آموز  البته  می ریزد. 
معلمی هم که دوســتش دارد ممکن 
اســت شــروع کند به صحبت کردن 
با بغل دســتی اش اگر درس به اندازة 
یا  نباشــد،  اقناع کننده  و  کافی جذاب 
از چیزی خســته شده باشد یا بخواهد 
اعتراضش را نســبت به چیزی نشــان 
دهــد.  گاهی برهــم زدن نظم کالس 
دلیل پیچیده تــری دارد. دانش آموزی 
که حــس کند نادیده گرفته شــده یا 
نســبت به او اعمال قدرت شــده برای 
مقابله به مثل و قدرت نمایی کالس را 

به هم می ریزد. 
قابل انکار نیســت که بدون حدی از 
اقتدار و جذبه نمی توان کالس را کنترل 
کرد. اما این حد کجاســت؟ یا مرز بین 
مهربان بودن یا زیادی سهل گیر بودن؟ 
این چیزی اســت که هــر معلمی باید 
خودش تشخیص دهد و برایش تصمیم 
بگیــرد. دانش آموزهــا یا بایــد از یک 
معلم حســاب ببرند یا دوستش بدارند 
و احســاس صمیمیت بکنند تا نظم را 

رعایت کنند. 
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»امتحان می دهم پس هستم«!
یکــی دیگــر از چیزهایی کــه آرزو 
دارم بتوانم بر آن غلبه کنم ارزشــیابی 
اســت.  نمره  با خط کش  دانش آموزان 
اما مشــکل این است که در نظام فعلی 
آموزشی چطور می توان دانش آموز را با 
نمره نسنجید اما برای امتحان نهایی و 

کنکور و ... آماده اش کرد؟ 
بــه گمانــم حداقــل کاری کــه از 
این اســت کــه کمتر  مــن برمی آید 
امتحان هــای نمره محور و حافظه محور 
بپرسم  باید سؤال  هایی  واقع  بگیرم. در 
که قوة اســتدالل و تجزیــه و تحلیل 
دانش آمــوز را نشــان دهد نــه صرفًا 
محفوظات او را.  حتی اگر دانش آموزم 
به حفظ کردن عادت دارد، دوست دارم 
کاری کنم که ســرکالس من بتواند با 
تکیه بر دانســته های واقعی خودش به 

سؤاالت پاسخ دهد. 
اما خود دانش آموز ممکن اســت چه 
انتظاری از من داشــته باشــد؟ چطور 
می توانم معلم محبوبی باشــم وقتی که 
خیلی از دانش آموزهایــم از من انتظار 
دارند آن ها را بــرای قبولی در مدارس 
نمونه دولتی و تیزهوشان و تست زدن در 
کنکور و رتبه و نمــره و ... آماده کنم؟ 
این انتظار از کجا آمده؟ چه کســی این 
ارزش ها را  برایشــان تعریف کرده؟  آیا 
مــن می توانم چیــزی را تغییر بدهم؟ 

کاش بتوانم! 

نگاه دار سِر رشته.... 
چرا از یک دوره ای به بعد دانش آموز 
دیگــر آن اعتماد و عالقة ســابق را به 
معلمــش نــدارد؟ چــرا بعــد از دورة 
متوســطة اول یا حتــی دورة ابتدایی 
ارتباط عاطفــی بین معلم و دانش آموز 

کم رنگ می شود؟ 
در دورة ابتدایــی حــرف معلم برای 
دانش آموز حجت است و در او یک نوع 
اطاعت و اعتماد بی چون و چرا از معلم 
وجــود دارد، اما هر چــه می گذرد این 

رابطه کم رنگ تر می شود، چرا؟!
می شــود گفت اولین الگویی که هر 
شــخص در زندگی اش بــا آن مواجه 
می شــود - بعد از اعضــای خانواده - 

معلــم اســت. اما هر چــه می گذرد و 
شــخصیت شــکل می گیرد و فرد قوة 
تمیــز پیــدا می کنــد و دارای نظر و 
عقیدة شــخصی می شود با معلمش به 
اختالف نظر می رســد و می تواند او را 

کند.  نقد 
در دورة ابتدایــی کمتر پیش می آید 
که دانش آموزی با معلمش اختالف نظر 
داشــته باشــد و اگر هم داشــته باشد 
تحت تأثیر والدین اســت؛ امــا از وقتی 
که اســتقالل  فکــری پیــدا می کند و 
عقیده ای مخالف معلــم دارد که اجازة 
ابرازش را پیدا نمی کنــد یا معلم را در 
جایــگاه باالتری می بیند کــه می تواند 

نســبت به او اعمال قــدرت کند یا در 
سن بلوغ با فضای اجباری و ناخوشایند 
مدرسه مواجه می شود و ...، آنگاه رشتة 
ارتباطش قطع می شود و از معلم فاصله 

می گیرد. 
این شــکاف در جایی که دانش آموز، 
معلــم را صرفًا مدرس کتاب درســی و 
عمیق تر  می بیند  امتحانی  ورقة  مصحح 
هم می شــود. هر چه کتاب های کمک 
آموزشی و کالس های فوق  برنامه برای 
کنکــور و تســت و آزمون های مختلف 
بیشتر می شــود، به همان نسبت نقش 
معلم به عنــوان مهم ترین عامل آموزش 
نیز کمتر و کم رنگ تر می شود. توجه به 
مسائل پرورشــی که بماند! معلم صرفًا 
تبدیل به مدرس کتاب درسی می شود 
که اگر دانش آموز در کالس هم مطالب 
آن را یــاد نگرفت چندان مهم نیســت 

چون می تواند از روی فالن کتاب کمک 
آموزشی بخواند. 

معلم همه چیزدان!
معلم همه چیــزدان، یعنی معلمی که 
مــدام اطالعاتش را به روز می کند و پا به 
بدون  پای دانش آموزانش پیش می رود، 
آگاهی کافی، دربارة چیزی حرف نمی زند 
)مخصوصًا از پیشــرفت های تکنولوژی و 

برنامه های ارتباطات مجازی(. 
دانش آمــوز روی تک تــک کلمــات 
معلمش حساســیت دارد. دانش آموزان 
دوست دارند معلم آگاه و به روزی داشته 
باشــند که بــا اصطالحاتی کــه به کار 

می برند و دنیا و مسائلشان آشناست. 

مخلص کالم اینکه: پاســخ های کوتاه 
دانش آموزان به سؤال »معلم خوب چه 

معلمی است؟« این ها بود: 
- بتواند مرا درک کند؛ 

- وقتی می پرســد چــرا غایب بودی 
شبیه بازجویی نباشد؛ 

- متواضــع و آراســته و خوش اخالق 
باشد؛ 

- فن بیان خوبی داشته باشد و بتواند 
مطالب را به خوبی تفهیم کند؛ 

- با نمــره تهدید نکند و دانش آموزان 
را براساس نمره با یکدیگر مقایسه نکند؛ 
دانش آ موزی حرف درســتی  اگــر   -

می زند بپذیرد؛ 
- اگر چیزی را نمی داند صراحتًا بگوید 

نمی دانم؛ 
- اطالعــات غیردرســی جــذاب به 
دانش آموزان بدهد، حرف هایی  بزند که 
دوست دارم بشنوم، کلیپ نشان بدهد و 

کالس را از خشکی در بیاورد؛ 
- تبعیضــی بین دانش آمــوز زرنگ و 
ضعیف قائل نشود و به حسادت ها دامن 

نزند. 
و در آخــر؛ برخــی جواب هــای طنز 

دانش آموزان به سؤال معلم خوب: 
- گلی از گل های بهشت....!

- معلمی که خســته باشد و امتحان 
نگیرد!

- معلمی که موقع امتحان ســرش را 
بیندازد پایین و با گوشی اش بازی کند! 

معلمی یک شغل تمام وقت 
است و تنها کسی می تواند 

تمام وقت کار کند که 
عاشق کارش باشد. در غیر 
این صورت هم معلم و هم 
دانش آموز هر دو آسیب 

می بینند
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بیمه

بورسیه ای دلچسب با بیمه
حسیننامیساعی

محمد با بیش از ده ســال سابقه جزء 
بهترین کارکنان فنــی و اداری کارخانة 
مواد شــیمیایی در صنایع خودروسازی 
بود و در بیشــتر انعقاد قراردادهای مهم 
کارخانه مشارکت داشت. او از کارمندان 

امین کارخانه بود.
محمد طی ســال ها، با تــالش و دقت 
بسیار، توانســته بود در سمتی که دارد 
خود را اثبات کند. هر ساله هیئت مدیرة 
کارخانه  یک نفــر از بهترین کارکنان و 
کارگران را، برای ایجاد انگیزه و کســب 
دانش بیشــتر و مرتبط بــا فعالیت های 
کارخانه، جهت ادامه تحصیل در بهترین 
دانشــگا  ه های دنیا بورسیه می کرد. یک 
ســال نوبت به محمد رســید که از این 
بورس استفاده کند؛ و معلوم است که اخذ 
بورسیه و تحصیل در یکی از دانشگاه های 
لندن چقدر برای محمد شــادی آفرین و 

وصف ناپذیر بود....
باالخره روز موعود فرا رســید. محمد 

که بعد از انجام کارهای اداری مربوط به 
اعزام، به سرعت گذرنامه و بلیت عزیمت 
به انگلســتان را نیز گرفته بود. ساعت 3 
بامداد سوم شهریور 1390 از فرودگاه امام 

خمینی )ره( به سوی لندن پرواز کرد.
در هواپیمــا و در اوج پرواز، محمد در 
روی صندلی خود هنوز در ناباوری بود که 
ناگهان اعالم شــد هواپیما تا چند دقیقه 
دیگر بــر روی باند فرودگاه لندن خواهد 
نشســت. اینجا دیگر محمد باور کرد که 
زندگی اش وارد مرحلة تازه ای شده است.

او روز بعــد برای ثبت نام به دانشــگاه 
معرفی شده رفت و بعد از انجام مقدمات 
ثبت نام خوابگاهش هم مشخص شد و او 
در خوابگاه دانشجویان مستقر گردید. او 
اینجا هم عزمش را جزم کرد که درست 
مثل زمانــی که در کارخانــه با جدیت 
و دقــت کار می کرد تحصیــل کند و بر 

دانسته هایش بیفزاید.
مدتی گذشت تا اینکه یک روز غروب، 

پــس از پایــان کالس، وقتی به ســوی 
خوابــگاه می رفــت احســاس اضطراب 
عجیبی کرد. همان شــب هم در خواب 
دید که در شــعله های آتش می ســوزد. 
وقتی صبح روز بعد با صدای زنگ ساعت 
از خواب بیدار شــد احســاس کرد عرق 
سردی بر پیشانی اش نشسته است. خیلی 
عجیب بود. در اولیــن فرصت با یکی از 
همکارانش در تهران تماس گرفت. معلوم 
شد دلشــوره هایش بی دلیل نبوده است. 
بله، روز قبل کارخانه   آتش گرفته بود. با 
چند نفر از همکاران قسمت فنی و اداری 
هم تمــاس گرفت و صحبت کــرد و از 
جزئیات آتش سوزی کارخانه مطلع شد. 
خبر ناراحت کننــده ای بود. با خود گفت 
نکند مجبور شوم موقتًا به ایران بازگردم؟! 
اما وقتــی به یاد بیمه نامه آتش ســوزی 

کارخانه افتاد آرام گرفت.
به یادش آمد که یک ماه قبل از سفرش 
بــه لندن خودش کارهــای تمدید بیمة 
آتش ســوزی کارخانه را انجام داده بود. 
خیالش راحت شــد و بــا آرامش خاطر 
به درس خود ادامه داد. او وقتی بیشــتر 
خوشــحال شــد که چندی بعد فهمید 
مراحل بررسی خسارات، بازدید از محل 
وقوع حادثه و ارزیابی خسارت خیلی زود 
پایان یافته و چک خسارت به مدیر عامل 
کارخانه تحویل شده است. دیگر مطمئن 
شد که هیچ مشکلی در روند بازسازی و 
ادامه کار کارخانه به وجود نمی آید، چرا 
که کارشناســان شــرکت بیمه در زمان 
تمدید بیمه نامه بــا حضور در کارخانه و 
بازدید از بخش های مختلف ریسک را به 
خوبی برآورد کرده و سرمایه کارخانه به 

روز ارزیابی شده بود.
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مجالت رشد و ارتباط با دانش آموزان
محمددشتی

خانوادهرشد

از زمان پایه گذاری مجالت پیک و انتشار 
اولین شــماره های این مجالت در ســال 
1342، ارتبــاط با مخاطب از اموری بود که 
هیچگاه از ســوی دســت اندرکاران تهیه و 
تولید این مجالت به فراموشی سپرده نشد. 
ایــن موضوعی بود که در ســال های اولیه 
پیروزی انقالب اسالمی و تغییر نام عمومی 
این مجالت از پیک به رشد نیز برای مدیران 
رشد از اهمیت باالیی برخوردار بود و تا امروز 
نیز بدان اهتمام داشته اند. یکی از موارد این 
اهتمام تأسیس »مرکز بررسی آثار« است که 
با هدف بررسی استعدادهای دانش آموزان و 
ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان خوب و 
مستعد، فعالیت خود را از سال 1360، همگام 

با انتشار برخی از مجالت رشد دانش آموزی، 
آغاز کرد و این فعالیت تا اکنون و پس از 36 

سال همچنان ادامه دارد.
عمدة فعالیت هــای ادبی و هنری مرکز 
بررسی آثار در چهار رشته داستان نویسی، 
شــعر، قطعــة ادبی و نقاشــی اســت. 
دانش آموزان آثار خود را در رشته های ذکر 
شده به صورت کتبی و یا از طریق پست  
الکترونیک به این مرکز ارســال می کنند 
و کارشناسان پس از مطالعة دقیق آن ها، 
پاســخ ها و راهنمایی های خود را به طور 
کتبی به صاحبان اثر منتقل می سازند. در 
این میان اسامی و آثار کسانی که آثارشان 
از نواقص کم تری برخوردار باشد. با اندکی 

تغییر یا اصالح، در اختیــار مجالت قرار 
می گیرد. 

مخاطبان مرکز بررسی آثار به پنج گروه 
سنی به شرح زیر تقسیم می شوند:

1. کودک: دانش آموزان پیش دبستانی و 
پایة اول ابتدایی

2. نوآمــوز: دانش آموزان پایه های دوم و 
سوم ابتدایی

3. دانش آمــوز: دانش آمــوزان پایه های 
چهارم، پنجم و ششم ابتدایی

4. نوجوان: دانش آمــوزان دورة آموزش 
متوسطة اول

5. جــوان: دانش آمــوزان دورة آموزش 
متوسطة دوم

رشد نوآموز
مجله رشد نوآموز برای دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی در 32 صفحه متن و چهار صفحه جلد، 
در ُنه شماره در سال تحصیلی، منتشر می شود. انتشار این مجله از مهرماه 1344 با عنوان پیک نوآموز 
آغاز شــد و بعد از انقالب اسالمی، در مهرماه 1361، با نام رشــد نوآموز به انتشار خود ادامه داد. این 
ماه نامه با هدف فراهم آوردن ابزاری برای مطالعه بیشتر و ایجاد تفکر خالق و کسب مهارت های زندگی 
و ایجاد روحیه ای شاداب، سرزنده و اخالقیـ  اسالمی طراحی و منتشر می گردد. رشد نوآموز قصد دارد 
با مطالب متنوع و انتخاب دقیق واژگان و جمالت آسان، عادت مطالعه را در دانش آموزان افزایش دهد. 
همچنین با بیان موضوعات مختلف علمی، اجتماعی، دینی و زیست محیطی راه را برای داشتن گام های 
محکم اولیه آنان فراهم آورد. شمارة هشت مجلة رشد نوآموز در 3۲ صفحه و با شمارگان 1.۲0۲.000  

نسخه در اردیبهشت ماه 139۷ چاپ و منتشر شده است.

رشد تکنولوژی آموزشی
مجله رشــد تکنولوژی آموزشی برای استفاده معلمان، دانشــجویان دانشگاه فرهنگیان، 
مدیران مدارس و کارشناســان علوم تربیتی و برنامه ریزی درســی در 48 صفحة رنگی و 4 
صفحه جلد، هشــت شماره در سال، منتشر می شــود. انتشار این مجله از مهر ماه 1364 با 
عنوان ویژه نامة تکنولوژی آموزشی همراه با مجله رشد معلم آغاز شد و از مهرماه 1371 با 
عنوان رشــد تکنولوژی آموزشی به انتشار مستقل خود ادامه داد. از جمله اهداف این مجله 
فراهم کردن زمینه های ارتقای کیفیت و کمیت فرایند یاددهیـ  یادگیری از طریق افزایش 
دانش و بینش علمی، توانمندی های حرفه ای و تقویت تجربه های آموزشی معلمان است. این 
اهداف در قالب برنامه ای یک ســاله همراه با معرفی فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات 
و ارائه نوآوری های آموزشی معلمان کشور و تجربیات جهانی آموزش وپرورش و با تأکید بر 
اهداف ارزشــی و رویکردهای فرهنگی ـ تربیتی نظام جدید آموزشی کشور تهیه و تنظیم 
می شود. آخرین شــمارة این دوره از مجلة رشد تکنولوژی آموزشی در ۲۲.000 نسخه در 

اردیبهشت ماه 139۷ چاپ و منتشر شده است.
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رشد روشن نوآموز
مجله رشد روشن نوآموز ویژة دانش آموزان نابینای دوم و سوم ابتدایی سراسر 
کشــور در 24 صفحه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود. انتشار 
اولین مجله بریل دانش آموزی دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی به نام رشد 
روشن نوآموز، از مهرماه 1393 با هدف کلی فراهم کردن مطالب خواندنی برای 
بچه های نابینا آغاز شــد. دقتی که نویسندگان این مجله در انشا و جمله بندی 
عبارات دارند و حساســیت و نکته ســنجی کارشناسان خط بریل در ویرایش و 
امالی کلمــات، این مجالت را ـ به تأیید آموزگارانشــان ـ بهترین منبع برای 
تمریــن روخوانی کرده اســت. کودکان نابینا نســبت به بچه هــای عادی نیاز 
بیشتری به آموزش مهارت های زندگی دارند؛ مهارت هایی چون برقراری ارتباط 
با بچه های هم ســن و ســال، حضور در جمع و آداب آن، حفظ و رعایت حریم 
شــخصی خود و دیگران، درک احساس اطرافیان و... رشد روشن قصد دارد در 
کنار اهداف مشترک ســایر مجالت رشد )آموزش های دینی و اخالقی و دادن 
اطالعات علمی، اجتماعی و زیست محیطی( با قالب های متنوع شعر و داستان، 
گنجینه واژگان کــودکان را افزایش دهد و در آن ها انگیزه و عالقه و عادت به 
مطالعــه ایجاد کند و در نهایت دیوار انزوای این گــروه از فرزندان عزیزمان را 
از میان بردارد و آن ها را به حضور در جمع و ارتباط بیشــتر با جامعه و دنیای 
اطراف تشــویق کند. شمارة هشــت مجلة رشد روشن نوآموز در ۲4 صفحه در 

اردیبهشت ماه 139۷ چاپ و منتشر شده است.

رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشــی در جهت ایجاد زمینة مناسب برای 
تقویت مهارت هــا و صالحیت های حرفه ای معلمان، کمــک به ارتقای دانش 
معلمــان در زمینة اصول و مبانی آموزش وپرورش، معرفی راهبردها، رویکردها 
و روش های آموزش معارف اســالمی، کمک به ارتقای دانش معلمان نسبت به 
محتوای کتاب های درســی، ایجاد زمینة مناسب برای هم اندیشی و تبادل نظر 
بین معلمان، کارشناســان و برنامه ریزان درســی برای بهبود یا رفع تنگناهای 
آموزشی، آشنا کردن معلمان با تازه ترین دستاوردها در زمینه معارف اسالمی، 
و باالخره آشنا ساختن معلمان با مهم ترین مسائل موجود در حوزه های معارف 
اسالمی، اقدام به انتشــار مجله آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی رشد آموزش 
قرآن و معارف اسالمی نموده است. این مجله به صورت فصل نامه در 80 صفحه 
به چاپ می رســد. مجلة رشــد آموزش قرآن و معارف اســالمی این فصل با 

شمارگان 5.000 نسخه در بهار 139۷ چاپ و منتشر شده است.
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روز بزرگداشت شیخ بهایی )ره(

روز ملی خلیج فارس

والدت حضرت سجاد)ع(

روز ایمنی و حمل ونقل
کارگروه اجتماعی و فرهنگی کمیسیون  ایمنی راه ها، برای ایجاد 
دغدغه در اذهان عمومی، روز هفتم اردیبهشت را »روز ایمنی حمل 
و نقل« نام  گذارده و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز آن را به تصویب 
رسانده اســت. تمرکز بر ایمنی کودکان شامل موضوعات سرعت، 
دیدن و دیده شــدن، صندلی کودک در خودرو و خواب آلودگی و 
آموزش دانش آموزان در قالب طرح پیشــاهنگی با همکاری وزارت 
آموزش وپرورش در اردوگاه های تابستانی از جمله نکاتی است که 

تالش می شود به بهانه این روز مورد توجه قرار گیرد.

شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی بــا توجه به 
هویت  دادن  قرار  هدف 
تاریخــی  و  فرهنگــی 
ملــت ایران از ســوی 
ایادی اســتکبار جهانی 

به خصوص برخی از کشورهای همسایه و تالش آنان برای 
تحریف نام تاریخی خلیج فارس، در تیر ســال 1384، به 
پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی دهم اردیبهشت، سالروز 
اخــراج پرتغالی هــا از تنگه هرمز را به عنــوان »روز ملی 

خلیج فارس« نامگذاری کرد.
ذخایر نفتی و غنای آب خلیج فارس از لحاظ مواد معدنی 
و غذایی، آن را به نگینی بی همتا تبدیل کرده و چشم طمع 
بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای را 

به سوی خود جلب نموده است.

روزنگار
اردیبهشت

3 

اردیبهشت

10 

اردیبهشت

2 

اردیبهشت

7 

بهاءالدین محمدبن حسین عاملی، معروف به شیخ بهایی، 
دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری است. او در فقه، 
فلســفه، عرفان، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و 
ســرآمد دوران خود بود. از شیخ بهایی حدود 95 کتاب و 
رســاله در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، 

فقه، مهندسی و هنر و فیزیک بر جای مانده است.
به پاس خدمات شیخ  بهایی در حوزة علم ستاره شناسی، 
یونسکو سال 2009 را به نام او سال »نجوم و شیخ  بهایی« 

نامگذاری کرده بود.

ســرد  شــبی  در 
یکــی از یــاران امام 
ع(  بدیــن) لعا ین ا ز
ایشــان را دیــد که 
انبانی از آرد بر پشت 
خویــش گرفته و به 
در  مقصدی  ســوی 

حرکت اســت. به آن حضرت نزدیک شــد و عرضه داشت: اجازه 
بدهید غالم من این کیســه را برای شما بیاورد. حضرت فرمود: 
سفری در پیش دارم که زاد و توشه آن را به مکانی مطمئن حمل 
می کنم. آن شخص دوباره عرض کرد: اجازه بدهید خودم برایتان 

بیاورم.
امام عارفان و عابدان دوباره فرمود: من خود را بی نیاز نمی کنم 
از برداشــتن چیزی که سبب نجات من اســت در سفر آینده و 
ورود مرا به منزل آینده بی خطر می کند. آن شخص چند روز بعد 
دوباره حضرت را دید در حالی که در نگاهش این سؤال بود که آن 
سفر که امام )ع( در آن شب فرمود چه بود؟ امام زین العابدین)ع( 
دریافت و خطاب به وی فرمود: آن ســفر مــرگ بود که خود را 
برایش آماده می کردم، زیرا نشانة آمادگی برای مرگ، یکی به این 
است که از حرام خودداری کنی و دیگری بخشش مال و کار نیک 

کردن است.                   منبع: علل الشرائع، ج1، ص:۲31
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روز جهانی موزه و میراث فرهنگی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
 نقــش روابط عمومی به عنــوان ابــزار مدیریتی برای 
فعالیت های حرفه ای، علمی و الکترونیکی، از مشخصه های 

روابط عمومی در عصر ارتباطات است. 
اهمیــت جایگاه روابط عمومــی در عصر ارتباطات و در 
دورانی که اطالع رســانی در همه عرصه ها پیشتاز است، 
دوچندان شده اســت به گونه ای که موفقیت سازمان ها، 
ادارات و شــرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های 

در  تــــخصصی 
بســیاري از مواقع 
بـــه عـــــملکرد 
روابط عمومی های 
آن ها وابسته است.

اردیبهشت

28 
اردیبهشت

27 

والدت حضرت قائم)عج(

روز معلم و شهادت استاد مطهری )ره(

اردیبهشت

12

اردیبهشت

12

به یاران امید و بشارت می داد که هیچ نقشه و 
مکری نمی تواند مقابل قدرت و حکمت خداوندی 

را بگیرد و روزی این وعده محقق می شود.
دشمن نیز آنچه در توان داشت به کار گرفت 
تا این وعــده بزرگ الهی تحقــق نیابد. افراد 
متعددی را مأمور می کرد تا اگر فرزند پسری 
در خانه امام)ع( دیده به جهان گشــود، او را 

نابود کنند. نرجس خاتــون حامل نور امامت 
شــد و جز امام حسن عســکری)ع( و افرادی 
خاص از شیعیان کســی از این امر آگاه نشد. 
سرانجام در نیمه شــعبان سال 255 هجری 
قمری آن مولود مسعود دیده به جهان گشود 
تا نوید امامت آخرین امام شــیعیان باشــد و 
حکومت صالحان را به جهانیان بشارت بدهد.

همیشه با وضو بود و به این کار توصیه می کرد. به طبیعت عالقه شدیدی داشت و گاه 
ساعت ها در نقاط باصفا می نشست و فکر می کرد. در موقع بیان مطالب علمی آنچنان 
تمرکز حواس داشــت که از اطراف غافل می شد. مطالب قابل توجه را در فرصت های 
مناسب و به طور منظم یادداشــت می کرد. برای پدر و مادر و اساتید خویش احترام 
وصف ناپذیری قائل بود. شــب ها قبل از خواب 20 دقیقه قرآن می خواند. و.... او کسی 

جز مرتضی مطهری نبود. بزرگ معلمی که سالروز شهادتش روز معلم کشور ماست.
امام خمینی)ره(: ایشان بی استثنا آثارش خوب است؛ انسان ساز است.

هــدف از گســترش موزه های 
دنیا، همکاری همه جانبة علمی، 
فرهنگی و صنعتی میان ملت ها، در 
جهت دستیابی به اهداف فرهنگی 
از طریق هماهنگ ساختن اقدامات 
بین المللــی و تدوین برنامه هایی 

مؤثر است که دارای خطوط اساسی همکاری مشترک و دوجانبه 
بین مردم و موزه ها در ســطح جهانی باشد. براساس همین نظر، 
در قطعنامة شماره 5 دوازدهمین مجمع عمومی کمیته بین المللی 
موزه ها ایکوم )ICOM( که در 28 مه 1977 میالدی در مسکو برپا 
شد، روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانی موزه ها 
اعالم شد. از آن سال به بعد در روز جهانی موزه در همة کشورهای 

عضو، مراسمی به اجرا گذاشته می شود.
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دکترسعیدهباقری

انتقاد از نظام آموزشی کشور سابقه ای 
طوالنــی دارد. نگاهی به آثــاری که از 
ســال ها پیش در این مــورد باقی مانده 
اســت نشــان می دهد که بحث اصالح 
نظام آموزشــی همــواره در جریان بوده 
اســت. حال مدتی است که این موضوع 
دوباره نقل محافل شده و نظام آموزشی 
کشور، چه کل آن و چه اجزای آن، آماج 
تیــر انتقاد افراد مختلــف، چه از بیرون 
نظام چه از درون آن، قرار گرفته اســت. 
متأسفانه بســیاری از این انتقادات هم 
بیــش از آنکه منجر به تغییــر و بهبود 
اوضاع شود باعث تحریک احساسات و در 
نهایت انکار وجود محاسن نظام آ موزشی 
و یا پاس دادن مســئولیت مشکالت به 

دیگران می شود.
اصواًل برای اینکه بدانیم آیا انتقادی که 
مطرح می کنیم، می تواند منشأ اصالح و 
بهبود وضع موجود شود یا نه، الزم است 
ابتدا از خود بپرســیم هــدف ما از طرح 
موضوع چیست و برای رسیدن به هدف 
چه معیارهایــی را بایــد رعایت کنیم؟ 
حاصل یک پژوهــش در این زمینه بیان 
می کند که: »اگرچه نقْد تشــخیِص سره 
از ناسره است اما در واقع، با هدف کشف 

ناسره ها انجام می شــود تا با یافتن آن ها 
بهْ گزینی تحقق یابد. بنابراین خیرخواهی 
و انگیزه کمک به بهبود از مؤلفه های انتقاد 
می باشد«. در این پژوهش، كه توسط خانم 
دکتر شهین ایروانی به همراه آقایان علی 
وحدتی و محمد قربانعلی انجام شده است، 
با در نظر گرفتن پیش فرض خیرخواهی، 
معیارهای انتقاد از نظام آموزشی بررسی 
شده و این نتیجه به دست آمده است که 
اگر می خواهیم بهبودی رخ دهد، نقد ما 

باید دارای ویژگی های زیر باشد:
عقالنی باشد، با حسن  ظن آغاز شود، 
با سوء ظن و موشکافی نسبت به موضوع 
تداوم یابد، بر پایة مستندات بیان شود، تا 
حد امکان جزئی باشد تا دقیق تر مطرح 
شود، مبنای آن پاســخ یا تجویز منتقد 
نباشــد، از مطلق گویی اجتناب شود، به 
حیطة تخصص و آگاهی یا پیوند منتقد با 
نظام آموزشی محدود شود، حتی االمکان 
برای فهم بهتر مخاطب با ارائة پیشنهاد 

همراه باشد.
از مجموعة این ویژگی ها می توان این 
نکته را به طور خالصه استخراج کرد که 
»برای مؤثر بودن انتقاد الزم است منتقد 
نقد خود نسبت به موضوعی جزئی را که 

به آن آگاهی دارد و مستنداتی که از آن 
در اختیار دارد، به طور دقیق و مرتبط با 

همان محدوده مطرح کند.«
در میان نقدهایی که می شنویم گاهی 
صــدای معلمان نیز به گوش می رســد. 
اما معلوم نیســت که چه بخشی از این 
صداها شنیده می شود و یا چه نتیجه ای 
از آن ها حاصل می شــود. از یک منظر، 
شاید معلمان به عنوان صف اول منتقدین 
این ســاختار عریض و طویل، به سبب 
درگیر بودن دائمی با مسائل و مشکالت 
آموزش وپرورش، بیشــترین حق را برای 

بیان این مشکالت داشته باشند.
این نوشــته مقدمــه ای اســت برای 
راه اندازی بخشی در مجله در شماره های 
ســال آتی کــه در آن انتقادات شــما 
همکاران و معلمان عزیز نسبت به نظام 
 آموزش وپرورش کشــور را در آن درج و 
پیگیری کنیم و از هم اکنون شــما را به 
همکاری فرا می خوانیم. برای این منظور 
الزم اســت معیارهایی که بــرای طرح 
انتقاد ارائه شد، در نوشته ها رعایت شود. 
خواهشمند است نقدها و نظرات خود را 
طوری ارسال کنید که فرصت الزم برای 

بررسی آن ها وجود داشته باشد.

هر آنچه از دل برآید، می نشیند الجرم بر دل

معیارهای انتقاد 

از نظام آموزشی

با سوء ظن و 
موشکافی نسبت به 
موضوع تداوم یابد.

بر پایة 
مستندات 
بیان شود.

تا حد امکان جزئی 
باشد تا دقیق تر 

مطرح شود.

مبنای آن پاسخ
یا تجویز منتقد 

نباشد.

 از مطلق گویی 
اجتناب شود.

یادداشت

با حسن  ظن 
عقالنی باشد.آغاز شود.

حتی االمکان برای 
فهم بهتر مخاطب 
با ارائة پیشنهاد 

همراه باشد.

به حیطة تخصص و 
آگاهی یا پیوند منتقد 

با نظام آموزشی محدود 
شود.

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴8



سهمدانشآموز

دردورههایمختلفتحصیلی

استان سیستان و بلوچستان
سال تحصیلی ۹۶-۹7 

امه 
ویژه ن

ستان 
استان سی

ستان
و بلوچ

ســرزمین پهناور ما، سرشار از معلمان خوش ذوق، باانگیزه و خالق است که تالش وافری در جهت رشد تعلیم و تربیت همه جانبة 
فرزندان این مرز و بوم دارند. مجلة رشد معلم بســتری برای انعکاس این تالش هاست. اگرچه بسیار مطلوب است که با گسترش 
فرهنگ نوشتن، معلمان عزیز، خودشان تجارب زیسته و روش های ارزشمند خویش را مکتوب سازند و به دفتر مجله ارسال نمایند، 
لکن به  منظور حمایت از گســترش این فرهنگ و ایجاد رشد همه سویة آن، برآن شدیم تا از شمارة ۵، بخشی از صفحات مجله را 

به ویژه نامة استانی اختصاص دهیم تا فرصت این مشارکت افزایش یابد.
برای این شماره به اســتان سیستان و بلوچستان ســفر کردیم تا از تجارب خوب معلمان آن سرزمین بهره مند شویم و اینک 

دستاورد خود از این سفر را تقدیم شما همکاران عزیز می کنیم. 

ابتدایی
 450/218 نفر
62/20 درصد

متوسطه اول
 131/856 نفر
18/22 درصد

متوسطه دوم
 72/777 نفر
10/05 درصد

پیش دبستانی
 67/000 نفر
9/26 درصد

استثنائی
 1/919 نفر
0/26 درصد
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استانسیستانوبلوچستاندریکنگاه

استان سیستان و بلوچستان از استان های پهناور کشور است و 
با وســعت 187502 کیلومتر مربع معادل 11/5 درصد مساحت 
کشــور را به خود اختصاص داده است. این اســتان از شمال به 
اســتان خراســان جنوبی، از جنوب به دریای عمان، از شرق به 
کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استان های هرمزگان 
و کرمان محدود شــده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری 
این اســتان دارای 19 شهرســتان، 38 مرکز شهری، 49 بخش، 

111 دهستان و 9285 آبادی کددار است.
اســتان سیستان وبلوچســتان از موقعیت های ویژه و استثنایی 
برخوردار اســت: استقرار در کنار آب های آزاد بین المللی و خارج 
از تنگــه هرمز، 300 کیلومتر مرزآبی، 1100 کیلومتر مرز خاکی 

با دو کشــور پاکستان و افغانســتان، امکانات قابل توجه معدنی، 
اقلیم مناســب برای کشت محصوالت ســودآور صادراتی )خرما، 
مرکبات، موز، انبه( و نیز شرایط مناسب برای توسعة فعالیت های 
گردشگری در سواحل دریای عمان و دامنه های تفتان فرصت های 
قابل مالحظه ای هست که می توانند در رشد اقتصادی این استان 

بسیار مؤثر باشند.
از لحاظ طبیعی استان شــامل دو منطقه جداگانه به نام های 
سیستان و بلوچستان اســت. منطقة سیستان در شمال استان 
واقع در منطقه مســدود و مســطحی اســت که از آبرفت های 
رودخانة هیرمند به وجود آمده و در پســت ترین نقطه آن چند 
دریاچة آب شــیرین وجود دارد. در سیســتان ارتفاع عمده ای 

قلعه رستم

شهر سوخته
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وجــود ندارد جز کوه خواجه که ارتفاع آن از ســطح دریا 900 
متر اســت. این منطقه 15197 کیلومتر مربع مســاحت دارد. 
میزان بارندگی ســالیانة آن بســیار ناچیز و منبــع آب آن از 
کشور افغانســتان )از طریق رودخانه هیرمند( تأمین می شود. 
هوای سیســتان خشک و دارای رطوبت کم و تبخیر زیاد است. 
بادهای 120 روزة سیســتان یکی از مشــخصه های مهم آب و 
هوایی منطقه بوده و خشک سالی ها و سیل های ادواری از دیگر 

ویژگی های اقلیمی این منطقه است.
منطقة بلوچســتان ســرزمین پهناوری اســت به مســاحت 
172305 کیلومتر مربع و حد شمالی آن کویر لوت و حد جنوبی 
آن دریای عمان است. منطقه بلوچســتان عمدتاً دارای طبیعت 
کوهســتانی اســت و اطراف آن را کوه های متعــددی فراگرفته 
اســت. تفتان با ارتفاع 4042 متر و بزمــان با ارتفاع 3497 متر 

از ســطح دریا مهم ترین ارتفاعات منطقه بلوچســتان محسوب 
می شوند. پســت ترین نقطة بلوچستان در حوزة جازموریان قرار 
دارد که در غرب اســتان و در همســایگی اســتان کرمان واقع 
شده اســت. رودخانه های مهم بلوچستان شامل رودخانه بمپور 
در ایرانشــهر، رودخانه های کاجو و کهیر در نیکشــهر، رودخانه 
ســرباز در شهرســتان ســرباز و چابهار، رودخانه باهوکالت در 
چابهار و رودخانه ماشــکید در سراوان است. آب و هوای منطقه 
عمدتًا گرم اســت که شــرایط را برای تولید محصوالت سودآور 
صادراتی گرمســیری فراهم نموده است. بعضی از نواحی، به ویژه 
در دامنه های تفتان، دارای آب و هوای معتدل است و محصوالت 
سردسیری نیز در آن ها به بار می آید. آب و هوای سواحل دریای 
عمان در زمســتان معتدل اســت و قابلیت ویژه ای برای توسعه  

فعالیت های گردشگری دارد.

قلعه سیب

قلعه رستم
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سوزن دوزی
این هنر که در اصل هنِر تزئین پارچه اســت، سابقه ای طوالنی به قدمت تاریخ بلوچستان دارد. 
در ســوزن دوزی روی پارچه های ســاده با نخ های رنگی و به کمک قالب و سوزن طرح می زنند؛ 
طرح هایی که زنان بلوچ آن ها را بیشتر از رویاهایشان الهام می گیرند. به همین جهت سوزن دوزی 
بازتاب دردها، آمال و آرزوهای زنان بلوچ اســت. ســوزن دوزی انواع مختلفی دارد: ابریشم دوزی، 
گالبتــون دوزی، نقــده دوزی، پته دوزی، ســکمه دوزی، بلوچ دوزی، ممقان دوزی، ســرمه دوزی، 

شماره دوزی، پولک دوزی، منجوق دوزی، پیله دوزی، ده یک دوزی، خامه دوزی، کمنددوزی.

خانهمعلمنه،خانهمعلمان!
در ســفرهایی که تاکنون به استان سیستان و بلوچستان 
داشته ام همواره تجربة زیبای مهربانی و مهمان نوازی مردم 
خونگرم و صمیمی آن دیار برایم تکرار شده و لذتی برده ام 

که »ُیدَرک و ال یوَصف« است؛ بلی، قابل توصیف نیست.
در یکی از ســفرهایی که به جنوب استان داشتم قرار بود 
در یک روز تعطیل رســمی ـ میالد پیامبر اســالم )ص( ـ  
با یک معلم و یک هنرآموز در شــهر ایرانشهر گفت وگویی 
درباره معلمی و یادگیری داشــته باشــم. از روزهای قبل از 
سفرم چندین بار این عزیزان با من در تماس بودند و جویای 
برنامه ســفرم بودند. وقتی به زاهدان رسیدم به اتفاق آقای 
محمدی، از مسئوالن آموزش وپرورش سیب و سوران، راهی 
مقصد شــدیم. در طول مسیر، از زاهدان تا ایرانشهر، آقایان 
صدیق و قادری مدام با من تماس می گرفتند تا بدانند کجا 

هســتیم و چه زمانی به مقصد می رســیم. وقتی هم که به 
ایرانشــهر نزدیک می شــدیم هر دو عزیز اصرار داشتند که 
باید برای استراحت و گفت وگو به منزل آن ها برویم و تأکید 
می کردند که به خانه معلــم نرویم. صدیق، حتی برای این 
که ما را بــه خانة خود ببرد تا ورودی شــهر آمده بود. هر 
چه من اصرار می کردم که قرار نیست مزاحم خانواده شویم 
نمی پذیرفت. وقتی به منزل آن ها رسیدیم پدر بزرگوار ایشان 
که از معلمان با سابقه و بازنشستة آموزش وپرورش ایرانشهر 
بود به استقبالمان آمد و مرا که در واقع شاگرد ایشان حساب 
می شدم مورد لطف و محبت فراوان قرار داد. قرار شد برای 
دیدن کارهای نوآورانه ایشان به مدرسه ای که 110 کیلومتر 
از ایرانشهر فاصله داشت برویم. در تمام طول مسیر رفت و 
برگشت پدر صدیق عزیز با ما در تماس بود و تأکید بر اینکه 
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خامه دوزی )خمک دوزی(
نام »خامه دوزی« را به این دلیل بر این هنر گذاشــته اند که در ســال های دور، ابریشــم بدون 
هیچ گونه پرداختی از قبیل رنگرزی و پخت وپز یا ســفیدکاری و درواقع به صورت خام اســتفاده 
می شده است. خامه دوزی در اصل همان سوزن دوزی است که در آن از نخ ابریشم استفاده می شود. 
قدمت این هنر را با زمان پیدایش ابریشــم در سیستان برابر می دانند و جالب تر آنکه از سیستان 
در اولین نوشــتارهای اسالمی با عنوان مرکز تولید بهترین یافته های پشمی و ابریشمی یاد شده 
است. سیستان به علت داشتن باغ های بسیار زیاد توت یکی از بزرگ ترین مرکزهای تولید ابریشم 

بوده است.

حتمًا بعد از بازدید مجدداً به منزل آن ها برویم در حالی که 
هنرآموز عزیز آقای قادری هم مدام با من در تماس بود که 

منتظر است به منزل آن ها بروم.
چون طبق برنامه قرار بود ساعت هفت و نیم شب جلسه ای 
با مسئول آموزش وپرورش ایرانشهر و سرگروه های آموزشی 
ابتدایی داشته باشم. با آقای قادری هم قرار گذاشتم ساعت 9 
شب به منزل ایشان بروم و در آنجا دربارة هنرآموزان ایشان 
و معلمی گفت وگو کنم. ساعت 9:30 به منزل ایشان رفتیم و 
پس از صرف شام به گفت وگو نشستیم. آقای قادری از معلم 
خود آقای محمدیـ  که اکنون در بیرجند زندگی می کنند و 
از مؤلفان کتاب های کامپیوتر رشته های فنی وحرفه ای است 
ـ و سایر معلمان تأثیرگذار خود برایمان گفت. روز بعد، پس 
از نماز صبح، به سمت منطقه سیب و سوران حرکت کردیم 
تا جلساتی با مشاوران و مدیران مناطق سراوان، بهارستان 
و سیب و سوران دربارة هدایت تحصیلی داشته باشیم. پس 
از پایان جلســة صبح که با مشاوران بود برای صرف ناهار و 
گفت وگو به اتفاق دوستان باز هم میهمان سفرة کرم یکی از 

مدیران مدارس شهر در منزلشان بودم. 
پس از جلســه بعدازظهــر و غروب، مجدداً بــرای ادامة 

گفت وگوها، شــب را میهمان یکــی از همکاران، که معاون 
تربیتی یکی از مدارس متوســطه دوم شــهر سراوان است، 
شدم. پس از صرف شام برای گفت وگو با چند تن از دوستان 
که در مدرسه ابتدایی فرهنگیان مشغول فعالیت هستند، تا 
ساعت 12 شب، میهمان منزل مدیر مدرسه شدم و درباره 
مسائل آموزش وپرورش با هم گفت وگو داشتیم. حتی برای 
جلسه و گفت وگو با مسئوالن آموزش وپرورش سیب و سوران 
در روز تعطیل جمعه نیز میهمان منزل گرم و با صفای آقای 
دورازهیـ  رئیس آموزش وپرورش سیب و سورانـ  بودم. من 
در این ســفر هیچ روزی را در خانة معلم نگذراندم، بلکه در 
خانه های معلمان، از مردمان سرزمین گرم مردم سیستان 
و بلوچســتان انرژی دریافت کردم. پس از پایان هر جلسه 
گروهی که داشــتم، مرتب از طرف شرکت کنندگان دعوت 
دریافت می کردم که به منزل آن ها بروم. آنچه برای من در 
این ســفر با اهمیت جلوه کرد تأکید دوستان بر رعایت این 
سنت دینی و اســالمی بود که »میهمان حبیب خداست« 
و ما وظیفه داریم از او پذیرایی کنیم. خدا را برای داشــتن 
چنین بندگانی خونگرم و مهربان در آن در سرزمین گرم و 

سرشار از آفتاب  تابان سپاسگزارم.



ســال تحصیلی 94-95 ابالغم را برای دبستان هود سارتاپ دن 
گرفتم؛ دبســتانی در محروم ترین منطقة هبودان که ابتدایی ترین 
امکانات برای زندگی نداشــت )جاده، آنتن موبایل، آب لوله کشی( 
بــرای اولین بار بود که به این روســتا می رفتم. روز چهارم مهر به 

ســمت سارتاپ حرکت کردم. بعد از 45 دقیقه به سارتاپ رسیدم. 
تصور می کردم حاال دانش آموزان منتظرم هستند. ولی اصاًل خبری 
از دانش آموز نبود. بعد از ده دقیقه کدخدای روستا به مدرسه آمد 
و بــه من گفت: ما تو را به عنوان معلم این روســتا قبول نداریم و 
باید از اینجــا بروی. خیلی تعجب کردم که چرا کدخدا این حرف 
را می زند. در جواب او گفتم طبق حکم اداره من معلم این مدرسه 
هســتم و جایی نخواهم رفت؛ و ماندم. اما اکثر مردم روســتا هم 
می گفتنــد که ما تــو را نمی خواهیم حتی اگــر بچه هایمان ترک 
تحصیل کنند و درس نخوانند؛ ســال تحصیلــی جدید به همین 

زیبایی شروع شد!
یکشــنبه ســاعت 7 صبــح در مدرســه را باز کــردم و منتظر 
دانش آموزان نشســتم. خبری نشــد. نمی دانســتم چکار کنم. به 
خودم گفتم بروم توی روســتا با مردم حرف بزنم. اما باز هم مردم 

مدرسهزیباىسارتاپ
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پریواردوزی
پریواردوزی در اصل همان ســوزن دوزی یا گلدوزی روی پارچه است و مستقیمًا بر روی لباس 
و یا پارچه به وســیلة ابزاری مثل نخ، پارچه و ســوزن دوخته می شــود. در این هنر، زمینة کار 
پارچه است که بخش هایی از آن با پریواردوزی تزئین و زیبا می شود. در اصل این دوخت بیشتر 
در قســمت حاشیة روسری و اشارپ )نوعی شال( زنان بلوچی دیده می شود. بیشتر اهالی بومی 

سیستان و بلوچستان و روستاهای شهرستان سراوان و ایرانشهر به این هنر اشتغال دارند.

صدیق کهرازهی
مدیر آموزگار دبستان هود سارتاپ دن

منطقه ده شار شهر نیک شهر 
فی

عر
م



حرف خودشــان را می زدند و می گفتند ما نیاز بــه معلم نداریم. 
موبایلم آنتن نمی داد که به اداره اطالع بدهم. خســته شده بودم، 
نه غذای درست و حسابی می خوردم و نه کسی تحویلم می گرفت. 
نمی توانســتم برگردم چون وسیله ای نداشــتم. چهارشنبه مجبور 
شدم این همه راه را پیاده به سمت جاده اصلی حرکت کنم. بعد از 
سه ساعت پیاده روی به جادة اصلی رسیدم. یک هفتة خسته کننده 
را گذرانده بودم ولی ناامید نشدم. هفتة بعد دوباره به سمت روستا 

حرکت کردم. به خــودم گفتم هر کس جلوی آمدن دانش آموزان 
به مدرســه را بگیرد از طریق قانونی اقدام می کنم و اگر الزم شد 
شکایتشان را می کنم تا این مشکل حل شود. خوشبختانه خودم تا 
حدودی توانستم مشکل را حل کنم. از 55 دانش آموز سال گذشته 
20 دانش آموز به مدرسه آمدند. درس را شروع کردم. خود بچه ها 
عالقة زیادی به درس داشتند ولی پدر و مادرهاشان مخالف درس 
خواندن بچه ها بودند. می گفتند ما معلم قبلی را دوست داریم. روز 
دوم باز هم هیچ دانش آمــوزی نیامد. این دفعه خودم به خانه های 
تک تک روستائیان رفتم و بیشتر بچه ها را به مدرسه آوردم. تقریبًا 
30 نفر می شــدند. خیلی خوشــحال بودم که توانستم بیارمشان 
ولی یک مشــکل اساســی دیگر در کالس داشتم که هیچ کدام از 
بچه ها انگیزة کافی برای درس نداشتند. من به آن ها حق می دادم، 
چون مدرســة ما یک مدرسة به هم ریخته و بی روح بود. باید کاری 
می کردم که فضای مدرســه عوض شود تا انگیزة دانش آموزان باال 
برود. خدا را شکر دوشنبه ساعت 4 عصر بود که راه  حلی برای این 
مشکل پیدا کردم و آ ن رنگ آمیزی مدرسه بود. با این کار هم فضای 
مدرســه را تغییر می دادم هم انگیزه و شور و شوق دانش آموزان را 

۵۵

سیاه دوزی، سکه دوزی و آینه دوزی
سیاه دوزی نوعی سوزن دوزی است که در آن تنها از نخ سیاه رنگ، که معمواًل ابریشمی است، 

استفاده می شود. این هنر در تزئین سرآستین و پیش سینة لباس ها به کار می رود.
به دوختن آینه در اندازه های مختلف در کنار پولک در لباس های محلی، جلیقه، روتختی و... 
آینه دوزی یا سکه دوزی می گویند. در این هنر از سکه، منجوق، مروارید، پولک، آینه، خرمهره، 

دکمه صدفی، نوار یراق و پارچه استفاده می شود.
استقبال مردم از این هنر به خاطر زیبایی اش بسیار زیاد است. محصوالتش تنوع فراوانی دارد 

و حتی به صورت دیوارکوب نیز تولید می شود.



باال می بردم. دســت به کار شدم و هفتة سوم شروع به رنگ آمیزی 
مدرســه کردم. نتیجة خوبی از این کارم گرفتم و توانستم 35 نفر 
دانش آموز را به مدرسه بیاورم. از صحبت های دانش آموزان فهمیدم 
که از این کارم خوشــحالند. مرتب می گفتند مدرسه دارد قشنگ 
می شــود. وقتی تأثیر این کار را دیدم تالشم بیشتر شد و مطالب 
مهم درسی را روی دیوارهای مدرســه می نوشتم تا بتوانم انگیزة 
دانش آموزان را باز هم باال ببرم. تقریبًا موفق شدم در هفتة چهارم 
تمام دانش آموزان، حتی دانش آموزان ترک تحصیل کردة چند سال 
قبل را، به مدرســه بیاورم. خدا را شکر مشکل حل شد، ولی مردم 
روســتا هنوز مخالف من بودند و با من همکاری نمی کردند. حتی 
خرید های مدرســه را با ماشین های روستا نمی آوردند، طوری که 
من مجبور شــدم تخته وایت برد و ورق های فلزی برای دور حیاط 
مدرسه و الستیک های ماشین های سنگین را که از آن ها به عنوان 
گلدان در مدرسه اســتفاده می کردم با موتور در این مسیر حمل 
کنم و به مدرســه ببرم .... روزها ســخت می گذشــت، اما خدا را 
شــکر توانستم با صبر و توکل بر خدا و با رنگ آمیزی ساده مدرسه 
دانش آموزان را جذب تحصیل کنم و کم کم نظر اولیا را هم نسبت 
به خــودم تغییر بدهم. همان طور که گفتم اوایل ســال تحصیلی 
به خانه بچه ها می رفتم و به اجبار به مدرســه می آوردمشان، ولی 

بعد از چند ماه تالش ســاعت 6 صبح خود دانش آموزان مرا بیدار 
می کردند که آقای مدیر کلیدهای مدرســه را بدهید تا در کالس 
را باز کنیم. بچه ها تا پایان اردیبهشــت، از 6 صبح تا غروب آفتاب 
همیشه توی مدرسه بودند. فقط یک ساعت )1-12( برای خوردن 
ناهــار می رفتند و دوباره برمی گشــتند. چون تنهــا محیط زیبا و 
شاد در روستا مدرســه بود و این عاملی برای جذب دانش آموزان 
روســتا بود. من در این راه خیلی ســختی کشیدم ولی خوشحالم 
کــه وظیفه ای را که به عنوان یک معلــم بر گردن من بود به نحو 

احسن انجام دادم.
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حصیربافی، خولک بافی، سیس بافی
حصیربافی، سیس بافی، خولک بافی و یا ُخلک بافی، هنری است که قدمتی طوالنی به درازای 
تاریخ شــهر سوخته و دریاچة هامون دارد. خولک از ساقه های نی و تگرد از داز )برگ درختان 
خرمای وحشی( تهیه می شود. از محصوالت حصیری سیستان می توان سایه بان،  پرده و توتن 
)نوعی قایق حصیری( را نام برد. روســتاهای حاشیة کوه خواجه و شهرستان زابل از مهم ترین 
منطقه های تولید محصوالت حصیربافی در سیســتان، و نیکشهر، سراوان و سرباز از مهم ترین 
مناطق تولید این نوع محصوالت در بلوچستان هستند. سیس رشته هایی از الیاف است که در 

اطراف تنه درخت خرما می روید و به آن گیس درخت خرما گفته می شود.



عبورازخانهشتم

اولین جرقة نوشتن کتاب در من، از انشاهای زیبا و داستان های 
فوق العــادة دانش آموزانم ایجاد شــد. با خــودم گفتم چه خوب 
می شــود این چنین داســتان هایی را به صورت کتاب دربیاوریم. 
بنابراین تصمیم گرفتم به همراه دانش آموزانم کاری انجام دهم که 
شاید در حوزة ابتدایی زیاد به آن توجه نمی شود؛ یعنی نویسندگی 
و تألیف کتاب. دانش آموزانم نیز خیلی مشــتاق این کار بودند و از 

همان ابتدا با عالقة فراوان اعالم آمادگی کردند.
یک گروه ســه نفره از دانش آموزان پایة ششــم دبستان پسرانة 
فرهنگیان شهرســتان سراوان، که بیش از ســایرین عالقه مند به 
نویســندگی بودند، موضوع خود را با راهنمایی من، از درس پنجم 
کتاب فارســی ششــم و فعالیتی در همین مورد از کتاب نگارش 
تحت عنوان »اگر به جای فردوسی می بودید خان هشتم رستم را 

چگونه می نوشتید؟« انتخاب کردند.
برای تحقق این هدف و ایجــاد انگیزة مضاعف در دانش آموزان، 
بــرای آن هــا از پاره ای نویســندگان بــزرگ ایــران و زحمات و 
سختی هایی که در راه نویسندگی متحمل شده اند می گفتم. گاهی 
بعد از تعطیلی مدرسه با دانش آموزان می نشستیم و به ویرایش و 
تایپ داســتان ها می پرداختیم. گاهی هم شب ها در منزل یکی از 

آن ها جمع می شدیم و با همکاری و راهنمایی یکدیگر داستان ها 
را می نوشتیم.

پس از نوشتن یازده داستان، که هرکدام می توانست به عنوان 
خان هشتم رستم قرار بگیرد و ویرایش نهایی داستان ها، با 

تالش های زیاد کتاب به مرحلة دریافت مجوز و چاپ 
رسید. نکتة جالب اینجاست که حتی کار صفحه آرایی، 
طراحی تصویر، طراحی جلد و پشــت جلد کتاب و.... 

توسط خود دانش آموزان با راهنمایی من انجام 
گرفت. ســرانجام زحمات بچه ها نتیجه داد و 
کتاب ما با عنوان »فراتر از تخیل، رســتم و 
خان هشتم« رتبة برتر استانی را کسب کرد 
و به دومین جشــنوارة دانش آموز نویسندة 
 کشــوری در ســال تحصیلــی 95 ـ 94
راه یافــت و به عنوان یکی از طرح های برتر 

کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

من نتیجة کار خود را زمانی مشاهده کردم که در سال تحصیلی 
بعد، آنچنان انگیزه ای در ســایر دانش آموزان در زمینة نویسندگی 
ایجاد شــده بود که حاصل آن تألیف شــش جلد کتاب بود که به 
مرحلة استانی راه پیدا 
روزی  امید  به  کردند. 
که همة دانش آموزان 
امــروز نویســندگان 
این راه  باشند و  فردا 
همچنان ادامه داشته 

باشد...

محمد نصرت ناهوکی
آموزگار دبستان پسرانه فرهنگیان شهرستان سراوان

سفال گری
سفال گری نیز از آن دست هنرهای قدیمی است که در سیستان و بلوچستان رواج دارد. در اثبات 
قدمت آن می توان ســفال های کشف شده در شهر ســوخته را شاهد قرار داد. روستای کلپورگان 
مهم ترین مرکز تولید ســفال اســت که قدمتش در این هنر به پنج الی هفت هزار سال می رسد. 
سفال ها، به علت نوع خاص خاک منطقه، پس از پخت قرمزرنگ می شوند. زنان بلوچ، سفال ها را با 
دست می سازند و از چرخ سفالگری استفاده نمی کنند. برای تزئین کردن سطح سفال ها از ترکیب 
آب و تیتوک )سنگی که از کوه بیرک در نزدیکی محل به دست می آورند( استفاده می کنند. بعد با 
یک تکه چوب نازِک خرمای وحشی، روی سفال طرح و نقش می زنند. رنگ نقش ها قبل از پخت 

سفال قهوه اِی متمایل به قرمز است و پس از حرارت دیدن سیاه رنگ می شود.

۵7



جواهرات
به اســتناد متن های تاریخی، هنر ترصیع یا جواهرنگاری در نواحی سیستان، نیشابور و هرات 
از سده های نخستین اسالمی بسیار رواج داشته است. جالب است بدانید که جواهرات سیستان 
از هدایایی بوده که به مراکز حکومتی فرســتاده می شده است. وجود کوره های ذوب فلز بسیار 
قدیمــی در این منطقه نشــان از قدمت دور و دراز این هنر در ایــن منطقه دارد. کاربرد عمدة 
زیورآالت برای خودآرایی بوده، اما گاه ریشــه های مذهبی داشــته و به عنوان قسمتی از بهای 

عروسی، از طرف خانوادة داماد به عروس داده می شده است.

هنر، زبان لطیف و تأثیرگذاری اســت كه می تواند باعث رشد و شــكوفایی استعدادها، طراوت و شادابی جسم و روح و عمق بخشی به 
یادگیری شود. در یك كارگاه آموزشی، در زاهدان به اهمیت آموزش صنایع دستی بومی و غنی سازی درس هنر به منظور كیفیت بخشی به 

روش آموزش تلفیق اشاره شد. درس بسیار مهمی كه آموزش جدی آن، از نظر جامعه كم اهمیت به نظر می رسد.
یكی از معلمان پایة پنجم شركت كننده در این كارگاه به نام خدیجه خالقی، كه تازه وارد فضای آموزشی مدرسه شده اند، تجربة ارزنده ای 
در این زمینه بازگو كردند. ایشــان از اولین سال تدریس به آموزش ســوزن دوزی به عنوان درس هنر پرداخته اند. با توجه به اینكه هنر 
سوزن دوزی در این استان از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند منبع درآمد زنان خانه دار در این استان باشد، ایشان اهتمام خاصی 

به آموزش پایه ای و اصولی این هنر در كالس خود پرداخته اند.
در ادامه تصاویری از فعالیت هاي دانش آموزان ایشان را مشاهده می كنید.

هنرمندانآینده
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دودنی بافی
دودنی بافی نیز یکی از همین هنرهای تاریخی اســت که بیشتر مردم سیستان از آن در تزئین 
خانه شان و گاهی هم به عنوان دفع چشم زخم از مال و جان استفاده می کردند. اما متأسفانه، گردی 
از نامهربانی بر این هنر قدیمی نشســته و در حال فراموشــی است. دودنی بافی در اصل تورهای 
تزئینی اســت که با گیاه علفی، با برگ های سادة منقسم و گل های زرد متمایل به سفید، که در 

اکثر نقاط استان رویش دارد، درست می شود.

۵۹

یک تالِش جوان
از ابتدای ســال تحصیلی 97-96، گروهی از جوانان دانشجوی 
اهل فکر و عمل اســتان سیستان و بلوچســتان که دغدغه های 
تربیتی و آموزشی دارند و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های 
تهران مشغول به تحصیلند، گرد هم آمدند تا برای مسائل تربیتی و 
آموزشی در منطقة بلوچستان دست به  کاری بزنند. آنان نشست های 
منظمی در طول ترم تشکیل دادند تا ابتدا مسائل منطقه را واکاوی 

کنند و سپس برای رفع آن برنامه ریزی و اقدام نمایند.
مزیت این نشســت ها این است که دانشجویان، از یک طرف  
برای طرح مســائل واقعی آموزشــی و تربیتی از تجربة زیسته 
خود در بافت های مختلِف منطقه بهره می برند و از طرف دیگر 
با دید روشنی ابعاد مختلف کار و حاشیه های آن را جست وجو 
می کنند. تاکنــون گفت وگوهای مفیدی صورت گرفته و رفت 
و برگشــت های تحلیلی دربارة مشــکالت و ابعــاد آن زوایای 
جدیــدی را برای شــناخت و حل مســائل منطقه گشــوده 
اســت. اولین محصول این نشست ها، مشــخص شدن مسائل 
واقعی حوزة تعلیم وتربیــت در منطقه و عوامل ایجادکننده یا 
گسترش دهنده آن هاست؛ مســائلی مانند انگیزه و خودباوری 
پاییــن معلمان و دانش آموزان، نگرش منفی نســبت به ادامة 
تحصیل، ضعف معلمــان در مهارت ها و حیطه های تخصصی، 
تنبیــه بدنی دانش آمــوزان، محرومیت های مالــی و امکانات 
خیلی محدود، معضل انتخاب رشته و هدایت تحصیلی، نگرش 

منفی یا بی تفاوتی والدین به ادامه تحصیل و...
تعدادی از این دانشجویان در گروه های خودجوش دانشجویان 
یا دانش آموختــگان با حرکت هایی همچون طــرح اعتکاف یا 
هدایت تحصیلی همکاری داشــته اند و طــی گفت وگوها، نقاط 

قوت و ضعف این طرح ها را در حرکت جدید، مد نظر دارند.
هدف دیگری که طی این جلسات پی گیری شده، تعیین نقطه 
شروع حرکت برای رفع مشکل است و پاسخ به این سؤال که از 
چه نقطه ای می توان شــروع به کار کرد و برای رفع مشکل قدم 
برداشــت. دانشجویان برای پاسخ به این ســؤال از دغدغه ها و 

عالیق خود شروع کردند. پس از آن، هر یک، بسته به شناختی 
که نسبت به زوایای مسئله در زیست بوم خود دارند و تجربیات 
عملــی و عالقه و انگیزه های خــود، موضوعی را برگزیدند تا در 
فرصــت تعطیالت بین دو ترم و نــوروز، از آن برای همکاری با 
معلمان و والدین و هم نشینی با دانش آموزان استفاده کنند. به 
این منظور، اولین پیشنهاد، تشکیل کارگروه هایی در هر یک از 
حیطه های انتخاب شــده بود تا عالوه بر تقسیم کار، هم فکری 

و مزایای کار گروهی را به اقدامات آینده در منطقه بیفزایند.
مرحلة ســوم، توانمندسازی گروه ها بود تا هرکدام در راستای 
موضوعی که انتخــاب کرده اند آموزش هایی ببینند و دوره های 
کارگاهی را بگذرانند. امتیــاز ویژة این حرکت، در انتخاب و به 
عبارتی عامل بودن دانشــجویان اســت و اینکه مراحل مختلف 
طــرح را با عالقه و اراده و بی توجــه به انگیزه های مادی و تنها 
با انگیزه های کمک به رشــد و ارتقای منطقه و رفع محرومیت 

پیش می برند.
این ویژگــی، در کنار این مزیت که مردم منطقه نســبت به 
متخصصــان بومــی و هم زبان خود پذیرش بیشــتری نشــان 
می دهند، سبب تقویت خودباوری و تغییر نگرش مثبت در میان 

افراد درگیر و مرتبط با طرح خواهد شد.

دکتر سمیه لیاقت



قالی بافی و گلیم بافی
قالی و گلیم بافی از آن دســت هنرهای اصلی ایرانی اســت که مردم ایران در اکثر استان ها و 
شهرها به آن مشغول اند. زنان و دختران بلوچ هم از این قاعده مستثنا نیستند و در زمان فراغت 
خود به بافت قالیچه می پردازند. قالی بافی تاریخی بس طوالنی در سیستان و بلوچستان دارد تا 

جایی که فرش سیستانی از شهرت خاصی برخوردار است.
گلیم بافی در سراســر این استان، به خصوص در بین عشــایر، طوایف بلوچ و بلوچ های ساکن 
سیستان، رواج دارد. عشایر این خطه، مواد اولیة گلیم را از پشم دام های خود تهیه می کنند. نوع 
گلیمی که در سیستان تولید می شود با نوعی که در بلوچستان تولید می شود، در نحوة برپایی 

دستگاه گلیم، تفاوت دارد.
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اولین بار بود که همراه دوســتان رشد معلم به شهر زاهدان سفر 
می کردم. روز اول سفر بسیار مورد لطف مردم خونگرم و مهربانش 
قــرار گرفتیم. در دومین و آخرین روز ســفر، نزدیک ظهر، بعد از 
جلســة مفصلی که در اداره داشتیم، در راه برگشت به مهمانسرا، 
هنوز اندکی تا تعطیلی مدارس باقــی مانده بود. از آقای حیدری 
خواهش کردیم که در صورت امکان ما را به یک مدرســه ببرند تا 
با دانش آموزانش از نزدیک دیداری داشته باشیم. ایشان هم گفتند 
سر راه یک دبســتان دخترانه است که با مدیرش آشنا هستند و 

می توان بدون هماهنگی قبلی به آنجا رفت. 
رسیدیم در مدرسه، و تا مدیریت محترم و معاونین خبردار شوند، 
وارد حیاط شدیم. زنگ تفریح بود. از شور و شعف بچه ها لذت بردیم. 
با چند نفر گفت وگو کردیم. همچنان که مدیر به اســتقبالمان آمد 
و ما را تا ســالن اصلی داخل مدرســه برد، من کنجکاوانه وارد یک 
کالس شــدم. دانش آموزان کالس پنجم در انتظــار آموزگار خود 
بودند. سرجای خود نشسته بودند و بعضی ها با بغل دستی شان حرف 

فرزانه نوراللهی
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چادربافی، پالس بافی
یکی از هنرهای این اســتان که اغلب در میان عشایر و کوچ نشینان رواج دارد چادربافی است. 
چادرنشینان، برای اقامت خود نیاز به چادری مستحکم دارند. آن ها این چادرها را از موی بز بر 

روی دار قالی می بافند و در آن زندگی می کنند.
پالس نوعی زیرانداز است که مثل گلیم و قالی برای بافت آن، ابتدا چله کشی انجام می شود. در 
مرحلة بعد، الیاف رنگین پشم تابیده را به شکل خطوط افقی از تار عبور می دهند و شانه می زنند. 
پالس در اصل یک نوع گلیم پشــمی است که از گذشته های دور از آن به عنوان زیرانداز، جهت 
حفاظت از رطوبت، سرما و گرمای زمین، استفاده می شده و از این جهت برای فرش کردن کف 

چادر عشایر بسیار مناسب بوده است.

۶۱

می زدند و بعضی دیگر در دفترشان چیزی می نوشتند. متوجه من 
شدند و از ورود ناگهانی ام تعجب کردند. با ایشان سالم و احوال پرسی 
کردم. با کنجکاوی و پرسش های کودکانة خود علت حضور مرا جویا 
شدند. ابتدا فکر می کردند من مادر یکی از دانش آموزان هستم. کمی 
سر به سرشان گذاشتم. روحیة شاد و لطیفشان مرا به وجد آورده بود. 
ارتباط خوبی با هم برقرار کردیم. همچنان کنجکاوانه به دنبال دلیل 
حضورم در کالسشــان بودند. خودم را خبرنگار و گزارشگر معرفی 
کردم و گفتم از شــهر تهران آمده ام. با توجه به اینکه همیشــه در 
شورای برنامه ریزی رشــد معلم، دغدغه »نوشتن« را داریم و اینکه 
بچه ها ســخت می نویسند، برای اینکه این موضوع را در کالس این 
دختران مهربان پنجمی محک بزنم، از ایشان خواهش کردم برایم 

یک خاطره بنویسند تا نوشته هایشان را با خودم به تهران ببرم. 
عکس العملشان بسیار قابل توجه بود. تقریباً اکثرشان بالفاصله و با 
اشتیاق مشغول نوشتن شدند و من از این واکنش آن ها شگفت زده شدم. 
اسمم را پرسیدند و با مخاطب قرار دادن نامم، نامه یا خاطره نوشتند. 
ساده و بی آالیش! پس از نوشتن، با برگه های دفتر خود پاکت نامه هم 
ساختند و نامه ها را در آن ها قرار دادند و تحویل من دادند. در همین حال 
معلمشان وارد کالس شد و البته با نگاه متعجبانه! من بالفاصله خودم را 
معرفی کردم و ضمن عذرخواهی گفت وگوی کوتاهی با ایشان انجام دادم 

و از بچه ها خداحافظی کردم. این شما و نمونه هایي از نامه ها.



نمدمالی، سفره بافی
از دیگر هنرهای دستی استان نمدمالی است. در این کار شستن، رنگرزی و تهیه پشم وظیفه 
مردان بلوچ است ولی ساخت نمد به عهده بانوان است. بعضی از نمدهای بلوچ به لحاظ ترکیب 

متنوع رنگ ها از آثار هنری نیز محسوب می شود.
ســفره که به اصطالح بلوچ ها »جهیزی« نام دارد زمینه اش از پشم شتر است و در وسط آن 

اغلب ترنجی نقش بسته می شود.
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کتابخانه استاد کامبوزیا

یکشــنبه 28 آبــان بود. صبــح زود راهــی زاهدان شــدیم تا 
هماهنگی های اولیه را برای ویژه نامه استانی انجام دهیم. آن روز، 
روز تعطیل بود و به همین دلیل، ما دیدار با برخی دست اندرکاران 
آموزش وپرورش استان را در خانه معلم زاهدان انجام دادیم و قرار 
جلســات را برای روز بعد گذاشــتیم. در زاهدان، بر حسب اتفاق، 
متوجه شــدیم که کتابخانه فعالی در حاشــیة شهر زاهدان وجود 
دارد که می توانیم برای بازدید به آنجا برویم. آقای محمدی، یکی 
از مدیران خوب استان همراهمان بود. وقتی گفتیم که می خواهیم 
به شیرآباد برویم، تعجب کرد و گفت که آنجا منطقة حاشیه نشین 
اســت. او گفت با اینکه که اســم آن را شنیده است، تا به حال به 
آنجا نرفته اســت. با این حال و با وجود اینکه قصد داشت به شهر 

سراوان بازگردد، ما را تا شیرآباد همراهی کرد. 
اسم کتابخانة کامبوزیا را خیلی ها نشنیده بودند اما محلة کامبوزیا 
در این منطقه شناخته شــده بود. باالخره به کتابخانه رسیدیم و 
با اســتقبال گرم خانم کامبوزیا، کتــاب دار خوب و فعال کتابخانه 
روبه رو شدیم. خانم کامبوزیا یکی از دختران مرحوم کامبوزیاست 
و این کتابخانه در اصل منزل و کتابخانه شخصی پدرش بوده است.

کتابخانه دارای بیــش از 24000 جلد کتب نفیس به زبان های 
فارسی، روســی و فرانسوی از کتاب های شخصی مرحوم کامبوزیا 
در موضوعــات ادبیــات ایران و جهــان، تاریخ و ... و نیز شــامل 
فرهنگ نامه های گوناگون و آرشــیو روزنامه های مختلف کشــور 
است. وجود چنین گنجینه ای در حاشــیه شهر زاهدان، به عنوان 
مرکز اســتان، برای عالقه مندان به کتاب وکتابخوانی و همچنین 
پژوهشگران بسیار ارزشــمند است. کتاب های کمک آموزشی هم 
بخشــی از کتابخانــه را به  خود اختصاص داده کــه می تواند پای 
دانش آمــوزان را به این خانة فرهنگ و ادبیات باز کند و دریچه ای 

به روی دنیای مطالعه در زندگی ایشان بگشاید.
اســتاد امیر توکل کامبوزیا نویســنده، محقق و پژوهشگر ایرانی 

بوده که به وصیت خودش در همین کتابخانه مدفون شده است.
وي از بزرگان روزگار خود بوده است. زندگی استاد کامبوزیا خود 
کتابی ست خواندنی که خوشبختانه به همت دختر ایشان گشوده 

مانده است.
کامبوزیا از کردهای شــمال خراســان بود و در سال 1283 در 
تهــران به دنیا آمــد. »در جوانی از یاران نزدیــک و مورد اعتماد 
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خراطی، لنج سازی
خراطی هنری اســت که عالوه بر استان سیستان و بلوچستان در استان های دیگر مثل لرستان 
رواج دارد. خراطی در اصل هنر ساخت اشیا از چوب است که با کمک ابزار یا دستگاهی مخصوص 

و بعد از طی مراحلی، اشیایی چون قلیان، گهواره، پایة آباژور و ظروف تولید می شوند.
یکی از هنرهایی که از دیرباز در مناطق ساحلی این استان رواج داشته لنج سازی است. این هنر 

که بیشتر جنبة صنعتی دارد، بیشتر در بندر کنارک و چابهار رواج دارد.

۶۳

کلنل محمدتقی خان پســیان بود و در فروردین 1300 به ریاست 
تلگراف و رموزات ایالت خراســان منصوب شد. اما در نبرد 9 مهر 
1300 که در خراسان میان کلنل و قوای دولتی در گرفت اسیر و 
ابتدا به بیرجند تبعید شد. او در بیرجند به تدریس زبان فرانسوی 
در مدرسة شوکتیه پرداخت و در جلسات تفسیر قرآن در مساجد 
و تکایا به ســخنرانی علیه اســتبداد ادامه می داد تا آنکه در سال 
1312 بــرای بار دوم و این بار به زاهدان تبعید شــد. جایی که تا 
پایان عمر در آن به مطالعه، تألیف، کشــاورزی و باغداری مشغول 
بود. حاصل کار، مطالعه و پژوهش او گردآمدن کتابخانه ای باارزش 
بود. به عالوه، تالش های او در زمینة کشــاورزی، بخشی از منطقة 
کویری اطراف زاهدان، را بــه کالته کامبوزیا تبدیل کرد که هنوز 
هم سرســبز است. کامبوزیا سرانجام در 24 مهر  1353 در هفتاد 
ســالگی و در حالی که در ســالمت کامل به ســر می برد، به دلیل 

مسمومیت به مرگی مشکوک درگذشت. 
مرگ غیرمنتظرة کامبوزیا و سپس بازرسی های شتابزدة عناصر 
ساواک از کتابخانة وی، باعث مفقود شدن بسیاری از آثار مکتوب 
او شد که تا امروز هم از سرگذشت آن ها اطالعی در دست نیست.1 
پس از انقالب 1357، دادگاه انقالب  با تكیه بر شواهدي مرگ وی 

را به سازمان امنیت و اطالعات کشور )ساواک( منسوب کرد.
ســال ها فعالیت سیاسی کامبوزیا بر ضد اســتبداد و استعمار و 

به ویژه صهیونیســم، باعث شــد پروندة مفصلی در ساواک برای او 
تشکیل شــود که سال ها بعد در بررسی اســناد ساواک به دست 
آمد. گزارش مفصلی از این فعالیت ها در پایگاه خبری مشرق نیوز 
به تاریخ 5 اســفند 1391، با عنوان »آشنایی با شهید امیر توکل 
کامبوزیا؛ اندیشــمند ضدصهیونیسم« منتشــر شده است. همان 

فعالیت ها بود که در نهایت به زندگی پربار کامبوزیا خاتمه داد.
آشنایی با کتابخانه استاد کامبوزیا، نگین درخشان شهر زاهدان 
چشــمان همگی ما را روشن کرد. چند ســاعتی مهمان گرمی و 
ســخاوت دختر استاد بودیم و با ایشــان و برخی از اعضای فعال 
این کتابخانه به گفت وگو نشستیم. خانم کامبوزیا در این کتابخانه 
بستر مناسبی برای فعالیت های داوطلبانة سازمان های مردم نهاد و 
افراد خیر فراهم کرده اند. دیداری که در کتابخانه داشتیم با حضور 

گروهی از این افراد بود.
مشــکل اختالالت یادگیری دانش آموزان و فقدان امکانات کافی 
در مدارس برای حل این مشــکل، جمعــی از معلمان را به فعالیت  
داوطلبانه در این زمینه کشــانده بود. یکی از آنان که کارشناســی 
ارشد روان شناسی داشت و روی این موضوع کار کرده بود می گفت 
کــه بیش از صد نفر نیروی داوطلب را برای کار با این دانش آموزان 
آموزش داده است. این گروه بعد از ساعت مدرسه، با استفاده از فضای 
کتابخانه به آموزش کودکان دارای اختالالت یادگیری می پرداختند.
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جوانانی را هم دیدیم که با تأسیس سازمان های مردم نهاد، در راه 
رفع تبعیض و گسترش عدالت آموزشی تالش می کردند: برخی با 
آموزش مهارت هایی چون ســوزن دوزی و فروش محصوالت تولید 
شــده، برخی با ترویج بهداشت و ارائه آموزش های بیش تر، برخی 
با برنامه ریزی و جلب کمک خیرین برای افزودن صبحانه )حداقل 
دو روز در هفتــه(، به برنامه  مدارس منطقه و برخی فقط با تالش 
برای شــاد کردن دانش آموزان. با این اعتقاد که شادی حق تمام 

بچه هاست!
جالب است که درکتابخانة کامبوزیا به روی تمام این جوانان باز 
اســت و خانم کامبوزیا از هیچ کمکــی در این راه دریغ نمی کند. 
تمام فعالیت های کتابخانه در کانال اطالع رسانی منعکس می شود. 
حتی حضور دو یا سه دانش آموز و مشارکت آن ها در برنامه نقاشی 

هم فراموش نمی شــود. در این راه هیچ  کاری کوچک نیســت. در 
حقیقت ایــن کتابخانه هیچ روز تعطیلی ندارد. زیرا اغلب روزهای 

تعطیل نیز پذیرای بازدیدکنندگان از شهرهای مختلف است.
هنگام خداحافظی هوا تاریک شــده بود. بیــرون از کتابخانه تا 
کیلومترها هیچ چراغی روشــن نبود. فقط نور چراغ های کتابخانه 
بود که چون شــمعی در میان تاریکی می درخشید. وقتی از خانم 
کامبوزیــا، خلوتی منطقه و اینکه ایشــان چطور از زندگی در این 
مکان نمی ترسد ســؤال کردم، او که خود مادر چهار فرزند است، 
بــرای ما تعریف کــرد که کودکی اش را در همیــن خانه گذرانده 
است. می گفت در کودکی، به همراه خواهر و برادرانش، صبح ها در 
تاریکی قبل از طلوع، بیش از یک ساعت را در دل کویر تا زاهدان 
پیاده روی می کرده اند تا به مدرســه برسند و عصرها همین راه  را 
برمی گشــته اند. به گفته خانم کامبوزیــا بهترین اوقات کودکی او 
زمانی بوده که در روزهای بلند تابســتان می توانسته ساعت ها زیر 
ســایة درختان کتاب بخواند. از چینش کتاب های کتابخانه معلوم 
بود که این کتاب ها را کسی که خودش عاشق مطالعه بوده انتخاب 
کرده اســت. این عشق به مطالعه و کتابخوانی همراه با عشق او به 
پدر، در شــغل امروز او جلوه گر شده است. این گونه است که راهی 

را که پدرش آغاز کرد پرتوان و امیدوار ادامه می دهد.

پی  نوشت ها
1. قســمتی از زندگی نامه اســتاد کامبوزیا به نقل از کانال اطالع رســانی کتابخانه 

کامبوزیا؛ با ویرایش.
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