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گفتوگوازمنصورملکعباسی

پای صحبت 
استاد رحیم پارچه باف دولتی 

معلم، مترجم، نویسنده 
و هنرمند بزرگ ایران

 عشق شرط معلمی
اشاره

درس و مشق را ۷۴ سال پيش در زنجان نزد استاد رضا روزبه شروع کردم. او ظرف پنج سال به اندازة ۵۰ سال به ما آموخت. 
من در ۵۰ سالی که معلمی کرده ام، همواره عشق سوزانی به معلمی داشته ام. عشق سوزان معلمی اولين درسی است که هر معلمی باید 
بداند. معلم باید روزی چند ساعت مطالعه کند تا حرف های گذشته اش را در کالس درس تکرار نکند. علم و دانش معلم باید به روز باشد.
اگر دانش آموز احســاس کند معلم برای او فداکاری می کند، کار معلم آسان می شود. من معتقدم که علم کم و نيمه عالم بودن 

خطرناک است. به همين دليل، من به مدت 17 سال، تابستان ها به انگلستان می رفتم تا علم خود را به زبان انگليسی کامل کنم.
من هر روز 18 ساعت کار می کنم؛ بدون استثنا درخانه، در قطار و در هر کجا که باشم، کار می کنم. از نظر من بازنشستگی معنا ندارد.
انسان باید خودش را مهندسی کند، مهندس خودش باشد، به خودش ارزش بدهد و کار ارزشمند انجام دهد، و این هم جز از راه 

مطالعة زیاد ممکن نيست.
پای صحبت استاد رحيم پارچه باف دولتی، معلم، مترجم، محقق، نویسنده و هنرمند بزرگ کشورمان نشسته ایم. او معتقد است 
خداوند ما را به این دنيا فرستاده است که انسان ها را نسبت به خودشان آگاه سازیم. بنابراین، باید مطالعه و کار زیاد کرد و قدر 

این عمر زودگذر را دانست. گفت وگوی ما را با استاد دولتی در ادامه بخوانيد.

استاد دولتی، محبت بفرمایيد از کيستی و چيستی 
خودتان شروع کنيد.

èقبلازاينکهبگويمکیستموچیستموچهشرايطیدارم،بايد
بهدرگاهخداوندمهربانشکروسپاسبهجاآورمکهبهمنحرفة

معلمیراعنايتفرمود.
دراينمدت50سالیکهمعلمیکردهام،هموارهعشقسوزانی
بهمعلمیداشتهام.امروزخوشترازديروزهستموفرداخوشتر

ازامروزخواهمبود.
بندهعشقعجیبیبهبچههادارمکهاينهمريشهایدينیدارد؛
آنجاکهحضرتموالیمتقیان،علی)ع(،فرمودند:»منعلمنی
حرفًا،فقدصیرنیعبدا«ياپیامبر)ص(فرمودند:»اطلبوالعلممن
المهدالیاللحد.«مابايدمدنظرداشتهباشیمکهايندنیازودگذر
اســتومابهايندنیافرستادهشدهايمکهانسانهارانسبتبه
خودشانآگاهسازيم.نامکاملمنرحیمپارچهبافدولتیاست.

درسال1315شمسی،درشهرقزوينمتولدشدهام.
درسومدرسهراحدود74سالپیش،درزمانجنگجهانی
دوم،درزنجان،بامرحومروزبه)استادرضاروزبه(شروعکردم.
باايشــانخیلیصفاکرديم.مامدتپنجسالدرخدمتايشان
بوديمواوبهاندازة50سالبهماآموخت.بهماآموختکهوظیفة

مادرايندنیاچیست.
بعدازاينکهازايشــانجداشديم،درشهرهایمختلفبوديم.
پــسازپايانتحصیالتبهتهرانآمديموخدمتحضرتآقای
عالمه کرباسچيانرسیديم.برخوردمنباايشان،اشتیاقمرا
فوقالعادهترکرد.متوجهشديمکهايشانچهمردبزرگیاستو

برایآموزشوپرورشاينکشورچهکارمیکند.
ماعاشقايشــانوعالقهمندتدريسدرمدرسةايشانشديم.
البتهقبلازاينکهبهتهرانبیايموبهايشــانملحقشــوم،به
هندوســتانرفتمکهباموفقیتدرآموختنزبانانگلیســیبه

گفت وگو
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تهرانبرگشتموجذبمدرسههای»علوی«و
»نیکان«شدم.

درهندوستان،درکناردرسهايمان،کارهای
ديگــریهمانجاممــیدادم؛مانندنقاشــی،
طراحــیوتزئیناتداخلیســاختمان.از24

ساعتشبانهروزفقطسهساعتمیخوابیدم.

تدریس و معلمی را از چه زمانی شروع کردید؟
بعدازگذراندندورةخدمتسربازیوآمدنبهتهران،کارمعلمیرا
آغازکردم.ولیازاولقرارگذاشتمکهتابستانهابامدرسهکارنکنم.
چونمیخواســتمبههندوستانياانگلستانبروموسوادانگلیسی
خودمرابهروزوکاملکنم.منباايناعتقادکهنیمهعالم)کسیکه
بخشیازيکعلمرامیداند(خطرناکاست،همةتابستانهاوبعد
هميکســالکاملبهانگلستانرفتمتادرسمرابهزبانانگلیسی
کاملکنم.منفکرمیکردمنیمهعالمهستموبايدعالمکاملشوم.

حدود17ســالدرالبــهالیتدريسومعلمــیدرتهران،به
انگلستانرفتوآمدمیکردمتابهدورةکالستربیتمعلمرسیدمو
دورةنويسندگیانگلیسیراهمبارتبةبسیارعالیگذراندم.بین56
دانشجوکهازکشورهایديگرآمدهبودند،نفراولشدم.مندرکالج
دانشگاهلندن1درسمیخواندم.استادماپروفسورميلربود.درآنجا
بسیاردرخشــیدم،طوریکهمرابرایتدريسدردانشگاهدعوت
کردنــد،کهمدتیهمدرآنجاتدريسکــردم.آنهاخیلیتالش
کردندوحاضرشدندبهمنامکاناتخوبیبدهندتادرآنجابمانم.

پروفســورمیلريکبارازمندعوتکــرددريکمجمععلمی
اســتادانتدريسکنمومنهمپذيرفتم.پسازتدريسمن،آمد
پشــتمیکروفونوگفت:»اينهمانپروفســوردولتیاستکه
میگفتم.اوکسیاستکهازچوبآدممیسازد.اگرازاينآدمها

صدنفرداشتهباشیم،میتوانیمکرةزمینرابگیريم.«
ايشــانازمنپرسیدشــماچهکارمیکنیدکهاينطورشدهايد
ومــندرجوابگفتم:»منآنقدرمثبــتفکرمیکنموآنقدر
محتاجعلمهستمکهدرهندوستان،در24ساعت،فقطسهساعت

میخوابیدم.«
درمدتیهمکهبهانگلستانرفتوآمدداشتم،درشبانهروزچهار
ســاعتمیخوابیدم.درمدت40ســال،من148کشورجهانرا
گشــتم.هنوزهمحدودچهارپنجساعتمیخوابم.هرروزحدود
18ســاعتکارمیکنم.بدوناستثنادرخانه،درقطارودرهرجا
کهباشم،بايدکارکنموبرایباالبردنعلمخودمدائمًابايدبهطور
دقیقمطالعهکنم.نیمهشب،بعدازسهتاچهارساعتخواب،بیدار
میشــوموکتابمیخوانميامینويسم.موقعنمازصبح،نمازمرا

میخوانمودوبارهکتابمینويسم.
منتاکنون46جلدکتابنوشتهامکهيکیازآنها»دوردنیابا
80تومان«است.رویکتابنهجالبالغههمکاروترجمهکردهام.
چندسالاستکهبرایدانشگاهعلوماسالمیلندنوشیکاگوهم

درحوزةاهللشناسیکارمیکنمکهکارافتخارآمیزیاست.
اينخالصهایازسرگذشتوزندگیبندهاست.

استاد، بفرمایيد اساسًا چطور شد که معلم شدید؟
اواًلمــناينکاررامعجزهمیدانم.بهنظرمن،اگرشــمادرخفا

کارهايیبرایرضايــتخداانجامدهید،خداوند
شــمارادرراهراستقرارمیدهد:»اهدناالصراط
المستقیم«.وقتیازهندوستانبرگشتم،يکسال
بعد،يکســیدروحانیبهمنزلماآمدوگفت:
»يکمدرســهدرتهرانبهمعلمزباننیازداردو

دنبالمعلمانگلیسیمیگردد.«
منبهاوگفتم:»ســابقةتدريسدرمدرسهراندارم،
ولیانگلیسیمنخوباست.«ايشانمارابهآنمدرسهبرد.
پسازيکیدوجلســه،ماراپیشعالمهکرباسچیانبردند.عالمه
يکیدوساعتبامنصحبتکردوپرسید:»شماچهکارمیکنید؟«

گفتم:مننقاشم.مدتیاستدرتهرانکارنقاشیوتزئینسقف
مســجدوکلیساراانجاممیدهم.وقتیدرهندواتريشبودم،در

وقتهایآزادمکارنقاشیساختمانمیکردم.
بعدازدوسهساعتايشانگفتند:»آقامنشمارابهعنوانمعلمی

ورزيدهپسنديدم.ازکیمیآيیدبهماملحقشويد؟«
گفتم:»ازفرداصبح.«گفت:»يعنیچه؟شمااينقدرکاروکارگر

داريد،چطورمیتوانیدکارديگریشروعکنید؟«
گفتم:»شــماکارینداشتهباشید.منمیرومتادوساعتديگر
کارهاراتمــاممیکنم.حقوقهارامیپردازمودفترراهمتحويل

میدهم.«

یعنی شما آن قدر جذب صحبت های عالمه کرباسچيان 
شدید که فوراً  تصميم خود را گرفتيد؟

بله.منبهخودمگفتمتوشاگردروزبهبودهایوايشانهممثل
روزبهاست.منخیلیبهآقایروزبهعالقهداشتم.بنابراين،همان
شبباکارگرانتصفیهحسابکردموبهصاحبکارهمگفتمکه
منديگرنیســتم.روزبعدبهمدرســةنیکانآمدموچونساعت
کالسمکمبود،يککالسنقاشیهمبهمندادند.البتههمانطور
کهگفتم،بهعالمهکرباســچیانگفتمکهمنتابستانهانیستمو
برایادامةتحصیلبايدبهانگلستانبروم،کهايشانهمپذيرفتندو

حتیبرایرفتنمنبهاينسفرکمکهمکردند.
من19سالدرمدرسةنیکاندرسدادم،ولیيکتلفنهمبرای
کارشخصیازمدرسهنزدم.دراينمدتيکثانیههمباتأخیربه
کالسنرفتم.همةشاگردانمنهماينرامیدانستندوبسیاربه
کالسعالقهمندبودند.نمراتبچههاهمدرمنطقههمیشهيا20

ياحدود20بود.
اينجاستکهمعلمبايدبداندچهحرفههاوهنرهايیبلدباشدکه

جمعههاهمبتواندبچههارابهمدرسهبیاورد.
منبعدازاين19ســالکهدرمدرسةنیکانتدريسکردم،باز

20سالديگرتدريسکردم.

استاد! از دستاوردها و تجربه های دوران معلمی خود 
بگویيد و بفرمایيد معلم، چه نقشی در تربيت دانش آموزان 

دارد؟
بعدازپیروزیانقالب،آقایدکترحداد عادلمرابهســازمان
پژوهشوبرنامهريزیآموزشــیبردوگفتشــمابرایمدرســه

کتابهایانگلیسیبنويس.
منبهايشــانگفتم:يکجملهمیگويموآناينکهشمابیايید

اگر دانش آموز 
احساس کند معلم 
برای او فداکاری 
می کند، کار معلم 

آسان  می شود
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معلمتربیتکنید.مامعلمنداريموکتابنیاز
اصلینیســت.اگرمعلممعلمباشد،کاغذپاره
راهــماززمینبرمــیداردودرسمیدهد،يا
خودشکتابمینويســد.معلــمبايدروزاول
وضوبگیردوبگويد:»من قربتًا الی اهلل،وقفاين

بچههایآقاامامزمان)عج(هستم.«
وقتیسرکالسبودم،بهبچههامیگفتم،اگر
بمبانداختند،حواستانبهمنباشد.روزیدر
کالسمارازدند.مناعتنانکردم.دوبارهدرزدند،
اعتنانکردم.بارســوميکیدررابازکردوگفت:

»آقایدولتی،دخترتدرراهمدرسهبامینیبوستصادفکرده
است.گفتمبروبهمديرمدرسهبگوودرکالسراببند.«

اگرشاگردبداندکهمعلمخودشرامثلشمعبرايشمیسوزاندو
فداکاریمیکندتااوراروشنسازد،ديگرکارمعلمسادهاست.اگر
معلمنیتکندبرایشاگردشفداشود،ايننیتازجانبخداونداز
پوستصورتاوبیرونمیزندوانعکاسپیدامیکند.يعنیاشعهای
میشــودکهوقتیبچهصورتمعلمرامیبیند،متوجهمیشــود
اينآدمراخیلیدوســتداردوبهسرعتبهاوعالقهمندمیشود.
وقتیشاگردمعلمخودرادوستداشتهباشد،ديگرحاضرنیست
يککلمهازحرفمعلمشرازمینبگذارد.»عشقسوزانمعلمبه

شاگرد«اولیندرسیاستکههرمعلمیبايدآنرابداند.
دومیننکتهآناستکهعلمودانشمعلمبايدبهروزباشد.يعنی
دانشمعلمآنقدرباالباشــدکههرآنچهراشاگردانازديگرانيا
رسانههامیشنوند،بداند.ولیاگرمعلمبگويدمن36ساعتتدريس
میکنمواينکافیاست،ياموبايلباخودشسرکالسببردوسر
کالسبــاموبايلصحبتکند،دانشآموزمیفهمداينمعلمدارد
دزدیمیکند.يااينکهمعلم10بارساعتخودراسرکالسنگاه
کندکهبداندچهزمانیزنگمیخورد.دانشآموزمیداندکهوقت
مالخداســتواينمعلمدارددخلوتصرفدرمالخدامیکند.
حتیممکناستمعلمسرکالسدرفکرماشینخودشباشدکه

درآنصورتفکراودرصورتشظاهرمیشودوبچهمیفهمد.

 آقای دولتی! نکتة دیگری که دوست داریم شما به آن 
بپردازید، این است که دانش آموزان امروز نسبت به گذشته 
فرق کرده اند. گاهی اوقات فکر می کنيم معلمان در گذشته 

روی دانش آموزان بيشتر مؤثر بودند تا امروز.
به نظر شما آیا معلم ها ضعيف شده اند یا نهاد دانش آموزان 

تغيير کرده است؟
ســؤالدقیقیاست.شماترازورادرنظربگیريد.درزمانقديم،کفة
معلمانکموبیشنسبتبهکفةدانشآموزانسنگینتربود؛ولیاالن
دانشوعلمواطالعاتبچههابااينترنت،موبايلورســانههاسنگین
شدهاستومعلمهممیخواهدباهمانعلماولیهاشدردانشگاهدرس
بدهد.بنابراين،دستاينمعلمخالیاست.وقتیمعلممیگويدماهی
اينگونهدرآبزندگیمیکند،شاگردبالفاصلهمیرودتویاينترنت
نشانمیدهدکهاينماهیچگونهبهدنیاآمدهوکجارشدکردهوچهکار
میکند.معلمبايدايندانشهاراداشتهباشدواگرنداشتهباشد،سرش
کالهمــیرود.معلماگرمیخواهدخوبدرسبدهد،بايدروزیچند

ساعتمطالعهکند.نبايدحرفهایگذشتهاشراتکرارکند.

 استاد! دربارة سفر »دور دنيا با 80 
تومان« هم توضيح دهيد.

قصةکتابدوردنیابا80تومانيکحکايت
واقعیوبهمعنیواقعی80توماناست.روزی
کهمنازتهرانبهمشهدرفتم،100تومان
پولداشتم.وقتیبهمشهدرسیدم،20تومان
همازآنخرجشــدهبود.درمشهدفقط80
تومانپولداشتم.رفتمپیشامامرضا)ع(و
گفتم:»ياامامرضا)ع(،میخواهمبهدوردنیا
بروم.منهستمواين80تومانپولويک
کیسهخوابويککولهپشتی.درآنجاالهام

شدکهبلندشووحرکتکن.«
بامینیبوسرفتممرزمیرجاوه.آنجاپولمشــد60تومان.در
آنجامشکلعبورازمرزداشتمکهبهطريقیحلشدوبهکمک

يکآشناردشديموبهپاکستانرفتیم.
درآنجامرابهســليم خانمعرفیکردنــدومرابهکويتیة
پاکســتانرســاندند.البتهدرآنجاکاًلپنهانبوديموبهماجا
دادندوازمابااحترامپذيرايیکردند.سپسمارابههندوستان
بردنــدکهآنجاهمپنهانبوديم.بهاينصورت،رویآشــنايی،
پنهانیبهخیلیازکشــورهارفتیم؛البتهدرخیلیازجاهاهم
کارمیکردم؛نقاشــیوتزئیندرمســجدوکلیسا.مندراين
کتــاب،دربارةزندگیمردمآفريقــا،جنگلهایاتريشواينکه
چگونهدراينجنگلهامیخوابیدم،توضیحدادهام.البتهدراين

کتاب،چیزیدربارةمسکو،کرةشمالیوچیننگفتهام.

 چه پيامی برای معلمان کشورمان دارید؟
پیاممــنبهعزيزانوهمــکارانارزشــمندم،يعنیمعلمان
بزرگوار،اولايناســتکهبادقتبهسرنوشتمننگاهکنند.
اگريکنفــراينکاررابکند،دومیهممیتواندواگرکســی

نمیتواند،بايدچرايیآنراپیداکند.
دوماينکهاالنهرگزغمِغمهایناآمدهرانخورند.ديروزمرده
استوفرداهمنیامدهاســت.االنخوشباش.بادانشآموزان
خوشباش.شــمامیتوانید.مهندسخودتانباشــید.اگراين
رابگويید،فکرتانبازمیشــود.ولیاگربگويیدایوای،ازمن
گذشته،ديگرمنچهکارمیتوانمبکنم،فردابازنشستهمیشوم،

اينهاباعثمیشوندمغزبستهشود.
نکتةسوم.بازنشســتگیازنظرمنجرماست.اگربازنشسته

شدی،بايدغذاهمنخوری.
بايدکاربیشــترکردوکارارزشــمند.اينهــمازراهمطالعه
ممکنمیشــود؛مطالعةزيادکهمتأســفانهدرجامعةماکمتر
وجوددارد.ماکمترينســطحمطالعهراداريم.بايدمطالعهکرد

وقدراينعمرزودگذررابیشتردانست.
بهعنوانســخنآخرمیگويم:ایانسان،تواشرفمخلوقات
هســتی.بهخودتارزشوبهابده.خداوندمیلیاردهاسلولدر

مغزتگذاشتهاست.تواعجوبهای.خودتراارزاننفروش.

پی نوشت
1. univercity colege
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نظريۀ 
»عامليت انسان«  

در كالس درس

نرگسسجاديه٭

سعی ميان خود 
و دانش آموزان

شبقبلباخودشخیليفكركردهبود.برايتكالیفعیدبچهها
طرحيريختهبودودرنظرداشــتدركالسامروزطرحرامعرفي
كند.آقايحسینيازمعلمانكاركشتةدرسفیزيكبود.خیليهابه
دانشوانگیزهاشاعتقادداشتند.حاالقراربوددرآخرينجلسةپیش
ازعید،بابچههايهشتميكالسداشتهباشد.نشستهبودوساعتها
فكركردهبودتاتكالیفيرابرايدورةعیدبچههاطراحيكند.امروز
صبحباتنيخستهاماوجوديسرشارازانرژيوشادي،طراحيتمام

شدهبودوحاالآمادهبودتاطرحجالبشرابرايبچههابیانكند.
صبحروزدوشــنبه،23اســفندماه،واردكالس

هشتمميشود.مبصربرپاييميدهدوبچهها

جستهگريختهپاميشوند،نیمخیزميشوندياروينیمكتتكانيبه
خودميدهندوجابهجاميشوند.سگرمههاتويهماست.حتيصداي
خفیفغرولندهايبچههاراهمميتوانشنید:»فكركردهانددبستاني

هستیم،پیكميخواهندبدهند.واقعاًچيفكرميكنندراجعبهما؟«
كمكمذوقطراحياشراازسربیرونميكندوبرچهرههامتمركز
ميشود.چشمهاجاهايديگريرامينگرندونگاهشبهنگاهيگره
نميخورد.انــگاربچههاعمداًميخواهندبانگاهنكردن،اعتراضيرا
نشاندهند.تعارضيدردرونشسربرميآورد؛گفتوگوييباخودش.
بهطرحيميانديشدكهســاعتهابرايشزحمتكشیدهاست.به
جايگاهــشدركالسفكرميكندوباخودشميگويد:منمعلمم،
كاريبهخوشامدنیامددانشآموزندارم.اينهاكهصالحخودشانرا

نميدانند!منبايدبااقتدارتمامكارخودمرابكنم!
همینســمتوجودش،حتيبهناديدهگرفتــناينغرولندهاو
سگرمههاهممتمايلاستوگوييزمزمهميكند:مقتدرباش!خودت
رادستچندبچههشتمينده!طرحتراتماموكمالتوضیحبده.

برايتكلیفعیدنمرهتعیینكنوتمام!
درمیانهیاهوياينســمتوجود،نــدايضعیفديگريهماز
ديگرسوشــنیدهميشود؛نداييكهميگويد:معلمبدوندانشآموز

بيمعناست.ببینبچههاچهحرفيدارند.
نداكمكمقويترميشود.اينسمتوجودشميگويد:اگررشتة
تعاملتوبادانشآموزانتبگســلد،اگررشتةارتباطعاطفيبینتو
وآنهاپارهشــود،خبريازيادگیرينخواهدبود.ممكناستحتي

مقاله



بتوانيباتحكمواجباركالســيساكتداشتهباشيكهفقططنین
صدايتوســكوتآنرابشــكند،ممكناستحتيچشمهامنتظر
ونگرانبهتوخیرهشــوند،اماتربیتيرخنميدهد.يادگیريتحقق

نمييابد.آموزشيروينميدهد.
آقايحسینيدرالبهاليغرولندهايبچهها،بهسرعتمیانايندو
سمتوجودشدررفتوآمداست؛گوييمثل»صفاومروه«اندكههر
بار،راهيكيراتاديگريبهسعيميرودوبهمانند هاجر،دستخالي
بازميگردد.واقعاًبايدچهكاركند؟بچههاييراكهمقابلشنشستهاندو
خشمهايانبوهدرونشانراچهكند؟ناديدهبگیرد؟يكيازآنهابشود؟
لحظاتسختياستاينسعيمیانقطبهمراهيكاملواقتدارمطلق.

عاقبتدرونهمینسعيهاورفتوآمدها،تصمیمميگیردصادقانه
بابچههايكالسبهگفتوگوبنشــیندوماجراراازافقآنهابنگرد
وبــهافقخودشپیوندبزند.تصمیمميگیــردازنقطهايكهآنها
هســتندآغازكند.اينگونهميشودكهبچههاسفرةنارضايتيشاناز
بيتوجهيمسئوالنمدرسهرادركالسفیزيكميگشايندوبرايش
ازديدهنشدنوبهحســابنیامدندرتصمیماتتربیتيمربوطبه
خودميگويند.اوميشنود،همدليميكند،بهچالشميكشد،لبخند

ميزند،غمگینميشود.
درهمةاينهمراهيها،رشتةتعاملجانميگیردوقوتمييابد.اما
دراينهمراهي،يكيازآنهانميشود.خودشاست؛آقايحسیني.
باافقيكهشايدمتفاوتباشد؛بانگاهيكهشايددورترهاراهمببیند.
برايهمیناستكهشروعميكندوازطرحشبرايبچههاميگويد.
حاالطرحبربستريازتعاملوهمراهيسوارميشودوپیشميرود.
وقتيازطرحشبرايتكلیفعیدميگويدوازحقانتخابيكهبراي
دانشآموزانقائلشــدهاســت،بچههابااطمینانازآناستقبالو

پیشنهادهاياصالحيرابارويخوشمطرحميكنند.
هدفآقايحسینيايناستكهبچههادرعید،
مطالبمطرحشدهدركالسفیزيكرادوره
كنند.طرحهمبرمشــخصكردناين
مفاهیمواستانداردهاييبناشدهاست
كهدرپروژههابايدرعايتشوند.اما
دركالستصمیــمميگیرد
قالباينپروژههاراانتخابي
اعالم ابداعــي و
احسان كند.
ميگويد،
آقــاما

ميتوانیمفصلالكتريســتهرابهپسرهمسايهماندرسبدهیم.آقاي
حســینيفكريميكندوميگويد،خوباست.پسيكطرحدرس
برايشبنويسوبعدازعیدبهكالسبیاورتادرموردشصحبتكنیم.
استانداردهارارعايتكن.بايدمسائليطراحيكنيكهحداقل70درصد
سرفصلهايكتابراپوششدهند.محمدرضاميپرسد،آقاماواحمد

منصوريميتونیمدرمورداتموهستةاتمفیلمآموزشيبسازيم؟
آقايحسینيبالبخندازاينابتكاراستقبالميكندوميگويدبله.خیلي
همخوباســت.رضاييميگويدآقا،ماهمدرموردمغناطیسوبحث
جزيرةبرموداكهميگويندمغناطیسدارد،تحقیقميكنیم.آقايحسیني
درموردمنابعتحقیقسؤاالتيميپرسدواينموضوعتكلیفهمتصويب
ميشود.موضوعاتيكييكيطرح،تعديلوتصويبميشوندوطرحآقاي

حسینيباپیشنهادهايبچههابسطمييابدوغنيميشود.
زنگميخــوردوهنوزيكيدوموضوعباقيماندهاســت.كالس
بيتوجهبهصدايزنگ،همچنانپرشوروحرارتاستوهمهدرحال
مشاركتدرتعريفدوتكلیفباقيماندهاند.آقايحسینييكلحظه
ازكالسمنفكميشودوبهاولساعتميانديشد؛بهلحظاتسختي
كهبرايوانهادناقتدارصورياشورفتنبهسويبچههاسپريكرده

است؛بهاقتدارصوريوانهادهوفعالیتشیرينيكهدرجرياناست.
آقاببینید،اگرمیرزاييبتوانديكمدارقطعووصلزنگبســازد،
همالكتريســتهرادورهكردهاستوهمذوقساختوسازششكوفا

ميشود.بهنظرتانخوباست؟
رشتةافكارآقايحسینيپارهميشودوميپرسدچهگفتيجواد؟

يكبارديگربگو.

ذوقوشــوقدرچشــمهايبچههاموجميزند!دلشــانبيتاب
نقشههايياستكهبرايعیدوفیزيكدارند!كالسبويبهارميدهد!

نظريةاسالمي»عمل«نگاهيبهانساناستكهاوراصاحبعمليا
بهاصطالحعاملميبیند.براساسايننگاهبهانسان،»تربیت«تعاملي
استمیانمعلموشاگردكهالبتههمترازنیست.بهسخنديگر،تربیت
تعاملاست،بهدلیلاينكهدرفرايندآن،معلمودانشآموزهردودر
حالعملهســتندوازطريقعمل،برخود،شــرايطوطرفمقابل
خويشاثرميگذارند.وناهمترازاســت،چونمعلمازنظرمحتوايي
وتجربه،چندگاميجلوترازدانشآموزايستادهاست.ازمنظراقتدار
صوريومحتوايي،جريانتربیتمثلجريانتمرينقهرمانورزشي
تحتنظرمربيكاركشــتهاشاست؛جدي،فعال،نفسگیروجذاب.
دراينجريان،همشــاگردفعالاســتوهممعلم.روياروييايندو،
مواجههايجدياستنهيكفانتزيكهدرآنمعلمخودرابهتجاهل
بزندوادايندانستندربیاوردياصحنةتئاتريكهدرآننمايشپیروزي

وهمهدانِيبدونتالششاگردبهقیمتاينتجاهلبهاجرادربیايد.
درنظريةعمل،معلمهموارهبیندوقطبحاشیهنشینيومیانداريدر
رفتوآمداست.اونهمثلمعلمدیویي،راهنمايدركناراست،نهچون
معلمسنتي،خدايكالس!نهدانشوتجربةخويشراناديدهميگیردو
خودرابهدروغهمترازدانشآموزنشانميدهدونهمثلمعلمسنتي
تنهابهاقتدارميانديشدوخودرابهنديدنونشنیدندانشآموزميزند.
معلِممعتقدبهاينديدگاهميخواهداقتدارصوريرابهكنارنهد،امادر
عینحال،درمحتوا،چندقدمازدانشآموزجلوترباشدتاافقهارانظاره
كندومســیررابهاونشاندهد.راستيشماچندگامازدانشآموزان

جلوترهستید؟

٭عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران
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محمدنیرو٭
معلم ریاضی، منطقة 4 تهران

فرصت یادگیری 
برای همه

مقدمه
حدوددودههتدريسرياضیرادرپايههایدبیرســتانبرعهدهداشتهام.درآندوران،هرسالبابرخیاز
دانشآموزانســاعیمواجهبودمکهباوجودزحماتزياد،نتايجقابلتوجهیکسبنمیکردند.اينموضوع،
بهويژهبافرضتدريسودلســوزیبهظاهرشايســتهوهمچنیننتايجچشمگیرنظرسنجیها،برايمبیشتر
تعجببرانگیزبود!احساسمیکردمدراينمیانحلقةمفقودهایوجوددارد.دراينحال،هنگامتدريس،در
پاســخبهسؤالدانشآموزیکهبهخوبینیاموختهبود،آنمطلبرادوبارهوباهمانشیوه،تکراروحداکثر
مثالیمشابهبرایتفهیمآنبهکارمیبردم.يادنگرفتندانشآموزراپسازاينمراحل،بهخاطرکمبودتالش
درخور،کاســتیاستعدادرياضیوياناصوابیهدايتتحصیلیویتلقیمیکردم.درپیچنینناکامیهاو

برچسبهايی،چهبسیارعوارضروحی،رفتاریوانگیزشیمتوجهدانشآموزمیشد!
شايداينحکايتوصفحالشمانیزبودهباشد!

بعدازآنبودکهآشنايیبانظرية»هوشهایچندگانه«1نظرمراجلبونیازمرارفعکرد.کاربستآندر
تدريس،وانجامپژوهشیدراينخصوص،نگرشینورادرامرياددهیبرايمبهارمغانآورد.ازآنپسبهواقع
دريافتم،همة  دانش آموزان می توانند یاد بگيرند!وناکامیايشاندريادگیری،ازناتوانیمعلمدرياددهی
ناشیمیشود!ناتوانیبرخاستهازناآگاهینسبتبهچگونگیيادگیریدانشآموزانوابزارهایشناختايشان.
ازاينرو،قصددارمحاصلمطالعاتوتجربههايمرادريادداشتهايیبهشمامعلمانگرانقدرتقديمکنم.در
اينرهگذر،ازنظراتوتجربههایهمکارمجنابآقای غفاری،ازمعلماندورةابتدايی،کهسابقةکاربست

ايننظريهراداردنیزبهرهمندخواهیمشد.

نگاهی دیگر 
به هوش های 

چندگانه

٭دکترایبرنامهريزیدرسی

مقاله
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مسئله چیست؟
باوجودتوافقعموممعلماننسبتبهوجودتفاوتهایفردی،درکالسهای
مرسوم،بادانشآموزانبهصورتيکگروهمشابهبرخوردمیشود.تمرينهای
مشابهیبههمةدانشآموزاندادهمیشودوانتظارمیروددرزمانيکسان،
جوابمشابهیتولیدشــود.همچنین،ازدانشآموزانانتظارمیروددريک
زمانمحدودومشــابه،دانشارائهشــدهرافراگیرند.اکثردانشرسمینیز
بازبانوتحلیلمنطقیعرضهمیشــود.بهعبارتديگر،دررويکردرايجبه

آمــوزش،تنهابهفعالکردنهوشهایکالمــی-زبانی،ومنطقی-رياضی
دانشآموزاناکتفامیشود.بنابراين،بااينروشتنهادانشآموزانیمیتوانندبه

شايستگیبیاموزندکهازايندوهوشبهخوبیبرخوردارباشند.
درايــنحال،تنها25درصــدازدانشآموزانازايندوهوشدرســطحبااليی

بهرهمندندوطبیعیاستتعدادقابلتوجهیازآنهابهخوبیيادنگیرند.اماباطراحی
فعالیتهايیکهسايرهوشهایچندگانهرادربرگیرد،میتوانبهديگردانشآموزانکمک

کردآنهانیزبهپیشرفتتحصیلیوشکوفايیاستعدادهایخودبرسند.
امانمونههايیازاينطراحیچیستودانستنیهاوپیشنیازهایمربوطبهآنکداماست؟رسالت

يادداشتهایحاضروشمارههایبعدی،ناظربهپاسخبهاينسؤالهاست.

دانش آموزان در چه چیز با هم فرق دارند؟
ديدگاهمرســوم،برایهوشانســانیماهیتیســاده،يکپارچهوتکعاملیقائلاستودر
کوششهایناظربهشناسايیعاملاصلیموفقیتتحصیلیدانشآموزاندراوايلقرنبیستم
ريشهدارد.اينکوششهابهطراحیابزاریموسومبهسنجشهوشبهر)IQ(انجامیدندکهبه
طرزیگستردهدرنظامهایآموزشیازآنهااستفادهمیشود.هاوارد گاردنر2باطرحاينمعنا
کههوشدارایانواع،اشکالومظاهرگوناگوناستوهمچنینتأکیدبراينواقعیتکهآحاد
انسانهانیمرخهایهوشیمتفاوتدارند،مبدأتحرکاتفکری)نظری(وعملیگستردهایدر
پارهایازنظامهایآموزشوپرورشجهانشد.ايننظامهاباتکیهبرمفهومهوشهایچندگانه،
برایايجادتنوعوگوناگونیبرنامههایآموزشیخودگامبرداشتهاند.باوجوداختالفنظرمیان
صاحبنظراندرموردماهیتهوش،دراينموردکهســهمیازآنبرخاستهازوراثتاستو
سهمیبرگرفتهازمحیط،اتفاقنظروجوددارد.گاردنربراینخستینباردرسال1983،باانتشار

کتابیباعنوان»چارچوبهایذهن:نظريةهوشهایچندگانه«3باتعريفیازهوش
مبنیبرآنکههوش،توانايیحلمســئلهياخلقمحصولمؤثرياخدمتبا

ارزشدريکفرهنگاست،بابهچالشکشیدنتلقیمرسومازهوش،
هشتگونةمتنوعهوشرامقولهبندیکرد.توضیحوکاربستهريک

ازهوشهابهتفصیلدرشمارههایآيندهبیانخواهدشد.لیکنبرای
آشنايیاجمالیخوانندگان،درزيرشرحیبهاختصارآمدهاست.با
استفادهازکدQR شمارة1میتوانیدفیلمتوضیحنگارندهدراين

بارهرادربرنامةتلويزيونی»چشمامید«مالحظهفرمايید.

توصیف اجمالی هوش های چندگانه
هوش کالمی - زبانی4:توانايیاستفادهازکلماتوزبان. 1

هوش منطقی - ریاضی5:استفادهازاستدالل،منطقواعداد. 2
هوش دیداری - فضایی6:توانايیدرکدرســتجهانبه 3

صورتمکانیبصریوايجادتغییردراينادراک.
هوش حرکتی - جسمانی7:مهارتدربهکارگیریبدنبرای 4
بیانافکارواحساســاتوسهولتدربهکارگیریدستهابرای

ايجادياتغییراشیا.
هوش موسيقایی8:توانايیتولیدودرکموسیقی. 5

هوش ميا  ن فردی9:توانايیدرک،ارتباط،فهموتمايزحاالت 6

روحی،مقاصد،انگیزههاواحساسات
ديگران.

درک توانايی درون فــردی10: هوش   7
خودوآگاهبودنازحالتدرونیخودوتوانايی

عملکردمناسببراساسآن.
هوش طبيعت گرا11:مهارتدرشناختگونههایگیاهانو 8
جانورانومحیطفردی،اعمازپديدههایطبیعیياشکلهای

غیرزنده.
9 هوش وجودی12:توانايیموقعیتگزينیوخودپنداری،بادر

نظرگرفتندورترينافقهایعالمونهايتهستی.

کد QR  شمارة ۱

کد QR  شمارة ۲
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ايننظريه،برخالفانتظارگاردنر،بیشــترموردتوجهآموزشــگرانودستاندرکارانتعلیموتربیتقرارگرفتتاروانسنجها.
کارشناسانتعلیموتربیتتالشکردندازايننظريهبهصورتکاربردیاستفادهکنندوبرنامههایدرسیمدرسههارابراساسآن
پايهريزیکنند،بهطوریکهاکنونمدارسبسیاریدرسراسردنیاتأسیسشدهاندکهفراگیرندگانرابراساسنظريةهوشهای

.)MIچندگانهآموزشمیدهند)مدرسههای
ايننظريهدرحوزةگستردهایبااصلخبربافتهایآموزشیقابلاجراست؛ازمحیطهایبسیارقديمیوجايیکهمعلمانزمان
زيادیراصرفســخنگفتنمیکنندتامحیطهایباز،وجايیکهدانشآموزانبخشاعظمفراينديادگیریراخودشانترتیب

میدهند.حتیشیوةتدريسمرسومسخنرانیرامیتوانبااستفادهازروشهايیانجامدادکههوشهایهشتگانهرابرانگیزد.
معلمیکهبرتدريسبهشیوةموزونتأکیددارد)موسیقايی(،برایروشنشدنمطلب،بهکشیدنتصاويررویتختهاقداممیکند
)فضايی(،درحینصحبتازحرکاتنمايشیاستفادهمیکند)حرکتی-جسمانی(،دربینصحبتهايشمکثمیکندتادانشآموزان
فرصتتأملداشتهباشند)درونفردی(،سؤاالتیمیپرسدتادانشآموزانراسرذوقآورد)میانفردی(،ودرصحبتهايشازمنابع

طبیعیاستفادهمیکند)طبیعتگرا(،درواقعاصولنظريةهوشهایچندگانهراباروشمرسومدرهمآمیختهاست.
الزمبهذکراســت،اساسنظريةهوشهایچندگانهکهبهتفاوتهایفردیوتأثیرشرايطومحیطناظراست،باآموزههای
دينیماسازگاراست.درشرحآية32سورةمبارکةزخرف13بیانشدهاستمامردمرابااستعدادهایمختلفوشرايطگوناگون
آفريديمواگرهمهدريکسطحازاستعدادويکسطحازقدرتبودند،نظامهستیمتالشیمیشد.چونکارهاگوناگوناست
وکارهایگوناگونرابايداستعدادهایگوناگونبهعهدهبگیرند؛لذابايدتفاوتباشد.تفاوتهایمیانافرادبراساسحکمتالهی
استوعاملتمامیحرکتها،تعالیهاورمزورازتکاملاست.لذامیبینیمکهموالیمتقیان)ع(فرمودند:»خیرمردمدرتفاوت

آنهاستواگرهمهمساویباشند،هالکمیشوند14«.

پی نوشت
1. Multiple Intelligences
2.  Howard Gardner
3.  Frames of Mind: The Theory of Multiple intelligences (MI)
4. Verbal-Linguistic Intelligence
5.  Logical-Mathematical Intelligence
6.  Visual-Spatial Intelligence
7.  Bodily-kinesthetic Intelligence
8.  Musical Intelligence
9.  Interpersonal Intelligence
10. Intrapersonal Intelligence
11.  Naturalistic Intelligence
12.  Existential intelligence

نیاَوَرَفْعنا 13.اَُهْمَيقِســُموَنَرْحَمَئَربَِّکَنْحُنَقَسْمناَبیَنُهمَمعیَشَتُهمِفیالحیوهالدُّ
َبْعَضُکمَفْوَقَبْعٍضَدَرجاٍتلَِیتَِّخَذَبْعُضُهْمَبْعضًاُسْخريًاَورْحَمُتَربَِّکَخْیٌرمّماَيجَمُعوَن.
14.اليزالالّناسِبَخیٍرماَتفاوُتواَفاذاستُوواَهَلکوا)بحاراالنوار،طبعقديم,ج17,ص101(.

سخن پایانی
نظريةهوشهــایچندگانهاينقابلیتراداردکهمانند
منشور،طیفتوانمندیهایتکتکدانشآموزانراآشکار
کند.گاهیهوشهایافرادقابلمشاهدهوآشکارند)مانند
طیفهایرنگیتجزيهشده(وگاهینیزقابلديدنیستند
)ماننداشــعةماورایبنفشومادونقرمزدرهمانتجزية
نورخورشــید(ومنتظرفعالشــدنياکشفشدنخود
هستند.دراينجاستکهروشهايیمتفاوتومتنوعودر
عینحالمنســجمازبرنامههایآموزشیبايدارائهشوند
تاهمةدانشآموزانبتوانندهمةهوشهايشــانرامتجلی

کنند؛چراکههرکستمامهوشهاراداراست.

آفتاب آمد دلیل آفتاب!
مــندريکــیازمدارسدولتیتهــران،بهمنظورانجامپژوهشــی
مداخلــهای،ازهوشهایچندگانهدرآمــوزشرياضی)مبحثتوان(،
برایآموزشعمــوم80دانشآموزاولدبیرســتاناســتفادهکردم.
اينامربعدازشناســايیدوگروه20نفریهوشــمندانباالوپايین
منطقی-رياضی،بااختالفمعناداروبااســتفادهازپرسشنامةمربوط
صورتپذيرفــت.قبلوبعدازدورةآموزشنیزدانشآموزانباآزمونی
معتبردراينمبحثارزيابیشدند.نکتةقابلتوجهاينبودکهاختالف
معنادارمیانگینپیشآزمونايندوگروه،درپسآزمونزايلشــد.به
عبارتديگر،گروهپايینهوشمنطقی-رياضی،همپاباهوشــمندان
بــاالیمنطقی-رياضی،بهحلمســائلواحرازنتیجهنائلشــدند!
باوجودآنکهشیوةطرحدرسنويسیونمونةطرحدرسموردحاضردر
شمارههایآيندهخواهدآمد،لیکنخوانندةمحترممیتواندشرحاين
مطالعهوطرحدرسمربوطهرادرارائة20دقیقهاینگارندهدرنشست

سوم»چهارسوق«،بااستفادهازکدQRشمارة3مالحظهکند.
کد QR  شمارة ۳

13/4۰
14/1۰

11/۰1
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|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۱ |  مهر ۱۳۹۷ ۱۰



آشنای کوچه ها

امروز وقتی شروع کردم از ۱۲۴ هزار پیامبر و 

امامان بگم، خوب می دونستم آخرش به کجا ختم 

می شه. می دونستم می رسیم به آخرین ذخیرٔه خدا 

روی زمین. خیلی برام مهم بود ذهنیتی بهشون ارائه 

بشه که به قول فرنگی ها real باشه نه فانتزی.

به خودم جسارت دادم و گفتم: بچه ها، وقتی 

یکیتون غایبه، یعنی تو کالس نیست، ولی یه جای 

نامرئی  معنی  به  شدن  غایب  هست!  که  دیگه 

شدن نیست!

گفت:  شده  گرد  چشمای  با  علیرضامون 

اجازه، یعنی امام زمان )عج( یه جا نامرئی نکرده 

خودشو؟ قایم نکرده خودشو؟

صدام،  تُن  کردم  سعی  که  همون جاییه  این 

کلماتم، نحؤه ایستادنم و حرکت دادن دست هایم 

برای همیشه یادشون بمونه:

نه بچه ها، نه! یه امامی که رفته یه جا خودشو 

نامرئی کرده و تنهایی زندگی می کنه، به چه درد 

حضرت  دردی!  هیچ  به  آخه؟!  می خوره  آدم ها 

قایم  کنه!  راهنمایی  که  امام شده  )عج(  مهدی 

بشه، پس کی برای ما امامی بکنه؟ حتمًا جاهای 

مختلف کرٔه زمین می ره برای سر زدن، برای کمک 

کردن. ماها فقط چهره شونو نمی شناسیم. همین!

آرمین پرسید: خانوم حتی آمریکا و آفریقا هم می ره؟!

رو  ناباوری  و  اشتیاق  حرفم  این  می دونستم 

با  کردم  سعی  داشت.  خواهد  براشون  توأمًا 

بله  برسونم:  رو  کالمم  جان  کلمات  عادی ترین 

همه جا می ره و به هر کسی کمک بخواد کمک 

و پیامبر  هزار  کارای ۱۲۴  که  نکنه  اگه  می کنه! 
 

11 امام )ع( قبلی از بین می ره!

حاال  بوده،  جایی  یه  اهل  پیامبری  هر  خب 

اون  کشور  به  نكند  توجه  امام  آخرین  می شه 

پیامبر!؟ نمی شه كه!

حتی همین اصفهان خودمون! بعضی روزا حضرت 

مهدی )عج( میاد سر می زنه، ببینه یه بچه ای، یه 

پیرمردی، یه پیرزنی کمکی می خواد یا نه!

یعنی حتی  آروم گفت: خانوم،  ایلیامون خیلی 

می شه از کوچه ی ما هم رد شده باشه حضرت 

مهدی )عج(؟

همه ی  از  می دونستم  و  بود  گرفته  گریه ام 

کوچه های دنیا رد شده حضرت مهدی )عج(.

رد شده ایلیا. حتمًا رد شده.

 سالم بر شما، هر کجای این عالم هستید و 

هوای غصه های دل ما رو دارید!

  بخونید شعر بی نظیر محمدجواد الهی پور 

شاخ  نوجوانان  شیکاگو،  جنوب  »کولیان  رو: 

آفریقا«

در این صفحه به سراغ فضای مجازی رفته ایم و نوشته هایی را که معلمان از کالس درسشان روایت 

کرده اند، انتخاب کرده ایم. گاهی این نوشــته ها از قالب رسمی نوشتاری فاصله گرفته و به محاوره 

نزدیک شده اند. برای حفظ اصالت آثار، این قالب تغيير نکرده است.

وب گردی
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حل مسئله 
در کالس درس

لیلیمحمدحسین
تصويرگر:میثمموسوی

تحلیل مسئله

درمقاالت»حلمسئلهدرکالسدرس«سعیمیکنیمبااستفادهاز
تمثیلکوهيخ،يافتنراهحلهایواقعیبانگرشیکلنگر)سیستمی(را

باچهارگامتمرينکنیم.اينگامهاعبارتانداز:
1.تحلیلاتفاقيامسئله؛

2.يافتنالگوهایرفتاریدرمسائلمشابه؛
3.شناسايیعواملونیروهایمؤثردرمسئله؛

4.تغییرعاملياالگويیذهنیکهباعثبهوجودآمدنمسئلهشدهاست.
دراينقســمتگاماولرامعرفیمیکنیم.دراينگام،بدونشــتاب
برایيافتنراهحلیسريع،شناختعمیقتریدربارةمسئلهپیدامیکنیم.

یکی از زیبایی های زندگی مدرســه ای،  مسئله های نو برای هر سال و 
هرماه و هر روز است. گاهی اوقات ما معلمان در حل مسئله دچار ابهام 
و مشــکل می شویم. در نوشتة زیر با یکی از روش های حل مسئله آشنا 

می شویم!

تمرین کوه یخ در چهار گام

مقاله
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وقتیبهمسائلآموزشیوپرورشیفکرمیکنیم،گاهیاحساس
میکنیمبهبنبســترسیدهايموراهیجزگاليهازوضعموجود
نمیيابیم.ســرخوردگیونومیدیناشیازگاليهوشکايت،تنها
باعثمیشــودازراهحلهایممکنغافلشويمونتوانیممسائل
راحلکنیم.دربهترينحالت،بهناديدهگرفتنمســائلبسنده
میکنیموســعیمیکنیمباوضعیتموجودســازگارودرواقع
تسلیمآنشويم.اگرکمیتأملکنیم،بهعقببرگرديموازخود
بپرسیمواقعًاچهانگیزهایمارابهاينحرفهکشاندهوچهعاملی
باعثشدهاستدراينحرفهبمانیم،ممکناستريشةخیلیاز

مسائلبرايمانآشکارشود.
ازويژگیهایبارزحرفةمامعلمانايناســتکهبارشدانسان
ســروکارداريــم.بنابراين،رفتاروگفتار،نوعآموزشوشــیوة
حلمســئلةمابهطورمستقیمبرچگونگیرشددانشآموزانمان

تأثیرگذاراست.
شــوروشــوقماهنگامآموزش،امیدواریمادريافتنراهحل
برایمســائلپیچیدهوپشــتکارمادرآزمــودنراههاینرفته،

برایدانشآموزانمانالگومیشــود.گاهیدرمواجههبامســائل
جديد،ســراغراهحلهایازپیشآزمونشدةقديمیمیرويمو

مشکالتماندوچندانمیشود.
اگربرایحلمســائلســعیکنیمتصويربزرگترراببینیمو
روابطپیچیدهایراکهموجببهوجودآمدنمســئلهشدهاست
درککنیم،راهحــلپايدارترومؤثرتــریمیيابیم.برایديدن
تصويربزرگبهتراســتصورتمســئلهراباطرحســؤالهايی
روشنترکنیم.مســائلروزمرهایکهدرمدرسهياکالسدرس
برايمانرخمیدهند،غالبًامانند»نوککوهيخاســت«.وقتیدر
اقیانوسیشناورهســتیموبانوککوهيخمواجهمیشويم،بايد
آگاهباشــیمکهپايینترازسطحکوهيخ،بخشبزرگیاستکه
بهآســانیديدهنمیشــودوقابلتوصیفنیست.درواقع،ظاهر
رويدادهامعمواًلفقطنشــانههايیازمسئلهایبزرگترراآشکار
میسازندوبرایحلمسئلةواقعیبايدبهزيرسطحآبرفت.اگر
بتوانیمبهاعماقزيرآبسفرکنیمتامسئلةاصلیرادرککنیم،

يافتنراهحلبسیارلذتبخشوهمراهبايادگیریخواهدبود.

و از همه مهم تر
دربرابرانجامندادنتکلیفوياگوشندادنبهدرس،چه

واکنشینشاندادهاست؟
آياکالسراباعصبانیتترککردهاســت؟دانشآموزانرا
بهکسرنمرةپايانیياسختگیریبیشترتهديدکردهاست؟

خیلیاوقات،واکنشیعملکردنما،بهجایتفکردربارة
سؤالهايیازقبیلسؤالهايیکهپیشترمطرحشدهاند،
وضعیــتراوخیمترمیکند.البتــهچنینواکنشهايی
متداولوقابلدرکاند،ولــیاگربدانیمکهدانشآموز
کالسمــابامحیطاطرافدرگیرارتباطاتچندگانهو

پیچیدهایاستوتنهادغدغهاشنشستندرکالسوگوشدادن
بهمانیست،متوجهمیشويمکهاينوضعیتبحرانیتنهابخش
قابلرؤيتازکوهيخیاســتکهبخشاعظموخطرناکآندر
زيراقیانوسپنهانشدهاست.ماقصدنداريماينکوهرادوربزنیم،
بلکهمیخواهیمبهايناقیانوستاريکنفوذکنیموساختاریرا

ببینیمکهنوکقابلرؤيترادرهواحفظکردهاست.
منابع

1.http://teaching.monnster.com/benefits/articles/6996-why-stu-
dents-may-not-be-motivated to - do their - school - work.

2.ســنگه،پیتروهمکاران)2012(.خلقمحیطيادگیرندهدرکالس،مدرســه
وجامعه.ترجمةلیلیمحمدحسین.انتشاراتمنظومةخرد.چاپاول.1397.

معلم تاکنون در برابر این مسئله چه کرده است؟
آيادانشآموزانراسرزنشکردهاست؟

آيااولیایدانشآموزانرادعوتکردهاستتاآنانراازاينجريان
آگاهکند؟

آياتــابهحالنوعتمرينهــاوروشتدريســشراازديدگاه
دانشآموزانارزيابیکردهاست؟

آياسعیکردهاستروشتدريسشراتغییردهد؟
ازروشهایديگریبرایايجادانگیزهدردانشآموزاناستفاده

کردهاست؟
قبلازشروعدرس،فعالیتیبرایدستگرمیانجامدادهاست؟

وآيااينفعالیتدستگرمیبرایدانشآموزانخوشايندبودهاست؟
آيامشــکالتخارجازکالسدرسدانشآموزانرابررســیکرده

است؟
آيابهچگونگیارتباطاتبیندانشآموزانکالستوجهکردهاست؟

آيانظرهمکارانديگرراجوياشدهاست؟
آيادانشآموزانرامتوجهکردهاستکهبرایچهبهمدرسهمیآيند،

آيامیدانندبرایچهرياضیمیخوانند؟
آيابهدانشآموزانفهماندهاســتيادگیریايندرسدرزندگی

واقعیيارسیدنبهاهدافچهکمکیبهآنهامیکند؟
و...

بیايیددراينفرصتيکمسئلةآموزشیرادرنظربگیريم؛مثاًلانگیزةکمدانشآموزانبرایيادگیریدرسیمانندرياضی.معلمی
راتصورکنیدکهباشوروشوقفراوانوآمادگیکاملواردکالسمیشود،ولیدرمقابلدانشآموزانیکسلوخستهرامیبیندکه
بهگوشدادنوانجامتمرينتمايلیندارند.تکالیفیراکهتعیینمیکندانجامنمیدهندياازرویهمکپیمیکنند.بهنظرمیرسد

اينمعلمبهبنبسترسیدهاستوکارشپیشنمیرود.بهعبارتديگر،دچاربحرانشدهاست.
دراينوضعیتبحرانیخوباستفقطبهاندازةدهتاپانزدهدقیقهتفکرکنیموبهاينسؤالهاپاسخدهیم:

۱۳  رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ 1 |  مهر 1397 |



بیشازدودههاستسخنیبرزبانمنتقدانآموزشوپرورش
کشورمیرودبااينمضمونکه»درمدرسههاچیزیجزمشتی
محفوظاتبهدانشآموزانيادنمیدهندوکلههایآنهارافقط
بااطالعاتپرمیکنند.«اينســخنازعارفوعامیبهيکسان
شنیدهمیشودوتاآنجاکهنگارندهدقیقشده،منتقدانعمومًا
هیچشــرحوتوضیحیهمبرگفتةخودنمیافزايندوشاهدو

بّینهاینمیآورند.ولیاينحرفآنقدرتکرارشدهکهبهصورت
يککلیشهدرنقدآموزشوپرورشدرآمدهاست.اينسخنچه
درستباشدوچهنباشد،بهاصطالحتالیفاسدهايیداردکهدر

ايننوشتاربدانهاخواهیمپرداخت.
دراينترديدنیستکهتاهمینگذشتةنزديکآموزشهای
ما،چهدرمکتبهاومدرســههایقديموچهدرمدارسنوين

جعفرربانی
تصويرگر:میثمموسوی

حافظه 
را دست کم نگیریم

آسیب شناسی 
یک مّدعا

یادداشت
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وحتیدانشــگاهها،حافظهمحــوربودهاند
واصــواًليکیازفضايلاشــخاصرادرهر
چهبیشترازحفظداشتنمعلومات،بهويژه
معلوماتادبی،میدانستهاند.درمکتبهاو

مدرسههایقديمگفتهمیشــدکه»الّدرس
حرفوالتکرارالف«يعنیدرسيکباروتکرارآن

هزاربار.حاکیازاينکهدرسرابايدآنقدرخواندوخواندتادر
خاطربماند.اينجملهازهرکسبودهباشد،شاهدیبرماهیت
حافظهمحورشــیوههایآموزشیقديمماســت.البتهدلیلآن
وضعیتاينبودکهدرشیوههایآموزشیقديم،چوندرسها
وعلومغالبــًانظریوکالممحوربودندنهعملیوکاربردی،در
مدرســههاومکتبها،تکرارکردنمطلبوحفظکردنآنها
بديهیترينوبهترينروشبرایيادگیریبود.درسطحجامعه
همعاّمةغالبًابیسوادراهینداشتندجزاينکهدانشخودرادر
مجالسعمومیوازطريقشــفاهی،اززبانواعظان،خطیبان،
نّقاالن،شاعرانوقصهگويانبگیرندوچوناينمجالسفراوانو
مکرربودند،البتهخودبهرشدفرهنگواخالقدرجامعهکمک
میرســاند.باوجودايننبايدازيادبردکهســخنيااصطالح
معروف»طوطیوارحفظکردن«يا»حفظطوطیواری«خودش
ازهمانجامعةقديمحافظهمحوربرخاستهاستولذاامروزاين

حرفتازهنیست.
اماباتعلیموتربیتنوينکهدستاوردتمدنجديدبود،حافظه
تاحدیبهکنارراندهشــد،زيراعناصرديگــریدرآموزشو
يادگیریبهمیانآمدندکــهخودجایحافظهراتنگکردند؛
عناصریمثلتعقل،تفکر،نقد،انتقاد،مشاهده،تجربه،آزمايش،
استنادبهمنابع،استنتاجواستداللمنطقیورياضی،تفاوتهای
فردی،هوش،خالقیتوابتکارکهدرتعلیموتربیتگذشتهبااين
کیفیتوجودنداشــتند.درعینحال،آنچهاينموضوع،يعنی
کنارزدهشــدنحفظياحافظهراتشــديدکردتاامروزکهبه
اوجخودرســیده،غلبةعلومکاربردیازجملهفنی،مهندسی
وپزشــکیوازاينقبیل،برعلومنظریومعرفتیوانسانی،و
بهويژهدرآمدزايیبیشتردستةاولنسبتبهدستةدومبودکه

نیازبهتوضیحندارد.
ايندرحالیاســتکهدرهمانعلوميادرسهایدستةاول
هماگردانشآموزيادانشــجوبتواندبسیاریازاطالعاترافقط
ازطريــقخواندنوتکرارکردنبهخاطربســپاردتادرهنگام
عملنسبتبهآنهاحضورذهنداشتهباشد،حتمًادرکارخود

موفقترخواهدبود.
بههــرحال،بیمهرینشــاندادنبهحافظــهودرسهای
حفظکردنیدرمدارسسببشدهياسببمیشوددرسهايی
کهاساسيادگیریآنهابرحافظهاست،همچونادبیاتفارسی،
تاريخ،جغرافیا،زبانهایخارجی،علوماجتماعیوبهطورکلی
درسهايیکهبهحوزةعلومانســانیتعلقدارند،بهطورنسبی
کمارزشتلقیشــوندودانشآموزانيــاحتیمعلمانوپدرو
مادرهــاآنهاراغیرالزموحتیزائدبرنیازتلقیکنند،تاجايی
کهبرایمثالحتیحفظاشعارشاعرانبلندپايهایچونسعدی
وحافظوبســاحفظآياتقرآنومانندآنراهمکاریبیهوده

بدانند.اينجاستکهتالیفاسد،يعنیپیامد
نامطلوبناخواسته،پیشمیآيد.چگونه؟

حافظــهودقیقتربگويیم،حفظکردن،در
يادگیریعلــومنظریومعرفتیوانســانی،
نسبتبهعلومکاربردی،نقشمضاعفدارد.شما
ممکناستفنرانندگیراخودبهخودويابهکمک
مربی،طیچندروزيادبگیريدوبرایيکعمررانندگیکنید،
امــادرحوزةدانشهاینظری،ناچاريدکهبخشاعظمآنهارا
باخواندنوشنیدنوتکرارکردنوالبتهحفظکردن-والبته
نهحفظکردنطوطیوار-درخاطرداشتهباشید.بهويژهکهاين
علومدرزندگیماازارزشمعنویوانسانیبیشتریبرخوردارند.
بخشعمــدهایازمحتوایآنچه،صحیحياغلط،بهدرسهای
حفظیمشــهورشدهاست،عبارتاســتازاطالعاتیراجعبه
اشــخاصواماکنواشــیاولغتوشــعرونقلقولوتاريخو
سرگذشتافرادوجوامعومفاهیموتعاريفو....کهدرواقعبايد
آنهاراجزودانشعمومیموردنیازبرایهمةافرادجامعهتلقی
کردوسرجمعآنهادريادگیری،بهپیدايشفردفرهیختهيابا
فرهنگودرنهايتبهجامعةفرهیختهيابافرهنگمیانجامد.
فراترازدانشعمومی،ايندانشهاسببمیشودحتینخبگان
رشــتههایفنیوعلمی،يعنیپزشکانومهندسانوفناوران
آينــده-اگربهايندانشهامجهزشــوند-ازتوانايیکالمی،
نوشتاری،سخنوری،ارتباطیوديگرمهارتهايیکهالزمةرشد
وکمالاند،بیشازديگرهمگنانخودبهرهمندشوند.دراينجا
ســخنیازشادروانمحمدپروین گنابادی-معلمدانشمندو
ازنويسندگانلغتنامةدهخدا-میآوريمکهنشانمیدهداين
امرمســبوقبهسابقهاستوضديتباحافظهمنحصربهامروز
نیســت.ویدرماهنامةآموزشوپــرورش-بهمنماه1350-
چنیننوشتهاست:»راستاستکهنیرویحافظهرانمیتوان
تکیهگاهآموزشهمةرشــتههاقراردادوبسیارنابهجاستکه
ازپرورشديگــرنیروهایدماغیغفلتکنیــم،امانیرويیرا
کهديرزمانیاســاسآموزشبودهاســتنیزنمیتوانيکسره
فروگذاشــتوآنراعاطلوباطلکرد.«ویسپسمیافزايد:
»ناقدان]حافظهمحوری[هیچيکنگفتندکهبايدنیرویحافظه
رايکسرهفروگذاشت.آنهاپیشنهادکردندکهبهموازاتتربیت
نیرویحافظه،بايدبهديگرنیروهایآفرينندةدماغانســاننیز

توجهکردوآنهاراپرورشداد.«
اکنــونبیايیــمبرســراينســخنيــاادعاکــهمیگويد
آموزشوپرورشفقطبهبچههامحفوظاتيادمیدهد!کهپیامد
ناگوارآنحافظهســتیزیوعواقبشآناستکهدرسطرهای

قبلاشارهشد.
نخســتبايدگفت،اگردربخشیازدســتگاهآموزشیمابر
حافظه-البتهباهدفحرفهایوسوداگرانه،ونههدفآموزش
حقیقی-تکیهودرعملتأکیدمیشود،آنبخشعبارتاست
ازهمــةآموزشهايیکهبرمحورامتحاناتکنکوردانشــگاهها
وقبــلازآنآزمونهایورودیمدرســههایويژه،بهخصوص
مدرسههایتیزهوشان،شکلمیگیردوبههرحال،کنکورتبلور
آناســت.منتهااينشــیوهچناننهادينهوريشهدارشدهکه

نیروی حافظه را 
نمی توان تکیه گاه 

آموزش همٔه رشته ها 
قرار داد اما نیرویی را 
که دیر زمانی اساس 

آموزش بوده است نیز 
نمی توان یکسره 

فروگذاشت
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تاکنونهیچپهلوانینتوانســتهاســتبرایرفعآناقدامیبه
عملآورد.

وامادرپاسخآناتهام!
همانطورکهشــادروانپروينگنابادیگفتهاســت،نیروی
حافظهراکهازديرزماناســاسآموزشبودهاســتنمیتوان
فروگذاشت.اصواًلبسیاریازدرسهاراجزازطريقحفظکردن
نمیتوانيادگرفتوآنهابهجزدرسهایرياضیوفیزيکو
علوم-کهاينهاهمبهکلیبینیازازحفظکردننیستند-درس
هايیهستندچونادبیات،تاريخ،جغرافیاوزيستشناسی.اما
درايــندرسهاهمحفظکــردنمطالب-نهحفظطوطیوار
-شــرطالزماستوشرطکافینیست.بهعبارتديگر،دراين
درسها،همةآنچهحفظمیشــود،مقدمهوپايهایاستبرای
بحث،استدالل،گفتوگو،تعمیم،استنتاجوهرچیزیکهموجب
میشوددانشآموزمفاهیمتازهایرايادبگیرد.اينکهبرایمثال
هنرجویدانشآموختهدررشــتةبرقيانجاریياتراشکاری،
برکســیکههمینرشــتههارادرکارگاهیبهصورتاســتاد
شاگردیدربازارآموختهاست،ترجیحدارد،جزايننیستکه
هنرجودانشاينرشــتههاراازطريقذهنیوسپسعملیفرا
میگیرد؛يعنینخستاطالعاتعلمیونظریالزمراراجعبه

رشتهکسبمیکندوسپسآنهارابهکارمیبندد.
باوجودآنچهدررداتهامموردنظرگفتیم،بازجایســؤال
هستکهچراچنیناتهامیبهآموزشوپرورشازسویعارف

وعامی،تصريحًاوتلويحًا،پذيرفتهمیشود؟
بهنظرمنبايددلیلرادرروشهاوشیوههایآموزشیحاکم
برمدرسههاجستوجوکردکهعمومًابهآموزشدرپايینترين
سطحبسندهمیشود.کههمانحفظکردنوبهخاطرسپردن
)والبتهپسازامتحانفراموشکردن(است.چراچنیناست
وچهکسیمقصراست؟پاسخرابايددرعواملمتعددیيافت
کهبعضیقابلدسترســیواصالحهستندوبعضیبهسادگی

قابلاصالحنیستند.
اواًلبــاتوجهبهچشــماندازیکهکنکورهایدانشــگاههاو
رقابتهایموجوددرمدارسخاصوتیزهوشــانبرایمردم

ترسیممیکنند،پديدآمدنچنینوضعیتیبديهیاست.
ثانیًا،دستگاهســتادیآموزشوپرورش-بهويژهبرنامهريزان
درســی،مؤلفان،کارشناســانآموزشوهمچنیندســتگاه
ســنجشوارزشیابی)همانامتحاناتسابق(-کهدرواقعهر
يکبهنحویسّکاندارکشــتیيادگیریدروسعتیعظیمبه
پهنةچندمیلیوندانشآموزهستند،درنظارتبرآموزشها،
چنانکهبايستهوشايستهاست،انجاموظیفهنمیکنندومعلمان
رابدونپشتیبانیبهحالخودمیگذارند.نتیجهاينکهاگرمعلم
يامعلمانهمباهمانبضاعتیکهازپیشداشتهاندوبههمان
شیوههاوروشهایحداقلیکه»خواندنوبهخاطرسپردنو
امتحانپسدادن«استبسندهکنند،برآنهاحرجینیست،

چونکسیبیشازاينازآنهانخواستهاست!
بگذريمازآندســتهمعلماندلســوزوعاشقیکهباتوجه
بهآنچهدرمحیطمیگذرد،بهوظیفةانســانیخودکههمانا

آموزشهمراهباآگاهیاست،عملمیکنند.

جلسۀ اول 
کالس

نحوة ورود معلم به کالس:يکیازمهمترينعواملموفقیت
درجلسةاولکالس،چگونگیورودمعلمبهکالساست.اگر
معلمدربدوورودظرافتهایکالمیوغیرکالمیرارعايت
کند،میتوانگفتشروعخوبیداشتهاست.برایمثال،بهتر
اســتدربزندوبدونجلبتوجهدانشآموزانواردکالس
نشود.سالمکند.باتبسمورویگشادهواردشودوباآرامش

وبدونشتابواضطرابکالسراشروعکند.

وضعيت ظاهری معلم:داشتنلباسمتناسبومرتب
بارنگهایروشــن،حسخوبــیدردانشآموزانايجاد
میکند.لبخندزدن،ســرحالوبانشاطبودن،مثبتو
قاطعبودنوبادوستیومهربانیبادانشآموزانبرخورد
کردننیزچنیناست.داشتناعتمادبهنفسوانتقالاين

مفهومبهدانشآموزنیزواکنشهایمثبتدرپیدارد.

معرفی خود:معلممیتواندباشــیوهایخالقانهخودرا
معرفیکند.ازسوابقتحصیلیوکاریيااندکیازوضعیت

خانوادگیخودبگويدتارابطهایصمیمانهترايجادکند.

توضيح نحوة تدریس:اينحقهردانشآموزیاستکه
معلمدرجلسةاولکالس،ضمنمعرفیدرسخود،بهشیوة
تدريسخويــشدراينکالسنیزبپردازدوعلتوچرايی
انتخاباينشــیوهراشــرحدهد.گفتوگودرموردآثارو
فايدههایيادگیریدرسوکاربردیکهدرزندگیمیتواند
داشتهباشد،انگیزةمخاطبرابرایيادگیریافزايشمیدهد.
ازشیوههایخیلیمهمدراينبحث،شنیدنخواستههای
دانشآموزاناستکهانتظارشانازکالسوتدريسچیست.
شايدآنهاتجربةتلخیازشیوةتدريسمعلمیدرسالهای

پیشداشتهباشندکهشنیدنآنخالیازلطفنباشد!

مريميراقی٭
تصويرگر:میثمموسوی

در روابط انسانی، اولين برخورد ميان افراد در شکل گيری 
روابط و احساسات بعدی نقش مهم و مؤثری دارد. در ارتباط 
معلم و دانش آموز هم اولين جلســة کالس در شکل گيری 
احساسات و واکنش دو طرف نقش  به سزایی دارد، چنان که 
گاهی تأثير آن تا انتهای سال تحصيلی و پایان عمر نيز می ماند.
اما این موضوع، به تصدیق بسياری از معلمان موفق ایران 
و جهان، بایدهــا و نبایدهایی دارد. در این مختصر برخی 

عوامل موفقيت در آن را بررسی می کنيم.
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پایان جلسه
پسازآشــنايیدوطرفوبیانحدودقوانینوتوقعات)کهالزماســتباجمالتمثبتوخوشرويیونشاطهمراهباشد(،برای
حسنختامجلسةاول،عالوهبرتأکیدبهاهمیتيادگیریوانديشیدنبرایساختشخصیتوآيندةخودوسرزمینعزيزمانايران،

چندجملةاثرگذارگفتهشود.واقفباشیمتأثیراينجمالتبسیارزيادخواهدبود.

توضيح شيوة ارزشيابی:يکیديگرازحقوقمسّلم
دانشآموزآناســتکهبداندمعلمدرزمانارزشیابی
چهمالکهايیبراینمرهدارد.درواقع،معلمدرجلسة
اولبايدروشــنکندشیوةارزشیابیاودرايندرسبه
شکلفرايندمحوراستيانتیجهمدار.همچنین،میزان
نمرهایراکهبرایهرفعالیتاختصاصدادهشدهاست

نیزتعیینکند.

تعيين مقررات:بديهیاســت،زمانــیمیتواناز
دانشآموزانتظــاررعايتقوانینراداشــتکهآن
قوانیــنرابرایاوبیــانکردهباشــیم.مقرراتیاز
قبیلنداشــتناجازةوروددانشآموزپسازمعلم،
ممنوعیتيامجازبودنخوردنخوراکیسرکالس،
مدلنشســتنوچیدمان،قوانینمربــوطبهانجام
تکالیفو...رابايدجلسهاولبرایدانشآموزروشن
کرد.ســپسمیتواندرديگرجلساتانتظاررعايت
قوانینراداشــت.برایبیانمقرراتکالس،بهترين
شــیوه،اســتفادهازعباراتکوتاه،قاطعومطمئن
اســت.قوانینبايدسادهوبدوناستثنابیانشوندو
درطولســالتحصیلیوتدريسهمبايدنشانداد

کهرعايتقوانینمهماست.

ایجاد رابطة عاطفی و دوستانه:يکیازموفقترينروشهابرای
معلمآناســتکهدرنگاهفراگیرندگانچهرهایدوستداشــتنی
ومحبوبجلوهکند.دراينصورتاســتکــهرابطةعاطفیبین
معلمودانشآموزعمیقمیشــودوبهتبعآنانگیزشدرونیبرای
مطالعــةدرسافزايشمیيابد.درعینحــال،دراينرابطهاثرات
تربیتیوعلمیعمیقیايجادمیشــود.نکتةمهمیکهبايديادآور
شــد،ايناستکهممکناستمعلمبهخاطرايجادرابطةعاطفیو
بهرهمنــدیازاثراتمفیدآن،ازقاطعیتدربرخوردووضعقوانین
چشمبپوشد.پرواضحاست،اثراتسوءنداشتنقاطعیتوجديت،
همراهباظرافــتمعلم،نتیجةعکسخواهــدداد.درعینوجود
رابطــةعاطفیوترکیبآنباقاطعیت،نبايدفراموشکردکهمعلم

دررأسقراردارد.

شــناخت دانش آموزان: پسازآنکهمعلمخــودراکاماًلمعرفیو
شــیوةتدريسوانتظاراتشرابیانکرد،خوباســتازدانشآموزان
بخواهدخودشــانرامعرفیکننديامیتواندازرویفهرستاسامیرا
خواندوباآنهاآشناشــود.میتوانبههردانشآموز،پسازشنیدن
معرفیخودش،بالبخندجملهایمثبتگفت.بسیاردقتشودکهبه
هیچعنوانازشغلياموقعیتخانوادگیدانشآموزدرحضورديگران
پرســیدهنشــود.اگربهآننیازبود،ياازطريقمدرسهاقدامشودويا

بهصورتکتبیوهمزمانازهمةدانشآموزان.
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بهارکطالبلو
تصويرگر:میثمموسوی

درکالسدرسمعلمپنجدقیقههايیوجوددارندکهبهآنها
پنجدقیقههایطاليیمیگويند.بهاينمثالتوجهکنید:زنگ
خوردهاستوبچههاواردکالسشدهاند.معلمواردمیشود،اما
همچنانســروصدابرپاست.بچههاوسطکالسدرحالرفتو

آمدوصحبتبايکديگرند.
صدایمعلمبلندمیشود:درجاهايتانبنشینید.زنگخورده.

چهخبراست!اتفاقیافتاده؟بنشینید!
اينمکالمهبرایخیلیازمامعلمانآشناست.

پنجدقیقهاززماناولکالسياحتیبیشتر،اينگونهگذشت.
درآخرکاروبعدازتکــراراينروند،دانشآموزانکهبارهااين
سخنانراشنیدهاند،آرامسرجاهایخودمینشینندومنتظر

میشوندتادرسشروعشود.
اگرمعمــواًلاينپنجدقیقههایاولکالسازدســتبروند،

درشــشروز30دقیقهزمانازبیــنمیرود،دريکماه120
ســاعتوبههمینترتیبتاآخرسال؛پنجدقیقههايیکهدر
آنهامیتوانمکالماتيافعالیتهايیمفیدتروبهترازدستور

»بنشینید«داشت.
توجهبهپنجدقیقههایقبلازشــروعکالس،بعدازشــروع
کالسوآخرکالس،وطراحــیفعالیتهايیبرایاينزمانها

تأثیرمثبتیبرکیفیتآموزشخواهدداشت.
برایمثال،زمانیکهساعتشروعيککالس9صبحواتمام

آن10باشد،پنجدقیقههایمهمعبارتانداز:

پنج  دقیقه های
الیــی طــ

9:558:55 9:۰۰ 9:۰5 1۰:۰۰

یادداشت
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پنج  دقیقۀ قبل از شروع کالسپنج  دقیقه
بعضیوقتهامیتوانکمیزودترازبچههاسرکالسرفت.شايدگاهیهمبتوانازچایلبسوزخودگذشت.
تفاوتقائلشــدنبیندواصطالحسروقتحاضرشدن)On time(وحضورقبلازموعد)In time(درمديريت
کالسمعلمتأثیرگذاراست.حضوربهموقعدرکالسنشانةمسئولیتپذيری،احترامواهمیتدادنبهدانشآموزان،
استفادةبهینهاززمان،ايجادجومثبت،کنترلکالس،ارتباطصحیحبادانشآموزان،شنیدندغدغههاونظرات

آنهاست.
زمانیکهباتأخیربهکالسواردمیشــويد،دلهرهواسترسديررسیدنخودرابهجوکالسانتقالمیدهیدو
روحیةچندانخوبوشــادینخواهیدداشــت.همچنین،مدتزمانالزمبرایبررسیجوکالس،آمادهسازیو

گرمکردندانشآموزانبرایشروعازدستمیرود.

پنج دقیقۀ اول کالس
بهسرعتشــروعنکردنآموزشدرپنجدقیقةاول،بهمعنایدادنوقتآزادبهبچههانیست،بلکهبه
معنایآمادهکردنوبهاصطالحگرمکردنآنهاقبلازشــروعدرساســت.برخیازفعالیتهايیکه

میتواندراينپنجدقیقهانجامداد،درتصويرباالآمدهاند.

پنج دقیقۀ آخر کالس
دقايقپايانیکالسکهفرامیرسد،تمامحواسهابهشنیدنزنگکالساست؛بهخصوصاگرزنگآخرباشد.
ذهنبچههاخســتهاستوتمرکزچندانینخواهندداشت.بعضیوقتهاهمممکناستهنوزدرستمامنشده

باشدوتالحظةپايانکالسهمادامهپیداکند.
دراينلحظاتکهحواسبچههابهبیرونازکالساســت،چگونهمیتوانازايندقیقههااستفادةمفیدکرد،به

گونهایکهبچههابرایتمامشدنکالسلحظهشمارینکنند؟
مطلبوموضوعجديدیدرسندهید.

ازدانشآموزانبخواهیدآنچهراازدرسآنروزيادگرفتهوفهمیدهاند،بهزبانخودبازگوکنند؛حتیاگريک
کلمهباشد.دراينجانیازنیستهرچهراياددادهايدبیانکنند.آنهامیتوانندبگويندکالسآنروزبرايشانچه
فايدهایداشتهاست،چهچیزیيادگرفتهاندومطالبراجمعبندیکنند.میتوانیدازآنهابخواهیدبرداشتخود

راازدرسآنروز،بهطورخیلیکوتاه،دريکبرگةکوچکبنويسند.بااينعمل،مهارتنوشتنتقويتمیشود.
آخرکالسرابايکبازیتمامکنید.بازیبچههارادرگیرمیکند؛بهخصوصاگربراساسهدفآموزشیآن
روزيابراســاسبازیهدفمندديگریباشدکهجنبةآموزشیدارد.برایمثال،دانشآموزانراگروهبندیکنیدو
کارتهایکوچکیراکهمفاهیمدرسیآنروزوروزهایقبلرادربردارند،دراختیارشانقراردهید.گروههابايد

مفاهیمجديدمربوطبهآنروزراپیداکنندوهرگروهدرموردکارتخودتوضیحدهد.
کالسرابهکمکدانشآموزانادارهکنید.ازآنهابخواهیدتجربههايااطالعاتعمومیخودرادرزمینههای
گوناگــوندرکالسبیانکنند.اگرازمکانجديدیبازديدکردهانديافیلمجديدیديدهاند،يافتههايشــانرابا

دوستانشانبهاشتراکبگذارند.

میتوانبرایهمانمدتکوتاهی
کهدرکالسبچههاپراکندههستند

وبیهدفوقتمیگذرانند،با
تدارکفعالیتهایمتنوعوخالقانه،
حسکنجکاویآنهارابرانگیختو

آنهارابهتفکرواداشت.

زمانمناسببرایتدارکوآماده
کردنوسايلوامکاناتموردنیازآن
روزدرکالساست.بااينکاربچهها

باکالسیکهکامالآمادهاست
روبهرومیشوند.

حضوردرکالسچنددقیقهزودتر
میتواندفرصتیبرایيکگپ

دوستانهبادانشآموزانیکهدرحال
آمدنبهکالسهستند،باشدو

يهجورايیحالوهوایمثبتیدر
کالسايجادمیشود.

شروعدرسمیتواندهمراه
بانمايشدادنعکس،فیلم،
بیانيکجمله،يكسوال

ياحتیيکلطیفهمرتبطبه
موضوعدرسجديدباشد.

بهگونهایکهذهنبچههارا
درگیروکنجکاوکند.

هدفازدرسجديدو
کاربردآنرامیتواندرابتدا

بیانکرد.

درابتدایکالسمیتوانبه
مرورمباحثقبلیوپرسش

درخصوصمواردیکه
پیشنیازدرسجديداست،

پرداخت.

درابتدایکالسمیتواناز
بچههاسؤالهاييدرخصوص

مباحثقبلیپرسیدواز
تجربههایآنهاهنگاممطالعه

آنمباحثآگاهیيافت.
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برایدستیابیهمکارانبهاينحمايتشرايط
خاصیوجــودداردکهدرذيلبهآنهااشــاره

میشود:
مادهواحدةمصوبمجلسشورایاسالمیبیان
میکند:»تماموزارتخانهها،شرکتها،مؤسساتو
سازمانهایدولتیومؤسساتونهادهایعمومی
غیردولتیودستگاههايیکهشمولقانونبرآنها
مستلزمذکرناماست،همچنیننیروهایمسلح
)نظامیوانتظامی(مکلفاند،بنابهدرخواســت
کارکنانخــود،درزمانحیاتيــاوراثدرجه
اولآنان)پسازفوت(،دردعواهايیکهازانجام
وظیفةآنانناشیمیشوديابهنحویباوظايف
ايشــانمرتبطاست،بااســتفادهازکارشناسان
حقوقیشــاغل،بهآنانخدمــاتحقوقیارائه

کنند.«
همانگونــهکهدرمتنقانــونوتبصرةآنو
آيیننامةمصوبهیئتوزيرانمالحظهمیشود،
قانونگذاربرایبهرهمنــدیازحمايتقضايی،
شــرايطیرادرنظردارد.دراينجاآنشــرايط
رابررســیوهمــکارانرادرحدتوانراهنمايی
میکنیمکهچگونهدردادگاههاازخدماتمشاوره
وحمايتقضايیرايگانوازحمايتکارشناسان

حقوقیدرادارههایحقوقیبهرهببرند.

اولینشرطیکهاينقانونبرایحمايتقضايی
برشــمرده،ايناستکهبايدبادرخواستکتبی
کارمنددرزمانکارمنــدی،ياوراثدرجهيک
)پدر،مادر،اوالدوهمســر(پسازفوتکارمند،
باشد.مادة5آيیننامةاينقانوندراينخصوص
میگويد:»متقاضیحمايــتقضايیوحقوقی
درخواســتکتبیخودراباذکرداليلوجهات
موردنیازبــرایحمايتقضايــیوحقوقی،به
دستگاهمربوطتسلیممیدارد.بدوندرخواست
کارمند،دســتگاهنمیتواندباعنــوانحمايت

قضايیواردپروندهشود.«
شــرطدومايناســتکههردعوايیمشمول
حمايــتقضايینمیشــودوتنهــاآندعاوی
مشمولهســتندکهازانجاموظايفکارمندان
ناشــیمیشــونديابهنحویباوظايفايشان
مرتبطانــد.مطابقمــادة6آيیننامةاينقانون،
تشــخیصمرتبطبودنباباالترينمقاممسئول

استکهمیتواندآنرابهمديرانتفويضکند.
شرطسومکهدرتبصرةيکمادهواحدهآمده
ايناســتکهطرفدعوینبايددستگاهدولتی
باشــدواگردســتگاهدولتیازکارمندیشاکی
بــود،وینمیتواندازخدماتموضوعاينقانون

استفادهکند.

بــا توجه به اینکه همکاران ما در طول ســال در زمينة کاری یا غيرکاری به مشــکالت حقوقی بر می خورند، 
آموزش وپرورش در حمایت از کارمند خود در خصوص معاضدت و حمایت قضایی کارکنان دولت، قانونی با همين 
نام دارد که در سال 137۶ در یک ماده و سه تبصره تصویب شده است. آیين نامه ای هم دارد که در سال 1379 به 

تصویب هيئت وزیران رسيده است.

حمایت حقوقی از معلمان
حسینعاملی٭

یادداشت

٭كارشناسحقوقيادارهكلآموزشوپرورششهرتهران
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امــروزه معلمان توانمند بر این باورنــد که نقش اصلی آنان 
هدایت و درگيــر کردن دانش آمــوزان در فرایند یادگيری و 
خودآموزی اســت، به گونه ای که دانش آموز در هنگام انجام 
تکليف درســی خود،  از توانایی هــا و محدودیت هایش آگاه 
شود تا براســاس این دانش و آگاهی، بر یادگيری خود نظارت 
و کنترل داشته باشــد و آن را هدایت کند. بنابراین، یکی از 
حياتی ترین و همــه جانبه ترین مهارت هایی که معلم می تواند 
به دانش آموزان خود آموزش دهد، تفکر دربارة یادگيری خود 
و آگاهی از عواملی است که بر عملکرد ذهنی او تأثيرگذارند. 
به بيانی دیگر، دانش آموز بياموزد چطور، چه وقت، کجا، و چرا 
باید از راهبردهای شــناختی و یادگيری خاص استفاده کند تا 
بتواند فعاليت ها و تکاليف درسی خود را به درستی انجام دهد. 
به دانِش فرد دربارة تفکر خود و شيوة منظم کردن و هدایت آ ن 

»فراشناخت« می گویند.

هدف  آموزش راهبردهای فراشناختی
هــدفآمــوزشمهارتهــاوراهبردهایفراشــناختیبه
دانشآموزان،راهنمايیآنهابهطورآگاهانهوافزايشاستقالل
دريادگیریوخودآموزیاست.يعنیشناختاينکهچههنگام
وچطورراهبردهایشناختیرادرموقعیتهایمتفاوتبهکار
گیرند.اســتفادهازايندانششناختیبهدانشآموزانکمک
میکنــددرهنگاميادگیریمطالبدرســیديدگاهمثبتیاز
عملکرديادگیریخودبهدســتآورند،اهدافيادگیریخود
رامشخصوبرنامهایبرایدســتیابیبهآنهاداشتهباشند،

نیرهشاهمحمدی٭
تصويرگر:میثمموسوی

راهبردهای 
فراشناختی

عملکردحافظةخودراباالببرند،برپیشــرفتيادگیریخود
تمرکزکنند،ازتجربیاتيادگیریخوددريادگیریموضوعات
درسیوزندگیشخصیاستفادهکنندوبرپیشرفتيادگیری

خودکنترلداشتهباشند.

فرایند فراشناخت و ویژگی های آن
درفرايندفراشناختکهبهآنفرايند»بازتابی«نیزمیگويند،
دانشآموزازخودســؤالمیکنددرهنگامانجاميکتکلیف،
چهمشکلیبايدحلشود؟چهکاریبرایحلاينمشکلبايد
انجامدهد؟چقدرتوانستهاستمشکلرابهخوبیحلکند؟
وچگونهمیتوانددردفعاتبعدیعملکردبهتریدرانجاماين

تکلیفداشتهباشد؟
دانِشدانشآموزنسبتبهخودوتکلیفیکهانجاممیدهد،
شیوةنظارتاوبردرکمطلبوتوانايیاودردرکمعنایمتن،
نمونهایازراهبردفراشناختیاست.اماسؤالايناستکهچه
چیزیدانشآموزراقادرمیسازدهنگامخواندنيکمتن،بر
فرايندهایفراشناختیخودکنترلکاملداشتهباشد؟خواندن
فرايندیپیچیدهاست.خوانندةماهربهدنبالدرکمعنایمتن
اســت،نهانجامواتمامتکلیف.عملکردفراشناختیبهمعنای
آگاهیازراهبردهاونشانههایراهنمابرایکمکبهدرکمتن

استکهدردانشآموزاحساساستقاللايجادمیکند.
آموزشفراشــناختدانشآموزانرابــهمهارتهايیمجهز
میکنــدکهازطريقآنهابتوانندمغــزخودراهدايتکنند
وبههدايتکنندگانيادگیریخودتبديلشــوند.فراشناخت
بــهمعنیتفکردربارةتفکرخودياشــناختباهدفتقويت

يادگیریاست.
منظمکردنفرايندشناختیبهمعنایکنترلشناختتوسط
فردوشــاملبرنامهريزیفعالیتهــا،آگاهیازدرکمطلبو
عملکــردخوددرانجــامتکالیفوارزشــیابیکارايیفرايند
يادگیریوکنترلآناست.برایمثال،هنگامیکهدانشآموز
درخواندنيکمتنباکلماتناآشــناروبهرومیشــود،ازدو
راهبردبرایدرکمعنیکلمهاستفادهمیکند.ابتداازطريق
پیداکردنريشةکلمهوشکستنآنبهواحدهایتشکیلدهنده
)هجاها(،بهدنبالسرنخهایمتنیبرایپیداکردنمعنامیرود
وسپسازفرهنگلغتبرایبررسیدرستیمعنايیکهحدس
زده،اســتفادهمیکند.دانشآموزديگریخودرابرایآزمون
آمادهمیکند.اوازطريقمهارتفراشــناختیتالشمیکند
ازچندراهبردحافظهاســتفادهکند،آنهارامقايسهوتعیین
کندکداميکبرایتقويتوافزايشيادآوریبهتراست.يکی
ازراهبردهایکاربردیآناستکهدانشآموزمباحثدرسی
خودرابادوســتشتمرينکند.دانشآموزانیکهدرگروههای
دونفریيابیشترمطالبدرسیراتمرينمیکنندومباحثرا
بهبحثمیگذارند،نهتنهاحافظهشانتقويتمیشود،بلکهبه

لحاظاجتماعینیزمشارکتدرکارهایگروهیرامیآموزند.

منبع
Wilson, Donna, Conyers, Marcus, (2016) Teaching students to 
drive their brains: metacognitive strategies,actitvities, and lesson 
ideas, ASCD, retrieve at: http://catalog.loc.gov/2016011184

٭دکترایبرنامهريزیدرسی،عضوهیأتعلمیسازمانپژوهشوبرنامهريزیدرسی

مقاله
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شعر

فنجان فال
نهپربرایپريدننهبالدادهبهمن

فقطخیالوخیالوخیالدادهبهمن
اگرچهحالمراازنگاهمیفهمد

ولیچهفايدهاندوهاللدادهبهمن
نصیبمازهمةآبهاکفیهمنیست

دلمخوشاستکهُتنگیزاللدادهبهمن
ستارهاینهدراينهفتآسماناما

چههاکهدرتهفنجانفالدادهبهمن
رسیدهامبهزوالیکهگمشدهاستدرآن

کمالمطلقهرچهکمالدادهبهمن
بهطولوعرضجهانشچهطعنهایزدهاست

کسیکهبودنمحضشمجالدادهبهمن
علی شهال زاده 

  
جیغ

تونیستیو
نیستی

تمامبودنمراگرفتهاست
تونیستیوبازهمدِراتاق

کهتابرفتنتورانداشت،جیغمیکشد
تونیستیوآننسیمروزهایپیش

ردایبادبستهبرتنش،شبیهرهزنان
میانکوچههایبیتوردشدن

نشستهدرکمین
بهسویمن

دوبارهتیغمیکشد
نگاهمیکنمبهجاده،تااگرنرفتهای،بايستی

نگاهمیکنمولی
تونیستیکهنیستی

رضا یزدانی 
 

ریشه های دونده
درختیهفتادهزارسالهام

باريشههايیکهبهقداستزمینمیرسند
بهقداستمادرم

وبهپیریاشکهایپدر
درختیهفتادهزارسالهام

ثبتدردفاترقانونیمیراثفرهنگی
کهبرقدندانهایهیچارهای

چارهایبرایخاطراتهفتادهزارسالهاشنخواهدداشت
درختیهفتادهزارسالهام

کهروزی
ازمیانتمامچاقوهايیکهبرتنشيادگارینوشتند

عاشقتوشد
تويیکهدرگورستانیدوردستخفتهای

وريشههايم
هرچهمیدوندبهخاکتنمیرسند!

حميده غالمی

معرفی کتاب
ازپیلهتــاپروانگیمجموعهشــعرهاینیمايیدکتر
محمدرضا روزبهاستکهنشــر»شهرستانادب«به
چاپرساندهاســت.دراينکتابباشعرهايیمواجهیم
کهدرفضاهایاجتماعیعاطفیوگاهیفلسفی،بازبانی
سادهوبیانیتازه،سرودهشدهاند.لحنکتابمارابهياد
نیمايیهایقيصر امين پورمیاندازد.ازپیلهتاپروانگی
تجربههایتازهایاســتکهخواندنشرابهشعردوستان

عزيزتوصیهمیکنیم.

سه شعر از این کتاب
)باالهامازشعرعقابدکترناتلخانلری(
...ديدیعقابقصةماعاقبتچهکرد؟

ازاوجآسمان
آمدفرودورفتپیگندخوارگی!

ديدی
آنپاکُپرغرورهمآخرپلیدشد؟

ديدیچگونهزاغسیه
روسفیدشد؟

هشدار!
فرقوفاصلهاینیست،آنَقَدر

ازروحآسمان
تابیستارگی!

 
شگفتا!

بیآنکهزدانشبردتوشهای
همینجعبةجادویپیشرو

جهانیاستبنشستهدرگوشهای!
 

تورفتهایاما
اگرچهاينهمهپايیزمیوزددرمن

شبانهبازبهيغمایايندلتنها
خیالچشمتوـآنکوچهباغـآمدهاست

چهدزدقهاری
نهباچراغ

کهباچلچراغآمدهاست!
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شاعران ایران در جهان  )1 (
پیشازآنکهجايگاهشاعرانايرانرادرادبیاتجهانبررسی
کنیم،مختصریپیشینةتوجهمترجمانوپژوهشگرانخارجی

بهآثارايرانیرامرورمیکنیم.
قرنشانزدهمیالدیراکهمقارناستباحکومتشاه عباس 
صفوی،نقطةآغازينتوجهاروپايیانبهآثارايرانیدانســتهاند.
هرچندقبلازايندوره،زرتشــتبهعنواناولینشخصیت
ايرانیودرپیآنداســتانهايیازشخصیتهایباستانیايران
موردتوجهغربیانقرارگرفتهبودند،امادردورةصفویارتباط
ومراودهبااروپا،بهويژهفرانسه،بهطوررسمینقطةآغازتوجهو

شناختاروپايیانازآثارايرانیبهحسابمیآيد.
دردورةصفــوی،توجهغربیانازشــخصیتهاوآثارقبلاز
اسالممثلاوســتاوارداويرافنامهبهسمتافسانههایمتأخرو
پهلوانانورشادتهایآنان،بهويژهشاه اسماعيل،تغییرکرد
کهکشــورهايیچونفرانســه،انگلیسوآلماناولینهایاين

حرکتبودند.

شايدسیاحانکشــورهایاروپايیبانوشتنسفرنامههايشان
مهمتريننقشرادرشناختومعرفیايرانوآثارايرانیبهجهان
غربداشــتند.درپیاينحرکتها،اندکاندکتوجهوشوق
اروپايیانبهشــناختبیشــترايرانوآثارايرانی،بهويژهادبیات
منظوموشــاعرانايرانی،روبهفزونیگرفتودرفرصتیکوتاه،
آثارپژوهشیوترجمه،نسبتبهاشعارشاعرانايرانازگذشتهتا
عصرصفوی،شدتگرفت.درادامهنیزاينروندباسرعتیبیشتر

دردورههایقاجارودوپهلویوامروزبهجلوحرکتکرد.
دراينستون،نگارندهبرآناستکهجايگاهچندشاعرايرانی
درجهانرامعرفیکندوبهترجمههاوپژوهشهایپژوهشگران

اروپايیدربارةآنهابپردازد.
درشمارههایبعد،بهترتیببهجايگاهفردوسی،خیام،عطار،
نظامی،سعدی،مولویوحافظدرادبیاتجهانپرداختهخواهد

شد.
علی آبان

غزل
مگرتوازتبارداسيانژادخنجری

ترحمینمیکنی،شفقتینمیبری
کهبرلطافتغزالنازآرزویما

چوخنجریشدیکهمیکشندرویحنجری
تبرمزنبهريشهامبیاکمیلطیفباش
کهسالهاگذشتتانهالشدصنوبری

منازتبارياسهاتووتمامداسها
بگوکهپسکجاستآنبرابریبرادری

وبازاينگاليةهمیشگیونارسا
توآبرویعاشقیکهبردهاینمیخری

برایاينسؤالبینقابمنجوابباش
بگوکهازتبارداسيانژادخنجری

 دکتر عليرضا رضائيان
 دبير- بهشهر

پشت خط  18 
اينسطرهارابخوانید:

وسفربايدکرد
دردلزنجرهها،ماهیها

عشقرابايدجست،
درتپشهایدِلمورچهای

مهررابايدکاشت
دردلِشورکوير
ابررابايدگفت:

برگرابايدشست
جذببايدگرديد

درکرانیازنور
ذوببايدگرديد
جذببايدگرديد

ازايننوعنوشــتهها،همهجاهستو
بیشــترازهمهدرصفحــاتاينترنتو
دربرنامههایصداوســیما.نويسندگاِن
ســطرهايیازايندست،خیالمیکنند
شــاعرندوشعرســرودهاندوبسیاریاز
مردموحتیمتأســفانهاهلادبیات،اين
نوعنوشــتههاراشعرمیانگارندوبازنشر

میکنند.
اگربهآنهابگويیماينجورنوشــتهها
شعرنیست،دربهترينحالتمیگويند:
هرکسسلیقهایونظریداردونظرهر

کسبرایخودشمحترماست.
اماچرااينگونهنوشتههاشعرنیست؟

اولبهخاطراينکهبیسروتهاست.

يعنیارتباطمیاناجزایکالمگسسته
اســت.مثاًل:»عشــقرابايدجستدر
تپشهایدلمورچهای«.جملههايیاز
اينقبیلهیچچیزینمیگويد.حّرافی

است.بازیباکلماتاست.
يامثاًل:»جــذببايدگرديددرکرانی
ازنور«.چنینجمالتینهاشــارهایبه
جهانواقعیدارند،نهارتباطیبادنیای
درونونــهحتیدرعالــمخیالقابل

تصورند.
شــعرچیزیبیشازکلماتوجمالت

موزونوحرفهایتخیلیاست.
اسماعيل امينی

لنگانـ میرودارابةفرسودهایـ
میکشدارابهرااسبینحیفومردنیدرشب

آنطرف،شهریغبارآلود
پشتگاری

سطلیآويزان
پرازخالی

خفتهگاريچی،مگسهااينوروآنور
پشتگاریجملهای:

»برچشمبدلعنت«
عمران صالحی
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شقايقبهرامی٭
تصويرگر:میثمموسوی

روزهایاولمعلمی،مــدامهیجاناتمثبتومنفیمتنوعی
راتجربهمیکردم،امااحساســیکهبارهاوبارهاتکرارمیشد،
احساستنهاماندنوواماندگیبود.بايدبرایمواجههبامسائل
واقعیکالســمآمادهمیشــدم،ولیتنهابــودموهیچراهی
پیشرویخودنمیديدم.کتابهابرایدنیايیايدهآلنوشــته
شــدهبودندوجســتوجودراينترنتهمبهراهکارهايیکلی
ختممیشدکهروشــنبوددرشرايطکالسمن،بامختصات

منحصربهفردش،محکومبهشکستاند.
دردفتردبیرانکهمینشســتم،بهچهــرةبقیةمعلمهانگاه
میکردموازخودممیپرسیدم،يعنیاينهاهیچکداممشکالت

مشابهیندارند؟وهمانطورکهحدسمیزدم»نه«،بهحالشان
غبطــهمیخوردم.نمیدانمدقیقًاچطورشــد،امايکوقتیبه
خــودمآمدموديدمديگرناظرســاکتدفتردبیراننیســتم؛
زنگتفريحهايیکهدرکالسنماندهبودمتابادانشآموزیحرف
بزنميافعالیتآنجلســهراهمراهبچههاتمامکنم،بهگفتنبا

همکارانوشنیدنازآنهامیگذشت.
درهمینگفتوگوهابودکهفهمیدمتنهانیستموبقیةمعلمها
همبامسائلمشابهیمواجهمیشوند.آنهاهمخیلیوقتهاتنها
میمانندوکاروبچههاچنانبههويتشانگرهخوردهاستکه
خیلیوقتهابهخاطرهمینمسائلدرزندگیشخصیشانهم

پرسشگری 
مشارکتی

کلید خروج از بن بست

٭دبیرمنطقة1تهران

تجربه
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زمینگیرمیشوند.اماهمیشهتامیآمديماز
کلیگويیبگذريموواردجزئیاتتعیینکننده
درحلمسئلهشــويم،زنگخوردهبودوبايد

برمیگشتیمســرکالس.ازبختخوش،بعضی
ازآنمعلمان،بعدترهادوســتانخوبمنشدندو

بسیاریبعدازظهرهاوحتیگاهیشبهاتاديروقتزمان
کافیداشتیمبرایپرداختنبهپیچیدگیهاوبرنامهريزیبرای

فردایکالسهايمان.
هربارکهدوســتمعلمیکمکمیکردبهآناحساستنها
ماندنوواماندگیغلبهکنم،يابهدوســتمعلمديگریکمک
مشابهیمیکردم،درروشنیوامیدواریبعدازآن،آرزومیکردم
هرمعلمیبهچنینامکانیدسترســیداشــتهباشد.وقتیبه
انتخابدرسهایدورهفکرمیکردمهماينآرزوبرايمپررنگ
بود.دوستداشــتمبتوانماينامکانرابرایمعلمانبیشتری
فراهمکنم.وقتیباالخرهکاربامعلماندرقالب»پرسشــگری
مشارکتی«راشروعکردم،فهمیدمکهآرزویچندانمحالیهم

نبودهاست.
اواخرآذر96بودکهاولینجلســةپرسشگریمشارکتیدر
مدرسهبرگزارشد.16معلمومعاونومديردرجلسهبودند.ده

جلســةديگرهمبعدازآنبرگزارشدوحاال
کهتقريبًايکسالونیمازآنروزمیگذرد،
نزديــکبه30معلمديگــرهمبهجمعمان
اضافهشدهاندوهرکدامدرگوشةخودشان،با
توجهبهشرايطونیازهایهمکارانخودشان،کار

راادامهمیدهند.
ماکهنتوانســتهبوديمدرســاعتکاریمدرســهوقتآزاد
مشــترکیپیداکنیم،عمومًابعــدازاينکهبچههاراراهیخانه
میکرديم،دورهمجمعمیشــديم.بارهاوقتیخستهوکوفته
بعدازجلسةپرسشگریمشــارکتیدرترافیکگیرمیکردم،
ازخودممیپرســیدم،مگراينمعلمهاهمانهايینیستندکه
هموارهازتعدادزيادجلساتمدرسهایشکايتمیکردند!حاال،
بااينکهتمامروزراســرکالسبودهاند،يااصاًلروزکاریشــان
نبودهاستوقراربودهخانهباشند،چهشدهاستکهبدونهیچ
اجباریحاضرنداينيکونیميادوساعتاضافهرادرمدرسه
بگذرانندودريکجلسةديگرشرکتکنند؟بعضیپاسخهايیرا
 کهدرکتابهاومتوندانشگاهیبرایاينپرسشآمدهومنوـ
معلمانديگریکهدراينجلساتشرکت تاجايیکهمیدانمـ

کردهاند،آنهارازندگیکردهايم،برايتانآوردهام:

فرایند پرسشگری 
مشارکتی دانش 

پیشین معلمان را به 
رسمیت می شناسد 

و آن را به کار 
می گیرد

برگزاریاينجلساتامکاناتخاصینمیخواهد،تنهاتعدادی
معلمعالقمندبــهيادگیریازهموباهم،وفضايیبرایدورهم
جمعشدن.هرجلسهيکیازمعلمانگروه،باپذيرفتننقشارائه
دهنده،موضوعیرادرزمانپنجتادهدقیقهباگروهبهاشــتراک
میگذاردوشواهدیازکالسدرس)مثاًلفیلم،صدا،طرحدرس،
کاربرگآزمونونوشتهيانقاشیدانشآموز(رانیزهمراهمیآورد.
موضوعارائهکاریاستمربوطبهکالسومدرسه،کهمعلمدوست
داردازتجربههایمرتبطهمکارانشدربارةآناستفادهکند.عالوه
برمعلمارائهدهنده،يکنفرگرداندنجلسهرابرعهدهداردويک
نفرنیزمسئولیتمستندسازیوثبتجلسهرامیپذيرد.گرداننده،
پیشازجلســه،عالوهبرکمکبهارائهدهنــدهبرایآمادهکردن
محتوایارائه،باتوجهبهجنسمســئلهوشواهدیکهمعلمدر

دستدارد،کمکمیکندچارچوبگفتوگویمناسبیانتخاب
شود.چارچوبگفتوگودرواقعمجموعهایازراهبردهاستکه
مسیرگفتوگوومراحلآنرامشخصمیکندتابحثمنسجم
وهدفمندباقیبماند.اينراهبردهادرجلســههایپرسشــگری
مشارکتی،بهمنظورتسهیليادگیریدرگروهوايجادفضایامن

گفتوگو،بهکارگرفتهمیشوند.
درادامهاينمجموعهيادداشــتها،چندچارچوبکاربردی
گفتوگوراهمــراهبامثالهايیواقعــیازتجربههایگروهی
خودمانمعرفیمیکنیم.امیدوارمشــماهــمبهتدريجگروه
پرسشگریخودتانراشکلدهید.انزوایپنهانپشتشلوغی
دفترمعلمانرابشکنیدوبايکديگرودرکناريکديگريادبگیريد

ويادبدهید.

محتوایجلساتبهطورمستقیمباکارمعلمومشکالتروزمرةاودرکالسدرسمرتبطاستوبرایمواجهةبهترباآنمسائل
کمکشمیکند.

فرايندپرسشگریمشارکتیدانشپیشینمعلمانرابهرسمیتمیشناسدوآنرابهکارمیگیرد.
فضایروانیامنجلسات،فرصتديدهشدنوشنیدهشدنرابرایهمةافرادفراهممیکند.

هرشرکتکنندهجمعبندیخودشراازهرجلسهشکلمیدهدوگردانندةجلسهياديگرشرکتکنندگان،درستیوغلطبودن
چیزیراتحمیلنمیکنند.

پويايیوپايداریاينجلساتبهاينمعناستکهپرسشگریمشارکتیبهمعنیکارگاههايیکهبعدازچندساعتبهپايانمیرسد،
نیستودرطولسالتحصیلیبهطورمستمرادامهدارد.برنامةجلساتازپیشتعییننشدهوهربارمطابقنیازهایشرکتکنندگان

شکلمیگیرد.
ترکیبپايهها)درصورتامکاندورهها(وحوزههایآموزشیفرصتیبرایخارجشدناززمینههایمعموليکمعلمومواجهه

باافقديدهاینوفراهممیکند.
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معلمی در ماندانائو
 در مدرسه های ماندانائو، ایالتی در حوزة 
وجود  عجيبی  آداب و رسوم  آرام،  اقيانوس 
دارد که توجه شــما را به بخشی از آن ها 

جلب می کنيم:

 درماندانائورســماستکهسرعت
تغییــرمحتــوایکتابهــایدرســی
باســرعتحرکــتفضاپیمایشــاتل
هماهنگشود.مرسوماستکهمعلمان
درايــنمنطقهبهتدريــسکتابهای
جديدیکهخودشــانهمازآنهازياد
مطالــب و بپردازنــد ســردرنمیآورند
آنرابافشــارچهارصدپاســکالتوی
مغــزدانشآموزانفــروکنند.همزمان،
بايدمحتوایکتابهاراسفت شاگردان
وســختحفظکنندوآنرادربســت

رویتخمچشمشانقراردهند.

 بعضیازمدرسههایماندانائوبهکلیة
تجهیزاتآموزشهوشمنددرحدکورکردن
چشمحسودمجهزند،ولیبراساس»قانون
بقایسیستمآموزشیعصرپارينهسنگی«
ادارهمیشوند.براساساينقانون،سیستم
آموزشیپارينهسنگیازبیننمیرود،بلکه
ازنســلیبهنسلبعدمنتقلمیشود.يک
ضربالمثلمعروفماندانائويیدرراستای
تئوريزهکردناينرسممیگويد:»میزيو
ـاسـپیکالسدارهومدرســههاآنرا
تهیهکنند،منتهابــرایمصارفتزئینیو

پختوپز.«
يکمسئولمربوطههمدرادامهمیگويد:
»درضمن،فنــاوریارتباطاتواطالعات

خیلیمهماست.«

روياصدر
تصويرگر:سامسلماسی

 ماندانائوبهشــدتازآشــنايیدانشآموزانبافنــاوریاطالعاتو
تکنولــوژینوينرنــجمیبردواينامرمعلمانرابامشــکالتعديدهای
روبــهروکردهاســت،چنانچهعبارت:»اوا،چرااينفايلهمچینشــد!«
بــرایبرخیمعلماندربعضیکالسهایدرسحالتجملةقصارراپیدا

کردهاست.
درچنینمواردیرسماستکهدانشآموزان،هنگامسروکلهزدنمعلمانبا

تکنولوژیمدرن،لبخندنمکینتحويلدهند.

طنز
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 معلماندرماندانائواجازهدارندبهمدتدوساعت
درهفتهچرتبزنند.اينچرتکهاصطالحًا»قیلوله«
نامیدهمیشــود،بهکالسهایآموزشحینخدمت
مربوطاست.مســئوالنباوردارندکهاينخوابهای
قیلولهبهافزايشانرژیمعلمانمنجرمیشود،چون
رتبهوپايهشانراارتقامیدهدوامیدبهزندگیرادر

آنهاتاعرشاعالوآسمانهفتمباالمیبرد.

 درايننقطهازاقیانوسآرام،اگرمعلمیقصدبازخواست
ازشــاگردیراداشتهباشد،بايدحتمًاگواهینامةطیدورة
آموزشفنونرزمیرابهدفترمدرسهارائهدادهباشد.اينرسم
اززمانیبهاجرادرآمدکهمشــخصشدبرخیاولیاهنگام
ســالمواحوالپرســیبامعلمفرزندشــان،اصــراردارند
آشنايیشــانبافنونرزمــیرابهرخاوبکشــندوماجرا

همچناندردستبررسیاست.

 اهالیماندانائوسالیيکبارمعلمهارارویسرشانحلوا
حلوامیکنند.دراينآيینعجیبکه500سالقدمتدارد،
افرادوظیفهدارندتامیتوانندخطاببهمعلمانتعارفهای
قلمبهســلمبهتکهپارهکنندولوحتقديرردوبدلنمايند.
ردوبــدلکردنفنجانهــایترکــیوقوارههایپارچة
چیتروتشــکیهمبخشهايیازاينرسمدرگذشتههای
نهچنداندوراست.درمواردیرسماستکهمعلماندراين
روز،ضمنپشتچشمنازککردن،برایمديرانمدرسهها
چنانهدايایسنگینیبخرندکهباکمرهایمعمولینتوان

آنهاراجابهجاکرد.

 درمدرســههایماندانائــوخارانــدنســروديگــر
فعالیتهــایمخربفــردیواجتماعــیوفعالیتمحور
برایدانشآموزانممنوعاســت.مطابقاينرسم،محتوا
وحجمکتابهایدرســیبايدچنانپروپیمانباشدکه
امکانفعالیتراازشــاگردانســلبکندوآنهارابرای
درسخوانــدنرویصندلیهاچهارمیخنمايد.اينرســم
معمواًلمعلمانوشاگردانراازترستمامنشدندرسها
وخوردنبهتعطیــالتاينورترمواونورترمدچارزخم
معدهورودهواثناعشــروســايردردهــایجهازهاضمه

میسازد.
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زهراصنعتگران
عكاس:غالمرضابهرامي

مدرسه در دست بچه ها
نظافت همة طبقات این دبيرستان پسرانه برعهدة خود دانش آموزان است. نظافت، دانش آموز، دبيرستان، پسرانه! به نظر شما آیا در 
کنار هم قرار گرفتن این کلمات غریب نيست؟ می دانيم که در چند سال اخير توجه به مسائل بهداشتی، محيط زیستی و ... با اقبالی 
بيش از گذشته رو به رو شده است. اگر چه در کنار برجسته شدن این مسائل، لوث شدن و نمایشی شدن بيش از حد آن ها هم جای 

تأمل دارد. 
به فاصلة چند ماه در دو بازدیدی که از دبيرســتان مذکور داشتيم، در جلساتی با مدیر، معاون، دانش آموزان و حتی خدمتگزاران 
مدرسه، اطالعات به نسبت خوبی از شيوة شکل گيری ایده های آنان و فرایند عملی شدن و ثمربخشی این کار به دست آوردیم. آنچه 

در ادامه خواهيد خواند، گزارشی از این جلسات است. 
»ایده های« تيم مدیریتی این مدرســه، از آنچه روی نقشه ـ در منطقة یک تهران ـ می بينيد، به شما نزدیک تر است. از دستشان 

ندهيد.

گزارش
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مدیر  مدرسه، علیرضا باقری: 
راه رسیدن به نگرشی مشترک

تالشمابراينبودکهتمامذینفعانمســائل
انضباطیرادرتدوينمقرراتواهدافمدرسهسهیم

کنیم.ازاينروباهمراهیمعلمان،اولیا،دانشآموزان
وحتیفارغالتحصیالن،طی12مرحلهبهتصويبمقرراتی

رســیديمکهازدغدغههاونیازهایهمةمانشــئتگرفتهبودند.
بهعالوه،تشــکیلهفتگیشــورای18نفرةدبیرانعاملیشدبر
پويايیاينمقررات.بهويژهکههدفمابیشازهرچیزايناســت
کهمدرســهرابهمحیطیبرایزندگیتبديلکنیم؛محیطیکه
نظافتروزانهجزئیازآناســتتادانشآموزانمدرسهرا»خانة
خود«بدانندومقرراتبرايشانازحالتدستوریيانمايشیخارج

وبهبخشیازنگرشدرونیآنهاتبديلشود.

چطور مدرسه ای مفید بسازیم؟
بهنظرمن،آنچهدرســاختنمدرســهایمفیــداهمیتدارد،
پیشوبیشازمســائلاجرايی،نگــرشواحدمدير،معلم،اولیاو
دانشآموزاناســت،وگرنهکارسختینیستکههرمدرسه15
دقیقهازوقتشرابهنظافتمحیطمدرســهتوسطدانشآموزان
اختصاصبدهد.مهمايناستکهخوددانشآموزانودبیرانبايد
دغدغه،رغبتوهمتالزمرابرایاينســاختنداشتهباشند.در
اينچندســال،قدماولمارسیدنبهثباتینسبیدرايننگرش
بودوحاالباتوجهبههماننگرش،ســعیدر»پختهترشدن«در

ظرافتهایاجرايیداريم.

انعطاف فرهنگی
مابرحسبشرايطمحیطیوبسترفرهنگیدانشآموزانوتوجه
بهآنچهدرذهنآنهاوزندگیروزمرهشــانرخمیدهدبرنامهريزی
میکنیــم.بچههای
ما مدرسة

ممکناســتدرآيندهبرایتحصیــلدرکنار
خانوادهنباشند.ازاينرو،ازهماکنونبايدبتوانند
درکنارتحصیلکارهایخودشانراانجامدهند.
زمانیکهنوجوانباتوجهبهزندگیشــخصیاش
»احســاسنیاز«بهانجامکاریراپیداکند،بهفرض
درزمینةنظافت،نتیجهاينمیشودکهاصاًلمحیطراکثیف
نمیکندتانیازبهنظافتباشدوحفظنظافتمحیطزندگیبرایاوبه
نگرشیدرونیتبديلمیشود.رفتارايندانشآموزحتیدراردوهای
خارجازمدرسهنیزبهشدتتحتتأثیرقرارمیگیرد.البتهنقشمعلم
رانیزنبايددراينقضیهناديدهگرفت.متاســفانهدراکثرمدرسهها
»قدرت«بیشازاينکهدردســتمعلمباشــد،دردستمدير،ادارة
آموزشوپرورشوساختارهایخشکرسمیودورازبسترفرهنگی

دانشآموزاناست.
مدرسةسالمآناستکهدرآننقشمعلمپررنگونقشمدير
وناظمکمرنگباشــدوـفرضًابــرایگزارشهاـمصاحبهکنندة
آزادبتوانــددرفضایمدرســهوکالسبهمشــاهدهبنشــیند.
بودنکنشهاســببمیشودمدرسهازصوریونمايشی معنادار

شدنفعالیتهايشفاصلهبگیرد.

اشتباه های جبران ناپذیر
يکنکتةحائزاهمیت،به»رســمیت«شــناختناشــتباههای
دانشآمــوزانوعادیتلقیکردنآناســت.همــةمادرزندگی
روزمرهماناشتباههایبزرگوحتیخطاهایجبرانناپذيرداريم.
پسهمراهداشــتنتبلت،يااززيــرکاردررفتندانشآموزقطعًا
نمیتوانداشــتباهیجبرانناپذيرترازآنچهدرزندگیخودمانرخ
میدهدباشــد!درايندبیرســتان،مابهجایتوبیخدانشآموزو
تحکمکردنبهاوکه»چرااينکارراکردی؟«،میپذيريمکهآن
اشــتباهرخدادهوتمامشدهاست.بهاصطالحخودبچههابهآنها

»گیر«نمیدهیم.
مابارسیدنبهدرکیمشترکبادانشآموز،دربارةآنچهدرذهن
اووجوددارد،تالشمیکنیمدانشآموزانباراهحلهایخودشان
بهاصالحاشتباهخودبپردازند.وظیفةمدرسهايناستکهفرصت
موردنیازبرایيافتناينراهحلرابرایدانشآموزفراهمآورد.پس
ازآن،داشتن»حقانتخاب«قطعًامسئولیتپذيریوخالقیترا

بههمراهخواهدداشت.

آقای وکیلی؛ معاون
مراحل شکل گیری ایده

ايــنطرحدرســالهایگذشــتهنیزدرمدرســه
انجاممیشــد؛امابــاصورتیمتفــاوت.اوايلچند
نفــربهصورتچرخشــیمســئولیتنظافتکالس
رابرعهــدهمیگرفتندوفقطنظافــتکالسهابر
عهــدةدانشآموزانبود؛امادرحــالحاضر،بهجز
قســمتهایاداری،نظافت22نقطهازمدرسه،که
شاملســرويسهایبهداشــتینیزمیشود،توسط
دانشآموزانصورتمیگیرد.آنچــهامروزمیبینید،
باتوجهبهبازخوردهاورفعنواقصســالهایگذشته،

تالش ما بر این بود 
که تمام ذی نفعان 

مسائل انضباطی را 
در تدوین مقررات 
و اهداف مدرسه 

سهیم کنیم
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بهشــکلوشــمايلفعلیاشدرآمدهاست.درحالحاضر15
دقیقهبهســاعاتبرنامةدرسیمدرســةمااضافهشدهومعلم
موظــفاســتکالسراتحويلبدهد،حتیاگردرســشتمام
نشــدهباشــد.باتوجهبهدورةدومبودناينمدرسه،درابتدا
خانوادههــانگرانبودندکــهمبادابرنامههایجانبیمدرســه،
کنکوربچههاراتحتالشــعاعقراربدهد.اماپسازبرنامهريزی
وگفتوگوهایدوطرفه،اينروزهاشــاهداستقبالخودوالدين
ومشــارکتآنهادرايدهيابیوارائةراهکارهايینونیزهستیم.
برایمثال،خانوادههادرابتدابانظافتســرويسهایبهداشتی
چندانموافقنبودند،امايکیازوالدينکهپزشــکبود،باآگاه
کردنمــاازخطراتاحتمالی،توصیهکردبــاتهیةلباسهايی

ايمــنازآســیبهایاحتمالــیايــنطرح
کنیم. پیشگیری

شیوۀ اجرا
دانشآموزان، خدماتی برنامة
تاريخهــایآنونقاطیکههر
دانشآموزنظافتآنرادرهر
ماهبرعهدهدارد،پشــتدر
کالسنصبشــدهووظیفة
ناظمهــمنظارتبــربرنامه
است.درهمانروزاول،ازمدير

مدرسه،جنابباقری،درخواست
کرديمخودايشــاننیزدرنظافت

شــريکباشندودردفترشــانراباز
بگذارندتااحساسنابرابریبهدانشآموزان

دســتندهد.شیوةتربیتیماپلیسیوپادگانی
نیســت.دانشآموزاندورةدومهمبچههایدبســتانینیستند.با
توجهبهنسبتقدوهیکلشــانبامعلموناظمبهراحتیمیتوانند
بگويندنهواز»دســتور«تمردکنند؛اماارتباطدوســويةآنهابا
مســئوالنواختیاریکهبهآنهادادهمیشــود،گاهیآنهاراتا
ساعتهشــتونهشبدرمدرسهنگاهمیدارد.نوجوانهایمادر
مدرســه»زندگی«میکنند.ماآنهارايکبزرگسالدرمقیاس
کوچکنمیبینیمبلکهمتناسبباهمانچیزیکههستندازآنها
توقعداريم.مانمیخواهیمباتنبیهبدنیيادادزدنبرسربچههاکه
درسالهایگذشتهحتیدرهمینمدرسههمرواجداشت،اشتباه
دانشآموزانرابااشــتباهپاســخدهیموبهبازتولیدغلطاينرفتار
دامنبزنیم.وظیفةمعاوناندراينطرحبرقراریارتباطمناسببین

دانشآموزان،دبیرانواولیاوتسهیلگریدرپیشبردبرنامهاست.

دستاوردها
شايداينطرح،دربعدشــخصی،دررفتارخودمنتأثیرداشت.
مناعترافمیکنمکهقباًلفردتندمزاجیبودم،ولیدرحالحاضر،
بهگونهایکاماًلدرونیشــده،ازعصبانیتاجتنابمیکنم.ازديگر
نتايجطرح،جدایازمسئولیتپذيریدانشآموزان،رضايتوالدين
وکمشدنبارمالیمدرسهبود.ماهرسالهتعدادیشیشةشکسته
وچاهگرفتهداشــتیم،اماخوشبختانهامسالهمهدرحفظمدرسه

سهیماند.ما
باباورهـای
هـــمديگر

کلنجاررفتیم
ودرنهايتهمگی

بهتعديلرفتارهايمان
پرداختیم.

نکتةديگراينکــهتازمانی
کهايدههاغیررســمیباشــندوبه

قوانینتبديلنشــوند،پذيرششــانمشکل
اســت.ماارتباطخانوادهودانشآموزبابرنامةرســمیمدرسهرا
پیشازثبتنامبرقرارمیکنیمواينســببمیشــودآنها
بهراحتیقوانینمــارابپذيرند.ازهمهمهمتر،دراين
ســالهامابهنقاطضعفمدرسهنیزپیبردهايم.
ازجملــهاينکــهچــرابــرایخدمتگزارانمان
لباسیراکهدانشآموزانهنگامتمیزکردن
سرويسهااستفادهمیکنندتهیهنکردهايم
ويــاچراباوجوداينکهمیــوهوغذایگرم
بهدانشآمــوزانمیدهیم،اينهمهتولید
زبالةپالستیکمانباالست؟اينهاآگاهیما

رابرایرفعنواقصفعلیباالبردهاند.

آقای موسی زاده؛ خدمتگزار
درايــنمــوردبیشازاينکهمــنکمکیدر
بهاجرادرآمدنطرحداشتهباشم،خودمسودبردم،
چونوظايفخودمبهنســبتکمترشد.خودماازتی
فرودگاهاســتفادهمیکرديم،اماچونآنتیهابراینوجوانی
کههیچوقتتینکشــیدهبودســنگینبود،منپیشنهاددادماز

تیهایســبکتراســتفادهکنند.جاروهایچوبیراهم
اگردرستاســتفادهنکنید،همهجابیشترکثیف

میشود،تاتمیز!کارمنيادآوریايننکات
وتحويلگرفتنوســايلبود.جايیرا

همدرنظرگرفتیمتادانشآموزان
وســايلراازهمانجابردارندو

اوايل در بگذارنــد. همانجا
مواردیازآســیبزدنبه
وســايلوشکستنتیو
جاروداشــتیم،اماحاال
کمترشده.شايدچون
کار اين ديدند بچهها
همیشــگیاستوبا
آسیبزدنبهوسايل،
کارخودشــان)کهبه
هرحالبايدانجامش
ســختتر بدهنــد(

وســايل از میشــود،
مراقبتکردند.
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از زبان دانش آموزان
علی تبارکی؛ پایۀ یازدهم

منقبلازاينجابهمدرســهای
میرفتــمکهخیلیســختگیر
بود.بینبچههاهمفقطفضای
رقابتحاکمبود.اماحاالدراثر
صمیمیتیکــهبینماايجاد
شدهاست،استرسکنکوررا
همکمترداريم.مندرخانه
درحدتمیزکردناتاقخودم
تابســتان اما میکنم، کمک

ســرکاررفتم.مدرسةقبلیبه
دردکارکــردنبیرونازفضای

دانشگاهیامنمیخورد.اينکهاينجا
بهجزدرسچیزهایديگرراهمياد

میدهندخوباســت.مثــاًل»توانايینه
گفتن«زمــانکاربهدردمنخــوردوايناز

مسائلیبودکهمدرسةمابرآنتمرکزکرد.

احمدرضا کاظمی؛ پایۀ دهم
بهنظرمنکارخاصیازمدرسهبرنمیآيد؛امادروضعیتفعلی
الاقلهمینکهنوعچیدمانمیزهاپشتهمنیستياهمینکه
حقآوردنتبلتوموبايلراداريمويواشکیحملشنمیکنیم،
خوباســت.ازضعفهایمدرســههماينکههیچســايهایدر
حیاطنداريم.بهخاطرنداشتنفضایسبز،منيکیپینگپنگ
را)کهورزشسالنیاســت(انتخابکردمتاالاقلآفتابوسط

مغزمنتابد!

بابک روانبد؛ پایۀ یازدهم
مناينراکهمعلمهاهمباماکارمیکننددوســتدارم.حس
میکنمآنهاغرورشــانرامیشــکنندتابامادرمدرسه
سهیمشوند.البتهقسمتســرويسبهداشتیفقط
برایماســت.آزادبودنموبايلو...همباعثشد
کاًلموبايلبرايمانعادیشودوازچشممان
بیفتد.منتابستانکالسکارآفرينیرفتم
ودردوچرخهفروشــیمونتاژدوچرخه
میکردم.بدنیستازاينفرمکارهای
متنوعدرمدرســههمداشتهباشیم
ويادبگیريماگراســتاددانشگاههم
نشديم،ازعلممانبرایتجارتو...

استفادهکنیم.

مرتضی سیدی؛ پایۀ یازدهم
منبرادرمآلماناستوخودمهم
احتمااًلازايرانمیروم،امامدرســه
رابهخاطراينکهمــارابرایزندگی
آمادهمیکنددوســتدارم.الاقلاالن

میدانماولبايدجاروکنیم،بعدتیبکشیم!
بهنظرمن،کنکوريکامتحاناســت
کهمیتوانازرویيکتعدادکتاب
مشخصودريکزمانمشخص
درآنموفقشــد.مااگربیشتر
ازآنچه»واقعًا«نیازاستبرای
کنکوروقتبگذاريم،ازوقتی
کهمیشودبرایباقیزندگی
گذاشتکمکردهايموهمین
عاملاسترسوسردرگمیهمه
میشود!ازاينکهبچههایپیش
باپیژامهدرمدرســهمیگردند،
خوشــممیآيد.احساسخانهبه
آدمدســتمیدهــد.البتهبعضی
مســائلهمبیکاربرداست.مثاًلسال
اولبههمةماتبلتدادند،امااستفادهایاز
آنهانمیشود.يامثاًلچرابرایچنددقیقهدير
وزودرسیدن،وقتیخودمعلمهاهمگاهیديرمیرسند؛
)وهیچاتفاقیهمنمیافتد،يعنیطبیعیاست(،قانونیمیگذارند
کهربطیبهواقعیتموجودندارد؟درموردمواردغیردرسیهمدلم
میخواهدفوقبرنامههایبیشتریداشتهباشیم.منروابطاجتماعی
ضعیفیدارم.بهجززنگدينی،فرصتیبرایصحبتنیست.بايددر

شنیدنوتجزيهوتحلیلمطالبقویترباشیم.

امیر لواسانی؛ پایۀ دهم
تمیزبودنمدرســهواينکهبايدزمانواردشــدنبهساختمان
کفشهايمانرادرآوريم،باعثشــدهاستفضایبیشتریداشته
باشیم.االنازراهرویهرطبقهاستفادهمیشود.مراسمصبحگاهی
مثلبقیةمدرسههادرحیاطوزيرآفتابياسرمانیست.هرپايههم
مراسمصبحگاهیمخصوصخودشرادرطبقةخودشدارد.مثاًل
بعضیوقتهادرمراسمصبحگاهیدرموردشیمیدانهايیکهدر
کتاباسمشانرامیشــنويمحرفمیزنیمو...بعدازمدرسههم

آزاديمتادرحیاطبمانیموبازیکنیم.

پوریا هشترودی؛ پایۀ یازدهم
بااينکهاکثرمدرســههایخــوبرقابتمعدلیبــرایپذيرش
دانشآموزدارند،تأکیدمدرسةماچندانبرنمرهومعدلنیست.اين
موضوع،چینشمیزهــا،کارکردندرکنارهم،اصولبهترزندگی
کردنودادنکارتبانکیبهخودبچهها،اســترسنمرهرابینما
کمترکردهاســت.اگرفقطبراینمرهدرسبخوانیم،موفقهمکه
بشويم،بازيک»کهچی؟«بزرگتهذهنمانمیماند.اينجابرخالف
مدرســههايیکهمیگوينددانشآموزبهصــورتهفتگیبايد40
ســاعتدرخانهدرسبخواند،به20ساعتکفايتکردهاند.بهنظر
من،بینخودمعلمهاهموحدتفکریوجوددارد.فوقبرنامههاهم
باتوجهبهعالقههایدانشآموزانمتفاوتاســت.میتواندبهترهم
باشد.اماهمینکهبسترفکرکردنوايدهدادندربارةبهترشدنش

راداريم،حسناست.

در اوایل مواردی 
از آسیب زدن به 
وسایل و شکستن 
تی و جارو داشتیم، 
اما حاال کمتر شده
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بهارهمیرزاپور٭

یادگیری توپی 

چند کلمۀ خودمانی
دوستخوبمسالم

مهــرديگــریازراهرســیدوســفر
پرهیجانماودانشآموزانمانآغازشد.

کولهبــارطرحدرسهايمانرابابازی،
فعالیت،داســتان،شــعروضربالمثل
پــرکردهايــمتــادرکالسدرس،هر
دانشآموزراباســبکيادگیریخودش
بادرسمرتبطکنیــمکهطعمخلقو
کشــفدانشرابچشــد.چهشورانگیز
اســتســاختنفرصتهایيادگیریو
نظــارةلحظههایخلقدانشتوســط

بچهها!
امســالدرصفحههــای»بــازیدر
کالس«،بافعالیتهايیهمراهتهستیم
کهنشــاطبیشــتریبهکالسدرسو
تدريس،زنگتفريحياجشــنمدرسه
میدهند.شــايدخودتهــمتابهحال
آنهارااجراکردهباشــیيافعالیتهای
ديگــریدرکولهبارتداشــتهباشــی.
برايمانازآنهــابنويستاصفحههای

پربارتریداشتهباشیم.

مسیرارتباطی:
Bm.teacher1984@ gmail.com

نام فعالیت : یادگیری توپی
هدف:تقويتتمرکز،کمکبهيادگیریدرس،ايجادنشاط

ردةسنی:دورةدومدبستانوپايةهفتم
ابزار:کارتهایآمادهشده،توپبهتعدادکارتها

نحوةبازی:گروهی
اينفعالیتازيکبازیگروهیالهامگرفتهشــدهاست.میتوانیدازآن

بهعنوانفعالیتمکملتدريسدرمرورمفاهیماستفادهکنید.

شرح کلی بازی
تعدادیکارتداريمکهرویهرکداميکعنواندرسینوشتهشدهاست.
دانشآموزانگروهبندیمیشــوند.بههرگــروهيککارتويکتوپداده
میشود.سپسدانشآموزانبادستوربازیوطیکردنمراحلآن،مفاهیم

درسراباهممرورمیکنند.

٭معلممطالعاتاجتماعیوتفکردورةمتوسطةاولمنطقة4

بازی 
در کالس
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در حاشیۀ بازی
اگرتعدادکارتهابیشــترازتعدادگروههابود،گروههــاراکوچکترنکنید،بلکه

کارتهارابهتدريجبهبچههابدهید.
ممکناستباراولیکهبازیرادرکالسانجاممیدهید،زمانبیشتریالزمباشد
تابچههاشیوةبازیرابیاموزند.اماباتکرارآنرايادمیگیرندوکلمة»يادگیریتوپی«

برايشانتداعیکنندةمراحلانجامبازیخواهدبود.

مقدمات
درهنگامنوشتنطرحدرس،مفاهیمرا
دستهبندیکنید.سپسبرایهردسته
يکعنوانتعیینکنیــدوآنراروی

يککارتبنويسید.
برایمثال،اگربخواهیددرپايةپنجم
ســرفصل»شــکلهایهندســی«را
مرورکنید،میتوانیددستههایزيررا

تشکیلدهید:
1.دايره
2.مربع
3.مثلث

4.مستطیل
5.لوزی

6.ذوزنقه

نحوۂ اجرا
دانشآموزانرابهگروههایچهارتاهفتنفرهتقسیمکنیدوتوضیحاتزيررابهآنهابگويید:
1.هرگروهيکتوپويککارتبازیدريافتکندوهمةاعضایگروهدوريکدايرهبايستند.

2.يکنفرنوشتةرویکارتراباصدایبلندبرایاعضایگروهشبخواند.
3.همهدستهایخودرابهنشانةاينکههنوزتوپیدريافتنکردهاند،باالنگهدارند.

4.فردیکهعنوانکارتراخواندهاســت،توپرادردستشنگهداردويکجملةمرتبطباعنوان
کارتبگويد.سپستوپرابهفردديگرپاسدهد.

5.نفربعدیپسازدريافتتوپيکجملةمرتبطديگربگويدوتوپرابهنفرسومپاسدهد.
نکتةاول:هرنفرالزماستيادشبماندکهدرهردوربازیتوپرابهچهکسیپاسدادهاست.

نکتةدوم:هردانشآموزیکهتوپرامیگیرد،دستخودراپايینبیندازدتاتوپبههمة
اعضاپاسدادهشود.

۶.بازیراچنددورتکرارکنیدتاتماممفاهیممرتبطباکارتمرورشوند.درتکراربازی،
بهترتیبوپیوستگیمطالبیکهمیگويیدبیشتردقتکنیدومفاهیمتکرارینگويید.

7.وقتیتماممفاهیمکارترابهراحتیتکرارکرديد،کارتآموزشیتانراباکارت
گروهکناریعوضکنیدومراحل1تا6رادوبارهانجامدهید.
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نامه ای به 
خانوادۂ سعد

از اولين یابنده و یا یابندگان این  نامه درخواست انسان دوستانه 
می شــود تا به هر صورت ممکن، این اوراق را به دست خانوادة  
»ســعد عبدالجبار« جمعی تيپ 23 نيرو هــای مخصوص گارد 
ریاســت جمهوری عراق،  از یگان  های تحت کنترل سپاه سوم 

بصره برساند.

خدمتخانوادةمحترمسربازوظیفهسعد
سالمعلیکم

نمیدانمنوشــتنوارسالايننامهدراينشرايطکارصحیح
وبجايیبودهياخیر،ولیبههرشــکلبــهنظرمالزمآمدکه
ايننامهرابنويسموبهپسرتانبسپارم،تابدينصورتعجیب
بهدستشمابرســد.موضوعنامه،نحوةآشنايیاسرارآمیزمن
باپسرشماست.آشــنايیرازآمیزیکهپسازيازدهسال،بايد
بهنحویبرایشــمابازگومیشد.دراينمیان،اجبارشديدی
مراوامیداردتابرایرفعهرگونهشــکوترديدشمادردست
داشتنمدراينواقعةغمانگیز،دقیقًاجزئیاتماجرایآشنايیو

واقعیتهایآنرابرايتانبنويسم.
هماکنونپســرتانسعددرکنارمناستوشايدانتظارپايان

ايننامهراداردتاخودحاملاينحقايقبرايتانباشد!
ايــنلحظات،آخرينثانیههایديدارمادوتناســتويقینًا
آخرينوداع!میدانم،بهتراســتسخنراکوتاهکنموبهاصل

موضوعبپردازم.
ماجراحدوداًازيازدهســالپیشآغازشد.دقیقًادرصبحگاه
ششممهرماهسال1360هجریشمسیبودکهبرایاولینبار
پسرشماراديدم.درصبحروزآشنايی،منازلبةرودخانةکارون

بهعقبةجبههبازمیگشــتم.شبقبل،عملیاتبزرگیدراين
منطقهصورتگرفتهبود.دلیلعملیات،شکستمحاصرةشهر
مابود.تاصبحجنگیديمتابهحاشیةرودخانهرسیديم.پساز
يکسالمحاصرةشهر،ايناولینباربودکهنیروهایماتوانسته
بودنداينمنطقهرابازپسگیرند.مننیزازشوقاينعملیات
سرنوشتسازوبرایثبتخاطرةشرکتخودم،دوربینعکاسی
ارزانقیمتیرابههمراهآوردهبودم،ولیشدتدرگیریهاهرگز

اجازةعکسگرفتنرابهمنندادهبود.
همهچیزتااينلحظهبهصورتیگذشــتکهدرهرعملیاتی
ممکناسترخدهد.تاگرگومیشصبحکهنیروهایخسته
رابانیروهایتازهنفستعويضمیکردند،همهازمعبرشبقبل
برایبرگشــتناســتفادهکردند،ولیمنتازههوایگردشدر
مناطقآزادشدهبهســرمزدهبود.میخواستمببینمچهباليی
برســراينمناطقآمدهاست.میدانمینرادورزدم،بهجادة
شنريزیشــدهایبرخوردمکهارتشعراقبرایاتصالبهجادة
آسفالتهســاختهبود.ازرویجادةشنیبهپیشمیرفتمتابه
تقاطعدوجادهرســیدم.اکنونجادهایدرپیشرویمنقرار
داشتکهمدتيکسال،لحظهبهلحظهآرزومیکردمبتوانماز

رویآنبهمرخصیبروم.
جادههنوزازمینوتلةانفجاریوســیمخاردارپاکســازی
نشدهبود،ولیديگربرایمنجادةآزادشدهایبهشمارمیرفت.
وقتیبهرویجادهقدمگذاشتم،دقیقًابهياددارمکهخورشید
درحــالباالآمدنبود.چندجیغبلندزدموبعدبدونتوجهبه
اطرافم،خوشحالواسلحهبهدست،باالوپايینپريدم.بسیار
خوشحالبودم.آنموقعمنشــانزدهسالهبودم،درحدوددو

سالکوچکترازسنآنزمانپسرشما.

حبیباحمدزاده
تصويرگر:میثمموسوی
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اينجابودکهواقعةاصلیشــروعشــد.نمیدانمچهشد!ولی
لحظهایبهطوراتفاقیبهعقببرگشــتم.ناگهانبهشدتجا
خوردمودراثرعکسالعملدفاعی،باســرعترویزمینخیز
رفتم.بايداعترافکنمکهبهشدتترسیدهبودم.درتماممدت
حضورمنرویجادةآسفالت،سربازیعراقی،بهحالتنشسته،

ازپشتبهمننگاهمیکردومناصاًلمتوجهاونبودم.
باسرعتیباورنکردنی،خودرابهپشتشانةجادهپرتواسلحة
خودراازحالتضامنخارجکردم.همهاشدراينفکربودمکه
چراازپشتســرمراموردهدفقرارندادهاست؟وهمینفکر
زمینهسازاينتسلیخاطرشدکهحتمًادرمنطقةبازپسگیری

يکهوتنهاماندهوحالمیخواهدخودراتسلیمکند.
مجموعــةاينافکاربهمنقوتقلبدادتاخودرابهپشــت
سرشبرســانم.لحظهایمکثکردم،باحالتجنگیازپشت
خاکريزبهآنسمتدويدموخواستمبهزبانفارسی»دستها
باال«بگويم.البتهاکنونکهشــمانامهرامیخوانید،ديگرهمه

چیزبرايتانتاحدودیآشکارشدهاست.
بله،منباجســدپسرتانروبهروشدمکهبهحالتدوزانو،بر
زمیننشــاندهشدهبودوگردنوهردومچدستشراازپشت
باسیمهایتلفنصحرايیبهتابلویتقاطعجادهبستهبودندو
خون،بهصورتجويباریکوچک،اززيرپاهايشجاریشــده

بود.
دراينلحظهبودکهاسلحهدردستموارفت.جلوترکهرفتم،
متوجهشــدمکهعملبستناورابهنحویانجامدادهاندکهدر
مچهاوگردنشاثرزخمبهشــدتجلبنظــرمیکرد.ازبهت
حادثهکهبیرونآمدم،تازهســروصدایانفجارگلولههایتوپ
وخمپارهراشــنیدمکههرلحظهخودرابهاينسمتمنطقة

خودیمیکشاندند.
نگاهیبهصورتمعصومشکردم؛چشــمانشکاماًلبازبودو
خیره.نمیدانمچهشدکهدلمخواستعکسیازچهرةپسرتان
بگیرموگرفتم.شايدتنهابهعلتآنکهازدوربینمنیزاستفادهای
کردهباشــم.وقتیدوربینرادرکولهپشــتیگذاشتم،صدای
انفجارهاباوضوحشديدتریشنیدهمیشدوهمینطورصدای
پارسسگهایولگردیکهقبلازعملیات،هرشبصفیرزوزة
آنانازپشتخطوطبعثیهابهگوشمیرسید.میدانستمکه
باوجوداينســگهایولگردگرسنه،درشبچهبهروزجسد

پسرشماخواهدآمد!
نگاهیبهچشمانبازشکردموبهخاطرفرارازنهیبوجدان،
بــهاوگفتم:»میدانم،ولیبهخدااگريکبیلداشــتم،حتمًا
خاکتمیکردم.«درستمثلهرکسديگریکهباآوردنعذر

بزرگینخواهدکاریراانجامدهد.
وبعدبهراهافتادمتاازانفجارها،کههرلحظهبیشتروبیشتر
میشــدند،فاصلهبگیرم.چهبگويم،صدمتــرنرفته،درکنار
سنگرینیمســاخته،بیلبزرگیراتادستهدرسريکخاکريز
فرورفتهديدم!لحظهایايســتادموســختمرددشــدم،ولی
چارهاینبود.قسمبرگشتناپذيریخوردهبودم!باکلیناراحتی،
بیلرابرداشــتموبهسمتپسرتانبرگشتم.بیلرابهاونشان
دادموگفتم:»اينهمبیل.«وشروعکردمجلویپایپسرتان
راکندم.آنقدرنزديک،کهپسازمدتی،جويبارخونراهخود
رابــهدرونگورپیداکرد.دراثنایکندنودرهرحرکتبیل،
نگاهیبهپسرتانمیکردمونگاهیديگربهجويبارخونتامبادا
باکفپوتینهایمــنتماسپیداکندوآنراخونینکند.در
همینحال،باخودوپسرشماصحبتمیکردم.برایجلوگیری
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ازطوالنیشــدننامهنمیتوانممضمونصحبتهايمرابرایشما
بازنويسیکنم،چونحتمًاموضوعدرخورتوجهشمانخواهدبود.

خالصــه،نزديکبهانتهایکاربودومندرفکرآنکهآيادراولین
گوریکهدرعمرکوتاهمشــروعبهســاختنکردهام،جهتقبله
درستودقیقرعايتشدهاستياخیر،کهناگهانباصدایانفجار
عظیمیخودراخوابیدهدرونگورديدموپسرشماسعدرانیزروی
خود.اعترافمیکنمآنقدرترسیدمکهبههیچصورتقابلوصف
نیســت!درمنطقهایخالیازنفراتخودی،درونگور،باجسدی
صورتبهصورت.باکلیزحمتپسرتانراکنارزدموازگوربیرون
آمدم.دراينجامتوجهشــدمکهانفجارگلولةتوپیدرحدودپشت
سرپسرشــما،باعثچنینقضیهایشدهاست.وقتیدقتکردم،
شیارهایخونیجديدرویاورکتپسرشما،بهمنفهماندکهچند
ترکشجديدبهاواصابتکردهواودقیقًاحائلیشــدهبینانفجارو

من،يابهتربگويممرگومن.
ازاينجاعالقةمنبهپســرشماچندبرابرشد.بهسرعتکارکندن
قبرراتمامکردموخواســتمســعدرادرگورشبگذارمکهحساب
کردم،بهتراســتبرایجلوگیریازتماسصورتشباخاک،اورکت
نظامیاشرادرآورموسرشراباآنبپوشانم.درحینانجاماينکار،
متوجهچهارپوکةخالیفشنگدرمیاندندانهايششدم،ولیديگر
درنگجايزنبود.اورکترابهدورصورتشبستموازدرونآنکارت
شناسايیونامهایراپیداکردم.هیچگونهمحتوياتديگریدرجیبش
نبود.دســتهايشرانیزبازکردموشروعکردمبهخاکريختن.در
لحظةريختنخاک،احساسمیکردمکهاينانسانغريبه،بهدوراز
خانواده،درگوریخواهدخفتکههرگزکسیرویآنفاتحهنخواهد

خواند!ولیازمننیزکاریجزخاکريختنبرایاوساختهنبود!
بههرتقدير،تابلويیشکســتهرابرگورشکوفتموبهسرعتپا
بهفرارگذاشــتم.بعدها،دراولینمرخصیپشتجبهه،عکساورا
ظاهرکردمودرآلبومعکسهايمگذاشــتم.گاهگاه،درموقعتورق
آلبوم،ازاوباناممردهایکهاوجانمرانجاتدادومنجســداورا،
يادمیکردموباآنکهنامسعدراازرویکارتشناسايیاشخوانده

بودم،ولیبازهمازاوتنهابهعنوانيکسربازعراقیاسممیبردم.
ســالیاندرازازآنماجراگذشــتوکلماجراکمکمبهصورت
خاطرهایتنهادرذهنمباقیماند.روزیرســیدکهبراثرتصادفی
کوچک،بابرادرانیآشناشدمکهکارشانتبادلاجسادکشتهشدگان
نظامیعراقبااجســادشهدایخودیاست.هرجسدبايکجسد
طرفمقابلدرمرزمعاوضهمیشد.موضوعسعدرابرایآنانبازگو

کردموقرارمانبرایامروزشدتامحلدفنرابهآناننشاندهم.
وقتیبهســروقتمحلآمديم،ازقبلمیدانســتمنبايدامیدی
بهوجودتابلوبرگورداشــتهباشم،ولیتقاطعدوجادهمیتوانست
کمککارباشد.پسازدوبارکاوش،پسرشمارااززيرخاکبیرون
کشیديم؛احتمااًلبههمینوضعیتیکهشمادرموقعرسیدناين
نامهمشاهدهخواهیدکرد.ولیاصلیتريننکتهایکهباعثشداين
نامهرابنويسم،درواقعهیچکدامازاينموضوعاتنبود،بلکهکشف

ِسرّیبودکهموقعازگوردرآوردنپسرشمابدانبرخوردکرديم.
وقتیبرادرانباقیماندةاورکتدورســرسعدرابازکردند،نگاهی

معنیداربههمکردندوگفتند:»يکفراریديگر!«
ازآنانپرسیدم:»قضیهچیست؟«

آنانازتجاربپیداکردناجســادمثــالآوردندواينکهازچهار
پوکهایکهدرحینبازکردناورکتدورســر،درمیاندندانهای
کلیدشدةجمجمةسعدپیداشــده،میتوانفهمیدکهاوبهدلیل
فراریبودناعدامشدهاستواينچهارپوکةفشنگهایشلیکشده
درمراســماعدامرا،پسازاجرا،دردهانشگذاشتهاندتانیروهای
ديگرعبرتبگیرند.وقتیشــکلنشستنسعدرابرایآنانتعريف
کــردم،گفتندکهحتمًاقبلازاعدامدوزانويشرانیزمورداصابت
گلولهقراردادهاند.نگاهیبهاســتخوانهایشکســتةزانویسعد،
واقعیتیراکهيازدهسال،لباسوگوشتپسرتانازمنپنهانکرده

بود،برمنآشکارکرد.
میدانماينواقعیتهابسیارخشنوناراحتکنندهاند،بهخصوص
کهدرموردفرزندتاناست،ولیحالووضعیتروحیمننیزکماز
شــمانیست.درمدتاينيازدهسال،منبارهاوبارهاازرویجادة
آسفالتهبهراحتیبهخارجازشهرمسافرتکردهاموهرباردرگذر
ازاينتقاطع،حتیروحپسرتانراازفاتحهدريغکردهامکهخداوند

خودبرمنببخشد.
براینوشتنايننامه،چونازقبلبههیچصورتآمادگینداشتهام،
ازپشتبرگههایثبتمشخصاتاجساداستفادهکردهام.اگرچنین
آمادگیراازقبلداشتم،حتمًانامهوعکسیراکهازآخرينلحظات
جسمپسرتانگرفتهام،ضمیمةايناوراقمیکردم.شايدهمحرف
يکیازبرادراندرســتباشدکهبهتراستواقعیترادرهمینجا

خاککنموباعثدردسروناراحتیبیشترشمانشوم!
چهبســاکهافتادنايننامهبهدســتغیر،سببشودکهحتی
جسدسعدنیزبهشماتحويلدادهنشود،ولیهمانگونهکهمتوجه
شدهايد،منازاينراهغیرمعمولبرایرساندننامهاستفادهکردهام

تادرصدخطرهرچهکمترشود.
آدرسمرازيرنامهمینويسمتابههرطريقیکهصالحبدانید،بامن
تماسحاصلکنیدتاعکسونامةآخرسعدرابرایشمابفرستم.
نمیدانمدرمورداينکهنامهرادرقلمشکســتةپایپســرتانقرار
میدهم،چگونهفکرمیکنید؛نامهایکهشــايدبااينروشاختفا،
صاحباناصلیاشمتوجهآننشوندونامهوسعدباهممدفونشوند

وواقعیتهرگزبهشماخانوادةمحترمنرسد.
بازهمباخوددرگیرمکهچراايننامهرامینويســم،ولیتنهادر
اينجمالتآخراســتکهبهترمیتوانمبازگوکنم،کهاگردهسال
پیشچنینموضوعیبرايمرخمیداد،شايدهرگزاقدامبهنوشتن
نامهنمیکردم،ولیاکنونمنخوددارایفرزندیهستمومیتوانم
احساسکنمکهحقمسّلمهرخانوادهایاستکهازآخريندقايق

حیاتفرزندشآگاهباشد.
آخرينلحظاتوداعمنبافرزندتانسعدفرارسیدهاست.میدانم
فرداوفرداها،هربارکهازرویاينجادةآســفالتهبهبیرونازشهر
ســفرکنم،درگذرازاينتقاطع،بهقبرخالیسعدخیرهمیشومو
غمسنگینیدلمرادوبارهآزارخواهدداد؛غمآشنايیيازدهسالهبا

غريبهایکهتنهاچندساعتبهوداعمانده،اوراشناختم.
ديگرصدایبرادرانازطولدادننامهدرآمدهاست.درآخر،شما
وســعدرابههمانخدايیمیسپارمکهآنروزباعثشدمنازراه
ديگریبروم،سعدراببینم،بیلراپیداکنمواکنونکاشفِسرّيازده
سالهشوم.بههرحال،شايدهمانخدانیزايننامهرابهشمابرساند!
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گزارش

سعیدهباقری
عكاس:رضا معتمدي

طرح »خوداتکایی« مدرسه های شبانه روزی به دنبال  آموزش 
دانش آمــوزان در زمينة مشــاغل مورد نيــاز جامعه و محل 
زندگی شان اســت. هدف این است که هم بخشی از هزینه های 
زندگی دانش آموزان در خوابگاه ها تأمين شود و هم دانش آموزان 
مهارت هایی شــغلی با قابليت درآمدزایی کسب کنند. اجرای 
موفــق این طرح می تواند مانع از تــرک تحصيل دانش آموزان 

به خاطر مسائل اقتصادی شود.
به منظور شناساندن بيشتر این طرح و بهره مندی از مزایای آن، 
در هر شماره از مجله های سال جاری، گزارش یکی از مدرسه های 

مجری طرح خوداتکایی ارائه می شود.

صبحروزسهشــنبه11ارديبهشت97،ســاعت7:30،از
مجتمعفرهنگیرفاهیرشــدمشــهد،بهمقصدجادة»سد
کارده«راهمیافتیــم.ازجــادةکالتواردجــادهایفرعی
میشــويموبعدازعبورازيکیدوروستا،حدودساعت8:30
بهمدرســةشــبانهروزی»امهانی«میرســیم؛روستايیدر
منطقةتبادکاندرحاشیةشهرمشهد.فضایسرسبزوشاداب
مدرسهخســتگیراازتنمانبیرونمیکند.آنچهدرمدرسه
بهچشممیخورد،خودزندگیاست.دانشآموزانمانندخون
دررگهایمدرســهجاریهستند.اينجاسهمدرسهدرکنار
همفعالیتمیکنند.متوسطةاولبا210دانشآموز،متوسطة

دومبا45دانشآموزوهنرستانبا98دانشآموز.

قراراستنمايشگاهیازکارهایدستیدانشآموزانبرگزار
شود.عدهایازدانشآموزاندررفتوآمدوتکاپوبرایچیدن
غرفههاینمايشــگاههستند،گروهیمشــغولآمادهکردن
نمايشــگاهدفاعمقدسوگروهیديگــردرحالتدارکمیز
پذيرايیازمهمانهایجشــننیمهشعبان.مدرسهقراراست
میزبانمهمانانیازادارةکلآموزشوپرورشباشــد.عالوهبر
آن،ازنیروهاینظامیپاسگاهکاردهکههمسايةمدرسهاست،
دعوتشدهاستبرایبازديدازنمايشگاهدفاعمقدسبیايند.

دريکیازکالسهاجمعیمشــغولتمرينسرودند.همراه
باضبطصوتیکهموسیقیمتنراپخشمیکند،يکصداوبا
قدرتســرودمیخوانندوذهنمرابهسالهایدورمیبرند.
باورمنمیشــودکهبیشازبیستسالازروزهايیکههمراه
همکالســیهايميکصدامیخوانديم:»ايرانمن،ســرزمین
من،اینامتوبرزبان!«،گذشــتهباشد!يکیازدانشآموزان،
آبپاشبهدست،ازوســطرويایمنعبورمیکند.باعجله
واردکالسمیشودوگلدانهاراآبمیدهد.معاونمدرسه،
خانم مرادی،توضیــحمیدهدکهدانشآمــوزانبهنوبت
مســئولیتآبدادنبهگلدانهايیراکهدرتمامکالسهاو
محوطههستند،برعهدهدارندوايندانشآموزهمهمینطور

کالسبهکالسمیرودوکارشراادامهمیدهد.
بهســاختمانیمیرويمکهنمايشــگاهصنايعدستیدرآن
برقراراست.تابلوفرش،گلیم،پتهدوزی،گلدوزی،کیفنمدی،

گزارشی از کار بچه ها 
در مدرسۀ شبانه روزی 

»ام هانی« منطقه 
تبادکان مشهد
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عروســک
پارچــهای،
عة مـــجمو

ســـتگیرة د
آشـــپرخانهو

پـــادری،هــمه
کاردســتدختران

هستند. اول متوســطة
يکــیازدانشآمــوزانروش

بافتپادریزيباورنگارنگشرابرايمتوضیحمیدهد.
يکغرفههممخصوصهنردانشآموزانرشــتةکامپیوتر
استکهعکاســیرابافتوشاپتلفیقکردهاندوآتلیةعکس
کودکراهانداختهاند.باشوقوذوقمیگويندآتلیهشانچند
مشتریداشتهوبرخیتابلوهایعکاسیشانفروختهشدهاند.
عروسکهایپارچهایزيبادريکیازغرفههاتوجهمراجلب
میکند،امامسئولآنغرفهفعاًلدربخشديگریازمدرسه

مشغولاست.
بهکارگاهآشــپزیسرمیزنیم.دانشآموزانرشتةمديريت
خانواده،پیشبندپوشــیدهودرحالپختغذاوشیرينیاند.
مربــیتوضیحمیدهدکهپیشبندهاراخودشــانقباًلبرای
درسخیاطیدوختهاندوحاالازهمانهادرکارگاهآشــپزی

استفادهمیکنند.
فضایمدرســهعالوهبرگلدانهاوگلخانههايیکهدرآنها
گلوسبزيجاتپرورشمیدهند،ازسرسبزیطبیعیمنطقة
روســتايینیزبهرهمنداســت.خانم حســينی،دبیرکارو
فناوری،توضیحمیدهدکهکرتهایسبزيکاریدرسالهای
گذشتهسبزیموردنیازتماممعلمانودانشآموزانراتأمین
میکرد،اماامسالبهدلیلکمآبی،فقطامکانآبیاریيکیدو

تاازکرتهاوجوددارد.
خانم دوزندهازسال1373مسئولیتادارةاينمدرسهرا

بهعهدهگرفتهاســت.درآنزمان
اينجايکمدرســةدورةراهنمايیبودهکهبه
مرورهنرستانودبیرســتانهمبهآناضافه
شدهاند.خانم مرادیمیگويدکاشآنزمان
ازچندســولةپراکندهایکهامروزبهاينشکل
درآمدهاند،عکــسمیگرفتیمتــامیديديدخانم
دوزندهچقدرزحمتکشــیدهاند!تالشايشــانباعث
شــدهخیرينهماعتمادکنندوبسیاریازنیازهایمدرسه
ازاينطريقتأمینشود.کارگاههابااستفادهازکمکخیرين
راهاندازیشــدهاند،اماهزينههایجــاریوتأمینمواداولیه
بــرایادامةکارازطريقفروشمحصوالتتأمینمیشــوند.
فارغالتحصیالنهنرستانغالبًابعدازمدرسهمیتوانندکسب
وکارخــودراراهانــدازیکنندوهمینموضــوعانگیزههای

دانشآموزانراافزايشدادهاست.
البتهاينامربهاينســادگیرخندادهاســت.مديرمدرسه
بهطورجدیودلســوزانهبادانشآمــوزانتوانمنددورةاول
متوســطهوخانوادههايشــاندربارةادامــةتحصیلصحبت

میکند.تالشاوباعثشــدهاستترکتحصیلدختران
وازدواجزودهنــگامبهمیزانقابلتوجهیکمشــود.

عالوهبــرآن،اودانشآمــوزانراترغیبمیکندبه
جایدبیرستان،بههنرســتانبروندتابتواننددر

زمینههایموردنیــازمنطقةخودفعالیتکنند.
ايــنفرهنگســازیثمربخشبــودهونگرش
دانشآموزانووالدينشاننسبتبههنرستان

مثبتاست.
درخشــشدانشآموزانهنرستاندرکنار
فعالیــتجدیمعلمکاروفنــاوریدردورة
متوســطةاولرويکردمدرســهرابهسمت
تولیدواشتغالسوقدادهاست.تماممعلمان
ونیروهایاينمدرســه،بهجزسرپرســتان
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خوابگاه،هــرروزحدود
رفت مسیر ساعت سه
وبرگشتازمشهدبه
ســدکاردهرادرراه
و باعالقه و هستند
انگیزةفــراوانبرای
ايــندانشآمــوزان
فعالیــتمیکننــد.

خانم تالشگر روحیة
دوزندهباعثشدهاست

اينانگیزهبرایهمکاران
ايجادشــود.حتیخیرينی

کههزينههایعمــدهازقبیل
هزينةراهانــدازیکارگاههاوخريد

تجهیزاتاولیــهراتأمینمیکنندنیزبه
واســطةحضورايشانمشــارکتمیکنند.همین

باعثشدهاستکهمديرمدرسهباوجودامکانبازنشستگی،
همچناندرمدرســهبماندوفعالترازهمةهمکاراندرتمام

صحنههاحضورداشتهباشد.
سالهایگذشتهمدرسهدبیرکاروفناوریتخصصینداشت
ومعلمانديگــرايندرسراتدريــسمیکردند،امااکنون
خانم حسينیدبیرتخصصیکاروفناوریاستوحضورش
باعثشــدهاســتدرسکاروفناوریدورةمتوســطةاول
رونقبیشتریبگیرد.خانمحســینیمیگويد،بااينکهابالغ
اولیهاشدرمدرســهایدرمشــهدونزديکمحلزندگیاش
بودهاست،بهدرخواستخودشبهاينمدرسهمنتقلشدهتا
درکنارخانمدوزندهکارکند.دانشآموزان
کارهــایکالسايشــانرابا
عالقــهوانگیزهدنبال

کــه بهطــوری میکننــد،
هم تفريحها زنــگ گاهی
دارند کارگاهحضــور در
وهرســاعتخالیکه
پیدامیکننــدبهاين
اختصاصمیدهند. کار
درهرگوشــهایازاين
اســت ممکن مدرســه
دانشآمــوزیرادرحال
انجامکارهایدرسکارو

فناوریببینید.
از يکــی بيابانی خانــم 
فارغالتحصیــالنموفقمدرســه
استکهازســالتحصیلی76-75تا
سال1382درمدرسهتحصیلکردهاست.
ايشــاندرحالحاضرعضوشوراینخبگانقرآنیو
مدرسوعضوشــورایمؤلفانمعارفصداوسیماست.بعد
ازفارغالتحصیلی،ازســال1392بهدعــوتخانمدوزنده
بهمدرسهبازگشتهاســتودرمناسبتهایگوناگونبرای

اجــرایبرنامههــاوبرگــزاریدورههــایمعلمانو
دانشآموزانحاضرمیشــود.اوتأکیدداردکه

موقعیتخاصمدرســههایشــبانهروزی،
که70درصددانشآموزانشــاندرآنها

بیتوتهمیکنند،موجبشــدهاســت
دراينمدرســههاپرورشبرآموزش
پیشــیبگیردوتوجــهخاصمدير
مدرســهبهايــنامرنیــزضروری
است.ايشــانتأکیدمیکند،امثال
خانمدوزندهبايدتکثیرشــوندوهر
کــدامازدانشآموزانمدرســهبايد

روشايشــانرادنبالکندوحضور
اجتماعــیدرکنارحضوردرســنگر

خانوادهوتالشبــرایخدمتبهمناطق
محرومراازايشانبیاموزد.

دراينمدرسه،برایراهاندازیرشتههابهنیاز
منطقهوامکاناســتفادهازمهارتهاتوجهمیشــود.

درحالحاضر،رشــتههایخیاطی،کامپیوتر،حســابداری،
مديريــتخانــوادهودوخــتلباسهایشــبوعروساز
رشتههایفعالهنرستانهستند.رشتةگیاهاندارويیهم
قراربودهتشــکیلشودکهبهحدنصابنرسیدهاست.يکی
ازاولینرشــتههایهنرســتانپرورشقارچبودهاستکه
متأسفانهبهدلیلآتشسوزیسالنپرورشقارچ،اينرشته
درحالحاضرفعالنیســت.آنچهاهمیتداردايناستکه

تالشهامتوقفنشدهاستوزندگیهمچنانادامهدارد.
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علیرضاخماريان٭
نگاهی به خاطرۂ »عکس یهویی« عکس یهویی

از آقای علیرضا خماریان

دحسینحسینینژاد*
سی

خاطــرة»عکسيهويی«ازآندســتخاطراتیاســتکهوقتی

انســانآنرامیخواند،مزهاشزيــرزبانشمیماند.بهفکرمیرود.

معادلهايــی ذهنــش در

حداقل میيابــد. برايــش

چندساعتیباآنهمنشین

يادعکسهايیکه اســت.

درگذشــتهمیگرفتوبه

تا»ظاهر«، میبرد عکاسی

میافتد. شوند چاپ، يعنی

يادســختیکاربادوربین

فیلمش حلقة اگر میافتد.

صبر بايــد بــود، 36تايی

میکردتاهمةحلقهکامل

شودوبعدآنرابرایظاهر

ببرد. عکاســی به شــدن

امانازوقتــیکهفیلمنور

میخوردوهیچعکسیقابل

چاپنبود.غموغصةعالم

آدممینشســت. رویدل

بنــداولاينخاطرهچنین

زنده تصويــریدرذهــن

میکند.باايــننگاه،چند

ويژگیجالبدرنوشتةآقای

خماريانمیبینیمکهبسیار
ارزشمنداست.

اوايلدهةهشــتادهنوزفناوریهاینوين

ديجیتالگسترشچندانینیافتهبودندونهاز

عکسهایسلفیخبریبودونهازعکسهای

يهويی.اواخرسالتحصیلی،درارديبهشت

1384،مثلآخرهرسال،دوربینديجیتال

1/3مگاپیکسلیامرابهمدرسهبردمتامثل

سالهایگذشته،ازآخرينجلساتکالسبا

بچههاعکسيادگاریبگیرم.سالهایقبلتر

بادوربینآنالوگمايــنکارراانجاممیدادم.

بهاينترتیب،تقريباًعکسهمةدانشآموزان

سالهایتدريسمتااکنونرادارم.

درآنسال،مندرمدرسةراهنمايیشاهد

4نیشــابور،عالوهبرتدريسرشــتةخودم،

يعنیعلوماجتماعی،بنابهتخصصیکهدر

رشتةرايانهداشتموباتوجهبهبرنامةدرسی

مدارسخاص،ساعاتیرانیزبهتدريسرايانه
میپرداختم.

آنروزکارگاهرايانهداشــتموازبچههای

ســومراهنمايیامتحانعملــیمیگرفتم.

تعدادیازبچههاداخلکارگاهبودندوبقیهدر

حیاطمدرسهمنتظرنوبتامتحان.روزهای

آخرارديبهشتبودوپنجرةکارگاهکهروبه

حیاطبودبازوپــردةآن،برایجلوگیریاز

ورودآفتاب،کشیدهشدهبود.بهطورضمنی،

حواســمبهبچههایبیرونهمبودوصدای

صحبتهايشانکموبیشبهگوشمیرسید.

آرامآراممتوجهتوطئهایعلیهخودمشدم.

يکــیازبچههاکهپــدرشهمکارفرهنگی

بودوســالقبل،ازمأموريتاعزامبهخارج

فرهنگیانبرگشتهبود،دوربینديجیتالشرا

بهمدرســهآوردهبودوضمنگرفتنعکس

ازخودش،بــهفکرافتادهبــوديکعکس

ناگهانی-کهامروزهبهآنيهويیمیگويند-

ازمنبگیرد.رابطةمنبادانشآموزانمبسیار

صمیمیودوستانهبودوچونسومراهنمايی

بودندوآخرينسالحضورشاندراينمدرسهبود،میخواستنديکعکسيادگاریواستثنايی

ازمنداشتهباشند.

طبقبرنامهایکهباهمريختهبودند،قرارشــدهبوديکیازبچههابهبهانهایمراصدابزندو

تامنبرایجوابدادنپردهراکنارمیزنم،باغافلگیریعکسبگیرند.منکهاتفاقاًدوربینرا

بهکارگاهبردهبودموهمراهمبود،تصمیمگرفتمبهجایآنهاخودمغافلگیرشانکنم.درآن

سالهادوربینديجیتالیکمتروجودداشتودانشآموزانبهفکرشانخطورنمیکردکهمن

دوربینديجیتالهمراهمباشد.دوربینراآمادهکردمومنتظرشدمتامراصدابزنند.بهمحض

اينکهصدايمزدند،پردهراکنارزدموتابهخودبجنبند،ازآنهاعکسگرفتم.ديدناينصحنة

غیرمنتظرهچنانغافلگیرشــانکردکهفريادهیجانوتعجبشانبلندشد.آنقدراينصحنه

ناگهانیبهوقوعپیوستهبودکهحتینتوانستهبودنددرآنلحظهازمنعکسبگیرند.

اينعکسثبتآنلحظةاستثنايیاست.جرياناتآنروزوپايانسالونبودراههایارتباطی

باعثشدهیچکدامازدانشآموزاناينعکسرانبینندوبارفتنشانازمدرسه،خاطرةعکس

همفراموششود.

باگسترشسیستمهایارتباطی،اينعکسرابعدازدهسال،برایاولینباردرفضایمجازی

گذاشــتم.ازآنجاکهدانشآموزانســالهایگذشتههمراهیاممیکردند،بازفريادآهوفغان

بچههایآنکالسبهآسمانبلندشد.

٭دبیرعلوماجتماعینیشابور
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خاطره 
نویسی



نگاهی به خاطرۂ »عکس یهویی« 

از آقای علیرضا خماریان

دحسینحسینینژاد*
سی

خاطــرة»عکسيهويی«ازآندســتخاطراتیاســتکهوقتی

انســانآنرامیخواند،مزهاشزيــرزبانشمیماند.بهفکرمیرود.

معادلهايــی ذهنــش در

حداقل میيابــد. برايــش

چندساعتیباآنهمنشین

يادعکسهايیکه اســت.

درگذشــتهمیگرفتوبه

تا»ظاهر«، میبرد عکاسی

میافتد. شوند چاپ، يعنی

يادســختیکاربادوربین

فیلمش حلقة اگر میافتد.

صبر بايــد بــود، 36تايی

میکردتاهمةحلقهکامل

شودوبعدآنرابرایظاهر

ببرد. عکاســی به شــدن

امانازوقتــیکهفیلمنور

میخوردوهیچعکسیقابل

چاپنبود.غموغصةعالم

آدممینشســت. رویدل

بنــداولاينخاطرهچنین

زنده تصويــریدرذهــن

میکند.باايــننگاه،چند

ويژگیجالبدرنوشتةآقای

خماريانمیبینیمکهبسیار
ارزشمنداست.

1 مستندسازی. يکیازکارکردهایخاطرهنويسیمستندکردنيک

احساسياواقعهاستبرایخودياآيندگان.اينخاطرهواقعةعکاسیرابه

زيبايیمستندکردهاست.ازخواندنآنبهفکرمیرويم.تعجبمیکنیمو

بهآيندهمینگريمکهچهخواهدشــد.ازطرفیمیشودگفتاينخاطره

يکمستندسازیدوبلهاست.چرا؟بهايندلیلکهگاهیمالحظاتزندگی

راباعکسمستندمیکنیم.لحظهایاززندگیراانتخابمیکنیموآنرا

باعکسجاويدانوبرجســتهمیسازيم.درخلوتخودبارهابهآنرجوعو

لذتآنلحظهرابازآفرينیمیکنیم.عکاسباعکسيهويیدقیقاًهمینکار

راکردهاست.اماکارديگریهمانجامدادهوآننوشتنگامبهگامخاطره

اســت.بهطورحتم،ماباخواندناينخاطرهوديدنعکسلذتبیشتری

میبريمتااينکهتنهاعکسرامیديديموازپیشــینةآنبیخبربوديم.از

اينرومیگويیممستندسازیدوبله.يعنیهمعکسوهممتنکنارهمقرار

گرفتهولحظةباشکوهیراخلقکردهاند.

2 پيشرفت و تغييرات تکنولوژی.اينخاطرهبهخوبیوضعیت

عکاسیدرگذشتهوحالرانشاندادهاست.هنوزهمنسالنمنوضعیت

عکاســیگذشــتهرادرحافظةتاريخیخوددارند،امااينشرايطبرای

نســلجديدتازهوحتیباورنکردنیاست.ازاينرو،کارکردديگرخاطره،

يعنیتشريحشرايطاجتماعی،بهخوبیازاينخاطرهبرمیآيد.پیشرفت

تکنولوژیراازمطالعــةآنبهعینهمیبینیموبهفکرمیرويمکهآيندة

تکنولوژیعکاسیبهکجاخواهدرفت!

3 ارتبــاط معلم و دانش آموز. اينخاطرهنشــانمیدهدمعلمو

دانشآموزچقدرارتباطعاطفینزديکیدارند.شــیطنتبچههاومعلمرا

کنارهمنشانمیدهد.آيندهنگریمعلمهمکاماًلمشهوداست.هرسال

عکسبچههاراگرفتهوبرایخودآرشــیویازآنهادرستکردهاست.

کارايیاينروشرابهخوبیزمانیمتوجهمیشــويمکهپسازســالها

عکسرادرصفحةفیسبوکخودمیگذاردوموجبتعجبوشــادمانی

بچههايیکهحاالعضوفیسبوکویهســتند،میشــود.باخواندناين

خاطرةبهخودمگفتم،کاشمنهمهرســالعکســیازدانشآموزانم

میگرفتموآرشیویتهیهمیکردم!کاش!

4 تمرکز.ازويژگیهایخاطرهايناستکهنويسندهتمرکزخودرااز

دستندهد.موضوعاصلیرافراموشنکندوآنرابهخوبیبرجستهسازد.

آقایخماريانبهخوبیمتوجهاينتمرکزبودهوعکسيهويیراتاپايان

پیشبردهوبهجایمطلوبرساندهاست.شايددرضمننوشتننکتههای

حاشیهایهمبهذهنشرسیده،اماجانبايجازدرنوشتارراحفظکردهو

کوشیدهفقطموضوعاصلیوآنهمعکسيهويیراپیشببرد.

البته شاید اگر نویسنده به چند نکتة زیر هم توجه می کرد، لذت ما از 

نوشته بيشتر می شد. این ها جنبة پيشنهادی دارند. به هيچ روی قصد 

دخالت در نوشــته را ندارم، زیرا هر کس هر طور که می نویسد عالی 
است.

1 شايداگرنامبچههايیکهدرعکسهستنداضافهمیشد،ارتباط
ماباآنهابیشترمیشد.

2 جایعواطفواحســاسنويسندهخالیاســت.موقعنوشتن

خاطرةخودرادرموقعیتقبلیقرارمیدهیم.احســاسخوشاينديا

ناخوشــیدرماايجادمیشود.آناحساسراخوباستنشاندهیم.

بیتفاوتنسبتبهموضوعنباشیم.خوانندهانتظارداردبرقشادیدر

چشمنويسندةاينخاطرههمبدرخشد.جایاينبرقخالیاست.ما

ازتعجبوغافلگیریبچههامطلعمیشويم،ولیاحساسنويسندهرا

درنمیيابیم.بادخالتاحساسماندرخاطره،موجبهمراهیبیشتر

خوانندهبامتنخواهیمشد.

3 نويســندهکارخوبیکردهاستکهبهزمانخاطره،يعنیسال

1384اشــارهکرده.کارديگراينبودکهموقعیتمدرسهوشهرو...

بیشترتوضیحدادهمیشد.کالسچندنفرهبودومدرسهچندکالس

داشت؟کجایشهرواقعبود؟وضعفیزيکیمدرسهچگونهبود؟البته

بهاختصار،تااصلقضیهفراموشنشود.

ازاينبهبعد،هروقتخاطرةعکاســیرادرذهنمرورمیکنم،اين

خاطرهنیزبهيادممیآيدوايننشــانمیدهدکهنويسندهبهخوبی

توانســتهدرذهنمنرخنهکندوخودشرادرحافظةمنثبتکند.

ايننشــانمیدهدکهدرکارثبتخاطرهاشموفقبودهاست.برايش

آرزویتوفیقبیشازپیشدارم.

*مدیر مسئول ماهنامة انشا و نویسندگی
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بهارکطالبلو

مدیریت کالس
در تجربه  های معلمان

هدف اصلی کانال رشــد معلم در ســال 
تحصيلــی 97-۹۶ تمرکز بر به اشــتراک 
گذاشــتن موضوعات کاربردی در خصوص 
مدیریت کالس درس بود. کانال رشد معلم به 
مخاطبان امکان داد در خصوص سؤال های 
مطرح شده تجربه های خود را ارسال کنند. 
این تجربه ها گردآوری شده اند و در اختيار 

سایر معلمان گذاشته می شوند. 
معلمان،  تجربه ها  گذاشــتن  اشتراک  به 
عالوه بر بار انگيزشی برای آن ها، به معلمان 
دیگر کمک می کند با دانشی که از تجربه ها 
به دست می آورند، بتوانند بين آنچه در حال 

حاضر در حال انجام آن هستند و آن چيزی 
که از آن آگاه می شوند، ارتباط برقرار کنند 

و به دانش خود بيفزایند. 
این راستا، در سال تحصيلی ۹۷-۹۸  در 
در پيام رسان بله به نشــانی >رشد معلم< 

roshdmoallem@ همراه ما باشيد.  
برای  می خواهد  مهرماه  در  که  اگر کسی 
اولين بــار به کالس درس برود، از شــما 
مدیریت کالس درس  از  منظور  کند  سؤال 
چيســت و اوليــن روز کالس چگونه باید 
مدیریت شود، چه تجربه هایی در اختيار او 

می گذارید؟ 

سهیال نعیمی، دبیر تاریخ از تنکابن
مديريتکالسبهنظرمنعبارتاستازتوزيععادالنةمحبتدرکالس،
بدونمالحظاتشخصی.دراينخصوص،اولینومهمترينچیزیکهنیاز
داريم،ايجادحساعتماددرمخاطبوبرقراریارتباطبااوست.الزمةاين
اعتمادوارتباطشناختدانشآموزانوتوانمندیهایآناناست.بسیاریاز
معلمانتوانمندیهایعلمیبااليیدارند،اماتوانايیخوبیدربرقراریارتباط
ندارند.ارتباطبادانشآموزبايدباهدفايجاداعتمادوکشفاستعدادهاباشد.
تصوراشتباهايناستکهگاهفکرمیکنیممديريتکالسيعنیبرقراری

وتداومسکوتدرکالس.
طراحیآموزشــیجنبةمهمديگریازمديريتکالساســت.طراحی
آموزشــیبايدشاخصههایبرجستهایداشتهباشد.آنچهدرآنمهمبهنظر
میرسد،عبارتاستازتوجهبهسنوسالمخاطب،توجهبهوقتوامکانات
کالس،وبهکارگیریتمامیاعضایمجموعهدرپیشبردآن.طراحیآموزشی
نوشتهشدهبهوســیلةديگرانتنهابهعنوانيکالگووشیوهقابلاستفاده
است.معلمخالقبرنامةآموزشــیخودرابراساسشرايطموجودطراحی
میکند،نهبراســاسآرمانهاوايدههایپیادهنشدنی.طراحیآموزشیدر
واقعپلارتباطیمعلمودانشآموزاست.هرچهاينطراحیباتفکروهدف
صورتگیرد،کاربردیتراســت.درطراحیآموزشیبايدمشارکتتمامی

اعضایمجموعهلحاظگردد.
نکتةمهمديگرايناستکهدرروزاولکالسوعدههایبیجاندهیم.

زینب وکیل، دبیر فیزیک
ازمهر جلســةاولکالسمنزودتر
ودرتابســتانشروعشــد.قسمتیاز
جلســةاولرابهاينترتیبگذرانديم:
بچههابهطوراتفاقــی،بهگروههایدو
نفرهتقســیمشدند.قرارشــدهرنفر
خودشرابــرایهمگروهیاشمعرفی
کنــد،عالقههايــشرابگويــدوهــر
اطالعاتیدوســتدارد،بدهد.ســپس
گروههــابهجلــویکالسآمدندوهر
کسهمگروهیخــودرامعرفیکرد.
دراينمعرفی،ازضمايراولشــخص
اســتفادهکردند.بهنظرماينکارباعث
شــدبچههاکمیباهمدوستشوندو

منهماسمشانرايادبگیرم.
ســپسازبچههاخواستمدربارةسال
قبــل،بهاينســؤاالتجــواببدهند
وبرگــةپاســخخــودرارویتختــه

نند: بچسبا

یادداشت
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زهرا فرهادی
معلم فیزیک از شهرستان الر 

دراولیــنروزخــودمرامعرفیمیکنمو
خاطرهایازاينکهچهشدتصمیمگرفتممعلم
شوم.ازدانشآموزانمیخواهمبهگروههای
دوتايیتقسیمشوندوخودشانرابرایهم
معرفیکنند؛اسمشان،عالقههاوآروزهايشان
واينکــهمیخواهندچهکارهشــوند،وهر
چیزیکهفکرمیکنندباعثشــناختبهتر
میشــود.بعداينگروههایدوتايیمیآيند
وهرکسهمگروهیخودرامعرفیمیکند.
موردبعدی،مشخصکردنروالنمرهدهیو
فعالیتهایموردنیازاســت.پرسیدنتصور
ونظرواحســاسبچههادرمورددرسیکه
میخواهــمبدهم،ازديگرکارهــایروزاول

کالسماست.

سؤاالت:
1.چهاحساسیبهدرسفیزيکداشتید؟

2.چهخاطرةخوبیداشتید؟
3.چهزمانهايیکالسرادوستنداشتید؟
4.چهپیشنهادیبرایدرسفیزيکداريد؟

5.چهمشکالتیبادرسداشتید؟
6.چقدربادرسفیزيکحالکرديد؟

درتــالشبــودمباايــنفعالیتهــا،درمدتزمانکمی،شــناخت
بیشــتریازبچههابهدســتآورمتادرطراحیآموزشیسالجاریاز
پیشنهادهايشاناستفادهکنم.مثاًل،بچههاگفتندکهشمابعضیوقتها
کمترلبخندمیزديد.خودممشــکلرادراينمیبینمکهسالگذشته
بیشــترنگراناينبودمکهبچههادرسرايادنگیرند.ولیباحرفهای

آنهابهايننتیجهرسیدمکهبیشترمواظبرابطهامبابچههاباشم.
يکیديگرازمشــکالتبچههاحلمسائلاســت.فعاًلبهنظرمرسید
شايداســتفادهازدفترچةتعاملیبهکمکبیايد!قسمتهایآزمايشرا

همبسیاردوستداشتند.
مشکالتیهمداشتند،مثلاينکهکالسفیزيکزنگآخربود.دراين
بارههمبامديرهماهنگکردمتاســاعتدرسفیزيکبهزنگهایاول

يادوممنتقلشود.

محمد حسن سنگانیان، معلم علوم از تهران
برایمعلــمتازهکار،اولینقــدمدراولینروزمديريت
کالسدرس،شــناختدانشآموزاناســت.بهنظرماين
معلمبايدبــاتوجهبهگروهســنیمخاطبانشفعالیتی
طراحیکندتابانامدانشآموزانوعالقههايشــانآشــنا
شود.بسیارمؤثراستاگردرانتهایاولینجلسهبتواندنام
همهيااکثردانشآموزانرايادبگیردوآنانرابهنامصدا
بزند.ايجادارتباطقویبادانشآموزنیزشاهراهیبراینیل

بهموفقیتايجادمیکند.
البتــهمنفکرمیکنممعلمبرایمديريتموفقکالس
درس،بايــدقبلازکالسوقتزيادیصرفکندتايک
طرحآموزشــیقویبافعالیتهایمتنوعداشتهباشدکه
درآنهمةدانشآموزانفعالباشند.دراينصورتديگر
فرصتیبرایبیانضباطیدرکالسدرسباقینمیماند.

همچنین،اگرمعلمیتازهکاراست،خوباستباتوجه
بهبخشهايیکهدرآنهااحساستوانمندیکافیندارد،
قوانینیوضعکندکهدرمديريتکالسبهاوکمککنند.
برایمثــال،بهبچههابگويد،مواقعیکهدرحالتدريس

هستم،لطفًادستخودرابهنشانةسؤالباالنبريد.
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مقاله

حل مسئله

همدلی

کنترل هیجان

خودآگاهی

 مدیریت زمان
ارتباط موفق

و مؤثر

 
کنترل 
استرس

تفکر خالق

تصمیم گیری

مهارت های
مهم زندگی

زندگی آموختنی است
زهراساداتتقوی٭

این روزها با نگاهی گذرا اما دقيق به اطرافمان، درخواهيم یافت، مشکالت انسان های اطرافمان بسيار بيشتر از گذشته است. معلمان 
از جمله متخصصانی هستند که این تغيير را به شدت درک می کنند. بسياری از معلمان اذعان دارند مشکالت دانش آموزان نسبت به 

سال های گذشته بسيار بيشتر و البته متفاوت تر شده است.
 آمارهای وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی حاکی از افزایش رو به رشد اضطراب، افسردگی و سایر مشکالت بهداشت 

روانی است.
 طالق در خانواده های ایرانی افزایش قابل توجهی داشته است و دانش آموزان تک والد به کرات مشاهده می شوند. 

 آمارهای رسمی  هشدار می دهند که سن اعتياد در ایران به 13 سال رسيده است.
 خشم و ناتوانی در کنترل هيجان یکی از مهم ترین دالیل پرونده های قضایی عنوان شده است.

٭دکترایتخصصیروانشناسیسالمت
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یک موقعیت واقعی
چنددانشآموزدرگوشــهایازکالسدرگوشهمصحبت
میکنندوبهدانشآموز)آ(میخندند،دانشآموز)آ(سرش
رابــاالمیبردوبهآنهانگاهمیکنديکیازدانشآموزانمزبور
باحالتتمســخرآمیزیجملهایدرمورداومیگويدوهمراهبا

همگروهیهايشقهقههمیزنند.
پاسخ احتمالی ناکارامد 1:دانشآموز)آ(خشمگینمیشود

وجدالیلفظیوشايدفیزيکیرخمیدهد.
پاسخ احتمالی ناکارامد2: دانشآموز)آ(بااحساسغم،
تنفروخشمازکالسخارجمیشودوهرگزهیچواکنشینشان

نمیدهد.
پاسخ کارامد:دانشآموز)آ(لختیمیانديشد،هیجاناتش
راکنتــرلمیکند،رفتارگروهمقابلرادرذهنشنقدوتحلیل
میکند،خشــمواسترسخويشراکنترلمیکندوبرایحل

مشکلوزمانومکانمناسبآنتصمیممیگیرد.
درشــمارههایبعــدی،هرباربــاگفتوگودربــارةيکیاز

مهارتهایدهگانةزندگیهمراهشماهستیم.

علت چیست؟ 
بهباوربسیاریازمتخصصانبهداشتروان،پیشرفتهاوتغییرات
اجتماعی،اقتصادی،تکنولوژیورسانهایجوامعدرچنديندهة
اخیر،ازپیشــرفتمهارتهاورفتارهایانسانیپیشیگرفتهاندو
بسیاریازابزارهادردســتانسانهايیقرارگرفتهاندکهمهارت
الزماستفادةبهینهازآنهاراندارند.بنابراينمیتوانگفت،يکیاز

مشکالتامروزانسانهاناهماهنگیدنیایدرونیبا

محیطبیرونیاست.
متخصصــانســالمترواندهمهارتپايةزندگــیرامعرفی
میکنند.نیازبهکســبايندانشوبهکارگیریآندرســنین
دبســتانوهمزمانباورودکودکبهمحیطمدرسهورويارويی
باچالشهایجديدمشــهوداست.سنیننوجوانینیزبهواسطة
تغییــراتفیزيولوژيکیوآغــازدورةبلوغاوجنیازبهکاربســت

مهارتهایزندگیمحسوبمیشود.

توانمندباشیمودانشآموزانیتوانمندپرورشدهیم.مهارتهای
زندگیرابیاموزيموبهصورتمســتقیموغیرمستقیمآنرابه
دانشآموزانآموزشدهیم.انسانتوانمنددررويارويیبااقسام

مسائل،فارغازنوعآنها،عملکردمناسبتریخواهدداشت.

مهارت های زندگی چیست؟
بهطورکلی،مهارتهایزندگیعبارتاندازتوانايیهايی
کهبهارتقایبهداشتروانیافرادجامعه،غنایروابطانسانی،
افزايشسالمتورفتارهایسالمدرسطحجامعهمیانجامند.
مهارتهــایزندگی،همبهصورتراهکارارتقایســالمت
روانیوهمبهصورتابزاریدرپیشــگیریازآســیبهای
اجتماعیقابلاســتفادهاند.بهطورکلی،مهارتهای روانیـ
زندگیابزاریقویهستندکهمتولیانسالمتروانیجامعه،
اجتماعی،در بهمنظورتوانمندســازیجواناندرابعادروانیـ
دستدارند.اينمهارتهابهافرادکمکمیکنندمثبتعملکنند،
خودشانوجامعهراازآسیبهایروانیـاجتماعیحفظکنندو

سطحبهداشتروانیخويشوجامعهراارتقابخشند.

دانشآمــوزمجهزبهدانشکاربردیمهارتهایزندگی،فرد
توانمنــدیخواهدبودکهدرمواجههباموقعیتهایحســاسو
بحرانی،برخوردکارامدیخواهدداشت.انسانهايیکهبرایحل
وفصلموقعیتهایحساسبهابزارکارامدمجهزنیستند،ازابزار
ناکارامداستفادهخواهندکردکهخانوادهوجامعهبهآنهادادهاند.
ابزارناکارامدهموارهبدویترينرفتارهایانسانیراشاملمیشوند
کهبهعلتنبودتربیتمناسب،بهصورتغريزیکسبومنتقل

شدهاند.

مهارتهایزندگی

حل مسئله

همدلی

تفکر انتقادی

کنترل هيجان
خودآگاهی

 مدیریت زمان
ارتباط موفق

و مؤثر

 
کنترل 
استرس تفکر خالق

تصميم گيری
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روز بزرگداشت شمس
قومیهستندکهپیشايشاناينباشدکه:

ـهمةکارهاتحوالهبه»فردا«باد!
يعنی»امروز«چهشد؟

»امروز«رابرونکردند؟!
چهگناهیکردهبود»امروز«،]که[ازحساببماند؟!

روزیدرپیشاستکهآنرا
»روزتغابن«)دريغ،غبنآگاهی(گويندکه:

ـآه!چهکرديم؟!
آن]آه[،هیچسودیندارد!

اماتغابن،اينساعتسوددارد:
ـ]کهآه!چهمیکنیم؟![

منبع
خطســوم.دربارةشخصیت،سخنانوانديشةشــمستبريزی.تألیفو
گردآوریمحمدحســنناصرالدينصاحبالزمانــی.صفحة179.بندهای

245و246.

حکایت اشک ها
درحالمطالعهبودم.بهحديثیرســیدمکهفکرمرادرگیرکرد:ِمن
َدالِئلالعاِلمإنتقاُدُهلحِديثِهَوِعلُمــُهِبَحقاِئقُفنوِنالنَظر)بحاراالنوار،
ج78:ص119(:»ازنشانههایعالم،نقدسخنوانديشةخودوآگاهی

ازنظراتمختلفاست.«
اگرعالمهستیم،بايددرافکارمانشککنیم!؟

حديثمعتبریازامامحســین)ع(اســت؛اسمیکههمیشهبرايم
تداعیگريههایمحرمومزةروضههاســت.ازخودمپرسیدم،چرااين
قدردررواياتتأکیدشدهاستکهبرایامام حسين)ع(گريهکنیم؟
شــأناهلبیت)ع(باالترازتأکیدبرپايةِعرقخانوادگیاســت.پس
حتمًادلیلیداشتهاست؛دلیلینهفتهدرگريستنوحضوردرمجالس

ذکر.حديثمعروفپیامبر)ص()بانقلبهمعنا(رابهخاطرآوردم.
»اّنالُحسینمصباُحالهدیوسفینئُالنجاه«

اشک،کشتینجات،چراغهدايت!
تابهحالاينگونهنگاهشنکردهبودم!باورمرانقادانهنگريستم.

عالمه جعفری)ره(درمورداينحديثشريفجملهایطاليیدارد:
حرکتکشــتیآدمیاناحتیاجیبهدرياندارد.اينکشتیرویقطرة
اشکیمقدسکهبرایحسین)ع(ريختهشود،حرکتمیکند؛اشکی
کهازاعماقدلبرمیآيدوجانرامیشــوراندوآنگاهرهسپارپیشگاه

اقدسخداوندیمیشود.
دريافتم!گريستننشانةمحبتاستواطاعتنتیجةمحبت.

چهظرافتیدرايناحاديثونظراتنهفتهاست!
گريهبرایامامحسین)ع(محبتیدردلمانايجادمیکندکهباعث

اطاعتازمسیروراهامامحسین)ع(خواهدشد.
باعزاداریوايجادمحبت،کشتینجات،نجاتممیدهد،زيرامحبتش
دردلمغوغامیکندودرعملسواربرآموزههایآنمیشوم،جانودل
بدانمیســپارمودرمسیرروشنشدهبهواسطةآنقرارمیگیرم.اين
قطراتاشــکضامنپاکیدرونوقرارگرفتندرجرگةهدايتشدگان
است،زيراازمسیریمیرويمکهمصباحالهدیبرايمانروشنکردهاست.

ايناشکهاعجبحکايتیدارند!

۲

۷

مريميراقی
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۱

۲۳ ۱۵
روز عصای سفید روز روستا و عشایر

روزنگار

آغاز سال تحصیلی



شنبه

سه شنبه

شنبه

چهارشنبه

یکشنبه

چهارشنبه

یکشنبه

پنجشنبه

دوشنبه

جمعه

سه شنبه

پنجشنبه

دوشنبه

جمعه

۷۲۱

۶۲۰

۵۱۹

۴۱۸

۳۱۷

۱۰۲۴

۱۳۲۷

۲۱۶۳۰

۹۲۳

۱۲۲۶

۱۱۵۲۹

۱۴۲۸

۸۲۲

۱۱۲۵

1مهرآغازسالتحصیلی
2مهرآغازماهمحرم

5مهرروزجهانیجهانگردی
7روزبزرگداشتشمس

7مهرروزآتشنشانیوايمنی
۸مهرروزجهانیناشنوايان

۸مهرروزجهانیترجمهومترجم
9مهرروزجهانیسالمندان
13مهرروزنیرویانتظامی

13مهرروزجهانیمعلم
14مهرروزدامپزشکی

15مهرروزروستاوعشاير
16مهرروزجهانیکودک
17مهرروزجهانیپست

20مهرروزبزرگداشتحافظ
22مهرروزجهانیاستاندارد

23مهرروزجهانیعصایسفید
25مهرروزجهانیريشهکنیفقر

26مهرروزتربیتبدنیوورزش

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هــاى رشــد عمومــى و تخصصــى، بــراى معلمــان، مديــران، مربيــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرايى مــدارس، دانش جويان دانشــگاه فرهنگيان 
مى شــود.  منتشــر  و  تهيــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد تكنولوژى آموزشى   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســالمي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســى 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنى 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شــيمى  رشــد آموزش زيست شناسى  رشــد مديريت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

 رشد آموزش برهان متوسطه دوم 

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله هاى دانش آموزى 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

 هزينة اشتراك ساالنه مجالت عمومى رشد (هشت شماره): 450/000 ريال
 هزينة اشتراك يك سالة مجالت تخصصى رشد (سه شماره): 220/000 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . : ن ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستى:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 
   اگر قبًال مشترك مجله رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد به دو روش زير:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب. واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار 

به شمارة 88490233.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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حمايت از كاالي ايراني

کنونکهمیدمدازبوستاننسیمبهشت
منوشرابفرحبخشويارحورسرشت

بهمیعمارتدلکنکهاينجهانخراب
برآنسراستکهازخاکمابسازدخشت

وفامجویزدشمنکهپرتویندهد
چوشمعصومعهافروزیازچراغکنشت

مکنبهنامهسیاهیمالمتمنمست
کهآگهاستکهتقديربرسرشچهنوشت

قدمدريغمدارازجنازةحافظ
کهگرچهغرقگناهاستمیرودبهبهشت
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روز بزرگداشت حافظ



فرصت ها و تهدیدهای 
جشنواره های غذا 

احتمااًلتابهحالشــاهدبرگزاریجشــنوارةغذادرمدرســةخوديا
فرزندانتانبودهايد.دانشآموزانمعمواًلروزیشادوپرشوررادرمدرسه
میگذرانندودرضمنآنمهارتهايیچونکارگروهی،برگزاریمراسم،
درستکردنغذاوچیدمانمیزپذيرايیراتمرينمیکنندياازبزرگترها
میآموزند.جســتوجويیسادهدراينترنتشمارابهصفحههایمتعدد
ازگوشهوکنارکشــورراهنمايیمیکندکهشاملعکسهایرنگارنگ
فراوان،همراهباآبوتابگزارشهایخبریازجشــنوارةغذایسالميا
جشنوارةغذایمحلی،باهدفمبارزهباترويجاستفادهازفستفودهادر
بیندانشآموزانوخانوادههايشان،برگزارشدهاند.تااينجابهنظرمیرسد
دارداتفاقخوبیدرمدرســههامیافتدوباديدنعکسهاوشنیدناين
اخباروتصورشادیونشاطدانشآموزان،لبخندیبرلبانهرکدامازما
مینشیند.امادرسفریکهبهاستانسیستانوبلوچستانداشتیم،نامهای

ازيکیازهمکارانبهدستمارسید.متنآنرابرايتانآوردهايم:

دل نوشته ای دربارة جشنوارة غذا
طرحجشــنوارةغذاکهمدتیاستجزوطرحهایاجرايیمدرسههای

کشوراست،باعثپريشانیمردمدورافتادهوبیبضاعتکشورشدهاست.
فلسفةجشنوارةغذاايناستکهغذاهایسنتیومحلیمنطقهبررسی
شوند.بهاينمنظور،بهبچههاگفتهمیشوددرخانههايشانغذاهایسنتی

راتهیهکنندوبهمدرسهبیاورند.
اماجایتأسفداردکهاينطرحبهحاشیهکشیدهشدهوبهصورتیديگر
درحالاجراســتکهازحالتسنتیدرآمدهوفقطغذاآوردنوگرفتن

چندعکسوگزارشصوریهدفشدهاست.
گاهگاهیبهگوشمیرسدبعضیاستادانمدرسههابرایاجرایاينطرح،
ازابزارتهديدآمیز»نمره«استفادهمیکنندوبدترآناستکهغذاهايیکه

بچههاباهزارانبدبختیمیآورند،توسطديگرانتناولمیشود.
درنتیجه،برنامهایکهبرایاحیاونشــاطفرزندانماطراحیشــده،
سببشکســتعزتوتحقیرخانوادههاشدهاست.اگراينطرحبهنحو
احسنمديريتنشود،درآيندةنهچنداندورسببترکتحصیلدختران
بیبضاعتخواهدشد،زيراآنهابرایحفظعزتنفسخويشچارهایجز

اينراهنخواهندداشت.
بهامیدروزیکهمابتوانیمرســالتواقعیخودراآنگونهکههستبه

سرانجامبرسانیم.
محمد محمدی

ايننامهماراازبروزآسیبیجزئیامامهمدرنظامآموزشیکشورآگاه
میکندکهچهبساصرفآگاهیمابتواندازآنجلوگیریکند.ممکناست
فکرکنیماينمشکلفقطمختصمناطقمحروماست،امامیتوانتصور
کردکهدرهرمدرسهای،درهرکجایکشور،اگرمدرسهشرايطخانوادهها
رادرکنکندودانشآموزانبرایچنینفعالیتهايیتحتفشارقرارگیرند،

آسیبهایچنینبرنامههايیازمزيتهایآنبیشترشود.

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۱ |  مهر ۱۳۹۷ ۴۸

زیر 
ذره بین



اصلچهاردهمنظــامآموزشوپرورشكشــورمانبهضرورت
توســعةعدالتآموزشــيوايجادزمینةمناسببرايدسترسي
كودكانونوجوانانبهتعلیموتربیتباكیفیتومناسباختصاص
دارد.دربندچهارمايناصلتأكیدشــدهاســت،دانشآموزان
مناطقــيكهجمعیتپراكنــدهدارند،بايدازراههايمناســب،
مانندايجادمدارسشبانهروزيياتهیةامكاناترفتوآمد،تحت
پوشــشآموزشقرارگیرند.وجودچنینقوانینروشنيازيك
طرفوشــرايطاقلیميكشــورازطرفديگر،گسترشمدارس

شبانهروزيرادرپيدارد.
هدفاصلياينمدارسارائةخدماتآموزشــياســت،وليبا
توجهبهرويكردخاصيكهدنبالميكنند،اهدافزيرنیزمحقق

ميشوند:
1.افزايشدرصدپوشــشتحصیليدانشآموزانروســتايي،

عشايريومناطقمحروم
2.ارتقايسطحكیفيآموزشوكاهشافتتحصیلي

3.پیشــگیريازتبعاتاخالقيواجتماعيناشــيازمهاجرت
دانشآموزانروستاييبهمراكزشهري

4.فراهمكردنزمینةتربیتنیرويانســانيموردنیازمناطق

محرومازمیاندانشآموزانبومي.
درحالحاضر،تعداد3173بابمدرســةشبانهروزيدركشور
عهدهدارتعلیموتربیت363156دانشآموزمناطقروســتاييو
محرومهســتند.دركشور،اســتانهايخراسانرضوي،كرمان،
هرمزگان،آذربايجانشــرقيوسیســتانوبلوچستانبیشترين
ســهمواستانهايقم،البرزوايالمكمترينسهماينمدرسهها

رابهخوداختصاصدادهاند.
دانشآموزانشبانهروزي،عالوهبرتحصیل،بااستفادهازامكانات
رفاهــي/خوابگاهي،زندگــيتماموقتدرمدرســهرانیزتجربه
ميكنند.واگذاريمســئولیتكارهاومســائلشــخصيفردبه
خودشوايجادزمینةتعاملمستمرباهمساالن،بهرشدشخصیت
وافزايــشمهارتهاياجتماعيكمكميكنــد.دانشآموزاندر
محیطمدرسه،همراهباآموزشويادگیري،باموقعیتهايخاص
اجتماعيوگروهيمواجهميشوندوبهطوركليزندگياجتماعي
همهجانبهايراتجربهميكنند.ازطرفديگر،بهعلتدوربودناز
خانواده،بیشترامورشانراباكمكگروههمساالنانجامميدهند
ودرنتیجــه،روحیةهمــكاري،مســئولیتپذيري،قانونمنديو
رضايتمنديازمحیطزندگيواستقاللبیشتريكسبميكنند.
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يکراهعالیبرایاستفادةمفیدازاوقاتفراغت،
کشــفچیزهایجديداســت.دانشآمــوزاندر
مدرسههایشبانهروزیکارهايیراتجربهمیکنند
کــهکمترانجامدادهياتابهحــالانجامندادهاند.
جداشدنازخانوادهوواردشدنبهمحیطجديد،
نوجوانرابهچالشهايیوامیداردکهانسگرفتن
باآنبهزمــاننیازدارد.اســتفادةمفیدازاوقات
فراغتدرمدرســههایشبانهروزی،نوجوانانرابه
مسیریبرایخودشناسیرهنمونوبهرشدشان

منجرمیشود.
اوقاتفراغتبهانةخوبیاســتکهدانشآموزان
بهســرگرمیهایســالمبپردازند.سرگرمیهابه
آنــانفرصــتمیدهدذهــنخودرافعــالنگه
دارندوخالقباشــند،اطالعاتخودراگســترش
دهند،مهارتهايشــانرابهبودبخشند،وتمرکز
وسختکوشــیکنند.بهعــالوه،هنگامیکهدر
پیچیدگیهــایتحصیــلوکارغرقمیشــوند،
احســاسمفیدبودنکننــدوازوجودخودلذت
ببرند.دانشآموزانمذکــورپنجروزازهفتهرادر
مدرســهبهسرمیبرندکهزمانبسیارخوبیاست
تابتواننددرکنارسايردانشآموزان،پسازفراغت

ازآموزشرســمی،درمحیــطخوابگاهباکمکو
ياریسرپرستاندلسوز،اوقاتسازندهایراسپری
کنند.آنهامیتوانند،همراهسرپرستانومربیاناز
آشپزیوخیاطیلذتببرند.انجامامورباغبانیو
پرورشگیاهاننیزبرایآنانتجربهایلذتبخش
خواهدبود.کارهایدســتیازديگرسرگرمیهای
مفیدیاســتکهمیتواننددراوقاتفراغتانجام
دهند.باصرفوقتبرایکاردستســاز،احساس
خوبیدربارةخودوتوانايیهايشانبهدستخواهند

آورد.
يادگیــرینوعیلذتاســت.لــذتمطالعهو
يادگیریبدونفشــاروفارغازداليلهمیشــگی
)مثليادگیریبرایکسبنمره(راباهیچتوجیهی
نبايدازخوددريغکــرد.بهاينترتیب،برتوانايی
آنانبرایدرکبهترجهانافزودهمیشــود،ديد
تــازهایبهامورخواهندداشــتودرفعالیتهای
روزانهبــهراهحلهــایجديدوخالقانهدســت
میيابند.بنابراين،مهمتريننتیجهازگذراناوقات
فراغتدانشآموزاندرمدرســههایشبانهروزی،
رضايتخاطر،کشفاستعدادهایدرونیوافزايش

خالقیتاست.

اوقاتفراغتمفید

یادداشت
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اشاره
دکتر محمد  حسين نژاد دارای مدرک فوق دیپلم 
اندرزگو(،  معلم  تربيت  )دانشــگاه  اجتماعی  علوم 
تهران(،  )دانشگاه  بالينی  روان شناســی  ليسانس 
کودکان  آموزش  و  روان شناســی  فوق ليســانس 
استثنایی )دانشــگاه عالمه طباطبایی( و دکترای 
عينی  )دانشــگاه صدرالدین  تربيتی  روان شناسی 
تاجيکستان( است. وی فعاليت  آموزشی خود  را در 
سال ۱۳۶۱ با آموزش و پرورش منطقة ۱۶ تهران آغاز 
کرد و در جایگاه هایی چــون معلم اجتماعی، معلم 
روان شناسی، معاون مدرسه، هيئت علمی دانشگاه 
فرهنگيان، مدرس دوره های ضمن خدمت معلمان و 
روان شناس مراکز مشاوره، خدمات ارزشمندی ارائه 
کرده اســت. هم اکنون نيز سرپرست مرکز آموزش 
عالی فرهنگيان عترت در اسالمشــهر است. دکتر 
حسين نژاد در تعامالت خود با دانش آموزان و تربيت 

آنان اهميت زیادی برای نقش خانواده قائل است و 
خود را روانشناسی خانواده نگر می داند. 

در دفتر مجله، ميزبان دکتر حسين نژاد بودیم و او 
ابعاد گوناگون مدارس شبانه روزی و پيچيدگی های آن 
را برایمان تبيين کرد. این گفت وگوی صميمی که آن را 
در ادامه می آوریم، با مدیریت زهرا اخوان، کارشناس 
مسئول مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی دورة  اول 
متوسطه و تذکرات و نقطه نظرات گرانقدرش صورت 
گرفت. وی تأکيد داشــت، برنامه های اوقات فراغت 
مدرسه های شبانه روزی آموزش گونه نباشند. برنامه ها 
باید متنوع و انعطاف پذیر باشند تا بچه ها به فراخور 
استعداد ها و عالقه مندی های خود از بين آن ها انتخاب 
کنند. وی همچنين از مسئوالن این مدرسه ها خواست 
با بهره مندی از هنر ارتباطی خود در ســاعت های 
غيرآموزشــی، از نقش ناظم یا معلم خارج شوند و با 

بچه ها رفتار مادرانه یا پدرانه داشته باشند. 

گفت وگو 
با دکتر محمد حسین نژاد

روان شناس و سرپرست 
مرکز آموزش عالی 
فرهنگیان عترت 

صرفهجوییهایاسالمشهر
پرهزینه!
املیالصمدی

گفت وگو
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 مستحضرید که 3۶31۵۶ نفر از دانش آموزان روستایی و محروم 
دورة متوسطه در دبيرستان های شبانه روزی تحصيل می کنند. به نظر 
جناب عالی این مدرسه ها برای دانش آموزان چه مزیت یا آسيب هایی 

خواهند داشت؟ 
دانشآموزاناينمدرســههابهواســطةاينکهدردورةنوجوانیبه
ســرمیبرند،همزمانباتحوالتجسمانیوروانی،مشکالتیچون
ســازگاریباخويشــتندارند.اغلبنوجوانانايندورهرويایدور
بودنازخانوادهرادارندتاازنظارتوتســلطوالديندورباشند،اما
وقتیدرمقابلقوانینمدرسةشبانهروزیقرارمیگیرند،تازهمتوجه
میشوندتســلطخانوادهبهتربودوازآنپسبامسئلةسازگاریبا
فضایمدرسهمواجهمیشوند.دراينشرايط،نوجوانانازسهمرحله
میگذرند:1.دورةســکوتوآشناشدنباموقعیت؛2.دورةمقابله

کردنوبرانگیختنعلیهاينقواعد.3.دورةپذيرش.
اکثرقريببهاتفاقآنهادرمرحلةسومبهايننقطهخواهندرسید
کهقوانینمدرسهوکنترلوتوقعاتمسئوالناجتنابناپذيراستو
باآنهاکنارمیآيند.اماگروهیديگربامشکالتیمواجهخواهندشد
ودردسرهايیخواهندداشت.دراينشرايطکهالزماستمسئوالن
مدرسهبهسازگاریبهتراينبچههاکمککنند.درغیراينصورت

اينچالشادامهپیداخواهدکرد.
بچههــادرايندورهامتیازهایخوبینیزبهدســتمیآورند.اگر
مدرسههایشبانهروزینقشخودرابهدرستیايفاکنند،بچههارا
برایزندگیآمادهمیکنندومیتوانیمپیامداجتماعیشــدنرادر
آنهاببینیمکهشاملسهنمود»پذيرشقوانین،ارزشهاوهنجارها،
وحتیدرونیشدنآنان«،»خودنظمبخشی«و»يادگیریمهارت«
است.بررســیهاوتحقیقاتطولیمانیزتأيیدمیکند،کسانیکه
درمدرســههایشبانهروزیدرسخواندهاند،سازگارترندوتعامالت

بهتریدارند.

 به نظر می آید مشکالت جدا شدن و دوری از خانواده، به خصوص 
برای دانش آموزان دورة اول متوســطه، از امتيازهای این مدرسه ها 

بيشتر است. نظرتان چيست؟ 
برایزندگیجايیبهترازفضایخانوادهنیست.ماحتیاگرامکانات
شبانهروزیهمداشتهباشیمنمیتوانیمخانوادهراازبچههابگیريم.
آنجايیکهبچههارابهمدرسةشبانهروزیمیفرستیم،ناگزيريم.دورة
نوجوانیبابیولوژیشروعمیشود،بارفتاراجتماعیادامهپیدامیکند
وباتغییراتفرهنگیبهپايانمیرسد.دورةاولمتوسطهشروعدورة
نوجوانیاست.تغییراتجسمانیشروعمیشوندوبیولوژینوجوان
هنوزمســیریراطینکردهوبهثباتنرســیدهاست.بنابراين،ما
نمیتوانیمازاوبخواهیمدرســاختاراجتماعیمداخلهکندوحضور
داشــتهباشــد.اينفرايندمطمئنًابرایبچههایدورةاولسختتر
خواهدبود.امانمیتوانیمبگويیمچوناينتغییراتراسپریمیکند،
حتمًامشکالتشبیشترخواهدشد.خواهناخواهچالشوجوددارداما
مدنظرداشتهباشیدکهحضوربچههادرمدرسهاجتنابناپذيراست
واگرفضایمدرسهفضایزندگیباشد،مطمئنًابچههامیتواننداين
فرايندراخوبطیکنند.بچههادردورةاولمتوسطهمستعددرک
قوانینوقراردادهایاجتماعیهســتند.پسفرصتخوبیاستکه

قوانینوقراردادهایاجتماعیرابرایآنهاجابیندازيم.

 مدیران، مربيان، معلمان و سرپرســتان دانش آموزان گروه هدف 
باید واجد چه صالحيت هایی باشــند؟ چه توصيه هایی به آنان برای 

کمک به این گروه از دانش آموزان دارید؟ 
درمدرســههایشــبانهروزیبهافرادینیازداريمکهســازگارو
رشديافتهباشند.درواقع،صالحیتشخصیتآنانتأيیدشدهباشد.
کسیکهسوابقمشکالتســازگاریدارد،جايیدراينمدرسهها
ندارد.همچنین،میزانپايبندیآنهابهقوانین،ارزشهاومعیارهای
موجودبايدارزيابیشود.کســیکهقراراستبچههاراجامعهپذير
کند،دردرجةاولخودشبايداجتماعیباشدونیازهایدانشآموز

وشیوةارتباطبااورابشناسد.
الزماستســبکرفتاریمديراناينمدرسههامشارکتجويانه
باشــد.يعنیفقطمديــرتصمیمگیرندهنباشــدودانشآموزاندر
فعالیتهایآموزشــیوپرورشــیدخالتداشتهباشند.همچنین،
مديربايددانشآموزانرادرشورایانضباطیوکمیتههایانضباطی
مدرســهمشــارکتدهد.مديربايداينتوانايیراداشــتهباشدکه
نیروهايشرادرساعتهایغیردرسینیزتوزيعکندومعلمانرابا
اينشــرايطدرمدرسهبپذيردکهدرشیفتعصروشبهمامکان

حضوردرمدرسهراداشتهباشند.
معلمهایمدرســةشــبانهروزیبايدويژهباشند.اينکهمعلميک
مدرسةعادیمداخلهگرباشدمعلممحورانهعملکند،تاحدیقابل
پذيرشاست،امامعلماينمدرسهبايدغیرمداخلهگرومطابقسبک
انســانیعملکندوبهانگیزةدرونــیبچههااهمیتدهد.بچههابا
اينشیوهمیتوانندارتباطخوبیبامعلمانداشتهباشند.همچنین،
معلمانباتعاملگرايیبچههارادرکارگروهیمشارکتدهند.شک
نکنیداگردراينمدرســههاکارگروهیتخطئهشــود،دانشآموز

حوصلةماندننخواهدداشت.
کارگروهیبهيادگیریعمقمیبخشدواگردانشآموزاندرکالس

کارگروهیرايادبگیرند،درخوابگاههمبهترعملمیکنند.
طیفســومیکهبابچههادرارتباطهستند،سرپرستانمدرسة
شبانهروزیهستند.هنرسرپرستمدرســةشبانهروزیکمازهنر
مديراينمدرســهنیستواعتبارواهمیتشبرابراست.بنابراين،از
بزرگترينوظايفمسئوالنآموزشوپرورشايناستکهدرانتخاب
سرپرســتاندقتکنند.سرپرستبايدبادانشآموزانتعاملخوبی



۵۳ پرونده مدرسه های شبانه روزی | رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ 1 |  مهر 1397 |

داشتهباشدودرشرايطبحرانیناجیبچههاباشد.
الزماستبرایسرپرستان،معلمانومديردورههایويژةبرخورد
وارتباطمؤثرتعريفکرد.ارتباطباخانوادهنیزبرایهرســهگروه
نکتهایکلیدیاســت.حتمًابايدباوالدينارتباطمستقیموعمیق
داشتهباشندونشستهایمسئول،دانشآموزواولیاتشکیلدهند.
همچنین،مربیتربیتی،مشــاوروکتابدارمدرسةشبانهروزیبايد
پســتشناورداشتهباشندودرســاعتهایعصروشببهبچهها

خدماتارائهکنند.
همةافرادیکهخارجازســاعتاداریبااينبچههادرارتباطاند،
همچونآشپز،سرايدارونگهبان،بايدازشخصیتسالمیبرخوردار
باشندودرانتخابشاندقتشود.اينبچهها،همبابحرانسن)دورة
نوجوانی(وهمبابحراندوریازخانوادهمواجههســتند.بنابراين،
بهکســانینیازداريمکهدرمديريتروابــطوحلتعارضمهارت
داشتهباشــند.دراينمدارس،بهافرادیتوانمندوقوینیازداريم
کــهمهارتهایعملیوارتباطی،همچوننحوةابرازوجود،همدلی
وجرئــتورزیرابیاموزند.بهجایاينکهافرادتوانمندرادرســتاد
بنشانیم،آنهارابهمدرسههایشبانهروزیمنتقلکنیم،چراکهاين

کارتأثیرعمیقتریخواهدداشت.

 با توجه با اینکه بخش عمــده ای از زمان حضور دانش آموزان در 
مدرسه های شبانه روزی به ساعات غيررسمی و اوقات فراغت آن ها 
مربوط اســت، به منظور استفادة بهينه از این زمان و اثربخشی آن، 
مدیران و مربيان این مدرســه ها باید بر چه موضوعات و محورهایی 

متمرکز شوند و برنامه ریزی کنند؟ 
ازآنجاکه»تحرکجسمانی«ازمهمتريننیازهاینوجواناست،
فضایورزشیاينمدرســههابايددراولويتاولقراربگیرد.فضای
ورزشــیابزارتخلیةهیجان،وتفهیميادگیریوابزاریاســتکه
بچههابهوســیلةآنبهرشدجسمانیخودجهتمیدهند.»فضای
کتابخانهای«غنینیزجايگاهمهمیدرچگونگیاوقاتفراغتبچهها
دارد.اينکهکتابدارفقطدرساعتآموزشیدرمدرسهحضورداشته
باشد،کافینیستفضایکتابخانهبايدبرایاستفادةدانشآموزاندر
ساعتهایغیرآموزشینیزمهیاشودوکتابهایمتنوعبامديريت

صحیحدراختیارشانقرارگیرند.
فضایشــبانهروزیبهترينشرايطیاســتکهبرایفعالیتهای

فرهنگیدانشآموزانوآمــوزشمهارتهایزندگیمیتوانازآن
کمکگرفت.خودمدرفضایشــبانهروزیتربیتمعلممهارتهای
زيادیازکمکهایاولیهگرفتهتــاکارهایهنریيادگرفتم.بايد
مربــیتوانمندیراکهخودشهمهنرمندباشــدبهکاربگیريمتا
فعالیتهایهنریمناســبیراگزينشکندودرساعتهایاوقات
فراغتجادهــد.بايدبرنامههایفرهنگیرامهندســیکنیمودر
عینحالحقانتخــابهمبهدانشآموزبدهیم.ايندوبايدتوأمو
درهمتنیدهباشند.وقتیمیگويیممدرسةزندگی،معنايشايناست
کهبچههــایمابايدضمناينکهزندگیرابفهمند،مهارتهاراهم
يادبگیرندونگرشخوبیبهدرسداشــتهباشــند.نگرشخوببه
درسبااجباربهدســتنمیآيد،بلکهبايدامکاناتدراختیارشــان
قراردهیمتاانتخابکنند.اولويتبرنامةدرسیاينمدرسهها،برنامة
درســیمصوباستونبايدخارجازآن،باردرسیوحجمآموزش

دانشآموزانراسنگینکنیم.

 یکی از اهداف مهم تأسيس مدرسه های شبانه روزی، پيشگيری 
از مهاجرت دانش آموزان مناطق روستایی به مراکز شهری و فراهم 
کردن زمينة تربيت نيروی انسانی مورد نياز این مناطق است. برای 

تحقق این هدف مهم چه راهکارها و توصيه هایی پيشنهاد می کنيد؟ 
بخشــیازشــکلگیریهويتدردورةنوجوانــی،هويتمحلی
قومیاســت.بايددردانشآموزانعرقبهشــهرومیلبهزندگی
درمنطقةخودرابهوجودآوريــموامتیازهايیبرایآناندرنظر
بگیريمتادرمنطقةخودمشــغولکاروفعالیتشوند.همچنین،
يکیازهنرهایاينمدرسههابايداينباشدکهدانشآموزانموفق
رابهمدرسهبرگردانندوفرصتوامتیازهايیبدهندتادرآنجاکار
کنند.يعنیفارغالتحصیــالنخودرارهانکنند.بااينکار،ارتباط
آنانباشهرشــانحفظخواهدشــدوالگويیبرایدانشآموزان
فعلیهممیشوند.سرمشــقهاابزارهایهويتيابیوبازگشتبه

اصلهستند.

 بــا توجه به مطالعات و بررســی هایتان بفرمایيد ســازماندهی 
مدرسه های شبانه روزی در سایر کشورها چگونه است؟ 

همةکشورهایدنیااينمدرسههاراتجربهکردهاند،اماهماکنوندر
حالجايگزينکردنآموزشهایمجازیومعلمانسیار)بهخصوص
برایبچههایسنینپايینتر(هستندکهمطابقزمانبندیمشخص
بهدانشآموزانخدمتمیرســانند.همچنیــن،خدماترفاهیو

سرمايهگذاریهایبهتریدراينحوزهدارند.

نکتۀ آخر
 برنامه ریزان کالن به مدرسه های شــبانه روزی به عنوان فضایی 
هزینه بر نگاه می کنند یا به عنوان فضای سرمایه گذاری و تأمين  کنندة 

نيازهای مناطقی که بچه ها در آن بزرگ شده اند؟ 
بايدنگاهماناينباشدکهنیروهايیکهتربیتمیکنیم،بازویمردم
منطقهخواهندشد.بنابراين،درتربیتآنانبهدنبالصرفهجويیدر
هزينههانباشــیم.اينمدرسههادرنظامهایسیاستگذاری،عالوه
برآموزشوپرورش،بايدموردحمايتوزارتکشــور،اســتانداری،
شهرداریوفرماندارینیزقرارگیرند.مدرسةجزيرهایدرستنکنیم.
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فرشــتهبابک،دبیــردينی،عربیوقــرآن،متولد
آذرماهســال1373،بزرگشدةروستایچمچرود
)چمچرود(ازتوابعشهرستانچرداولدراستانايالم
هســتم.تمامدورانراهنمايیودبیرستانخودرادر
مدرسةشبانهروزیحديثوهاجربالوهترهگذراندهام.

دربهمن92ازطريقکنکورموفقبهورودبهدانشگاه
فرهنگیانحضرتمعصومه)س(قمشــدمودوران
دانشــجويیخودرادرجوارحضــرتمعصومه)س(
ومســجدمقدسجمکرانسپریکردم.آندوراناز
شیرينترينروزهایزندگیمنبودند.سعیکردهام

همکار
معلمانم
هستم

گفت وگو 
با خانم فرشته بابک، 

مدیر مدرسۀ شبانه روزی 
حدیث ایالم

یکی از شاخص های ارزیابی اثربخشــی و کارامدی هر مجموعة تربيتی این است که فارغ التحصيالن آن، پس از 
گذراندن دوره های مربوط، دوباره به آن مرکز یا مجموعه بازگردند و در آن جا با انگيزه ای بيش از پيش مشغول فعاليت 
شوند. در این زمينه، توفيق بعضی مدرسه های شبانه روزی که دانش آموزان دیروز آن ها معلم های امروز مدرسه های 

خودشان شده اند، ستودنی است!
با خانم فرشته بابک و آقای غالمرضا محمدیان که نمونه هایی از این افراد هستند، به گفت وگو نشسته ایم.  

گفت وگو
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تمامچیزهايیراکهدرايــندورانيادگرفتهام،در
دورانتدريــسخودبهنحواحســنبهکارببرمواز
بهتريــنوبهروزترينروشهــایتدريسدرکالس
درسماستفادهکنم.اکنوننیزدرهمانمدرسهایکه
روزگاریخودمدانشآموزشبودهامتدريسمیکنم.
درواقعبامعلمانخودهمکارشدهام.خداوندرابابت
اينلطفبیپايانششاکرهستموتمامتالشخودرا
میکنمکهدانشآموزانمازلحاظتحصیلی،آموزشی

وعاطفیدرسطحدانشآموزانکالنشهرهاباشند.

 در چه دورانی وارد مدرسة شبانه روزی 
شدید؟

باتوجهبهاينکهبندهدرروســتازندگیمیکردمو
تنهادورةتحصیلیموجوددرروستادورةابتدايیبود،
مجبورشدمبرایادامةتحصیلبهاندازةهفتروستا
ازمحلسکونتمدورشــوموبهمدرسةشبانهروزی
بروم.اينطورشدکهتمامدورانراهنمايی)متوسطة
اول(ودبیرســتانرادرمرکزشــبانهروزیحديثو

هاجربالوهگذراندم.

 وضعيت تحصيل در آن زمان چگونه بود؟
ادامةتحصیلبرایکسانی)بهخصوصدخترانی(که
درروســتاهایدورافتادهزندگیمیکردندوشرايط
اقتصادیمطلوبینداشــتند،بهشدتسختبود.به
همیــندلیل،خیلیازافرادترکتحصیلمیکردند.
ولیخوشــبختانهوجودخوابگاهشبانهروزی،بندهو

دوستانمراازبیسوادینجاتداد.

 از اینکه در مدرسة محل تحصيل خودتان 
خدمت می کنيد، چه حسی دارید؟

حسخیلیخوبولذتبخشــیاســتواحساس
مسئولیتبیشــتریهمدارم.دوستدارممشکالتی
راکهخودمدرمحیطمدرســهياخوابگاهداشــتم،
دانشآموزانماننداشــتهباشــند.بچههاهمچونبه
ســابقةتحصیلمنواقفهستند،بهتربامندرددل
میکنندومشکالتشــانرادرمیانمیگذارند.البته
مديرمدرســه،ســرکارخانم دارابی،که12سال
استمديرايندبیرستاناست،بسیارکوشا،باانگیزه
ونســبتبهبچههامهربانومتعهداســتودررفع
مشکالتبچههاوداشتنمدرسهایباتجهیزاتخوب

وامکاناتعالیمیکوشد.

مدرســه های  به  نســبت   دید شــما 
شبانه روزی چگونه است؟

ازنــگاهمنمیتوانندنقشفرشــتةنجاتخیلی
ازدانشآموزانازجهلوبیســوادیباشــند.اگر
اينگونهمدرســههانباشــند،تعــدادقابلتوجهی
ازدانشآموزان،باوجودداشــتناســتعدادوتوان
تحصیلیبــاال،مجبوربهترکتحصیلمیشــوند.
اگرچــهدورازخانوادهزندگیکــردن،آنهمدر
ابتدایسننوجوانی،سختاستومشکالتخاص
خودرادارد،ولیدرعینحالشــرايطجغرافیايی
وپراکندگــیجمعیتموجودونبوددسترســیبه
مدرســه،اقتضامیکندکهمدرســةشبانهروزیرا

کنیم. انتخاب

زمان  آن  از  ارزنــده ای  تجربه های   چه 
دارید که در کار فعلی از آن ها بهره  می برید؟

درطولهفتســالیکــهدرشــبانهروزیدرس
خواندم،تجربههایتلخوشــیرينبســیاریکسب
کردمکهاالنمجالگفتنهمةآنهاراندارم.شــايد
تلخــیآنهاتنهابــهدوربودنازخانــوادهمربوط
باشــدالبتهاينخودازمنشــخصیتیمستقلوبا
اعتمادبهنفسساخت.ديگراينکهدرزندگیبهشکل
گروهی،مسئولیتپذيری،توجهبهتفاوتهایفردی،
عشــقورزيدنبهديگرانواخــالقخوبراباتمام
وجودتجربهکردم.االنهمسعیمیکنمخوبیهارا
بهدانشآموزانمانتقالدهموحسمسئولیتپذيری
رادرآنهازندهکنمتاهمیشهوباهمهخوشاخالق

باشند.

 بــرای همکارانی که در مدرســه های 
شبانه روزی فعاليت می کنند چه پيشنهادی 

دارید؟
پیشنهادبنده،بهعنوانعضوکوچکیازاينمجموعة
بزرگ،ايناســتکهپایدرددلهــایدانشآموزان
بنشــینند،بهخواســتههایآنهاتوجــهکنندودر
صورتامکان،دانشآموزانیراکهوضعیتاقتصادی
وخانوادگینامطلوبیدارندشناسايیوبهآنهاکمک
کنند.ديگراينکهدانشآموزانرامســئولیتپذيروبا
اعتمادبهنفسباربیاورند.امکاناتورزشیوسرگرمی

همدراختیارآنانقراردهند.
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 جناب آقای محمدیان، لطفًا برای آغاز مصاحبه، 
کمی از خودتان، به عنوان یکی از باسابقه ترین 

مدیران مدرسه های شبانه روزی کشور، بگویيد.
اينجانبغالمرضا محمدیاندراسفند1350در
يکخانوادةمذهبیدرروستایسیاسرازتوابعمنطقة
احمدآبادشهرستانمشهدبهدنیاآمدم.دورانابتدايی
رادرهمانروســتایزادگاهموراهنمايیرادرســال
1361،درمدرســةشبانهروزیروستایسنگبستاز

توابعمنطقةاحمدآبادگذراندم.
دراوججنگتحمیلی،يعنیســال1364،درآزمون
دانشسرایمقدماتیتربیتمعلمشرکتکردموتوانستم
درهمانمدرســةشــبانهروزیسنگبستاولینسال
دانشســرارابگذرانم.درسال1365دانشسراازحالت
ضمیمهخارجوبانام»دانشســرایمقدماتیشــهید

مطهری«درروستایخادمآبادبهکارشادامهداد.
اينسالاولینتجربةمنازچشیدنطعمجنگدر
صحنةدفاعمقدسبودکهدوسالادامهپیداکردودر

طولايندورانسهبارمجروحشدم.
اينموضوعمنراازادامةدرسبازنداشــت.درسال
1368بادرجــةممتازازدانشســرافارغالتحصیلو
مهرماههمانســالاولینحضــوررادرکالسدرس

بهعنوانمعلمتجربهکردم.
البتهتدريسهممراازادامةتحصیلبازنداشت.سال
1370بهتربیتمعلمواردشدم.دوسالبعددررشتة
کارشناسیمديريتآموزشیپذيرفتهشدموسال84

دررشتةتاريختمدناسالمیفوقلیسانسگرفتم.
سال1386دررشــتةحقوقومبانیفوقلیسانس
گرفتمودرسال1389بهدکترایهمینرشتهرسیدم.

گفت وگو 
با دکتر غالمرضا محمدیان، 
مدیر مدرسۀ شبانه روزی 

آزادیعملشهید ترابی مشهد
وبرنامهریزی

گفت وگو
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ازســال1386تا1391درمرکزتربیتمعلمشهید
بهشتیمشهدمشغولکاربودموازسال1392مدير
دبیرستانشــبانهروزیشهیدترابیهستمکهدرواقع
هماندانشسرایمقدماتیمحلتحصیلمبودوبعدها

بهدبیرستانشبانهروزیتغییرکاربریداد.

 لطفــًا کمــی از ویژگی های مدرســه های 
شبانه روزی و اثرات مثبت آن بر دانش آموزانی 
کــه در این گونه مدرســه ها درس می خوانند 

بگویيد.
هرچندفلســفةتشکیلچنینآموزشگاههايیامکان
ادامةتحصیلدانشآموزانروستايیبودهوهست،اما
درکنارآنمیتوانازمواردزيرنیزبهعنوانکاربردهای

تربیتیمدرسههایشبانهروزینامبرد:
ـآموزشزندگیجمعیبرایورودبهجامعه

ـآموزشمهارتهایاجتماعی،فرهنگیواخالقیدر
طولشبانهروز

ـآشنايیبافرهنگهایمتنوعجوامعروستايی
ـمهارتآموزیبرایشکلدادنبهزندگیمستقل

ـبسترســازیبرایبروزاســتعدادهایدانشآموزان
روستايی

ـتربیــتدانشآموزانازلحــاظاخالقی،فرهنگیو
اجتماعی.

ـدوستیهایطوالنیمدتدانشآموزانشبانهروزیو
ادامهواستحکامآنهادرآيندهکهمیتواندبسترهای
مناسبیبرایفعالیتهاوکارهایبزرگدرآيندهباشد.

 تحصيل بــا مدارج ممتاز در مدرســه های 
شبانه روزی از یک طرف و ادامة کار در این گونه 
مدرسه ها از سوی دیگر حتماً تجربيات ارزنده ای 
به همراه دارد. لطفًا اگر در این خصوص مطلبی 

دارید، بيان کنيد.
تیترواربهمواردزيراشارهمیکنم:

ـتشکیلکالسهایفوقبرنامه
ـايجادکالسهایمهارتآموزیبرایآمادهســازی
دانشآموزانبهمنظورورودبهجامعه،بهخصوصبرای

دانشآموزانرشتههاینظری
ـتعاملسازندهباسرپرســتانوکمکبهباالبردن

تخصصوتعهدآنان
ـتأکیدبرتشکیلمستمرکالسهایآموزشخانواده

ـاســتفادهازکارشناسانوروحانیونوهرکسیکه
بتواندفارغازآموزشهایکالســیک،بهورودســالم

دانشآموزانبهجامعهکمککند.
برگزاریاردوهایمتعددکهباعثهمدلیويادگیری

زيادیمیشود.
ـاســتفادهازظرفیتهایسايرنهادهاودستگاههای

ديگربرایپیشرفتآموزشیوفرهنگیدانشآموزان.
ـبهترينمکانبرایپرورشدادنمردانوزنانموفق

درآينده.
ـآشناکردندانشآموزانباسنتهاوپايبندیهای

اخالقی

 در پایان، اگر پيشــنهاد یا نظری دارید بيان 
کنيد.

ـمديرمدرسةشبانهروزیحتمًابايدتمامیمراحل
وپســتهارادرمراکزشــبانهروزیبگذراندوسپس

بهعنوانمديرانتخابشود.
ـمراکزشبانهروزیبايدازپوششمدرسههایعادی

خارجشوند.
ـبهتريــنعواملاجرايیآموزشــیازقبیلمعاون،
سرپرستونیرویخدماتیبايددراينمدرسههابهکار

گرفتهشوند.
ـالزماســتبرنامةآموزشیوپرورشیمدونیبرای

اينمراکزدرنظرگرفتهشود.
ـبايــدازاوقــاتفراغتدانشآمــوزانبهطورمفید

استفادهشود.
ـبرنامةغذايیاينمراکزباتوجهبهســنوجنسیت

تنظیمشود.
ـايــنمراکزبايــدازحداقلامکانــاترفاهیمثل
ســالنهایچندمنظــوره،خوابگاهمناســب،حمام،

غذاخوریوآشپزخانهبرخوردارباشند.
ـاگردرمکانیچندمرکزشــبانهروزیدايرباشد،به
منظورصرفهجويیيکمديربرایآنهادرنظرگرفته

شود.
ـفضاوخوابگاههاطوریباشــندکهدانشآموزاندر

آنهااحساسامنیتوآسايشکنند.
ـقانونیدرنظرگرفتهشــودکهاگــردانشآموزی
چندينســالازاينمراکزاستفادهکرد،ولیپیشرفت

نداشت،خسارتوجريمهبپردازد.
ـمديرانمراکزآموزشیآزادیعملبیشتریداشته

باشند.
ـازتجربههایهمــکارانودانشآموزانیکهدراين
مراکزبودهاند،برایپیشــرفتآموزشــی،پرورشیو

فرهنگیدانشآموزاناستفادهشود.
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اکبرزمانی

تأسیسدبیرستانهای
شبانهروزیدرایران

طــرحايجــاددبیرســتانهایشــبانهروزیدورةاول
)راهنمايــیتحصیلیومتوســطه(درســالتحصیلی

1354بااحداث9بابمدرسهو1288نفردانشآموز 55ـ
در9منطقةآموزشــیاز9استانکشــوربهمرحلةاجرا
درآمدوباوجودمشکالتوکمبودها،بهتدريجبااستقبال
روســتايیانروبهروشد.ايناســتقبالبهتوسعةمدارس
شبانهروزیمنجرشد؛بهگونهایکهتاسال1357تعداد
اينمدارسبه65بابرسید.لیکنبعدازپیروزیانقالب
اســالمی،درراستایتحققبخشــیدنبهاصل30قانون
اساسیجمهوریاســالمیايرانودرجهتسیاستهای
محرومیتزدايیوبســطعدالتآموزشــی،توسعةکمی
اينمدارسدرمناطقروســتايیشتابقابلمالحظهای
يافت.يکیازمهمترينداليلرشــدوتوسعةمدرسههای
شبانهروزیدرنظامآموزشیکشور،فراهمکردنامکانات
ادامةتحصیلفارغالتحصیالندورةابتدايیوادامةتحصیل
دردبیرستانهایدورههایاولودوممتوسطهدراقصانقاط

کشور،بهويژهمناطقپراکندةروستايیبود.
پوشــشکاملتحصیلیوحضورآحــاددانشآموزان

واجبالتعلیم،يکیازچالشهایمهمنظامتعلیموتربیت
کشــورمحسوبمیشــود.مدرســههایشــبانهروزی
روســتاهایمناطقمحرومازسازوکارهایمهمیهستند
کهبارويکردتحققعدالتآموزشــیوارتقایپوشــش
تحصیلیتأســیسوراهاندازیشدهاند.راهبردهايینظیر
تأســیسمدرســههایروســتامرکزیونیزشبانهروزی
موردتوجهبودهاند.لیکنازآنجاکهايجادمدرســههای
روســتامرکزیبرایهمــةمناطق،باتوجهبهشــرايط
جغرافیايیواقلیمیمتفاوت،نمیتوانســتمحققشود،
لذاتأســیسمدرسههایشــبانهروزیدربرخیمناطق

ضروریبهنظرمیرسید.

نوع ادارۀ  دبیرستان های شبانه روزی
تاقبلازســالتحصیلــی79ـ1378مدرســههای
شبانهروزیدردورههایاولمتوسطه)راهنمايی(ودوم
متوسطه،براساسدســتورالعملوبخشنامههایاداری
مديريتمیشــدند.اماکاستیهاونوعمديريتحاکمبر
سازماناينواحدهایآموزشی،ازنبوديکنظامجامعو

یادداشت
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منسجمبرایادارةآنهاناشیمیشدتااينکهاساسنامه
وطرحآندرجلســةششصدوپنجاهودومشورایعالی
آموزشوپرورشدرتاريخ1379/5/20بهتصويبرسید.
مطابقمادة20اســاسنامةمدرســههایشــبانهروزی،
دستورالعملاجرايیاينمدرســههاباامضایوزيروقت
آموزشوپرورش،طــیشــمارة140/36230درتاريخ
1385/11/17برایاجرابهادارههایکلآموزشوپرورش
ابالغشــد.هــدفازآنعبارتاســتاز:افزايشدرصد
پوشــشتحصیلیدانشآموزانروســتايی،عشــايریو
مناطقمحــروموجلوگیریازهدررفتناســتعدادهاو
توانايیهاینوجوانانمناطقمذکور؛ارتقایسطحکیفی
آمــوزشوکاهشافتتحصیلی؛فراهمکردنزمینههای
مناســببرایتربیتدانشآموزانبابهرهگیریازاوقات
فراغتآنها؛پیشــگیریازتبعــاتاخالقیواجتماعی
ناشیازمهاجرتدانشآموزانروستايیبهمراکزشهری؛
اســتفادةبهینهازنیرویانســانیوامکاناتواعتبارات
آموزشوپــرورشدرمناطقکمجمعیــت؛فراهمکردن
زمینةتربیتنیرویانســانیموردنیازمناطقمحرومو

عشايریازبیندانشآموزانبومی.
دربنديکفصلاولدســتورالعملاجرايیمدرسههای
شبانهروزیتصريحشدهاســت:مدرسههایشبانهروزی
مدرســههايیهســتندکهبرایپذيــرشدانشآموزان
روستاهایکمجمعیتوپراکندهکهامکانادامةتحصیل
آناندرمدرسههایعادیوروستامرکزیمقدورنیست،
وهمچنینبرایتوســعةآموزشهــایفنیوحرفهایو
کاردانــش،بابرنامهایمشــخصوبهصــورتتماموقت
)24ســاعتدرشبانهروز(تأســیسمیشوندوعالوهبر
امکاناتآموزشــی،دارایمحلبیتوته)خوابگاه(،وسايل،
امکاناتتغذيه،بهداشتی،ورزشیوتجهیزاتشبانهروزی
هســتند.اينفصلباتأکیدبراجرایبرنامههايیمشتمل
برآموزشرسمیومصوبتشکیلکالسهایفوقبرنامه
وســايربرنامههایسازنده،مفیدومتنوع،نظیربرگزاری
فريضــةنمازجماعــت،آموزشقرآنوقرائــتوادعیه،
احکام،اموربهداشــتی،انجامتکالیفدرســی،تمرينو
مطالعهوپژوهش،تحقیقومســابقاتورزشــیوهنری

صورتخواهدگرفت.
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چندسالپیشکهدرپستکارشناسیمدرسههای
شــبانهروزیونمونهدولتیدفتردورةاولمتوسطه
شــروعبهکارکردماولینچیــزیکهنظرمراجلب
کرد،طرحیبودبــاعنوان»خوداتکايی«.اينعنوان

سؤاالتبسیاریدرذهنمنايجادکرد:
چههدفیپشتاينعنوانوجوددارد؟

کداممدرسههامجریاينطرحهستند؟
تعريفعملیاتیاينطرحچیست؟

ويژةدانشآموزاناستيادبیرانيامديرانو...؟
پــسازاجراچهنتايجیدرپیخواهد

داشت؟
و...؟

قبــلازخوانــدنمحتوا،
ازنــامطــرححدسزدم
کــهبايدازاجــرایآن

درجهایازاستقاللوخودکفايیبهوجودآيد.
بخشنامهراورقزدم.اولینموردیکهمشــاهده

کردماينبود:

طرح خوداتکایی
منظــورازطرحخوداتکايی،آموزشدانشآموزان
درزمینةمشــاغلوحرفههایمــوردنیازآنانو
جامعــه،باتوجهبهامکانــاتوتجیهزات،وتقويت
فرهنگکاروتولیددرمدرســهاســت
تــاازاينطريــقزمینةاتکای
دانشآموزان برای خود به
ومدرســههایتحــت
پوشــشطرحفراهم

شود.

خوداتکایی
درمدرسههایشبانهروزی

گزارش
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اهداف
تعمیق و گســترش

بهمنظور فــردی مهارتهای
ارتقایسطحخودباوریملی

تقويــتروحیةکار،تــالشوفرهنگ
کارآفرينیومسؤلیتپذيریدردانشآموزان

ايجادزمینةکسبمهارتدرخصوصفعالیتهاو
حرفههایموردعالقةدانشآموزان

اســتفادةمناســبازاوقاتفراغتبــهمنظور
بهکارگیریاستعدادوعالقةدانشآموزانبرایمشارکت

درکارهایگروهی
اســتفادةبهینــهازامکاناتموجــوددرمدارس

شبانهروزیبهمنظورارتقایسطحمهارتها
ايجادرغبتدردانشآموزانبرایانتخابشــغل

موردنظرخوددرآينده
امکانکســبدرآمدبرایدانشآموزانوتأمین

بخشیازهزينههایتحصیلی
بومیسازیمهارتهابرحسبموقعیتجغرافیايی،

اقتصادیواجتماعیمناطقکشور
بسترســازیبرایخوداشتغالیفارغالتحصیالن

مدرسههایشبانهروزی
استفادهازمحصوالتتولیدیدرمدرسههابرای

دانشآموزان
تااينجافهمیدمکهاجرایاينطرحدرمدرسه،يک
تخصصشــغلیدرحدنوجواناندورةاولمتوســطه
ايجادمیکندکهدرآيندهممکناستحتیبرایامرار

معاشخانوادهنیزبهکارآيد.
بعدهــادربازديدازاســتانهانمونههــایجالبیاز
فعالیتهایدانشآموزاندراينطرحرا

مشاهدهکردم:
دخترانــة مدرســة در
»شکفتهدل«سرعین
اردبیلگلســرهاو

ديدم زيبايی بافتنیهــای
کهدانشآمــوزاندرطرحها
ومدلهایمتنوعدرســتکرده

بودنــدوتعدادزيادیازآنهاراهم
درنمايشــگاهیکهقباًلبرگزارشــدهبود

بهفروشرســاندهبودند.گلسرهاآنقدر
زيبــابودندکهاگردرخارجازمدرســه

اين نمیکردم تصــور میديدم،هرگز
دســتهایکوچکخالقکارهايیبه

اينظرافتوزيبايیباشند.
بهار، اســتانهمدان،منطقــة در
مدرســةدخترانــةصــدرا،دراتاقی
کوچکوســادهازاتاقهایخوابگاه،

رنگی، تکــهچرمهای از دانشآموزان
کیفپولهایزيبایدستدوزیدوخته

بودندکــهنمونههایآنهاراقباًلباقیمت
خیلیباالدربازارديدهبودم.

دراســتانسیســتانوبلوچســتان،منطقــة
هیرمند،مدرسةپسرانةشــهیدمحالتی،بخشیاز
محوطةمدرســهرابهکشتســیراختصاصدادهو
قســمتیازبنایقديمیمدرسهراکهبرایآموزش
قابلاســتفادهنبود،بهپرورشبلدرچیناختصاص
دادهبودنــد.البتهطبــقاهدافبرنامــه،مديريت
کاشتوتولیدســیرهاوپرورشبلدرچینهاکاماًل

بادانشآموزانبود.
چنینبودکــهمعنایواقعیطــرحخوداتکايیرا
بهدرســتیدرککردم.البتهباخودمیانديشم،اگر
همةدرسهایمدرسهبههمینترتیبدرسزندگی
باشــند،دانشآموزانپــسازفارغالتحصیلیمنتظر
ايجادشغلازطرفمراجعباالترنخواهندبود،چراکه
خودشــانمهارتوتوانايیانجامبسیاریازکارهارا
دارندوحتیمیتواننددرحوزةکارآفرينینیزنقش

خوبیايفاکنند.
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مهدیفیاضی

مدرسههایشبانهروزی
دیگرکشورها

مدرسه های شبانه روزی به دليل عرضة خدمات آموزشی و 
تربيتی ویژه و متنوع و داشتن دانش آموزان دارای تقاضای 
خاص که عمومًا با مدرسه بعد مســافت دارند، مورد اقبال 
قرار گرفته اند و در تمام کشورهای برخوردار یا کم برخوردار 
وجود دارند. این مدرسه ها از زیرمجموعه های مدرسة زندگی 
هســتند، زیرا عالوه بر دانش افزایی و مهارت افزایی علمی 
دانش آموزان، مهارت زندگی و ســبک زندگی ایشان را نيز 
براساس برنامة درسی رســمی و غيررسمی و برنامة درسی 

آشکار و پنهان، معماری می کنند. 

انواع مدرسه های شبانه روزی و رسالت آن ها 
1 مدرسه های شــبانه روزی معارف اسالمی؛عالوهبر
درسهایرســمی،درسهایحوزویومعارفاسالمیرانیز
ارائــهمیدهندوبهدلیلحجمزيادموضوعاتآموزشــی،کم
بودناســتادانماهروپراکندهبــودندانشآموزانمتقاضی
دربرخــینقاطجغرافیايی،بهطورمتمرکزايجادمیشــوندو
محصالنازشهرهایمتفاوتدرآنبیتوتهمیکنند.اينگونه

مدرسههادرپاکستان،هندواندونزیرواجدارند.
رسمی درسهای نخبگان؛  شبانه روزی  مدرسه های   2
وپژوهشــیرادرترازنخبگانوتیزهوشــانعرضهمیکنند
ودانشآمــوزانتیزهــوشونخبهازجغرافیــایپراکنده،با
فراينــدانتخابی،برایتحصیلدرآنگزينشمیشــوندوبه
دلیــلامکاناتويژهوپرهزينهومعلمــانممتازوتعدادکم

دانشآمــوزانمنتخببهناچاربهطــورمحدودودربرخیاز
شــهرهایمحوریتأسیسمیشــوند.اينگونهمدرسههادر

اکثرکشورها،فراوانیدارند.
مأموريت فرهيختگان؛ شــبانه روزی  مدرسه های   3
اينمدرســههاپرورشکنشــگراناجتماعی-اقتصادیبرای
فرزنــدانمتقاضــیازخانوادههایخــواصوطبقاتباالی
اجتماعیاســت.اينمدرســههاعالوهبردرسهایرسمی،
مهارتافزايیودانشافزايیوکاربســتبسیاریازموضوعات
هنری،اجتماعی،مديريتی،کارآفرينیرانیزعرضهمیکنند
تادانشآموزانســريعتربهتوانايیهایبرجســتةاجتماعی
ورهبریبرســند.اينگونهمدرســههادربرخیکشــورهای
اروپايیمثلانگلســتان،برایخانوادههایاشــرافوممتاز،

مرسوماست.
4 مدرسه های شــبانه روزی مهاجرین و پناه جویان؛
دانشآموزانداوطلبمهاجرتبهکشــوربرخوردارراپذيرش
میکننــد.ازآنجــاکهنوجوانــانبايدزبانکشــورمقصدرا
فرابگیرندوتحصیالتخودرادرچارچوبفرهنگیشهروندی
ومراحلقانونیکشورمقصدبگذرانند،درحالیکهوالدينشان
درکشورديگریهستند،بهاينگونهمدرسههارجوعمیکنند
ياســپردهمیشــوندوآنمدرســههاتالشمیکنندشرايط
مورداطمینانوالدينراتأمینکننــد.نمونههايیازاينگونه
مدرسههادرکانادا،آلمان،مالزیوقبرس،میزباندانشآموزان

مهاجرهستند.

مقاله



۶۳ پرونده مدرسه های شبانه روزی | رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ 1 |  مهر 1397 |

را بیتوته 5 مدرسه های شبانه روزی معمولی؛شــرايط
برایمحصالنخودايجادمیکنندتادانشآموزاندچارمشکل
بعدمســافتوســاکنمناطقدچارکمبودمدرسه،باتجمع
دراينمدرســههاتحصیلکنند.عمومــًادانشآموزانیکهدر
خانهشــرايطمطلوبیبرایدرسخوانــدنآنهاوجودندارد
)برایمثال،مدامدرســفرهستند،اختالفاتخانوادگیدارند
ياپرجمعیتهســتندوياسطحســواداولیاپايیناست(ودر
عینحالانگیزةبااليیبرایپیشرفتتحصیلیدارند،متقاضی
اينگونهمدارسهســتند.درهندوآفريقااينگونهمدرسهها
زيادندوبرخیکشــورهایاروپايیآنهارادرآفريقاتوســعه

دادهاند.
6 مدرسه های شبانه روزی بدسرپرستان استثنایی ها؛ 
دانشآمــوزانآنها،بهداليــلقانونیياناتوانــیخانوادههايا
دانشآموزان،يابیتعهدیسرپرستان،بهاينگونهمدارسسپرده
میشــوند.بسیاریازکارشناسانباتفکیکموضوعیمحصالن
بهاينشــیوهمخالفومعتقدند،غیرازدانشآموزاناستثنايی
مغزیوبزهکار،شايستهاستبقیهنونهاالنونوجواناندرجمع
دانشآمــوزانمعمولیوالبتهباتأمیننیازهایخاصايشــان

تحصیلکنند.
درمدرسههایشبانهروزی،»موضوعاتخاصی«نیازبهتدبیر
دارندکهبرایکارامدیواثربخشــیمدرسهها،موردتوجهقرار

میگیرند.برخیازآنهادرزيرمیآيند.
1.»برنامةدرســی«براساسچشماندازومأموريتورسالتی
کهمدرســههایشبانهروزیبرایکارکردخودقائلهستندوبا
ترکیبموضوعاتمديريتحیاتمحصالنتدوينمیشودودر

برنامةراهبردیوشعارهایاعالمیمدرسهبازتابدارد.
2.برنامهريزیمکمل:مدرســههایشبانهروزیبرایشیفت
عصرنیزبرنامةخاصدارندوآنهادرطولشــبانهروزحداقل
دومأموريتدارند؛يکمأموريتآموزشهایرســمیاســتو

مأموريتديگرارائةبرنامههایاختصاصیومتمايزاست.

3.»سن«دانشآموزانمهماستومعمواًلمدارسشبانهروزی
برایسنمتوســطةدوموباچالشهایبیشتربرایدورههای
پايینتراستتادانشآموزانتوانتابآوریوتطبیقوپذيرش

الزمراداشتهباشند.
4.»محیطمدرســه«تأمینکنندةسالمتروحیوجسمی
دانشآموزاناســت.اقامتگاهوپانســیونباکمــپواردوگاهو
بوستانترکیبشدهاندوازتنوعمحیطیوجامعیتامکاناتو
نشاطآوری،ازجملهفضایسبز،فضایتفريحی،امکاناترفاهی

وفضاهایشخصیوخصوصیبیشتریبرخوردارند.
5.دراکثرکشورها،حتیاگرمدرسههامختلطباشند،شرايط

اقامتگاهوپانسیونبهصورت»تفکیکی«است.
6.»تنوعتغذيه«پوشــشدهندةسالمتجسمیمحصالنو

تأمینکنندةتمامموادموردنیازبدناست.
7.»موضوعاتروانشــناختیومشاورهای«باهدفمديريت
دوریازخانوادهومحلهوهمزيستیباگروههمساالنوتوانايی
خــودمديريتیوخوداجرايیامورشــخصیواجتماعیتدبیر

میشود.
8.»امکاناتايمنیونیازهایخاصوشخصی«تأمینمیشود.
9.»امکانســکونتبرخیازمعلمانباخانوادههايشــان«در

محلمدرسهوبهطورشبانهروزیتأمینمیشود.
10.»سطحهزينة«مدارسشــبانهروزیازمدارسمعمولی
بســیارباالتراستومحلتأمینآنشــهريةپرداختیاولیايا
حمايــتمالینهادهایدولتــیوعمومیياحامیــانمالیو

خیريههاست.
11.»رويکردانتفاعیياحمايتیمدرســه«باعثمیشودکه
کلبرنامةمدرســهتحتتأثیرقرارگیرد.معمواًلمدرســههای
شبانهروزیحمايتیرادولتهاومؤسساتخیريهپشتیبانیمالی
ودرمناطقکمبرخورداربرپامیکنندومدرسههایشبانهروزی
انتفاعیبیشتربامديريتبخشخصوصیوبرایاهدافپیشرفت

تحصیلیوتوسعةفردیبرپامیشوند.



| پرونده مدرسه های شبانه روزی | رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۱ |  مهر ۱۳۹۷ ۶۴

خوابگاه،محلزندگی

خلقمحیطیادگیرنده
درکالس،مدرسه،جامعه

معرفي
»دانشآموزانوزندگیخوابگاهی«،موضوعنوشــتارحاضراســت.نگارندهکلیاتیدربارةخوابگاه،بهعنوانخانةدوم،بیان
ميكندوخوابگاهرامحلیبرایجستوجویبهترينفرصتهاوايدههامعرفیمیکند.چکیدههایطاليیآرامشدرخوابگاه،
محبوبیتدرخوابگاهها،مهارتهایارتباط،چگونگیاعتمادکردنبرایداشتنامنیتوچگونگیطرحريزیاهدافدرخوابگاه
ازجملهمفاهیماينكتابهســتندميتوانیددربارةشادیهایخوابگاهی،اردویخوابگاهی،اصولبرنامهريزیبهداشتدر

خوابگاهونیزبرخیمقرراتسکونتدرخوابگاهدراينكتابمطالبيبخوانید.

معرفي
اينكتابحاصلهمكاريپیترســنگه،متفكرحوزةمديريتونويســندةكتابپنجفرمان،بامجموعهايازفعاالنعرصة
آموزشوانديشمندانتغییراتسازمانياست.سنگهدراينكتاب،باذكرمثالهايعیني،نشانميدهدمدرسههاچگونهبا

استفادهازابزار،تكنیكهاومنابعميتوانندرشدوتغییركنندوخودراباتغییراتوچالشهايدنیايامروزتطبیقدهند.
مدرسههاييادگیرندهبرايدانشآموزانجاييامنفراهمميكنندتاكلمجموعةمدرسه،اعمازمدير،معلمودانشآموز،

بتوانندلذتيادگیريرادركنارهمتجربهكنند.
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