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مریم یراقی

حال و هواي پيش از رسيدن عيد نوروز از خودش قشنگ تر 
است! همه در تدارك هستند. 

اين شــب ها در كوچه ها و خيابان ها، اطراف سطل هاي زبالة 
شهري، حجمي غيرعادي آشغال ديده مي شود؛ از مبل و لباس 

تا شيشه هاي مربا و تخته پاره.
هميشــه فكر مي كنم، اگــر نوروز نمي آمد و مــا خانه تكاني 
نمي كرديم چندهزار ســال البه الي اين همه ضايعات زندگي 

را سپري مي كرديم؟
كاش شــهرداري ها حقوقي چندبرابري به پاكبان ها بدهند. 
اين روزها زحمتشــان خيلي بيشتر است. كاش زودتر و بيشتر 

حقوق بگيرند؛ تا خستگي از تنشان بيرون نرفته!
كاش رســمي هم بود كه مجبور مي شديم تلنبار خاطرات بد 
گذشته، كينه ها، رنجش ها و شكست هاي روحي را بتكانيم. اگر 
كسي مهمان دلمان مي شــد، اگر كسي از باطن دلمان مطلع 

مي شد، حتمًا آن را هم مي تكانديم؛ مثل خانه هايمان!
و آن وقــت، هر نوروز، به جاي اينكه فقط عددي بر ســنمان 
اضافه شــود چقــدر بزرگ تر مي شــديم و وســعت روح پيدا 

مي كرديم!
روزهاي پيــش از آمدن نــوروز، به دليل آ ميختــه بودن با 
انتظاري شــيرين و رسم های خوب، حال و هواي خيلي خنك 

و صورتي رنگي دارد!
كاش نوروز ديرتر بيايد! كاش مردم همچنان خانه تكاني كنند 

و خريد!
كاش! 

كاش «خدا»، اين تنها ساكن و ناظر قلب و روحمان را بيشتر 
از مهمان هــاي نوروزي مان باور مي كرديــم؛ دل مي تكانديم و 

بزرگ مي شديم؛ بزرگ تر و وسيع تر!



 قابل توجه نويسندگان و مترجمان 
 مقاله هايی که برای درج در مجله می فرستيد، بايد با اهداف و رويکردهای آموزشی، تربيتی و فرهنگی اين مجله مرتبط باشند و 
قبًال در جای ديگری چاپ نشده باشند.  مقاله های ترجمه شده بايد با متن اصلی همخوانی داشته باشند و متن اصلی نيز همراه 
آن ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می کنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  حجم مطالب ارسالی حداکثر ۱۰۰۰کلمه باشد.  نثر 
مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول شود.  محل قراردادن 
جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونيکی نويسنده حتمًا نوشته شود.  مجله در رد، 
قبول، ويرايش و تلخيص مقاله های رسيده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبين رأی و نظر مسئوالن مجله نيست.
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سعیده باقرى
يکی از نقاط عطف تاريخ آموزش و پرورش ما پس از پيروزی انقالب اســالمی، هشــتم 
اســفند ١٣٥٩ است. در اين روز، شهيدان باهنر و رجايی نهاد «امور تربيتی» را پايه گذاری 
کردند. به همين مناســبت، هر سال در اسفندماه هفتة تربيت اسالمی را گرامی می داريم. 
امروزه در اسناد باالدستی و اهداف نظام آموزشی، «تربيت اسالمی» بسيارگسترده تر از نهاد 
امور تربيتی ديده شده است. يعنی نه فقط مربيان و معاونان پرورشی، بلکه تمام ارکان نظام 
آموزشی، از برنامه ريزان و مؤلفان کتاب های درسی تا کارکنان مدرسه و معلمان و والدين، 

در قبال تربيت دينی نسل آينده مسئول اند. 
از طرف ديگر زمانه به گونه ای شده که دغدغه ها فراوان است و انگار سرعت زندگی را روی 
دور تند گذاشــته اند. برای ما معلمان خيلی سخت است که روی اهداف و مسئوليت های 
متنوعی که برعهده داريم، تمرکز کنيم. بيشــتر ما معلم دينی يا مربی پرورشی نيستيم و 
مسئوليت های ديگری از جنس اهداف شناختی و انتقال دانش برعهده داريم. نظام ارزشيابی، 
بســياری از اين مســئوليت ها را با معيارهای عينی و فوری می ســنجد. اين فوريت باعث 
می شود تمام تمرکزمان صرف همين مسئوليت های عينی شود و وقتی پای مسئوليت هايی 
چون تربيت به ميان می آيد، وظيفة نهادها و افراد ديگر را بيشتر از خودمان بدانيم. نتيجه 
اين است که بيشتر معلمان اولويت را به همان مسئوليت های عينی و فوری می دهند و تمام 

بار تربيت دينی می افتد روی دوش معلمان دينی و مربيان پرورشی. 
شــايد الزم اســت گاهی در فرصت های بين کالس ها پای درد دل همکارانمان که معلم 
دينی يا مربی پرورشی هستند بنشينيم، با دغدغه ها و نگرانی هايشان آشنا شويم و ببينيم 
در کالس خودمان و در ارتباطمان با دانش آموزان، چه گام هايی می توانيم برداريم تا سهم 
خودمان را برای اين مسئوليت ايفا کنيم. شايد بتوانيم در زمان های فراغتمان، جايی برای 

مطالعة ديدگاه های متخصصان تربيت دينی باز کنيم. 
در مجلة رشــد معلم، تالش ما اين است که بخشی از مطالب، نياز همکارانمان را در اين 
زمينه برآورده کند. ســال گذشته، سلسله مطالبی دربارة «نظرية اسالمی عمل» چاپ شد 
که می توانيد همة آن ها را به صورت يک فايل تجميع شده از سايت مجالت رشد دريافت 
کنيد. در شــماره های آبان و آذر امســال هم دو گزارش از نشست هايی راجع به «زندگی 
مطلوب» از ديدگاه سند تحول داشتيم. همچنين، در تمام شماره های سال جاری، سلسله 
مطالبی تحت عنوان «نظرية اسالمی عمل در کالس درس» چاپ شده است که به صورت 
کاربردی به تربيت اسالمی می پردازد. عالوه بر آن، در اين شماره، به مناسبت هفتة تربيت 
اسالمی، به طور ويژه يک نشست و يک گزارش مرتبط با موضوع داريم که اميدواريم توجه 

شما همکاران گرامی را جلب کند. 
مجلة رشد معلم آمادگی دارد با صاحب نظرانی که دوست داريد با ديدگاه هايشان بيشتر 
آشــنا شويد، گفت وگو کند و حاصل آن را در قالب مصاحبه يا نشست تخصصی در اختيار 

شما بگذارد. پذيرای پيشنهادها، نيازها و دغدغه های شما در اين زمينه هستيم. 
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نصراهللا دادار

دکتر باقری در ابتدا گفت: «اگر بخواهيم به يک تصور متقن 
از تربيت برســيم، بايد تصويرمان از انسان را مشخص کنيم. تا 
مشخص نشــود تعريف ما از انسان چيست، تکليف تربيت هم 

مشخص نمی شود.» 
از نظر ايشان، «در پاسخ به اين پرسش که انسان چيست، دو 
رويکرد وجود دارد: رويکرد ماهيت گرايانه و رويکرد وجودگرايانه. 
رويکــرد ماهيت گرا معتقد اســت هر چيزی، از جمله انســان، 
ماهيتی دارد. وقتی می خواهيد انسان را تربيت کنيد، بايد شرايط 
را مهيا کنيد تا ماهيت خود را نشــان دهــد. تعريف تربيت در 
اين رويکرد پرورش استعدادهاست. رويکرد وجودگرايانه معتقد 
است انسان ماهيت ندارد. ماهيت انسان ساختنی است. خودش 
بايد ماهيت خودش را بسازد. البته در وجود آدمی داربست هايی 
هســت که روی آن حرکت می کند. تکه های اين داربست عقل، 
آزادی، فطرت و... اســت، اما اين ها تعيين کننده نيستند. عمل 

افراد است که تعيين کننده است و ماهيت او را رقم می زند.»

عضو هيئت علمی دانشگاه تهران، تفاوت عمل و رفتار را بيان 
کرد و گفت: «هر رفتاری که از ما سرمی زند، عمل نيست. مثل 
عطسه که در اختيار ما نيست. عمل ويژگی هايی دارد از جمله 

تحت کنترل بودن انسان.
برای شــناخت عمل، دســت کم سه زيرســاخت الزم است: 
شناختی، انگيزشــی، اراده و تصميم که فراتر از ميل و انگيزه 

است.
عمل فعاليتی اســت همراه با آگاهی، چون شناخت و اراده را 

در پی دارد و سازنده و هويت ساز هم هست.
عمل قابل انتساب به فرد است. به همين دليل هم مسئوليت آور 
است. عمل آدمی پوياست. يعنی می توانيم عملمان را در کورة 
عامليتمان ذوب و دوباره عمل جديدی ايجاد کنيم. يعنی عمل 
خوبمــان را به عمل بد و يا برعکس تبديل کنيم. پس انســان 
موجودی اســت که ماهيت ندارد، اما عامل اســت و با عملش 

هويت خود را می سازد.»

معجزه ای که تعليم وتربيت بايد انجام دهد اين اســت که محيط های تعاملی مناسبی ايجاد کند، نه اينکه عمل کسی را شکل 
دهد، که البته نمی تواند. ما نمی توانيم انسان ها را فتح کنيم. درون هر کسی صخرة غيرقابل صعودی وجود دارد که نمی توان به 

آن دست پيدا کرد، مگر اينکه فرد خود در را به روی ما باز کند.
اگر قبول کنيم انسان هويت خود را می سازد، اولين نتيجه آن است که تربيت کار مربی نيست. البته اين بدان معنی نيست که 

مربی هيچ کاره است.
دکتر خسرو باقری، عضو هيئت علمی دانشکدة روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران در رشتة فلسفة تعليم وتربيت، در 
نشستی با حضور جمعی از معلمان، ضمن بيان مطالب فوق، عناصر اساسی تعليم وتربيت و سيمای انسان تربيت شده را تشريح 

کرد. آنچه در پی می آيد، چکيده ای از سخنان ايشان در اين نشست است.
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«اگــر قبول کنيم که انســان هويــت خود را 
می ســازد، اولين نتيجه آن اســت که تربيت کار مربی 

نيســت. با توجه به داســتان آدم و حوا، انسان موجودی است 
که با بودن در بهشــت هم بهشتی نمی شود. انسان در شرايط 
ساخته می شــود، اما با شرايط ساخته نمی شود. ساخته شدن 
با شرايط مثل کاشــتن دانة سيب است که چاره ای جز سيب 

شدن ندارد.
يکی از ويژگی های عمل آن اســت که هر کس خودش عمل 
می کند. تربيت فرايندی است که طی آن انسان شروع به عمل 
می کند و هويت خود را می ســازد. البته اين بدان معنی نيست 
که مربی هيچ کاره است، بلکه همه کاره نيست. کارهای مهمی 
به عهدة مربی اســت. رابطة بين مربــی و متربی بايد رابطه ای 
تعاملی باشد، چون هر دو عامل هستند. به اين ترتيب، معجزة 
تعليم وتربيت بايد اين باشــد که محيط های تعاملی مناســبی 
ايجاد کند نه اينکه عمل کسی را شکل دهد، که البته نمی تواند. 
انسان در محيط تعاملی مناسب می تواند عمل مناسب را بروز 

دهد و هويت مناسب خود را بسازد.
اين ها نشــان می دهد تربيت کاری نيست که از بيرون اتفاق 

بيفتد. تعريف تربيت ايجاد فضای تعاملی مناسب است.»

دکتر باقری عناصر اصلی تعليم وتربيت را برشمرد: «استفاده 
از منطق به جای تلقين افکار، يکی از مهم ترين عناصر تربيت 
است. در عمل، الية شــناختی وجود دارد. بنابراين، نظام های 
تعليم و تربيتی که به اين اليه بی اعتنا هستند، مناسب نيستند. 
بســياری افکار را به بچه هــا تلقين و منابع ديگــر را تحريم 
می کنند. اين کار ضدتربيتی است. در تربيت اسالمی هم تلقين 
موجه نيست. در قرآنی که احترام به والدين را در کنار عبادت 
خداوند قرار داده، ْآمده اســت: «و ان جاهداک علی ان تشرک 
بی ما ليس لک به علم فال تطعهما و صاحبهما فی  الدنيا معروفا 
(لقمان، آية ١٥): يعنی اگر والدين خواســتند به امر موهومی 
پايبند باشيد، با حفظ احترام، قبول نکنيد. يعنی رابطة تعليم و 
تربيتی در ابعاد شناختی نبايد تلقينی باشد، بلکه بايد تبيينی 
و با روشنگری و بحث همراه باشد. اموری که می خواهيم بچه ها 

درک کنند، بايد منطقی و با داليل مطرح شوند، نه تلقينی.

عنصر دوم تعليم وتربيت اين اســت که نبايد 
اکرا ه آميز باشــد، بلکه بايد بر اســاس شوق و 
انگيزش باشــد. آدمی که می خواهد با عمل خود را 
بسازد، بايد انگيزة عمل داشــته باشد. فرد بايد کاری را انجام 
دهد که به آن عالقه مند اســت و به آن عشق می ورزد، وگرنه 

کارش سطحی خواهد بود. 
سومين عنصر تعليم وتربيت آن است که نبايد تحميلی باشد. 
تحميل کردن ناديده گرفتن ارادة ديگران است که الية ارادی 
تعليم وتربيت را تخريب می کند. اگر انسان را موجودی صاحب 
اراده می دانيــم، نمی توانيم بــه او زور بگوييم. اگر بگوييم هم 

فايده ای ندارد.»

استاد دانشگاه تهران شاخص های انسان تربيت شده و سيمای 
او را چنين بيان کرد:

«تربيت جسم سالم و قوی يکی از نشانه های انسان تربيت شده 
است. جسم سکوی پرش عامليت است. بسياری از عمل های ما 
با جسم انجام می شود. در تربيت اسالمی هم به اين بعد بسيار 

توجه می شود.
داشتن غرايز متعادل از ويژگی های ديگر است که ريشه در 
جسم دارد. غرايز بايد به صورت متعادل ارضا شوند. نبايد آن ها 
را سرکوب يا رها کرد. هر کدام از اين اتفاق ها بيفتد، انسان در 

تربيت دچار مشکل می شود. 
پيامبــر(ص) فرمــود: «ال رهبانیة فی االســالم»: در اســالم 
رهبانيــت وجود ندارد، چرا که در غرايز انســان بايد تعادل 
برقرار شــود. اگر در جامعة ما نسبت به برخی امور حرص و 
ولع وجود دارد، به اين دليل است که ممنوعيت های زيادی 

شده اند.» اعمال 
ويژگی بعدی انســان تربيت شده آن اســت که معنويت در 
وجودش شکل گرفته و گرايشات معنوی در وجودش برپا شده 
است. اين موضوع در اسالم بيان خاصی دارد که عبادت است، 
ولی بيان عام تری هم دارد که همان چشم از زمين برداشتن و 

نگاه به آسمان داشتن است.
عالم و عاقل بودن از ديگر ويژگی های انســان تربيت شــده 
اســت. عمل انسان جاهل کورکورانه است. چه بسا آسيب هايی 
کــه با اعماِل از روی جهالت به ديگــران می زنيم. آگاهی بايد 
به صــورت جامع در اختيار همه قرار گيرد. انســان بايد همه 
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چيز را بداند و براســاس آن تصميم بگيرد. به اين 
ترتيب، يکی از شيوه های ضدتربيتی، کاناليزه کردن 

آدم ها در علم و آگاهی است. معلمانی که دانش آموزان 
را کاناليزه می کنند، کار تربيتی نمی کنند. از سوی ديگر، انسان 
تربيت شــده عاقل است. انســان های عالم و عاقل تفاوت هايی 
دارند. البته فرد عاقل به علم نياز دارد، اما در عقل سنجيدگی 
مهم است. عقل در نسبت ها و ارتباطات خود را آشکار می کند 
و نبود انســجام ها را کشف می کند. اگر رفتار، افکار و اعمال ما 
انشقاق داشته باشد و منسجم نباشد، دچار فساد می شود. عقل 
شکاف بين سخن و عمل را کشف می کند. در وجود کسی که 
حرف های خوب می زند، «اما آن کار ديگر می کند»، انشــقاق 
وجود دارد و عاقل هم نيست، وگرنه متوجه انشقاق وجودی اش 

می شد.»

دکتر باقری، جنبــة اخالقی، وجدان بيدار و الزام های درونی 
داشــتن را از ديگر ويژگی های فرد تربيت شــده دانست. وی 
تأکيد کــرد: «ما دو محکمة بيرونــی و درونی داريم. محکمة 
بيرون، دادگاه، قانون و پليس اســت. محکمة درونی به اخالق 
مربــوط اســت. محکمة درونی انســان اخالقی بايــد فعال و 
التزاماتش درونی باشد. بايد کار خوب را با انگيزة درونی انجام 
داد نه از ترس. اگر افراد اخالقی نباشــند، در جامعه به مشکل 
برمی خوريم و به محض اينکه الزام های بيرونی برداشته شوند، 
همه چيز به هم می ريزد. بايدهای انساِن اخالقی درونی هستند. 
اگــر فضای تعاملی تعليم وتربيت بــر ترس و مراقبت و تعقيب 
مبتنی باشــد، نتيجه بخش نخواهد بود. نمی توان برای هميشه 
فــرد را پاييد، بلکه فرد بايد به خودپايی برســد. آدم حتی در 
بهشــت هم خطا کرد، چرا که در ساختار وجود او خطا هست. 
پس نمی توان طــوری او را تعقيب و از او مراقبت کرد که فرد 
اصًال خطا نکند. لزومی ندارد به جای اخالق، حکومت پليســی 
را در تعليم وتربيــت راه بيندازيم. اجازه دهيم افراد خطا کنند. 
از گناه هم نترسيم؛ البته لزومی ندارد تشويق کنيم، ولی نبايد 

وحشت کنيم.»
عضــو هيئت علمی دانشــگاه تهران معتقد اســت: «در فرد 
تربيت شــده، عواطف و هيجانات متعادل انسانی وجود دارند. 
متعادل بودن يعنی در رابطه با نزديکان خوددار باشــيم و در 
رابطه با ديگران عواطف نشان دهيم. اين ويژگی هم در فضای 

تعاملی رشد می کند.
از ديگر ويژگی های فرد تربيت شده، وجود 
گرايش زيبايی شناختی به صورت پااليش يافته 
اســت، چرا که با غرائز ما مرتبط می شــود و می تواند آن ها را 
اشباع کند. تسلط بر اميال درونی و تحريکات بيرونی در انسان 
تربيت شــده مهم است. کودک اسير اميال درونی است. تربيت 
کاری می کند کــه فرد بتواند بر اميال خــود و نيز تحريکات 
بيرونی که همان وسوسه است مسلط شود. بعد انتخاب گری که 
در انسان رشد پيدا می کند، چنين وضعيتی را فراهم می کند.

انسان تربيت شده در سنت های اجتماعی و ارتباط با ديگران 
نيز ويژگی هايی دارد. حافظ در اين باره می گويد: «با دوســتان 
مروت، با دشــمنان مدارا». ارتباط فرد تربيت شده بايد بر اين 
دو اصل اســتوار باشد. بايد دوست داشته باشيم و مدارا کنيم. 
فرد تربيت شــده نمی تواند منزوی، منفک و بی تفاوت باشد؛ به 

خصوص رابطة معلم و شاگرد بايد بر دوستی استوار باشد. 
مدارا دو معنــی دارد: يکی مدارای عاطفی و ديگری مدارای 
معرفت شــناختی. مدارای عاطفی به معنی تحمل کردن و زود 

از کوره در نرفتن است. 
مدارای معرفت شــناختی يعنی احتمال دهيم سخن ديگری 
درست است. پس به او گوش دهيم تا نکتة درست را به دست 

آوريم.»
دکتر خســرو باقری در پايان ســخنانش گفت: «واقع بينی 
و حرکت در محــدودة واقعيت ها، يکی ديگــر از ويژگی های 
انســان تربيت شده است. انسان تربيت شده بايد ميدان عملش 
را تعريف کند و در آن ميدان بکوشــد. ما بی نهايت نيســتيم. 
هر کس در حدودی قــرار دارد، از جمله حدود فيزيولوژيکی، 

ژنتيکی، جغرافيايی و تاريخی.
انســان بايد در محدودة خود تالش کند، وگرنه ممکن است 

دچار خيال بافی شود و بيهوده تالش کند.»

شــايان ذکر است، دکتر خســرو باقری سال گذشته، در 
نشســت هايی با تعدادی از معلمان تهران با عنوان «معلم 
و فيلســوف»، ابعــاد تعليم وتربيــت و رســالت معلمان را 
تشريح کرد که گزارش  آن ها در چندين شمارة مجلة رشد 
معلم ســال گذشته چاپ شــد و می توان از طريق نشانی 

roshdmag.ir به آن ها دست يافت.
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ســکوت فضای کالس را پر کرده است. همه سر در گريبان 
خود فرو برده اند و خيره به کاغذ های مقابل خود نگاه می کنند. 
تنها صدايی که ســکوت فضا را می شــکند، جيرجير گاه گاه 
نيمکت هاست که در موقع جابه جا شدن بچه ها، چون ناله ای از 
نهاد نيمکت های کهنه برمی آيد. باورش سخت است! بچه هايی 
که شيطنت از چشم هايشان می باريد، حاال گويی در خلسه ای 

عجيب فرو رفته اند.
اکنون دوم ارديبهشــت ٩٧ و اينجا کالس ششــم مدرسة 
انديشــه اســت؛ کالس تفکر و پژوهش! در جلســات اخير، 
موضــوع بحث به «هويت و خود» رســيده اســت. بچه ها در 
مورد مسائل گوناگونی حرف زده اند. از اختالف هايشان با پدر 
و مادرهــا گفته اند، از حرف هايی که بزرگ ترها نمی شــنوند. 
از هورمون های به قول خودشــان کثيــف بلوغ، که نمی دانند 
با آن ها چه کنند. از کالفگی خودشــان که معتقدند زير ســر 
همين هورمون هاســت و از بگومگوهای مــادر- دختری که 

خودشان هم دل خوشی از آن ها ندارند.
حاال از هفتة پيش قرار شــده آيينه ای شوند مقابل هم. قرار 
شــده در طول اين هفته، هر کدام هميار يکی از دوستانشان 

شــود و او را با دقتی بيشــتر تماشــا کنــد؛ رفتارهايش را، 
برخوردهايش را، ناراحتی هايش را، و ذوق ها و شوق هايش را. و 
حاال امروز، دوم ارديبهشت ماه، ساعت ١٠ صبح، خانم رفيعی 
کاغــذی به هر کدام از بچه ها داده اســت تــا در مورد هميار 

خودشان بنويسند. باالی کاغذ نوشته شده است:
قرار است امروز از خودت برايت بنويسم! اگر بخواهم 

بگويم مهم ترين ويژگی تو چيست ...
و حــاال بچه ها در حال کامل کردن اين جمله های ناتمام اند. 

چند خط بعد، اين جمله به چشم می خورد:
تلخ ترين رفتاری که از تو ديدم، وقتی بود که ...

و آن طرف برگه، دوباره  آن وسط ها، در ميان سفيدی کاغذ، 
سياهی ديگری به چشم می خورد:

بــه نظرم، مهم ترين کاری کــه در زندگی بايد برای 
خودت بکنی، اين است که ...

و در پايين برگه:
من از تو ياد گرفتم ...

بچه های ششــمی ارشــد مدرسة انديشــه که معموًال روی 
پاهايشان بند نيستند و به قول خانم رفيعی نيمکت هايشان ميخ 

نرگس سجادیه٭

٭عضو هيئت علمی دانشگاه تهران
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دارد و نمی توانند سر جايشان بنشينند، محو اين سياهی های 
محصور در ســپيدی، دارند به خاطره ها و دوستانشــان فکر 
می کنند. حتی بعضی هايشــان بغضی هم در گلو دارند و کاغذ 

را از پشت نم اشکی نگاه می کنند.
هيچ وقت تا حاال به صورت جدی از آن ها خواسته نشده بود 
همديگر را ارزشــيابی کنند. هيچ وقت کســی به آن ها نگفته 
بود نظرشان مهم اســت. هيچ وقت کسی به آن ها نگفته بود 
نگاه کردن از عينک يک دوســت به خود، چقدر اهميت دارد. 
اين هــا را خانم رفيعی از چند هفته پيش گفته بود. گفته بود، 
حاال که داريم به پايان ســال نزديک می شويم و ممکن است 
دوستان صميمی، از سال بعد ديگر با هم نباشند، خوب است 
در کوله بار هــم، هديه هايی خواندنی و خــاص بگذاريم. چه 
چيز خاص تر از نظر يک دوســت برای يک دوست؟ چه چيز 
با ارزش تر از چشــمی که بتواند مهربانانه اما موشــکافانه ما و 
رفتارهايمــان را ببيند و برايمان از خودمــان بگويد؟ و حاال، 
ســاعت ١٠ و ٣٠ دقيقة روز دوم ارديبهشــت، وقتش رسيده 
بود که بچه ها اين هديه هــا را در کوله بار همديگر قرار دهند. 
قرار است هيچ کس جز خود افراد اين نامه ها را نخواند و البته 
داوطلب ها می توانند نامه هايشــان را در کالس بخوانند. وقت 
نوشــتن تمام شده، اما هنوز خيلی از سرها توی کاغذ است و 

خودکارها دارند نفس نفس زنان می نويسند ...
وقتی نوشــتن ها پايان می گيرد و بچه ها شــروع به خواندن 
نامه هــا می کننــد، فضــای کالس تغيير می کنــد! نگاه های 
زيرزيرکــی، لبخندها، بغض هــا و چشــمک ها رونق خاصی 
يافته اند. زينب اولين نفری اســت که دســتش را باال می برد 
و بــرای خواندن نامه اش داوطلب می شــود. صدايش همهمة 

ضعيف کالس را درهم می شکند:
زينب جانم قرار است امروز برايت از خودت بنويسم! 
اگر بخواهم بگويم مهم ترين ويژگی تو چيســت، چه 
بايد بگويم؟ بايد بگويم همدلی هايت بيشــتر از بقية 
ويژگی ها چشم من را گرفته. يادت می آيد وقتی را که 
غم من در فوت مادربزرگم را زودتر از بقيه فهميدی و 
گوشی شدی برای دردل هايم؟ يا وقتی را که مهناز از 
رياضی ١١ گرفته بود، نشستی و آرام آرام برايش قصة 
تک گرفتن خودت از رياضی و بعد پيشرفتت در درس 
رياضی را تعريف کردی و گفتی که می توانی به او کمک 
کنی؟ يادت می آيد آن روز چقدر حرف زدی تا آخر سر 
چشم های مهناز برق اميد زد و لبخند روی لب هايش 
نشست؟ ... خيلی می ترسم از اينکه قرار است از هم 
جدا شــويم! فکر می کنم آيا در دبيرستان دوستی به 

مهربانی تو خواهم داشت؟....
کم کم بغض ها در گلوها می دوند ... حاال ديگر هانا، نويسندة 
نامه، ســرش را روی ميز گذاشــته است و برای خودش اشک 

می ريزد، صدای زينب بغض آلود ادامه می يابد! 

زينــب! فکر می کنم مهم تريــن کاری که بايد برای 
خودت انجام بدهی، اين است که عجله ات را کم کنی! 
يادت هســت آن روز در مورد من زود قضاوت کردی؟ 
من قرارمان را لو نداده بودم. اما تو دعوای ســختی با 
من کردی. چقدر از دستت دلگير شدم! حتی با خودم 
قرار گذاشــتم ديگر با تو حرف نزنم ... من البته همان 
فردايش تو را بخشيدم! اما واقعًا معلوم نيست بقيه هم 

همين برخورد را با تو داشته باشند ...

ديگر ارزيابی از جمله رويکردهايی اســت که نظرية عامليت 
انســان در تربيت بر آن پای می فشــرد. براساس اين ديدگاه، 
انســان در عين برخورداری از قــدرت تعقل، انتخاب و عمل، 
محدوديت هايــی هم دارد. گرايش ها و تنفرها، دانســتن ها و 
ندانستن ها، محيط ها و فرهنگ ها، باورها و انديشه ها، هر يک 
می تواند بندی بر پای آدمی شــود و لنزی پيش چشم هايش 
قرار دهد و مانع نگريســتن واقع گرايانه اش به خويش شــود. 
گاهی آدم در تور توهم خود، بزرگ تر و بهتر از آنچه هســت، 
بــرای خــودش نمايانده می شــود و گاه در چالة وســواس و 
کمال گرايی، کمتر از آنچه هســت، به چشم می آيد! اينجاست 
که بايد پای ديگری را وســط کشــيد! گوش ها را تيز کرد و 
محو صحبت های او شــد! همين جاست که ديگری می تواند 
آدم را از الک بی نفوذش بيرون آورد و شعاع نور واقعيت را به 

چشمانش بتاباند.
از همين  روســت که در تربيت الزم اســت به ديگری ميدان 
داد و نگاه و نظر او را رســميت بخشــيد و چه خوب که اين 
ديگری، فراتر از معلم برود و هم شــاگردی، دوست، پدر، مادر 
و ديگر مســئوالن مدرسه هم باشــد. هر کدام از اين زاويه ها، 
ابعادی از من را می بينند که ديگران قادر به ديدنش نيستند. 
هــر کدام تحفه هايی برای کوله بارم دارند که در چنتة ديگران 
نيست. هر کدام حرف های نگفته ای دارند که در کالم ديگران 
يافت نمی شود. از همين روست که بايد خانه به خانه به ديدار 
ديگران بروم، پای حرف هايشــان بنشــينم و تحفه هايشان را 

برگيرم.
معلمی که اين نگاه را به انســان و خود دارد، در ارزشــيابی 
از خود مرکززدايی می کند. کنــار نگاه خودش به دانش آموز، 
نگاه هــای ديگر را هم قرار می دهد و تــالش می کند ارزيابی 
آن ها را نيز در مجموع ارزيابی دخيل سازد و اعوجاج نگاهش 
را با نگاه های ديگران تصحيح کند. از همين روســت که خانم 
رفيعــی، لنز نگاه دوســتان دانش آموزش را هم به رســميت 
می شناســد و زمينه هايی فراهم می کند تا اين نگاه ها فراتر از 
عشق ها و نفرت های نوجوانی و رها از باندبازی های مدرسه ای 
شــکل بگيرند و روی کاغذ بيايند. در اين ميان، عبور سالمت 
از اين دو مانع بزرگ، کار آســانی نيســت. شما از اين عبورها 

تجربه ای داريد؟
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اين هوش به توانايی آگاه شــدن از احســاس ها، انگيزه ها و 
اميال خود، و استفاده از اين شناخت درونی برای حل مسائل 
و کنترل شــرايط اشــاره دارد. به عبارت ديگر، توانايی ارزيابی 
قوت ها، ضعف ها، استعدادها، عالقه ها و به کارگيری آن ها برای 
رسيدن به اهداف و درک و شناخت خود در کمک به ديگران 
اســت. شکل ابتدايی اين مؤلفة هوشــی تشخيص احساسات 
خوشايند و ناخوشايند، و براســاس آن تصميم به درگيری با 
آن موقعيت يا کناره گرفتن از آن اســت و در باالترين سطح، 
مجموعــه ای از احساســات متمايز را شناســايی و به صورت 

پيچيده و عالی نمادگذاری می کند.

فردی که از اين مقولة هوشــی به ميزان بيشتری برخوردار 
اســت، ظرفيت بااليی برای خلق الگــوی صادقانه و دقيق از 
خــود دارد. اين افراد دنيای درونی خــود را ترجيح می دهند. 
دوست دارند تنها باشند و غالبًا احساس عميقی از عزت نفس،  
اســتقالل و آرزوی قوی دارند و خود را برای انجام پروژه های 

مطالعاتی مستقل برمی انگيزند.
برخالف برخــی توصيفــات در مورد اين هوشــمندان که 
اشــخاصی منزوی، خجول و گوشــه گير تلقی می شوند، اين 
افراد متفکر، مســتقل، خودمدار و سياست مدارند. قاطعانه از 
احساس،  اعتقاد و انگيزة خود دفاع می کنند. مسئوليت اعمال 
خــود را می پذيرند و محدوديت های خــود را قبول دارند. در 

ســال ١٩٨٣ هاوارد گاردنر با رد ديدگاه مرســوم در مورد هوش که برای آن ماهيتی تک عاملی قائل است و اندازة آن را با 
هوش بهر (IQ) می سنجد، نظرية هوش های چندگانه را مطرح کرد. پس از آن، دانيل گلمن١ در سال ١٩٩۵ ايدة هوش هيجانی٢ 
و سپس EQ را مطرح نمود و در مصاحبه ای چنين اظهار کرد: «IQ در بهترين حالت خود فقط عامل ٢٠ درصد از موفقيت های 

زندگی است. ٨٠ درصد موفقيت ها به هوش هيجانی وابسته اند.»
اساس هوش هيجانی با توانايی درک خود و ديگران (خودشناسی و ديگرشناسی) مرتبط است. به عبارت ديگر، هوش هيجانی 
بــا هوش درون فردی و هوش ميان فردی پيوندی عميق دارد. بين نظرية هوش های چندگانه و هوش هيجانی رابطة اعم و اخص 
حاکم است. بنابراين، توجه به مطالب اين شماره می تواند عالوه بر رشد حرفه ای، رشد شخصی معلمان را نيز در پی داشته باشد.

۱. دکترای برنامه ريزی درسی
۲. معلم رياضی، منطقة ٤ تهران

محمد نیرو1 و مسعود غفارى شریف2
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پــی بازخورد اعمال خود در ديگران هســتند. در حوزه ای که 
می دانند در آن ضعيف اند، فعاليت می کنند و از موفق نشــدن 
ســرخورده نمی شــوند. ايشــان بر هدف بزرگی که در ســر 
می پرورانند، پافشاری می کنند و در مباحث مورد اختالف، به 

عقايد خودشان تأکيد می ورزند. 
دانش آموزان اين گروه هوشی اعتماد کمی به ديگران دارند و 
اگر معلمان و بزرگ ساالن حريم خصوصی آن ها را نقض کنند، 
مقاومت بيشــتری نشــان خواهند داد. از اين رو، هوشمندان 
درون فردی گاهی برای معلمان چالش برانگيز می شوند. در اين 
حال ضروری است محيطی امن و قابل اعتماد در کالس ايجاد 
شود تا دانش آموزان باهوش درون فردی احساس راحتی کنند. 
مهم اســت که به اين گونه دانش آموزان در ايجاد عزت نفس و 
خودانگارة مثبت کمک شــود. همچنين، بايد فرصت هايی را 
فراهم آورد تا روی توانايی ها و ويژگی های مثبتشــان تمرکز 

بيشتری داشته باشند.

ـ ايــن دانش آمــوزان در بيــان خواسته هايشــان به معلم، 
فضای خصوصی و تنها با معلــم را ترجيح می دهند، نه جمع 
هم کالســی ها را! گاهی به صراحت می گويند: «آقا، به بچه ها 
بگوييــد بروند بيــرون تا حرفم را بزنــم!» همچنين، در بيان 
خواسته هايشــان از معلم در خلوت، ســماجت و اصرار زيادی 

دارند!
ـ به تحليل رفتار خــود می پردازند؛ به رفتارهای خود نمره 
می دهنــد و گاه در شکســت ها قائل به تنبيه خود هســتند! 
دانش آموزی داشتم که به دليل اينکه سفارش پدرش در مورد 
نحوة استفاده از اسبا ب بازی مورد عالقه اش را رعايت نکرده و 
آن را خراب کرده بود، به من مراجعه کرد و درخواست اعمال 

تنبيه درمورد خودش را داشت!
ـ گاهی دادن آزمون  در خلوت،  مثًال خارج از کالس و بدون 

حضور ديگران، در کيفيت نتيجة آزمون ايشان مؤثر است!
ـ ممکن اســت به شــرکت در بازی های جمعی شلوغ مثل 
فوتبال عالقه نداشته باشــند و ترجيح دهند در بازی های دو 
نفره مثل پينگ پنگ يا بدمينتون شرکت کنند. يادمان باشد، 
اين گونــه دانش آموزان را به گوشــه گيری و انزواطلبی متهم 

نکنيم!

ـ در تعامل با ايشــان، چه شفاهی و چه کتبی، مثل امضای 
آزمون ها يا دفتر يادداشــت يا روزنگار، توانايی هايشــان را به 

آن ها يادآور شويد و تشويق و تأييدشان بفرماييد.
ـ به نظرات و سليقه هايشــان احترام بگذاريد تا در فضاهايی 

که در اقليت هستند احساس بدی نکنند.
ـ اگر مايل بودند فعاليتی را که شما به شکل گروهی طراحی 
کرده بوديــد به صورت فردی انجام دهنــد، بپذيريد. مثًال در 

فعاليت جمعی تهية روزنامه ديواری، ممکن اســت در گروه و 
در جمع فعاليت نکنند. اجازه دهيد وظيفه يا نقش خود را در 

منزل انجام دهند.
ـ در صورتی که از نشستن در کنار بچه های شلوغ و پرحرف 

ناراحت اند، تا حدامکان جايشان را عوض کنيد.
ـ در حد حوصله شان با ايشان گفت وگو کنيد.

ـ در بحث هــای کالســی هرگــز جلــوی جمع از ايشــان 
نپرســيد «چرا ساکت هســتيد؟» يا اينکه «شــما هم حرفی 

بزنيد!» بلکه بگوييد «اگر شما هم نظری داريد، بفرماييد».
ـ نوشتن انشايی با موضوع «ويژگی ها يا خصوصيت اخالقی 
خــود را توصيف کنيــد»، فرصت خوبی بــرای تقويت هوش 

درون فردی برای همة دانش آموزان است.
ـ هرگز در حضور جمع ايشان را بازخواست نکنيد يا به آن ها 
تذکر ندهيد! در تنهايی و به طور خصوصی با ايشــان صحبت 

کنيد.
برای پاســخ ســؤاالتتان فرصت فکر کردن به ايشان بدهيد. 
پــس از گفت وگــو از ايشــان بخواهيد قرارهای بين شــما و 

خودشان را بنويسند.

هوش ميان فردی يا بين فردی به توانايی تشخيص جنبه های 
ظريف رفتــاری افــراد، همچنين شــناخت و درک نيت ها، 
انگيزه ها و خواســت های ديگران که بــه ارتباط مؤثر با آن ها 
منجر می شــود اشــاره می کند. اين افراد از صحبت کردن با 
ديگران لــذت می برند. به راحتی با ديگــران مذاکره می کنند 
و مهارت رهبــری دارند. در بســياری از فعاليت هــا توانايی 
برنامه ريزی دارند و می توانند مثل يک بازيکن به صورت تيمی 

عمل کنند.
دوســتان زيادی دارند و در فعاليت هــای اجتماعی زيادی 
شــرکت می کننــد. بــا ارتباط برقــرار کردن و شــرکت در 
محيط های گروهی و همــکاری بهتر ياد می گيرند. با ديگران 
همکاری می کنند و به خلق وخوی ايشــان پاســخ می دهند. 
بازخورد سازنده را می پذيرند و برمبنای آن عمل می کنند. در 
مواجهه با موقعيت ها، تا حد امکان اعتمادبه نفس خوبی دارند. 
اين افــراد تالش می کنند امور را از ديــدگاه ديگران ببينند، 
به اين منظور کــه بفهمند افراد چگونه فکر می کنند و چطور 
احساس می کنند. آن ها توانايی زيادی برای درک احساسات، 
مقاصد و هيجان ها دارند. ســعی می کنند صلح و آرامش را در 
محيط های گروهی برقرار کنند و همکاری گروهی را تشــويق 
کنند. از زبان کالمی (صحبت) و غيرکالمی (تماس چشمی و 
ادا و اطوار) برای برقراری ارتباط با ديگران استفاده می کنند.

از ويژگی های اين افراد اســتفاده از روش هايی برای کمک و 
حل مشــکالت ديگران و درک نشانه های شخصيتی و تشويق 
و اثرگذاری بر افراد، برای رفتن به ســوی يک هدف مشخص 
است. مشــاهدة امور از ديدگاه ديگران، کوشش برای همدلی 
و درک احساســات، هيجان ها و ُخلق های ديگران،  تشخيص 
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مقاصــد و اميــال آن ها، و مشــاوره و همکاری بــا گروه های 
گوناگون از ديگر ويژگی های اين افراد است.

معلم به طور خاص با طراحــی فعاليت های گروهی می تواند 
به اين دانش آموزان کمک شــايانی کند. گفتنی است در اين 
خصــوص معموًال بدفهمی صورت می گيرد؛ گروهی از معلمان 
تصــور می کنند به صرف کنار هم قرار دادن چند دانش آموز و 
مشخص کردن فعاليتی مشترک، الزامًا يادگيری مشارکتی با 
تمامی فايده هايش عايد ايشان می شود. از اين رو، برخی آفت ها 
از جمله حاشــيه روی درگروه يا سواری مفت گرفتن برخی از 
اعضای گروه شکل می گيرد. بنابراين، الزم است مالحظات اين 
امر مورد توجه قرار گيرد. مالحظاتی که در هشــت يادداشت 
نگارنده با عنوان يادگيری تعاملی در شــماره های رشد معلم 
ســال ٩٦ به چاپ رسيد و مجموعة  آن را می توانيد با استفاده 

از QR Code٥ زير دانلود کنيد.

 غالبًا درکالس پرحرف هستند و بدون خجالت نظراتشان 
را در جمع مطرح می کنند.

 خوش کالمی يکی از وجوه مشــترک ايشــان با بچه های 
دارای هوش کالمی است.

 در حيــاط مدرســه به راحتــی بــا بچه هــا، از جمله با 
دانش آموزان پايه های باالتر، ارتباط برقرار می کنند.

 چون اعتماد به نفس بااليی دارند، اگر وارد مدرسة جديدی 
شوند،  زود با بچه های آن مدرسه دوست می شوند.

 با رانندة سرويس خود زود رفيق می شوند و با او مثل يک 
بزرگ سال گفت وگو می کنند.

 برخالف برخی بچه ها که فقط در حد نياز با معلم مکالمه 
می کنند، ايشــان معموًال دوســت دارند در ساعت های تفريح 

کنار معلم بمانند و با او صحبت کنند.
 برای انتخاب نمايندگی کالس زودتر داوطلب می شوند.

 در درگيری های بين بچه هــا در بازی هايی مانند فوتبال 
زود وارد می شوند و به حل و فصل دوستانة آن ميل دارند.

 هنگامی که يک دانش آموز در مدرسه صدمه می بيند،  زود 
به سمت او می روند و ضمن نشاندن او يا زدودن خاک از لباس 
او، بــا وی هم دردی می کنند و او را به دفتر يا اتاق بهداشــت 

مدرسه می رسانند.

 در ســرويس های مدرســه مثل مينی بوس، نشستن در 
مرکزيت بچه ها را نسبت به نشستن در گوشه ترجيح می دهند.

 هنگامی که در سطح مدرسه مشکلی جدی پيش می آيد 
و کار از حيطة اختيار معلم خارج اســت، داوطلب مراجعه به 
مدير و طرح گزارش يا شکايت از طرف دوستان خود هستند.

 در بحث هــای گروهِی دانش آموزی معموًال مديريت گروه 
را در دست می گيرند.

 از آنجا که بهتر اســت قسمتی از فرايند تدريس به شکل 
گروهی باشــد، به اين بچه ها نقــش پررنگ تری در گروه داده 

شود تا گروه را مديريت کنند.
 در صورتــی که بيــن دانش آموزان اختالفــی پيش آيد، 
برای ميانجيگری يا مصالحه بين بچه ها به ايشــان آموزش و 

مسئوليت بدهيم.
 می توانند در مدرســه کمک ناظم يا ياور ناظم باشــند و 

به خصوص بين بچه های کوچک تر نظامت کنند.
 در واحد بهداشــت مدرســه ياور و کمک کار مســئول 

بهداشت باشند.
 در توزيع کاربرگ ها بين دانش آموزان نقش داشته باشند.

 در مراســم عمومی مدرســه و تجمعات دانش آموزی در 
سالن يا آمفی تئاتر مدرسه، از ايشــان به عنوان مجری برنامه  

استفاده شود.
 در مراســمی که از بيرون مدرسه مهمان دعوت می شود، 
مثل نمايشگاه ها و جلسات ارائة کار دانش آموزی، از اين قبيل 
بچه ها برای خوشامدگويی و راهنمايی مهمانان استفاده شود.

 در ساعات تفريح، با آموزش های قبلی و دادن روپوش های 
مخصوص، از اين گونه بچه ها برای تخلية کالس استفاده شود.

بــا توجه به توضيحاتی که دربارة هر دو هوش درون فردی و 
ميان فردی داده شد، بهتر است در فرايند آموزش شرايطی را 
مهيا کنيم که همــة دانش آموزان خصوصيات و مقتضيات هر 
هــوش را به طور هم زمان ياد بگيرند. زيرا در شــرايط طبيعی 
در موقعيت هايی قرار خواهند داشــت که به ســرعت نيازمند 
تغيير موقعيت خود از هوش درون فردی به هوش ميان فردی 
و برعکس خواهند بود. مهم است دانش آموزان توانايی برقراری 
ارتبــاط ميان فردی، کار مشــارکتی و مبتنی بــر همکاری با 
ديگران را داشــته باشــند. البته بايد اين توانايی را نيز داشته 
باشــند که در برخی موارد به تنهايی و مســتقل کار خود را 

پيش ببرند.

پی نوشت ها
1. Daniel Goleman
2. Emotional intelligence
3. Intrapersonal intelligence
4. Interpersonal intelligence
5. http://yon.ir/spjk2
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در مطلب شــمارة گذشته به معرفی ديوان عدالت اداری 
به عنوان مرجع تظلم خواهی اداری، و صالحيت آن و نحوة 
طرح شکايت پرداخته شد. در اين شماره، چگونگی پيگيری 

شکايت در ديوان را توضيح می دهيم.
مطابق مادة ٢٦ قانون ديوان، رئيس ديوان يا معاون وی، 
دادخواست را به يکی از شعب ارجاع می کند. شعب ديوان 
نيز در سال های اخير موضوعی هستند و هر شعبه معموًال 
به موضوعات خاصی رســيدگی می کند. پس از ارجاع به 
شعبه، پيامکی حاوی شمارة پرونده و شعبه و رديف فرعی 
برای شخص ارسال می شود. يک نسخه از دادخواست هم 
برای طرف شکايت ارســال می شود. طرف مذکور موظف 
است ظرف مدت ٣٠ روز اليحة دفاعية خود را ارسال کند.

توجه داشــته باشيد که رسيدگی در ديوان غيرحضوری 
است و شــعبه، در صورت لزوم، طرفين يا يکی از آن ها را 
دعوت می کند. پس نيازی به حضور در شــعبه نيســت و 
شــعبه در زمان مقرر پرونده را بررســی و رأی مقتضی را 

صادر می کند.
درصورتی که موضوع شــکايت فوريت داشــته باشــد، 
شــاکی می تواند مطابق مادة ٣٤ قانون ديوان، قبل از ثبت 
دادخواســت يا به همراه آن و يا تا قبل از ختم رسيدگی، 
درخواست دستور موقت کند و داليل و مدارک خود را ارائه 
کند. رئيس شــعبه، در صورت تشخيص ضرورت و اينکه 
موضوعی است که موجب عسر و حرج می گردد يا جبران 
خسارت غيرممکن يا متعسر اســت، دستور موقت صادر 
می کند که موقتًا خواســته اجرا شود يا اگر توقف عمليات 

اجرايی است، موضوع متوقف شود تا اينکه در موعد مقرر 
به اصل پرونده رســيدگی شــود. البته در صورت ضرورت 
نداشــتن موضوع، دستور موقت رد می شود. دستور موقت 

تأثيری در اصل دعوی ندارد.
به موجب مــادة ٦٥ قانون ديــوان، تمامی آرای صادر 
شــده از شــعب ديوان قابل تجديدنظرخواهی هســتند 
و طرفين شــکايت، از زمان ابالغ، (اشــخاص مقيم ايران 
٢٠ روز و اشــخاص مقيم خارج از ايران دو ماه)، فرصت 
اعتــراض به رأی دارند (بدون احتســاب روز ابالغ و روز 
اقدام). اگر طرفين شــکايت چند شخص باشند، از ابالغ 
به آخرين شخص مهلت  آغاز می شود. اگر طرفين در اين 
مهلت، درخواســت تجديدنظر رأی صادر شده را نداشته 
باشند، رأی قطعی محسوب می شود و قابل اجراست. اما 
اگر تجديدنظرخواهی صورت گرفت، که آن هم توســط 
دادخواســت بايد ثبت شــود و هزينة آن پرداخت شود، 
پرونده برای رسيدگی به يکی از شعب تجديدنظر ارجاع 
می  شود. اعضای شــعب تجديدنظر ديوان از رئيس و دو 
مستشار تشکيل می شوند که با دو نفر هم جلسه تشکيل 
می شود و رأی اکثريت مالک صدور دادنامه است. شعبة 
مذکور نيز مانند شــعبة بدوی، نســخه ای از دادخواست 
و ضمائــم آن را برای تجديدنظر خوانده ارســال می کند 
تا فرصت دفــاع در مرحلة تجديدنظر به او داده شــود. 
سپس در زمان مقرر به موضوع رسيدگی و رأی مقتضی 
صادر می شــود. رأی صادر شــده در اين مرحله قطعی و 

الزم االجراست.

حسین عاملى٭

٭ کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
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سریه محمدى
عکاس: غالمرضا بهرامى

در ابتدای نشســت، دکتــر نرگس ســجاديه دربارة هدف 
اين نشســت گفــت: «قصد داريم نگاهی بــه وضعيت کنونی 
آموزش وپرورش داشــته باشيم و بفهميم برنامة درسی تربيت 
دينی ما شامل کتاب درســی، معلم، ارزشيابی، دانش آموزان، 

والدين و مســئوالن، با چه چالش هايی روبه روست و معلمان 
باتجربه اين چالش ها را چگونه تحليل و حل می کنند.»

او اين مســائل را در دو محور و ســؤال اصلی مطرح کرد و 
معلمان به اين پرسش ها پاسخ دادند.

۱. «شــما به عنوان معلــم دينی با چــه چالش هايی روبه رو 

چندی پيش، با ابتکار دکتر نرگس سجاديه، عضو هيئت علمی دانشکدة روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، با حضور 
تعدادی از معلمان دينی شهر تهران و گروهی از دانشجويان رشتة برنامه ريزی درسی نشستی در دانشگاه تهران برگزار شد. 
در اين نشست، دکتر سجاديه سؤاالتی دربارة برنامة درسی تربيت دينی مطرح کرد و معلمان که همگی از مقطع متوسطة دوم 

بودند، به آن ها پاسخ دادند. گزارش اين نشست را مالحظه می کنيد.
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هســتيد؟ ۲. دانش آموزان در چه فضايی سير 
می کنند و آيا اصًال سؤالی در ذهن دارند؟»

رفيعی: به جرئــت می توانم بگويم تغييــرات دانش آموزان 
ظاهری اســت. آن هــا از نظر بنيادی تغيير جــدی نکرده اند. 
دانش آمــوزان همان دانش آموزان ســال ١٣٦٧ انــد؛ و تنها 
شرايط فرق کرده که دانش آموز را به اين سمت کشانده است. 
شــرايط درونی دانش آموز تغيير نکرده اســت. وقتی مخاطِب 
ســخن فطرت پاک دانش آموزان اســت، با همان دانش آموز 
سال ٦٧ روبه رو هســتيم. تنها جلوه های ظاهری دانش آموز و 
انجام مناســک تغيير پيدا کرده که آن هم به دنبال تغييرات 
بيرونی اســت. چالش جدی ما آن است که نزديک به يک ماه 
می گذرد تا دانش آموزان ما را به عنوان معلم و انســانی مانند 
خود بپذيرند، چون من نمايندة اسالم و حکومت هستم. حتی 
برخی گروه هايی تشــکيل می دهند که ســؤاالتی بپرسند و 
پيروز شوند. برخی کالس ها کامًال با موضع برخورد می کنند، 
در حالی کــه در گذشــته چنيــن نبود. عالوه بــر اين، وقتی 
دانش آموزان با من صحبت می کنند، متوجه می شوم آن ها از 
خانه مســئله دارند. بعضی از خانواده ها اهل نماز نيستند. اگر 
بســترها مناسب باشد، بچه ها مثل گذشته خواهند بود. يعنی 
اگر ما مطابق با فطرت و منطق و ارزش های اخالقی و صادقانه 
با آن ها حرف بزنيم و با آن ها رابطة عاطفی برقرار کنيم، آن ها 

همان بازتاب را نشان می دهند.

رضا رحمتی: ما بايد عوامل متعددی را در تربيت لحاظ کنيم. 
ميزان تأثير اين عوامل در طول زمان تغيير کرده اســت. نکتة 
ديگر اين اســت که از کالس دينی انتظار تربيت دينی داريم 
يــا تعليم دينی؟ در حدود ٢٥٠ ســاعِت درس دين و زندگی 

متوسطة دوم می خواهيم تربيت دينی را محقق کنيم، 
يــا تعليم دينی را؟ تربيــت دينی به عوامل 

ديگری هــم نياز دارد. مثــًال در دهة 
همراهی  مانند  زيرساخت هايی   ٦٠

مدير و معاون وجود داشت.
دانش آمــوزان  بيــن  مــن 
دهه هــای ٧٠ و ٨٠ تفاوتی 
نمی بينم، گرچه چالش های 
جديدی نســبت به مسائل 
 ،٦٠ دهة  در  مثالً   داشتند. 
برخالف دهــة  ٨٠، چالش 
نکتة  نداشــتيم.  موسيقی 

مهمی کــه بايد به آن توجه 

داشته باشــيم، تعامل معلم در زمينة دينی 
با توجه به شــرايط موجود جامعه اســت که 
می توانــد در نوع نگاه دانش آمــوزان به دين و 

دين داران تأثيرگذار باشد.

کريميان: تجربة من بيشتر براساس درس های دينی در دورة 
دانش آموزی خــودم بوده تا تجربه هايــم از تدريس. با توجه 
به اين تجربه، ذهنيت من اين اســت که برای هم نســالن ما 
و نســل های بعدی دين به معنی ســنتی بی معنی است. مگر 
اينکه تصميم بگيرند متدين باقی بمانند، وارد جامعه نشــوند 
و محدود به جمع های خاص باشــند. وضعيت در مدرسه هم 
بدين شــکل اســت که به احکام خيلی فکر نمی کنند. سعی 
من در کالس بر اين اســت که دربــارة زندگی صحبت کنم. 
از دانش آموزان می پرســم سؤاالتشان دربارة زندگی چيست و 
از پاسخ ها چند سرفصل اســتخراج می شود که يکی از آن ها 
دربارة عقايد دينی اســت و بقيه به مســائل بنيادی تر مربوط 
است. اين روش را به عنوان يک خط مشی در تدريس پيگيری 

می کنم.

رفيعی: فقط بنا بر مطلب کتاب درســی ســؤاالتی برايشان 
مطرح می شــود. يعنی موضوعی که برايشــان چالشی باشد 
وجود ندارد. در گذشــته اين همه شبهه نبود. اگر کسی نماز 
نمی خواند، حداقل آن را بيــان نمی کرد، اما االن به صراحت 
می گويند؛ گرچه شبهه مال خود دانش آموز نيست و پشت اين 

حرف ها سؤال ذهنی وجود ندارد.

محمدی: دانش آموزان مثل مهره های ســرگردان هســتند. 
خانواده و نظام آموزشــی هر کدام قاعدة خود را و هر دبيری 
هــم طرز فکــر خــودش را دارد. اين هــا را در کنار 
تأثيرات هم ســاالن و فضاهای مجازی قرار 
دانش آموز  فضايــی،  چنين  در  دهيد. 
بايــد فکر کند کــه چگونه با دين 
ارتبــاط برقرار کنــد. در نتيجه 
احســاس می کند در گردابی 
است که بايد راهش را پيدا 
کند. در چنين شــرايطی، 
چگونه  معلم  به عنوان  من 
دانش آمــوز را قانــع کنم 
دارد؟  نيــاز  دين  بــه  که 
من  می گويد  دانش آمــوز 
عقلی  نــدارم،  نياز  دين  به 
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دارم که می گويد چه کاری خوب است و چه 
کاری بد.

رضــا رحمتــی: فکــر می کنم 
بچه هــا  امــروز   مســئله های 

بيشــتر با مناســک اســت. 
دهــة  صورت جلســه های 
کــه  را  مدرســه ها   ٦٠
می ديــدم  می خوانــدم، 
چالش نماز آن زمان هم 
وجود داشت. نکته ای که 
تاکنون   ٨٠ دهة  اواخر  از 
که  است  آن  است،  مطرح 

که  را  اعمالی  دانش آموزان 
دين  به  می بينند،  جامعه  در 

تعميم می دهند. يعنی عملکرد 
ما، کالم و گفتار مســئوالن ما در 

دانش آموز دين زدگی و دوری از دين 
ايجاد می کند. در نتيجه، دانش آموزان دچار 

مشکل می شــوند. ما نتوانستيم دين را از دين داران 
به خوبی تفکيــک کنيم. از اين رو، دانش آموزان در اين زمينه 
 مســئله دارند. عالوه بر اين، آگاهی هايشان نسبت به قبل باال 

رفته و آن حس تکليف و تبعيت کاهش يافته است.

کريميــان: چالش اجتماعــی ما با جوانــان و نوجوانان اين 
اســت که به راحتی ديــن را کنار می گذارنــد و اتفاقًا بخش 
شــريعت محور دين و مناســک دينی کنار گذاشته می شود. 
دانش آموزان ضمن اينکه استداللی فکر می کنند و می گويند 
بايد اعتقاداتمان بنياد داشته باشد، بايد اثر صورت بر محتوا را 
هــم بفهمند. اگر معلم دينی بخواهد عميق کار کند، بايد اين 
نکته را درک کرده باشــد که اصل محتواســت و بعد به سراغ 
مناسک و فرم دينی برود. اما هنوز اين تفکر توليد نشده است.

رفيعی: مهم ترين ويژگی آن اســت که عامل باشد؛ عامل نه 
در حد کتاب. اگر معلم عامل باشد، تأثير کالمش بيشتر است. 
گرچه در امربه معروف و نهی ازمنکر شــرط صحت عامل بودن 
نيســت، اما شرط تأثيرگذاری هســت. مرحلة بعدی صداقت 
اســت. هيچ چيز به انــدازة صداقت تأثيــر کالم معلم را باال 

نمی برد. سوم اينکه ارتباط موفقی با دانش آموز داشته باشد.

کريميان: من مســئلة اصلی را آن می دانم که اکثر معلمان 

درک اوليه ای از شرايط فکری دانش آموزان 
ندارند و نمی  دانند چه بايد کرد.

کريميان: کتاب درســی دهم 
ســبک ولی کتــاب يازدهم 
بسيار سنگين است. آن قدر 
طبقه بندی و توضيح دارد 
که دانش آموزان سردرگم 
است  درست  می شــوند. 
کــه کتاب ها نســبت به 
قبــل و از لحــاظ نظری 
بهتر هســتند، اما شــايد 
اين ايــراد به آن هــا وارد 
باشــد که داستان کم دارند. 
در حالی کــه طبــق تجربــه، 
تأثيرگــذاری مطالب با داســتان 

بيشتر است.
مانند  مطالــب  برخی  ارائــة  از  رفيعی: 
مبحث عدل در همة  کتاب ها پرهيز شده است. در 
حالی کــه اين موضوع هم يکی از مباحث مهم دينی و هم از 
چالش های دانش آموزان اســت. مؤلفــان معتقدند اين بحث 
چالش انگيز است. مبحث انسان شناسی هم در پاية دوازدهم 
مطرح شــده است که خيلی دير اســت. چون دانش آموز در 
آن پايه فقط به کنکــور فکر می کند، آن هم در حالی که در 
بسياری از مدرسه ها اين درس مانند آمادگی دفاعی و تاريخ 
و روان شناسی دکور هستند و برگزار نمی شوند. من معتقدم 
محتوای آموزشــی بايد معلم محور باشــد؛ معلِم تربيت شدة 

توانمند.
من نظام مدرســه را سازنده نمی دانم. هيچ گونه همراهی و 
همگامی در آن نيست و حتی سنگ اندازی هم می شود. من 
بزرگ ترين نقد را به همکارانم می دانم نه به کتاب درســی. 
بزرگ تريــن چالــش در آموزش وپرورش را نبــود «معلم» 
می دانــم. توانمندی الزم برای آنکــه معلم الگوی دانش آموز 
قــرار بگيرد، وجود ندارد. همه به کارمند دولت و حقوق بگير 
تبديل شــده ايم. من هر روز به خــود تذکر می دهم که قرار 
اســت مبّلغ دين رسول اهللا باشم، پس بايد همة دانش آموزان 
را علی السويه ببينم و ظاهر آن ها در قضاوتم تأثيری نگذارد. 
در کالس هــم محيطــی ايجاد کنم که نقــد کنند و چالش 
ايجاد کننــد و حتی حرف های مرا نپذيرند. اما مشــکل آن 
اســت که نظام آ موزشــی ما فقط کتاب را تغيير می دهد و 

معلم تربيت نمی کند.
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زمانی که آرين به ســن مدرسه رسيد و وارد 
مدرسه شد، مشکالت رفتاری فراوانی داشت. 
دانش آموزان او را با برچسب هايی مانند لوس و 
بی ادب خطاب می کردند. برقرار نکردن ارتباط، 

توجه نکــردن به صدا زدن نامــش، بی قراری، 
پرخاشــگری و بی توجهــی به رونــد کالس، از 

رفتارهای شاخص او بود. رفتارهای آرين روز به روز 
ترديــد بزرگی را در ذهن معلم ايجاد می کرد و همة اين 

عالئم معلم را برآن داشــت که مسئله را با خانوادة او در ميان 
بگذارد. گزارش های پی درپی معلم در مورد مشکالت رفتاری 
آرين به خانواده باعث شــد آن ها دست از مقاومت بردارند و 
از اختالل اتيسم فرزندشــان صبحت کنند. آرين در سن دو 
ســالگی، به دليل تأخير رشــدی و رفتارهای غيرعادی، پس 
از ارزيابی های گســترده توسط روان شــناس و روان پزشک، 
تشــخيص «اختالل طيف اتيسم» گرفته بود، اما خانواده اين 
مســئله را از معلم و مسئوالن مدرســه پنهان کرده بودند تا 
اينکه توجه معلم به متفاوت بودن رفتارهای او نســبت به 

ساير دانش آموزان، باعث شد مشکل اصلی مشخص شود.

اتيسم اختاللی اســت که با طيف وسيعی از عالئم 
بــروز می کند و ارتباطــات و رفتارهای فرد را تحت 
تأثير قرار می دهد. عالئم ايــن اختالل معموًال در 
سه ســال اول زندگی ظاهر می شود. از عالئم 
اصلی اين اختالل بــه ناتوانی در برقراری 
ارتباط به صورت کالمی و غيرکالمی، 
مشکل در برقراری روابط اجتماعی 
و انجام رفتارهــای تکراری و 
کليشــه ای می توان اشاره 

کرد. معلمان بايد اطالعات خود را نسبت 
به اين اختالل افزايش دهند تا در صورت 
مواجهه با چنين مواردی، بتوانند آگاهانه 
تصميم بگيرند و نشــانه های اتيســم را 
ناشی از مشکالت رفتاری دانش آموز ندانند. 
همچنين، الزم اســت بدانند عالئم اتيســم به 
ســبک تربيتی والدين ربطی نــدارد. هرچند کودکان 
اتيسم مشکالت ارتباطی و اجتماعی فراوانی دارند و رفتارهای 
غيرمعمولی از خود بروز می دهند، اما والدين و اعضای خانواده 
هيچ نقشــی در بروز اين رفتارها ندارند. مشکالت رفتاری و 
عالئم اتيسم در هر فرد بسته به شدت اختالل متفاوت است. 
اتيسم يک اختالل «طيف» شــناخته می شود، زيرا افراد در 
نوع و شدت عالئم متفاوت هستند. در همة گروه های قومی، 

نژادی و اقتصادی نيز رخ می دهد.
آکادمی اطفال آمريکا توصيه می کند همة  کودکان بايد 
تحت ارزيابی اتيســم قرار گيرند و پــدر و مادر نيز، در 
صورت مشاهدة نشانه های مشــکوک در کودک، بايد 
برای غربالگری يا ارزيابی اتيسم به درمانگران کودک 

مراجعه کنند.
در حال حاضر، هنوز علتی مشخص و قطعی برای 
اين اختالل يافت نشــده اســت، اما با مداخالت 
حرفه ای و زودهنگام می توان نشــانه های آن را 

کاهش داد و عملکرد فرد را بهبود بخشيد. اين 
اختالل را ناشی از ترکيب عوامل ژنتيکی 

و محيطی می داننــد. طبق آمار مرکز 
بيماری های  از  پيشگيری  و  کنترل 

اياالت متحدة آمريکا، شيوع اين 
اختــالل ١ در هر ٥٩ کودک 

است.

فهيمه اکبری٭

٭ کارشناس 
مؤسسه خيريه 
دوست اتيسم

هم
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ام لیال صمدى

رضا جواليی، معلم موفق رياضی، دوران تحصيل خود را در دبســتان شهيد خرسندی، راهنمايی طالقانی، دبيرستان سيفيه 
و دبيرســتان ١۵ خرداد شهرستان مالير گذرانده است. در سال ٧٣ در رشتة دبيری رياضی مرکز تربيت معلم شهيد مقصودی 
همدان و در سال ٧۴ در رشتة مديريت دولتی دانشگاه عالمه طباطبايی (ره) پذيرفته و به ادامة تحصيل مشغول شد. معلمی را 
از ســال ٧۵ با تدريس در مدرسة شهيد آبشاری ميدان دربند آغاز کرد و تاکنون که ٢٢ سال از سابقة تدريسش می گذرد، در 
مدرسه هايی مثل دبيرستان ياسر، دبيرستان امام جعفرصادق(ع)، دبيرستان انصار و دبيرستان هجرت در منطقة يک تهران به 
هنرنمايی در جايگاه معلمی پرداخته است. جواليی به نقل از دانش آموزان و همکارانش، از معلمان اصيل و به يادماندنی است که 
نه تنها تدريس او دانش آموزان را به رياضی عالقه مند کرده ، بلکه منش معلمی اش موجب شده است محبوب شاگردانش باشد. 

در گفت  وگوی صميمی ما با اين معلم دوست داشتنی تجربيات ارزنده ای آمده است که در ادامه می خوانيد. 

 اولين روز مدرسه را چگونه با شاگردان آغاز می کنيد؟
اولين کار در روز اول مدرسه، جلب اعتماد بچه هاست. برای مثال، 
به بچه ها می گويم ما با هم ٣٥ نفر هســتيم و من هم دوســت و 
رفيق شــما هستم. يک برنامه و هدف داريم و بايد با کمک هم به 
آن دست پيدا کنيم. سعی می کنم استرسی را که خانواده ها دربارة 
سخت بودن درس رياضی به بچه ها وارد می کنند، از آن ها بگيرم و 

به رياضی عالقه مندشان کنم. 

 با چه روشی بچه ها را به درس رياضی عالقه مند می کنيد؟
الزم اســت تدريس هدفمند، کارامد، منطقی و سنجيده باشد و 
با برنامه همراه شود. محال است شب قبل از تدريس برای کالسم 
برنامه نداشته باشم. وقتی وارد کالس می شوم، می دانم بايد از کجا 
شــروع کنم. به اين ترتيب کالس داری راحت می شود. تدريس را 
با يک تمرين آســان شــروع می کنم و پله پله سطح مسئله ها را 
باال می برم. از آنجا که معتقدم بهترين منبع کتاب درســی است، 

بچه ها تمرين های کتاب را در کالس حل می کنند. محال اســت 
پای تخته به کســی نمرة منفی بدهم. چرا که ممکن اســت من 
مطلب را خوب انتقال نداده باشم. به ضعيف بودن دانش آموز اعتقاد 
ندارم. فرق بين دانش آموز قوی با دانش آموزی که ضعيف خوانده 
می شود، در دانستن اوست. چيدمان کالسم نيز با چينش مدير و 
ناظم متفاوت است. دانش آموزان را در دو گروه کنار هم می نشانم. 
يک تمرين روی تخته می نويسم. اگر دانش آموزی قوی آن را حل 
کند، يک امتياز به او می دهم و اگر دانش آموزی ضعيف آن را حل 
کند، به سرگروهش که دانش آموزی قوی است، دو امتياز می دهم. 
بنابراين، ســرگروه تالش می کند ســطح دانش آموز ضعيف را باال 
بياورد. دانش آموز ضعيف هم اعتمادبه نفس بيشتری پيدا می کند. 

 اين تجربه را چگونه به دست آورديد؟ چه کسانی بر شما 
تأثير گذاشتند؟

احســاس می کنم رشــتة مديريت به من کمک کرد آموزش و 

عکاس: اعظم الریجانی
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مديريت کالســی بهتری داشته باشم. همچنين، 
معلمــان موفق از جمله معلمــان خودم، الگويم 
هســتند. در مدرســة طالقانی ماليــر در دورة 
راهنمايــی، دبيری با نــام آقای کاويانی، معلم 

رياضی ما بود که بســيار صبور و مهربان بود و خود 
را وقف مدرســه کرده بود. اگر صدها بار از او ســؤال 

می کرديم، حتی در ســاعت تفريح نيز بــا حوصله جوابمان را 
می داد. دســتش را می بوسم. هميشــه به نيکی از او ياد کرده ام. 
حميد شريفی نيز معلم مهربان عربی ما بود که حتی در منزل 
خود، بدون دســتمزد، به ما آموزش می داد. او تنفر مرا از درس 
عربی از بين برد. اين معلمان الگوی من بودند و ســعی کردم پا 

جای پای آن ها بگذارم.

 اگر دانش آمــوزی تکليف خود را انجــام ندهد و با 
برنامه های کالس همراه نباشد، چگونه با او رفتار می کنيد؟ 
در کالسم، اگر دانش آموز به داليلی نتوانسته است تکليف خود 
را انجام دهد، جلوی بچه ها تحقير نخواهد شــد. در خلوت به او 
می گويم ما با هم دوستيم، با هم عهد بسته ايم و من به تو ايمان 
دارم و انتظارم از تو بيشــتر اســت. تأثير اين کار بسيار بيشتر از 
تنبيه است. معلم اگر بتواند کاری کند که دانش آموز دلش برای 
مدرسه تنگ شود، صددرصد موفق خواهد بود. با آکادمی فوتبال 
کار می کنم. فوتباليست ها را به مدرسه می آورم و بچه ها استقبال 
می کننــد. با بچه ها بازی می کنم؛ در صورتــی که بچه ها انتظار 
ندارنــد معلم رياضی با آن ها فوتبال بازی کند. دانش آموز قبل از 

عالقه مندی به درس، الزم است به معلم عالقه مند باشد.

 توصيه می کنيد معلمان چه ويژگی هايی داشته باشند و 
همچنين چه کارهايی را انجام ندهند؟ 

قدرت بيان، نظم و آراستگی، اطالعات عمومی باال و داشتن طرح 
درس از ويژگی های الزم معلمی است. معلم بايد دقت داشته باشد 
کارهايی را که موجب کدورت می شود در کالس انجام ندهد و به 

يک اندازه به همة دانش آموزان بها بدهد. 

 خودتان کدام ويژگی  را داريد و تا چه اندازه به معلمی 
عالقه منديد؟

در ابتدا به شغل معلمی عالقه نداشتم. بعد از تعهد پنج ساله ام 
که به اندازة ٥٠ ســال برايم طول کشــيد، با خوش حالی استعفا 
نوشتم تا کارم را با شرکت های خودروسازی به صورت کامل ادامه 
دهم. آقای فوالدی، رئيس کارگزينی منطقة يک، به من گفت 
تو معلم موفقی هســتی. کمی بيشــتر تأمل کن. با همسرم هم 
مشــورت کردم و گفت عالقه دارد که مــن معلم بمانم. من هم 
قبول کردم و به معلمی ادامه دادم. روز به روز عالقه ام بيشتر شد. 
اکنون به جرئت می گويم، شــغل معلمی را با بهترين شغل های 
دنيــا عوض نمی کنم، چون با بچه های پاک، صادق و معصوم که 
مانند بچه های خودم هســتند، ارتبــاط دارم و اين روحيه بخش 
است. فکر می کنم هم سن دانش آموزانم هستم. انرژی ام به اندازة 

انرژی بچه های کالس است.  

 معلم تا چــه اندازه بر شــاگردان 
تأثيرگذار است؟ 

معلم می تواند دانش آموز را نابود کند يا به اوج 
برساند. ما نياز به جامعه ای سالم داريم؛ جامعه ای 
که بچه های ما در آن احساس آرامش داشته باشند 
و بزهکاری در آن کم باشد. پاية چنين جامعه ای در 
مدرسه شکل می گيرد. اگر من يک نفر را ساختم، يعنی يک 
نسل را ساخته ام. اگر همة ما معلم ها پشت هم باشيم، به هم کمک 
کنيــم و بچه ها را مانند بچه های خودمان بدانيم، مطمئنًا در آينده 
جامعة بهتری خواهيم داشت. البته معلم به تنهايی نمی تواند به اين 

اهداف برسد و مدير و معاون قوی و با فکر بازوهای معلم هستند. 
انعــکاس حرکات مثبت ما در زندگی بــه خودمان بر می گردد. 
اگر در کالس بخنديــد، خدا خنده را از زندگی تان نمی گيرد. من 
بازخــورد رفتارم در کالس را در زندگــی ام حس کرده ام. آرامش 
زندگی ام را از مدرســه می دانم. به همين خاطر، اگر صد بار ديگر 

قرار باشد شغلی را انتخاب کنم، معلمی را انتخاب می کنم. 

 ويژگی بارز شما که شاگردانتان شما را با آن می شناسند، 
چيست و چرا؟

بچه ها می گويند شما سلطان قلب ها هستيد. با بچه ها رفيقم. از 
بچه های کالسم بپرسيد که رياضی را بيشتر دوست دارند يا ورزش، 
رياضی را انتخاب می کنند. در ماه اول سال تحصيلی امتحان گرفته 
بودم و دانش آموزی بابت نمــرة کم در کالس گريه می کرد. به او 
گفتم می خواهی به تو نمره قرض دهم؟ قرض می دهم تا بعداً پس 
بدهی. اين کار را انجام دادم. اين دانش آموز تا آخر ســال شــاگرد 
اول کالس من بود. حاضرم ٣٠ دانش آموز که ساير معلمان با آن ها 
مشکل دارند، در کالسم باشند. با آن ها رفاقت و دوستی می کنم. 
همان گونه که غذای ما به نمک نياز دارد، دانش آموز بازيگوش هم 
نمک کالس است. اگر همه معدل ٢٠ باشند که به درد نمی خورد. 
استرس موجب می شــود دانش آموز در کالس حرکت ناشايست 
انجام دهد. وقتی دانش آموز احساس آرامش و رضايت داشته باشد، 
کارايی خواهد داشــت. حتی پرسيدن يک سؤال آسان در ابتدای 

کالس، می تواند دانش آموز را مثل يک گل شکوفا کند. 

 وقتی با شاگردانتان رفاقت می کنيد، نگران سوءاستفادة 
آنان نيستيد؟ 

دانش آموز از همان جلســة اول معلم را برانداز می کند تا ببيند 
معلمش چقدر جدی اســت. من در عين حال که ســعی می کنم 
کالسم کسل کننده نباشد و تنوع داشته باشد، هنگام تدريسم الزم 
است ســکوت کامل در کالس حکم فرما باشد. وقتی شما وحدت 
رويه داشــته باشيد، دانش آموز شــما را می شناسد. دانش آموزان 
روان شناسان خوبی هستند و می دانند پشت کدام يک از کارهای 
معلم پيگيری اســت. با همة اين ها، اگر دانش آموزی بازيگوشــی 
زيادی داشته باشد، او را تنبيه نمی کنم. او را کنار خودم می نشانم و 
به او می گويم چون دوستت دارم، بايد در اينجا همساية من باشی. 
به او مسئوليت می دهم. به اين ترتيب، او دائمًا در حال کنترل است 

و مطمئن باشيد سعی می کند به کالس برگردد. 
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مریم بزرگى٭

دو سال پيش قرار شد من به عنوان دبير زبان انگليسی به طور 
هم زمان در دو مدرســه مشــغول به کار شوم. در هر دو مدرسه 
معلم جديد الورود بودم. البته مدرســة اول را با توجه به منطقة 
جغرافيايی اش می شناختم. مدرسة خوبی بود و دانش آموزانش از 
سطح علمی خوبی برخوردار بودند، اما مدرسة دوم در روستا بود. 
خوشحال بودم از اينکه مشکلی نخواهد بود. چون هم ساعت 
آموزشــی ام پر شــده بود و هم در هر دو مدرسه پاية نهم را به 
من داده بودند. فکر می کردم از لحاظ طرح درس، نمونه ســؤال 

امتحــان و برنامه ريزی و بودجه بندی و ... خيلی خوب اســت و 
همه چيز مرتب پيش خواهد رفت. خودم هم که در کالس های 
ضمن خدمت پاية نهم زبان انگليســی شرکت و طرح درس های 
خوب و تأييد شده را مطالعه و طراحی کرده  بودم. با خودم گفتم، 
از اين طرح درس در هر دو مدرسه استفاده می کنم. تازه، هر دو 
مدرسه از نظر جغرافيايی خيلی با هم فاصله دارند و هيچ يک از 
بچه ها نمی تواند دانش آموز مدرسة ديگری را بشناسد. اگر خودم 
هم حرفی نزنم، می شود از ســؤاالت در هر دو مدرسه استفاده 

٭ دبير زبان منطقه ٥ تهران
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کرد. از همان اول سعی کردم دربارة مدرسة ديگر، حتی با مدير 
و يا همکاران هم حرفی نزنم تا بتوانم از سؤاالت در هر دو مدرسه 

استفاده کنم. 
وقتی سر کالس رفتم، با تمام توان سعی کردم آنچه را در چنته 
دارم رو کنم و کالس نهم با يک زنگ در هفته به خوبی اداره شود 
و من به عنوان سرگروه آموزشی استان، دو مدرسه در دو محيط 
متفاوت را به نحو احســن پيش ببرم. اما درســت در همان ماه 
اول متوجه شدم که اين طور نخواهد شد. هر دو مدرسه تقريبًا 
از نظر جمعيت کالســی مشــابه بودند، اما از نظر سطح علمی 
کامًال متفاوت. دانش آموزان منطقة روستايی من، نه تنها به هيچ 
کالس آموزشی زبان انگليسی خارج از مدرسه نرفته بودند، بلکه 
سال  های هفتم و هشتم را هم با دبيری گذرانده بودند که رشتة 
تحصيلی اش زبان انگليســی نبود و اين موجب عالقه نداشــتن 
بســياری از شاگردانم به درس شده بود، زيرا دبير برای پر شدن 
ساعت آموزشی اش، زبان انگليســی را برداشته بود و آخر سال 
هم دانش آموزان، با دادن امتحان غير استاندارد و برگزار نشدن 
آزمون شنيداری، نمرة قبولی را کسب کرده بودند. ديگر اينکه در 
آن مدرسه دانش آموز دچار مشکالت جسمی- حرکتی هم وجود 
داشت و حاال که بچه ها به پاية نهم رسيده بودند، مدير تقاضای 
معلــم زبان را از اداره کرده و قرعه به نام من افتاده بود. برعکس، 
در مدرسة داخل شــهرم، هم دانش آموزان در سال های قبل از 
دبير زبان برخوردار بودند و هم اکثر آنان در مؤسسه های آموزشی 
بيرون زبان می خواندند و درس من با توجه به محتويات کتاب، 

آسان بود و برايشان جذابيتی نداشت. 
خالصــه اينکه هر دو گــروه، درس در حد کتاب را دوســت 
نداشــتند. يک گروه کتاب برايش خيلی ســخت و گروه ديگر 
برايش کامًال ســهل و راحت بود و رشته های من، بابت طراحی 

سؤال و طرح درس و برنامه ريزِی يکدست، همگی پنبه شدند. 
يک روز وقتی در سرويس مدرسه مستأصل راهی خانه بودم، 
در راه طــرح درس هايــم را می خواندم که چرا جواب درســت 
نمی دهند، در حالی که ماه اول داشت به پايان می رسيد. درس 
اول کتــاب پاية نهم در رابطه با personality بود و من بايد از 
بچه ها امتحان می گرفتم. برای طرح سؤال در روستا، متنی ساده 
نوشــتم. هنوز راه حل مناسبی برای خودم و بچه ها پيدا نکرده 
بودم. بعد از بيســت و دو ســال خدمت، حاال در روش جديد کم 
آورده بودم. ياد اســتادم در کالس های ضمن خدمت افتادم که 
از تغيير در روش جديد آموزش زبان انگليسی حرف زده بود. او 
می گفت روش جديد کتاب ها بر مبنای رويکرد ارتباطی اســت. 
در تمــام روز اين حرف ها را با خــودم مرور می کردم که چطور 
می توانم پلی باشم؛ معلم بايد تسهيلگر باشد. معلم بايد به مثابة 

يک رهبر باشد و ... . 
در دل آرزو می کردم کاش می توانستم هر يک از اين شاگردان 
خوبم را به عنوان سرگروه شاگردان روستايی قرار دهم تا بتوانند 

به هم کمک کنند که تأکيد اســتاد بر رويکرد ارتباطی در دلم 
نوری نشاند.

نقشه ای کشيدم و در دلم با خدايم قراری گذاشتم که تا پايان 
کار هيچ احدی از آن باخبر نشــود. می دانستم راه سختی است، 

اما دلم گواهی می داد اين  کار شدنی است. 
ابتدا از دانش آموزان مدرسة شهری ام خواستم نامه ای بر مبنای 
معرفی شخصيت خود به دوســتی در جای ديگر بنويسند. اما 
قوانينی وضع کردم. برای مثال، در نامه از نام خود و مدرسه حرف 
نمی زنيد و به هيچ موقعيت جغرافيايی خاصی اشاره نمی کنيد. 

هر نامه با شــمارة کالســی دانش آموزان مشخص و شناخته 
خواهد شــد. موضوعات نامربوط هم نوشته نمی شوند. موضوع 
نامه از طرف من مشخص می شــود که در محدودة موضوعات 
کتاب قلم می خورد. در ابتدا بچه ها متوجه موضوع نشدند، اما به 
آن هــا گفتم دربارة رفتار و اخالق خودتان و در حد آموزش های 
کتاب بنويســيد و آن را به شکل نامه در بياوريد. شمارة کالسی 
هر دانش آموز را خواندم و از آن ها خواســتم شماره را روی نامه 

بنويسند و به من تحويل بدهند. 
چــون بار اول بود و آنان نمی دانســتند من به چه منظور اين 
نامه ها را جمع می کنم، با بی ميلی کار کردند. چون نمی دانستند 
مــن می خواهم با آن  نامه ها چه کنــم، فکر می کردند تنها يک 

تکليف سادة  کالسی است. 
در خانه نامه ها را خواندم. اشکالی در آن ها نبود. همه نامه های 
کوتاه و مختصر نوشته بودند. وقتی رفتم مدرسة روستا، تمامی 
آن هــا را به کالس بــردم و بی مقدمه گفتم، بچه ها، دوســتانی 
هستند که برای شما نامه نوشــته اند. تعجب کردند که نامه از 
کجا؟ چرا؟ گفتم دوستان شما هستند و دربارة خودشان توضيح 
داده اند. پرســيدم آيا می خواهيد آن ها را بخوانيد؟ ولوله ای بر پا 
شد. بعد از آرام کردنشان، همة  قوانين را اينجا هم توضيح دادم. 
آن وقت نامة شــمارة يک را دادم به دانش آموز شمارة يک دفتر 
کالسی روستايی و به ترتيب تا شمارة سی وسه. معلوم بود خيلی 
از جمله ها را نمی فهميدند و از من می پرسيدند. چون بچه ها در 
آن ســن شبيه هم هستند، از خواندن نوشته های هم خوششان 
می آمد. به آن ها فرصت دادم و خواستم جواب نامه ها را بدهند. 
حاال نوبت اين بچه ها بود که دربارة خود بنويســند. نمی توانيد 
باور کنيد چطور کتاب را می گشتند تا جمله ای دربارة خودشان 
بنويسند! چند جملة کليشــه ای روی تخته نوشتم تا برحسب 
عالقه بعضی از صفات را دربارة خود انتخاب کنند. در آخر نامه  ها 
را با شــوق آماده کردند و با غلط هــای اماليی و بدخط به من 

تحويل دادند. 
تا اينجا کار خوب پيش رفته بود. گويا راه را درست رفته بودم. 
دانش آموزان روستايی عالقه نشان داده بودند. حال مانده بودند 
بچه های مدرســة شهری. جلسة بعد، ســر کالس آن ها، وقتی 
نامه های جديد را نشانشــان دادم و گفتم نامه هايی که نوشتيد 
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جواب داده شده اند. باورشان نمی شد. از آن ها خواستم غلط های 
دوستانشــان را با خودکارهای رنگی تصحيــح کنند و اين بار 
  travel دوستانه تر بنويسند. موضوع را به درس دوم کتاب، يعنی
کشاندم تا دربارة سفری خيلی کوتاه برای دوستانشان بنويسند. 
ديگر کار عالی شــده بود. مثل رودی که باالخره راه خود را در 
دل ســنگ باز می کند، بچه ها هم راه را پيدا کرده بودند. هر دو 
گروه به اين کار عالقه که نه، عشق می ورزيدند و همچنان برای 

هم  نامه می نوشتند. 
کار به جايی رسيده بود که برای مثال از من می پرسيدند خانم، 
شمارة  ٢٥ قد بلند است؟ موهايش کوتاه است؟ و من می گفتم 
خودت اين ها را بپرس. مرتب می گفتند نمی شود اسممان را به 
آن ها بگوييم! می دانستند من نامه ها را می خوانم و اگر خطا کنند 
برمی گردانم. من هم می ترسيدم با موبايل يا فضای مجازی با هم 
ارتباط پيدا کنند. اين بود که نوشــتن شماره و اسم ممنوع بود. 

البته قوانين ديگری هم بودند که در حوصلة شما نمی گنجد. 
دانش آموزان مدرســة شهری برای گروه روستايی نمونه سؤال 
می نوشــتند. حتی از مدير مدرسه پرسيده بودند خانم در کدام 
مدرســة ديگر درس می دهد. خوشــبختانه مدير بی اطالع بود. 
گاهی می پرسيد چرا اين قدر برای بچه ها مهم است که شما در 
کدام مدرســه درس می دهی و من می گفتم به وقتش برايتان 

توضيح می دهم. 
بشــنويد از دانش آموزان روســتايی. ديگر اجازه نمی دادم سر 
کالس نامه بنويسند. بايد در خانه می نوشتند و به عنوان تکليف 
به من تحويــل می دادند. همکاران ديگر هم می پرســيدند تو 
چه کار کرده ای که بچه ها سرکالس ما از ما لغت زبان انگليسی 
می پرسند يا می پرسند خانم ببينيد جمالتمان درست هستند؟ 
بايد بگويم، اين يک راز بود بين من و بچه ها و معلم ها هم چيزی 

نمی دانستند. 

فعاليتی سرگرم کننده، مهيج، جذاب و غالبًا چالشی و رقابتی 
شده بود که در آن دانش آموزان در حين نامه نگاری با هم تعامل 
و ارتباط برقرار کردند. دانش آموزان مدرسة شهری انگيزة الزم را 
برای يادگيری- ياددهی بيشــتر پيدا کرده بودند و دانش آموزان 
روســتايی گويا با ســرعت نور انگليســی ياد می گرفتند، چون 
نمی خواســتند نامه ای پر از غلط اماليی يــا گرامری يا بدخط 
بنويسند. همچنين، دوســت داشتند بتوانند ارتباط بيشتری با 

دوستانشان برقرار کنند. 
نمرات ترم اول خوب بودند. تمامی بچه ها در هر دو مدرســه 
بی صبرانه منتظر نامه هايشان بودند. برای مثال، وقتی به درس 
سوم کتاب رســيده بوديم، خواستم اگر در خانواده يا اقوامشان 
فردی شهيد دارند، دربارة او، بدون ذکر نام، بنويسند. همين امر 
به مرور موجب ارتباط عاطفی بيشــتری شد. در ارتباط با شب 
يلدايشان هم نامه نوشتند، بدون اينکه حتی اسم طرف مقابلشان 

را بدانند. آن ها آرزوی ديدار يکديگر را داشتند. 
به عيد نوروز رســيديم. نامه های بچه ها بســيار زيبا بودند. با 
تزئينات خاص خودشــان، ســال نو را به همديگر تبريک گفته 
بودند و آرزوهای زيبا برای هم کرده بودند. وقتی نامه هايشــان 
را می خواندم، از ســر ذوق اشــک می ريختم. در مدرسة روستا، 
دانش آموزی داشــتم که مشــکل جســمی- حرکتی داشت و 
شــماره اش نوزده بود. نمی توانســت خوب بنويسد. بارها از من 
می پرسيد، آيا شما به شمارة ١٩ گفته ايد که من مريض هستم و 

من چون نگفته بودم، می گفتم نه. 
و دانش آموز شــمارة ١٩ مدرسة شــهری بارها از من پرسيده 
بود چرا مثًال همه پنج  خط  نامه نوشــته اند، اما شــمارة ١٩ من 
همه اش دو خط نامه نوشته و من اظهار بی اطالعی می کردم. عيد 
هم گذشت و دانش آموزان دو مدرسه در حسرت ديدار يکديگر 
بودند. با موضوعات به ظاهر ســادة همين کتاب درسی، اعم از 
لغات و گرامر، همديگر را می شناختند، بدون اينکه نامی از هم 
بدانند يا همديگر را ديده باشند. ارديبهشت ماه هم از راه رسيد. 

در يک جلسه، کارکرد نه ماهه ام را برای مدير و معاون مدرسة 
شهری تعريف کردم. او و معاونش در حالی  که اشک می ريختند، 
گفتند حاال می خواهی چــه کار کنی؟  گفتم، اگر اجازه بدهيد، 
مهمانی کوچکی در مدرســه بدهيم و يک روز بچه های مدرسة 
روستايی را به اينجا بياوريم. چون دانش آموزان مدرسة روستايی 

اصوًال به اردو نمی روند.
موافقت مدرســة روستايی را هم گرفتم. از قبل، کارت هايی را 
با شماره های دانش آموزان برای هر دو مدرسه آماده کردم تا به 
گردنشــان بياويزند که بتوانند همديگر را بشناسند. در کالسی، 
نيمکت ها را دوبه دو روبه روی هم قرار داديم تا هر دو دوست کنار 
و روبه روی يکديگر قرار بگيرند. شايد اين ديدار اولين و آخرين 
ديدار آن عزيزان باشد! با همراهی اوليای مدرسه، وسايل پذيرايی 
هم مهيا شد. با اتوبوســی، دانش آموزان و همچنين دانش آموز 
شــمارة ١٩ را هم با يک ويلچر آورديم. فراموش نمی کنم، تمام 
مدت در بين راه هيچ کس حرف نمی زد. همه با کارت های شماره 
بر گردن، منتظر ديدار دوســتانی بودند که آنان را در يادگيری 
زبان انگليســی کمک کــرده بودند. جای شــما خالی، حياط 
مدرســه مملو از صميميت و محبت بين دوستان کوچکی بود 
که درس زبان انگليســی آن ها را به هم پيوند داده بود. هر کس 
شگفت زده به دنبال هم شماره ای خودش می گشت. دو ساعتی را 
به گفت وشنود و پذيرايی، با يکديگر گذراندند. نام ها از پس پرده 
برون افتاد و به يکديگر گفته شــد و شماره های تماس ردوبدل 

شد و ... . 
نتيجة خوبی در امتحانات ترم اول و دوم داشتيم. 

هم اکنون عزيزانم در پاية يازدهم هستند. تعدای هنوز با يکديگر 
در ارتباط اند. گاهی مــن هم در فضای مجازی با آن ها صحبت 
می کنم. همين که دانش آموزان روستايی عالقه مند شده اند دبير 

زبان انگليسی بشوند، از نظر خودم بهترين نتيجه است. 
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نيره شاه محمدی٭

تکرار، گفتن مطلبی برای خود با صدای بلند يا آهســته 
است. ساده ترين نوع تکرار يا مرور ذهنی با هدف نگهداری 
مطلبی در حافظة موقت يا کوتاه  مدت اســت. تکرار شماره 
کارت بانکی، شــماره يا يک فرمول برای انجام محاسبات 
رياضی، نمونه هايی از به کارگيری اين راهبرد هستند که به 
انتقال اطالعات فرد به حافظة دراز مدت او کمک می کنند. 

الف) تکرار نگهداری 
اين نوع از تکرار برای اســتفادة مجدد از اطالعات و فعال 
نگه داشــتن آن در حافظة کوتاه مدت اســت؛ مانند تکرار 
جدول ضرب  اعــداد، يا تکرار معنای يک لغت. فرد آن قدر 
موضوع را تکرار می کند تا در ذهنش ثبت شود. نتيجة اين 
نوع تکرار ثبت اطالعات در حافظة دراز مدت اســت. تکرار 
نگهداری برای حفظ کوتاه مدت اطالعات، بدون آنکه الزم 
باشــد منابع شناختی خود را صرف آن کند، بسيار کارامد 

است. 

ب) تکرار تفسيری
هر نوع تکراری که از طريق آن، اطالعاتی که بايد حفظ 
شــوند با اطالعات ديگر يا دانش قبلــی فرد پيوند بخورد، 

تکرار تفسيری است. 
تکرار تفســيری برای يادآوری دراز مــدت بهتر از تکرار 
نگهداری اســت، زيرا در تکرار نگهداری، کمترين پردازش 
بــرای بارهــا تکرار الزم اســت، ولی در تکرار تفســيری، 
فعاليت پردازش اطالعات وجود دارد که طی آن اطالعات 
فراگرفتنی با چندين قطعه از اطالعات ديگر، که از قبل در 

حافظه موجودند، پيوند می خورند. 

الف) برای موضوع های ساده و غير معنی دار
اين راهبرد که همان روش حفظ طوطی وار است، بر تکرار 
يا مرور مطالب غيرمعنی دار مانند اعداد ١ تا ١٠، شماره تلفن 
افراد يا اصطالحات مهم مبتنی اســت. يادگيرندگان تمامی 
دوره های تحصيلی گاهی اوقات ناچار می شوند مقداری مطالب 
غير معنی دار را نيز حفظ کنند. گرچه مطالب غيرمعنی دار ذاتًا 
معنی  خاصی ندارند، اما خود پايه و چارچوب يادگيری مطالب 
معنی دار به حساب می آيند. راه های به ياد سپاری مطالب ساده 
و غيرمعنی دار شامل بخش بخش کردن و تمرين پراکنده يا 
مطالعة با فاصلة مطالب است. در اين روش، اطالعات زياد به 
بخش های کوچک تر تقســيم می شوند و به طور جداگانه و با 

تمرين و تکرار فراوان حفظ می شوند. 

ب) برای موضوع های پيچيده و معنی دار
ايــن راهبرد به يادگيرنده کمک می کنــد توجه خود را به 
انديشــه های اصلی، نکات مهم و قسمت های عمدة مطالب 
متمرکز ســازد. برای مثال، زمانی که يادگيرنده نکات مهم يا 
اطالعات ضروری يک متن علمی را با نوعی عالمت گذاری مثل 
خط کشيدن در زير آن ها يا حاشيه نويسی برجسته می سازد، از 

راهبردهای پيچيده تر تکرار و مرور استفاده می کند. 
راهبرد تکرار و تمرين برای يادگيری موضوع های پيچيده 
و معنــی  دار شــامل «انتخاب نکات مهــم و کليدی، خط 
کشيدن در زير مطالب مهم، عالمت گذاری، حاشيه نويسی 

و برجسته سازی قسمت های مهم تر کتاب درسی» است. 

منبع
Wilson, Donna, Conyers, Marcus (2016) Teaching students 
to drive their brains: metacognitive strategies, activities, and 
lesson, ASCD.

٭ عضو هيئت علمی دفتر انتشارات و تکنولو ژی آموزشی
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(
منطق شعر و منطق علم و استدالل

«بوی خاِک عطر باران خورده در کهسار» اين سطری است 
از منظومة «آرش کمانگير»، سرودة سياوش کسرايی. يکی 

از شاعران قديم، که گويندة راديو هم بود، هنگام خواندن 
اين سطر گفت: باران که عطر ندارد، پس بخوانيم: «بوی 

عطر خاک باران خورده در کهسار».
و به اين ترتيب به خيال خودش، شعر را تصحيح کرد.

از اين دست آدم های خوش خيال بسيارند که تصور می کنند 
در شــعر بزرگان ديروز و امروز، خطاهــای منطقی و فيزيکی 
فراوان اســت که اغلب مردم آن ها را درنيافته اند و فقط افراد 
باهــوش می توانند اين خطاهای منطقی و فيزيکی را کشــف 

کنند.
اين جور افراد از زمرة همان آدم های بی نمک و خودپسندی 
هستند که هنگام تماشای تئاتر، يا در سينما، به جای همراهی 
بــا جريان نمايش، با صدای بلند به ديگران می گويند:  «اين ها 
همه اش بازی است؛ نگران نباشيد، قهرمان فيلم زخمی نشده 
و آن جای زخم، گريم اســت. آن مايع قرمز هم خون نيست، 

بلکه رنگ است.»
اين آدم های باهوش نمی دانند کسی که به تماشای نمايش 
تئاتر يــا فيلم می رود، قاعدة بــازی را می داند و می پذيرد. او 

البته می داند که در نمايش کســی واقعًا مجروح نمی شــود و 
نمی ميــرد، اما از هر حادثه ای کــه در نمايش می بيند، متأثر 

می شود و گاه گريه می کند.
در چندين دهة قبل که شــيفتگی نسبت به علوم تجربی و 
فيزيک، به اوج رسيده بود، جمعی از اين شيفتگان، با هيجان 
تمــام به ميدان آمــده بودند تا اشــکاالت منطقی و فيزيکی 
شــعرهای بزرگان ديــروز و امروز را کشــف کنند و به ريش 

شاعران و دوست داران شعر بخندند.
آن ها با ســاده انگاری می گفتند، مگر ممکن اســت انســان 
طبيعی هم قدِّ ســرو باشد؟ يا صورت انســان ماننِد ماه گرد و 

نورانی باشد؟
بعدها، اين افراد، که خود را خيلی باهوش می دانند، گفتند: 
حاال که انسان به کرة ماه رفت و فهميد کرة ماه چيزی نيست 
جز مقداری خاک و سنگ و کوه و دّره، شاعران صورت معشوق 

را به چه چيزی تشبيه خواهند کرد؟
اگــر اين گونه افــراد را ديديد، به آن ها بگوييد: شــاعران، با 
زبان هنر، تخيل و عاطفــه و با بياِن نمادين و توصيفی حرف 
می زنند. گزارة شــعری، گزارة علمی و خبری نيست و منطق 

شعر با منطق علمی و استداللی فرق دارد.
 اسماعيل امينی

در ستايش توران ميرهادی

صد درود! ای مادر ايام!
ای بزرگا مام!

جاِن مينوساز باشد هر زمان جاری
در ضمير ژرف الگوهای خوب «مدرسه داری»
بارور بادا چراغ درس حيرت، درس پر ابهام!

ای فرهمند از وجودت، ذهن پر الهام!
ای بزرگا مام!

  
ای تو خود فرهنگ نامه از «الف» تا «يا»!

«آفتابی» از خرد در «ياد» اقيانوس خفته 
می بری آيا؟

بردباری می نشانی
در هوای شاخه های شوقمند تازگی زايا

مثل شهد مينوی در کام
ای بزرگا مام!

  
ای دبير پير! زال موسپيد! از چاره ها دانا!

شد «علوم تربيت»، سيمرغ جادوساز تو، 
جانا!

پيش چشمت رمزهای علم ها خوانا

يادگاران عزيزت، صد کتاب کودک مانا
عالم شوخ و حکيم همچنان خيام

برنشسته در دل فرهنگ خاص و عام
ای بزرگا مام!

  
دامنت گهواره بهر رشد تعليمات

تربيت معنا شود در سيرت و سيمات
کودکان ميهنم مادام

سخت جانی را بگيرند از خصالت وام
ای بزرگا مام!

  
کودکان درس تو

از کشف هاشان، مثل جوجه پر درآورده
از جهان ديگری گو سر در آورده

ذهن خلقتگر جوانه، خود برآورده.
مهر گيسوی سپيدت، چون شکوفه بر سر 

بادام
بر زبــان کودکانت، صــد چکامه از خرد 

مادام
ای بزرگا مام!

  
پيشرو چون چشمة شيرين به سوی رود

بهر «آگاهی رسانی ها» به تاروپود

مرز ايران تا به «توران» نام تو پيمود
بــا «دهخدا»  بــا «باغچه بان»،  هم قدم 

همگام
شور «بهمن بيگی» از ايالت در تو، پشتکار 

«احمد آرام»
در شهامت «رشديه، ميرزا حسن» اقدام!

ای بزرگا مام!
  

ياد روشن روح های خفته در آغوش خاک 
خام

می نشاند بر دلم هر دم غباری تام
باد، آخر کی بروبد اين آالم؟

ای بزرگا مام!
  

بی تو وقتی کشــتزاران کشــتة نورسته 
روياند

خاطرات خنده هايت ديده گرياند
برزگر! ای اليق اکرام!

ای بزرگا مام!
ای بزرگا مام! ...

 علی زيوری
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چند شعر از فريبا شادلو
تو را به ياد می آورد

دهکده ای که آفتاب را غمگين می کند
و پلی در مه

که صدای زنگوله ها را از خود عبور می دهد
زنی تنها رمه را باز می گرداند

و سگ ها پارس می کنند
بی آنکه غريبه ای را ديده باشند

  
پدر، دوچرخة کودکی ام را تعمير می کند

بعد از سال ها به صورتش نگاه می کنم
از مياِن پره ها...

  
 تنهايی بنِد رختی ا ست

با لباس های زنانه
  

از سفر دريايی باز نمی گردم
تو روی ماسه ها نشسته ای

و آب تختة چوبی را با خود
به ساحل می آورد

  
همين بود

رسِم ايلياتی ها همين بود
می آمدند با ساز و دهل
می رفتند با ساز و دهل

هيچ کس از دلشان باخبر نبود

نام کتاب: اگر تو بودی امروز شنبه بود
شاعر: فريبا شادلو

نشر چشمه 

پسرم جمع کن که طبق روال
چشم بر هم زديم و شد سر سال

آمد از نو، عزا گرفتن ها
هی به دنبال خانه رفتن ها

از فالن دره تا بلندی ها
جست وجو در «نيازمندی ها»
شرح دادن، مدام و راه به راه

هی به اين شخص و هی به آن بنگاه
ماتم قبض و فيش، از يک سو
مشکل پول پيش، از يک سو

گفتن از خويش و خواه ناخواهی
طعن و تحقير مرد بنگاهی

گيرم اين روزها فرار کنم
ماه اسفند را چه کار کنم؟
روی انگشت پای من امروز

تاول از سال پيش مانده هنوز
نه مرا مايه تا کنم تمديد

نه شرايط برای پيش خريد
نه مرا بخت و فال، تا َپِرشی
ببرم خانه، توی قرعه کشی

چاره ای نيست، غير لنگيدن
کارتن روی کارتن چيدن
باز هم دورة فشار و تکان

باز هم مشکالت نقل مکان
باز هم خانه های کم متراژ
جنب شوفاژخانه يا گاراژ
خانه های قناس ناهنجار
خانه های کلنگی نم دار

خانه هايی که دل ملول کنند
تازه آن هم اگر قبول کنند
بعد عمری اميد و دلتنگی

اين هم از مزِد کاِر فرهنگی...
از يار سفرکرده ابوالفضل زرويی نصرآباد

عاشقی گر نمی آيد از من
گو برو! ... برنمی آيد از من

حيف آن دم که در من دميدی
چون صدا درنمی آيد از من

زخمه کمتر بزن چون که آواز
ای ستمگر! نمی آيد از من
بيش از اينم اگر می نوازی

بيش از اين تر نمی آيد از من
دل ندادن به مکر زليخا
ای برادر! نمی آيد از من

شمس تبريزی ام باش اما
مولوی درنمی آيد از من!

دوستت دارم و غير از اين کار
کار ديگر نمی آيد از من

جواد زهتاب
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حسین غفارى٭

دنيای صفر و يک ها دنيای «اطالعات» است. حجم اطالعات 
موجود در وب هم بسيار فراتر از حد تصور ماست. اين اطالعات 
انبوه، اگر به درســتی انتخاب و دســته بندی و جســت وجو و 
اســتفاده شــوند، در آموزش و يادگيری بســيار مفيد و مؤثر 

خواهند بود. اما چطور بايد اين کار را کرد؟

مشکل دقيقًا همين جاست. وقتی با اطالعات انبوه سر و کار 
داريد، جدا کردن «درســت از غلط»، «شــوخی از جدی» و 
«راست از دروغ» بسيار مشکل است. دانش آموز که جای خود 
دارد، حتی ما معلم ها هم در فضای مجازی بارها به دام اطالعات 
«شبه علمی » می افتيم. «شبه علم» گزاره ای به ظاهر منطقی و 
گاه متکی بر حقايق و تجربيات عمومی اســت که اثبات يا رد 
آن  به ســادگی ممکن نيســت. «تأثير ماه تولد بر شخصيت»، 

زمانه عوض شده است! نه ديگر بچه ها آن بچه های قديم اند، نه مدرسه فقط محدود به ديوارهای سنتی اش مانده است! حاال 
رسانه ها رقيب جدی مدرسه برای تعليم وتربيت بچه ها شده اند. پس چرا معلم ها بايد به ابزار سنتی شان محدود بمانند؟ بچه ها 

از ما معلم ها انتظار دارند هم پايشان در «دنيای صفر و يک ها» بدويم و دستشان را بگيريم. آيا ما آماده ايم؟
در شمارة قبل به چالش اول، با موضوع «محرمانگی داده ها» پرداختيم. در اين شماره موضوعی مطرح شده است که هر روز 

با آن سروکار داريم.

٭ معلم سوادرسانه ای، منطقة ٣ تهران
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«خواص ضد ســرطان تخمة هندوانــه»، «اثر جاذبة زمين بر 
طول عمر انســان»، «تفاوت های چپ مغزی و راست مغزی» و 
«تأثير موســيقی بر شکل بلورهای آب» نمونه های معروفی از 
«شبه علم» هستند. «شبه علم» از واژه های علمی و کالم علمی 
برای تقويت و تثبيت مواضعی اســتفاده می کند که در اساس 
پاية علمی ندارد، اما پذيرفتن آن برای مخاطب آسان و دلپذير 
اســت. چرا؟ چون «شــبه علم» معموًال پاسخ های سرراست و 
همه فهمی به پيچيدگی های جهان اطراف می دهد که غالبًا با 

چاشنی محبوب «اغراق» يا «سرگرمی» همراه است.
به عنــوان معلم، بايــد بدانيم و به بچه ها نيــز بياموزيم که 
«شــبه علم» فقط در صورتی می تواند لباس «علم» بپوشد که 
امکان «راســتی آزمايی» داشته باشد. داستان های «شبه علم» 
معموًال به گونه ای نقل می شــوند که امکان «راستی آزمايی» 
ندارند. يعنی شــما نمی توانيد با رفتن به منطقه ای، گفت وگو 
با شخصی يا جســت وجو در اســناد و مدارک، صحت آن ها 
را تأييــد کنيد. «شــبه علم» معموًال خــودش را به «آخرين 
تحقيقات مرموز دانشــمندان»، «گفته های محرمانة بزرگان» 
يا «دستاوردهای ســّری ابرقدرت ها» منتسب می کند. حربة 
خوبی است! به اين ترتيب مخاطب کامًال خلع سالح می شود 
و چاره ای جز پذيرش ندارد. يادمان باشد، نويسندة هيچ مقاله 
و خبری «علم غيب» ندارد. هيچ دليلی هم ندارد به کسی که 

ادعای «علم غيب» می کند، به راحتی اعتماد کنيم. 

مرز ديگر ميان «علم» و «شــبه علم»، امکان «تکرارپذيری» 
ادعاهاست. بسياری از ادعاهای «شبه علم» فقط يک بار آزمايش 
شــده اند و در شبيه ســازی های بعدی نتيجة مشابهی گرفته 
نشده است. گول ادعای «تکرارپذيری» را هم نخوريم. جاعالن 
«شبه علم» روی تنبلی ما حساب ويژه ای بازکرده اند و می دانند 
از هر چند هزار نفر فقط ممکن اســت يک نفر حوصلة تکرار 
 يک آزمايش را داشته باشد. لذا ممکن است با اعتماد به نفس

بااليی، از «تکرارپذيری» حرف بزنند.
مراجع رسمی اعالم خبرهای علمی و فناوری را بشناسيم و 

فريب دالالن آگاهی را نخوريم.
اين دو شــرط ســاده، يعنی امــکان «راســتی آزمايی» و 
«تکرارپذيری» را بايد بارها تمرين کنيم تا ســر بزنگاه فريب 
نخوريم. مثًال ادعای قديمی «اســتفاده از سالح مخوف هارپ 
برای ايجاد زلزله» در صورتی می تواند «شــبه علم» نباشد که 
با مشــاهده و آزمايش قابل تأييد باشــد و بارها و بارها امکان 

تکرار داشته باشد.
متأسفانه، يکی از ترفندهای نفوذ شبه علم به باور مخاطبان، 
آميختگی گزاره های آن با باورهای مذهبی است. سوءاستفاده 
از اعتقــادات مذهبی مردم يکــی از دردناک ترين روش های 
توسعة «شبه علم» در همة جهان است. در اين جا هم معلمان 
دلســوز وظيفة مهم شفاف ســازی مرزهای دين از خرافات را 
به اســتناد منابع دينی (وحی، نقل و عقــل) به عهده دارند. 
يادمان باشد، «دين» با ترويج «شبه علم» مستحکم نمی شـود 
و «ديــن داری» بر پايــة «خرافات» فضيلــت ندارد و 

«حقيقت» بی نياز از «آرايش» است.
به دليل جذابيت زرد و زمينة پذيرش قوی 
«شبه علم» در مخاطب، رسانه های مجازی 
هر روز و به هر مناسبتی بازنشرکنندة 
طيف وســيعی از اين گزاره ها و اخبار 
عجيب و غريب با موضوعات گوناگون 
هســتند. ياد بگيريم و به بچه ها نيز 
بياموزيــم که بازنشــر «شــبه علم» 
نشــان دهندة آگاهــی و دانــش ما 
نيســت و موجــب توســعة آگاهی و 
دانش عمومی نمی شود. پس در هنگام 
مواجهه با «شبه علم» خويشتن دار باشيم!
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رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسى

معلــم موفق معلمی ســازگار با تمام جريانــات آب و هوايی 
موجود در دنيا و مافيهاست. معلمی که در برابر عوامل محيطی 
و غيرمحيطی حساسيت از خودش نشان بدهد و نتواند با سردی 
و گرمی و مذابِی بس ناجوانمردانة هوا خودش را دربست تطبيق 

بدهد، همان بهتر که ...١

معلمی موفق اســت که اگر هم جمع جبری مشــارکتش در 
برنامه ريزی درسی و توليد محتوای آموزشی مناسب، به سمت 
صفر ميل کند، نمرة ارزشيابی اش به سمت بی نهايت ميل کند و 

منحنی رشد آن تا آسمان هفتم و عرش اعال باال برود ...٢

معلم خوب يا موفق کيست؟ اين سؤال را با تعدادی از معلمان در 
ميان گذاشتيم. اينک اين شما و اين پاسخ معلمان.
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معلم موفق مکان هندسی نقاطی است که با هزار درد و مرض 
(در مقياس متر مکعب) چند ساعت متوالی با ده ها شاگرد سر و 
کله بزند و خطوط موازی اشتغال و رضايت شغلی اش عاقبت در 

يک فضای چندبعدی با هم تالقی پيدا کنند ...٣

معلم خوب معلمی است که در حفظ ميراث گذشتگان بکوشد 
و در برابر تکنولوژی روز خودش را نبازد و در حالی که شاگردانش 
خودباخته و شــيفتة تکنولوژی منحط جديد ارتباطی شــده و 
ته وتــوی آن را درآورده اند، او همچنان به خط ميخی و کتيبه و 
ديوارنوشتة عصر انسان نئاندرتال وفادار باشد و گول حرف های 

زشتی را که دربارة توانمندسازی معلمان می زنند، نخورد.

معلم موفق ماشينی است که بتواند درسی را که يک بار خوانده 
است، سی سال تکرار کند و کم نياورد. همچنين آن را در کسری 
از ثانيه توی مغز دانش آموز خالی کند و با ســرعت مافوق صوت 

استعدادهای او را از حالت پتانسيل به حالت جنبشی درآورد.٤

معلــم موفــق معلمی اســت کــه ســر کالس درس قدرت 
حل شوندگی اش در مشکالت زندگی کم باشد و بتواند با استفاده 
از کاتاليزور شغل های دوم و سوم و چهارم، به نقطة تعادلی دخل 

و خرج برسد.

معلم خوب معلمی اســت که حرکات انفجــاری دويدن های 
کوتاه مــدت و ســريع را در راســتای عقــب نمانــدن از خيل 
شرکت کنندگان در کالس های فوق برنامه و خريداران کتاب های 
کمک درســی به دانش آموزان بياموزد و شيوة تست زدن فعال، 
اســتقامتی، قدرتی و سرعتی را با آن ها تمرين کند تا ضربه فنی 
کردن کنکور را به قيمت ســوختن زنگ ورزش به دانش آموزان 
بياموزد. اصًال بی خيال شــادابی و سرخوشــی و فعاليت فيزيکی 

بچه ها هم کرده! ٥

معلم خوب معلمی اســت که جامعه پذيری دانش آموزان را در 
محيط مدرســه در راستای چند ســاعت درسی و «برو بابا حال 
داری سال ديگه کنکور داريم» و «جامعه پذيری کيلويی چند؟» 

به صورت سفت و سخت نهادينه سازد.

پی نوشت ها
۱. ناتمامی جمله به علت تذکر مدير و ناظم و شــاگرد اســت که: «زنگ خورد، 

بقيه اش بمونه برا بعد». هر علت ديگری، پيشاپيش تکذيب می شود.
۲. بهت گفتم ســر شــورای معلما بيخودی غر نزن و ايراد نگير، واسة همچين 

روزايی گفتم.
۳. نمونه هايی از اين مدل معلم در مدينة فاضلة افالطونی مشــاهده شده است و 
دستماية ارائة آثاری هنری چون سوپرمن و سريال های مناسبتی تلويزيونی هم 
شــده است. اين امر، خط بطالنی اســت بر نظرات کج انديشانی که در برابر اين 

تعريف ابراز می دارند: «وا! مگه می شه؟!»
٤. اصــًال چه معنــی داره کتاب و برنامه  رو عوض کنيــن؟ نمی گين معلمی که 

بيست ساله داره همينو درس می ده، زابرا می شه؟
٥. عبارات فوق بايد با دندان قروچه ابراز شــود و هم زمان صدای: «تو هم حوصله 
داری! بی خــود اعصابتو خرد نکن!» در پس زمينة مطلب از ســوی هم ســرايان 

شنيده شود.
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زهراسادات تقوى
 دکتراى تخصصى روان شناسى سالمت
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بی شک، تصميم گيری يکی از اساسی ترين و 
حتی از حياتی ترين مهارت های زندگی انســان 
اســت. موجود انســانی هر روز و هر ســاعت 
نيازمنــد تصميم گيری اســت. گاهی چگونگی 
تصميم گيری در خصوص جزئی ترين مســائل 
زندگی روزمــره، مانند خوردن و آشــاميدن، 
خــواب و بيداری، زمان و مکان ســخن گفتن، 
انتخاب لباس مناســب و ... تأثيرات شگرفی در 

نتيجة کار و سرنوشت افراد خواهد گذاشت.
تحول و شکل گيری مهارت تصميم گيری در 
کودکان، حدوداً پس از پايان يک ســالگی آغاز 
می شــود. اريک اريکسون، نظريه پرداز رشد 
روانی اجتماعی، يک تا ســه سالگی را مرحلة 
خودمختــاری در برابر شــرم و ترديــد ناميد؛ 
دورانی که کــودکان به مهارت هــای ذهنی و 
حرکتی دست می يابند و می خواهند خودشان 
انتخاب کنند و تصميم  بگيرند. جوانه های رشد 
مهــارت تصميم گيری از همين جــا می رويند؛ 
جايی کــه روش های تربيتــی متفاوت والدين 
به نتايج شــناختی و رفتاری متفاوتی در افراد 
منجر می شود. والدين می توانند امکان انتخاب 
را برای فرزندشان فراهم ســازند و اين پيام را 
به او انتقال دهند کــه می تواند تصميم بگيرد، 
يــا می توانند به او فشــار آورند و از او بخواهند 
مطيع دستورات باشد و همواره هم او را در برابر 

انتخاب هايش مالمت و شرمنده کنند.
مهــارت تصميم گيــری در طــی ســال های 
پيش دبســتان و دبستان رشد می کند. ثمرة آن 
می تواند در دو سوی طيف، از يک سو نوجوانان 
و جوانانی مصمم و قــادر به برنامه ريزی و توان 
دستيابی به هويت مستقل و از سوی ديگر افرادی 
مردد و دنباله رو باشد که توان تصميم گيری های 
فردی و اجتماعی را ندارند و همواره فرد ديگری 
برايشان تصميم  گرفته است. نقش آموزگاران نيز 
در رشد مهارت تصميم گيری بی بديل است. در 
بســياری موارد، آموزگار دانا می تواند نهالی را از 

ريشه اصالح کند.

پيشنهادها
 اجازه دهيــد توانايی  انتخاب از کودکی در 
کودکان رشــد کند. به آن ها امکان انتخاب های 
کوچــک در محدودة امکانات و قوانين محيط را 

بدهيد. 
 اجازه دهيد کودکان تصور کنند خودشان 
انتخاب کرده انــد. برای مثال، می توانيد به جای 
اينکــه به فرزندتــان بگوييد؛ هميــن االن بايد 
تکاليفت را انجام دهی، بگوييد بعد از ديدن اين 
کارتن تکاليفت را انجام می دهی يا همين حاال. 
در ايــن حالت، کودک تصــور می کند خودش 
تصميم گرفته اســت، در صورتی کــه يکی از 
گزينه های مورد تأييد شما را انتخاب کرده است.

 حل المسائل کودکان نباشيد. فرصت تفکر و 
چالش به آن ها بدهيد.

 کودک را در برابر انتخاب هايش ســرزنش 
نکنيــد. در اين صورت، اين پيام را به او خواهيد 
داد که نمی تواند تصميم درست بگيرد و همواره 
برای تصميم گيری به فردی ديگر نيازمند است. 
ديــری نمی پايد کــه افرادی (که شــايد مورد 
اطمينان نباشــند) برايش تصميم بگيرند. جای 

شگفتی نيست که او نتواند نه بگويد. 
 پــس از انتخاب هــای مثبت، کــودکان را 
تشــويق و به آن ها گوشــزد کنيــد که تصميم 

درستی گرفته اند.
 آمــوزگاران می تواننــد در محدودة قوانين 
وضع شــده به دانش آموزان امــکان انتخاب و 
تصميم گيری بدهند. ماننــد اينکه در محدودة 
قوانين مدرسه، لباسشــان يا گاهی نوع و زمان 

تکليف را خودشان انتخاب کنند.
 هــر اندازه کودکان مــردد و دانش آموزانی 
که توان تصميم گيری ندارند، در سنين پايين تر 
مورد توجــه و مداخله قرار گيرنــد، جامعه ای 

سالم تر خواهيم داشت.

۲۹ | | | |



لیال مقبولى اصل
معلم متوسطۀ اول 
استان زنجان، شهر زنجان 

زمســتان سخت و ســردی بود؛ الاقل در اين قسمت از زمين 
پهناور خدا بيشتر از جاهای ديگر خودنمايی می کرد. مدرسه ام 
يکه و تنها، بدون پرچين و حصــار، در دامنة کوه های بلند قره 
پشــتلوی زنجان و در انتهايی ترين قســمت روستای مشگين 
قرار داشت. آن روز هم معلمان مثل هميشه سر کالس هايشان 
حاضر شدند. من مدير دبستان بودم. عادت داشتم قبل از شروع 

کارهايم، به کل ساختمان سرکشی کنم.
همين که پا به بيرون ســاختمان مدرسه گذاشتم، سايه ای را 
احســاس کردم که خود را به پشت ديوار کشاند، آرام به طرفش 
قدم برداشــتم. از پشت ديوار سرک کشيد. تا مرا ديد، مثل برق 
خود را پنهان کرد. برف زيادی راه عبور را گرفته بود. به زحمت 
خودم را به لبة ديوار رســاندم. سرم را که چرخاندم، پسرکی با 
موهای کم پشــت طاليی، چشمان سبز روشــن، صورتی که از 
شدت سرما سرخ شده بود و شلوار راحتی کهنه و کوتاه و پوتين 
پالستيکی، تا چشمش به من افتاد، به ديوار چسبيد و فورًا سالم 

داد. 
با تعجب پرســيدم: «پســرم تــو کی هســتی؟ اينجا چيکار 

می کنی؟» 
ســکوت کرده بود. فقط با چشمان تيله ای اش نگاهم می کرد. 
دســتان زبر و ترک خورده اش را در دســتانم گرفتم و به دفتر 

دبستان بردم. 
خا... خا... خانم مدير! به پدرم نگوييد من اينجا بودم. 

کنجکاو شدم. پرسيدم: «اسمت چيه؟»
- صابر

- چند سالته؟ 
- خانم نمی دونم ٨ يا ٩ سال. 

صدای بخش کردن کلمة «بابا» از کالس به گوش می رســيد. 
نگاه های متعجب و مشــتاقش را در اتاق چرخاند، در حالی که 
جعبه های تغذية دانش آموزان را مرتب می کردم، پرسيدم: «چرا 

به مدرسه نمی آيی؟» 
می خواســت جواب دهد، ولی بغض راه گلويش را گرفته بود. 
چشــمانش پر از اشک شــد. به زحمت گفت: «آخه خانم من 

شناسنامه ندارم!» 
با شنيدن اين جمله، کارتن تغذيه را کنار گذاشتم و نزديکش 
شدم. با دستانم اشکش را پاک کردم و گفتم:  صابر جان، ناراحت 
نباش، يکــی برات می خريم! از حرف من خنــده اش گرفت، از 

دستانم رها شد و به طرف خانه دويد. 
از شورای روســتا دربارة خانوادة صابر سؤاالتی کردم. متوجه 
شــدم که آخرين فرزند خانواده اســت و چون ناخواسته بوده، 
با بی اعتنايی والدين مواجه شــده اســت. پدرش بسيار خشن و 

| | | | ۳۰



زودی بهت حمله می کنم. اگر هم خواستی باهات دوست با حوصله نوشــته شــده: «کســری خان، آماده باش! به کاغذ با آبی ماليمی رنگ آميزی شده. در يک سطر خيلی اينو نوشــته داده بهم و رفته.» کاغذ مچاله را باز می کند. می گه و الت بازی درمی آره. منم زورم بهش نمی رسه. حاال می کنه؛ چون قهرم باهاش. همه می دونن که هميشه زور می کرد. بهش گفتم ديگه با من صحبت نکن. حاال تهديدم اذيتم می کرد، باهاش قهر کردم. هی می زد و داد و بی داد می گويد: «يکی از بچه ها که باهاش دوســت بودم، خيلی کاغذ مچاله را گرفته دســتش و به همه نشــان می دهد. کســری که پسر ده ســاله، با شــخصيت و  آرامی است، 
که دوستی رو بلد هستی، يادش بده.»می خواد باهات دوست بشه. فقط دوستی رو بلد نيست. تو کاغذش رو هم رنگ کرده، خيلی تو رو دوســت داره. اون کند و بگويد: «کســری جان، کســی که اين را نوشــته و هيچ کس پيدا نشد آن يک سطر را برايش درست معنا اون جا پدر و مادرش رو بگن بياد ببينم زور کی بيشتره!»با هر چی تونســتی بزنش! از هيچی نترس. خودم می آم پدرش گفت: «اگه دســت روت بلنــد کرد، امونش نده. تهديدت می کنه؟ اون جا مدرسه است يا ميدون جنگ!»مدرســه ببينم اين کدوم بچة بی تربيــت و پررويی يه که اينا خانوادة درست و حسابی ندارن. فردا صبح خودم می آم مادرش گفت: «اصًال با اين بچه های عوضی درگير نشو! اخراجش کنن.»بده به ناظمتون، تنبيهش می کنن پســرة بی ادب رو. بلکه کردی قهر کردی. منم ازش خوشم نمی آد. برو اسمش رو معلمش گفــت: «هيچ حرفی باهاش نــزن فعًال. خوب اومد سراغت، چند نفری توی حياط لت و پارش می کنيم.»هم کالسی هايش گفتند: «غلط کرده! ما مواظبتيم. اگه می شم.»

على اکبر زین العابدین

عصبی است، از راه فرش بافی زندگی می گذرانند و معتقدند که 
فرشباف به شناسنامه نياز ندارد. 

غم سنگينی بر دلم نشسته بود. در اين فکر بودم که اگر پدر 
و مادرش را ببينم، چه بگويم؟! اگر تمام واژه های دنيا را بياورم، 

نمی توانند کمکی کنند. تمام بدنم سست شده بود. 
آه ای خدا! چه دست هايی برای طلب فرزند به درگاه بی کرانت 
بلند شــده و نااميد برگشته، ولی در اين جای سرزمينت.... به 
فکر چــاره ای بودم که ناخوداگاه خود را در ســالن ادارة ثبت 
احوال ديدم. در اتاق آقای رئيس را زدم و سراسيمه وارد شدم. 
آقای رئيس مشغول نوشتن بود. تا مرا ديد، عينکش را درآورد و 

بلند شد. با تعجب گفت: «چه کمکی می توانم بکنم؟» 
از اول تــا آخر ماجرا را برای ايشــان تعريــف کردم و قول 

همکاری گرفتم. 
حسابی مشغول بودم. هميشه تا ظهر در مدرسه بودم و بعد 
از تعطيلی، به ادارة ثبت احوال می رفتم تا مراحل قانونی ثبت 
و صدور شناسنامه را انجام دهم. همکاری نکردن پدر و مادرش 
خيلی آزارم می داد. آن ها حتی راضی به دادن شناســنامه های 

خود نيز نبودند تا الاقل من عهده دار وظيفة آن ها شوم. 
باالخره روزی فرا رسيد که بايد صابر را برای تعيين سن نزد 

پزشک ادارة ثبت احوال می بردم. 
لباس های ارزان قيمت ولی نو و تازه تهيه و تنش کردم و او را 
با خود بردم. چيزی نمانده بود من و صابر از شدت خوش حالی 
بال درآوريم. پزشــک با گرفتن اندازة مچ دســت و يک سری 

معاينات، سنش را هشت سال تعيين کرد. 
بهار فرا رسيد. نسيم با خود خبر خوشی آورد. تلفن مدرسه 
بــه صدا درآمد. آقــای رئيس بود. گفت: «فــردا برای تحويل 

شناسنامه به همراه يکی از اوليا به اداره بياييد.» 
وای خدای من! اين جمله يعنی هويت!

از خوش حالی در پوست خودم نمی گنجيدم. دلشوره داشتم. 
آيا می توانم پدر و مادرش را راضی به آمدن کنم؟! 

سرانجام با پافشاری مادر را راضی کردم. 
روزی که قــرار بود شناســنامه را تحويل بگيــرم، يکی از 
ماندگارتريــن روزهای عمرم اســت. منگ بــودم؛ نه چيزی 
می ديدم و نه چيزی می شــنيدم. هنوز صدای لغزيدن قلم بر 
صفحة شناسنامه گوشم را نوازش می دهد. شناسنامه را تحويل 
دادند. باور نمی کردم. حسابی وراندازش کردم و نگاهی به صابر 

انداختم. شعف خاصی در چشمانش موج می زد. 
مهر سال بعد، اسم صابر را در اول فهرست کالس اول نوشتم. 
مهر آن سال رنگ ديگری داشت؛ سفيد سفيد بود؛ مثل همان 

روز برفی. 
صابر همان لباس هايی را که روز شناســنامه برايش خريده 
بودم را پوشــيده بود. از شــدت شــوق لبانش بسته نمی شد. 
نگاهــش پرمعنا بود، ولی من، بدون اينکه چيزی بگويد، تمام 

فکرهايش را می خواندم. 
اين خاطره در هشــتمين سال خدمتم بر ذهن و قلبم نقش 
بسته است. اکنون نوزده سال است که از آن ماجرا می گذرد، در 
حالی که هيچ خبری از صابر ندارم. ولی هر گاه به يادش می افتم، 

تمام لحظه لحظه های آن سال مرا به زندگی اميدوارتر می کنند.
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اسفندیار معتمدى
ســال ١٣٩٧ يکصدميــن ســال تأســيس دارالمعلميــن و 
دارالمعلمات در ايران است. نخســتين مرکز آموزشی به روش 
جديد «دارالفنون» بود که در سال ١٢٣٠ ش (١٢٦٨ق) تأسيس 
شد. برای تأمين معلم دارالفنون از استادان خارجی استفاده شد و 
تا زمانی که دارالفنون جريان داشت، کم و بيش استادان خارجی 
در آن تدريس می کردند. در ســال ١٢٧٦ ش (١٣١٥ق) که با 
تأسيس مدرسة رشديه، نهضت گشايش مدارس جديد در ايران 
به وجود آمد، به غير از خود ميرزا حسن رشديه که تربيت شدة 
مرکز تربيت معلم لبنان بود، معلم آموزش ديده نداشــتيم و در 
مدرسه های ملی که در تهران و شهرهای بزرگ ايران کم و بيش 
تأســيس شــدند، افرادی به کار تدريس پرداختند که بعضی از 
آن ها عالقه و دانش الزم را داشتند، وليکن هيچ کدام برای معلمی 
آمــوزش نديده بودنــد. اين وضع ادامه داشــت تا آنکه جنبش 
آزادی خواهــی و تجددطلبی به تأســيس مشــروطه و مجلس 
قانون گذاری انجاميد و در ســال ١٢٨٥ شمسی مجلس شورای 
ملی پايه گذاری شد. حکومت مشروطه جای حکومت استبدادی 
را گرفت و قانون اساســی و متمم آن و نيز قانون اداره معارف به 

تصويب رسيد.
در زمان وزارت ميرزا ابراهيم خان حکيم الملک قانونی از مجلس 
گذشــت که به موجب آن ٣٠ نفر بــرای تحصيل به اروپا اعزام 
شــوند؛ ١٥ نفر برای  آموزش معلمی و ١٥ نفر ديگر برای ساير 

آموزش ها (٨ نفر علــوم نظامی، ٢ نفر فالحت، ٢ نفر برای 
مهندسی، ٢ نفر برای حرف و صنايع، ١ نفر برای شيمی).
نمونة افرادی که برای آموزش معلمی انتخاب شدند 
و به خارج رفتند، عبارت بودند از: دکتر عيســی 
صديق، دکتر علی اکبر سياسی و اسماعيل 
مرآت. ايــن افراد، پــس از بازگشــت، در ايجاد 
آموزش وپــرورش جديد ايران مؤثــر و پيش قدم 

بودند.

حکيم الملک قانون اساســی معارف را در همان ســال به 
تأييد نمايندگان مجلس رســاند. عالوه بر آن، طرح تأســيس 
دارالمعلمين را تنظيم و به هيئت وزيران تقديم کرد. اين طرح 
با پافشــاری او در سال ١٢٩٤ شمسی مورد موافقت قرار گرفت 
و دوازده تومان برای عملی کردن آن اختصاص يافت. نظام نامة 
دارالمعلمين تنظيم شــد، اما کابينه سقوط کرد و حکيم الملک 

موفق به تأسيس دارالمعلمين شد.
در سال ١٢٩٣ ش جنگ  جهانی اول شروع شد و با وجود آنکه 
ايران بی طرفی خود را اعالم کرده بود، کشور ما مورد تجاوز قرار 
گرفت و روس ها و انگليســی ها از شمال و جنوب به ايران حمله 
کردند. عالوه بر مســائل و مشکالت جنگ و خالی بودن خزانة 
دولت، در ايران قحطی، خشک ســالی، بيماری  همه گير، ناامنی 
و اغتشاشــات داخلی به وجود آمد و تعداد مدرسه هايی که بعد 
از انقالب مشــروطه با سرعت در حال افزايش بودند، با سرعتی 

بيشتر رو به کاهش نهاد.
در نامه ای کــه سيد محمد تدين به نمايندگی مدرسه های 

ملی به وزارت معارف نوشت، چنين می خوانيم:
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در سال ١٢٩٧، کابينة جديدی در ايران روی کار آمد که در آن 
ميرزا احمدخان َبِدر (نصيرالدوله) وزير معارف شد و بسياری 

از کارها را سامان داد.
ميرزا احمدخان می دانست که تا آموزش وپرورش سامان نيابد و 
معلم  آموزش ديده به کالس نرود، کشور به سامان نخواهد رسيد. 
او برای تأسيس مدارس دولتی و استخدام معلم به ابتکاری دست 

زد که چنين بود:
پيشنهاد کرد مجلس تصويب کند هر ماه از حقوق کارمندان 
دولت، لشــکری و کشــوری، يک صدم کسر شــود و از اجارة 
مالکين يک صــدم بهرة مالکان ذخيره گــردد و اين درامد در 
اختيار دولت قرار گيرد و منحصراً برای تأسيس مدرسه و حقوق 
معلم اختصاص يابد. اين پيشنهاد تصويب و عملی شد و دولت 
مسئوليت آموزش وپرورش کلية فرزندان کشور را برعهده گرفت.

متــن تصويب نامه کــه در آبان ١٢٩٧ مجلس شــورای ملی 
تصويب شد، چنين بود: 

در مدت بســيار کوتاهی، چهل باب مدرسه در تهران و همين 
تعداد در شهرهای بزرگ ايران تأسيس شد. وقتی از وزير پرسيده 
شد نام مدارس را چه بگذاريم، در پاسخ گفت فرصت را از دست 
ندهيد، بگذاريد نمره ١، نمره٢، نمره٣، تا بعد در فرصت مناسب 

به آن فکر کنيم.
از وزير پرسيده شد آيا مجازيم هرکس را به عنوان معلم به کالس 
بفرستيم، گفت فعًال از معلمانی که در مدارس تعطيل شده تدريس 
می کردنــد به کار دعوت کنيد و قول اســتخدام به آن  ها بدهيد. 

هم زمان هم دستور داد دارالمعلمين و دارالمعلمات داير کنند.

شايسته ترين کسی که در آن زمان برای رياست دارالمعلمين 
وجود داشت، ميرزا ابوالحسن فروغی، پسر محمدحسين فروغی 
اصفهانی (ذکاءالملک اول) بــود. او را با عزت و احترام تمام به 
کار دعوت کردند. معاون دارالمعلمين مرحوم اسماعيل مرآت، 
از محصلين اعزامی ســال ١٢٩٠ ش به فرانسه بود که در سال 

١٣١٨ وزير فرهنگ شد. 
معلمان دارالمعلمين از برگزيدگان علم و فرهنگ ايران بودند، از 
آن جمله: عباس اقبال آشتيانی، غالمحسين رهنما، فاضل تونی، 
عبدالعظيم خان قريب و دکتر علی اکبر سياسی. اين مرکز، دبستانی 
ضميمه داشــت که در آ نجا معلمان آينده، خود به تجربه دست 
می زدند و با راهنمايی استادان خود دانش الزم را کسب می کردند.

هم زمان با دارالمعلمين، دارالمعلمات هم تأســيس شد. دورة 
تحصيل در اين مراکز ابتدا چهار ســال بود. سه سال اول برنامة 
دبيرســتان را می خواندند و در سال چهارم، عالوه بر فرا گرفتن 
اصول آموزش وپرورش، در کالس های ضميمه  تدريس می کردند.

در برنامة دارالمعلمين، دو روز کار در بيمارستان در نظر گرفته 
شــده بود تا دانش آموزان در بخش مامايــی کار کنند و تجربة 
عملی به دست آورند و بعد از اين راه زندگی خود را تأمين کنند 
تا وقتی که دولت آن ها را استخدام کند و به آن ها حقوق بدهد.

اکنون صد سال از آن تاريخ می گذرد. در طول اين مدت، مراکز 
تربيت معلم مانند «دانش سراهای مقدماتی، راهنمايی و عالی» 
و انــواع مراکز تربيت معلم ديگر به کار پرداختند و افرادی چون 
دکتر محمد معين، دکتر هشــترودی، بدرالدين کتابی و 

محمد مهربار و محمدعلی موسوی را پرورش دادند.
مدارس ابتدايی، متوسطه، هنرستان و دانشگاه تأسيس شدند و 
جامعه ای که صد سال پيش يک مامای تحصيل کرده نداشت، به 
وضع امروزی درآمد. کوشش و فعاليت معلمان در صد سال اخير 
بسيار مهم و ارزشمند بوده است. اميد که همچنان به سوی جلو 

حرکت کنيم تا جايگاه خود را در جهان بيابيم. ان شاءاهللا
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هرمان هسه
تصویرگر: میثم موسوى

جمع آوری پروانه را از هشت يا نه سالگی آغاز کردم. ابتدا اين کار 
کردن  را بدون پشتکار خاصی، درست مثل يک بازی، مثل جمع 
چيزهای ديگر، دنبال می کردم. اما در دومين تابستان که تقريبًا 
کردن پروانه را جدی گرفتم و همين  ده ســاله شده بودم، جمع 
سبب شد که مرا بارها و بارها از اين چنين عشق آتشينی برحذر 
دارند، چرا که اين کار باعث می شــد مــن همه چيز را فراموش 
کنم و از کارهای ديگر غافل شوم. هنگامی که برای شکار پروانه 
می رفتم، صدای ناقوس را که آغاز ساعت درس و يا وقت ناهار را 
اعالم می کرد، نمی شنيدم. هميشه در روزهای تعطيلی از صبح تا 
شب، تنها با تکه نانی در دست، ميان گل ها پرسه می زدم، بی آنکه 
حتی بــرای ناهار به خانه بازگردم. حتــی هنوز هم گاه گداری، 
به ويژه آنگاه که پروانه ای زيبا را می بينم، ته مايه ای از آن عشــق 

مفرط را در درونم حس می کنم. ســپس برای لحظه ای، دوباره 
همان احســاس خلســة آزمندانه و بيان ناپذير که تنها کودکان 
قادر به فهم آن هســتند، وجودم را فرا می گيرد و به همراه اين 
احساس، درســت مانند يک کودک، نخستين شکار پروانه ام را 
بــه ياد می آورم و آنگاه ناگهان خاطرات لحظات و ســاعت  های 
شمارش ناپذير کودکی بر من هجوم می آورند: بعدازظهری سوزان 
در بيشــه زارهای خشــکيده، خارزار معطر، ساعت های خنک 
بامدادی در باغ يا شامگاه در حاشية اسرارآميز جنگلی که من با 
تور پروانه گيری ام در کمينگاه به مانند جست وجوگر گنج پنهان 
می شدم و هر آن، در پی يافتن مناسب ترين لحظة غافلگيرکردن 

پروانه ای، و در پی يافتن شانس بودم و...
هنگامــی که پروانه ای زيبا را می ديــدم، نيازی نبود نمونه ای 
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کمياب باشد، بلکه کافی بود اين پروانه روی ساقه گلی بنشيند و 
بال های رنگارنگش هر از گاه در باد تکانی بخورد تا شوق شکار، 
نفــس از من بگيرد. وقتی جلوتر و جلوتر می خزيدم تا جايی که 
بتوانــم تمامی خال های رنگی براق، بال طاليی و شــاخک های 
لطيف قهوه ای رنگ پروانــه را ببينم، آن  هيجان و لذت خاص، 
آن آميزة شــادمانی لطيف و پاک، و حرص و آزی وحشــيانه بر 
من مســتولی می شــد، به گونه ای که بعدها در زندگی به ندرت 
چنين احساســی را دوباره تجربه کــردم. از آنجايی که والدين 
من بی چيز بودند و نمی توانســتند چيزهايی مثل قفس به من 
هديه کنند، ناچار شــدم گنجينة خود را در جعبة مقوايی کهنه 
و پيش پاافتاده ای نگهــداری کنم. با اليه هايی از چوب پنبه های 
بريده، کف جعبه و ديواره های آن را پوشاندم. سپس پروانه ها را 
با سنجاق به ديواره ها چسباندم و جعبه را که در ميان ديوارهای 
چروکيدة کاغذی آن، گنجينه ام قرار داشــت، با قالبی به ديوار 
آويزان کردم. نخســتين روزها، هنوز با کمال ميل گنجينة خود 
را به هم کالسی هايم نشان می دادم. اما آنان صاحب جعبه هايی 
چوبی با ســرپوش های شيشــه ای، جعبه های کرم ابريشــم با 
ديواره های توری سبزرنگ و ديگر چيزهای تجملی بودند که من 
با آن وسايل ابتدايی و پيش پاافتاده ام نمی توانستم مانند ايشان 

بر خود ببالم.
از آن پــس، ديگر چندان ميلی به نشــان دادن پروانه هايم به 
ديگران نداشــتم و عادت کرده بودم که حتی هيجان انگيزترين 
شــکارهايم را پنهان کنم و چيزهايی را که به چنگ می آوردم، 
تنها به خواهرانم نشان دهم. يک بار پروانة آبی رنگی را شکار کردم 
و آن را به گنجينه ام افزودم. هنگامی که پروانه را خشک کردم، 
غرور مرا واداشت که بخواهم دست کم آن را به همسايه ام، پسر 
آموزگاری که کمی باالتر از خانة ما منزل داشــت، نشان دهم. 
اين پســر تنها گناهش معصوميتش بــود که همين نزد بچه ها 
دوچندان عجيب و غيرعادی اســت. او کلکســيونی کوچک و 
جمع وجور داشت، اما به سبب ظرافت و دقتش در نگهداری آن، 
اين مجموعه به گنجينه ای واقعی بدل شده بود. گذشته از همة 
اين ها، او در هنری کمياب و دشوار چيره دست بود. او می توانست 
بال های شکسته و آسيب ديدة پروانه ها را دوباره به هم بچسباند. 
او از هر نظر پسربچه ای نمونه بود. از اين رو، من همواره دربارة او 
احساس کينه ای آميخته به حسادت و ستايش داشتم. بله، من 

پروانه ام را به اين پسر ايده آل نشان دادم.
او کارشناسانه نظرش را گفت  و منحصربه فرد بودن پروانه ام را 
تأييد کرد و بر آن چيزی حدود بيســت فنيگ١ قيمت گذاشت، 
زيرا اميل نيز می دانست که ارزش همة اشيای کلکسيون ها، حتی 
تمبرها و پروانه ها، با پول سنجيده می شود. آن گاه معايب پروانه ام 
را نيز برشمرد. اما من ديگر چندان توجهی به اين ايرادها نکردم، 
چرا که خرده گيری های دوســتم تا حدودی شادمانی مرا خراب 

کرده بود و من ديگر هرگز پروانه هايم را به او نشان ندادم.
دو ســال گذشــت و ما ديگر پسران بالغی شــده بوديم، ولی 
عشــق مفرط من به جمع آوری پروانه هنوز در وجودم شــکوفا 
بود. شايعه ای همه جا پيچيده بود که اميل گونه ای پروانة کمياب 
يافته اســت. اين خبر برای من همان قدر هيجان برانگيز بود که 

اگر امروز بشنوم يکی از دوستانم يک ميليون مارک به ارث برده 
است. تا حاال هيچ کدام از ما نتوانسته بوديم اين پروانة خاص را 
بيابيم و من آن را تنها از روی تصويرش در کتابی قديمی مربوط 

به پروانه ها ديده بودم.
گراور٢ کتاب رنگی من با دســت انجام گرفته بود و بی نهايت 
زيباتر و به راستی دقيق تر از همة چاپ های رنگی جديد به نظر 
می رســيد. از همة پروانه هايی که نامشــان را می دانستم و در 
گنجينه ام جايشان خالی بود، هيچ کدام به مانند اين پروانه چنين 
التهاب آور توجه مرا به خود جلــب نکرده بودند. من همواره به 
تصوير آن پروانه در کتابم خيره می شدم. يکی از دوستانم به من 
گفته بود که اگر آن پروانة قهوه ای رنگ روی تخته سنگ يا تنة 
درختی بنشــيند و پرنده يا دشمن ديگری بخواهد به او حمله 
کند، او تنها بال های تيره رنگ خود را از هم می گشــايد. آن گاه، 
در زير بال هايش، چشــمان بزرگ و روشن او پديدار می شوند. 
اين  چشــم ها چنان حيرت انگيز و غافلگيــر کننده اند که پرندة 
مهاجم را می ترسانند و ناچار می سازند پروانه را آسوده بگذارد و 
خود بگريزد. آن گاه چنين موجود شگفت آوری، بايست گير آدم 
کسل کننده ای چون اميل بيفتد! وقتی چنين چيزی را شنيدم، 
در نخســتين لحظه ابتدا خوش حال شدم که سرانجام می توانم 
اين موجود کمياب را از نزديک ببينم و کنجکاوی ســوزان خود 
را تسکين دهم. بعد حسادت تحريکم کرد و به گمانم آمد چقدر 
مسخره است که درست همين آدم کسالت بار و ترش رو بايد اين 

پروانة پرارزش و اسرارآميز را به دام اندازد.
با اين همه وسوســه شــدم که پيش او بروم تا شکار خود را 
نشــانم دهد. پس از آن هم نتوانســتم اين فکر را از سرم به در 
کنــم. برای همين، هنگامی که روز بعــد خبر پروانة او در تمام 
مدرسه پيچيد، ديگر مصمم شدم که واقعًا به سراغش بروم. بعد 
از ناهار، به محض اينکه توانســتم از منزل خارج شوم، به سوی 
خانة همسايه مان دويدم. مجموعه پروانه  های اميل و اتاقک چوبی 
در طبقة ســوم خانة آنان قرار داشت. همواره از اينکه اين پسر 
آموزگار می تواند به تنهايی صاحب يک اتاقک باشد، حسودی ام 
می شد. در راه پله ها به هيچ کس بر نخوردم. وقتی در اتاق طبقة 
ســوم را کوبيدم، هيچ پاسخی نشــنيدم. اميل آنجا نبود. وقتی 
دست به دستگيره در بردم، در را گشوده يافتم. بی شک اميل از 
روی حواس پرتی فراموش کرده بود در را قفل کند. داخل رفتم 

تا دست کم بتوانم آن پروانه را تماشا کنم. 
به ســرعت، دو جعبه ای را که اميــل در آن ها گنجينة خود را 
نگهداری می کرد، برداشــتم. بيهوده آن دو جعبه را به دنبال آن 
پروانه کاويــدم تا آنکه يادم افتاد شــايد پروانه هنوز داخل تور 
پروانه گيری باشد. همانجا بود که پيدايش کردم. پروانه با بال های 
قهوه ای رنگش که کاغذهايی باريک، رنگارنگ و غيرعادی به آن ها 
چســبيده بود، داخل تور قرار داشت. روی پروانه خم شدم و از 
نزديک ترين فاصله ای که ممکن بود، شــاخک های پر مو و رنگ 
قهوه ای روشن حاشية بال هايش را که بی اندازه لطيف بود، نگاه 
کردم. همچنين محــو خال های رنگارنگ و زيبای روی بال ها و 
سطح لطيف و مخملی آن شــدم. تنها نمی توانستم چشم های 

پروانه را که با نوارهای رنگی پوشيده شده بود، درست بنگرم.
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در حالی که قلبم به شدت می تپيد، کوشيدم سنجاق را از بدن 
پروانه بيرون بکشم و او را از کاغذها جدا کنم. آن گاه چشم های 
درشت و حيرت آور پروانه را ديدم. بسيار زيباتر و شگفت آورتر از 
آن چيزی بود که من در تصوير ديده بودم. در همان آن، حرص 
و آزی منحصربه فرد برای تصاحب اين موجود با شکوه احساس 
کردم. ســنجاق را به آرامی بيرون کشــيدم و پروانه را که ديگر 
خشک شده و شــکل گرفته بود، در دســت گرفتم و از اتاقک 
بيرون آمدم. در اين لحظه هيچ گونه احســاس رضايتی نداشتم. 
در حالی که پروانه را در دست راستم پنهان کرده بودم، از پله ها 
پايين رفتم. در اين هنگام شنيدم کسی از پله ها باال می آيد. در 
همان ثانيه وجدانم بيدار شد و ناگهان دريافتم که دزدی کرده ام 

و پسری پست فطرت هستم.
همــان دم هول و هراس وحشــتناکی، از اينکه دزدی ام فاش 
شــود، مرا فرا گرفت. به همين ســبب، از روی غريزه، دستم را 
با پروانة مســروقه در جيب کتم فروبــردم. به آرامی باقی پله ها 
را پايين رفتم. با پاهايی لرزان، در حالی که عرق ســردی بر اثر 
احســاس رذالت و رســوايی بدنم را فرا گرفته بــود، با منتهای 
ترس، از پيش دخترک خدمتکاری که داخل آمده بود گذشتم 
و کنار در خانه، با قلبی پرتپش و پيشانی ای عرق کرده، حيران 
و سرگردان و هراسان تر از پيش برجای ماندم. بی درنگ دريافتم 
که حق ندارم پروانه را نگه دارم و بايد آن را باز گردانم و اصًال اين 
ماجرا نبايد رخ می داد. با وجود تمام ترسی که از برخورد با اميل 
و افشا شدن دزدی ام داشتم، بازگشتم و با شتاب تمام از پله ها باال 
دويدم. دقيقه ای بعد دوباره در اتاقک اميل بودم. با احتياط دستم 
را از جيبم خارج کردم و پروانه را روی ميز نهادم. در همين حال 
که آن را دوباره می نگريستم، متوجه بدبختی ای که به من روی 

آورده بود، شدم. کم مانده بود گريه ام بگيرد.
پروانه له شــده بود. بال و شاخک راست پروانه ديده نمی شد و 
وقتی با احتياط داخل جيبم دنبال بال خردشده گشتم،  متوجه 
شــدم بال چنان تکه تکه شده است که به هيچ وجه ترميم پذير 
نمی نمايد. در آن دم، با ديدن اين موجود کمياب و زيبا که من 
آن را خرد و تکه پاره کرده بودم، احساس دزد بودن بيش از پيش 
عذابم می داد. به انگشــتانم نگاه کردم که رنگ قهوه ای بال های 
ظريف پروانه به آن ماليده شــده بود. همچنين به بال  تکه تکه 
شــده ای که هرگونه اميد و شادمانی تصاحب دوبارة يک پروانة 

سالم و کامل را از بين می برد.
افســرده و غمگين به خانه بازگشتم و سراسر بعدازظهر را در 
باغچة خانه مان نشستم. ســرانجام هنگامی که آفتاب در حال 
غروب بود، شهامتم را جمع کردم و همه چيز را به مادرم گفتم. 
دريافتم که مادرم چگونه هراســان و غمگين شد. با اين همه او 
دوست داشت بفهماند که اعتراف من بيش از تحمل هر مجازاتی 

به من ارزش می بخشد.
مادرم با قاطعيت گفت: «تو بايــد پيش اميل بروی و خودت 
همه چيز را به او بگويی. اين تنها کاری است که می توانی بکنی 
و اگر اين کار را نکنی نمی  توانم تو را ببخشــم. تو می توانی از او 
بخواهی به جبران کاری که کرده ای، خودش چيزی را از وسايل 

تو انتخاب کند و بايد خواهش کنی تو را ببخشد.» 
من پيش هر هم کالسی ديگری راحت تر بودم تا پيش اين پسر 
نمونه! پيشاپيش حس می کردم که مرا نخواهد فهميد و احتماًال 
به هيچ وجه حرف هايم را باور نخواهد کرد. غروب شــد و پس از 
آن نيز شب فرا رسيد، بی آنکه در من توان رفتن باشد. مادرم مرا 
در داالن خانه پيدا کرد و آهســته گفت: «حاال او حتمًا در خانه 

است. همين حاال برو پيشش!»
به ســوی خانة اميل راه افتادم. از طبقة پايينی سراغ اميل را 
گرفتم. او آمد و بی درنگ تعريف کرد که کسی پروانة او را خراب 
کرده اســت و او نمی داند که آيا اين کار آدمی شــرور است يا 
يک پرنده يــا گربه. من از او خواهش کردم کــه مرا به اتاقش 
ببــرد و پروانه را نشــانم دهد. با هم باال رفتيــم. او در اتاقش را 
گشــود و شمعی روشــن کرد. ديدم پروانة خرد شده داخل تور 
قرار دارد. متوجه شــدم او روی پروانه کار کرده تا دوباره اجزای 
از هم گسيخته اش را به هم متصل کند. شکسته های بال پروانه 
با زحمت زياد جمع آوری و روی يک کاغذ خشــک کن نمناک 
پهلوی هم چيده شده بودند. با وجود اين، پروانه ترميم ناپذير به 

نظر می رسيد و شاخک آن نيز پيدا نشده بود.
ديگر هرچه را که انجام داده بودم گفتم و کوشيدم همه چيز را 
شرح دهم. اميل به جای آنکه خشمگين شود و سرم داد بکشد، 
خيلی آهســته و زيرلب آهی کشيد و همان طور ساکت، دزدکی 
نگاهــی به من انداخت و بعد گفت: «خب، خب، پس اين کار تو 

بود!»
از او خواهش کردم همة اسباب بازی هايم را بردارد و اگر راضی 
نيســت و هنوز مرا نبخشيده اســت، همة پروانه هايم را از من 
بپذيرد. اما او گفت: «متشکرم، از پروانه نگه داشتن تو خبر دارم. 
از همين کاری که امروز کردی هم می شود فهميد چطور پروانه 

جمع می کنی.»
در اين لحظه کم مانده بود گلويش را بفشارم. هيچ کار نمی شد 
کرد. مــن يک رذل بــودم و رذل هم باقی می مانــدم. اميل با 
ســردی تمام، گويی که قاعدة جهان چنين است، با آن عدالِت 
خوارکننده اش، پيش رويم ايســتاده بود. او حتی يک بار هم مرا 
دشنام نداد، تنها نگاهی تحقيرآميز به من کرد. نخستين بار بود 
کــه می ديدم چگونه آدمی نمی تواند چيــزی را که تنها يک بار 

خراب کرده است، جبران کند.
به خانه بازگشتم. خوش حال شدم که مادرم از من هيچ نپرسيد 
و تنها مرا بوســيد و به حال خودم گذاشت. بايد به رخت خواب 
می رفتم. ديگر ديروقت بود، اما پنهانی جعبة قهوه ای رنگ بزرگم 
را از آشــپزخانه بــه اتاق بردم و روی تخت خوابم گذاشــتم. در 
تاريکی آن را گشودم. آن گاه پروانه ها را يکی يکی در آوردم و هر 
کدام را يکی از پس ديگری با انگشتانم چنان له کردم که گويی 

از آغاز هم غباری بيش نبوده اند.

پی نوشت ها
۱. فنيگ: سکة نيکلی رايج در آلمان

۲. گراور: چاپ دستی
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زهرا رحیمى*
عکاس: عبدالرضا فرخ نژاد - بوشهر 
هفتمین جشنواره عکس رشد

٭ معلم شهرستان بيجار، استان کردستان 

هر ســال تابســتان به اين فکر می کردم که سال تحصيلی جديد را 
چگونه آغاز کنم تا نســبت به مهرهای قبل نتايج بهتری داشته باشم. 

دوست داشتم سال تحصيلی جديد را از خالقيت و نوآوری پر کنم. 
نتيجــه گرفتم از اول مهرماه که به کالس مــی روم، از دانش آموزان 
بخواهم تک تک تمرين های هنرشــان را به نيت کار پاســپارتو شدة 
نمايشــگاهی انجام دهند. در ذهن خودم فکر می کردم دانش آموزان با 
شــنيدن اين حرف من چقدر اعتراض می کننــد و بهانه می آورند! اما 
دوســت داشتم هر طور شده است به هدفم برسم؛ هدفی پر از نوآوری 

و خالقيت. 
اول مهر شد. با اشتياق فراوان به کالس رفتم. قبل از اينکه وارد کالس 
شوم، نمايشگاه را در ذهنم تصور می کردم. با لبخند و ذوق فراوان وارد 
کالس شــدم. احوال پرسی گرمی کردم و رفتم سر اصل مطلب. بدون 
مقدمه به بچه ها گفتم، از هفتة بعد، هر تمرينی که در کالس از شــما 
می خواهم، بايد در حد کار نمايشگاهی باشد. يعنی عالوه بر اينکه اوج 
هنر و خالقيت در آثارتان موج بزند، بايد آثار را تميز و بدون کثيف کاری 
به من تحويل بدهيد. هر اثری را که عالی باشــد، با مقوا پاسپارتو و در 
کمد کالس بايگانی می کنيم تا ارديبهشت ماه. توضيح دادم که بايگانی 
به اين دليل است که اگر کارها را به خودتان تحويل دهم، ممکن است 
تا روز نمايشگاه، آثار تا بخورند يا چروک شوند و از ارزش  کارها کم شود. 
قرار شــد آثاری را هم که در حد متوسط هستند، هر هفته، نوبتی در 
تابلوی اعالنات کالس به معرض نمايش بگذاريم. پايان هفته هم به خود 

دانش آموزان پس بدهيم. 
خيلی برايم جالب بود که پس از توضيحاتم، شور و شوقی عجيب در 

کالس حاکم شد. همه خوش حال از من سؤال می کردند: 
- محل نمايشگاه کجاست؟ 

پدر مادرهايمان هم می توانند بيايند و کارها را ببيند؟ 
دبيران ديگر هم نمايشگاه را می بينند؟ 

چند روز نمايشگاه برقرار است؟ 
يعنی اسممون رو هم کنار آثارمون بنويسيم؟ 
مدرسه های ديگر هم کارهايمان را می بينند؟ 

و ... و ... و ... 

 با شنيدن اين سؤال ها چنان اميدوار شدم که در دلم گفتم ای کاش 
روزها زودتر بگذرند و نمايشــگاه زودتر داير شود. کلی انرژی گرفتم و 

همان موقع کلی ايده ريخت توی سرم و با انگيزه تر از قبل کار کردم. 
کار با پايه هفتمی ها کمی برايم مشکل بود. تقريبًا يک ماه اول هيچ 
اثر مطلوب و نمايشگاهی از ميان تمرين هايشان پيدا نکردم، اما همين 
که هر هفته آثار متوسط و نزديک به خوب پايه های هشتم و نهم را در 
تابلوهای کالس و همين طور تابلوی اعالنات انجمن هنری سالن مدرسه 
می ديدند، کم کم خالقيتشان قلقلک خورد و خالقيت های درونی شان 

روی کاغذ آمد. 
شايد باورتان نشود، اما در ميان خالقيت ها و آثار، خودم نيز، با نزديک 
١٧ سال سابقه، چيزهايی به تجربه هايم افزوده شد و نکاتی ياد گرفتم 

که برايم خيلی باارزش بودند! 
در زمينة تمرين های خط تحريری هم که بســياری از دانش آموزان 
عالقه ای به آن نشــان نمی دهند، کارهايی انجام دادم. از دانش آموزان 
خواستم برگه های ســفيد A4  را با چايی دم کردة پررنگ، رنگ کنند 
و بعد از اينکه خشــک کردند، اتو بکشند و سپس دور کاغذ را با شمع 
بســوزانند. بعد روی کاغذ يک شعر يا متن به خط تحريری بنويسند. 
وقتــی روی کاغذی که کلی برايش زحمت کشــيده بودند، تحريری 

می نوشتند، دقت می کردند. در اين باره هم شاهد پيشرفتشان بودم. 
در نهايت، ١٦ ارديبهشت فرا رسيد. با همکاری مدير مدرسه و اوليای 
يکی از دانش آموزان، مکان نگارخانة هنر رزرو شد و آثار را که در جمع 
٦٠٠ اثر بودند، روی ديوارها نصب کرديم. قرار شد نمايشگاه چهار روز 
داير باشــد، اما به درخواست اوليا و بازديد کنندگان، ١٠ روز نمايشگاه 

برقرار بود. 
مراســم افتتاحيه با حضور رياســت محترم آموزش وپرورش استان، 
معاونان محترم ايشــان، معاون فرماندار و انجمن اوليا و مدير محترم 
برگزار شــد. در پايان، تمامی اوليا و حتی دانش آموزان تشــکر کردند 
و گفتند شــما به کارها و هنرهــای فرزندانمان بها داديد و اين خيلی 
ارزشمند است. از مدير محترم سرکار خانم غفاری، معاون عزيز سرکار 
خانــم فدايی؛ آقای قمری، اوليای يکــی از دانش آموزان و همين طور 

تک تک دانش آموزان عزيزم تشکر می کنم. 
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کاوه تیمورى*

ساختمان دبيرســتان «امام خمينی (ره)» بروجرد، به خاطر 
قدمت و چشم نوازی بنا، در بين مدرسه های قديمی از اهميت 
قابل توجهــی برخوردار اســت. بنا و معمــاری آن را می توان 
با مدرســه های بزرگی چون: «دارالفنون، البــرز تهران و امام 
خمينی همدان» مقايسه کرد. از منظر زيباشناختی و چيدمان، 
اجزای بنای اين دبيرســتان از فضاهايی تربيتی و آموزشی به 
شمار می رود که به رابطه و تعامل بنا و دانش آموز به عنوان يک 
تأثير تربيتی می انجامد. ساخت بنای دبيرستان در سال ١٣١٤ 
شمســی با طراحی و تلفيق معماری اروپايی، ايرانی و اسالمی،  
به وسيلة ماکسيم سيرو، استاد معماری دانشگاه تهران، آغاز 

شد و درمدت دو سال به اتمام رسيد.
پی ريــزی بنا با عمق ٩ متر و کاربرد ســنگ و آهک در آن، 
استحکام الزم را به بنا داد. ساختمان دبيرستان دو طبقه دارد 
که زيربنای ١٥٥٠ متر را شکل داده است. ساختمان اصلی ٩٢ 
متر طول و عرض متوســط ١٥ متر دارد. در دو طرف ابتدايی 
و انتهايی ســاختمان يال های اصلی ديده می شود که به شکل 

نيم دايره اند.
اين دو يال بر مزيت زيباشناسانة بنا افزوده اند. طبقه های باال 

و پايين، دو ايوان سراســری با دوازده ستون آجری چشم نواز 
دارند.

در هر طبقه شــش کالس، همراه با اتاق آزمايشگاه، تدارک 
ديده شده است.

در حاشية غربی ساختمان اصلی نيز تاالری بزرگ با ورودی 
گنبدی شــکل و گچبری زيبا ديده می شود. از ويژگی های بنا، 
وجــود چند کتيبــة منحصربه فرد از نظــر محتوايی و زيبايی 

خوش نويسانه و مواد و ساختار به کار رفته در آن است.
در بلندای ديوار مشــرف به در اصلی دبيرستان، نشان تهران 
ايران زمين، تک مصرع زيبای فردوســی، معمار زبان پارسی،  

نقش بسته است:
«توانا بود هر که دانا بود». اين جمله به خودی خود سرلوحة 

منشور علم و دانش است.
در پاگرد طبقة اول نيز کتيبه ای زيبا از اشــعار استاد زنده ياد 
جالل همايی نقش بســته اســت که يکی از ابيات زيبای آن 

چنين است:
شکر يزدان که آب رفته باز آمد به جو

آتش اندوه نشست و خاک و غم بر باد شد

 ٭ مدرس آموزش وپرورش

در پانزدهم شهريورماه ١٣٩٧، در زادگاه 
فرزانگان،  يعنی شهر زيبای بروجرد، يکی 
از مراکز آموزشی تاريخی با تالش خيرين 
تعليم وتربيت  چرخة  به  دوباره  مدرسه ساز، 

بازگشــت و در زمرة فضاهای آموزشی قرار 
گرفــت. اين دبيرســتان در رديف بناهای به 
ثبت رسيده در ميراث فرهنگی است. در اين 
نوشــتار، به چند و چون ماهيت فرهنگی اين 

تالش خيرخواهانه می پردازيم.
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يادآور می شود، خطوط اين کتيبه ها با قلم يکی از طاليه داران 
خوش نويسی معاصر، زنده ياد ميرزاحسن زرين خط، قوام يافته 

که از آثار درخشان و فوق العادة ايشان به شمار می رود.
حياط وســيع و چشم انداز مســحورکننده، ويژگی  ديگر اين 
بنای آموزشــی اســت. تمام اين عوامل و معلمان برجستة آن 
چــون عبدالحسين زرين کوب يا شاگرد فرهيخته ای چون 
عبدالحميد آيتی نشان از آن دارند که بنای مدرسه به جای 
اينکه صرفًا عنصری فيزيکی باشــد، يکی از اجزای فرهنگی و 

مهم در ساختار تعليم وتربيت است.
تأثير فرهنگی مدرســه به گونه ای اســت کــه دانش آموز در 
آن احساس شعف، نشاط، آســايش و آرامش می کند. معروف 
اســت، در ژاپن خانه ها ٦٠ متری و مدرسه ها ٥٠٠٠ متری و 
بيشترند و تمام امکانات از اســتخر تا آزمايشگاه سالن ورزش 
و زمين  فوتبال در آن ها تدارک ديده شــده اند. به همين دليل، 

دانش آموز ژاپنی دل تنگ حضور در مدرسه می شود.
دبيرســتان امام خمينی(ره) که پيش از اين به خاطر قدمت 
غيرقابل اســتفاده شــده بود، با همت خير نيک انديش دکتر 
محمدرضا حافظی و صرف هزينة دو ميليارد تومان، ترميم و 
مرمت شد. اين دبيرستان احيا شد تا ياد معلمان و دانش آموزان 
خــود را بــرای دوره ای تازه تداعی کند. بــی ترديد اگر همت 

مســتدام اين خير و مساعدت ياران آموزش وپرورش نبود، اين 
مدرسه را فقط بايد در غبار تاريخ رديابی می کرديم. اما درسی 
که اين حرکت به مخاطب آشنا و دلدادگان راه عاشقانة معلمی 
می دهد، اين اســت که ماندگاری کانون مدرســه، قيد زمان 
نمی شناســد. هم چنان که پرچم فرهنگ به عنوان مبارک ترين 
پديدة اجتماعی، هميشه بر ورای ساير پديده ها در اهتراز است.

درس ديگر اين اســت که معلمــان خيرانديش می توانند از 
اين نمونه ها بــه عنوان الگويی عملــی و راهنما برای ترغيب 
دانش آموزان به کارهای نيک انديشــانه و خيرخواهانه در آينده 
اســتفاده کنند، زيرا آباد کردن خانه های علم و رونق بخشی و 
دلنشين کردن فضاهای آموزشی، از سرمايه گذاری هايی هستند 
که نام نيکو را برای تالشگران اين حرکت به ارمغان می آورند.

به همين ســان، دانش آموزان در تعامل با محيط آموزشــی 
مشق واقعی شکفتن را تجربه می کنند.

مدرسه ای با حياط وسيع و کالس های فراخ، چشم انداز و افق 
ذهنی دانش آموز را به آســمان پيوند می دهد و او را نه از نظر 
فيزيکی، بلکه به لحاظ روانی و روحی، بزرگ و متعال می کند.

احيا و بازســازی دبيرســتان تاريخی امــام  خمينی بروجرد 
حرکت شايســته ای اســت که پيوند بين حال و گذشته را به 
لحاظ حفظ مواريث فرهنگی عملی کرد. زيرا هر کس در آينة 
ساختمان زيبا و به روز شدة اين دبيرستان خاطرات خوش ايام 
تحصيل را مرور می کند. شــايد زيباترين حس خوشايند برای 
تحصيل کردة ديروز اين مدرسه، گام زدن عاشقانة امروز در آن 
باشــد، زيرا در و ديوار آن جــان دارند و هر آجر به کار رفته در 
آن، بــرای او به زبان می آيد! چه قدر زيباســت که در هر کدام 
از کالس های آن نيز چهره ها و تصويرهای فرهيختگان شــهر 
بروجرد نصب شــود تا دانش آموزان با چگونگی طی طريق اين 
بزرگان آشــنا شوند و به تأسی از آن ها،  راه اين بزرگان را پيشه 

کنند.
به همت واالی خير مدرسه ســاز جنــاب دکتر حافظی درود 
می فرســتيم و اميدواريم درس عينی و عملی ايشان در احيای 
مدرســه هايی مانند اين، توسط رهروان شــريف و افراد فهيم 
و فرهنگی، حرکتی ماندگار شــود. زيرا حکيمــان نام نيکو و 
نيک نامــی را عمر ثانی عنوان کرده اند. يادآور می شــود، مردم 
قدرشــناس و فرهنگيان فرهنگی ديار بروجرد، به همراه کلية 
کارگزاران نظام تعليم وتربيت، هم زمان با افتتاح بنای بازسازی 
شــدة دبيرســتان،  با حضور وزير محترم آموزش وپرورش، در 
مراســمی از خدمات ارزشــمند دکتر حافظی تجليل کردند و 

نکوداشت شايسته ای از ايشان به عمل آوردند.
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محبوبه حسينی شريفی٭

آموزگار دبستان عفت در شهرستان قائمشهر استان مازندران 
هستم. طی ٢٤ سال سابقة خدمت در آموزش وپرورش، همواره 
تکريم آداب و رسوم فرهنگی- بومی برايم اهميت خاصی دارد. 
برای استقبال از نوروز نيز برنامه های تربيتی و مفرح را با مشارکت 
فعال دانش آموزان کالس اجرا می کنيم. دبستان عفت در سطح 

شهرستان مروج سالمت است. 
اســفند ماه امسال (١٣٩٥) به مدير دبستان پيشنهاد دادم به 
مناســبت چهارشنبة پايان سال شمسی، جشنی با حضور همة 
دانش آمــوزان برگزار کنيم. هدف از اين طرح، تقويت ســالمت 
روانی و بروز نشاط دانش آموزان در محيط سالم دبستان، با تأکيد 

بر حوزة ميراث فرهنگی، بود. 
 يکی از ســاحت های تربيتی، ســاحت زيباشناختی و هنری 
است. در راستای اين ساحت، برنامه های متعددی قابل طراحی 
و اجرايند. ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش در گزاره های 
ارزشی نظام تعليم وتربيت رسمی عمومی، به سالمت جسمانی، 

نشاط و تقويت اراده توجه دارد. در درک زيباشناختی، برانگيختن 
نشاط نيز اهميت دارد. از طرف ديگر، طرح ريزی هر برنامه ای در 
اين مسير، در بستر فرهنگ و ادب امکان پذير خواهد بود. دو بند 
سند، به هدف مطرح شده توجه ويژه دارد که عبارت اند از: الف) 
صيانــت از وحدت ملی و انســجام اجتماعی با محوريت هويت 
مشترک ايرانی-اسالمی؛ ب)وطن دوستی و افتخار به ارزش های 

اصيل و ماندگار ايرانی-اسالمی . 
 با توجه به فرهنگ بومی، اجرای مراسم های فرهنگی و سنتی 
در مدرســه ضرورت دارد بســياری از مهارت های اجتماعی و 
نگرشهای انســانی- ارزشی در قالب اين مراسم عرضه می شوند 
و دانش آموزان را به کسب تجربه های فعال اجتماعی در شرايط 

شاد تشويق می کنند.
اين طرح با انجمن اوليا و نمايندة آموزگاران به شــور گذاشته 
شد. يکی از خانواده ها چوب هايی برای آتش افروزی تهيه کرد. در 
هر کالس، مادر يکی از دانش آموزان، به عنوان نماينده، مسئوليت 

٭ آموزگار، دبستان دخترانة عفت، شهرستان قائمشهر، استان مازندران
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پختن آش محلی مازندران (آش َگَزنه) را بر عهده گرفت. گروهی 
از دانش آموزان هم برای نوروزخوانی آماده شدند. 

 در روز فعاليــت ابتــدا دانش آموزان، به همــراه آموزگاران، 
کالس های خود را گردگيری کردند. شــادی و ســرور مدرسه 
را فراگرفته بود. برای نخســتين بار، مراسم با شکوه چهارشنبة 
پايان ســال با حضور همة دانش آموزان و کارکنان، به صورت 
همگانی، برگزار شد. در آتش افروزی، کارکنان مدرسه و اعضای 
انجمن اوليا، با رعايت نکات ايمنی، در کنار دانش آموزان بودند. 
در واقع، اجتماع کوچک مدرســه، با توجه به ســبک زندگی 

اســالمی- ايرانی، بازتابی از فرهنــگ مازندرانی بود. عالوه بر 
اين، مســئوليت پذيری، مشــارکت، اعتماد به نفس و شادی 

دانش آموزان تقويت شد. 
 بازخوردهايی که از دانش آموزان، خانواده ها و کارکنان مدرسه 
دريافت کرديم، نشــان داد برپايی چنين مراســمی در راستای 
حفظ ميراث فرهنگی اثربخش اســت. شــادی و اثرات تربيتی 
حضور دانش آموزان در اين برنامه به خانواده ها هم انتقال يافت. 
مهمتر از همه، از آســيب های حضور دانش آموزان در مکان های 

ديگر در روز چهارشنبه سوری نيز کاسته شد. 

با خواندن خاطره در می يابيم که نويســنده به خوبی توانســته اســت بين مراسم ملی و فضای 
مدرسه پيوند ايجاد کند. فضای پر نشاطی ايجاد کرده اند و عالوه بر دانش آموزان کالس خود ساير 

دانش آموزان و همکاران را به تالش و تحرک تشويق نموده و جواب هم گرفته اند.
اين خاطره نشان می دهد که ايجاد فضای پرنشاط و شاداب را که دانش آموزان بسيار به آن نياز 
دارنــد می توان به بهانه های گوناگون و در فرصت های پيش آمــده ايجاد کرد. البته انجام چنين 
برنامه هايی هميشه راحت هم نيست. همراهی مدير و همکاران و توجيه دانش آموزان ضروری است.

از ديگر نکته های جالب خاطره استفاده نويسنده از سند تحول در پيوند زدن بين مسائل ملی و 
آموزش وپرورش دانش آموزان است. اين تجربه نشان می دهد که معلم با هوشياری می تواند برخی 
فعاليت های پيش بينی نشــده در کتاب های درســی را به مدد ديگر برنامه های آموزش و پرورش 

اجرايی کند.
تأکيد نويســنده بر برنامه درسی پنهان حاکی از آگاهی ايشان بر ظرفيت های نانوشته و مخفی 
است که با درايت توانسته اند اوليای دانش آموزان را نيز در اين برنامه پنهان مشارکت دهند و موجب 
شوند پدری هيزم بياورد و مادری آش محلی تهيه کند. بايد به اين هوشياری و ظرافت در استفاده 
بهينه از چنين ظرفيتی برای پرورش روحيه اجتماعی دانش آموزان و توجه به تقويت مسائل ملی 
و ميهنی تبريک گفت. چنين فعاليت هايی نشــان می دهد که بين مسائل ملی و دينی رابطه های 

عميقی وجود دارد.
باز هم منتظر خاطرات شما خوانندگان گرامی هستيم.

حسين حسينی نژاد
مدير مسئول ماهنامة انشا و نويسندگی 
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حميدرضا امينه٭

٭ معاونت آموزش متوسطه، منطقة ١٧ تهران

بيان واژة معلمــان ناکارامد و جاافتادن اين 
اصطالح غلط در بســتر آموزش وپرورش امری 
تأمل برانگيز و مردود اســت. بــه جای تمرکز 
بر راهکارهای توانمندســازی معلمان، نبايد به 
دنبال سرکوفت زدن به آن ها، تضعيف روحيه و 
سلب انگيزه شــان باشيم، چرا که تضييع جايگاه 
شــخصيتی  افراد، آن هم در شرايطی که نيازمند 
انگيزه بخشــی محســوس و ملموس هستند، بايد 

خط قرمز نظام آموزشی باشد.
اســتفادة  بهينه از توان نيروهای انسانی در بستر 
تعليم وتربيت تحت تأثيــر چند عامل قرار دارد که 
يکی از مهم ترين آن ها «بسط نگاه عدالت خواهانه» 
اســت. زيرا نيروی انســانی در کيفيت بخشــی به 

آموزش وپرورش کشور نقش اول را ايفا می کند.
تفکيک معلمان به گروه های توانمند و ناتوان، عملی 
مردود و ماية ســرخوردگی است. اگر در اين تفکيک 
گروهی را ناتوان بناميم، يعنی به کلمه ای به نام تحقير 

قدرت بروز داده ايم.
در زندگی هيچ گاه مراحل رشــد جدا از هم نبوده اند. 
در خردســالی تحت تأثير تشــويق حرکت کرديم، در 
کودکی به سمت يادگيری های اوليه رفتيم، در نوجوانی 
آداب اخالقــی و تربيتی به ما القا شــدند و در جوانی به 
اجتماعی بزرگ تر از خانواده به نام جامعه پا گذاشــتيم و 
تحت تأثير تشويق و ترغيب، مهارت های اجتماعی الزم را 

آموختيم. اگر تشويق الزم صورت نمی گرفت، قطعًا 
از حرکت باز می مانديم و حصول آن جز تحقير 

و سرخوردگی چيزی نمی بود.
تشــويق فقط خاص دانش آموزان نيست، 
بلکــه مربيان اين عزيزان نيــز بايد انگيزة 
الزم را داشــته باشــند. اگر معلم انگيزه 

توقع داشت که  نمی توان  باشد،  نداشته 
به دانش آموزان خود انگيزه دهد.

متأسفانه اصطالح معلمان ناکارامد 
معضالتی را به دنبال داشــته است 

که مهم ترين آن ها سرخوردگی تعداد زيادی از معلمان و مواجه 
شــدن مناطق با کمبود معلم است. بايد ديد ريشة اين معضل 

کجاست و از چه مسائلی ناشی می شود؟
ما به جای نهادينه کردن انديشــة توانمندسازی معلمان، با 
قضاوت های عجوالنه در مقابل برخی از آن ها می ايســتيم، با 
برچسب غلط معلم ناکارامد، غرور آن ها را می شکنيم و يأس 
و نااميدی را بر فضای فکری آنان مســتولی می ســازيم. اين 
امِر ناپســند اثراتی منفی به دنبــال دارد: انگيزة اين عزيزان 
را ســلب می کند؛ در مقابل ارادة آنان در مســير يادگيری 
ســدی محکم ايجاد می کند؛ بر ديگــر معلمان تأثير منفی 
می گذارد؛ شــخصيت و جايــگاه اين عزيــزان را متزلزل 

می کند؛ سرخوردگی و تحقير به دنبال می آورد.
می تــوان با اين پديــدة نامطلوب مقابلــه و معلمان را 
توانمندتر و باانگيزه تر کرد. برای نمونه، ما در منطقة ١٧ 
تهــران، با دعوت از اين عزيــزان، برنامه هايی را در قالب 
کالس های دانش افزايی برايشــان برگزار کرديم. پس از 
برگزاری چند دورة توانمندسازی، برای آنان ابالغ صادر 
شــد و مجاز به حضور در کالس درس شدند. بنابراين، 
با مديران مدرســه هايی که قرار بود ايــن عزيزان در 
واحدهای آموزشــی آنان به تدريس مشــغول شوند، 
جلساتی برگزار کرديم. مديران با بها دادن به جايگاه 
اين عزيزان و القای توانمندی به ايشــان، اراده را در 
اين عزيزان احيا کردند و خوشبختانه با گذشت چند 

ماه از سال، آنان به معلمانی توانمند تبديل شدند.
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سعیده باقرى
عکاس: حسین ساالر

وقتی رسيديم زابل، آقای رضا اربابی، مدير مدرسه، قبل از ما 
آمده بود فرودگاه. يکی دو ساعتی تا روستای «کارگاه پکک» 
راه بود. محوطة مدرســه وسيع بود و چندين ساختمان داشت. 
مدرسه ورزشگاهی داشت که دانش آموزان، معلمان و حتی اهالی 
روســتا از آن استفاده می کردند. مدرسة شهيد محالتی يک 
دبيرستان پسرانة دورة اول شبانه روزی است. از نظر آقای اربابی، 
يکی از سه رکن مهم اوقات فراغت دانش آموزان، ورزش است و 
دو رکن ديگر کار و درس هستند. با توجه به اين ديدگاه، ضرورت 
پر کــردن اوقات فراغت دانش آمــوزان خوابگاهی با برنامه های 
مفيد، از انگيزه های مهم برای اجرای طرح خوداتکايی بوده است.

وارد ســاختمان روبه رويی ورزشــگاه شــديم کــه خوابگاه 

دانش آمــوزان و بخش اداری در آن قرار داشــتند. آقای اربابی 
توضيح داد که اينجا قديمی ترين بخش ساختمان مدرسه است 
و اين اتاق ها قبًال کالس درس بوده اند. با شــعف خاصی اضافه 
کرد: «خود من دانش آموز همين مدرسه بودم و در تک تک اين 
کالس ها درس خوانده ام.» همين را بعداً که از ساختمان قديمی 
مدرســة ابتدايی روستا بازديد کرديم هم گفت. با همان حالتی 
که ما از وطنمان ايران ســخن می گوييم، از روســتايش سخن 
می گفت. راز تالش و کوشش او برای پرورش نسل آيندة روستا 
در همين لحن خودنمايی می کرد. خانة خودش هم در نزديکی 
ساختمان قديمی مدرسة ابتدايی بود؛ ساختمانی که در اختيار 
خانم ام البنين سارانی، مدير مدرســة ابتدايی، است و حاال 

نگاهی به کتاب  های درسی کاروفناوری دورة اول متوسطه نشان می دهد،  براساس اين کتاب ها، قرار است دانش آموزان در اين 
سه سال کارهای عملی گوناگونی بياموزند و مهارت های زيادی کسب کنند. از آن جمله می توان به فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مستندسازی، کار با چوب، پرورش و نگهداری گياهان، پوشاک، خوراک، کار با فلز، الکترونيک و پرورش و نگهداری از حيوانات 
اشاره کرد. شايد امکانات کار در زمينة برخی از اين فناوری ها در شهرها بيشتر باشد، اما خوبی و قوت اين کتاب ها در اين است 
که به همان نسبت مهارت هايی دارد که در روستاها راحت تر می توان به آن ها پرداخت. متأسفانه، در بيشتر مدرسه ها، به خاطر 
بها دادن بيش از حد به درس های ديگر، چنين کتاب هايی به حاشيه می روند و تمرين عملی مهارت ها به دست فراموشی سپرده 

می شوند.
در اين گزارش به ســراغ مدرسه ای رفته ايم که درس کاروفناوری در آن چه بسا از علوم و رياضی مهم تر است؛ مدرسه ای در 
شهرستان هيرمند که تنها ســه کيلومتر با مرز ايران و پاکستان فاصله دارد. در منطقه ای که بادهای آن معروف است و گاهی 
گردوغبار به حدی غليظ می شود که مدرسه ها را تعطيل می کند. خشک سالی طوالنی باعث شده رودخانة هيرمند خشک شود 
و بســياری از زمين های کشاورزی به بيابان های باير تبديل شــوند. اما همين منطقه مردمی دارد که ثابت کرده اند زمين برای 

حاصل خيزی، بيش از باران، به کار و تالش دسته جمعی نياز دارد.
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ديگر به جای بچه ها، جوجه ها را در آن پرورش می دهند.
شــايد عجيب به نظر برســد، اما در اين منطقه، اجرای طرح 

خوداتکايی به مدرسه های شبانه روزی محدود نشده است.
آقای حميد ســارانی،  مدير آموزش وپرورش شهرســتان 
هيرمند، که خود از اهالی همين روســتا بوده است، به خوبی از 
طرح حمايت کرده و پس از ديدن اجرای موفق آن در مدرســة 
شــهيد محالتی، ترتيبی داده است تا آقای اربابی تجربة خود را 
در کارگاه ها و جلســاتی توجيهی، در اختيار ديگر مديران قرار 
دهد. مديران ديگر هم از اين طرح استقبال کرده اند. يکی از اين 
مديران خانم سارانی است. پس از ساخته شدن ساختمان جديد 
مدرسة ابتدايی، ساختمان قديمی بی استفاده مانده بود و حاال از 
اتاق های آن برای نگهداری جوجه ها در مراحل رشدشان استفاده 
می کنند. خانم سارانی، به جز مديريت، تدريس برخی از درس ها 
را نيز برعهده دارد. دانش آموزان را برای آشــنايی با پرندگان و 
مراحل رشد آن ها به اين ساختمان می آورد. بخشی از هزينه های 
مدرســه نيز از طريق فروش مرغ و جوجه ها به اهالی روســتا و 

روستاهای اطراف تأمين می شود.
کار پرورش پرندگان در مدرسة شهيد محالتی مفصل تر است. 
آنجا، عالوه بر پرورش مرغ محلی، بلدرچين و بوقلمون هم پرورش 
می دهند. بيشــتر کار برعهدة خود دانش آموزان است و در قالب 
پودمان های درس کاروفناوری دنبال می شــود. عالوه بر ساعت 
درس کاروفناوری که برای همه مشــترک اســت،  دانش آموزان 
خوابگاهی، براســاس نوبت تعيين شده، مسئوليت غذا دادن به 

پرندگان را در ساعت های غيرآموزشی به عهده دارند.
اگــر دانش آموزی عالقه مند باشــد، می تواند بيــش از زمان 
تعيين شده هم وقت بگذارد و مســئوليت قبول کند. برخی از 
دانش آموزان، با مهارتی که در مدرســه کسب کرده اند، در خانه 
هم برای خودشــان پرورش بوقلمون راه انداخته اند. با اين کار، 
هم به اقتصــاد خانواده کمک می کنند و هــم تجربة گرداندن 
يک کسب و کار کوچک را توشة راه شغلی آينده شان می کنند. 
بسياری از خانواده های روستايی در خانه های خود مرغ و بوقلمون 
نگهداری می کنند، اما مزيت آموزش دانش آموزان در اين است 
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که کتاب درسی اطالعات علمی 
الزم برای اين کار را نيز در اختيار 

آن ها می گذارد. به اين ترتيب، نسل 
آينده با آگاهی بيشــتری اين کار را 

دنبــال می کند. ايــن دانش آموزان در 
صورت تمايل می توانند اين کار را گسترش 

دهند.
عالوه بر پرورش پرندگان، دانش آموزان می توانند پودمان 

پرورش گل و گياه را هم در گلخانه ای که وقف مدرســه شــده 
است، تمرين کنند. آقای حسين دانش زايی، دبير کاروفناوری 
مدرســه، تالش می کند تا جايی که امکانات اجازه می دهد، به 
تمام پودمان های کتاب درسی، به همين صورت عملی، بپردازند. 
کالس های مدرسه موضوعی هستند و کمد کالس کاروفناوری 
از دست ســازه های چوبی، فلزی و صنايع دســتی دانش آموزان 
پر است. هر سال اســفندماه بهترين محصوالت هنری توليدی 

دانش آموزان را در نمايشگاهی عرضه می کنند و می فروشند.
در گفت وگويی که با ايشــان داشتيم، دربارة امکان تلفيق اين 
درس با درس های ديگر صحبت کرديم. در عمل، دانش آموزان 
برای اجرای فعاليت ها به مهارت های درس رياضی و اطالعاتی از 

علوم تجربی نياز دارند. 
اتصــال فعاليت های عملی بــا اين درس ها بــه ارتباط بهتر 
دانش آموزان با اين مفاهيم و در نتيجه آســان شــدن يادگيری 
کمک می کند. درس کاروفناوری می تواند محوری برای برقراری 

ارتباط تمام درس ها با زندگی دانش آموزان باشد.
اين موفقيت ها با کار يکی دو نفر به دست نيامده است. اينجا 

همه دست به دست هم داده اند 
و کمر همت بســته اند تا نسلی 
را پــرورش دهند کــه برای خود، 
خانواده و جامعه شان مفيدند. شيعه 
و سنی همه در کنار هم برادرانه تالش 
می کننــد. آقای بهمن براهويی مالدار، 
معاون دبيرستان، که از برادران اهل تسنن است، 
سال هاســت در کنار کار فرهنگی، کســب وکار خانوادگی 
خودش، يعنی کشــاورزی را هم دنبال می کند. گلخانه های او 
نزديک مدرسه هســتند. يکی از اين گلخانه ها را وقف مدرسه 
کرده است که عالوه بر تمرين کشاورزی، محل تأمين صيفی و 

سبزی مصرفی غذای دانش آموزان خوابگاهی هم هست.
طرح خوداتکايی مدرسه های شبانه روزی برای تأمين بخشی 
از هزينه های مدرسه، به ويژه هزينه های خوابگاه، پيشنهاد شده 
است. در اين مدرسه هم بخشی از محصوالتی که دانش آموزان 
توليد می کننــد، از بوقلمون، مرغ و تخم مــرغ تا گوجه فرنگی، 
خيار و سبزی، به مصرف آشــپزخانة خوابگاه مدرسه می رسد. 
اما آورده های اين طرح برای دانش آموزان بيش از کمک هزينه 
است. در برنامة غذايی خوابگاه مدرسة شهيد محالتی،  هفته ای 
دو بار آبگوشت بوقلمون يا بلدرچين هست. مهم تر از آن، تازه و 
طبيعی بودن محصوالت اســت. اين برنامة غذايی در کنار کار و 
فعاليت بدنــی ثمربخش و برنامة ورزش هر روزه که با همراهی 
مدير مدرســه و ديگر کارکنان آموزشــگاه و با شعار «تحرک، 
پويايی و نشاط، رمز موفقيت» اجرا می شود، نويدبخش پرورش 

نسلی تندرست و توانمند است.
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(
والدت حضرت زهــرا(س) را «روز زن» ناميده اند از آن جهت 
که هر بانويی با الگو قرار دادن ايشان، توان شبيه شدن به ايشان 

را دارد. 
توجه به محوريــت زنان در امور خانــواده و اجتماع، در ابعاد 
تربيتی انکارناپذير اســت. در جامعه ای که زنان آن به موضوعی 
تمايل و گرايش داشته باشند جامعه بدان سمت خواهد رفت و 
اگر خواهان امری نباشد، دير يا زود بايد آن را به دست فراموشی 

سپرد.
حضرت زهــرا(س) فردی بودند کــه در زندگی فردی و 

اجتماعی خود، با شــيوة تربيتی پيامبر(ص) 
خــوش درخشــيدند و در هر مرحله از 

زندگی کوتــاه ولی پربارشــان به 
بهترين و اخالقی ترين شــيوه 

زمانی  جســتند.  تمســک 
ايشــان «ُاّم اَبيها» ناميده 
شــدند که در شــرايط 
بهترين  ايشان،  زندگی 
شيوة زندگی «ُاّم اَبيها 

شدن» بود. 

اتخاذ بهترين شيوة «بودن» در اقتضائات مختلف زندگی، درس 
بزرگ تربيتی اســت که می توان از ايشــان فرا گرفت. زنان ما، 
مفتخرند که بانويی الگوی آنان شده است که «برترين انتخاب ها» 

را جهت «بهترين شدن» داشت.
هُر َيوماِن: َيوٌم لَک و َيوٌم عَليَک،  امام علی (ع) که می فرمايند: الدَّ

فإْن کاَن َلَک فال َتْبَطْر ، و إْن کاَن عَليَک فال َتحزْن .
زمانه، دو روز است: روزى با توست و ديگر روز بر تو. اگر با تو 

بود، سرمست مشو و اگر بر تو بود، غمگين مباش 
(تحف العقول: ٢٠٧)

با دقت در اين حديث، نتيجه می گيريم با اسوه 
قرار دادن حضرت زهرا(س) در جريانات 
خوش و ســخت زندگی، «بهترين 
انتخاب ها» را داشــته باشيم و 
آنی باشيم که در اقتضاء هر 
دوران «بايد» باشيم: معلم 
يا پرســتار، سهل گير يا 
سخت گير، با زبان نرم و 
ساکت  تند،  واکنش  يا 

يا سخن دان، ... . 

چه رونق باغ بيرنگ و صفا را صفای باغ هستی نيک کاری  است 
بس است اميد رحمت پارسا را به نوميدی در شفقت گشودن  

که نيکی خود سبب گردد دعا را تو نيکی کن به  مسکين و تهيدست 
که بخشی نور بزم بی ضيا را از آن بزمت چنين کردند روشن  

که گيری دست هر بی دست و پا را از آن بازوت را دادند نيرو  
نخستين فرض بودست اغنيا را مشو خودبين که نيکی با فقيران  

چراغ دولت و گنج غنا را ز محتاجان خبر گير ای که داری  
نبايد داشت در دل جز خدا را به وقت بخشش و انفاق پروين  
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٥ اســفند - روز بزرگداشــت خواجه نصير الدين 
طوسی و روز مهندس

۷ اسفند - والدت حضرت فاطمه زهرا (س) - روز 
زن - تولد حضــرت امام خمينی (ره) رهبر کبير 

انقالب اسالمی
۱٤ اسفند - روز احسان و نيکوکاری 

۱٥ اسفند - روز درختکاری
۱۷ اسفند - والدت امام محمد باقر (ع) 

۱۹ اسفند - شهادت امام علی النقی الهادی (ع)
۲۱ اسفند - روز بزرگداشت نظامی گنجوی

۲۲ اسفند - روز بزرگداشت شهدا
۲٥ اسفند - روز بزرگداشت پروين اعتصامی

۲٦ اسفند - والدت امام محمد تقی (ع)
۲۹ اســفند - روز ملی شدن صنعت نفت ايران - 
والدت امــام علی (ع) - روز پدر - آغاز ايام البيض 

(اعتکاف)
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مديريت و برنامه ريزی کالس های چندپايه 
نويسنده: سيدحشمت اهللا مرتضوی زاده 

ناشر: انتشارات کورش 
(تلفن مرکز پخش: ٧٧٦٤٩٠٤٧ - ٧٧٦٨٥١٩٦ - ٠٩١٢١٤٣٨١١٥)

سال نشر: ١٣٩٦ 

يکی از پيشنهادهايی که از پژوهش های مربوط به فضاها و فرايندهای 
يادگيری به دست می آيد، توجه به «تفاوت های فردی دانش آموزان» 
اســت. از طرف ديگر، دغدغة مهم معلمان اين اســت که در کالسی 
با بيش از ســی دانش آموز، چگونه می توانيم هم به دانش آموزانی که 
وضعيت يادگيری آن ها بيش از ميانگين کالس درس اســت توجه 
کنيــم و هم به دانش آموزانی که پايين تــر از ميانگين کالس درس 

هستند رسيدگی کنيم؟ 
آموختن از معلمان کالس های چندپايه می تواند در پيدا کردن راه 
حل کمک کند. امروزه تمام نظام های آموزشی دنيا، با توجه به سن و 
پايه سازمان دهی می شوند. سازمان دهی دانش آموزان را می توان به دو 

شيوة تک پايه (کالس بر اساس سن) و چندپايه انجام داد. 
در کالس چندپايــه، يک معلم هم زمان در يک اتاق به دانش آموزان 
شش پايه آموزش می دهد. در اين کالس ها، معلم بيش از يک موضوع 
درسی را طی چند ساعت متوالی در پايه های گوناگون تدريس می کند. 
مديريــت و برنامه ريزی کالس های چندپايه بســيار پيچيده تر از 
کالس های تک پايه است. نويسندة اين کتاب خود استاد تدريس درس 
«مديريت و برنامه ريزی کالس های چندپايه» در دانشگاه فرهنگيان 
است و سال های زيادی نيز معلم کالس های چندپايه بوده  است. اين 
کتاب رهنمودها و راهبردهای کاربردی و مؤثری به ما ياد می دهد که 
می توانند در نگرش و برنامه ريزی ما برای توجه به «تفاوت های فردی 

دانش آموزان» در کالس درس مؤثر باشند. 

| | | | ۴۸



استان هرمزگان سال تحصيلی ۹۷-۹۸ 

سرزمين پهناور ما، سرشــار از معلمان خوش ذوق، 
باانگيــزه و خالق اســت که تالش وافــری در جهت 
رشــد تعليم و تربيت همه جانبة فرزنــدان اين مرز و 
بوم دارند. مجلة رشد معلم بستری برای انعکاس اين 
تالش هاست. اگرچه بسيار مطلوب است که با گسترش 
فرهنگ نوشتن، معلمان عزيز، خودشان تجارب زيسته 
و روش های ارزشــمند خويش را مکتوب سازند و به 
دفتر مجله ارســال نمايند، لکن به  منظور حمايت از 
گســترش اين فرهنگ و ايجاد رشــد همه سوية آن، 
برآن شديم تا از شــمارة ٥، بخشی از صفحات مجله 
را به ويژه نامة اســتانی اختصاص دهيم تا فرصت اين 

مشارکت افزايش يابد.
برای اين شــماره به استان هرمزگان سفر کرديم تا 
از تجارب خوب معلمان آن سرزمين بهره مند شويم و 
اينک دستاورد خود از اين سفر را تقديم شما همکاران 

عزيز می کنيم. 

ابتدایى

استثنایى

متوسطه دوم

فنى وحرفه اى
پیش دبستان

متوسطه اول



علی نظری٭
عکاس: محمد ازلی پور
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٭ کارشناس روابط عمومی ادارة آموزش وپرورش استان هرمزگان

هنرســتان علوم وفنون دريايی دريابــان غالمعلی بايندر، 
اولين هنرســتان مســتقل علوم وفنون در کشور است که در 
بندرعباس به خاستگاه جويندگان علم دريانوردی تبديل شده 
اســت. سابقة رشته های دريايی در اســتان هرمزگان به سال 
١٣٦٢ برمی گردد که به پيشنهاد رئيس وقت آموزش وپرورش 
ناحيه، در کنار هنرســتان فنی شهيد رجايی، فعاليت خود را 
آغاز کرد. ولی ظرفيت يک اســتان ســاحلی بيش از اين بود. 
حدود سه دهه بعد، در ســال ١٣٨٩، اين هنرستان ضرورت 

توسعة خود را شناخت و در ساختمانی مستقل تأسيس شد.
هنرستان علوم وفنون دريايی با سه رشتة ناوبری، الکترونيک 
و مخابرات دريايی، و مکانيک موتورهای دريايی، ٣٠٣ هنرجو 
از پايه های دهم تا دوازدهم دارد. ســاختمان فعلی هنرستان 
که بــه کارگاه های الکترونيک، نقشه کشــی و مکانيک مجهز 
است، در سال ٩٤ به همت محمدرضا قائم مقامی که پايانة 

کانتينــری دارد و به علــوم دريايی و دريانوردی آشناســت، 
احداث شده است.

هنرجويــان اين هنرســتان از طريق هدايــت تحصيلی در 
پاية نهم انتخاب می شــوند و پس از فراغت از تحصيل، برای 
ادامــة تحصيل در يکی از دانشــگاه های بندرانزلی در گيالن، 
محمودآبــاد در مازندران يا دانشــگاه آزاد خارک در بوشــهر 

ثبت نام می کنند.
پيگيری معاون آموزش متوســطة آموزش وپرورش اســتان 
به منظور دريافت مجوز برای رشــته های دريايی در دانشــگاه 
جاسک، نکتة قابل توجهی است که بيانگر توجه ويژه به توسعة 
رشته های دريايی در سطوح آموزش عالی در هرمزگان است.

هنرســتان های فنی آموزش وپرورش ناحيــة ٢ بندرعباس 
شهرستان های بندرلنگه و جاسک نيز تک رشتة ناوبری دارند 

که گامی در راستای توسعة دانش دريايی محسوب می شود.

است. شده داث
هنرجويــان اين هنرســتان از طريق هدايــت تحصيلی در 
ة نهم انتخاب میشــوند و پس از فراغت از تحصيل، برای 
مــة تحصيل در يکی از دانشــگاههای بندرانزلی در گيالن، 
بوشــهر يا دانشــگاه آزاد خارک در حمودآبــاد در مازندران

تنام میکنند.
يگيری معاون آموزش متوســطة آموزشوپرورش اســتان 
منظور دريافت مجوز برای رشــتههای دريايی در دانشــگاه 
سک، نکتة قابل توجهی است که بيانگر توجه ويژه به توسعة 
شتههای دريايی در سطوح آموزش عالی در هرمزگان است.

هنرســتانهای فنی آموزشوپرورش ناحيــة ٢ بندرعباس 
هرستانهای بندرلنگه و جاسک نيز تکرشتة ناوبری دارند 

محسوب میشود. در راستای توسعة دانش دريايی  گامی
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٭ مديركل آموزش وپرورش استان هرمزگان

سال گذشــته هرمزگان افتخار ميزبانی مسابقات علمی و 
عملی کشوری را داشــت که نمونه ای از اقدامات راهبردی 
برای تمرکز و توجه به رشــته های دريايی در کشــور است. 
در چهارمين جشنوارة ملی «دريا، مسير پيشرفت» در سال 

تحصيلی ٩٨ـ٩٧ هنرجويان زير برگزيده شدند:
١. اميرعبــاس لطفی پــور؛ رتبة اول کشــوری در بخش 

ماکت سازی
٢. ابوالفضل صالحی؛ رتبة سوم کشوری در بخش مقاالت 

علمی پژوهشی
هنرجويان هنرســتان پس از فراغت تحصيل از ســازمان 
بنادر، مدرک دريانوردی دريافت می کنند و هنرجويان رشتة 
 مکانيــک موتورهای دريايی نيز صاحــب گواهی نامه معتبر

می شــوند تا چنانچه قصد ادامة تحصيل نداشــته باشــند، 
بتوانند وارد بازار کار شوند.

ســال گذشــته نيروی دريايی ارتش جمهوری اســالمی 
ايــران اولويت جذب نيرو را به فارغ التحصيالن رشــته های 
دريايی داد که نشــان از هم گرايی و هم افزايی اين مجموعة 
بزرگ نظامی با نظام تعليم وتربيت دارد. دانشگاه کشتيرانی 
٢٠درصد از ســهميه فارغ التحصيالن را به اين هنرســتان  

اختصاص داده است.
هنرســتان علوم وفنــون دريايی بندرعبــاس، به مديريت 
عبدالحميد محبی اداره می شــود. او هفت سال از سابقة 
خود را در اين مســئوليت گذرانده است. از ابتدای خدمت 
هم هنرآموز هنرســتان علوم وفنون دريايی بوده که گواهی 
اســت بر توانمندی در ادارة اين مجموعه. قطعًا توسعه اين 
هنرســتان با تکيه بر ظرفيت های بومی، نشان از توجه ويژة 
آموزش وپرورش به توســعة رشــته های تحصيلی منطبق با 
بازار کار و ظرفيت های خدادادی اســتان ساحلی هرمزگان 

است.

موسي دادی زاده٭

تعليم وتربيت فرايندی است که در طول زمان اتفاق می افتد. 
از آنجا که برنامه ريزی مناسب و اصولی می تواند روند اين تغيير 
را به ســوی مثبت ســوق بدهد، آموزش وپرورش هرمزگان، با 
تمرکز بر ريشه ها و مبناهای عقب ماندگی استان در آزمون های 
سراســری، برنامه  ريزی گسترده ای را در دستور کار قرار داد که 
خوشبختانه در حال نتيجه دادن اســت و آيندة خوبی را نويد 

می دهد.
از آنجا که تعداد زيادی از خانواده ها، به خصوص در روستاها، 
توان مالی مناســب را برای حضور فرزندانشــان در کالس های 
تقويتــی، جبرانی و کنکــور ندارند و از طــرف ديگر، مراکزی 
علمی کــه اين فعاليت فوق برنامه را در روســتاها انجام دهند 
وجود ندارند، آموزش وپرورش هرمزگان در حوزة متوسطه، برای 
جبران اين ضعف به تشــکيل مجمع خّيرين علمی در ســطح 
استان مبادرت کرد تا از دبيران مجرب، خّير و عالقه مند در اين 

زمينه کمک بگيرد.
اين اقدام بدون دريافت هيچ گونه وجهی از اوليا و تنها با نيت 
خير نســبت به آموزش  و رفع اشــکال دانش آموزان و برگزاری 
کالس های تقويتی و جبرانی انجام شــد؛ از سال تحصيلی ٩٤-

٩٣ در رشتة ادبيات در ناحية يک بندرعباس. 
تجربة موفقی بود و در سال های تحصيلی بعد هم ادامه يافت. 
اين طرح چنــان انگيزه ای در همکاران ايجــاد کرد که گاهی 
متقاضی تدريس در مناطق دور استان نيز بودند يا گاهی تعداد 
متقاضيان بيشتر از حد نياز بود. دانش آموزان هم با شور و انگيزة 
مضاعف در اين کالس ها شــرکت می کردند. حاصل اين تالش 
ارتقای رتبة اســتان در معدل کتبــی نهايی و همچنين درصد 

قبولی کنکور سراسری بود.
ارتقای معدل کتبی نهايی به رتبة سوم کشوری، تغيير جايگاه 
قبولی کنکور اســتان از ٢٣ به ١٩ و بعد از ســه سال از اجرای 
طرح، کســب دو رتبة تک رقمی در کنکور ٩٧ از دستاوردهايی 
بودنــد که در نوع خود بی ســابقه بودند. می تــوان گفت، طرح 
تشکيل مجمع خيرين علمی گام بلندی در ارتقای شاخص های 

آموزشی بوده است.
همچنين، در سال تحصيلی ٩٦-٩٥ ادارة کل آموزش وپرورش، 
با حضور رئيس مرکز ســنجش وزارت آموزش وپرورش، جناب 
دکتر عمادی، از ٢٦٤ خير علمی استان تقدير کرد. در سال های 

بعد هم هر ناحيه و منطقه، خود از اين عزيزان تقدير کردند.



محمد رضا حشمتی

 چرا معلمی را انتخاب کرديد؟ 
از ابتدا دوســت داشتم معلم شــوم. به دليل تجربه ای که در دوران 
دبيرستان، به دليل نداشتن معلم رياضی مناسب در يکی از سال های 
تحصيل داشتم، تصميم گرفتم معلم شوم. بنابراين، در زمان انتخاب 

رشته، دانشگاه فرهنگيان و دبيری رياضی را انتخاب کردم. 

 آموخته های دانشــگاه فرهنگيان تا چه حد در فضای مدرسه 
کاربردی بود؟ 

درس های روان شناسی و مشــاوره برای کار در مدرسه خيلی مهم 
است. حضور معلمان باتجربه در کنار استادان دانشگاه که فقط مطالب 
تئوری ارائه می کنند، بر غنای کار دانشجويان می افزايد. کارورزی های 
دورة دانشــجويی برای فهم بهتر شــرايط کالس درس خوب است، 
زيرا از تجربه های معلمان در فضای مدرســه و کالس درس استفاده 
می کرديم. آنچه در کالس های دانشــگاه ارائه می شود، بيشتر تئوری 
است، اما در محيط کالس موضوعات به شکل ديگری هستند. اگر اين 

دو با هم باشند، يادگيری دانشجويان بهتر و کاربردی تر خواهد بود.
يکی از بهتريــن و مهم ترين کارهای دانشــگاه فرهنگيان برای ما 
بررســی کتاب های دورة ابتدايی بود. البته بهتر است چگونگی ارائة 

درس ها را هم با دانشجويان بيشتر کار کنند تا ما دانشجويان با فضای 
آموزشی بيشتر آشنا شويم. در زمينة ارزشيابی دو کتاب خوانديم، اما 
دربارة ارزشيابی توصيفی که امروز در مدرسه ها اجرا می شود، اطالعات 

کمی داريم. 
پيشنهاد می کنم برای کاربردی تر شدن درس های دانشگاه فرهنگيان 

از جهت عملی، بيشتر از معلمان باتجربه استفاده کنند. 
خيلی از مطالبی که ما در دانشــگاه می خوانيم در مدرســه کاربرد 
ندارند و بعضی از آن ها هم آرمانی اند. اما ما در ارتباط با اينکه چگونه 
بايد با ٢٢ دانش آموز ســال اول ابتدايی دختر يا پســر در کالس کار 

کنيم، نيازمند کسب اطالعات بيشتری هستيم. 

 آيا در دانشــگاه با روش تلفيق آشنا شــده ايد؟ اين روش را 
تاکنون در کالس اجرا کرده ايد؟

بله. برای مثال، برای آشــنايی بچه ها بــا حرف «پ»، کالغ پر بازی 
کرديــم. همچنين، بچه ها بايد کاربرگی را حل می کردند که روی آن 
شکل پروانه را کشيده بودم. درس های رياضی، فارسی، علوم و هنر را 

هم تلفيقی با بچه ها کار می کنم. 
برای خيلی از درس ها می توان از روش تلفيق اســتفاده کرد. تلفيق 
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طيبه گورانی، متولد ســال ١٣٧٢، دو سال است که پس از اتمام تحصيالت رشتة علوم تربيتی با گرايش پيش دبستانی و دبستانی از 
دانشگاه فرهنگيان، در مدرســة شهيد مفتح کالس سعدی روستای سلخ منطقة شهاب جزيرة قشم معلم است. در نشستی با ايشان، 

دربارة معلمی و پيش نيازهای معلم شدن و ايدة روپوش ايشان که دانش آموزان نقاشی کرده اند، به گفت وگو نشسته ايم. 



برای جبران کمبود وقت  روش مناسبی است. به اين ترتيب، ارزشيابی 
مستمر نيز به راحتی انجام می شود. 

 معلمی برای شما چه چيزی دارد؟ 
عشق و عالقه به بچه ها در ايام تعطيالت نوروز و تابستان دلم برای 
بچه ها تنگ می شود. بچه ها فرشته هستند. آن ها را به عنوان بچه های 
خودم پذيرفته ام. اگر بتوانيم دانش آموزان را به عنوان فرزندان خودمان 

بپذيريم، تربيت فرزندان خودمان نيز بهتر می شود. 

 شما برای ارتباط مناسب با دانش آموزان پرانرژی از چه روشی 
استفاده می کنيد؟ 

معلم بايد سعی کند تک تک دانش آموزان خود را کشف کند. در يک 
کالس تنوع استعداد داريم. سال گذشته دانش آموزی داشتم که مدام 
در کالس حرکت می کرد. من می فهميدم که او از اين طريق بهتر ياد 
می گيرد. معلم براساس کشف دانش آموز متوجه می شود چگونه با هر 

دانش آموز ارتباط برقرار کند. 

 برای معلم شدن چه توصيه ای داريد؟ 
برای معلم شــدن شرط اول عالقه اســت. هر شغلی برای خودش 
سختی هايی دارد. در معلمی بايد صبر و تحمل بااليی داشت. ويژگی های 
دانش آموزان را بايد خوب بشناسيد. پس بايد با روان شناسی کودکان 
آشــنا باشيد. اطالعات شما بايد به روز باشــد و با روش های جديد و 
متنوع تدريس آشنا باشيد. برای اين کار می توان از تجربه های معلمان 
در مدرسه اســتفاده کرد. بازديد از کالس های ساير معلمان به رشد 

بيشتر کمک می کند. 

 لطفًا تجربه ای از ســال گذشــتة خودتان برای حل مشکالت 
دانش آموزان بيان کنيد. 

سال گذشته دانش آموزی داشتم که بدون اجازة دانش آموزان ديگر 

خوراکی های آن ها را می خورد و بقية دانش آموزان از او شاکی بودند. 
از تجربة يکی ديگر از معلمان اســتفاده کــردم و به بچه ها گفتم ما 
ظرفی را در کالس می گذاريم تا اگر کســی خوراکی زيادی آورد، در 
آنجا قرار دهد. با اين کار، بچه ها خوراکی های اضافة خود را در ظرف 
می گذاشتند. پس از مدتی، ديگر شکايتی از بچه ها نداشتيم و مشکل 
آن دانش آموز نيز حل شد. ديگر به خوراکی های بچه ها دست نمی زد. 

 ايدة نقاشی روی پارچه و دوخت مانتو چگونه به وجود آمد؟ 
دنبال اين بودم که شــرايطی ايجاد شود تا بچه ها کار گروهی انجام 
دهند. يکباره به ذهنم رســيد نقاشی را به عنوان فعاليتی همگانی در 
کالس در نظر بگيرم. سال گذشته در اولين روز مدرسه، اين فعاليت 
مشترک کالســی را روی مقوا با دانش آموزان انجام داديم. مقوا را در 
وســط گذاشتيم و هر يک از بچه ها گوشــه ای از آن را نقاشی کرد و 

نتيجه را در کالس نصب کرديم. 

 چطور شد که امسال از پارچه برای اين فعاليت استفاده کرديد؟ 
مقوای سال گذشته پس از مدتی پاره و کثيف شد. امسال، برای اينکه 
کار بچه ها ماندگار بشود، از پارچه اســتفاده کردم. پارچه را در حياط 
مدرسه روی حصير گذاشتم و از بچه ها خواستم روی آن نقاشی بکشند. 

 ايدة اينکه مانتو بدوزيد از کجا آمد؟ 
وقتی اعضــای خانواده کار را ديدند، خيلــی ذوق کردند. خواهرم، 
طاهره، پيشــنهاد کرد با اين پارچه مانتو بــدوزم! من هم که کمی 
خياطی بلد بودم، چون کار بچه های خودم بود، سعی کردم خودم با 

آن مانتويی بدوزم. 

 واکنش بچه ها و همکاران، وقتی شما را با مانتوی نقاشی شده 
ديدند، چه بود؟ 

برق شادی را در چشمان تک تک بچه ها ديدم. يکی از همکاران گفت 
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لباس شــما خط خطی شــده! 
همان روز برنامــة اردوی کوه 
به اتفاق مــادران دانش آموزان 
داشتيم. بچه ها نقاشی های خود 
را به والدينشان نشان می دادند. 

در کالس هــم روی مانتو دنبال 
نقاشی های خود می گشتند. چون 

قســمتی از کار بچه ها در دوخت و 
برش از بين رفتــه بود، تصميم گرفتم 

يک روز مانتو را به کالس بياورم تا بچه هايی 
که قسمتی از نقاشی  شان در دوخت از بين رفته 

است، نقاشی خود را کامل کنند. 

 ايدة شما چگونه رسانه ای شد؟
همکاران در دفتر مدرسه کار را ديدند و مدير مدرسه آقای دريايی، 
از من خواســت عکس کار را برای ايشان بفرســتم. البته قبل از آن 
خواهرم در اســتوری اينســتاگرامش عکس ها را گذاشته بود. آقای 

دريايی هم عکس ها را در گروه مديران قرار داد. 

 از طرف بازديد کنندگان چه پيام هايی دريافت کرديد؟ 
بيشــتر دربارة چگونگی اجرای ايده سؤال می کردند. يکی از پيام ها 
ايــن بود که خوش به حــال بچه ها که چنين معلمــی دارند. زمان 
دانش آموزی ما معلمان نه تنها به نقاشی های ما نگاه نمی کردند، بلکه 

آن ها را در سطل زباله هم می انداختند! 

 کار خالقانة ديگری هم داريد؟ 
برای تدريس نشــانة حرف «گ» از پدربزرگ يکی از بچه ها که 

خود  دانش آموزی  دوران  در 
می گفت،  قصــه  هــم  من 
دعوت کردم به کالس بيايد. 
جذاب  خيلی  بچه هــا  برای 
بود. برای تشکر از ايشان، به 
تهيه  هديه ای  خواهرم،  اتفاق 
طرف دانش آموزان  تا از  کرديم 
به ايشــان اهدا شــود. بحمداهللا 
همراهــی اوليــای دانش آمــوزان و 
مسئوالن مدرسة روستای ما با معلمان 
خيلی خوب است. سال گذشته برای آموزش 
«نگاره های مســجد» اين درس را در محيط مسجد 

روستا ارائه کردم. 

 چه پيامی برای معلمان داريد؟ 
به عنوان دانش آموز به شما پاســخ می دهم که معلم عزيزم! اگر 
شما به معلمی عالقه نداريد، بهتر است به کالس درس نياييد و به 
امور اداری مدرسه رسيدگی کنيد. من دوست دارم معلمی با نشاط 
و پرشــور داشته باشم. حق بچه ها داشتن معلمی با عالقه و پرشور 

و نشاط است. 

 کالم آخر؟ 
همة معلمان خوب هســتند و کارهای آن ها هم خوب است. کار 
من اتفاقی ديده شد. کارهای معلمان ديگر نيز خالقانه است، ولی 
ما آن ها را نمی بينيم و از آن ها بی اطالع هســتيم. کارهايی را که 
انجام می دهيم، با دوســتان خودم که معلم هســتند، به اشتراک 

می گذاريم. اين تبادل ايده ها به همة ما کمک می کند.
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٭ معاون پرورشی مدرسه شهيد قاسمی، بندرعباس

آشــنايی دانش آموزان با فرهنگ و  آداب و رســوم شهر و استان 
خود، مرتبط با مبحث درسی کتاب مطالعات اجتماعی سال ششم 

دورة ابتدايی.
در ايــن بازديــد، دانش آموزان را گروه بندی کرديم و از ايشــان 
خواســتيم به صورت گروهی در مورد يکی از چهار مورد ذکر شده 

در زير مشاهده و تحقيق کنند:
الف) اطالعات دقيقی در مورد نحوة پوشش در دوره های تاريخی 
جمع آوری کنند و در کالس درس به صورت کنفرانس ارائه دهند.

ب) استعمار و اســتعمارگر را معرفی  کنند. دربارة دفاع از وطن 
گذشــتگان خود نکاتی بگويند و توضيح دهنــد در هر دوره ای از 
تاريخ کــه ميهن عزيزمان ايران مورد تهاجم بيگانگان قرار گرفته، 
چگونه مردان و زنان غيور و دالور، با گذشــتن از مال و جان خود، 

به مبارزه برخاسته و از خاک وطن دفاع کرده اند.
ج)به طور مختصر، پيشــرفت علوم و فنون در دورة  اســالمی را 

شرح دهند.
د) دورة تاريخی شــکوفايی فرهنگ و هنر را پيدا کنند و دربارة 

منابع و نحوة شناخت خود از اين شکوفايی توضيح دهند.
موزة مردم شناســی ســه طبقه دارد. در طبقة اول آن پوشــش 

مردم استان، براساس اسناد تاريخی، شامل نقوش برجسته، نقوش 
موجود در کتاب های خطی، کتيبه ها، ســکه ها، بقايای برجا مانده 
از مقابر، نقوش روی ظروف، اشــيای تزئينی، مهره ها و منسوجات 
کهن معرفی شــده اند. در ايــن بخش انواع پوشــش های دوران 
صفويان، ساســانيان، اشکانيان، هخامنشــيان و مادها، به صورت 
عينی در معرض ديد قرار گرفته اند. همچنين، در اين قسمت انواع 

بادگيرها معرفی و به کاربرد آن ها اشاره شده است.
در قسمت ديگری از موزه با پنج شنبه بازار شهر ميناب که يکی 

از جاذبه های گردشگری استان هرمزگان است آشنا شديم.
در بخش ســکه ها، انواع سکه های ضرب شده در دوره های تاريخی 
از جمله صفويان، ساسانيان، تيموريان، افشاريان، قاجاريان و پهلوی 

به نمايش درآمده اند.
قســمتی از موزه به صيد و صيادی اختصــاص دارد که در اين 
منطقه اصطالحی آشــنا و با زندگی مــردم بومی و قديمی عجين 

است.
در جای جای موزه شيوه های زندگی گذشتگان و پيشرفت و رونق 
صنعت در هر دوره را احســاس کرديم. موزه يعنی محل شناخت 
تاريخ و شــيوة زندگی. اگر ملتی تاريخ و گذشتة خود را نشناسد، 

نمی تواند آينده ای زيبا را رقم بزند.

افسانه ايمن ارشادی٭
عکاس: محمد ازلی پور



مهدی احمدی٭

کبری نجفی٭

در بيشتر کالس های درس، شــايد اتفاق افتاده باشد که 
هنگام حل تمرين هــا و فعاليت های کتــاب رياضی، اکثر 
دانش آمــوزان اين فعاليت ها را به راحتی حل کنند يا آن ها 
را برای هم نوعــان خود توضيح دهنــد و در کالس درس 
به صــورت کنفرانس ارائه کنند، اما هنگام مواجه شــدن با 
آزمون کتبــی رياضی، همان تمرين ها را که به صورت های 
متفــاوت در کالس درس حل يا ارائــه کرده اند، نتوانند به 
درستی و به طور کامل حل کنند. اين مسئله هميشه درصد 
بااليی از دانش آموزان کالســم را درگيــر می کرد تا جايی 
که حتــی والدين آن ها به اين موضوع اشــاره می کردند و 
برايشــان ســؤال برانگيز بود که چگونه دانش آموزان دچار 

چنين مسئله ای شده اند؟
دانش آموزان و اوليا درخواست تکرار آزمون ها را می کردند، 
اما دشــوار بودن تصحيح برگه های رياضی، طراحی مجدد 
آزمون هــا و تکرار ســؤاالت، بــرای بنده خســته کننده و 
کسالت آور بود. به فکر رفع اين مسئله افتادم تا شايد بتوانم 

غول آزمون رياضی را برای دانش آموزانم بشکنم.
هميشــه يکی از عوامل اصلی اين نقيصه را «اســترس» 
می دانستم، اما فرايند ارزشيابی توصيفی تقريبًا اضطراب را 
از دانش آموزان گرفته بود. در مواردی که متوجه می شــدم 
تعداد زيادی از دانش آموزانم به ســؤاالت مشــترکی پاسخ 
نداده اند، حل آن سؤال را در حين آزمون روی تختة کالس 
آمــوزش می دادم، اما باز هم نتايج آن ها رضايت بخش نبود. 
در بسياری اوقات، همان ســؤالی را که روی تخته توضيح 
داده بودم، برای چندمين بار اشتباه حل می کردند. موضوع 
را از جنبة ديگری بررســی کردم و متوجه شــدم خيلی از 
دانش آموزانــم به تأييــد نياز دارند؛ تأييــد روش حل يک 

سؤال، يا از طرف والدين يا کتاب يا هم ساالن يا خودم.
با بررسی های بيشتر متوجه شــدم، در برخی موارد هم، 
اگر تکليفی به دانش آموزان ارائه می شد، با همراهی يکی از 
بزرگ ترها در خانه  انجام می گرفت. اين موضوع، حس نياز 

به تأييد را در دانش آموزان بيشتر نشان می داد.
هميــن نياز به تأييد يــا راهنمايی کوچــک هنگام حل 
تمرين، باعث شده بود دانش آموزان نتوانند به طور مستقل 
سؤال را بخوانند و فرايند حل آن را به درستی انجام دهند.
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٭ آموزگار ابتدايی، دبستان پسرانة شاهد، شهرستان رودان ٭ معلم کالس ششم

در تاريــخ ٩٧/٨/٢٢ بــه اتفــاق ٣٥ دانش آموز پاية 
ششم دبســتان دخترانة شهيد اصغر قاسمی از کانون 
پرورش فکــری کودکان و نوجوانان شــهرمان بازديد 
کرديــم. در ايــن بازديد ابتــدا وارد کتابخانة مرکزی 
شديم و خانم راهنما در رابطه با محل بازديد و کانون 
بــا بچه ها صحبت کرد. بعد از آن وارد ســالن آکواريم 
شــديم و اسکلت بچه نهنگی را ديديم. بچه نهنگ که 
٩ متر طول داشــته، بر اثر برخورد با پروانة کشتی، از 
بين رفته بود و اســکلت آن مانده بود. بعد از آن يک 
الک پشت سبز را ديديم که وزن آن ٢٧٠ کيلوگرم بود 
و به  خاطر خوردن پالستيک در دريا از بين رفته بود. 
پشت آن آکواريوم های آب شــيرين و  آب شور بودند 
که در آن انواع ماهی ها از جمله لجن خوار، مار ماهی، 
کوسه ماهی، بادکنکی و تعدادی ماهی از اقيانوس هند 

و سواحل چين و تايلند موجود بودند.
در طبقة دوم، مکان هايی با پوشش های گياهی متنوع 
وجود داشــتند؛ مانند جنگل های استوايی با حيواناتی 
مانند ميمون و طاووس. منطقه ای به نام جزيرة هرمز 
با ٩٠ رنگ خاک که به آن جعبة مدادرنگی می گويند. 
بعــد از آن منطقة جنگل های حرا را ديديم که در آن 
تعدادی الک پشــت، ماهی، خرگــوش و عقاب وجود 
داشــت. کوير هم بــود با بزمجه هايی کــه از خانوادة 
سوســمار و مارمولک هستند. کوهســتان با بز کوهی 
و تاالب انزلی با انواع مرغ ماهی خوار و پليکان ســفيد 
نوک پهن. بخش صدف ها، پروانه ها و حشــرات را هم 
ديديم. صدف دوکفه ای که مرواريد را به وجود می آورد 
و پروانه ها و ستارة دريايی پاتريک. از بخش سنگ های 

رسوبی، دگرگون و آذرين هم بازديد کرديم.



برای رفع مشکل، شروع به طراحی آزمون های متعدد کردم 
(آزمون ها موضوع درسی خاصی را دربرنمی گرفت)؛ از جمله: 
عملکردی و مداد کاغذی. برخــی آزمون ها را هم آزمون های 
يادگيری نام گذاشــتم. دانش آموزان ســؤال ها را در گروه ها 
حــل می کردنــد و مطالب را به هم آمــوزش می دادند؛ چون 
تأثيرگذاری هم ســاالن بر يکديگر بيشــتر است. برخی ديگر 
از آزمون هــای رياضــی را آزمون کتابی نام گذاشــتم. يعنی 
دانش آموزان اجازه داشتند در حين آزمون، کتاب را باز کنند 
و با آ رامش به سؤاالت پاســخ دهند. با وجود همة اين موارد، 
هميشه دانش آموزانی داشتم که اشتباهاتشان برای بنده قابل 

قبول نبود.
پس از پرس وجوی بسيار از همکاران و مطالعة روش تدريس 
کتاب رياضی و بررســی دقيق کتاب رياضــی، برای ده نفر از 
دانش آموزانم که بيشتر دچار اشتباه می شدند، آزمون تقليدی 
طرح کردم. به اين ترتيب با تقليد روش حل خودم، برای خود 
سؤال بنويسند و مانند نمونه انجام دهند. تمرينی که در کتاب 
هم آمده اســت، ولی معموًال در کالس به دانش آموزان فرصت 
داده نمی شود از خود مثال بزنند. بنابراين، يکی از دانش آموزان 

آن را روی تخته می نويسد و بقيه يادداشت می کنند.
سعی کردم در جلسات بعد به اين موضوع اهميت بدهم و هر 
دانش آموز را مجاب کنــم که برای خودش مثال بزند و آن را 
حل کند. برای نشان دادن اهميت اين کار، سؤاالتی را با پاسخ 

طرح کردم و خواستم شبيه سازی کنند.

مثال:
١. حاصل کسر مقابل را به دست آوريد.

١-١. مانند نمونه، برای خود مثال بزن و آن را حل کن.

پس از آزمون تقليدی و بررســی برگه هــای دانش آموزان 
هدف متوجه شــدم آن ها در تقليد نوشتن سؤال، يعنی مثال 
زدن بــرای خــود و حل آن (که همان نوعی تمرين اســت) 
دچار اشــتباه شــده اند. همين دانش آموزان در آماده شدن 
بــرای امتحان، نحوة تمرين کــردن يا خواندن درس رياضی 

را ياد نگرفته اند.
اين بار نحوة تغيير دادن اعداد ســؤال را برای آن ها توضيح 
دادم و آزمــون را چنــد روز بعــد تکرار و برگه هــا را دوباره 
بررســی کردم. نتايج بهتری گرفتــه بودند؛ به طوری که خود 
دانش آموزان خوش حال به نظر می رســيدند. برای ســنجش 
اثربخشــی يادگيری، از دانش آموزان آزمون سفيد گرفتم؛ به 
ايــن ترتيب که دانش آموزان هم برای خــود مثال می زدند و 
هم پاسخ آن را می نوشتند. براساس اين آ زمون، هر دانش آموز 
براســاس توانايی فردی خود مثال می زد و پاسخ می داد. همه 

هم در اين آزمون برنده بودند.

دانش آموزان اولين راه يادگيری را که همان تقليد اســت به 
خوبی فرا گرفتند. نحوة تمرين رياضی (خواندن رياضی) را ياد 
گرفتند و توانستند برای خود مثال بزنند و حل کنند. در اين 
فعاليت، دانش آموزان براســاس توانايی فردی خود، برای خود 
ســؤاالتی را مطرح می کردند و به  آن ها پاسخ می دادند؛ يعنی 
به توانايی فردی آن ها توجه می شــد و همه خوش حال بودند. 
اســترس و اضطراب آزمون هم برای دانش آموزان کمتر شد، 

چون راه درس خواندن را ياد گرفته بودند.
براســاس ايــن تجربه، به ضــرورت درک اهــداف تک تک 
تمرين  هــای کتاب پی بــردم. فهميدم که هــر تمرين هدف 
خاصــی را دنبال می کند که يکــی از ضعف های دانش آموز را 
می پوشــاند و بی توجهی به آن، دانش آموزان را در بخش هايی 
ضعيف خواهد کرد. بهتر بود تعداد اين گونه تمرين ها در کتاب 

بيشتر شود.
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در دوران مدرسه شاگرد اول بودم و البته بازيگوش، 
و به نوعی ضد سيســتم آموزش وپرورش. با بيشــتر 
مديران و معلم ها هم به مشکل برمی خوردم. چون از 
نظر من مدرســه ها، عالوه بر اينکه بسيار کسل کننده 
بودند،  توانايی پاســخ گويی به نيازها و اســتعدادهای 
دانش آموزان را نداشتند. نمی توانستند دانش آموزان را 
ســرگرم کنند و البته محتوايی که ارائه می شد،  برايم 
هيچ جذابيتی نداشــت. با وجود اينکه سعی می کردم 
بيشتر مشــکالت معلمان و مدرسه ها را به دليل کمبود 
بودجه و ... درک کنم، اما باز هم فکر می کردم می شــد 
مدرسه های شــادتر و بهتری داشت. اين دليل من بود 

برای انتخاب حرفة معلمی.
با گذشت دو ســال از دوران دانشگاه فرهنگيان، دچار 
ياس و نااميدی شــدم. محتوايی که به معلم های آينده 
آمــوزش داده می شــد، فوق العاده قديمــی و با فضای 
آموزشی کشــور نأمانوس بود. با وجود استادان دلسوزی 
که صميمانه می خواســتند به ما کمک کنند، واحدهايی 
کــه ارائه می شــد، غيرکاربردی و خســته کننده بودند و 

دانشجو معلمان را از درس و تدريس دور می کردند.
ابتدا در سطح کشور، در حوزه های آموزشی نياز روز معلم 
و دانش آموزان، مطالعة وســيعی را شروع کردم. با معلمان، 
اســتادان و پژوهشگران زيادی صحبت کردم و سعی کردم 
مهارت های نرم را که به نظر من حلقة گمشــدة سيســتم 
آموزش وپرورش ما هســتند، ياد بگيرم. با تقويت ارتباطات، 
با شــيوة کار آموزش در کشــورهای صنعتی آشــنا شدم و 
مدرسه های نمونة دنيا را تا حدودی شناختم و از برنامه های 
آن ها مطلع شــدم. اين جست وجوها باعث شدند مهارت های 
خــود را افزايش دهم. در حال حاضر، عالوه بر معلمی، مربی 
کونگ فو، مدرس محاســبات سريع، مربی بازی های فکری و 

پژوهشگر حوزة خالقيت هستم.

ميثم زاهدی٭

٭ دبير رياضی، مدرسه شهرک مطهر، شهرستان بشاگرد

شروع معلمی من با تقسيم بندی و اعزام به شهرستان بشاگرد همراه 
بود. دوری راه، کمبود امکانات، مشــکالت دانش آموزان در درس های 
پايه و شــناخت ناکافی نســبت به منطقه، کار مرا سخت کرده بود. 
می خواستم مدرســه ای را انتخاب و مشکالت را شناسايی کنم و با 
ايجاد انگيزه و شاداب سازی محيط، عالقة دانش آموزان را به درس ها 
(به خصوص درس رياضی) بيشــتر کنم. همچنين، با ارائة طرح های 

خالقانه و جذاب، سطح کيفی آموزش را در مدرسه افزايش دهم.
با چند آزمون ســاده و هم کالم شدن با همکاران و دانش آموزان، 
متوجه شــدم بيشــتر دانش آموزان از درس رياضی ترس دارند و 
عده ای هم که نمرات خوبی کســب کرده انــد، به خوبی با مفاهيم 

آشنا نيستند.
يک اتاق را انتخاب کردم و به بچه ها مســئوليت هايی با آزادی 
عمــل زياد دادم تا خودشــان کارها را انجــام بدهند. اتاقی که 
طراحــی کرديم، «اتاق رياضی خيام» نــام گرفت؛ زنگ رياضی 
و کالســی که با بقية زنگ ها و کالس ها متفــاوت بود. بچه ها 
در ايــن زنگ با موســيقی ورزش می کردند. بايــد با همديگر 
احوال پرســی می کردند تا سطح انرژی آن ها افزايش پيدا کند. 
برای کوچک ترين کار مفيدی جايــزه دريافت می کردند. اگر 
در رياضی پيشــرفتی احساس می شد، به تيم فوتبال مدرسه 
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دعوت می شدند و ...
به مــرور عالقة بچه ها به 

زنگ رياضی به شدت افزايش 
پايان زنگ  يافت، طوری که تا 

تفريح در اتاق می ماندند.
بعد از مدتی متوجه شــدم بيشــتر 

دانش آموزان به خاطر نبــود امکانات مورد 
نياز اين ســطح آموزش، خيلی زود حواسشان پرت 

می شود و خوب نمی توانند تمرکز کنند.
اين مشکل باعث شد با خريد چندين بازی فکری متنوع و اجرای 
آن ها در کالس، قدرت تعادل و تمرکز آن ها را باال ببرم. بازی های 
فکــری در کالس درس مــن معجزه کردند. حتــی ضعيف ترين 
دانش آموزان هم به شــدت به بازی هايــی همچون «تعادل،  برج  
هيجــان، اتللو، تردســتی، دومينــو، پانتوميم و قايم موشــک» 
عالقه مند بودند و همين کمکی در پيشــرفت درس رياضی شد. 
در کنار بازی هــای فکری،  بازی های ذهنــی هم به کمک من 
آمدند. از بچه ها می خواستم چشــم های خود را ببندند و مثًال 
از ١٣٧ ســه تا ســه بشــمارند و به جلو يا عقب بروند. يا سه 
کلمه به آن ها می گفتم و می خواستم چند خط به صورت خالق 

در مــورد آن بنويســند. 
کلکسيون بازی های فکری، 
جذابيت   ذهنــی،  بازی های 
و  (موســيقی  درســی  کالس 
تنــوع رنــگ در کالس)، جوايز و 
تدريس به کمک لپ تاپ، صحنه هايی 
بــه يادماندنی را تا پايان ســال رقم زدند؛ 
از نمره های بيســتی که ديگر دســت يافتنی بودند، 
از پيشــرفت های بيش از پنج شــش نمره، شادی و 
اعتماد به نفس زياد در کالس و زندگی، و البته مهم تر 

از همه رياضی، که ديگر ترسناک نبود!
موضوع ديگری که به عنوان فعاليت فوق برنامه شروع 
کردم و فکرش را هم نمی کردم اين قدر فراگير شــود، 
آموزش مکعب جادويی روبيک بود. حالت معماگونة آن، 
بچه ها را به سمت اين مکعب کشاند و به سرعت فراگير 

شد. 
شــکر خدا اولين دورة مســابقات روبيک شهرســتان 
بشاگرد با پيشتازی مدرسة ما و اتاق رياضی خيام برگزار 
شد. حاال حداقل ٢٠٠ دانش آموز و معلم مدرسه آموزش 
روبيک را بلدند و تا ســال آينده اين بازی فکری به صورت 
يک سرگرمی سراسری در سطح شهرستان فراگير می شود.

برای مــن جالب بود کــه دانش آموزان ايــن مناطق به 
محروميــت اجازة غلبه نداده بودند. اين نقطة عطف بزرگی 
برای من بود. دانش آموزانی که قدرت داشتند اجازه ندهند 
محروميت بر آن  ها غلبه کند. با کاســتی ها و نبودها بهترين 
بودند و انگيزة پيشــرفت،  چه بالقــوه و چه بالفعل، در آن ها 
موج می زد. کافی بود نيروی محرکی آن ها را به جلو هل دهد 

تا سرعت و شتاب بگيرند.
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اين بار متفاوت تر از هر بار، با پرندة آهنی سبک تر 
و کوچک تــری بر فراز آســمان آبی و نيلگون 

خليج هميشــه فارس به پرواز درآمديم تا 
به قلب هايی پاک ســر بزنيم و مهربانی، 

گذشت و ايثار را از آن ها بياموزيم. در 
اين ارتباط دوسوية آموزش، دخترانی 
دوست داشتنی  پســرانی  و  مهربان 
منتظــر حرف تازه بودنــد. صبح با 
عشــق ســالم گفتند و تا ظهر به 
آموزش و بازی پرداختيم. با معلمان 
عزيز مدرسة «شهيد مطهری» تنب 

بزرگ که به دليل بعد مسافت و نبود 
وســيلة اياب و ذهــاب، از آموزش های 

نو دورمانده بودند، به گفت وگو نشســتيم 
و تبادل انديشــه کرديم. هم افزايی معلمان و 

سرگروه های آموزشی به عنوان بخشی از زنجيرة نظام 
تعليم وتربيت، به تحقق اهداف غايی نظام تعليم وتربيت کمک 

می کند. ارتباط مؤثــر در گروه های کوچک، با برنامه ريزی هدفمند، 
زمينه ای برای انتقال تجربه های علمی، آموزشــی، فرهنگی، دينی و 
هنری، به منظور کمک به شکوفايی خالقيت کودکان و نوجوانان است.
شــوق بچه ها برای بودن در کنار ما باعث شــد برای عصر اردوی 
آموزشی داشته باشيم. بچه ها بر سرويس مدرسه سوار شدند تا بعد 
از صرف نهار و اســتراحت به مدرسه بيايند. اين شوق اردو در ما هم 
شعله ور بود. عصر با بچه ها از جلوی مدرسه تا دريا دويديم. بعضی ها 
جلوتر رفتند و بعضی دوست داشتند و با ما همراه شدند. شور و شوق 

بچه ها قابل وصف نبود.
به ســاحل زيبا و تميز جزيرة تنب رسيديم. باد شديدی می وزيد. 
محمدمبين ساری، دانش آموز پاية سوم، مرجانی در دست داشت 
و داد مــی زد بياييد تا برايتان زنده اش کنم. تکــه مرجان را در آب 
دريا قــرار داد. بعد از دقايقی مرجان جان گرفت. برای ما هم جالب 
بود بيشــتر در اين باره بدانيم. با هم جهت های جغرافيايی را آموزش 

داديم و قرار شــد با تأمل به دريا و شگفتی های آن، 
احساسشان را روی شن های ساحل بنويسند. 
معلمان نيز آموختند که برای آموزش يا به 
منظور تثبيت يادگيری در دانش آموزان، 
می توان از ساير محيط های يادگيری 
اســتفادة  پيرامونی  محيط  حتی  و 

خوبی کرد.
پاية  دانش آموز  ذاکری،  ريحانه 
پنجم، با رضايت از اين اردوی علمی 
گفت: فکر می کرديــم جزيره، جز 
دريا، جای ديدنی ندارد. نمی دانستيم 
از دريا هم می توانيم چيزهای زيادی 
ياد بگيريم و لــذت ببريم. معلممان از 
آبزيان برايمان گفته بــود، ولی از نزديک 

الک پشت نديده بوديم. 
محو تماشای الک پشــت و بازی بچه ها بوديم که 
سيدعلی شفيعی، دانش آموز پاية دوم، با اشاره به غروب صدا 

زد: «يه شناور قرمز روی دريا!»
همه دقايقی مات غروب زيبای آتشين رنگ شديم. گويی روی دريا 
افتاده بود. از عظمت الهی زمان غروب و خط افق به بچه ها گفتيم و 

بچه ها آنچه را ديده بودند به تصوير کشيدند.
ســرويس آمد. خورشيد هم کامل غروب کرده بود. بعد از تماشای 
نقاشی های بچه ها خداحافظی کرديم. قرار شد دانش آموزان در خانه 
احساس خود را از اين اردوی تفريحی علمی بنويسند و صبح روز بعد 

برای معلم و هم کالسی های خود بخوانند.
صبح روز بعد هواپيما تأخير داشــت و فرصتی دوباره يافتيم تا با 
بچه ها باشيم. وارد مدرسه که شديم، ياسمن بنی احمد با برگه ای 
در دســت دويد سمت ما. دلنوشــتة او بوی عشق می داد. آنچه را از 
قلبش برآمده بــود، به زيبايی روی کاغذ آورده بود. با بچه ها تابلوی 
اعالنــات قديمی را پاک کرديم و تمام نقاشــی های آن ها را به تابلو 

نصب کرديم. برای ما و بچه ها پايان شيرينی بود.

شهناز محمودزاده٭

٭ نمايندة معلمان و سرگروه پاية ششم استان هرمزگان
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آموزشــگاه فارابی طبــل و ادارة آموزش وپرورش منطقة شــهاب 
استان هرمزگان، در سال تحصيلی ٩٦ـ٩٥، به منظور رونق صنعت 
گردشــگری در منطقه و به مناسبت ثبت ژئوپارک قشم در سازمان 
يونسکو، راه اندازی رشتة راهنمايی گردشگری را درخواست کردند. 
حمايت های مادی و معنوی رياســت اداره، جناب آقای دريانورد، 

انگيزه را برای رونق اين رشته چندين برابر کرد. 
در ابتــدا، برای آمــوزش بهتر، بــا نهادهای مرتبط اين رشــته 
رايزنی هايی صورت گرفت. ادارة ژئوپارک قشم، به خصوص کارشناس 
ارشد آن، سرکار خانم کووئی، از اين طرح استقبال کردند. بنابراين 
در سال تحصيلی ٩٧ـ٩٦ اقدامات عملی صورت گرفت و کارگاه هايی 

آموزشی برای هنرجويان برگزار شد. 
اوليای مدرســه در اين کارگاه های آموزشی با تيم جايکا در قشم 
آشــنا شــدند که با همکاری ســازمان منطقة آزاد قشم در منطقه 

خدمات آموزشی در زمينه های صنعت گردشگری ارائه می داد.
وقتی اعضای تيم جايکا شور و عالقه مندی بچه ها را در اين رشته 
ديدند، عالقه مند شــدند کمکی به هنرجويان اين رشــته بکنند. با 
توجه به اينکه در هنرستان ها قسمتی از آموزش در محيط کارگاهی 

انجام می گيرد، تصميم گرفته شــد با پشتيبانی مالی پروژة جايکا و 
نظارت جناب مهندس بازيار قاسمی نژاد، از مشاوران ارشد پروژة 
جايکا، مبلغ ١٠٠ ميليون ريال بــرای اجرای اين طرح و راه اندازی 
کارگاهی برای هنرجويان رشتة راهنمای گردشگری اختصاص داده 

شود.
در گوشة حياط مدرسه يک انباری وجود داشت. هنرجويان رشته 
در پاية يازدهم با دو جلسه هم فکری فضای موردنظر خود را طراحی 
کردند و تيمی نيز برای مديريت منابع مالی تشــکيل دادند. آن ها 
بــرای صرفه جويی در هزينه ها، تصميم گرفتند تمام مراحل اجرای 
پروژه را با کمک هنرجويان ســاير رشته های هنرستان انجام دهند. 
برای مثال، در برق کشــی ساختمان از هنرجويان رشتة برق کمک 
گرفتند. همچنين، تصميم گرفتند فضا را شــبيه خانه های سنتی 

منطقه طراحی کنند. برای نمونه، ديوار را کاه گلی کردند.
چنان شور و شوقی در دانش آموزان ايجاد شده بود که توانستند در 
مدت ٣٥ روز پروژه را به سرانجام برسانند و قبل از شروع تعطيالت 
نــوروزی،  آن را افتتاح کنند. مدير آموزشــگاه در طول اين پروژه 

هماهنگ کننده و پشتيبان کار بود.

عبدالرحيم تيماس٭

٭ مدير هنرستان فارابی روستای طبل منطقة شهاب، جزيرة قشم

ظرفيت باالی ژئوپارکی منطقه، امنيت زياد جزيرة زيبای قشــم و استقبال گرم گردشگران داخلی و خارجی سبب شدند رشتة «راهنمای 
گردشــگری» در اين منطقه داير شود. در راستای تحقق سند تحول (راهکارهای ۶ـ١) و در اجرای سياست های آن و رهنمود های مقام معظم 
رهبری در ايجاد رشته هايی با رويکردهای کارآفرينی و بومی گرايی و به منظور تحقق شعارهای اقتصادی ايشان، به خصوص در طول سه سال 
اخير، توفيق حاصل شده است که امسال برای سومين سال متوالی، هنرجويانی در اين رشته، در هر سه پاية دهم، يازدهم و دوازدهم، داشته 
باشيم. ماية بسی مسّرت است که دانش آموزان اين رشته از همان ابتدا و از پاية دهم در طرح های نوروزی و تابستانه شروع به فعاليت  کرده اند، 
به طوری که در اين ايام، با توجه به حضور مهمانان بيشتر، اين هنرجويان مشغول فعاليت هستند. بيشتر فعاليت های آنان در هتل ها، مکان های 
تفريحی، و کاشانة مهمان های سطح جزيره است. در ادامه، از همکاری سازمان منطقة آزاد قشم، به خصوص معاونت محترم گردشگری، برای 

تقويت زبان خارجة اين هنرجويان تشکر می کنم و برای همة آنان موفقيت بيشتر در اين عرصه را از درگاه ايزد منان خواهانم.
سيد مسلم دريانورد
رييس آموزش وپرورش منطقة شهاب



پيامبر اکرم (ص) می فرمايد: هر کس در جست وجوی دنياست، بايد دانش فرا گيرد و هر کس به آخرت دل بسته است، بايد از دانش بهره 
گيرد و هر کس دنيا و آخرت هر دو را می خواهد، باز هم گريزی از آموختن دانش ندارد. انسان ها در همة سنين به فراگيری علم و مطالعة 
کتاب نياز دارند؛ به خصوص در دوران کودکی که به اعتقاد بسياری از دانشمندان زيربنای شخصيت انسان بنا می شود و آموخته های اين 
دوران بر آيندة زندگی فرد تأثير عميقی می گذارد. بنابراين، اگر مطالب خواندنی مفيد و سازنده در اختيار کودکان و نوجوانان قرار گيرند و 
آن ها از همان سنين کودکی به مطالعه عادت کنند، راه و رسم زندگی را خواهند آموخت، تحت تأثير داستان ها و کتاب های آموزنده به رشد 

و تعالی خواهند رسيد و در آينده برای حل مشکالت خود از کتاب کمک خواهند گرفت. 
از طرف ديگر، معلمان نيز که ياددهنده و انتقال دهندة علم و دانش به فرزندان ما هستند، بايد از علم و دانش غنی برخوردار باشند و به 
تناســب علم روز بر دانش خود بيفزايند تا بتوانند پاسخگوی نياز روزافزون فراگيرندگان خود باشند. همچنين، در عصر حاضر که تهاجم 
فرهنگی کانون مقدس خانواده و اعتقادات ما را هدف گرفته است، والدين نيز برای تربيت صحيح فرزندان ناگزير بايد آگاهی و اطالعات 

خود را در همة زمينه ها گسترش دهند، وگرنه پاسخ گوی نياز و سؤاالت فرزندان خود نخواهند بود و اين از طريق مطالعه ميسر می شود.

| | | | | ۶۲

احمد زارعی حاجی آبادی٭

٭ راهبر آموزشی و تربيتی منطقة ميناب

با توجه به تجربة ده ســالة تدريس در کالس های چندپايه و شش 
سالة تدريس در دوره های ضمن خدمت و آموزش خانواده، از يک سو 
شاهد تشنگی و تمايل بسياری از دانش آموزان، همکاران و اوليا برای 
يادگيری بيشــتر و کسب دانش الزم بودم و از سوی ديگر کم رغبتی 
و کم توجهی تعدادی از دانش آموزان، همکاران و اوليا نيز نگران کننده 

بود.
در بســياری از مدرسه های چند پايه، متأســفانه با کمبود منابع 
مطالعه مواجه هســتيم و حتی تعداد کتاب های غيردرسی موجود 
در اين مدرســه ها بين ٢٠ تا ١٠٠ جلد اســت که با توجه به اينکه 
دانش آموزان شش ســال در يک مدرسة ابتدايی هستند، اکثر اين 
کتاب ها برايشــان تکرار می شــود و ميل و رغبتی به مطالعة آن ها 

ندارند. برای همکاران نيز کتاب هــای الزم و مورد نياز، به خصوص 
در مدرسه های چند پايه و دورافتاده (با وجود تجربة کمتر نيروها و 
ميل و رغبت بيشتر آن ها برای افزايش دانش شغلی)، وجود ندارد و 
در مواقعی که کتابی برای مطالعه به آن ها معرفی می شود، در تأمين 
آن ناتوانند و می خواهند اين کتاب ها به آن ها امانت داده شــود. از 
سوی ديگر، متأسفانه با توسعة فضای مجازی، بسياری فکر می کنند 
اطالعات الزم را از طريق شــبکه های اجتماعی و فضای اينترنتی به 
دست می آورند و از اين نکته غافل اند که اطالعات موجود در فضای 
مجازی بسيار ســطحی هستند و کمک چندانی به آنان نمی کنند. 
همچنين، در جلســات آموزشــی خانواده که در مدرســه برگزار 
می کنيم، شــاهد درخواســت  اوليا برای معرفی کتاب های تربيتی 
بوديم. با توجه به موارد مشــاهده شده، ضرورت را بر آن ديديم که 

١. تقويت روحية مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان، 
معلمان و اوليا؛

٢. افزايش عالقه و انگيزة دانش آموزان به مطالعه؛
٣. افزايش آگاهی های تربيتی والدين؛

٤. پيشرفت تحصيلی دانش آموزان؛
٥. افزايش دانش تخصصی معلمان؛

٦. ايجاد ارتباط بيشتر بين اوليا و مدرسه؛
٧. افزايش گنجينة لغات دانش آموزان؛

٨. ايجــاد رابطة بيشــتر بين راهبرد آموزشــی و تربيتی با 
دانش آموزان، همکاران و اوليا؛

٩. همکاری بيشتر اوليا در امور تحصيلی فرزندان.

طرح کتابخانة سيار راهبر 
در سال تحصيلی ٩٧-۱۳۹۶ 

در منطقة ميناب با اهداف زير اجرا شد:
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کتابخانه ای سيار برای استفادة 
دانش آموزان،  همکاران و اوليا 

راه اندازی کنيم.

در طــرح کتابخانة ســيار، 
راهبر آموزشــی و تربيتی سه 

دانش آموزان،  ويژة  کتاب  دسته 
همکاران و اوليــا فراهم می آورد 

و در جعبه هايــی در صندوق عقب 
اتومبيلــش قرار می دهــد و به هنگام 

مراجعه و بازديد از مدرســه ها، کتاب های 
مــورد نظر را به گيرنــدگان تحويل می دهد. در 

بازديدهای بعدی هم کتاب ها را تحويل می گيرد. جزئيات 
اجرای طرح در سه بخش تشريح می شود.

کتاب های مورد نياز دانش آموزان، بيشتر با اشتراک گذاری کتاب ها 
بين مدرســه ها تهيه می شود. در اين قســمت، از مديران مدرسه ها 
خواسته شــد کتاب هايی را که در مدرسه شان وجود دارد و مناسب 

اجرای طرح است، همراه با فهرست آن ها، به راهبر تحويل دهند. 
اين کتاب ها از مدرسه ها جمع آوری شدند. از هر آموزشگاه بين ٢٠ تا 
٧٠ کتاب تحويل گرفته شد. در مجموع، حدود ٤٠٠ کتاب جمع آوری 
شــد که در آخر سال تحصيلی، مطابق فهرست تحويلی، عودت داده 
خواهند شد تا در ابتدای سال تحصيلی آينده طرح دوباره شروع شود.

در مرحلة بعد، پس از اينکه کتاب های مورد نياز تهيه و با توجه به 
گروه های سنی دسته بندی شدند و درون سبدهايی در صندوق عقب 
اتومبيل قرار داده شدند، هنگام مراجعه به هر مدرسه، با توجه به پاية 
تحصيلی دانش آموزان و گروه سنی و با همکاری شورای دانش آموزی، 
کتاب ها به مدرسه امانت داده می شوند و اسامی دانش آموزان گيرندة 
کتاب در دفتر همراه راهبر ثبت می شــود. اين کار در زنگ تفريح به 
کمک همکاران محترم انجام می شــود. در بازديد بعدی، کتاب ها از 
دانش آموزان تحويل گرفته می شوند. البته همراه پس گرفتن کتاب، 
ســؤاالتی از آن کتاب پرسيده می شــود تا دانش آموزان پاسخ دهند 
يا خالصة کتــاب را بيان  کنند. به دانش آموزانی که عالقه و عملکرد 
بهتری دارند، جوايزی داده می شود. اين دانش آموزان برای شرکت در 
جشنوارة دانش آموز مؤلف نيز تشويق می شوند. بيشتر کتاب های اين 

بخش شامل کتاب های داستان و کتاب های علمی هستند.

کتاب های اين بخش شــامل کتاب های تربيتــی، روش تدريس و 
کتاب های روش نوين تدريس است که عمدة آن ها از کتاب های شخصی 
راهبرند و مابقی از همکاران و مدرسان و مدرسه امانت گرفته شده اند. 
در جلسات شورای آموزگاران مدرسه ها که يکی از وظايف اصلی راهبران 
حضور در آن هاســت، اين طرح برای همکاران تشريح شد و زمانی که 
دستور کار آينده تعيين شد، با توجه به آن دستور کار، کتاب های مرتبط 
با آن موضوع، به همکارانی که مايل بودند داده شد. با توجه به مطالعة 
اين کتاب ها توسط همکاران، جلسات تخصصی شورای معلمان برگزار 

 شــدند. برای مثال، در يکی از 
مدرسه ها، دســتور کار جلسة 
شــورای آموزگاران «شناخت 
اختــالالت يادگيری» تعيين 
شد. به آموزگاران آن آموزشگاه 
کتاب «اختــالالت يادگيری» 
داده  تبريزی  مصطفــی  دکتر 
شد. جلسه ای که بعد از مطالعة 
اين کتاب ها برگزار شــد، بســيار 
تخصصی، پربار و همراه با بحث های 

عميق در اين خصوص بود.
در آموزشــگاهی، دســتور کار جلســه 
«ارزشــيابی توصيفی» تعيين شــد. کتاب هايی 
مانند کتاب «ارزشيابی توصيفی» دکتر محمد حسنی و يا 
«ارزشيابی در خدمت آموزش» دکتر طاهره رستگار به همکاران داده 

شد و جلسة بسيار خوبی با اين موضوع تشکيل شد. 

کتاب های اين بخش بيشتر شامل کتاب های تربيتی و مجالت پيوند 
می شوند. کتاب های تربيتی بيشتر کتاب های انتشارات انجمن اوليا 
و مربيان هستند که خود راهبر تأمين کرده است. مجالت پيوند نيز 
با همکاری انجمن اوليا و مربيان آموزش وپرورش شهرســتان ميناب 
فراهم شــدند. ابتدا در جلسات انجمن اوليا و مربيان به عنوان مدرس 
خانواده در مدرســه ها حضور يافتيم و سعی کرديم ضمن آگاه کردن 
اوليا از مسائل تربيتی، آنان را با نيازهای فرزندانشان آشنا و احساس 
نياز به مطالعة کتاب های تربيتی را ايجاد کنيم. در روســتاها تعداد 

اوليای باسوادی که بتوانند اين کتاب ها و مجالت را بخوانند زياد 
نيســت، ولی همين تعداد حدود ١٠ تا ١٥ درصد، به 

اين خاطر که ارتباط بين والدين در روســتاها 
زياد اســت، می تواند تأثير بســيار زيادی 

بر ســاير اوليا بگذارند. اين موضوع در 
مشــارکت اوليا در جلسات انجمن 

اوليا و مربيانی کــه بعد از امانت 
کتاب صــورت می گرفت، کامًال 
مشهود بود. امانت دادن کتاب  به 
اوليا با همکاری مدير و رئيس 
انجمن اوليــا و مربيان صورت 
گرفــت و افــراد عالقه مند، با 
همکاری مدير و رئيس انجمن، 

شناسايی و معرفی می شدند و با 
اطالع رســانی مدير، هنگام حضور 

راهبر، در مدرســه، آن ها نيز حاضر 
می شدند. براساس نياز ولی، سن فرزند 

و ســؤاالتی که از آنان پرســيده می شد، 
با همکاری راهبر نوع کتاب انتخاب می شــد و 

توضيحاتی نيز به اوليا داده می شد. برای اوليا نيز دفتری 
برای ثبت امانت کتاب در نظر گرفته شده است. نمايندة انجمن اوليا و 

مربيان در توزيع و عودت کتاب با آموزشگاه همکاری دارند.



سيد عليرضا رجايی شوشتری
استان خراسان رضوی/ مشهد
دهمين دورة جشنوارة عکس رشد

فرزاد آريان نژاد
استان تهران/ تهران
دهمين دورة جشنوارة عکس رشد

پرويز گلي زاده
استان آذربايجان شرقی/ اهر

دهمين دورة جشنوارة عکس رشد



فريبا روئين٭
با توجه به اينکه المپياد نانوی دانش آموزی هر ساله برگزار می شود، 
به منظور تقويت اطالعات دانش آموزان در اين زمينه، طرح برگزاری 
«مسابقة کتاب خوانی نانو»، شبيه سازی شدة المپياد نانو، با سؤاالت 
دريافت شده از خود ستاد نانو، پيشنهاد و اجرا شد. در هفتمين دورة  
اجرا، در اســتان، عارف بهمنی شاه عوضی، به دريافت يک مدال نقره 
و در هشتمين دوره احمد سليمی يک طال، عثمان زارعی يک نقره و 
ابوالفضل باقرزاده يک برنز کسب کردند. در نهمين دوره هم دو نفر از 

دانش آموزان به مرحلة نهايی راه يافتند.
برای اجرای اين مسابقة استانی، طبق قرارداد با ستاد نانو، سؤاالت هر 

دو مرحلة منطقه ای و استانی، از خود ستاد نانو دريافت می شوند. 
اين فرايند دانش آموزان را با سؤاالت استاندارد آشنا 

می کند. معرفــی کتاب های نانــو و مقاالت 
به عنوان منبــع مطالعه نيز دانش آموزان 

را به ســمت مطالعة هدفمند هدايت 
می کند. در پايان مسابقه، با توجه 

به شــيوه نامة موجود، افراد برتر 
تقدير می شوند.

دو  از  يکی  سليمی  احمد 
اســت  هرمزگانی  دانش آموز 
که در کنکور امســال، برای 
هرمزگان،  در  بار  نخســتين 
رتبة نهم را در رشــتة رياضی 

اين  کــرد.  کســب  فيزيــک 
دانش آموز در مدرسة «اسدپور» 

ناحيــة دو بندرعباس، در رشــتة 
رياضی فيزيک تحصيل می کرد. وی 

علت و انگيزة خــود را از تالش مضاعف 
برای موفقيت در کنکور، کسب مدال طال در 

المپياد نانوی سال تحصيلی گذشته ذکر کرده است.
احمد ســليمی در گفت وگو با خبرنگار گروه اســتان باشگاه 

خبرنگاران جوان از بندرعباس گفت: «از سال قبل شروع به برنامه ريزی 
برای شــرکت در کنکور کردم. قبــل از آن برنامة خاصی برای درس 

خواندن نداشتم، اما هميشه جزو دانش آموزان خوب مدرسه بودم.»

وی در پاســخ به اين سؤال که چقدر در طول روز درس می خواند، 
گفت : «طبق برنامه ای که از پارسال داشتم، حدود ٨٠ درصد از وقت 
خود را برای درس خواندن اختصاص داده بودم. در کالس های کنکور 
و آزمون های آزمايشــی مؤسسه های آمادگی کنکور شرکت نکردم و 
تمرکز خود را فقط روی يادگيری مطالب کتاب های درسی گذاشته 

بودم.»
ايــن دانش آموز رتبة تک رقمی کنکور اضافه کرد: «از پارســال که 
موفق به کسب رتبة نخست المپياد نانوی کشور شدم، با خودم گفتم 
می توانم در کنکور هم جزو رتبه های خوب بشوم؛ البته هرگز فکرش 

را هم نمی کردم که رتبة تک رقمی کسب کنم.»
وی  مهم ترين مشوق و پشــتيبان خود را در اين 
موفقيت معلمان و مادر خــود می داند. مادر 
احمد ســليمی خانه دار و دارای مدرک 
تحصيلی سيکل است. پدر وی نيز ١٣ 

سال پيش درگذشته است.
وی در پاســخ به اين ســؤال 
که چه رشــته و دانشگاهی را 
خواهد  انتخاب  تحصيل  برای 
کــرد، افــزود: «هدفم قبولی 
در دانشگاه صنعتی شريف و 
رشتة مهندسی کامپيوتر بود، 
اما االن برای انتخاب رشــته 
مردد هســتم و هنوز تصميم 

قطعی نگرفته ام.»
وی در جواب اين سؤال که به طور 
کلی به داوطلبان کنکور، برای کسب 
موفقيت چه توصيه هايــی داريد تأکيد 
کرد: «من اصلی ترين عامل موفقيت خود را 
برنامه ريزی مدون و اجــرای دقيق آن می دانم. به 
داوطلبان هم توصيه می کنم هرگز مأيوس نشوند و برنامه ريزی 
را سرلوحة خود برای موفقيت در آزمون سراسری قرار دهند. به اعتقاد 
من، هيچ چيز دســت نيافتنی نيست. تالش و پشتکار کليد طاليی 

رسيدن به خواسته های هر انسانی است.»
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٭ کارشناس آموزش متوسطه و هماهنگ کنندة امور پژوهش سراهای دانش آموزی استان هرمزگان


