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محمدرضا حشمتی

نقش آفرینی معلم

در ادبیات تعلیم وتربیت به تربیت معلم بســیار توجه 
شده است، این پیشینة غنی بیانگر این است كه محور 
آموزش وپرورش اثربخش، »شایســتگی معلمان« 
اســت. نكتة جالب این اســت كه آنچه شایســتگی یا 
صاحیــت تدریس را تعیین می كند، به نوع آموزشی 
وابسته است كه تصور می كنیم دانش آموزان باید دریافت 
كنند. این همان نكته ای است كه به آن بی توجهی شده 
اســت: اینكه ما چه آرزوهایی را برای كودكان در ســر 

پرورانده ایم و انتظار داریم آن ها چه نوع انسانی شوند.
درواقــع، كیفیت آموزش به نقــش حرفه ای معلمان 
در مدرســه ها وابسته اســت. چنانچه مدرسه ها دانش 
را بــه مثابة پدیده ای خــارج از ذهن تلقی كنند، هرگز 
نمی توانند افرادی متناسب با نیازهای عصر حاضر تربیت 
كنند. به بیان دیگر، در این حالت، ذهن به مثابة »ظرف« 

قلمداد و قابلیت های آن نادیده انگاشته می شود.
در طول ربع قرن گذشــته روشــن شد كه تئوری در 
مقام راهنمای تدریــس محدودیت هایی دارد. هیچ 
تئوری یــا تركیبی از تئوری هــا در علوم تربیتی هرگز 
نتوانســته است به حد كافی تصمیم هایی را كه معلمان 
باید در زمینه و موقعیتی خاص در كاس درس خاص 
اتخاذ كنند، ارائــه دهد. تئوری ها روابطی ارائه می كنند 
كه آرمانی و آماری اند و در مقایسه با موقعیت های واقعی 
كمتر پیچیده اند. درواقع، هرگاه شخصی دربارة موضوعی 
تئوری داشته باشد، یعنی می تواند مفهومی را به شكل 
گزاره ای توصیف كند. اما این مبنای دانشی برای هدایت 
تصمیم در عرصة عمل كافــی نخواهد بود. از این رو، ما 
معلمان باید نقش آموزشی خود را در هم تنیده با نقش 
پژوهشــی خود و هم زمان در دو كســوت نقش آفرینی 
كنیم. تحقق چنین رخدادی در مدرســه، ضمن توسعة 
فرهنگ پژوهش، به اقدامــات ما معلمان مبنای علمی 
و عقانی می بخشــد و یادگیــری پژوهش محور را بین 

دانش آموزان نهادینه می كند.

تجربه های زیســتة معلمــان ایرا ن زمیــن در این باره 
فراوان اند. در زیر به دو نمونه اشاره می كنیم:

نمونه اول: تجربة زیستة آقای سیروس میرزاده در 
روستای یالقوزآغاج بخش تركمانچای استان آذربایجان 
شرقی اســت كه به واســطة ایجاد فضای پژوهشی در 
فضای مدرسة چندپایة روستا، دانش آموزانی تربیت كرده 
است كه ناخواسته برای حل هر مسئله ای خود را ملزم 

می دانند بیشتر فكر كنند.
در یكــی از روزهای ســرد زمســتان، ریحانــه، تنها 
دانش آموز پایة چهارم، در حالی كه ناراحت اســت، وارد 
كاس می شــود. ثنا و صبا، دو دانش آموز پایة سوم، از 
او علت ناراحتــی اش را جویا می شــوند. ریحانه اظهار 
می كند فراموش كرده اســت قطرة چشمی را در چشم 
مادربزرگش بریزد و مادربــزرگ خودش نمی تواند این 
كار را انجام دهد. این مســئله باعث می شــود این سه 
دانش آموز دنبال راه حل باشــند. بچه ها فكرهای زیادی 
می كننــد و در نهایت با راهنمایی آقــای معلم، به این 
نتیجه می رسند كه بهتر اســت از ابزاری برای این كار 
استفاده كنند. پس از جست وجوهای متعدد، بچه ها به 
استفاده از آینه می رسند. اما پس از مدتی، به این نتیجه 
می رسند كه وقتی می خواهند آینه را مقابل چشم نگاه 
دارند و قطره را بریزند، دست مانع می شود قطره دقیقًا 
در چشم بریزد! پس از گفت وگوهای بسیار با یكدیگر، به 
این نتیجه می رسند كه اگر در وسط آینه، به اندازة قطر 
قطرة چشمی، ســوراخی ایجاد كنند، دیگر دست مانع 
نمی شــود. به این ترتیب، مادربزرگ ریحانه می تواند به 
راحتی و بدون كمك دیگران در چشم خود قطره بریزد.
نمونة دیگــری از یادگیری پژوهش محور را در پروندة 

این شماره بخوانید.
مجلة رشد معلم بستری است برای اشاعة نوآوری هایی 
از این دست كه معلمان خاق در هر نقطه ای از كشور، 

در پی آن هستند. در انتظار تجربه های شما هستیم.
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گفتوگو منصور ملك عباسی - سعیده باقری 
عكاس: احمدرضا كریمی

گفتوگوگفتوگوگفتوگوگفتوگو

روز جمعه، اول شــهریور 1398، ساعت یازده صبح، برای دیدن یكی از معلمان قدیمی تهران، به خیابان خواجه عبداهللا رفتیم؛ آقای 
هادی صادق، دبیر سابق ریاضی و فرهنگی بازنشسته، كه در سایة لطف الهی و با انتخاب سبک زندگی مؤمنانه و سالم، با بیش از صد سال 
سن هنوز جوان است و هنوز از بسیاری از ما سرحال تر و سرزنده تر زندگی می كند. ممكن است كار كردن در روز تعطیل خسته كننده به نظر 
برسد، اما گاهی وقت ها زمان می گذرد، بدون اینكه خسته شده باشی! بعد می بینی نه تنها خسته نیستی، بلكه برای روزها و ماه ها و چه بسا 

سال های آینده انرژی داری. نشستن پای صحبت معلمان قدیمی از آن رزق هاست كه باید قدرش را دانست! 

گفتوگو منصور ملك عباسی - سعیده باقری منصور ملك عباسی - سعیده باقری منصور ملك عباسی - سعیده باقری 
احمدرضا كریمیعكاس: احمدرضا كریمیعكاس: عكاس: احمدرضا كریمی

گفتوگو

معلم باید 
معلم ببیند

مصاحبه با آقای هادی صادق، دبیر ریاضی 
و بازنشستۀ آموزش وپرورش

مهرماه  دوم  هادی صادق،  سیدحسن 
1297 در شــهر قم متولد شد. اصلیت 
او رامسری اســت، اما خانواده اش به 
خاطر شغل پدر كه دبیر آموزش وپرورش 
بود، پیش از تولــد او، به قم مهاجرت 
كــرده بودند. در جنــگ جهانی دوم، 
پدرش با روس ها جنگید و اســیر شد. 
در مدت اســارت پدر، در شمال كشور 
زندگی كردند و بعــد از آزادی اش به 
تهران منتقل شدند. او بزرگ ترین پسر 
خانواده در میان ســه خواهر و شش 
برادرش بود. بنابراین، بعد از پایة نهم، 
تصمیم گرفت وارد دانش ســرا شود تا 
زودتر شاغل شود. پس از اتمام تحصیل 
1317خدمت  ســال  در  دانش سرا،  در 
را در مدرسة سعد  آموزش وپرورش  در 
دربند آغاز كرد. سپس در مدرسة محیط 
در خیابــان دربند تدریس كرد. پس از 

چند ســال، به مدیریت مدرسة ونك 
منصوب شد. این مدرسه مكانی مخروبه 
بود، اما با پیگیــری آقای هادی صادق 
بودجه ای برای بازســازی آن اختصاص 
برای  بزرگی  و خودش ساختمان  یافت 
این مدرســه در دو بخــش دخترانه و 
الزهرا  دانشــگاه  نزدیكی  در  پسرانه 
ساخت. ریاست دانش سرای تربیت معلم 
از دیگر خدمات او در آموزش وپرورش 
اســت. در نهایت، بعد از چهل ســال 
خدمت، در سال 1357 با سمت ریاست 
فرهنگ شــمیران، از آموزش وپرورش 

بازنشسته شد. 
در حین خدمت، تحصیل در دانشگاه 
را رها نكــرد. اولین كارشناســی را 
ریاضی در دانشكدة علوم  در رشــتة 
را  كارشناسی  دومین  تهران،  دانشگاه 
دانش سرای  در  تعلیم وتربیت  رشتة  در 

عالی و ســپس كارشناسی ارشد را در 
دانشگاه  از  بالینی  روان شناسی  رشتة 
تهران دریافت كرد. بعد از بازنشستگی 
دورة دكترای روان شناســی با تخصص 
سایكوســوماتیك (روان تنــی) را در 
كودكان  درمان  در  و  گذرانــد  آمریكا 
آن،  یافت. عــالوه  بر  بزهكار تخصص 
كارشناســی ارشــد معماری را هم از 
دانشــكدة معماری دانشگاه تهران در 

سال 1393 دریافت كرد. 
از ســال 1336 در كنــار خدمت در 
آموزش وپرورش شمیران، تدریس درس 
ریاضی در مدرســة علوی را آغاز كرد. 
ماجرای شــروع همكاری او با مدرسة 
علوی هم شــنیدنی اســت. هنوز هم 
مدرسه های زیادی از او دعوت می كنند 
برای معلمان و والدین صحبت كند و از 

تجربه هایش بگوید. 
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افتخار  »من  ملك عباســی:   
شما  شاگردان  از  یكی  كه  می كنم 
در مدرســة علوی بــودم. حتمًا 
افراد مشــهور زیادی شاگرد شما 

بوده اند.«
بلــه شــاگردان زیــادی داشــته ام. 
فرزندان  علوی،  در مدرســة  مخصوصًا 
افراد مشــهوری درس می خواندند. سه 
نفر از پســران مقام معظم رهبری كه 
آن موقع رئیس جمهور بودند، شــاگرد 
من بودند. شش نفر از وزرای جمهوری 
اســامی مثل دكتــر كمال خرازی و 

دكتر ظریف شاگردان من بوده اند. 

شــروع  ماجرای  من  باقری:   
همكاری شــما با مدرسة علوی را 
در سرگذشــت عالمه كرباسچیان 
خوانده بودم. دوست دارم از زبان 
شــما هم بشــنوم. لطفًا برایمان 

تعریف كنید. 
مدرســة ونك را به من سپرده بودند 
تا بسازم. یك روز داشتم دِر مدرسه را 
رنگ می زدم. خیلی هم شــیك لباس 
می پوشــیدم و آن روز هم پاپیون زده 
بودم. روحانــی ریزنقشــی از آنجا رد 
می شــد. آمد و پرســید شــما چكاره 
هســتید؟ گفتم مدیر این مدرســه ام. 
كرباسچیان  ایشان عامه  فهمیدم  بعداً 
اســت. آن موقع دیگر چیزی نگفت و 

رفــت. فــردای آن روز آدرس مرا پیدا 
كرده بود و آمد خانة من. از من پرسید: 
»خانة شــما توالت دارد؟« گفتم: »بله 
...!« گفت: »مــن هر روز می آیم توالت 
خانة شــما را می شویم و شــما بیایید 
مدرسة علوی درس بدهید.« من دیگر 
نتوانســتم حرفی بزنم. از همان موقع، 
تا ســال ها بعد از بازنشستگی، رفتم در 
مدرسة علوی ریاضی درس دادم. هنوز 
هم برای آمــوزش معلمان و والدین به 

آنجا می روم. 

درس  چطور  ملك عباســی:   
ریاضی  كالس های  كــه  می دادید 

شما آن قدر جذاب بود؟
ریاضی ساده ترین درس هاست، چون 
همه چیــز در خودش اســت. الفبای 
آن و كلماتــش و قوانینش از خودش 
است. اگر كســی آن را مثل یك زبان 
یاد بگیرد، ســاده است. اما ما معلمان، 
ریاضی را ســه جور درس می دهیم: یا 
بیگاری می دهیم به بچه ها و می گوییم 
این هــا را بنویس، یــا كاری می دهیم 
كــه هدفــی دارد اما بچه هــا از هدف 
مــا ســردرنمی آورند و بــا آن ارتباط 
برقــرار نمی كننــد، یا بــا بچه ها بازی 
می كنیم. من ریاضی را به شــكل بازی 
درمی آوردم و همة این ها را به شــكل 
داستان به آن ها می گفتم. بچه ها وقتی 

بازی می كنند، بــدون هدف به اهداف 
ما می رسند. 

 باقری: می توانید مثال بزنید؟ 
مثًا ضرب ذهنــی. بچه ها روش های 
متفاوتــی پیدا می كردنــد كه دو عدد 
را به شــكل ذهنی ضــرب كنند. یك 
مثال دیگر. شــما چقــدر دربارة عدد 
هفت می توانید حــرف بزنید؟ هفت را 
یا  پنج،  به عاوة  بگوییــد دو  می توانید 
ســه به عاوة چهار، یا سه به عاوة سه 
به عاوة یك، یا هشت منهای یك... ! تا 
بی نهایــت می توانید راجع به آن حرف 
بزنید. بچه ها در این بازی كلی چیز یاد 
می گیرند. هنوز هم بعد از سال ها وقتی 
این  را می بینم،  دانش آموزان قدیمی ام 
بازی ها یادشان است. یک بار رفته بودم 
آلمان دختــرم را ببینم، در آنجا دكتر 
ظریف آمــد دیدن مــن. گفت: »یكی 
دیگــر از آن ضرب ها بگو!« گفتم: »75 
»چطوری؟«  پرســید:  75؟«  ضرب در 
گفتم: »بــه هفت باالیــی یكی اضافه 
تا،  كنی می شود هشــت. هفت  هشت 
پنجاه وشش تا و پنج پنج تا بیست وپنج 

تا، می شود: 5625!« 

ملك عباسی: شما در مدرسة   
یاد  بازیگــری هم  مــا  به  علوی 

می دادید. 
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بلــه، من بــه هنر عاقه دارم. شــعر 
می گویم و نقاشــی می كشم: تابلوهای 
نقاشی ام را برادرم كه در آمریكا جراح 
تابلو حدود  برایم می فروشد؛ هر  است، 
تابلوی  مــی رود.  فروش  دالر   30000
معــرق روی دیوار خانــه  را خودم كار 
كرده ام. هم نقاشــی اش را كشیده ام و 
هم معرقش را كار كرده ام. در مدرســه 
هم با بچه ها نمایــش كار می كردم. با 
این روش هــا بچه ها را بــه تفكر وادار 
می كردم. بچه ها بســیاری از مســائل 
ضــروری را به طــور غیرمســتقیم در 

همین كارها یاد می گیرند.

 باقــری: چطور شــد كه در 
معماری  رفتید  ســالگی   80 سن 

خواندید؟ 
سال 78 به دانشگاه تهران رفته بودم. 
در آنجا یكی از شــاگردان ســابقم را 
دیدم كه در آن زمان رئیس دانشــكدة 
معماری بود. به او گفتم شــما به من 
بدهكارید. پرســید چطــور؟ گفتم در 
ســال 1329 در این دانشكده پذیرفته 
ندادند درس  اجــازه  اما  بودم،  شــده 
بخوانم. بررســی كرد و دید درســت 
اســت. گفت حاال حاضریــد بخوانید؟ 
گفتم بله و از آن موقع تا ســال 1393 

معماری را خواندم و تمام كردم.

بــا  باقــری: خانواده تــان   
فعالیت های متنوع شــما مشكلی 
از  هــم  كمی  لطفــًا  ندارنــد؟ 

خانواده تان بگویید. 
ازدواج كردم.  مــن در 17 ســالگی 
همســرم هم شش ماه از من کوچک تر 
بود. هم چنان با هــم زندگی می كنیم. 
از من هم جوان تر اســت. چهار فرزند 
داشــتم. یكی در ده ماهگی بیمار شد و 
از دنیا رفت. یكی هم در ســال 1360 
در بیست ســالگی در حادثــه ای فوت 
شــد. اآلن یك دختر و یك پسر دارم. 
دخترم سارا در آلمان زندگی می كند و 
دكترای گفتاردرمانی دارد. پسرم ساالر 
دكترای متالورژی خوانده اســت و در 
ایران مشــغول به كار است. با همسر و 

فرزندان و نوه هایم رابطة خوبی دارم. 

 باقــری: توصیة شــما به ما 
معلمان جوان چیست؟

تــا می توانید دل به دســت آورید تا 
صاحبدل شوید. به قول سعدی: 

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
بشکست عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختیار کردی از آن این فریق را 

گفت آن گلیــم خویش به در می برد 
ز موج

وین جهد می کند که بگیرد غریق را 
همیــن. شــاگردان من بســیار من 
را دوســت داشــتند و من هم آن ها را 
دوســت داشــتم. زندگی همین است. 
در حال زندگی كنید. در حال زیستن 
خیلــی هنر می خواهد. اغلــب افراد یا 
حسرت گذشــته را می خورند یا نگران 

آینده اند. 

 باقــری: چگونه می توانیم در 
حال زندگی كنیم؟ 

بــرای ایــن كار باید هفــت نكته را 
رعایت كنید: اول، خودتان را دوســت 
بداریــد؛ دوم: آرزوهــای خودتــان را 
اولویت بنــدی كنید تــا به ترتیب عمل 
كنید؛ سوم: هدف داشته باشید. یعنی 
چقدر  می خواهیــد؟  چــه  كه  بگویید 
می خواهید؟ چطــور می خواهید؟ كجا 
می خواهید؟  چه وقــت  می خواهیــد؟ 
باعث  این  می خواهیــد؟  با چه كســی 
می شــود هدفتان برای خودتان روشن 
شــود؛ چهارم: همیشه ارزش های خود 
را بدانیــد. یعنــی اول ارزش هایتان را 
بدانیــد و بعد طبقه بنــدی كنید و بعد 
معنا كنید و با شــناخت ارزش هایتان 
خودتــان را بشناســید؛ پنجم: ببینید 
چه چیزهایــی تعادل شــما را به هم 
می زنــد. برخــی غریــزی هســتند و 
برخی اكتســابی اند. شما برای متعادل 
شــدن حركت می كنیــد و حركت هم 
بركت مــی آورد؛ ششم: چگونه دوست 
می یابید؟ دنبال كسی بگردید كه شما 
را كامل كند، نه اینكه كســی باشــد 
كه شبیه شما باشــد؛ هفتم و در آخر: 
چگونه ارتباط برقرار می كنید؟ من باید 
از حواس خودم به خوبی اســتفاده كنم 

و اول از همه با خودم ارتباط درســتی 
برقرار كنــم. همچنین بایــد با ابزار و 
وســایل خودم درســت ارتباط برقرار 
یعنــی وســایلم در خدمت من  كنم، 
باشند نه من در خدمت وسایلم. ارتباط 
درســت با گیاهان را بیاموزم و ارتباط 
درست با حیوانات را هم یاد بگیرم. بعد 
ارتباط  انسان ها درست  با  یاد می گیرم 
برقــرار كنم. در نهایت، بدانم خدا یكی 
است و از من یكی آفریده است. خودم 
را با هیچ کس مقایسه نكنم. بدانم او از 
خودش در من دمیــده و من را مانند 

خودش یگانه آفریده است. 

چگونه  را  معلم  ملك عباسی:   
تعریف می كنید؟

می گوید،  كــه  اســت  كســی  معلم 
كودكم، نیامدم به تو چیزی یاد بدهم، 
آمده ام از تو یاد بگیرم كه تو چگونه یاد 
می گیری. آنگاه با شــانه های خود پلی 
می سازم تا به راحتی از آن بگذری. بعد 
از تو هم این پل را خراب می كنم تا من 
و تو بتوانیم پلی بســازیم كه دیگران از 

آن عبور كنند. 
معلم نباید خودش را بیهوده فرسوده 
كند. معلمــی كه خــودش را مصرف 
می کنــد، معلم خوبی نیســت. مادری 
هم كه خودش را مصرف می كند، مادر 
خوبی نیســت. معلم باید شــاگردان را 
مصــرف كند و از آن ها یاد بگیرد. مادر 
بایــد هر روز از فرزنــدش بیاموزد. اگر 
دقت كنیــم، می بینیــم بچه ها خیلی 
چیزهــا به ما یاد می دهنــد. به برخی 
معلمان اگر بگویید بروند ســر كاسی 
درس بدهنــد كه قبــًا درس داده اند، 
می گویند نمی روم و خســته شــده ام. 
چــون فكر می كنند دفعــة دوم این ها 
همان هــا هســتند، در صورتی كه این 
بچه ها تغییر كرده اند و باز هم می توان 

از آن ها آموخت. 
و نكتة آخــر اینكــه از همدیگر یاد 
بگیریــم. معلــم تا معلم نبینــد، معلم 
نشــود. معلمان خــوب را پیدا كنیم و 
از آن ها یاد بگیریم؛ همان طور كه یك 
كلمة عامه، مــن و زندگی ام را تغییر 

داد. 
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متن را ورانداز می کند و زود در وباگ منتشــر می كند. دوســت دارد 
هرچه زودتر ایده ها را ببیند. رایانة كیفی ) لپ تاپ( را که می بندد، باید برای 
درس تفکر و  پژوهش فردا آماده شود. سعی می کند موضوع را از ذهنش 
بیرون کند و بر موضوع تفکر و پژوهش متمرکز شود، اما فکر طراحی 
فعالیتی خوب برای نشــان دادن خطر مونوکسیدکربن، مثل ساعتی 
که زنگش را خاموش نکرده باشــی، همین طور در گوشة ذهنش زنگ 
می زند. ســاعت یازده ونیم است. می رود که بخوابد. یکهو همان فکر در درونش 
می گوید وباگ را چک کن! شاید دوستی، آشنایی، غریبه ای، یادداشتی گذاشته باشد!.. 

٢۶آبان٩٨-کالسسرددرمیانۀفرایندسوختن
امروز رســيدیم به صفحۀ ۱۶ از علوم تجربی پایۀ هشــتم؛ «فرایند سوختن». بحثم 
رســيد به توضيح فرایند ســوختن. توضيح دادم که از ســوختن گاز و چوب در فضای 
دربســته ای مثل اتاق، عالوه بر بخار آب و دی اکسيدکربن، مونوکسيدکربن هم توليد 
می شــود. در کتاب فعاليتی آمده بود دربارۀ خطرات گاز مونوکســيدکربن و اینکه اگر 

انسان چند دقيقه در معرض تنفس این گاز قرار گيرد، ممکن است بميرد. 
دارم در مــورد ایــن مطلب توضيح می دهم. کالس کم کــم دارد در چرت فرو می رود. 
یاد دوســتم، همســر و طفلشــان می افتم که در اثــر همين گازگرفتگی، جانشــان 
را از دســت دادنــد. هر چه بــه صدایم زیر و بــم می دهم، انــرژی چندانی در کالس 
دميده نمی شــود. زینب زالی دارد روی کاغذ دفترش پنجره می کشد. نيم نگاهی به 
نقاشــی اش می کنم و می گویم، بچه ها، واقعاً خطرش را حس می کنيد؟ چشــم ها 
بی روح به من خيره می شــوند. مهســا قربانی می گوید: «خانم در این منطقه، اکثر 
خانه ها بخاری دارند و اتاق هاشــان را هم برای زمســتان، کيپ می کنند، 

درز پنجره ها را هم می گيرند، اما تا حاال نشنيده ایم اتفاقی بيفتد.» 
یــاد تلفن مادر دوســتم و صــدای لرزانش می افتم که از پشــت خط 
می گفت ندا دیگر نيست! بقيۀ حرف های مهسا را نمی شنوم. وقتی 
ذهنــم دوبــاره به کالس بــر می گردد که مهســا حرف هایش تمام 
شــده اســت. دلم می خواهد بچه ها واقعاً خطر مونوکسيدکربن 
را بفهمند. دوســت دارم حداقل زمســتان امســال درس علوم 
در ایــن منطقه بــه این درد بخورد که کســی دچار گازگرفتگی 
نشود! نمی دانم برای این موضوع چه کار باید بکنم! می خواهم 
بــه خودم فرصت بدهــم. می گویم دفترهایشــان را دربياورند تا 
تمرین هــای فصــل قبل را حل کنيــم. اما واقعاً بایــد چه کار کنم؟ 
نمی دانم نوشــته های این تازه معلم را کســی می خواند یا نه! 
اما از شــما خوانندۀ محترم تقاضا می کنم، واقعاً اگر ایده ای 
داریــد، به من بگویيد چگونه بچه ها را به موضوع حســاس 
کنم. خالصه که ایده الزم هســتيم و خریدار ایده های ناب 

شما! 

هرچه زودتر ایده ها را ببیند. رایانة كیفی ) لپ تاپ( را که می بندد، باید برای 

می زند. ســاعت یازده ونیم است. می رود که بخوابد. یکهو همان فکر در درونش 
می گوید وباگ را چک کن! شاید دوستی، آشنایی، غریبه ای، یادداشتی گذاشته باشد!.. 

درز پنجره ها را هم می گيرند، اما تا حاال نشنيده ایم اتفاقی بيفتد.» 
یــاد تلفن مادر دوســتم و صــدای لرزانش می افتم که از پشــت خط 
می گفت ندا دیگر نيست! بقيۀ حرف های مهسا را نمی شنوم. وقتی 
ذهنــم دوبــاره به کالس بــر می گردد که مهســا حرف هایش تمام 
شــده اســت. دلم می خواهد بچه ها واقعاً خطر مونوکسيدکربن 
را بفهمند. دوســت دارم حداقل زمســتان امســال درس علوم 
در ایــن منطقه بــه این درد بخورد که کســی دچار گازگرفتگی 
نشود! نمی دانم برای این موضوع چه کار باید بکنم! می خواهم 
بــه خودم فرصت بدهــم. می گویم دفترهایشــان را دربياورند تا 
تمرین هــای فصــل قبل را حل کنيــم. اما واقعاً بایــد چه کار کنم؟ 
نمی دانم نوشــته های این تازه معلم را کســی می خواند یا نه! 

 در این بخش از خانم 
صبوری می گفتیم که 

فارغ التحصیل رشتة فیزیک از 
دانشگاه فرهنگیان است، عاشق 
معلمی است و امسال تدریس 

علوم  متوسطه و تفکر و پژوهش 
پایة هشتم را برعهده دارد. از 
وباگی گفتیم که راه انداخته 

است و در آن تجربه های 
معلمی اش را به  اشتراک 

می گذارد و از کامیابی ها و 
ناکامی هایش می گوید. 
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تربیت
 نرگس سجادیه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - تصویرگر: سید میثم موسوی



رویکرد اسامی عمل1 بر ارتباط همه جانبة دانش آموز با موضوع 
درسی تأکید دارد. البته باید توجه داشت که این ارتباط می تواند به 
دو صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد. یعنی الزم نیست برای همة 
موضوعات، در زندگی فعلی دانش آموز مسئله یا نیازی پیدا کنیم 
و قبای علم را به آن بیاویزیم، بلکه می توانیم و باید، دایرة تجربه ها 
و دنیای دانش آموز را گسترش دهیم. این بسط و گسترش، ما را با 
دنیایی وسیع تر مواجه خواهد ساخت و امکان های بیشتری برای 
ارتباط یافتن با موضوعات علمی به مــا خواهد داد. با این كار، از 
یک سو انگیزة دانش آموزان برای یادگیری بیشتر می شود و از سوی 

دیگر فاصلة میان نظر و عمل از میان برداشــته می شود. بیشتر 
دانش آموزان احساس می کنند آموخته های علمی شان در زندگی 
روزمره به کار نمی آیند و دردی را درمان نمی کند. در مقابل، این 
پیوند می تواند دانش آموز را پی گیر آموختن کند و وی را به فعالی 
در جامعــة خویش تبدیل کند. باید ببینیــم دانش آموزان خانم 
صبوری با روایت های روزنامه ای چه خواهند کرد و چگونه از وقوع 
گازگرفتگی در خانواده های پیرامون خود پیشگیری خواهند کرد. 

پی نوشت:
1. باقری، خسرو )1386(. درآمدی بر فلسفه تعلیم وتربیت جمهوری اسامی ایران. جلد نخست. 

تهران: انتشارات علمی ـ فرهنگی.
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۴آذرماه٩٨،تجربهایبهداغیآتشوفرایندسوختن
گویی این من نيستم که می نویسم. کلمه ها هستند که می آیند و کليدهایی که تندتند و پشت سر هم فشرده می شوند ...! 

چقدر هيجان دارم!
امروز بچه ها خيلی هيجان زده بودند. اولين بار بود که اجازه پيدا کرده بودند با خودشــان گوشــی به مدرسه بياورند. دیروز 
که از آن ها سؤال کردم چه کسانی می توانند گوشی هوشمند با خودشان بياورند، تقریباً دست تمام بچه ها باال رفت. اول 
که خيلی تعجب کردم! تقریباً همه به گوشی هوشمند دسترسی دارند! بعد گفتم ما هشت تا گوشی الزم داریم تا دو به 

دو بتوانيد استفاده کنيد. در نهایت قرار شد هشت نفر گوشی بياورند. 
امروز، از اول کالس، سؤال پيچم می کردند كه: «خانم قرار است چکار کنيم با گوشی هایمان؟» «خانم اینترنت گوشی را 

روشن کنيم؟» «خانم، به چه سایتی برویم؟» 
می گویم: «صبر کنيد حاال  می گویم. هفت ماهه به دنيا آمدید؟» 

شروع می کنيم. از قضية خطرناک بودن گاز مونوکسيدکربن و گازگرفتگی می گویم. می گویم: «می خواهيم در صفحة حوادث 
روزنامه ها، داســتان گازگرفتگی افراد و خانواده ها را جســت وجو کنيم. هر گروه صفحة حوادث یک روزنامه را جست وجو کنيد. 
باید در آرشيو، عبارت گازگرفتگی را تایپ کنيد.» دوباره سؤال ها پشت سر هم شليک می شوند: «خانم، می آید صفر مورد.» 

«خانم می آید قاتل خاموش!»
بعد از رفتن باالی سر هر گروه و جست وجو با عبارت های مشابه، باالخره همه داستان هایی برای خواندن پيدا می کنند. 
قرار است هر گروه، روایتی از گازگرفتگی را که جالب دیدند، برای کالس بخوانند. شروع می کنند: ۱۳۹٤/۱۰/۱: گازگرفتگی 
۱۱ دانشــجو را راهی بيمارســتان کرد و ... روایت ها، یک به یک خوانده می شوند. کم کم صداها می لرزند و مکث ها طوالنی 

می شوند. 
جو کالس سنگين شده است. گازگرفتگی و عواقب آن از البه الی صفحه های روزنامه به کالس راه یافته اند و دارند تجربه ای 
را برای بچه ها می سازند؛ تجربه ای که گرچه مستقيم نيست، گرچه کوتاه است، اما با احساس و وجود بچه ها درهم آميخته 
است. روایت ها که خوانده می شوند، یکی می گوید: «خانم، ما نمی خواهيم برای ایمن سازی خانه های محل کاری بکنيم؟ 

واقعاً ما مسئوليت داریم.» یکی دیگر می گوید: «من واقعاً حاضر نيستم خانواده ام را این طوری از دست بدهم!» 
می گویم: «فکر خوبی اســت. تا هفتة آینده درباره اش فکر کنيد، ببينيد چه کار می توان کرد؟ من هم فکر می کنم ببينم 

چه کاری می توانيم بکنيم.» 
اآلن که این ها را می نویسم، هنوز دقيق نمی دانم هفتة آینده چکار می کنيم، اما خيلی خوش حالم که باالخره مطالب این 

کتاب علوم به جایی از زندگی بچه ها گره خورد. 

پی نوشت:  مفهوم تجربة نيابتی و نقش آن در پيوند زدن نظر به عمل را تازه امروز به صورت واقعی و عملی! فهميدم. 

با چشم های در آستانة خواب، به صفحة رایانه خیره می شود و می رود سروقت یادداشت ها. چند تا متلک و چند تا دلداری، تا می رسد به اسم 
فهیمه بهرامی. فهیمه، دوست صمیمی اش در دانشگاه بود. چقدر دلش برای فهیمه تنگ شده است! دختر مهربان و خوش فکری که بعد از 
تحصیل، در یکی از شهرستان های اطراف تبریز درس می دهد. فهیمه نوشته است: »مریم! برو سراغ روزنامه! یادت می آید برای انتخابات مجلس 
یک ماه قبل شروع کردیم آرشیوخوانی و درآوردن مواضع کاندیداها؟ چقدر خوش گذشت! چقدر چیز یاد گرفتیم. اندازة یک تاریخ انقاب، از 
مذاکرات مجلس، چیز می شد فهمید. به نظرم امتحان کن.« چشم های خواب آلوده، با خواب خداحافظی می کنند و مریم تا نزدیک اذان صبح با 
خودش فکر می کند چطور روزنامه و گازگرفتگی را در کاس هشتم حاشیة شهر، با این بچه های شیطان و سر به هوا، به هم پیوند بزند؟ اصًا از 
کجا روزنامه بیاورد؟ این مدرسه ای که به زور هشت کاس را در آن جا داده اند، کتابخانه اش کجا بود؟ به رایانة كیفی فکر می کند. اگر بتواند مدیر 

را راضی کند، می توان گفت بچه ها یک روز اجازه داشته باشند برای این فعالیت با خودشان گوشی بیاورند مدرسه. شاید... !
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 مقدمه
در یادداشــت شمارة قبل، با بیان مسئله ای دیگر در کالس های 
مرسوم و رفع آن با رویکرد کالس معکوس، به تجربه های زیسته 
برخی از معلمان در مورد فیلم آموزشی پرداختیم. در این شماره 
نیز با اشــاره به بعد دیگری از کالس معکــوس، به اهمیت فیلم 

آموزشی و نکات تکمیلی مربوط به تهیه آن خواهیم پرداخت.
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یادگیری معکوس با 

فیلم آموزشی 

 تغییرفضاوزمان
درکالسمعکوس

کاس معکــوس تجدید نظری بنیادی 
را در دو بعد مهــم آموزش، یعنی »زمان 
و فضا«، از مــا می خواهد. در کاس های 
مرسوم، یک تختة سیاه در جلوی کاس 
قرار دارد که در برخی مدرسه ها جای خود 
را به تخته وایت برد داده است. پس از آن، 
در بسیاری از کاس ها پردة نمایش، اورهد، 
صفحة نمایشگر و دیتاپروژکتور ظاهر شد. 
صندلی یا نیمکت هــای دانش آموزان نیز 
به طور منظم رو به ســمت جلوی کاس 
قرار می گیرد. در تمام این شرایط، کاس 
درس بیشــتر به مثابه یک مرکز نمایش 

پدیدار می شود تا مرکز یادگیری.

کاس معکــوس با بازنگری نســبت 
به فضای کاس، به دگرگون ســاختن 
در  می پــردازد.  آن  از  اســتفاده  روش 
ایــن روش، با تغییــر چیدمان صندلی 

و میزها به منظــور ارتباط چهره به چهره 
دانش آموزان برای تعامل و کار گروهی، 
جلــوی کاس معنی ســابق را نخواهد 
داشت. همچنین، در زمان اضافی کاس 

مقدمه
در یادداشــت شمارة قبل، با بیان مسئله ای دیگر در کالس های 
مرسوم و رفع آن با رویکرد کالس معکوس، به تجربه های زیسته 
برخی از معلمان در مورد فیلم آموزشی پرداختیم. در این شماره 
نیز با اشــاره به بعد دیگری از کالس معکــوس، به اهمیت فیلم 

آموزشی و نکات تکمیلی مربوط به تهیه آن خواهیم پرداخت.

فیلم آموزشی 
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یادگیری
معکوس

 محمد نیرو، دبیر ریاضی و دکترای برنامه ریزی درسی -  بهمن دانشیان، دبیر عربی و کارشناس تولید محتوا
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که به وسیلة محتوای آموزشی در اختیار 
دانش آمــوز ایجــاد می شــود، می توان 
برای بهره وری شایســته تر و عالی تر به 
اجــرای فعالیت های بیشــتر و متفاوت 

دانش آموزان در کاس اندیشید.

 ویژگیهایمفیدکالسمعکوس
 صرفه جویی در زمان تدریس: در 
کاس معکوس، مفاهیم درسی که به طور 
مرســوم معلم به دانش آمــوزان منتقل 
می کنــد، در قالب محتوایی آموزشــی 
از جمله فیلــم، در اختیار ایشــان قرار 
می گیرد. بدین ترتیب،  به زمان پیش روی 
معلــم در کاس افزوده می شــود. این 
شــرایط در بیشــتر درس ها امکان پذیر 
اســت. برای مثال، در درس های نظری 
چون علــوم، ریاضی، فارســی، تاریخ و 
اجتماعــی، حتــی در درس های عملی 
چون کار و فنــاوری، هنر و تربیت بدنی! 
بدین ترتیب که معلــم قواعد کار، نحوة 
اســتفاده از فنون و ابزار، دستورالعمل ها 
یا تکنیک ها را در فیلم ارائه می کند و در 
زمان کاس درس به انجام آزمایش های 
بیشــتر، پروژه، فعالیت و تمرین عملی و 

گروهی خواهد پرداخت.

بهره مندی  و  بازبینــی  امکان   
درس،  کاس هــای  در  غائبــان: 
دانش آموزانی با سرعت یادگیری و گیرایی 
متفاوت حضــور دارند. از این رو، تدریس 
معلم در هر ســطح، بــرای گروهی دیگر 
مال آور یا کم بازده می شود. تماشای فیلم 
آموزشــی در منزل، این فرصت را ایجاد 
می کند که مشکل تندی یا کندی سرعت 
یادگیری دانش آموزان برطرف شــود. در 
این حال، غائب های کاس نیز از تدریس 

معلم باز نخواهند ماند.

 بهره جویی از رسانه های متنوع: 
در مدل سه ضلعی کاس درس مطلوب 
که دکتر محمــود امانی در ویژه نامة 
پایة دهم مجلة رشــد معلم، با شناسة 
تصویری مقابل ارائه کرده اســت، ضلع 
اول به رسانه های پرشمار اشاره می کند. 
وجــود فیلم های آموزشــی در کاس 
معکوس، گذار از کتاب درسی به عنوان 
تنها رســانة محتوای آموزشــی را نوید 
می دهد. این موضوع با نظریة هوش های 
چندگانــه نیز ســازگار اســت. چرا که 
بنــا بر نظر گاردنر، تنهــا 20 درصد از 
دانش آمــوزان از هوش هــای کامی و 
ریاضی بــاال برخوردارنــد. بنابراین، در 
کاس معکــوس، هوشــمندان فضایی 
فرصــت بهره منــدی از ابــزار اصلی تر 
شــناختی خــود را در فرایند یاددهی ـ 
یادگیری می یابند و امکان بازنمایی های 
متعدد مفاهیم نیز از رهگذر بهره جویی 

از تنوع رسانه ها مهیا می شود.

آمادگی  نداشتن  عوارض  رفع   
و تمرکــز: به طور طبیعــی، برخی از 
دانش آمــوزان بــا پرش ذهنــی بدون 
آمادگی جســمی، فکری یــا روحی در 
کاس حضــور پیــدا می کننــد و بهرة 
الزم را از تدریــس معلم نمی برند. فیلم 
آموزشی این فرصت را ایجاد می کند که 
در زمان آمادگی کافی آن را مشــاهده 
کننــد و عارضة حواس پرتی احتمالی را 
با عقب بردن و تکرار دوبارة فیلم جبران 

کنند.

 بستر گسترده تر تعامل و توجه 
به سطوح باالتر شناختی: وقتی فیلم 
آموزشــی در خانه تماشــا شود، عرصة 
تعامل در کاس بیشــتر می شــود. این 
فرهنگی1  اجتماعی ـ  نظریة  با  شــرایط 
که بین تعامل و یادگیــری رابطة عّلی 
قائل اســت و یادگیری را اساسًا در گرو 
یادگیری عمیق  تعامل می داند، فرصت 
و ماندگار و در ســطوح باالتر شناختی 
را بیشتر فراهم می کند. به عبارت  دیگر، 
و  بهره مندی در ســطوح ذهن سپاری2 
فهمیدن3 با تماشــای فیلم آموزشی در 
منزل و فرصت ایجاد ســطوح شناختی 

باالتــر )به کارگیری٤، تحلیــل5، نقد و 
ارزیابی6 و آفرینــش7( در کاس فراهم 

می شود.

محبوبیت  و  پویایی  تســلط،   
در  به ویــژه  معلم،  معلــم:  مضاعف 
تدریــس کتاب جدید، با ســاخت فیلم 
آموزشی، قبل از کاس به قدری تسلط 
همچنین،  می یابــد.  دســت  محتوایی 
فضای تنــوع و لذت یادگیــری که در 
کاس معکوس ایجاد می شــود، مانع از 
روزمرگی و رخوت وی می شود و با خلق 
فیلم های آموزشی، پویایی انگیزه بخشی 
را بــه ارمغــان می برد. گفتنی اســت، 
دانش آموزانــی که بــه زحمت معلم در 
ســاخت این محتواهــای اثربخش پی 
می برنــد، ارادت و محبت خاصی به وی 

پیدا می کنند.

 نکاتیدربارۂفیلمآموزشی
نگارندگان، براساس تجربه های زیسته، 
اثربخشــی بیشــتر فیلم آموزشی را در 
گــرو چند نکته می داننــد. با این حال، 
برای مشــاهدة نمونه هایی از فیلم های 
آموزشــی، می توانید از شناسة تصویری 
مقابل8 استفاده کنید. الزم به ذکر است، 
در این وبگاه، آموزش نحوة اســتفاده از 
نرم افزار »کمتاســیا استودیو«9 به شکل 
فیلم در دســترس اســت. این نرم افزار 
برای ساخت فیلم آموزشی کاربرد دارد.

 مدت زمان فیلم را کوتاه بگیرید. 
با توجه به سن و حوصلة مخاطب، تا حد 
ممکن باید فیلم آموزشــی کوتاه باشد. 
نگاه کردن فیلم آموزشــی و یادگیری 
مبتنی بر آن، گاه چند برابر نگاه کردن 
فیلم ســرگرم کننده زمان می برد.  یک 
بنابراین، می تــوان یک یا یک ونیم برابر 
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پایة تحصیلی برحســب دقیقه را برای 
تعیین حداکثر مدت زمان فیلم آموزشی 
پیشــنهاد کرد. برای مثــال، برای پایة 
چهارم، فیلم آموزشــی می تواند حدود 
چهار تا شــش دقیقه باشد. اگر تدریس 
شما به زمانی بیش از این نیاز دارد، الزم 

است فیلم را در چند قطعه ارائه کنید.
 قالب ارائة مناسب را برگزینید. 
فیلم های آموزشی می توانند بر بسترهای 
متفاوتی ارائه شــوند. مرسوم ترین آن ها 
ضبط صفحة نمایش10 است؛ به ویژه اگر 
تصویر صفحة کتاب درســی در زمینة 
آن باشــد. پویانمایی های آموزشی و نیز 
حضور مدرس در مقابل دوربین از دیگر 
مواردی هســتند که هر یک مزیت های 
خاص خود را دارند. هر چند تلفیق این 
روش ها می تواند نتایج بهتری به همراه 

داشته باشد.
ولــی  بی تکلــف  و  ســاده   
غیرمالل آور ارائه کنید. از آنجا که در 
این نوع آموزش، مخاطب به طور مستقیم 
با معلم تعامل ندارد، بهتر است مطالب 
آموزشی به ساده ترین نحو ممکن بیان 
شوند تا جای هیچ گونه ابهامی برای وی 
باقی نماند. البته این موضوع بدین معنا 
نیســت که ما با توضیح واضحات، باعث 
خستگی یا دلزدگی مخاطب شویم. در 
عین حال، ارتبــاط صمیمی و بی تکلف 
و گاه همراه با شــوخی های مؤدبانه که 
در کاس های حضوری نیز رایج اســت، 

تنوع و رفع خستگی ایجاد می کند.
دهید.  اهمیت  صدا  کیفیت  به   
شــاید مخاطبان با کیفیت به نســبت 

بیایند، ولــی غالبًا  پایین ویدیو کنــار 
کیفیت پایین صــدا را بر نمی تابند. در 
این صورت، ارتبــاط خوبی با آن برقرار 
نمی کننــد. توصیة ما این اســت که تا 
حد ممکن از میکروفون داخلی لپ تاپ 
اســتفاده نکنید، چرا کــه معمواًل نویز 
بیشــتری دارد که ممکن است تمرکز 
را کم کند. بهتر است از میکروفون های 
بیرونی مانند مدل های یقه ای اســتفاده 
کنید. هنگام تهیة محتوای آموزشــی، 
هرگونه صدای اضافــی را حذف کنید؛ 
حتی صــدای موســیقی زمینــه. این 
راهــکار، مثل به کار نبــردن زمینه های 
متحرک، مانــع از حواس پرتی مخاطب 

می شود.
 ارتباط چشــمی برقرار کنید! 
بهتر اســت در مواردی کــه صرفًا در 
حال ضبط صفحة نمایش هســتید، باز 
هــم تصویر ویدیویی کوچکی از شــما 
وجود داشته باشــد. این کار به واقعی 
و ملموس بودن آموزش کمک شایانی 
می کند. در این حــال، به زبان بدن و 
لحن صدا کــه حامل بیشــترین پیام 

است، توجه کنید.
 فیلم تعاملی بسازید. از مخاطب 
بخواهید کاری برایتان انجام دهد. مانند 
انجــام بخش های فعالیت، تمرین یا کار 
در کاس کتاب درســی. به این منظور، 
مکث هایی بــرای انجام یا اندیشــیدن 
آموزش  نوعی  به این ترتیب  کنید.  ایجاد 
تعاملی ارائه خواهید کرد. بنابراین، الزم 
اســت پیش از ضبط ویدیو، سناریویی 
را با شــروع و پایان مشخص کنید و به  

نوعی هدف و مسیر دستیابی به آن را به 
مخاطب نشان دهید.

 فرمــت و حجم مناســب را 
برگزینید. فیلم هــا را با فرمتی ذخیره 
کنید که روی دســتگاه های بیشــتری 
بتوانند پخش شــوند. مرســوم ترین و 
بهتریــن فرمت ویدیویی mp٤ اســت 
که فشردگی بسیار مناسب دارد. با این 
وصف، حجــم فایل ها را با اســتفاده از 
برنامه های فشرده ساز به میزانی کاهش 
دهید که مخاطب با ســرعت و سهولت 

بیشتری بتواند آن ها را دریافت کند.
 کامل گرا نباشید. ایدئال گرایی را 
کنار بگذارید و از همان جلسات نخست 
ساخت محتوا، انتظار خروجی فوق العاده 
را نداشته باشــید. قرار نیست شما یک 
فیلم استودیویی کامًا حرفه ای بسازید، 
فقط کافی اســت هر محتــوای جدید، 
کمــی از قبل بهتر و کم نقص تر باشــد. 
کامل گرایــی بیش از حد ممکن اســت 
شــما را از ادامة این مســیر منصرف یا 
کار را برایتان دشــوار کند و وقت بسیار 

بیشتری از شما بگیرد.
 چنــد نکتة کوتــاه ولی مهم! 
هنگام ضبط فیلم از ســه پایه استفاده 
کنید تا دوربین حرکت کمتری داشــته 
باشــد و کادربندی شــما تغییر نکند. 
باکیفیــت  از عکس هــای  همچنیــن، 
اســتفاده کنید و در نهایت اشــکاالت 
موجود در محتوای آموزشــی خود را با 
اســتفاده از نرم افزارهــای تدوین فیلم، 
برطــرف کنید.  از جمله »کمتاســیا« 
نحوة دسترسی چندگانه )کانال، فلش،  
سی دی، وبگاه آپارات یا سامانة مدرسه( 
را برای فیلم ها ایجاد کنید. شکیبا باشید 
و از فرصت تابســتان بهرة ویژه ببرید و 
باالخره، قبل از خروجی گرفتن، فیلم را 

بازبینی نهایی کنید.

پی نوشت ها
1. Sociocultural Theory
2. Remembering
3. Understanding
4. Applying
5. Analyzing
6. Evaluating
7. Creating
8. http://www.yadgirieasan.com/
9. Camtasia Studio
10. screen capture
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گفتوگو
زهرا فرنیا

گفتوگوگفتوگوگفتوگوگفتوگو

تفاوت ها را بپذیریم
گفت وگو با کیانا تقی خان، مدیر مرکز خیریۀ دوست اتیسم 
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 دربارة اختالل اوتیسم توضیح 
می دهید؟

اوتیسم اختالی ســت که در سه سال 
اول زندگی خودش را نشــان می دهد. از 
همان سن به بعد، تفاوت های فرد اوتیسم 

با هم ســاالن بارزتر می شــود. این نوعی 
اختال عصبی رشــدی است، یعنی هم 
مغز و هم رشد را درگیر می کند. کودکان 
طیف اوتیســم از نظــر فیزیولوژی هیچ 
مشــکلی ندارند. هر اتفاقی که در آن ها 

گفت وگوی من و خانم دکتر بهارک طالبلو، عضو شورای برنامه ریزی مجلة رشد معلم با 
خانم تقی خان، مدیر مرکز خیریة دوست اوتیسم در تهران، بحث مفصل و فراوانی بود. در 
حد این چند صفحه تالش کرده ایم مهم ترین نکات مربوط به اوتیسم را بگوییم، اما ادامه را 

بر عهدة شما می گذاریم، کتاب و جست وجوی اینترنتی!
کیانا تقی خان، کارشناس ارشد کودکان استثنایی دانشــگاه تهران، دربارة مرکزی که 
هم اکنون مدیر آن است، این گونه می گوید: »مرکز دوست اوتیسم خیریه ای ست در راستای 
ارائة خدمات آموزشی به کودکان و خانواده ها و آگاهی بخشی به جامعه. خیریه ای نیست که 
کمک مالی کند، چون افراد اوتیسم بیشتر از پول به فرهنگ و بستر مناسب برای زندگی نیاز 
دارند. ناگفته نماند، اگر حس کنیم خانوادة فرد اوتیسم وسع مالی شرکت در کالس ها را ندارد، 
کالس هایی ارزان تر یا رایگان در اختیارشان قرار می دهیم، اما چون اختالل اوتیسم مشکلی 

مادام العمر است، بهتر است به جای کمک مالی، فرد و خانواده را توانمند کنیم.«

می افتد، به عملکرد مغز مربوط است. به 
هیچ عنوان عقب ماندة ذهنی نیســتند، 
صرفًا در چند حیطه مشکل دارند؛ اعم از 
روابط اجتماعی، ارتباطات و تعامل، رفتار، 

قدرت انتزاع و تخیل.
نشــانه های مختلفی دارد، مثًا برخی 
والدیــن مراجعه می کنند که فرزند ما به 
موقــع حرف نزده یا از ابتــدا قان و قون 
نکرده است. البته کم پیش می آید تا قبل 
از سن مدرســه متوجه اوتیسم کودکی 
نشویم، مگر اینکه عملکرد خیلی خوبی 

داشته باشد.

 چگونه متوجه شــویم کودکی 
اوتیسم دارد؟

تشــخیص توســط متخصــص انجام 
می شود، اما با دیدن نشانه ها باید کودک 
را برای تشخیص بیشتر پیش متخصص 
فرستاد. مثًا در کاس درس، دانش آموز 
حرفی به شدت ناهنجار می زند. رفتارهای 
کلیشــه مثل عقب و جلو شــدن دارد یا 
رفتارهای تکراری مثل گفتن چندین بارة 
یک حرف. تکرار طوطی وار کلمات معلم و 
اطرافیان هم نشانه ای است. این نشانه ها 
ممکن است همه با هم بروز نکنند. مثاً  
در مورد دیگری، شــخص اوتیسم شاید 
هیچ حرفــی نزند، مگــر در موقع نیاز، 
این افراد معمواًل تماس چشــمی ندارند. 
نشانة دیگر این است که وسایل را مقابل 
چشــمانش بچرخاند و خــود را از نظر 
دیداری هشــیار کند. متوجه شوخی ها و 
طعنه  و کنایه ها نشود یا مرزهای فیزیکی 

را تشخیص ندهد. 

چقدر  اوتیســم  ویژگی های   
واضح هستند؟

کودک در دو ســالگی تفــاوت بارزی 
با هم ســاالن ندارد؛ مثاً  ظاهر خاص یا 
مشکل جســمی. از طرف دیگر، بچه ها 
از این ســن تا چهارم دبســتان راحت تر 
یکدیگــر را می پذیرند و متوجه تفاوت ها 
نمی شوند. همچنین، آموزش در سطحی 
اســت که تقریبًا تمام بچه ها از پس آن 
برمی آینــد. هرچقدر آموزش به ســمت 
تخصصی شدن می رود و بچه ها به سنین 
بلوغ نزدیک تر می شوند، شرایط سخت تر 
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می شود، چون تفاوت های بیشتری نمایان 
می شوند.

باید  آموزش این افراد چگونه   
باشد؟

مسئلة بسیار مهم برای ما آموزش این 
بچه هاست. در این باره، شیوع بسیار زیاد 
اوتیسم در دنیا نیز موضوع مهمی است. 
طبق آمارها، از هر 59 تولد زنده دنیا، یک 
نفر مبتا به اوتیســم است. یعنی به طور 
تقریبی 1 تــا 1/5 درصد افــراد جامعه 
مبتا به اوتیسم هستند. برای این تعداد، 
زمانی که قرار اســت وارد مدرسه شوند، 
سه حالت داریم. یک: آن دسته ای که از 
نظر ضریب هوشــی یا مشکات دیگری 
که دارند، اصــاً  نمی تواننــد وارد نظام 
آموزشــی شــوند. دو: بچه هایی که وارد 
نظام مدرســه های اســتثنائی می شوند. 
سه: بچه هایی که وارد نظام مدرسه های 
عادی می شوند. این ها بچه هایی هستند 
که خانواده از مشــکل فرزندشان آگاه اند 
و بــا علم به این موضوع، بــاز هم وی را 
در مدرســة عــادی ثبت نــام می کنند. 
ندارند، می توانند  چون مشکل هوشــی 
در همان مدرســه تحصیل کنند. در این 
میان، برخی خانواده ها نمی خواهند بیان 
کنند فرزندشــان اوتیســم دارد. در این 
شرایط، نتیجة دلخواه را نمی گیرند، چون 
پرسنل مدرسه متوجه مشکل دانش آموز 
نمی شــوند و برخــورد مناســب را با او 

نخواهند داشت.
کشورهـا  برخـی  ر در  د
مدرسه های عادی یک 
واحــد اوتیســم دارند. 

یعنی کودک با تشخیص اوتیسم 
به مدرســة عادی می رود، اما آنجا 

دوره هایی می بینــد که معلم همراه 
یا معلم سایه با او همکاری می کند. 
در درس هایی مثل جبر که مفاهیم 

از درک دانش آموز اوتیســمی خارج 
است و به هم ریختگی ذهنی اش را در پی 
دارد، دانش آموز در واحد اوتیسم آموزش 

می بیند.
در برخی مدرســه ها برای دانش آموزان 
اوتیســم نشــانه های تصویری گذاشته 
می شود. از روی ساعت به آن ها می گویند 

اگر از کاس خارج شــوند، تا چقدر بعد 
باید به کاس برگردند و آن ها هم متوجه 
بسیار  اوتیســم  افراد طیف  می شــوند. 
نظم پذیر هســتند. نظم بــه فکر کردن 
آ ن هــا کمک می کنــد و کارهای عادی 
روزمره و منظم از به هم ریختگی  ذهنشان 

جلوگیری می کند.

 روابط هم ســاالن با این افراد 
چطور است؟

در درجة بعــدی، وقتی تمام کارکنان 
اوتیسم  دانش آموزی  می دانند  مدرســه 
دارد، هم ســاالن دانش آموز اوتیســمی 
مشکل ساز می شــوند. ممکن است او را 
مسخره کنند، دســت بیندازند یا مورد 

قلدری قرار دهند.
به نظرم بهتر اســت از ابتــدا به بچه ها 
آموزش بدهیم. طبــق تجربه دیده ام که 
بچه ها پس از آگاه شدن از شرایط فرد مبتا 
به اوتیسم، رفتار متفاوتی نشان می دهند. 
باید متوجه تأثیر بچه های مدرســه روی 

را  قدرتشــان  و  باشــیم  یکدیگــر 
دست کم نگیریم. گاهی وقتی به 
دانش آموزی آگاهی می دهیم، او 

در محیط خانواده دربارة اوتیســم 
صحبت می کند و از این طریق خانوادة 

او هم با این مشکل آشنا می شوند. 
حتــی 

ن  کا د کو

و  پدر  رفتار 
مادر را با این 

اصاح  افــراد 
 . می کننــد

فرهنگ ســازی را نمی توان از سنین باال 
شــروع کرد. البته تعــداد زیادی اختال 
وجود دارد که نمی تــوان دربارة تک تک 
آن ها آگاهی داد، اما همین که دانش آموزان 
را متوجه تفاوت ها بکنیم، مفید اســت. 
اینکه بدانند همة آن ها ممکن است خواهر 
و برادر متفاوتی داشته باشند و این مشکل 

ربطی به سن، نژاد و جنسیت ندارد.

 رفتــار معلم با کودک مبتال به 
اوتیسم چطور باید باشد؟

معلمی که اوتیســم را می شناســد و 
می فهمــد او کودکــی متفاوت اســت، 
می تواند زبان کودک را بفهمد. البته معلم 
باید دربارة این اختال از والدین ســؤال 
بپرســد. همان طور که گفته شد، ممکن 
است والدین واقعیت را نگویند. طبق آمار 
شفاهی سخنگوی بهزیستی، 700 هزار 
مبتا به اوتیسم داریم، اما تنها 3200 نفر 

شناسایی شده اند.
از دیگر مسائلی که معلم باید دقت کند، 

با فرد اوتیسم به طور 
صحبت  مســتقیم 
کند. بــا کنایه یا در 

عالئــــم
اتیســم
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لفافه چیزی نگوید. از ضرب المثل استفاده 
نکند. مثًا به جای اینکــه در اعتراض به 
صحبت کردن دانش آموزان بگوید: »چیز 
جالبی هســت؟« بگوید: »شــما نباید تا 
پایان کاس باهم صحبت کنید.« بچه های 
اوتیسم ممکن است با قوانین و عرف آشنا 
نباشــند. آن ها نمی دانند سر کاس باید 
ســاکت باشــند یا زنگ تفریح باید چه 
رفتاری نشان بدهند. در ضمن دانش آموز 
اوتیسمی، در کاس هر جایی که راحت 
باشد می نشــیند و معلم نباید جای او را 

عوض کند.
در کل، برخورد معلم خیلی مهم است، 
اما برخورد هم ســاالن مهم تر. باید کسی 
بیاید و دربارة اوتیســم بــه آن ها آگاهی 
بدهد. مثًا وقتی در خیابان راه می روید 
و کســی را می بینید که توان یاب است، 
متوجه می شوید بهتر است چه برخوردی 
با او داشــته باشــید. لزومی به گفتنش 
نیست، اما شخص اوتیسم نشانة خاصی 

که  متوجه ندارد  مقابل  شخص 
برخورد  چطور  شــود 

کند.
معلــم 

ید  نبا

بگذارد 
ر  د
برخــورد 
ن  میــا

دانش آموزان تنش شــکل بگیرد؛ هرچند 
گاهــی معلم هم در ایــن تنش ها مقصر 
است. خودش به فرد اوتیسم لقب می دهد، 
چون آگاه نیســت و فکر می کند حرکات 
او از بی ادبی اش ناشــی می شود. اگر معلم 
آگاه باشد، می تواند در روزی که دانش آموز 
اوتیســم غایب است یا در جلسات اولیا و 
مربیان، موضوع را مطــرح کند. هرچند 
بچه ها در این ســنین یا بعضی کاس ها 
ممکن اســت به صاحدیــد معلم آمادة 
شنیدن این موضوع نباشند و حتی قضیه 
بدتر شود. معلم در لحظه نباید به توهین 
دانش آموز واکنش نشان دهد و بعدتر باید 

با او صحبت کند.

کمی هم دربــارة تفاوت فرد   
با فرد مبتال به  مبتال به اوتیســم 

سندرم دان توضیح دهید.
تفاوت برخورد ما با بچه های سندرم دان 
و اوتیسم این است که برای عقب ماندگی 
ذهنی می دانیم با چه شخصی طرفیم و 
برخوردمان را طبق همان تنظیم می کنیم، 
اما دربارة اوتیسم این طور نیست، چون با 

طیفی از مشکات مواجهیم.
دانش آموز اوتیسم با هوش طبیعی کنار 
ســایر دانش آموزان نشســته است، پس 
می توانــد مراحل مدرســه 
را به طــور کامل طی کند. 
و  رفتــاری  تفاوت هــای 
که  اوســت  ارتباطی 
می کند.  متمایــزش 
با  می تواند  اوتیسم  فرد 
آموزش درست مدرســه را تمام 
کند، دانشــگاه بــرود و  کار پیدا 
کند، اما اگر نه، ممکن اســت ادامة 
تحصیل ندهد و درجا بزند. من کسی 
را می شناسم که اوتیسم دارد و در رشتة 
فلسفة دانشــگاه تهران درس می خواند. 

تاش معلم نتیجه بخش خواهد بود.

 آیــا الزم اســت دانش آموز 
معلم  نزدیــک  جایی  اوتیســمی 

بنشیند؟
نه. بهتر اســت معلم حواســش به او 
باشــد، اما توجه بیش ازحــد نباید به او 
بشود، چون چنین دانش آموزی معمواًل 

از طرف خانواده توجــه زیادی دریافت 
می کنــد و به اصطاح لوس می شــود. 
خانواده ها فکر می کنند تقصیر آن هاست 
که بچه شان مشکل دارد. بنابراین گاهی 
عــذاب وجدان دارند و بــا این توجهات 
جبرانــش می کنند. معلــم باید به موقع 
شــوخی کند، اما معمــواًل باید جدی و 

قاطع برخورد کند.

 نقش سایر کارکنان مدرسه در 
این دانش آموزان چگونه  با  برخورد 

است؟
مدیر مدرسه نقشی کلیدی دارد. مدیر 
باید آگاه ترین فرد هر مدرسه باشد. باید 
تمام اختاالت را بشناســد. از کارهایی 
که مدیر می تواند انجام دهد، این است 
کــه مثاً  در کاس بنــدی دقت کند و 
این بچه ها را در کاس آگاه ترین معلم 
بگذارد. هم کاســی ها را در نظر بگیرد. 
شرایط خانواده را درک کند و به آن ها 
از مدیران وقتی  اطمینان بدهد. خیلی 
متوجه مشکل دانش آموز می شوند، او را 

از مدرسه بیرون می کنند.
فضــای کاس هم خیلی مهم اســت. 
فضای کاس ممکن است برای دانش آموز 
باعث به هم ریختگی ذهنی شود. نور زیاد، 
بوهای خاص مثًا عطر معلم یا دانش آموز 
و محرک های حسی محیطی ممکن است 
باعث آشفتگی شــخص اوتیسم شوند و 
او در مواجهــه با آن ها فریاد بزند یا جیغ 
بکشــد. در این حالت، مدیر و معلم آگاه 
باید بچه  را به حیاط مدرســه یا سالنی با 
نور کم و خنک ببرند تا شــخص آرامش 

خود را به دست آورد.



 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزة طراحی محیط های یادگیری

فضای
آموزشی

کتابخانۀ زندگی

در اینجا اینكه كدام گزینه بهتر اســت، 
موضوع اصلی ما نیست. همه می دانیم كه 
به دالیل گوناگون، در ترجیح بین كتاب 
كاغذی و كتاب الكترونیكی اختاف نظر 
وجود دارد. بعضی با كتاب كاغذی ارتباط 
بهتــری برقرار می كننــد و عاقه مندند 
ضمــن ورق زدن صفحات آن با دســت، 
صفحه به صفحة كتاب را لمس و مطالعه 
كنند. بیشــتر این افــراد تجربة خوبی از 
مطالعــة كتاب در انــواع صفحة نمایش 
ندارند و مطالعة كتــاب الكترونیكی را با 
خستگی چشــم یا گم كردن سطرهای 
متن كتاب در حین مطالعه یا مشــكات 
دیگــر آن قرین می دانند. اما عدة دیگری 
هم هســتند كه به خاف دستة نخست، 
كتاب الكترونیكی را ترجیح می دهند. این 
افراد، جلوگیری از قطع درختان بیشــتر 
برای تولید كاغذ تا سهولت در دستیابی به 
كتاب الكترونیكی و همچنین حمل و نقل 
آسان را از دالیل اقبال به این نوع كتاب ها 
می شمارند. بنابراین، همان گونه كه همه 
می دانیــم، بدیهی اســت در این زمینه 

اختاف نظر وجــود دارد. اما آیا كارآمدی 
یك كتابخانه به این دو نوع نگاه و اختاف 
نظر بستگی دارد یا مستقل از آن هاست؟ 
كامًا روشن است كه معماری كتابخانة 
مدرســه باید این اختــاف را به بهترین 
شكل پاسخگو باشد و دسترسی و مطالعة 
هــر دو نــوع از كتاب هــا را امكان پذیر 
گردانــد. اما به نظر نمی رســد كتابخانة 
كارآمــد با الكترونیك شــدن كتاب ها یا 
برعكس  آن شــكل پذیــرد. تعریف ما از 
كارآمــدی فضاهــا در مدرســه این بود 
كه فضاهای حمایت كننده و تســهیلگر 
یادگیری دانش آمــوزان كارآمدند. با این 
حســاب، چه كتاب كاغذی باشــد و چه 
الكترونیكی، چه واقعی و چه مجازی، باید 
در خدمت یادگیری باشد و در نهایت به 
واقعیت هایی از جنس مشاهده، تجربه، به 
اشتراك گذاری  یافته ها و چه بسا خلق و 
ساختی منجر شود كه واقعی تر از واقعی 
هستند؛ حتی اگر این تولید واقعی از یك 
كتــاب الكترونیكــی و كتابخانة مجازی 
آغاز شده باشــد. به بیان دیگر، مهم تر از 
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در مقالة پیشــین و در ادامة بررسی معماری مدرسه های كارآمد اشاره شد كه وجود 
یك كتابخانه به عنوان فضای ویژة كتاب و كتاب خوانی و هر فعالیت مرتبط با كتاب های 
آن، كه همیشه زنده و در دسترس باشد و به روش های گوناگون در ارتباط با متن مدرسه 
قرار گیرد، برای هر مدرسه ای بسیار ارزشمند است و به كارآمدی آن می افزاید. در این 
مقاله، سخن را با این پرسش آغاز می كنیم كه كارآمدی كتابخانة مدرسه تا چه اندازه ای 
به كتابخانه ای با كتاب های كاغذی واقعی یا كتاب های الكترونیكی مجازی وابسته است؟ 
كتابخانه ای با قفســه های پر از كتاب كاغذی كه بتوان كتاب های آن را در دست گرفت 
و با دســت ورق زد و مطالعه كرد، یا كتابخانه ای كه بــه روش های گوناگون كتاب های 
الكترونیكی را در اختیار قرار می دهد و می توان با مشــاهدة مطالب كتاب روی صفحة 

نمایش رایانه یا هر نوع صفحه نمایش دیگر، به بررسی و مطالعه پرداخت. 

این توجه به تنوع دیدگاه ها در انتخاب و 
مطالعة كتــاب الكترونیكی یا كاغذی، به 
عینیت كشاندن محتوای مطالعة كتاب ها 
در محیط كتابخانه به شكل های گوناگون 
آن و تأثیر آن در معماری محیط كتابخانه 
است كه به كارآمدی بیشتر كتابخانة یك 
مدرســه می انجامد. حال می توان گفت، 
این ســخن كه در دنیای امروز با توجه به 
تسلط روزافزون دیجیتالیزم بر همة اجزای 
زندگی بشری، دیگر كتابخانه با كتاب های 
كاغذی معنا و مفهوم دارد یا ندارد، تأثیر 
بر كارآمدی كتابخانة مدرســه،  چندانی 
بــا نگاه واقع گرایانه، نــدارد و تاش برای 
پاسخ به این سؤال، ما را از نیازهای واقعی 
كتابخانه های مدرسه ای دور می سازد و ما 
را به پیچیدن در فرعیات محكوم می كند. 
موضوع اصلی این است كه دانش آموزان 
اســتفاده  كننــده از كتابخانه، چه كتاب 
مجازی بخوانند و چه كتاب واقعی، به چه 
نحوی شرایطی را در همان محیط مطالعه 
پیدا كنند كه بتوانند به ســوی یادگیری 
رشــد كنند و محتوای كتــاب را درك و 
حتــی تجربه كنند یــا محتواهای واقعی 
برای ارائه و نشر آن به دیگر دانش آموزان 
داشته باشند، به صورتی كه با تجربة خلق 
و ســاختن یا نمایش محتواهای كتاب ها، 
ضمــن درك عمیق تــر و ملموس تــر، 
یافته هــای مطالعــات خود را بــا دیگر 
دانش آموزان به اشتراك بگذارند. در اینجا 
نقش معلمان مدرسه در انتخاب كتاب ها 
و طراحی مراحــل و روش های گوناگون 
استفاده از آن ها بسیار اهمیت پیدا می كند 
و معماران تنها به كمك نظرات تخصصی 
معلمان اســت كه می تواننــد كتابخانة 
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تجربه محور مبتنی بر مشــاهده، ساختن 
و نمایــش دادن محتواهــای كتاب ها را 
طراحی كنند. با این نگاه، طراحی محیط 
كتابخانه به  گونه ای صورت می پذیرد كه 
زمینة بهتری برای دوخت و دوز محتوای 
كتاب ها با دنیای واقعی فراهم شــود. اما 

چگونه؟ 

میخواندومیسازد
امید در كتابخانة مدرســه اش مشغول 
مطالعة كتابی است. این كتاب در دستة 
كتاب های كارگاهی كتابخانه اســت كه 
معلــم فیزیك امیــد آن را معرفی كرده 
اســت. در این كتاب، به سازه ای اشاره و 
چگونگی ساخت و آزمایش تحمل بار آن 
بیان شده اســت. امید در حین مطالعه 
متوجه می شــود برگه ای پشت جلد این 
كتاب چسبانده شــده كه رویش نوشته 
اســت: »دانش آموز گرامی و تاشــگر، 
مطالب فصل های سوم تا پنجم این كتاب 
را می توانــی دركارگاه كوچك متعلق به 
این كتابخانه، به شــكلی واقعی، تجربه و 
لمس كنی.« پس از قدری مطالعه، امید 
كتاب را برمی دارد و درگوشــة كتابخانة 
مدرســه، وارد كارگاه كوچــك كتابخانه 
می شــود. او با ابزاری كه پیش از این در 
محل كارگاه موجود بوده اســت. مشغول 
ساخت یكی از آن سازه ها می شود. به این 
ترتیب، محتوایی كــه امید می خواند، به 

عالم واقعی راه می یابد. 

تجربهكردنمطالعات 
سجاد با خود می گوید، بهتر است برای 
مطالعة كتابی كه هفتة قبل معلم شیمی ام 
آن را معرفی كرده است، به كتابخانه بروم. 
بعد از اینكــه مقداری از كتاب را مطالعه 
می كند یاد صحبت های معلمش می افتد 
كه گفته بود شما می توانید در آزمایشگاه 
كوچك متعلــق به كتابخانــه، محتوای 
مطالب كتاب را تجربه و آزمایش كنید. او 
به كناری از كتابخانه كه كف آن برخاف 
ســایر فضاهای موكت یا فرش شــده، با 
سرامیك كف سازی شــده و كفش های 
مخصوص دارد، وارد می شود. سجاد با این 
امكان، بین آنچه می خواند و آنچه می بیند 
و تجربه می كنند، ارتباطی واقعی مشاهده 

می كند. 

باغچۀكتابخانه
مریم به گل و گیــاه عاقه دارد. معلم 
علومش كــه از عاقة او به گیاهان مطلع 
اســت، به او و دوســتانش كتابی معرفی 
می كنــــد. در آن كتاب كـــه می تواند 
»گیاهان چهارهفته ای« نام داشته باشد، 
برخی گیاهــان معرفی شــده اند كه در 
شرایط تعریف شده در كتاب، روند رشد 
آن هــا در چهار هفته تبیین و تشــریح 
شده اســت. به ابتكار معلم علوم مدرسه، 
در فضای نیمه بازی كه به كتابخانه تعلق 
دارد، گلــدان چهارخانه ای وجود دارد كه 
درواقع مثل یك گلدان چهارقسمتی عمل 
می كند. مریم با سایر امكانات موجود در 
آن فضــا، در چهار هفتــه و هر هفته در 
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یكی از خانه های موجــود در گلدان، بذر 
آن گیاه را مــی كارد و پس از پنج  هفته، 
نتیجة رشــد گیاه در چهار هفتة  پیش از 
آن را به صورت مستند تولید می كند. مریم 
اكنون خیلی بهتر از مشاهدة تصویرهای 
كتاب به واقعیت های اشاره شده در كتاب 

نزدیك شده است.

مطالعۀشعروموسیقی 
مصطفی در اوقات فراغت خود به شنیدن 
موســیقی ســنتی و خواندن اشعار ناب 
فارسی عاقه دارد. معلم ادبیات مصطفی، 
با همكاری معلم رایانه، نرم افزاری را تولید 
كــرده و در كتابخانه قرارداده اســت كه 
اشــعار و بعضی از محتواهــای هر یك از 
كتاب های درســی ادبیات فارسی و حتی 
بعضی از كتاب های شــعر غیر درسی را 
با استفاده از موســیقی سنتی ایرانی، به 
شكلی هنرمندانه، بازخوانی كرده است. او 
با این روش از مطالعة كتاب لذت بیشتری 
می برد و نحوة صحیح خواندن اشــعار را 

می آموزد.

قصهگوییدركتابخانه 
امان از آقا مســعود كه هر وقت داستانی 
تعریف می كند، آن قدر جذاب و به اصطاح 
»رنگی« این كار را می كند كه همه را به خود 
جذب می كند. امــا او چندان اهل مطالعه 
نیست. معلم آقا مسعود به فكر می افتد با 
همین عاقه ای كه در مسعود می بیند، او 
را بــه كتاب و كتاب خوانی عاقه مند كند. 
با همكاری مســئوالن كتابخانه، بخشی از 
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كتابخانه را به ســكوی نمایش كه شاید 
محلــی برای شــاهنامه خوانی یا بیان هر 
نوع داستان دیگری باشد، تبدیل می كند. 
مســعود را تشــویق می كند كتاب های 
داســتانی اصیل فارســی را مطالعه كند 
و آن هــا را در محل مخصوص و ســاعات 
مخصــوص خود در كتابخانــه ارائه دهد؛ 
به گونه ای كه این برنامه هفته ای دو یا سه 
بــار، با اعام قبلی، در زمان محدود برقرار 
می شــود تا مزاحمتی برای مطالعة كتاب 
در محیط كتابخانه شكل نگیرد. مسعود 
با این كار موفق می شــود هفته ای یك یا 
دو كتــاب بخواند و محتوای آن ها را برای 
دیگران بازگو كند. چه بســا این روش به 
ترغیب به كتاب خوانی در بقیة دوستان او 

هم منجر  شود. 

كتابیكهفیلممیشود! 
زینب عادت جالبی پیدا كرده است. او 
دوست دارد هر موضوعی را كه در نظرش 
جالب توجه اســت، به   صورت فیلم كوتاه 
به نمایش درآورد. روزی این عاقة زینب 
اید ه ای را در ذهن معلم او می پروراند. معلم 
زینب پیشــنهاد می دهد كه در گوشه ای 
از كتابخانــه، فضایــی مجهز بــه رایانه، 
هدفون و ســایر امكانات سخت افزاری و 
نرم افزاری ساخت فیلم كوتاه قرار گیرد. 

او از دانش آموزانــش می خواهد روح پیام 
و چكیــدة محتوای هر كتابــی را كه از 
كتابخانة مدرسه مطالعه می کنند، در یك 
فیلم كوتاه حداكثر پنــج  دقیقه ای ارائه 
كنند. زینب و دوســتانش اولین افرادی 
هستند كه تعدادی از كتاب های كتابخانه 
را در میزهای مخصوص فیلم ســازی در 
آن كتابخانه، به این روش هنرمندانه، به 

دیگران معرفی می كنند. 

ورزشگاهدرقفسههایكتابخانه 
مجید مشــغول خواندن كتابی دربارة 
آمــوزش تنیس و معرفی مشــاهیر این 
رشتة ورزشی است كه ناصر وارد كتابخانه 
شــد و متوجه این موضوع شــد. ناصر از 
معلم ورزش خود شــنیده بود در فضایی 
در مجاورت كتابخانه، امكانات شبیه ساز 
ورزشی كه بســیاری از نوجوانان امروز از 
آن ها باخبرنــد وجود دارد. این هفته هم 
ورزش تنیس به صورت شبیه سازی اجرا 
می  شــود. به این صورت تجربة تحرك و 
ورزش تقریبــًا واقعی درمقابل مشــاهیر 
این ورزش، البته به شكلی مجازی، برای 

مجید و ناصر امكان پذیر می شود. 

بازیباریاضیاتدركتابخانه 
فاطمه وقتی با كتاب های ریاضی  ارتباط 

بهتری برقرار می كند كه بازی های ریاضی 
مرتبط با آن ها را تجربه كند. در كتابخانة 
مدرســة فاطمه، در اطراف قفســه های 
كتاب های ریاضی، چندین میز وجود دارد 
كه بازی های متنوع ریاضی روی آن ها قرار 
دارند و هر از چندی نو می شــوند. فاطمه 
با این امكانــات تجربة بهتری از ارتباط با 
واقعیت هایی در ریاضیات به دست می آورد. 

كتابخانهوحفظوقرائتقرآن 
حســنا به حفظ قرآن عاقــه دارد. او 
بهترین جــا برای حفظ قرآن را كتابخانة 
مدرســه می داند. نه برای اینكه سكوت 
دارد، بلكــه چــون در كتابخانــه محلی 
مجهز به دستگاه های كوچكی وجود دارد 
كه امكان تصحیح تــاوت و حفظ او یا 
تكرار آیات را به میزانی كه كاربر تعریف 
می كند، مهیا می ســازد. او در كتابخانة 
مدرســه در حفظ آیات قرآن احســاس 

پیشرفت می كند. 
   

شــاید بتــوان ایده هــا و تصویرهای 
دیگــری هم در این باره خلــق كرد؛ هر 
چند ممكن است جمع همة این ایده ها 
در یك كتابخانه مشــكل باشــد، اما با 
ذكر همین موارد می تــوان پذیرفت كه 
این نگاه و رویكرد، كامًا شــدنی است. 
حتــی در مدرســه ای درمنطقة محروم 
هم می تــوان بعضی از ایده هــا را پیاده 
كــرد. بیــش از همة عناصــر آفریننده 
در چنیــن كتابخانه هایــی، این معلمان 
خاق هستند كه نقش دارند. معماران و 
طراحان مدرسه ها، آفرینندة محیط های 
روی دهندة ایده های ارزشــمند معلمان 
مبتكر هســتند. انتخاب كتــاب، تأمین 
تجهیزات، لــوازم و برنامه های مرتبط با 
محتواهای كتاب ها و در نهایت هم فكری 
و مشورت با معمارانی كه باید در گوشه 
و كنار كتابخانه فضاهایی را خلق كنند تا 
زمینة خلق، ساختن یا مشاهدة محتوای 
كتاب ها توسط دانش آموزان شكل گیرد، 
همگی حاصل خاقیت و اندیشه های ناب 
معلمان هوشمند و خاق است. در چنین 
شرایطی، كتابخانه به اوج كارآمدی خود 
می رســد و به واقع می تواند بیش از هر 
فضایی در مدرســه شایستة آن شود كه 

قلب تپندة مدرسه نامیده شود. 
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موضوع درس شــیمی آن روز بررســی 
خواص فلزی، نافلزی و شبه فلزی عناصر بود. 
بچه ها ویژگی های ظاهری فلز و نافلز را در 
علوم دورة ابتدایی و متوسطة اول چندین بار 
خوانده بودند. حاال قرار بود همین ویژگی ها را 
با توجه به آرایش الكترونی عناصر، به شكلی 

گسترده تر، دركاس یازدهم بررسی كنیم. 
راستش را بخواهید اصًا احتمالش را هم 
نمی دادم كه ممكن است دانش آموز كاس 
یازدهمی، معنای ویژگی هایی مثل داشتن 
جای فلزی یا رســانایی و شــكنندگی و 
چكش خواری را نداند. اما وقتی گفت وگو در 
مورد دانسته هایمان از موضوع مورد بحث 
را شــروع كردیم و دقیق به یكدیگر گوش 
دادیم، ناگهان متوجه شــدم زهرا مفهوم 
چكش خواری فلزات را وارونه فهمیده است.

فكر می كرد »چكش خواری« یعنی اینكه 
عنصر در مقابل ضربة چكش  خرد می شود، 
در حالی كه تعریــف این واژه دركتاب های 
درسی ما كامًا برعكس بود. یعنی عنصری 
كه چكش خوار است، در مقابل ضربه مقاوم 
است و می توان آن را به هر شكلی درآورد. 

در ابتدای كار، مــن و تعدادی از بچه ها 
از این برداشت متفاوت شگفت زده شدیم، 
اما خوشبختانه فضای گفت وگویی كاس 
اجازه داد كه خودمان را جای او بگذاریم. با 
نگاه او متوجه شدیم این دریافت از این واژه 
چندان هم دور از ذهن نیست و توانستیم 
برای اصاح این كج فهمی او را یاری كنیم. 
جالب اینكــه بعد از كمی صحبت، دو نفر 
دیگــر از بچه های كاس هم اعام كردند. 
آن ها هم در همه این سال ها دچار همین 

شكوفه راستگو، شكوفه راستگو، 

ریگ بدفهمی
در کفش یادگیری

برداشت نادرست از واژة »چكش خواری« بوده اند. 
یكی از بچه ها در راســتای راهنمایی دوســتش 
می گفت: »می دونی، وقتــی می گن »فانی كتك 
خورش ملسه« یعنی چی؟... این همون فلزه دیگه... «
گاهــی واژه ها آن قدر از لحاظ ما بدیهی و روشــن 
هســتند كه به فكرمان هم نمی رسد ممكن است 
برای دیگری این گونه نباشد. در كاس درس از این 
نمونه ها بسیار است. گاهی یك كج فهمی سال ها با 
دانش آموز همراه می شود و او را در فهم مطالب بعدی 
هم دچار مشــكل می كند و زنجیره وار یادگیری را 
مختل می سازد. كشف این نوع كج فهمی های پنهان 
در انباشته های ذهنی، یكی از مفید ترین دستاوردهای 
كاس های مبتنی بر گفت وگوی جمعی است. این 
كج فهمی ها را می توان به شن ریزه ای در كفش آدمی 
تشــبیه كرد كه می تواند راه رفتن را بسیار سخت و 
آزار دهنده كند، اما برای رهایی از آن، مهم ترین مرحله، 
پیدا كردن آن است و پس از پیدا كردن، دور انداختن 
آن در اغلب اوقات آن قدرها دشوار نیست. گرچه در 
بعضی از انواع كج فهمی ها، اصاح آن پس از كشف هم 
به سادگی انجام پذیر نیست و باز هم بستر گفت و گویی 

آموزش، مسیر رسیدن به آن را راحت تر می كند. 
برای آنكه گفت وگو در كاس های آموزشی تحقق 
یابد، الزم است نقش معلم در كاس درس متحول 
شود. در كاس هایی كه معلم نقش اقتدار طلبی دارد، 
انجام گفت وگو امكان پذیر نیست. ایرا شور گفت  وگو 
را »زبان ســوم« می نامد. او دیدگاه معلم را همچون 
زبان اول و دیدگاه دانش آموز را به عنوان زبان دوم در 
نظر می گیرد. از طریق گفت وگو میان این دو، زبان 
ســوم پدید می آید؛ زبان اندیشه ای كه بر مقاومت 
دانش آموز فائق می آید. در زبان سوم رابطة سنتی بین 

معلم و دانش آموز دگرگون می شود )شور، 1992(.
برای اینكه معلم بتواند فرایند یاددهی- یادگیری 
خود را بر مبنــای گفت وگو بنا كند باید در كاس 
محیطی به وجود آورد كه همة دیدگاه ها در آن توان 
ابراز وجود داشته باشند و هیچ دانش آموزی از بیان 
اندیشه های خود ترســی به دل راه ندهد. در واقع، 
تعلیم و تربیت زمانی محقق می شــود كه بین مربی 
و فراگیر و همچنین بین فراگیرنــدگان، رابطه ای 
انسانی و گفت وشنودی برقرار شود. آموزش مبتنی 
بر گفت وگو، درس دادن و درس پس گرفتن نیست. 
به قول بوبر، فیلسوف گفت وگو، آموزشی كه بر پایة 
گفت وگو باشد، افق های جدیدی را فراروی دانش   آموز 
می گشاید و معلم آن ها را بر شانه های خود می نشاند 

تا دنیا را از دریچه های گوناگون نظاره گر باشند. 
منابع: 

1. نیستانی، محمد رضا، اصول و مبانی دیالوگ، تهران، آموخته، 139٤
2. Shor, I.(1992).Empowering education: Critical teach-
ing for social change. Chicago: The university of Chi-
cago Press
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تورانی: تحول در آموزش وپرورش یک 
معنــی دارد و در خدمــات و حرفه های 
دیگــر معنای دیگری می دهــد. مثًا در 
بخش های کســب وکار و صنعت و بخش 
پزشــکی »جهش« را برای تحول مدنظر 
قرار می دهند، اما در سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش چنین نیست. در دنیای 
ارتباطات، با توسعة فناوری، تحول با جهش 
بسیاری مواجه شــد. برای مثال دوربین 
عکاسی دیجیتال و از جایی به بعد نسل 
جدید گوشی های هوشمند دارای دوربین 
عکاسی و فیلم برداری و قابلیت های اتصال 
به شــبکه های اجتماعی به بــازار عرضه 

شــدند. در کشــاورزی و ژنتیک هم به 
همین صورت جهش اتفاق افتاده است. اما 
تحول در آموزش وپرورش از جنس جهش 
نیســت. اگر این طور فکر کنیم که امروز 
ســند آمد و فردا هم نتایجش بروز پیدا 
می کند و عملیاتی می شود، اشتباه است. 
در تعلیم وتربیت نباید به این شکل و به این 
ســرعت منتظر تغییر)نتیجه و محصول( 
بود، بلکه تحــوالت، آرام آرام و حلزونی و 
در طول چندین ســال رخ می دهند. در 
آموزش وپرورش جنــس تحول از جنس 
تغییرات تدریجی است. نباید انتظار تحول 
یك شبه و حتی یک ساله را داشت. فرایند 

آموزش وپرورش طوالنی اســت. ما باید از 
مطالعات نظری بیرون بیاییم و به اهداف 
عملیاتی ورود کنیم. باید وظیفة معلم ها، 
مدیران و والدین را تبیین و آن ها را توجیه 
کنیم که فقط با کارکرد اســناد تحولی و 
عملکرد عوامل و دســت اندرکاران حوزة 
ســتاد و مدیران ارشــد نیست كه تغییر 
ایجاد می شود، بلکه آن ها هم باید به اندازة 
وظیفه و ســهم خودشــان، وارد عرصه و 

میدان عمل شوند.
برای عملیاتی شــدن سند نیاز نیست 
مکرر به توجیه و ساده ســازی مفاهیم و 
متون نظری ســند بپردازیم. این تا جایی 

 نازنین بوذری
گزارش

مجلة رشد معلم در یكی از سلسله نشست های سند تحول در خدمت دکتر حیدر تورانی، دکتر رضا مددی و خانم دكتر نوریه 
شــادالویی بود. در این نشست، برای تبیین مفاهیم سند و ساده ســازی آن ها، از دیدگاه های دكتر تورانی بهره بردیم. بحث این 
جلسه بیشتر حول محور اهمیت مدرسه به عنوان مهم ترین کانون تربیتی بود و با  وضوح بیشتری دربارة حوزه های فعالیت مدرسه 

گفت وگو کردیم.
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جواب می دهد و بیشتر از آن سند تقلیل 
می یابد. باید به جای حرف زدن و سخنرانی 
کردن و جلسه برای جلسه گذاشتن، نتایج 
و محصول سند را به کام مدرسه و عوامل 
آن بچشانیم تا آنان بهتر و بیشتر برانگیخته 
شوند. برای مثال، به جای تعریف و بیان 
خاصیت غذایی میوة موز یا انار که شاید 
مصرف کننــده زیاد متوجه خواص علمی 
آن نشــود و حتی قدرت درک آن را نیز 
نداشته باشد، آن ها را آمادة مصرف کنیم 
و به کام مصرف کنندگان برسانیم تا از آن 
لذت ببرند. این گونه اســت که بهتر با ما 
و محصول ما همراه می شــوند. به جای از 
سند گفتن، نتایج اجرای نظام رتبه بندی 
معلمان، اشــتغال به کار فارغ التحصیان 
دانشــگاه فرهنگیان و تغییرات عمده در 
کتاب های درسی نونگاشت و مجات رشد 
و بسته های آموزشی متنوع و برنامه های 
پرورشی جذاب را به گیرندگان خدمات، 
به عنــوان خواص و فایدة ســند، معرفی 

کنیم.
اجرای سند در گرو مطالباتی است که 
مــا  از معلم داریم. ســند تحول، نوآوری 
کانی است؛ برای اینکه این نوآوری کان 
در بستر اجرا بنشیند، باید افراد با انگیزه 
دست به کار شوند. معلمان را آگاه کنیم 
و وظایف ذاتی شان را مطالبه کنیم. مثل 
اینکه یک معلم در سال در این تغییرات 
ملی و جهانی چه سهمی دارد و چه نقشی 
را ایفا می کند؟ چند عنوان کتاب علمی، 
رمان و درســی می خواند؟ خیلی ها فکر 
می کنند اگر حقوق معلم دو برابر شــود، 
سوادش هم دو برابر می شود! درصورتی که 
این طور نیســت. چرا که در بین این همه 
معلم با حقــوق یکســان، معلم هایی با 

عملکرد بسیار متفاوت وجود دارند. 
بسیاری از والدین هم صرفًا دنبال نمره 
و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستند. 
در صورتی کــه در دنیای امروز، موفقیت 
تنها به آی کیو )IQ( نیست، بلکه به هوش 
عاطفــی )EQ(، هوش اجتماعی و انگیزة 
پیشرفت و به اصطاح توجه به هوش های 
چندگانه است. باید پدر و مادرها را توجیه 
کرد تا این قدر از مدرسه نمره طلب نکنند.

اجرای ســند در گرو مواردی است که 
ما  بایــد از معلمان طلــب کنیم. یعنی 
اگر ســند بهترین هم باشد، لکن معلم، 

دانش آمــوز، مدیر مدرســه و خانواده ها 
وظایفشــان را به درســتی انجام ندهند، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. من در جلســاتی با 
برخی مدیران مدرسه ها در باب این مهم 
گفت وگــو کردم که مِن مدیر و مِن معلم 
هم اشــکاالتی در عملکــردم وجود دارد 
که باید رفع شود. نباید همیشه در جناح 
مطالبه گر باشم. چرا که دانش آموزان هم 
حقوقی بر گردن ما دارند؛ اینکه معلمشان 
کتاب بخواند، طرح درس داشــته باشد، 
طراحی آموزشی بداند، مکاتب یادگیری را 
بفهمد و بیشــتر مطالعه کند و اخاقی تر 
رفتار کند. تا وقتی همه مطالبه گر هستیم، 
هیچ اتفاقی نمی افتد. باید ادبیاتمان را در 
آموزش وپرورش عوض کنیم، به طوری که 
معلمان خود را در مقابل وظایفی که دارند، 
بدهکار بدانند. یک بار من با مرحوم استاد 
شــعاری نژاد کار داشــتم. ایشان به من 
گفتند معذورم، چرا که فردا کاس دارم و 
باید مطالعه کنم. در حالی که ایشان قریب 
50 ســال در درس های مربوطه تدریس 
داشتند اما هنوز هم وقت می گذاشتند و 

مطالعه می کردند. 
به ایشان می گویند معلم،  نه امثال من! 
که با کمترین آمادگی ســر کاس درس 
حاضر می شوم و بیشترین مطالبه را داریم.  

اینجاها ما مشکل داریم. 
حشمتی: یکی از جاهایی که می تواند 
وظایف توجیهی و تبیینی داشــته باشد، 
مجلة رشــد معلم اســت. یعنی می تواند 
منبع و مرجعی برای تبیین باشــد. یعنی 
نقش ما اشاعه است. نقش ما نشر و تبیین 
سند است به زبان سادة معلم. ما می توانیم 

مستندسازی کنیم و انتشار دهیم.

باقری: نکته این است که همة معلم ها 
مجلة مــا را نمی خوانند، اما با وجود این، 
هستند معلمانی که این قدر انگیزه دارند 
که به دنبال مطالعه باشــند. خود معلم 
یک پای اجرای ســند است. برای همین 
ما می خواهیم بخشــی از سند را به دست 
بگیرد و اجرا کند و زمینه سازی بیشتر شود 
تا بقیة معلم ها هم به آن بپیوندند. همیشه 
گروهی جلودار هستند. وقتی کاری فراگیر 

شد، بقیه هم به آن می پیوندند. 

تورانی: بله، همین طور اســت. مثًا در 

همین طرح بوم که مخفف »برنامة ویژة 
مدرســه« اســت، اگر همه برای اجرای 
همین طــرح جمع شــوند و در اجرای 
درسِت این کاِر درست، همت واال کنیم، 
کلی اتفاق خوب می افتد. اما متأسفانه در 
آموزش وپرورش بین مفهوم تا اجرا فاصله 
هســت. به نظر من، برای اینکه بچه های 
ما اسامی تربیت شوند، همین محتوای 
ما به عنوان مواد و رســانه های آموزشی، 
تا حدود زیادی کافی اســت. چیزی که 
وجود ندارد، فرایند بهینة تربیت و حسن 
مدیریت و اجرای آن اســت.یعنی مردان 
تحول که شجاع و جسور باشند کم داریم. 
مثًا در برنامة درسی،950 ساعت درسی 
در هر سال تحصیلی برای دورة ابتدایی در 
نظر گرفته شده است، اما به طور کامل اجرا 
نمی شود. میزان ساعت درس، با توجه به 
میانگین جهانی، کم نیست. در حالی که 
در نظام آموزشــی ما، از هر کاس ده تا 
پانزده دقیقه کاسته و زده شده است یا با 

تعطیلی های نابهنگام ِپرت می شود.
در ستاد، بیشــتر در پی نظریه پردازی 
هستیم؛ درحالی كه باید داخل مدرسه ها 
برویــم و بــا معلم ها و والدیــن و بچه ها 
هم صحبت شویم و آن ها را همراه کنیم. 
دوباره به لحاظ اهمیت تکرار می کنم که 
ما احتیاج به مردان تحول داریم که اسناد 
تحولی را اجرایی کنند و جسارت، شجاعت 
و انگیزه داشته باشند تا بتوانیم همة منابع 
را برانگیزیــم. احتیاج به افرادی داریم که 
قادر باشــند همه را به سوی هدف بسیج 
کنند. متأسفانه بهانة پول و امکانات مادی 
را ترجیع بند کاممان کرده ایم، در حالی 
که همه چیز پول نیست، چرا که بسیاری 
از موانع را می توان با اصاح فرایندها بهبود 

بخشید نه با تزریق منابع!

باقری: طبق گفتة شما آن مرد تحول 
قرار است معلمی باشد که مخاطب ماست.

تورانی: البته نه فقط معلم، بلکه مدیر و 
رهبر آموزشی مدرسه مسئولیتش مضاعف 
است. همین که معلم وظایف جاری و ذاتی 
خودش را به درســتی انجام دهد، در واقع 
در مسیر سند قرار دارد. برای مثال، معلم 
ما چقدر با آمادگی در کاس درس حاضر 
می شــود؟ چقدر مطالعه می کند؟ چقدر 

19  رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۸



20

به بچه ها انگیزه می دهد؟ چقدر شــادی 
و نشــاط این کار را دارد؟ سند همین را 
می خواهــد تا معلم بــا حداکثر ظرفیت 
وجــودی  اش کار کند. اگر معلم های ما تا 
حداکثر ظرفیت وجودی شــان کار کنند، 
به معلمان در تراز سند جمهوری اسامی 
نزدیک شــده ایم. باید قابلیت ها و نه فقط 
مهارت هایشان را باال ببریم. مدیر و والدین 
نیز همین طــور. محصولی که ما به عنوان 
مواد و رسانه های آموزشی تولید می کنیم، 
تا حدود زیادی محصول و محتوای علمی 
و درســتی اســت که با اجــرای دقیق و 
تدریجی آن، بهبود و تحول اتفاق می افتد. 
معلم اهل تحول معلمی است که وظیفة 
خودش را به نحو احســن انجام می دهد. 
50 و یا 55 دقیقه ای را  که برایش در نظر 
گرفته اند، واقعًا50 و 55 دقیقه سر کاس 
تدریس می کند. خاقیت و نوآوری دارد 
و فداکار اســت. وقت برای دانش آموزان 
می گذارد. اول وقت ســر کاس می رود و 

آخر از همه از کاس بیرون می آید.

حشــمتی: یعنی جایگاه معلم خیلی 
باال رفته اســت و از طــرف دیگر، کتاب 
هم یکی از اجزای برنامة درســی اســت. 
این اتفاق حاصل ســند اســت. یعنی ما 
قبًا این را نداشتیم که معلم طراح برنامه 
باشــد. اآلن هم بعضی از مدیران این نگاه 
را ندارند و وقتی هم از طریق رســانه های 
آموزش وپرورش مطرح شود، مطالبه گری 
ایجاد می کنند. اما وقتــی این موضوع از 
طریق رسانة آموزش وپرورش تبیین شود، 

این تأثیر را دارد کــه آن ها منبعی دارند 
که بر اســاس آن عمل کنند و کم کم این 
گفتمان ســازی در مدرسه ایجاد می شود 
که چنین مسئله ای هم وجود دارد. همین 
مدرســة تراز جمهوری اسامی که شما 
می فرمایید چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ 

تورانی: در سفری که به پکن داشتم و از 
چند مدرسه بازدید کردم، مدیر مدرسه ای 
می گفت: »ما معلمان فداکار را تشــویق 
می کنیــم.« کنجکاو شــدم معلم فداکار 
کیســت؟ جواب داد: »معلمی اســت که 
سر کاس وقت کافی می گذارد، پرتاش 
اســت. معلمی که اگر شــاگردی مریض 
می شــود به خانه اش می رود و به او درس 
می دهد. معلمی که تعطیات آخر هفته را 
با دانش آموزان به کوه و اردو می رود. به او 
می گوییم معلم فداکار.« من دیدم چقدر 
فداکاری را خوب و آسان و دست یافتنی 
تعریــف می کنند، در حالــی که ما فقط 
معلمی را فداکار می نامیم که کلیه اش را به 
دانش آموزش هدیه کرده یا بخاری آتش 
گرفته را از کاس خارج کرده است. حال 
تا کی صبر کنیم معلمی کلیه اش را بدهد 
یا کاسی آتش بگیرد تا او را معلم فداکار 
معرفی کنیــم! آن قدر مفاهیم فداکاری و 
گذشــت  را بزرگ می کنیم که هیچ کس 
نمی تواند حتی به آن فکر کند، چه برسد 
بــه عمل. مفاهیم همین ســند تحول را 
آن قدر بزرگ و دست نایافتنی بیان و تلقی 
می کنیم که غیرقابل دسترس می نمایند. 
بلــه، مفاهیم بلند از غایت ها و آرمان های 

ماست و در جای خود قابل ستایش است. 
اما به معلم بگوییم چنانچه ســر وقت به 
ســر کاس بیایی  و درست انجام وظیفه 
کنی و اهل مطالعه باشی و ... تو معلم تراز 

سند هستی. 
افراد تازه مســلمانی که نزد پیامبر عزیز 
اســام )صلوات اهلل علیه( می رســیدند و 
در مورد مســلمانی می پرسیدند، ایشان 
می فرمودنــد »مســلمانی یعنــی دروغ 
نگفتــن«. از امام صادق )علیه الســام( 
می پرســند ویژگی هــای اهل بهشــت 
چیست؟ پاســخ می دهند: »روی خوش، 
زبان نرم، دست بخشنده و دل مهربان.« 
خیلــی راحــت آن را تعریــف عملیاتی 
می کنند. نبایــد حتمًا در بیان مطلوب ها 
در عالم ملکوت و در عرش ســیر کنیم. 
مصداق هایی که پیشوایان ما از مسلمانی 
و انســان خوب بــه کار می برند، خیلی 
راحت و آسان و در دسترس اند. همین که 
به دانش آموز بگوییم اگر همین چیز های 
کوچک را رعایت کنیــد، دانش آموز تراز 
جمهوری اسامی هستید، خیلی از راه ها 
را پیموده ایم. باید طوری مصداق بیاوریم 
که درصــد زیادی تصور کننــد در حال 
حاضر به دانش آموز یا معلم تراز جمهوری 
اســامی نزدیک شده اند و فاصلة کمی تا 
مقصد دارند. معلمی که با این شرایط و با 
این حقوق و دستمزد و منزلت کار می کند 
و زحمت می کشد، درواقع معلم نزدیک به 
تراز است. نباید انتظار عجیب و غریب از 
معلم داشت. اگر مصداق ها را آسان تعریف 
کنیم و آن قدر آسمانی شان نکنیم، خیلی 
از معلمان خود را نزدیک به معلمان تراز 
جمهوری اســامی می دانند؛ همین طور 
دانش آموزان و والدین. بقیة این فاصله هم 
به تدریج و با تاش پر می شــود. این گونه 
باید به آن ها امید ببخشــیم. برای ترویج 
رفتارها و انجام کارهای مثبت باید با اشاعة 
معروف جلو رفت نه با  نهی از منکر. باید 
جامعه و واقعیت های آن را دید. یاد بگیریم 
اول انسان باشیم، بعد مسلمان. بذر کاشته 
شده روی زمین مناسب محصول می دهد. 

نظر شــما مدرســه در  بــه  مددی: 
ســند تحول چگونه تعریف شده است؟ 
مدرســه ای که مد نظر ســند است، چه 
مقدار به مدرســه های موجــود نزدیک 

دکتر حیدر تورانی
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اســت؟ برای مثال، در سند آمده مدرسه 
کانون تربیتی محله اســت. این ادبیات را 
در گذشته نداشتیم. تا به حال چنین باری 

را به روی دوش مدرسه نگذاشته بودیم.

تورانی: من اگر مدیر مدرســه باشم و 
با این مفهوم و موضوع مواجه شــوم که 
»مدرســه کانون تربیتی محله اســت«، 
این گونه تعبیر می کنم که اعضای مدرسة 
من فقط معلمان و دانش آموزان  نیستند. 
همة کســانی که روی مدرسة من تأثیر 
می گذارنــد و از آن تأثیــر می پذیرنــد، 
اعضای مدرســة من هستند. برای مثال، 
شهردار محل، دهدار محل، امام جماعت 
محــل، آژانســی و یا گل فــروش محل، 
شــیرینی فروش محل، ســلمانی محل، 
واکسی محل، راننده های سرویس مدرسه 
و همه و همه، عضو مدرســة من هستند 
و می تواننــد ارتبــاط و تعامــل مثبت و 
گسترده ای با مدرسه داشته باشند. به این 
صورت که این افراد را در مراسم هایی که 
در مدرسه برگزار می شود، دعوت می کنم 
و از تک تکشــان به خاطر خدمات سالم و 
خوبی که به مدرسه ارائة می دهند تشکر 
می کنم. در جشن ها و مراسم مدرسه آن ها 
را با دعوت نامة رسمی دعوت می کنم . اآلن 
ما فقط امام جماعت و شهردار و فرماندار 
را به مراسم دعوت می کنیم، در حالی که 
از کسبه های محل که مثال آن ها در باال 
رفت، کامًا غافلیم. به این شکل، توجه و 
مشــارکت و کمک های کسبه به مدرسه 
بیشتر و بهتر می شــود و معنی و قلمرو 
مشارکت توســعه می یابد. البته کمک ها 
فقط هم مادی نیســتند. چرا که مدیر و 
رهبر مدرسه باید هم در محیط خودش اثر 
بگذارد و به نوعی سیاست گذاری کند و هم 
مجری سیاست باشد. الزمة آن این است 
که مدیر مدرســه اهل مناسبات انسانی 
گسترده ای باشــد. به بهانه های گوناگون 
مراسم بگیرد و ذی نفعان را دعوت کند، نه 
اینکه با صدای دل خراش بلندگوی مدرسه 
همة محل را عاصی کند. گاه اتفاق می افتد 
مدیر مدرسه ای به خاطر کج سلیقگی و یا 
به بهانة امنیت و غیره حاضر نیست حیاط 
مدرســه را برای مراســم محرم حتی در 
اختیار اهالی محل بگذارد. مدرسه ای که 
نتواند یا نخواهد محوطه اش را در اختیار 

مراســم عزاداری در روزهای تاســوعا و 
عاشــورا یا بازی بچه های محل بگذارد، یا 
نمازخانة آن را در اختیــار مردم بگذارد، 
چگونه می تواند كانون تربیتی محله باشد؟ 
ما عادت کرده ایم در مدرسه بسته باشد. 
اآلن حتی والدین هم نمی توانند به سادگی 
وارد حیاط مدرســه و حتی کاس درس 
شوند و از نزدیک مشاهده گر فعال باشند. 
در صورتی که در بسیاری از مدرسه های 
کشورها، و شاید چندتایی در ایران، چند 
عدد صندلی یا نیمکت در انتهای کاس 
برای والدیــن می گذارند تا ســر کاس 
فرزندانشان حضور یابند و رفتارهای آنان و 

معلمشان را از نزدیک مشاهده کنند.

باقری: ترسی که مدیران از توبیخ دارند 
باعث می شود نتوانند به این سبك عمل 

كنند.

شــادالویی: حق هم دارند بترســند. 
تاسوعا و عاشورای گذشته، مسئول هیئتی 
که خیلی هم رابطه  شــان با مدرسه خوب 
بود، خواهش کردند مراسم تعزیه خوانی در 
حیاط مدرسة ما برگزار شود. من هم قبول 
کردم. اما از طرف حراست اداره توبیخ شدم 
و برایم تجربه شد که دیگر این کار را نکنم. 

تورانــی: حتمــًا مأمور حراســت با 
کج ســلیقگی و قدرت خودش این کار را 
انجام داده است. طبق سند تحول، مدیر 
نه تنها اجازه دارد ایــن كار را انجام دهد، 
بلكه حتی موظف است با محله در تعامل 

سازنده باشد و تعامات را گسترش دهد.

تورانی، فرمودید  آقای دکتــر  مددی: 
مدرسه باید خدمت رسانی کند. همین طور 
هم  ظرفیت های محیط را شناسایی کند و 
آن ها را در اختیار تعلیم وتربیت قرار دهد. 

مدرسه چه خدماتی می تواند ارائه دهد؟

تورانی: به امکانات مدرسه بستگی دارد. 
برای مثال، مسجد محل یا شورا و شهرداری 
محل، به مناسبت های گوناگون برنامه هایی 
دارند. مدرســه می تواند در مراسم مسجد 
محل شرکت کند و پیش قدم شود و گروه 
ســرود اعزام کند یا قاری قرآن بفرستد. یا 
زمانی که اهالی محل می خواهند برای ماه 
رمضان مسجد را نظافت و آمادة ماه ضیافت 
کننــد، دانش آموزان داوطلــب می توانند 
کمک کننــد. روزانه به نوبت، دانش آموزان 
یک کاس به مسجد محل بروند و پشت 
ســر امام جماعت نماز بخوانند. شهرداری 
می خواهد درختــکاری کند، دانش آموزان 
را برای کمک اعزام کنیم. شیرینی فروش 
برای بسته بندی شــیرینی های شب های 
عید و مناســبت های شــیرین مذهبی از 
دانش آمــوزان داوطلــب و البته با رضایت 

والدین کمک بگیرد. 
از این دست کارها و تعامات که مدرسه 
را در عمل کانون تجربه های تربیتی کند 
بســیار زیاد ند. من تنها به چندتای آن ها 
اشــاره کردم. به این صــورت می توانیم 
واژه های ســند را به تدریج و به آســانی 

عملیاتی کنیم.

دکتر رضا مددی
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کالس رو به 
قبرستان

صدای جیغ  بلندی به گوش رســید و 
دوباره ســر جایم خشکم زد. ناخودآگاه 
از ترس چشــمانم را بســتم و سریع به 
سمت تخته برگشــتم تا بچه ها متوجه 
چیزی نشــوند. با عجله تختــه را پاک 
کردم. نفســم بند آمده بود. مرگ دست 
از ســرم برنمی داشــت. باید خــودم را 
کنترل می  کردم. نفس عمیقی کشــیدم 
و به ســمت بچه ها برگشتم. همه نگاهم 
می کردند، اال حیدری که گوشــة پرده 
را کنار زده و بــه بیرون نگاه می کرد. از 
ایــن حواس پرتی و بی توجهی به کاس 
پنجره های  ریخت.  به هم  بیشتر  اعصابم 
کاس ما رو به قبرستان بود. حداقل هر 

چند روز یک بار کسی را دفن می کردند. 
صدای شیون و زاری به کاس ما هجوم 
می آورد و مجبور می شــدیم پنجره ها را 
ببندیم. البته تأثیر آن چنانی هم نداشت. 
حیــدری همچنان به بیرون خیره مانده 

بود که صدایش زدم:
ـ حیدری ...

بغل دستی اش بازوی حیدری را گرفت 
و کمی تکانش داد. حیدری بدون اینکه 
چیزی بگوید، فقــط نگاهم کرد. گفتم: 
»همین دیگه، حواست نیست. آخر سر 
می گی  متوجه نشــدم، یاد نگرفتم. چی 

داره آخه اون قبرستون لعنتی !«
انگار با این حرف ها می خواستم خودم 

را آرام کنم. انگار سر خودم داد می زدم 
که بــه این چیزها فکــر نکن. همه چیز 
درست می شــه. برمی گرده. سعی کردم 
خــودم را آرام کنــم و بــه درس دادن 
ادامــه بدهم که یک دفعــه حیدری زیر 
گریه زد و از کاس بیرون رفت. صدایی 
از ته کاس گفــت: »خانوم، مادرش تو 

کماست. می گن برنمی گرده«. 
پــژواک کلمــات »مــادر«، »کما« و 
طــرز  بــه  کاس  در  »برنمی گــرده« 
وحشــتناکی به گوش رســید، رستمی 
پرسید: »خانم، برنمی گرده یعنی چی؟«

صدایــی با لحن مســخره ای ســریع 
جوابش را داد که: »یعنی می میره دیگه، 

خنگ!«
دنبال کســی کــه جــواب داده بود، 
می گشــتم که دوباره رســتمی پرسید: 

»خانم، ما چرا برنمی گردیم؟«
انگار هــزار نفر  ســرم گیج می رفت. 
هم زمان در ســرم جیغ می زدند. صدای 
گریة کسی شــنیده شــد. بعد صدای 
محکم به هم خوردن در کاس و بعد ... 

بیهوش شده بودم.
دو مــاه بود که هیچ تغییری نمی کرد. 
دو مــاه بود که خودم را به زور این ور و 
آن ور می کشاندم. دو ماه بود که زندگی 
به جز مرگ چیزی برایم نداشت. دقیقًا 
دو روز مانده بــه اول مهر بود که اتفاق 
افتاد. اصًا حال و حوصلة کاس و درس 
دادن را نداشتم. اولین سال تدریسم در 
آن مدرســه هم بود و هیچ شناختی از 
مدیر و کادر دفتر و ســطح دانش آموزان 
نداشــتم. ولی آن قدر ذهنم مشغول بود 
که اصًا به آن چیز ها فکر نمی کردم. روز 
اول، همین که از در کاس وارد شــدم، 
تمام نگاهم را قبرستان بلعید. زانوهایم 
سست شد. دلم لرزید. دستم را در جیب 
مانتویم قایم کردم و گوشی را در دستم 
فشردم؛ انگار بخواهم از دور دست هایش 
را فشــرده باشــم. این تلفن لعنتی چرا 
زنگ نمی خورد. با خودم گفتم: باید زنگ 

بخوره باید تغییر کنه.
دکتر گفت: »شاید زنده نمو ...« 

حرفش را قطع کردم و گفتم باید، باید 
زنده بمونه.

باید باید. از زندگی فقط بایدهایش را 
می فهمیدم. کیــف و دفترم را روی میز 
گذاشتم و پشت به پنجره و قبرستان، با 
تحکم خاصی گفتم: »پرده ها رو بکشید. 
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همیشه باید کشیده باشه. همیشه. سرم 
را برگردانــدم. نگاه های پــر از کنجکاو  
بچه هــا به من خیره شــده بــود. بغض 
کــردم. بعد از دو شــب نخوابیدن و در 
بیمارستان بودن، از پا افتاده بودم و دیگر 
حتــی تحمل آن همه نگاه را نداشــتم. 
دوست داشــتم جایی قایم شوم، جایی 
امن، شــبیه زیر چادر مادرم. وقتی بچه 
بودم و مردم نگاهم می کردند، خودم را 
درون حریم امن چادرش می پیچیدم. او 
موهایم را نوازش می کــرد و من بعد از 
اینکه مطمئن می شدم جهان امن است، 
بیرون می آمدم. اما مادرم دو روز بود که 
در کما بود، در برزخ دقیقًا مثل من، و از 

دست من هیچ کاری برنمی آمد.
دکتر گفت: از دســت هیچ کس کاری 

برنمی آید.
ـ چند روز دیگر؟

ـ معلوم نیست.
نتوانستن ها حسابی  و  ندانستن ها  این 
به هم ریختــه بود. زورم بــه هیچ چیز 

نمی رسید، نه زندگی و نه مرگ.
دو مــاه بود که از مدرســه مســتقیم 
می رفتم بیمارستان و چشمم را به مادرم 
می دوختم تا کوچک ترین  عائم تغییر 
را ببینــم و بتوانم به زندگی برگردم. اما 

هیچ خبری نمی شد. 
پدر می گفــت: »باید باهــاش روبه رو 
بشــیم، بدبختانه انســان به همه چیز 

عادت می کند.«
و من به بوی بیمارســتان در البه الی 
موهــا و مانتوهایم و به بــوی مرگ در 
فکر می کردم.  مغزم  البه الی سلول های 
امــا آیا به بــوی نبودن هایت هم عادت 
میکردم؟ از این فکر خودم ترســیدم که 
یکدفعــه از صدای بلند خنــدة یکی از 
بچه ها هول خوردم. کتاب را محکم روی 
میز کوبیدم. با عصبانیت گفتم کی بود؟

بعد از چند ثانیه، رســتمی دستش را 
بلند کرد و بــا ترس و خیلی آرام گفت: 

»من بودم خانوم« 
دســتش را گرفتم و به ســمت دفتر 
کشیدمش. مقاومت می کرد. با عصبانیت 
گفتم: حاال که اخراج شــدی، خندیدن 
یادت می ره. به چــی می خندیدی  ها؟ 

حرف های من خنده دار بود؟
کنترلــم را از دســت داده بــودم. کم 
آورده بودم. انگار می خواستم دِق دلی ام 
را از همه چیز سر رســتمی خالی کنم. 

جلوی اتاق دفتر دوباره پرسیدم: به چی 
می خندیدی؟ ها؟

در حالــی که بغض کــرده بود گفت: 
»خانــوم، به خــدا به خاطــر حیدری 

خندیدم.«
پرسیدم: چه ربطی به حیدری داشت؟ 

دروغ هم که می گی.
اشک هایش روی گونه هایش روان شده 
بود. گفت: »خانوم، خندیدم که حیدری 
صدای جیغ و فریادهایی که از قبرستون 
می اومد رو نشــنوه و دوباره یاد مادرش 

نیفته!«
دستش از دســتم رها شد. مرگ تمام 
روح کاس ما را بلعیده بود و تنها حفاظ 
ما در مقابلش، یک شــبکة فلزی بود که 
به تن پنجره جوش کرده بودند. به هیچ 
طریقی نمی توانستیم صدایش را نشنویم. 
فکر و خیال بچه ها که دســت بردار نبود. 
هر دفعه با هزار ســؤال بی جواب روبه رو 
می شــدم، ســؤال هایی کــه دو ماه بود 
هر روز هزار بار از خودم می پرســیدم و 
مغزم را مثل خوره  خــورده بود. حاال با 
صدای بلند وقت و بی وقت بچه ها از من 
می پرسیدند کافه کننده بود. انگار زندگی 
می خواســت زجرکشم کند. اما آن ها که 
نمی دانستند من چه حال و روزی داشتم. 
واقعیت انکارناپذیر و پررنگ مرگ، دقیقًا 
ریاضی جیغ می کشید  انتزاع های  وسط 
که رســتمی می توانست بپرسد: »خانم، 
مجمــوع زاویای یک مثلث به چه دردی 

می خوره؟«
ـ خانــم اجازه، 7 اگــر جذر دقیق هم 

داشته باشه، بازم ما می میریم! مگه نه؟
ـ خانم، پدرم می گه مرگ حقه.

ـ یعنی چی حقه؟
اگــر ولشــان می کردم، تــا آخر زنگ 
همین طور حــرف می زدند. صدای جیغ 
وحشتناکی به گوش رسید. تمام بچه ها 
و من بی محابا به پنجره ها هجوم آوردیم. 
تعداد زیادی آدم سیاه پوش به مرکزیت 
یک نقطه جمع شــده بودند. یک نقطه 
عزیز که قرار بــود در مختصاتی دقیق، 
زمین قورتش بدهد. دوباره صدای جیغ 
بلند شــد. نه، از قبرســتان نبود. صدا از 
حیدری بــود که ســرش را روی دیوار 
مشترک مدرسه و قبرستان گذاشته بود 
و جیغ می کشــید. همه مات و مبهوت 
شده بودیم. کسی در سرم داد می زد: چرا 
ما برنمی گردیم خانم معلم؟ بغض کرده 

بودم که یکدفعه یکی از بچه ها به شبکة 
فلزی جلوی پنجــره چنگ زد و با تمام 
توانش جیغ کشید. بعد نفر دوم، نفر سوم 
و یکدفعه تمام 32 نفر رو به قبرســتان 
جیغ می کشیدند. من هم بی اختیار جیغ 
کشیدم. انگار این تنها کاری بود که برای 
کمک به حیدری می توانســتیم بکنیم. 
ولی ما به حیدری کمــک می کردیم یا 
به خودمان؟ انگار این جیغ، اعتراضی از 

پنجرة زندگی بود رو به مرگ.
انگار قــرار بود مرگ  همــان جا توی 
کاس خاصمان کند. خاص می شدیم؟ 
نمی دانم، مثل هــزار نمی دانم دیگر. اما 
قــرارم می دادند،  وقتی بچه ها مخاطب 
وقتی انتظار جواب از من داشتند، وقتی 
فکر می کردند اگر مــن جذر 7 را بلدم، 
حتمــًا جواب تمام ســؤال های جهان را 
بلدم. باید، باید ، باید این خانم معلم کاری 
می کرد. اما چه کاری از دســتم ساخته 
بود؟ آن دو ماه با کشیدن پرده ها و قبول 
نکردن خیلی چیزها فقط فرار کرده بودم. 
در آینة روشــویی به خودم زل زده بودم 
که یاد خندة رســتمی افتادم. زیرلب با 
خودم گفتم: خندیــدن در مقابل مرگ. 
خنده ام گرفت. چیــزی درونم می گفت 
باید به بچه ها همه چیــز را بگویم. این 
را حق خودم و آن ها می دانستم. آن روز 
وارد کاس که شدم، پرده ها مثل دو ماه 
گذشته کشیده شده بود. رفتم و پرده ها 
را کنار زدم. همــه با تعجب به همدیگر 
نگاه می کردند. رو به قبرســتان ایستادم 
و گفتم: »پدرم می گه باید باهاش روبه رو 
بشی. پدرم می گه زندگی حساب و کتاب 
داره، می گــه دو دو تا چهار تاســت. من 
بهش گفتــم زندگی یک معادلة پیچیده 
است. پدرم خندید و گفت معادلة ساده 
است. به سمت کاس و بچه ها برگشتم 
و گفتم، اونجا قسمتی از معادلة زندگیه. 
گفتم، مادرم از دو ماه پیش تو کماست.«
بدهم.  ادامه  نتوانســتم  بغضم گرفت. 
گریه ام گرفتــه بود که یکی از بچه ها به 
ســمتم آمد و بغلم کرد. نفر دوم، سوم 
و همه دورم حلقه زده بودند. اشــک ها و 
گریه های معصومانه شان فضای کاس را 
پر کرده بود. من آن همه چشم و دست 
مهربان داشــتم که راحت می توانستند 
من را به زندگی برگردانند. نفس عمیقی 
کشیدم و بعد از دو ماه احساس آرامش 

کردم. 
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 سعیده اصالحی
شعروآذر

غیر از عطش طی نکردند با ما که باران سرودیم
یا در شهادت شکفتیم، یا از شهیدان سرودیم
وقتی به پایان رسیدیم با استخوانی عطشناک
گفتند آسان گذشتیم، گفتند از نان سرودیم

خلیل عمرانی، متخلص به »پژمان دیری«، متولد 13٤3 در بندر دیر 
از استان بوشهر، چهرة نام آشنای ادبیات آیینی، شاعری فرهیخته و معلمی 
فروتن است که دغدغه ها و عواطف خود را به شیوایی و روانی در حوزة غزل و 
مثنوی بیان کرده است. از بارزترین ویژگی های شعر او، آمیختگی با محبت 
اهل بیت )علیهم الســام( است تا آنجا که منزلش را به حسینیة  شعر 
مبــدل کرده بود و روزهای جمعه انجمن ادبی اش را در این حســینیه 
برگزار می کرد. به همین دلیل، تقریبًا تمامی تربیت شدگان او از شاعران 
اهل بیت )علیهم السام( هستند. شعر او با لطایف معنوی و ظرایف زبانی 
و بدایع هندی، یکی از غریب ترین شــعرهای انقاب است که از چشم 
صاحب نظران و تریبون داران دور ماند. او کارشناس ارشد و دبیر ادبیات 
فارسی و مدیر و کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بود و بسیاری از اعضا و مربیان کانون در جای جای کشور، حضور موفق 
خود را در عرصة ادبیات امروز مدیون تشویق ها و حمایت های این شاعر 
معلم متعهدند. اردوها، جشــنواره ها و ســوگواره های مذهبی با حضور 
پرشــور او در میان مربیان و کارشناسان و اعضای ادبی کانون پرورش 

فکری، به خاطراتی ماندگار مبدل شدند.
دمی ای مهربان در آتش آهم توقف کن

خلیل آوازم از آیینه ماالمال می آیم
کتاب عشق را بردار و برگ تازه ای بگشا
که من با شاه بیت عاشقی در فال می آیم

عمرانی در پســت های مشــاور وزیــر آموزش وپرورش، مســئول 
آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشــور، 
معاون فرهنگی ادارة کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان بوشهر و 
مدیر آموزش وپرورش استان هرمزگان فعالیت کرده و در میان دوستان 
شاعر خود، با محمدجواد محبت و طباطبایی ندوشن اُنسی دیرینه 

داشته است.
خلیل عمرانی پس از یک دوره بیماری، در آذرماه 1391، در سن ٤8 
ســالگی، در بیمارستان قلب تهران درگذشت و در زادگاهش به خاک 
سپرده شد. به گفتة مصطفی محدثی خراسانی، خلیل عمرانی معلم 
رستگار شعر انقاب بود و مجموعة اشعارش همان پروانه هایی بودند که 

در روز تشییع بر پیکرش اشک می ریختند.
از این شــاعر، عاوه بر آثار چاپ شــده در مطبوعات، این کتاب ها 
نیز منتشر شده اند: مروارید فراموش )گزیدة غزل ها(، 1376؛ ساعت ها 
به وقت شرعی دریا )مجموعه غزل(، 1380؛ گزیدة شعرها )مجموعة 

نیستان(، 1380.
قطعه شعر رو به رو از گزیدة شعرهای اوست:

معلم 
شاعر

24

زنگاول
باران که انگشــت می کشــد روی 
برای  باز می شود  پنجره ها، روزنه ای 
تماشایت. تو می خندی و باران دست 
می اندازد در گردنت و جیب هایت را 
پــر می کند از آوازهای خیس ... . دِر 
مدرسه باز است و دوستانت که از راه 
می رســند، توی حیاط رنگین کمان 
درست می شــود و دلم گم می شود 
در قهقهة صبحگاهی تــان. بخند ... 
همیشــه بخند تا در این حال و هوا 
من هم دســت دراز کنم و ســیبی 

سرخ بچینم از باغ گونه هایت. 
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زنگآخر
گلخانه

اسم دبستان ما باغ
سرمشق امروز ما گل

این جا کاس بهار است
هر دانش آموز ما گل
امروز در زنگ تفریح

من گل، تو پروانة من
باید بیایی و باشی
مهمان گلخانة من

سعیده اصالحی

منتخبگلستانسعدی
یکی را از حکما شــنیدم که می گفت: 
»هرگز کســی به جهل خویــش اقرار 
نکرده اســت، مگر آن کــس که چون 
دیگری در سخن باشد، همچنان ناتمام 

گفته، سخن آغاز کند.
سخن را سر است ای خردمند و بن

میاور سخن در میان سخن
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش
گلستانـ  باب 4

سربارهای قافله بستند بارها
درد و دریغ می چکد از انتظارها
بی دردها جواز جسارت گرفته اند
تا بشنوند زخم زبان، زخم دارها

آنان که فصل داغ گذشتند بی سراغ
از دست های گمشده در انفجارها

با کفش های شسته به خون راه می روند
بر حرمت غریب شقایق عذارها

هر روز ازدحام قدم های بی وضو
مست غرور می گذرند از مزارها

دلتنگم از سکوت، ولی شک نمی کنم
چیزی نمانده است به پایان کارها

من بوی یال می شنوم، بوی یک سوار
مردی که بگسلد نفِس نی سوارها

خلیل عمرانی

همقفسان
سرودۀمژگانعباسلو

كتاب هم قفسان مجموعة 3٤ غزل از بانوی شاعر، مژگان عباسلو، 
اســت كه انتشارات شهرســتان ادب در قطع رقعی منتشر كرده 
اســت.  غزل های این مجموعه در ژانر عاطفی- اجتماعی با زبان 
روان و كامی تأثیر گذار، مخاطبان را مهمان حس و حال شــاعر 
خویش می كنند.  هم نشینی متناسب واژه ها و انتقال حس حزن  
در عین امیدواری و توجه به ســاد ه گویی و عمیق اندیشی، كاربرد 
قافیه های سخت كه به شگفتی مخاطب می انجامد و حضور حس 
زالل زنانه و مضمون های تغزلی محزون، از ویژگی های سروده های 
این مجموعه اند. در تمام غزل ها هم گرایی در بافت اشعار به چشم 
می خورد و مفاهیم و زبان و نحو و حس در ارتباط منطقی با هم 
قرار دارند. ایجاز و كوتاهی تعداد ابیات هر غزل از نكات مثبت این 

مجموعه به شمار می رود. 
دو شعر منتخب از این کتاب را با هم می خوانیم.  

بهار آمده، تنها بهار می داند
كه قدر یار سفر كرده، یار می داند 

رها شده است و گرفتار، قلب من، این را 
كسی كه شد به غم تو دچار می داند 

چه ها به روز من آورد شب، شب چشمت 
فقط مدبر لیل و نهار می داند 

بهار غیر شقایق گلی نخواهم چید 
كه داغ دار، غم داغ دار می داند

   

خاكستر من است كه با دود رفته است 
آتش فرو نشسته و نمرود رفته است 

جز آفتاب عشق كه نامش بلند باد 
هر سایه ای كه بر سر من بود رفته است 

دل بسته ام به غم كه جز او هر كه دیده ام 
یا دیر آمده است و یا زود رفته است 

فكر عصای پیری خود باش باغبان 
آن نوگلی كه عمر تو فرسود رفته است 

پاداش صبر چیست به جز خون جگر شدن؟ 
ای سیب سرخ، تا برسی رود رفته است

معرفی
کتاب
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گفت وگو با طاهره ذوعلم، مدیر دبیرستان دخترانۀ گلستانیان ناحیۀ 2 اصفهان 
به بهانۀ برگزاری همایش عفاف و حجاب

لباس عزت

 چندی پیش همایشی با محور 
دبیرستان  محل  در  و حجاب  عفاف 
خودتان برگزار کردید. از این برنامه 

برای ما بیشتر بفرمایید.
عفــاف و حجاب از جملــه موضوع های 
مهمی اســت که جای فعالیت زیاد دارد. 
بعضی تصور می کننــد حجاب تنها برای 
بانوان اســت، در حالی که در مورد آقایان 
و نوع پوشش و حتی نوع نگاه آن ها نیز در 
آموزه های دینی سفارش شده است. لذا در 
این ارتباط تصمیم گرفتیم همایشی برگزار 
کنیم و در این باره اطاعات بیشتری را از 
باب یادآوری در اختیار  دانش آموزان قرار 

دهیم.

 هدف این برنامه از نگاه شما چه 
بود و چه کسانی را مخاطب خود قرار 

داده بودید؟
ارتقــای فرهنگ عفاف و حجاب و درک 
تأثیــر آن بر ســامت روح و روان بانوان 
هدف بود تــا بیش از پیش بــه ارزش و 
اهمیت  این کار و آرامشــی که از توجه به 
عفاف نصیب هر فرد می شود، توجه کنند. 
در همین باره، از دانش آموزان مدرسه های 
دیگر هم دعوت کردیم همراه با مسئوالن 
مدرسة خودشان در برنامه شرکت کنند. 
خوش بختانه استقبال خوبی هم از برنامه 
شد. مخاطب خاص ما دانش آموزانی بودند 
که از پوشش چادر استفاده می کردند، چرا 
که می خواستیم به آنان تأکید کنیم شما 

عفاف و حجاب از جمله موضوعات مهم اســالمی، اخالقی و انســانی است که توجه 
بــه آن دورة زمانی خاصی ندارد و در همة دوران ها بایــد دربارة ارزش و اهمیت آن با 
دختران و پسران صحبت کرد. هر قدر شناخت در این رابطه بیشتر باشد، باورپذیری و 
اعتقاد عملی نسبت به آن مستحکم تر خواهد بود. چندی قبل در دبیرستان دورة دوم 
متوسطة گلستانیان ناحیة 2 اصفهان، همایشی در این باره برگزار شد که ما برای آگاهی 
بیشــتر در خصوص این برنامه، گفت وگویی با طاهره ذوعلم، مدیریت این دبیرستان، 
انجام دادیم تا از این همایش اطالعاتی را در اختیار شــما قرار دهیم. ذوعلم با مدرک 
کارشناســی الهیات، 27 سال در مناطق 4 و 15 تهران و مدرسه های تیزهوشان، مراکز 

پیش دانشگاهی و حوزه های ستادی آموزش وپرورش سابقة آموزشی دارد.

مصداق تمام و کمال حجاب هستید. البته 
در کنار دانش آموزان و همکاران آموزشی 

ما، والدین هم حضور داشتند.
 

 این همایش از منظر شــما چه 
دستاوردی داشت و نظر خانواده های 

دانش آموزان دربارة آن چه بود؟
هدف اول ما ان شااهلل رضایت خداوند بود. 
اما هر برنامه ای دســتاوردها و نتایجی به 
دنبال دارد. سخنرانی ها و مباحثی که مطرح 
شد، در راستای تقویت حس اعتمادبه نفس 
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و افزایــش عزت نفس دانش آموزان و دیگر 
مخاطبان بود. ما معتقدیم، اگر مدیران ما 
در این باره خودشان عامل به مباحث باشند، 
به یقین به نتایج بهتر و ماندگارتری دست 
خواهیم یافت. والدین هم رضایت داشتند 
و از اینکه به این موضوع پرداخته شــد تا 
توجه جامعه را بیشتر معطوف آن سازیم، 

خشنود بودند.

برنامه هایی  چه  شامل  همایش   
بود. آیا فقط ســخنرانی بود یا موارد 
حاشیه ای مانند نمایشگاه هم داشت؟

خوش بختانه جمعی از خیران و نیکوکاران 
از برنامه حمایت کردند،  طوری که به تمامی 
دانش آموزان عزیز یک قواره چادر مشکی 
هدیه شــد. جمعی از مسئوالن استانی از 
ادارة کل آموزش وپرورش و ریاست محترم 
ناحیــة ۲ و معاونان ایشــان و همچنین 
معاونت قرآن و عترت ادارة کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی نیز در برنامه حضور داشتند 
و ما را حمایت کردند. اســتادانی همچون 
دکتر محمدتقی اژه ای از دانشگاه اصفهان 

نیز سخنرانی کردند. نمایشگاه کتاب هم 
برای دانش آمــوزان، خانواده ها و همکاران 
آموزشی برپا شده بود تا به منظور تکمیل 
دانش و اطاعات خودشان منابع مکتوب 
هم در اختیار داشته باشــند. رسانه های 

خبری استان هم برنامه را پوشش دادند.

 شما به عنوان برگزارکننده این 
همایش خودتان چه تعریفی از عفاف 

و حجاب دارید؟
من معتقدم، عفاف و حجاب بانوان باید 
به گونه ای باشــد که در وهلــة اول خود 
شخص بتواند در کمال آرامش در جامعه 
فعالیت کند و در وهلة بعد از تیررس نگاه 
افراد بیمار در امان باشد. کیفیت عفاف را 
خود فرد بهتر از هر کسی متوجه می شود. 
جمله ای از اســتاد بزرگ اخاق، مرحوم 
اســماعیل دوالبی شــنیده ام. ایشان 
می فرمود، اگر یک خانم نخواهد خودنمایی 
کند، نگاه به او نگاه درستی می شود. البته 
برای افراد نااهل و بیمار در این زمینه، هر 
نوع پوشش مناسبی هم که داشته باشید، 
باز هم مشکل پابرجاست. پس کیفیت و 
نوع حجاب را خود فرد می تواند تشخیص 
دهد و صد البته که چادر کامل ترین است.

 چه بایــد کرد که بحث عفاف و 
حجاب به امری گذرا تبدیل نشود و 

در ذات افراد جامعه نهادینه شود؟
اگر فلســفة حجاب و عفــاف برای فرد 
روشــن شــود، دیگر در هر شرایطی آن 
را حفــظ می کند. همچنین، اگر دختران 
ما عزت نفس داشــته باشند، هرگز حاضر 
نمی شــوند با پوشــش های نامناسب در 
جامعــه حضور پیــدا کننــد. البته باید 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعی در 

مدرسه ها بیشتر شــوند. همچنین، الزم 
است افرادی توانمند و خوش برخورد که 
جاذبة معنوی داشــته باشند و دوره های 
تحت نظــارت  باشــند،  دیــده  را  الزم 
آموزش وپــرورش به مدرســه رفت وآمد 
داشته باشــند و به شبهات دانش آموزان 
پاســخ دهند. میزگردهــا ی هیئت های 
مذهبــی  و فرهنگــی، به خصــوص در 
مدرســه های دخترانه نیز شــکل گیرد 
و نه تنهــا در چارچوب بخشــنامه، بلکه 
بسیار عمیق تر و دقیق تر، کار مفید انجام 
شــود. پیش نیاز همة این ها اعتقاد قلبی 
و باورهای دینی مدیریت و کادر اجرایی 
مدرسه است تا فعالیت ها تأثیرگذار باشند.

 معلم گاهی می تواند از ســایر 
افراد بــرای دانش آموزان اثرگذارتر 
باشــد. به نظر شــما معلم چگونه 
می توانــد در این زمینه برای بچه ها 

الگوی مناسبی باشد؟
به نکتة بسیار خوبی اشاره کردید. نقش 
معلمان در مدرسه ها نقشی بی بدیل است. 
الگوپذیری از این قشر بسیار مؤثر جامعه، 
به خوبی شکل می گیرد. اگر همکاران عزیز 
و دبیران گرامی، نه در کام، بلکه در عمل، 
اعتمادبه نفس دانش آموزان را در قالب های 
صحیح افزایش دهند و خود نیز پوشــش 
تأثیرگذار  باشند، بســیار  مناسب داشته 
خواهند بود. امیــدوارم دختران جامعة ما 
کرامت خود را بشناســند، بر عزت خود را 
بیفزایند و بیشــتر مطالعه و روح خود را 
تقویت کنند. البته باید فرصت های بحث 
و گفت وگو نیز در مدرسه ها فراهم شود تا 
شناخت افراد از این موضوع افزایش یابد و 
دانش آموز و معلم با شناخت بیشتری بحث 

حجاب را دنبال کنند.

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۸



 محمدجواد فكری، معلم عربی متوسطة اول

بازی
درکالس

 چندکلمۀخودمانی
چند وقتی بود دو سؤال ذهنم را به خود مشغول کرده بود:
1. چگونه ارزشیابی را طوری انجام دهم که دانش آموزان 

را مضطرب نکند؟
2. با وقت هــای آزاد آخر کاس چه کاری می توانم انجام 

دهم؟
برای یافتن پاســخ این سؤال ها مطالعه و تحقیق کردم و 
توانستم مجموعه ای مسابقه و بازی درون کاسی جمع کنم.

یک نمونه مسابقه را به شما تقدیم می کنم.
نام فعالیت: معمای خانة علم

ـ هدف: فعال کردن دانش آموزان منزوی و ضعیف، پرسش 
و دورة درس ها، تقویت کارگروهی، تقویت مسئولیت پذیری، 

افزایش شور و اشتیاق دانش آموزان
ردة سنی: پایه های چهارم تا نهم

ابزار: تاس، چنــد تکه مقوای رنگی بریده شــده )برای 
خانه های ریسک(، تختة کاسی برای رسم جدول، سؤاالت 

از پیش آماده شده
مدت اجرا: 20 تا 60 دقیقه

فضای اجرا: کاس درس

خالصۀفعالیت
برای ارزشــیابی درس هایی که تدریــس کرده اید، 
بچه ها را گروه بندی کنیــد و به آن ها فرصت مطالعه 
بدهید. در فاصله ای که آن ها مطالعه می کنند، شــما 
جدول پرسشــگری را روی تخته رسم کنید و سپس 

ارزیابی را آغاز کنید.
این شــیوه از ارزشیابی برای تمام درس هایی که در 

آن ها پرسش شفاهی انجام می شود، مناسب است.

مقدماتاولیۀفعالیت
دانش آموزان را گروه بندی کنید. )پیشــنهاد: برای 
اینکه وقت را از دست ندهید، نفرات هر دو نیمکت را 
که در آن چهار دانش آموز قرار دارند یک گروه معرفی 
و شــماره گذاری کنید. مثال: چهار نفر گروه 1، چهار 
نفر بعدی گروه 2 و ...(. برای هر گروه یک سرگروه و 

یک سخنگو انتخاب کنید.
نقش ســرگروه: در مواقع تصمیم گیری، حرف آخر 

را می زند.
نقش سخنگو: تصمیم و جواب گروه را به معلم اعام 

می کند.
ســپس از دانش آموزان بخواهید درس یا صفحه های 
مورد نظــر را مطالعه کنند. در ایــن فاصله، جدول را 
رســم کنید و خانه هایی را که در ادامه معرفی کرده ام، 
؟ ، خانه های  در جدول قرار دهید: خانه های ســؤال 
! ، خانه های ولتاژ   و خانه های اسکلت  . ریسک 

معمای 
ارزشیابی
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خانة ریسک: اگر گروهی با انداختن 
تاس معلم به این خانه وارد شــد، یکی از 
کارت های ریسک برایش خوانده می شود.
کارت ریسک: مقوای رنگی را به هر 
ابعادی که می خواهید ببرید و روی آن 
جمله ای را با توجه به شــور و نشاطی 
که مســابقه احتیاج دارد، بنویسید. در 
حدود 10 تا 15 کارت کافی است. این 
جمله می تواند مثال های زیر باشد یا هر 
جمله ای که شما بخواهید: دو بار تاس 
بریزیــد. دو بار تاس نریزید. هفت خانه 
به عقب بروید. به سؤال آقای/ خانم .... 
)معلم( جواب بدهید و 10 خانه به جلو 
بروید. به اولین خانة ولتاژ به سمت جلو 
بروید. یک نوبت اســتراحت کنید. 50 
امتیاز از آقای / خانم ... )معلم( بگیرید 

و بین گروه ها پخش کنید.
بهتر اســت کارت های ریســک را از 
قبل آماده کنید. نشان خانة ریسک در 

جدول است.
خانة سؤال: اگر گروهی به این خانه 
وارد شــد، معلم از یکی از دانش آموزان 
گروه پرســش می کند. اگر جواب مثبت 
بود، 10 امتیاز می گیرد و اگر جواب نداد 
5 امتیــاز از امتیازهایش کم می شــود. 
نشان خانة ســؤال در جدول نشان داده 

شده است.
این  وارد  اگر گروهی  خانة اسکلت: 
خانه شــد، باید به اولین خانة ولتاژ به 
ســمت عقب منتقل شــود. نشان خانه 

اسکلت »سر اسکلت« است.
خانة ولتاژ: اگر گروهی وارد این خانه 
شود، هیچ اتفاقی نمی افتد، ولی اگر در 
خانة اسکلت بیفتد، به اولین خانة ولتاژ 
به ســمت عقب منتقل می شود. نشان 

خانة ولتاژ »جریان برق« است.

نحوۀاجرایفعالیت
اسم گروه ها یا شمارة آن ها را در کنار 
جدول بنویســید و جلوی نام هر گروه 
30 امتیاز بگذارید. ســپس کارت  های 
ریســک و تاس را روی میز قرار دهید 
و توضیح های زیر را بــه بچه ها بدهید 
و خانه هــا را معرفی کنیــد: در هر دور 
فعالیت، بــرای هر گروه تاس می اندازم 
و به اندازة عدد تاس روی جدول، برای 
آن گروه به جلو می روم. بسته به اینکه 
روی کدام خانه هــا قرار بگیرید، اقدام 

متناسب با آن را انجام می دهیم.
وقتــی از آخرین گروه پرســش 

کردم، دوباره نوبت گروه اول است.
وقتی گروهی به آخرین خانه 
رســید، 50 امتیاز به او تعلق 
می گیرد. گــروه می تواند به 
خانة اول برگردد و مسابقه 

را ادامه دهد.
تمام  وقتی  مســابقه 
می شود که معلم پایان 

آن را اعام کند.
برای اینکــه برنده یا 
بازنــده ای اعام نکنید، 

را  فعالیــت  می توانیــد 
این طور تمام کنید:

از قبــل جملــه ای انگیزشــی را که 
برای کل دانش آموزان معنی دار باشــد، 
بنویســید. برای مثال: »اگــر بخواهید 
کاری انجــام دهیــد، راهــش را پیدا 
می کنید و اگر نخواهیــد انجام دهید، 

بهانه اش را«.
برای هر کدام از کلمه های این جمله 
امتیــاز در نظر بگیریــد و پس از پایان 
مســابقه، بســته به امتیاز هــر گروه، 
کلمه هــای جمله را به آن هــا بدهید. 
سپس از ســخنگوها بخواهید دور هم 
جمع شــوند و بــا آن کلمه هــا جمله 
بســازند و آن را روی تخته برای همة 

دانش آموزان بنویسند.

نحوۀاجرایفعالیت
اسم گروه ها یا شمارة آن ها را در کنار 
جدول بنویســید و جلوی نام هر گروه 
 امتیاز بگذارید. ســپس کارت  های 
ریســک و تاس را روی میز قرار دهید 
و توضیح های زیر را بــه بچه ها بدهید 
و خانه هــا را معرفی کنیــد: در هر دور 
فعالیت، بــرای هر گروه تاس می اندازم 
و به اندازة عدد تاس روی جدول، برای 
آن گروه به جلو می روم. بسته به اینکه 
روی کدام خانه هــا قرار بگیرید، اقدام 

متناسب با آن را انجام می دهیم.
وقتــی از آخرین گروه پرســش 

کردم، دوباره نوبت گروه اول است.
وقتی گروهی به آخرین خانه 
 امتیاز به او تعلق 
می گیرد. گــروه می تواند به 
خانة اول برگردد و مسابقه 

تمام  وقتی  مســابقه 
می شود که معلم پایان 

آن را اعام کند.
برای اینکــه برنده یا 
بازنــده ای اعام نکنید، 

را  فعالیــت  می توانیــد 
این طور تمام کنید:

برای کل دانش آموزان معنی دار باشــد، 
بنویســید. برای مثال: »اگــر بخواهید 
کاری انجــام دهیــد، راهــش را پیدا 
می کنید و اگر نخواهیــد انجام دهید، 

بهانه اش را«.
برای هر کدام از کلمه های این جمله 
امتیــاز در نظر بگیریــد و پس از پایان 
مســابقه، بســته به امتیاز هــر گروه، 
کلمه هــای جمله را به آن هــا بدهید. 
سپس از ســخنگوها بخواهید دور هم 
جمع شــوند و بــا آن کلمه هــا جمله 
بســازند و آن را روی تخته برای همة 

دانش آموزان بنویسند.
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ارزشیابی

سنجش، آغاز یادگیری

برخی از جواب ها از این دست بود: 
 بهترین نوع سنجش، آزمون عملکردی 
اســت، چون مهارت و دانــش را هم زمان 

می سنجد؛
 سنجشی که دانش آموز را درگیر کند؛ 

 سنجشی که تفاوت های یادگیرندگان 
را می ســنجد و به انــدازة همة توانایی ها 
سؤال دارد؛ یعنی ســؤال های ساده برای 

کم توان ها؛ 
 سنجشی که همة اهداف را در بر گیرد. 
به نظر می رســید هرکــدام از معلمان 
گوشه ای از ســنجش را به خوبی دیده اند. 
مجموع جواب ها می توانست از زاویه ای به 
سنجشِ مناسب بپردازد. اما در هیچ کدام از 
پیشنهادها پاسخ جامعی به سؤال داده نشد. 
ما »سنجش می کنیم تا کیفیت یادگیری 
را بهبود ببخشیم و با استفاده از سنجش 
بازخورد بگیریم؛ بازخوردی که به معلم و 
دانش آموز بگوید قدم بعدی کدام است؛ هم 
دانش آموز و هــم معلم، هر دو باید بدانیم 
قدم بعدی برای بهبود یادگیری چیست.« 

سنجشــی بهترین اســت که از شرایط 
دنیای واقعی برآمده باشد؛ در دنیای واقعی، 
آیا فــرد به تنهایــی کار را انجام می دهد 
یا گروهــی از اعضای ســازمان همکاری 
می کنند تا به هدف خود برسند؟ اولویِت 
دنیای واقعی مــا با محفوظات کارکنان و 
دانش آن هاســت یا توانایی جست وجوی 
منابع علمی و یافتن پاسخ؟ سنجش باید 
از همین ویژگی ها تبعیت کند. یادگیرنده 
را در فرایند کارگروهی بسنجد و به جای 
دانش، بر مهارت یافتِن پاســخ و کســب 
معرفت متمرکز  شــود. از طــرف دیگر، 
سنجش خوب مثل تدریس خوب است و 

نمی تواند بدون طراحی قبلی پیش برود.
یک قاعدة مهم در سنجش، »قاعده تأثیر 
برگشتی« اســت و به تأثیر ارزشیابی بر 
یادگیری اشاره دارد. این قاعده می گوید: 
»چیزی آموخته می شــود که ســنجیده 
می شــود«. درواقع،  ارزشیابی مغناطیِس 
توجه است و مثل آهن ربایی عمل می کند 
که در میداِن مغناطیسی خود همة عوامل 
را هــم خط می کند. یعنی اگر ســنجش 
در راســتای اهداف مهم سامان پیدا کند، 
آن اهداف به عرصة یادگیری نیز ســرایت 
می کننــد. بنابراین، اگر برای من به عنوان 
معلم، هدفی مهم اســت، باید آن هدف را 
در برنامه و طرح سنجش خود پیاده کنم. 
حال با این ســؤال مواجه می شویم که از 
کدام منبع می توانیــم اهداف و انتظارات 

یادگیری را انتخاب کنیم؟ 
راهبران پاسخ های متعددی به این سؤال 
دادند؛ از جمله: کتاب درسی، همان چیزی 
كه درس می دهیــم و می خواهیم آزمون 
پایان سال را از روی آن بگیریم، راهنمای 
معلم و تجربة معلمــی. و هم زمان از آنان 
خواستم نمونة ساده ای برای اهداف حوزة 
آموزشی خود مثال بزنند. مثًا »دانش آموز 
بتواند فعل نهی را بشناسد، آن را از مضارع 
تشــخیص بدهد و به کار ببرد.« مثال ها 
نشــان می داد راهبران به خوبی می توانند 
تعیین کننــد در هر بخش از تدریس چه  

هدفی را دنبال می کنند.
اما پلة بعدی ســنجش، بافاصله بعد از 
تصریح کردن هدف، چیست؟ از راهبران 
خواستم به این سؤال پاسخ دهند: چطور از 
سنجش خود متوجه می شوید دانش آموز 
کجای طیِف هدف تعیین شده قرار دارد؟ 

پاییز سال 97، راهبران آموزشی استان ها با هدف »ارتقای سنجش یادگیری« گرد هم 
آمده بودند. قرار بود دربارة هدف ها، پیامدها و سنجش گفت وگو کنیم. در جمع راهبرانی 
بودم که خودشــان مدرس کارگاه هاِی آموزش معلمان بوده اند؛ راهبرانی که عالوه بر 
مفاهیم حوزة ســنجش، به خوبی روش های نو را به خدمت گرفته بودند. بنابراین، قرار 
نبود حجمی از اطالعات را منتقل کنم، بلکه می خواستم بار دیگر برگردیم و سنجش را 
طور دیگری ببینیم؛ آن طور دیگری که بتواند در خدمِت کیفیت یادگیری باشد. با این 
سؤال شروع کردم که: چه سنجشی باکیفیت است؟ چه وقت از سنجش راضی هستیم؟

یــا به عبارت دیگــر، در پایــان آموزش، 
یادگیرنده چه انجام دهد تا مطمئن شوید 
به هدِف یادگیری رسیده است؟ بنابراین، 
اگر به عنوان مدرس هدف تعیین می کنم، 
همین کافی است؟ آیا به دانش آموز نشان 
می دهــم چه انتظــاری از او دارم؟ یا چه 
کاری کند تا بگویم به هدف رسیده است؟ 
برای هر طرح درس چقدر سطوح انتظار 
شــما از دانش آموز روشن است؟ مثًا در 
درس عربی، اگــر دانش آموز فعل نهی را 
تعریف کند، کافی است؟ یا الزم است فعل 
نهی را در جمله تشخیص دهد؟ پاسخ به 
این سؤال ها ماک های سنجش را روشن 
می کند. امــا مهم ترین موضوعی که غالبًا 
فراموش می کنیم، این اســت که دربارة 
ماک ســنجش با دانش آموزان گفت وگو 
کنیــم. او نمی داند باید چه کار کند تا در 

پایان تدریس به اهداف اولیه برسد.
یکی از راهبران مثــال خوبی از تجربة 
دوران دانشجویی خود زد: »استاد ما ابتدای 
هر جلسة تدریس ســؤاالتش را فهرست 
می کرد و روی تخته می نوشت و در طول 
جلســه یکی یکی به آن ها جواب می داد. 
بــه این ترتیب، هم ذهن مــا با موضوع و 
سؤال ها درگیر می شد و هم می دانستیم 
تا پایان جلسه باید بتوانیم به این سؤال ها 
پاسخ دهیم.« روش این استاد سه مزیت 
داشــت. اول ذهن یادگیرنده را با موضوع 
درگیر می کرد، دوم یادگیرنده می دانست 
تا پایان تدریس باید به چه سطحی برسد 
و سوم ماک سنجش به روشنی پیِش روی 
مدرس و یادگیرنده قرار داشت و یادگیرنده 
می توانســت دربارة یادگیری خود آگاهی 
نسبی پیدا کند. درواقع، نوعی از بازخورد 
به یادگیــری در اختیــار یادگیرنده قرار 

می گرفت. 
بازخورد مؤثر مهم ترین رکن ســنجش 
است. یعنی می خواهیم یادگیرنده از نقاط 
قوت و ضعف خود آگاه شود و نیز بداند برای 
تقویت نقاط قــوت و رفع نقاط ضعف چه 
باید انجام دهد. گاهــی بعد از آزمون و در 
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کاس نتایج را تجزیه وتحلیل می کنیم. اما 
آیا دانش آموز می فهمد چه کار کند تا در 
آزمون بعدی به پاسخ درست برسد؟ اگر یک 
دور کل درس را روخوانــی کند، در آزمون 
بعدی موفق خواهد بود یا باید همة مسائل 
کتاب را دوباره حل کند؟ یا خودش مسائل 
جدیدی طرح کند؟ بازخورد مؤثر باید به 
یادگیرنده بگوید قدم بعدی چیست و چه 
باید کند. این بازخورد فقط در آزمون های 
نوشتاری نیست و فعالیت ها و اهداف متعدد 
را در بــر دارد. اگر هنگام کارگروهی دعوا 
شود، چه بازخوردی می دهیم؟ بازخوردی 
که نقاط قوت گروه و نقاط ضعف را بدانند و 

برای هر دو اقدام کنند.
مــن به عنوان مــدرس دانشــگاه، زیر 
برگه های تکالیف دانشــجویان یادداشت 

می گــذارم. می دانم گاهــی این كار 
ساعت ها وقت می گیرد و برای تمام 

جلســات و تمام اهدافم فرصت 
نخواهم داشت این كار را انجام 

دهم، ولی می توانــم این کار را 
برای اهداف مهم تــر انجام دهم. پس 

می توانــم وقتم را به موضوعات اساســی 
تدریســم اختصاص دهم. خیلی وقت ها 
کار معلم همین اســت که پرتکرارترین 

اشتباهات را پیدا  کند و به آن ها  بپردازد.
با هــر رویکردی که تدریــس را پیش 
می بریم، مهم این اســت که ســنجش 
معتبری داشته باشیم، زیرا با تفاوت های 
فردی و اهداف متعدد و سطوح متعدد هر 
هدف مواجهیم. بهترین روش ســنجش، 
ترکیبی از روش هاســت که باید متناسب 
با این تفاوت ها طراحی شــود. اگر معلم 
طرح اولیة اهداف، انتظارات و ماک ها را 
به درســتی بچیند و سنجش را بر مبنای 

آن طراحــی کنــد و تنوعی از 
روش های سنجش را به خدمت 
گیرد، ســنجش را در خدمت 
کیفیت یادگیری قرار داده است.

مثــال پایانــی کارگاه، مثالی 
شیرین از درس عربی بود؛ مثالی که 

برای من و شرکت کنندگان آموزنده 
بود. یكی از راهبران آموزشی گفت: 
من در کاس هایم نمرة ســیار 
دارم و بــه این ترتیب نمره را در 

خدمت هدف قرار داده ام. آزمون پایانی 
اشــکاالتم را به من و دانش آموز می گوید. 

نمرة این آزمون متغیر است؛ 
سیار است، یعنی هر بار که 
اشــکال دانش آموز برطرف 
می شود و او به اهداف درس 
نهایی اش  نمرة  می رسد، 
تغییر می کند. دانش آموز 
فرصــت دارد تا پایان  ترم 

ضعف هایــش را برطــرف 
کنــد و نمــرة 1٤ را به 18 
برساند. سؤاالت من هدف دار 
و برای رفع اشکال هستند. 
به  این ترتیب، ســنجش من 
پایاِن کار نیست، بلکه آغازی 
به ویژه  دانش آمــوزان،  برای 
و  متوســط  دانش آمــوزان 

ضعیف تر  است. 
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 روح اهللا مالمیر، مدیر تولید فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی
فیلم

گرامی  اولیای  محترم،  فرهنگیان 
آموزش وپرورش  ارجمند  متولیان  و 
برای تهیة فیلم های معرفی شــده 
در این بخــش می توانند به یکی از 

روش های زیر اقدام کنند:
 تمــاس بــا شــماره تلفن 
88490236-021 (گــروه تولیــد 

فیلم های آموزشی)
کتبی  ارســال درخواســت   
الکترونیکی  نشــانی  طریــق  از 
 goroohehonari@gmail.com
نشانی  تلفن،  نام، شــمارة  (با ذکر 

دقیق، به همراه کد پستی)
نشــانی  به  مراجعة حضوری   
»تهــران، خیابــان کریم خان زند، 
خیابان ایرانشــهر شمالی، سازمان 
وزارت  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
آموزش وپرورش، طبقــة دوم، اتاق 
505، گروه توسعه و تولید رسانه های 

دیداری و شنیداری«

 معلمانوفرهیختگانگرامیسالم!
به صفحة »دوربین، صدا، معلم« ماهنامة رشــد معلــم خوش آمدید. فیلم هایی كه در 
این بخش معرفی می شوند، ســه ویژگی  مهم دارند: نخست اینكه این فیلم از نمونه آثار 
پذیرفته شــده در جشنوارة بین المللی فیلم رشد انتخاب شده اند؛ جشنواره ای كه سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت آموزش وپرورش هرساله برگزار می كند. ازاین رو، 
كارشناسان آموزشی این سازمان محتوای آن ها را ارزیابی كرده اند و عاوه بر آن فیلم سازان 
و هنرمندان حرفه ای نیز جنبه های هنری آثــار را تأیید كرده اند. دوم اینكه برخی از این 
فیلم ها آن قدر کوتاه اند که مدیران محترم مدرسه ها می توانند از آن ها برای پخش در جلسات 
شورای معلمان مدرسه استفاده و روی نكات مثبت و كاربردی شان تأكید كنند. ویژگی  سوم 
اینكه دبیرخانة فیلم رشد آمادگی دارد در صورت درخواست مدرسه ها و معلمان گرامی، 

فیلم های معرفی شده را برای آن ها ارسال كند.
امیدواریم شــما خوانندگان محترم این بخش از ماهنامه، جزو آن دســته از معلمان و 
فرهنگیان خاق و پرانگیزه ای باشــید كه برای مدیریت بهتر كاس و موفقیت بیشتر در 
تدریس، از رسانه ای تأثیرگذاری به نام فیلم بهره می برند و لحظات شاد و خاطره انگیزی را 

برای دانش آموزان رقم می زنند.

اشاره
یکی از مهم ترین تصمیم های نوجوانان و جوانان، خاصه دانش آموزان، در یکی از دوره های 
سرنوشت ســاز تحصیلی، انتخاب رشته اســت. این انتخاب در دوران گذر از دورة عمومی 
تحصیلی و ورود به دورة تحصیلی تخصصی، یعنی متوسطة دوم، صورت می گیرد؛ اگر این 
انتخاب با کمک معلمان و مشاوران متعهد و با تجربه، براساس نگرش آگاهانه و مبتنی بر 
قواعد علمی، روان شناختی و متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه باشد و دانش آموز در 
انتخاب این مســیر متاطم، به امور سطحی توجه نکند، به دستاورد و بازخورد مناسب و 

شایسته ای در حال و آینده دست خواهد یافت.
در دنیای امروز، به دلیل گســترش روز افزون صنعت و تکنولوژی، وجود نیروی انسانی 
متخصص، یک نیاز اساسی و مهم در مراكز تولیدی، صنعتی و خدماتی به شمار می رود. 
آموزش های مهارتی در هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش عواملی مهم در تربیت چنین 
نیروهایی هستند. این مراکز، درصددند افرادی متخصص و آگاه به فناوری روز و کارآمد را 
تربیت و در چرخة سازندگی کشور وارد کنند؛ نیروهای انسانی ماهر برای تصدی شغل و 
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حرفة متناسب با نیاز بازار کار. توانایی های 
مهارتی و علمی برای انجام وظایف شغلی، 
ســه رکن را در بردارد کــه در طول اجرای 
برنامة آموزشی به دانش آموزان آموزش داده 

می شوند.
این سه رکن عبارت اند از:

1. مهارت هــای فنی: ایــن مهارت ها 
توانایی انجام کار در حد استانداردهای شغلی 
دستگاه متولی بخش اشــتغال را همراه با 
رعایت نکات ایمنی و بهداشت در برمی گیرد؛ 
ایــن  زندگــی:  مهارت هــای   .2
مهارت ها گســترش توانایی هــای فکری، 
روحیة  پرورش  تصمیم گیری،  مهارت های 
مسئولیت پذیری، نظم و برنامه ریزی در امور 
فردی، اجتماعی، حرفه ای و همچنین فضایل 

اخاقی و بینش سیاسی را در برمی  گیرد. 
3. مهارت های یادگیری: این مهارت ها 
توانایــی و مهــارت الزم بــرای ادامه دادن 
یادگیری مستقل بعد از فارغ التحصیلی را در 
بردارد تا فارغ التحصیان کاردانش همیشه 

در حوزة تخصصی خود به روز باشند.
از  خیلــی  کــه  قابل توجهــی  نکتــة 
دانش آموزان قبل از انتخاب رشــته از آن 
آگاهی ندارند و همین باعث می شود نگاه 
مثبتی به رشــته های کاردانش نداشــته 
باشند، این است که فارغ التحصیان شاخة 
کاردانــش می توانند در صــورت موفقیت 
در آزمــون ورودی، در دوره های کاردانی 
پیوســتة فنی وحرفه ای )آموزشــکده های 
دولتی و دانشگاه آزاد( و دوره های کاردانی 
ناپیوسته یا پیوسته )دانشگاه جامع علمی 
کاربردی( به ادامة تحصیل مشغول شوند. 
این دانش آموزان همچنین می توانند پس 
از فارغ التحصیلــی، در صورت تمایل برای 
شرکت در آزمون سراســری، با گذراندن 
دورة پیش دانشگاهی در یکی از دوره های 
)ریاضــی، تجربی، علوم انســانی یا هنر( 
فارغ التحصیان  دهنــد.  تحصیــل  ادامة 
دوره هــای كاردانی می تواننــد در صورت 
تمایل و موفقیــت در آزمون های ورودی، 
در دوره های کارشناسی ناپیوسته و نیز در 

دوره های باالتر تحصیل کنند.
با وجــود اینکه فارغ التحصیان شــاخة 
کاردانــش بــه دلیل کســب مهارت های 
حرفه ای و آشــنایی با محیط واقعی کار در 
دوران مهار ت آموزی و کارورزی و همچنین 
آموزش کارآفرینی، از توانایی مناسبی برای 
اشتغال در بخش های صنعت، خدمات هنر و 
کشاورزی برخوردار می شوند، اما واقعیت این 

است که اکثر دانش آموزان تمایلی به انتخاب 
شاخه های کاردانش ندارند و به رشته های 

نظری گرایش بیشتری دارند. 

حرفۀمعلمیدر»قوسالكتریكی»
فیلم مســتند »قــوس الكتریكی« یكی 
از فیلم هــای كوتاه و جذابی اســت كه به 
موضوع معلمی، سختی ها و لذت های آن در 
هنرستان های كاردانش می پردازد. خدمت 
در روســتاها، شــهرها و مناطق محروم، از 
جمله افتخاراتی است كه در آلبوم خاطرات 
اكثر معلمان وجود دارد و كســانی كه دیر 
یا زود به شــهرهای پرجمعیت و با امكانات 
زیاد آموزشــی، رفاهــی و تفریحی منتقل 
می شوند، هرگز خاطرات خوش  خدمت در 
چنین مدرسه ها و محیط هایی را فراموش 

نمی كنند.
تماشــای این فیلم یک بار دیگر ما را در 
خصوص شغل یا حرفة معلمی به فكر فرو 
خواهد برد. تلقی ما از كار معلمی چیست؟ 
آیا معلمی شغل است یا حرفه؟ پاسخ معلمان 
به این سؤال، همة مراحل فعالیت های آنان 
را در كاس تحت  تأثیر قرار می دهد. كسانی 
كه معلمی را شغل می انگارند، غالبًا به حداقل 
فعالیــت در امور كاس بســنده می كنند، 
اما كســانی كه معلمی را حرفه می دانند، 
ســرآمدی و تعالی را ســرلوحة خود قرار 
می دهند. در خاطرات معلمان بزرگ، همواره 
عشق و تعهد به حرفه از رموز موفقیت آنان 
به  حســاب می رود. این مــرام اخاقی در 
حرفه، از جمله مؤلفه های هر حرفه محسوب 
می شود. شــخصیت اصلی مستند پرتره1 
»قوس الكتریكــی«، هنرآموزی گمنام در 
شهرستانی كوچك است كه از سختی ها و 
رنج هایش در هنرستانی با امكانات کم  سخن 
می گوید، اما افق نگاهش در پی آرمان شهری 
انسانی است، معلمی كه به كارش نه به عنوان 
یك شــغل، كه به عنوان یك حرفة مقدس 
می اندیشد و ســایر مؤلفه های یك حرفه، 
از جملــه ژرف نگری، دوراندیشــی، نگرش 
سیســتمی و تفكر انتقــادی را در رفتار و 
گفتارش دارد؛ تفكری كه اندیشمندانه است 

نه گله مندانه یا شكایت آمیز.
»قوس الكتریكی« چنین معلم تاشگر و 
متعهدی را در گوشه ای از سرزمین پهناورمان 
ایران معرفی می كند؛ معلمی كه بیست سال 
است در هنرستان كاردانش سازندگان شهر 
كوچك خود خدمت می كند و از شــغلش 
راضی و خشنود است. او در رشتة تحصیلی 

»مكانیك ماشین ابزار« تحصیل کرده است 
و در هنرســتان به دانش آموزان جوشکاری 
درس می  دهــد. از اینکه به شــغل معلمی 
مشغول اســت، پشیمان نیســت. او جزو 
معلم هایی است که از روزهای تعطیل بدش 
می آید، چراکه معتقد است این تعطیلی ها به 

ضرر جامعه هستند.
به راستی، دغدغه های معلم، در هر دوره ای 
که مشغول به خدمت باشد، چیست؛ علم 
و دانش ؟ آب و نان؟ مســکن و ماشــین؟ 

مسافرت؟ تعطیات؟
داشــتن هر یک از ایــن دغدغه ها، برای 
کســی که در شغل معلمی مشغول است، 
طبیعی اســت و دور از ذهن نیست. اما در 
»قوس الکتریکی« دغدغه های معلمی که 
هنرآموزی را حرفه می داند نه شغل؛ از این 
قبیل دغدغه ها فاصله دارد. او به چیزهای 
مهم تری می اندیشــد. حرفه اش را رسالتی 
بزرگ می داند و معتقد است هنرستان های 
کاردانــش باید با صنعت ارتباط داشــته 
باشــند و برای برقراری این ارتباط، به کار، 
تفکر و پژوهش نیاز اســت. مســیری که 
سال هاست دنبال می کند و به نتایج خوبی 
هم  دست یافته است. صراحت، صداقت و 
صمیمیتی که در این مســتند پرتره موج 
می زند، لحظاتی دل نشین و ماندگار را برای 

تماشاچیان رقم می زند.
فیلم تأمل برانگیــز »قوس الکتریکی« به 
کارگردانی باقر سروش و حمید علی داد تولید 
شده و در چهل و نهمین جشنوارة بین المللی 
فیلم  رشد، با اکثریت آراء هیئت انتخاب برای 

ورود به بخش مسابقه پذیرفته شده است.
در ایــن فیلم عــاوه بــر صحبت ها و 
درددل های یک معلم متعهد و متخصص 
که در تمام دوران خدمتش کوشیده است 
ضمن رعایــت اخاق حرفــه ای، راه های 
کسب وکار را نیز به دانش آموزانش بیاموزد، 
و  مهارت آموز  دانش آمــوزان  صحبت های 
دانش آموزانی که عاقه ای به رشــته های 

کاردانش ندارند را نیز می شنویم.

پی نوشت 
1. مســتند پرتره زیرشاخة سینمای مستند قرار می گیرد که 
فیلم هایی دربارة چهره ای سرشــناس یا غیر سرشــناس در 
حوزه های گوناگون اختصاص دارد؛ چهره های تاریخی، علمی، 
هنری، سیاســی، فرهنگی، ورزشــی و ... . این نوع مستند در 
مستندسازی اهمیت ویژه ای دارد و از جمله ویژگی های شاخص 
آن می توان به شــناخت بصری مردم اشاره کرد. مستند پرتره 
آن قدر مخاطب را به الیه های درونی یک شــخصیت نزدیک 
می کند که حس هم ذات پنداری با شــخصیت مورد نظر برقرار 

می شود.
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  دوهفته ای از شــروع بحث آب مجازی 
در کاسمان گذشــته بود. سؤال آقای معلم 
ســخت درگیرمان کرده بود: »روزانه چقدر 
آب مصــرف می کنیم؟« حــاال دنبال ردپای 
آب بودیم؛ در کیف مدرسه، دفتر و کتاب ها، 
غذاها و در همه چیز! ردپای آب همه جا بود. 
برای شروع فعالیت گروهمان پیش آقای معلم 
رفتیم تــا راهنمایی مان کند از کجا شــروع 
کنیم چطور پیش برویم. مرتضی توضیح داد 
چقدر تاش کردیم تا با همه، حتی مادربزرگ 
و پدربزرگ هایمــان، از آب مجازی صحبت 
کنیم. بعد گفت: »آقا، ما داریم سعی می کنیم 
ردپای آب را پیدا کنیم و آن را کمتر کنیم. اما 
خیلی سخت تر از آن است که به نظر می آمد. 
چون انــگار باید جور دیگــری زندگی کرد! 
مثًا رکورددار آب مجازی در جدول شــما، با 
اختاف زیاد، گاو بود که در ذهن همة بچه ها 

ماند.
اما اتفاقًا پرورش گاو روزبه روز دارد بیشــتر 
می شود، چون مشتری دارد و سودآور است. ما 
فکر کردیم تا وقتی که مشتری باشد نمی شود 
مثًا به بابای حسن بگوییم گاو کمتری پرورش 
بدهد. پس چیزی که باید تغییر کند، اینجا در 
روستای ما و در ذهن بابای حسن نیست! پس 
ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم؟!« آقای معلم 
چند لحظه ای سکوت کرد و بعد پیشنهاد داد 
به عنوان مهمان به کاس یکی از دوستانش، 
آقای کریمی، که در مدرسة شهر معلم درس 
»انسان و محیط زیســت« است، برویم. آقای 
معلم معتقد بود جواب بسیاری از سؤاالتمان را 
در گفت وگو با بچه های این کاس می گیریم.

هفتة بعد، گروه ردپای آب مدرسة روستای 
ما و آقــای معلم راهی کاس شــهری پایة 
یازدهــم شــدیم. در لحظــة ورود به کاس 
به قدری ترســیده بودیم کــه نفس همه مان 
بندآمــده بود. صــورت من داغ کــرده بود و 
مطمئن بودم کامًا سرخ شــده اســت. آقای 
کریمی استقبال گرمی از ما کرد و بعد رو به 
بچه ها گفــت: »در درس قبلی مان، در مورد 
آب مصرف شــده در فرایند تولید محصوالت، 

که به آن می گوییم آب مجازی، یاد گرفتیم. 
قرار بود در این  یک هفته کمی کنجکاوانه تر 
به سبک زندگی مان نگاه کنیم و ردپای آب را 
در فعالیت ها و مواد مصرفی روزانه ببینیم و به 
آن فکر کنیم. این دوستان که چند سالی هم 
از شما کوچک تر ند، امروز مهمان ما هستند. 
ســبک زندگی و اطاعاتشــان در این مورد 

ارزش شنیدن و یادگرفتن را دارد!« 
معلم ما هم ادامه داد: »در کاســی که در 
یک روســتای زیبا در 25 کیلومتری شــما 
قــرار دارد، در مــورد مفهــوم آب مجازی با 
دانش آموزانم صحبت کــردم. بخش مهمی 
از مصرف روزانة ما غذاســت و هســتة اصلی 
تولیــد، درواقع روســتایی های زحمت کش 
هستند. پس من جدول آب مجازی مربوط به 
محصوالت کشاورزی را برای کاسم انتخاب 
کردم. اما هوش و عاقة بچه ها بحث را بیشتر 
از یک تعریف  ســاده پیش برد! امروز ما اینجا 
هستیم تا بچه ها از دغدغه ها و سؤاالتشان با 
شــما صحبت کنند«. آقا معلم رو به من کرد 
و گفت: »بســم اهلل، خودتان را معرفی کنید و 
برای بچه ها توضیح دهید ســؤال اصلی شما 

چیست؟« 
تعریف های آقای معلم و آقای کریمی قوت 
قلبی برایمان شــده بود. جرئت کردم سرم را 
باال بیاورم. با کمی مکث و من من شروع کردم: 
»من و علــی و مرتضی تصمیم گرفتیم یک 
گروه به اسم ردپای آب مدرسه تشکیل بدهیم. 
از روزی که آقای معلم آب مجازی را به ما یاد 
داد، تقریبًا هرروز در موردش حرف می زنیم. 
جدول آب مجازی نشــان می داد گاو یکی از 
پرمصرف ترین هاست. اما چطور می توان ردپای 
آب را مثــًا در این مــورد کم کرد؟ آقا معلم 
می گوید تا زمانی که تقاضا باشــد، حتمًا در 
روستا هم گاو بیشتری پرورش پیدا می کند!« 
یکی از بچه های کاس دســت بلند کرد و 
گفت: »اتفاقًا این مطلبی اســت که ذهن من 
و دوســتانم را هم درگیر کرده بود. وقتی به 
غذاهایمان نــگاه کردیم و با مــادر و پدرها 
صحبت کردیم، دیدیم چقدر مصرف گوشت 

محیط
زیست
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آب نامرئی
که به آن می گوییم آب مجازی، یاد گرفتیم. 
قرار بود در این  یک هفته کمی کنجکاوانه تر 
به سبک زندگی مان نگاه کنیم و ردپای آب را 
در فعالیت ها و مواد مصرفی روزانه ببینیم و به 
آن فکر کنیم. این دوستان که چند سالی هم 
از شما کوچک تر ند، امروز مهمان ما هستند. 
ســبک زندگی و اطاعاتشــان در این مورد 

معلم ما هم ادامه داد: »در کاســی که در 
 کیلومتری شــما 
قــرار دارد، در مــورد مفهــوم آب مجازی با 
دانش آموزانم صحبت کــردم. بخش مهمی 
از مصرف روزانة ما غذاســت و هســتة اصلی 
تولیــد، درواقع روســتایی های زحمت کش 
هستند. پس من جدول آب مجازی مربوط به 
محصوالت کشاورزی را برای کاسم انتخاب 
کردم. اما هوش و عاقة بچه ها بحث را بیشتر 
از یک تعریف  ســاده پیش برد! امروز ما اینجا 
هستیم تا بچه ها از دغدغه ها و سؤاالتشان با 
شــما صحبت کنند«. آقا معلم رو به من کرد 
و گفت: »بســم اهلل، خودتان را معرفی کنید و 
برای بچه ها توضیح دهید ســؤال اصلی شما 

تعریف های آقای معلم و آقای کریمی قوت 
قلبی برایمان شــده بود. جرئت کردم سرم را 
باال بیاورم. با کمی مکث و من من شروع کردم: 
»من و علــی و مرتضی تصمیم گرفتیم یک 
گروه به اسم ردپای آب مدرسه تشکیل بدهیم. 
از روزی که آقای معلم آب مجازی را به ما یاد 
داد، تقریبًا هرروز در موردش حرف می زنیم. 
از روزی که آقای معلم آب مجازی را به ما یاد 
داد، تقریبًا هرروز در موردش حرف می زنیم. 
از روزی که آقای معلم آب مجازی را به ما یاد 

جدول آب مجازی نشــان می داد گاو یکی از 
پرمصرف ترین هاست. اما چطور می توان ردپای 
آب را مثــًا در این مــورد کم کرد؟ آقا معلم 
پرمصرف ترین هاست. اما چطور می توان ردپای 
آب را مثــًا در این مــورد کم کرد؟ آقا معلم 
پرمصرف ترین هاست. اما چطور می توان ردپای 

می گوید تا زمانی که تقاضا باشــد، حتمًا در 
آب را مثــًا در این مــورد کم کرد؟ آقا معلم 
می گوید تا زمانی که تقاضا باشــد، حتمًا در 
آب را مثــًا در این مــورد کم کرد؟ آقا معلم 

روستا هم گاو بیشتری پرورش پیدا می کند!« 
یکی از بچه های کاس دســت بلند کرد و 
گفت: »اتفاقًا این مطلبی اســت که ذهن من 
یکی از بچه های کاس دســت بلند کرد و 
گفت: »اتفاقًا این مطلبی اســت که ذهن من 
یکی از بچه های کاس دســت بلند کرد و 

و دوســتانم را هم درگیر کرده بود. وقتی به 
غذاهایمان نــگاه کردیم و با مــادر و پدرها 
صحبت کردیم، دیدیم چقدر مصرف گوشت 
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قرمز از گذشــته تابه حال بیشــتر شده و 
بــه این فکر کردیم که این میزان مصرف 
گوشت، بر اساس نیاز واقعی بدن ماست 
یا صرفًا عــادت کرده ایم غذای هرروزمان 

گوشت داشته باشد؟!« 
آقــای کریمی که حــاال انــگار از داغ 
شدن بحث ما انرژی بیشتری گرفته بود، 
گفت: »یا شــاید بهتر است بگوییم یک 
تغییر ناآگاهانه در ســبک زندگی اتفاق 
افتاده است! شاید راه حل عملی در مورد 
صرفه جویی در آب مجازی، نگاهی دوباره 

به سبک زندگی مان باشد!« 
آقا معلم گفت: »نه مصرف کمتر. تغییر 
در ســبک زندگی یعنی آگاهانه خرید و 
مصرف کنیم. یعنی به سبد غذایی مان نگاه 
کنیم و ببینیــم آیا در مصرف تمام  مواد 

تعادل  داریم؟« 
علی که تا اآلن ســاکت بود، دستش را 
بلند کرد و گفت: »آقــا، در مورد همین 
گاو خودمان، فقط گوشتش نیست، ظاهراً 
پوستش هم خیلی خواهان دارد )کاس 
پر شد از صدای خنده(. این هم به تغییر 
سبک زندگی مردم نسبت به گذشته ربط 
دارد؟« آقــای کریمــی رو به علی گفت: 
»درست اشاره کردی پسرم. نه تنها تغییر 
در عادت های غذایی باعث شــده اســت 
گوشت بیشتری استفاده شود، بلکه رونق 
گرفتن صنعت چرم، تشویقی برای پرورش 

بیشتر شده است. 
متأسفانه یکی از صنایعی که ردپای آب 
در آن بســیار پررنگ است، صنعت مد و 

پوشاک است« 
آقای کریمی نمایشگر کاس را روشن 

کرد و شکلی روی پردة کاس انداخت.

ـ »بچه ها، گل پنبه یکی از پرکاربردترین 
مواد در صنعت پوشاک است، جالب است 
بدانید مادة اولیة 90 درصد از کارخانه های 
نساجی در دنیا گل پنبه است و ٤0 درصد 
از پوشــاک دنیا از همین نخ پنبه تولید 

می شود.
مشــکل اینجاســت که گل پنبه گیاه 
بسیار پرآبی است. همان طور که در شکل 
می بینید، برای تولید یک عدد شلوار جین 
یک کیلوگرم گل پنبه نیاز است و این  یک 
کیلو گل پنبه، حــدود 10000 لیتر آب 

مصرف می کند.
باید بدانید هر انسان بالغ 10 سال طول 
می کشد تا 10000 لیتر آب را بنوشد. یا 
مثًا اگر بدانید برای تولید یک پیراهن نخی 
حدود 2500 لیتر آب استفاده می شود که 
برای نوشیدن 900 روز یک انسان کافی 
است، می توانید با یک ضرب ساده بگویید 
فقط داخل کمد پیراهن هایتان چند لیتر 

آب  دارید؟!«
متوجه نشدم چرا هیچ کدام از بچه های 
کاس جواب سؤال آقای کریمی را ندادند. 
انگار همة کاس از تعجب خشک شــده 
بودند. پــس من دســتم را بلند کردم.« 
آقا اجازه، ما دو دســت پیراهن داریم که 
یکی برای مهمانی و یکی برای مدرســه 
اســت. پس می شــود 50000 لیتر. ولی 
بیشــتر وقت ها این پیراهن ها مال برادر 
بزرگ ترمان اســت کــه برایش کوچیک 
شــده اســت. راســتش را بخواهید قبًا 
دوست نداشتیم این را بگوییم، ولی حاال 
به خودمــان افتخار می کنیم که به اندازة 
1800 روز آب خوردن یه آدم، آب مصرف 

نکرده ایم!«

آب مجازی

۲۵۰۰
لیتر آب برای یک پیراهن 

(300گرمی)
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آقای کریمــی به بچه های کاســش 
گفت: »این گوشــه ای از درس هایی است 
که باید یاد بگیریم. اتفاقًا این بازگشــت 
به چرخــة مصرف، یکــی از راهکارهای 
ابتکاری است که در کشورهای پیشرفته 
هم برای کاهش مصرف گرایی مورد توجه 
قرارگرفتــه.« بعد هم ادامــه داد: »وقتی 
داریم فقط با هدف تنظیم رنگ لباسمان 
کیف و کفشــی می خریم که شاید سالی 
یکی دو بار بیشــتر آن را استفاده نکنیم، 
ردپای آب را می بینیم؟! وقتی پاساژگردی 
و خریدهای غیرضروری را به عنوان تفریح 
هفتگی انتخاب کردیم، برایمان اهمیتی 
دارد که برای تولید این محصوالت چرمی، 
مثًا باید دام هایی با تعداد بیشتری از نیاز 
ضروری مــان پرورش بدهیــم؟! یا چقدر 
دیگر گل پنبه باید کاشــته شود؟ آن هم 
در کشوری که ازنظر اقلیمی نیمه خشک 
است و کمبود آب بحثی بسیار جدی برای 

آن محسوب می شود!« 
صدایــی از ته کاس گفت: »خب، پس 
بهتر نیست کًا کیف، کفش و لباس را از 

خارج بیاریم؟« 
مرتضی دســتش را بلند کرد و از آقای 
کریمی اجازه خواست تا نظرش را بگوید: 
»به قول آقا معلم ما، برای تصمیم گیری، 
هیــچ موقع نباید فقــط از یک جنبه به 
موضوع نــگاه کنید! باید همیشــه همة 
عوامل تأثیرگذار را بررسی و تحلیل و بعد 

نتیجه گیری کنید.« 
آقــای معلم لبخند توأم با رضایتی زد و 
گفت: »بهتر است بدانید، دارید به مفهوم 
تجارت آب مجازی اشاره می کنید. اتفاقاً  
تجارت آب مجازی به عنوان یک روش برای 

حل معضل کم آبی مناطق خشک مطرح 
 شده است. یعنی کشورها و مناطق پر آب 
باید کاالهای با آب بری زیاد را تولید و به 
کشورها و مناطق کم آب صادر کنند، ولی 
نکتة مرتضی کامًا درســت است و البته 
حواستان هم باشد که باالخره بازهم دارید 
آب این کرة خاکی را هدر می دهید. اتفاقًا 
دیروز مقالة جالب و البته تأمل برانگیزی در 
مورد تجارت آب در استان های کشورمان 
دیدم که همراه آورده ام. بخشی از نتایج آن 

را برایتان می خوانم:
در ســال 1385 )به عنوان یک ســال 
آبــی نرمــال(، حــدود 18666 میلیون 
مترمکعب آب مجــازی از طریق مبادلة 
محصوالت کشــاورزی بین اســتان های 
کشور جابه جا شده اســت. استان فارس 
بزرگ ترین صادرکننده و اســتان تهران 
بزرگ ترین واردکنندة آب مجازی بودند. 
استان های کرمان، هرمزگان و سمنان که 
جزو استا ن های خشــک کشور هستند، 
صادرکنندة آب مجازی به سایر استان ها و 
خارج کشور و در مقابل استان های پرباران 
گیان، چهارمحال و بختیاری، لرســتان، 
کردســتان، آذربایجان غربی و کهکیلویه 
و بویراحمد و کرمانشــاه واردکنندة آب 

مجازی بوده اند.
پس به نظر می رسد در کشور ما امکان 
مدیریت بهتر منابــع آب از طریق الگوی 
تجارت آب مجازی وجــود دارد. اما برای 
اینکه به مدیریت در سطح کان کشوری 
فکر کنید، الزم اســت نگاهی به ســبک 
زندگی خودمان داشــته باشیم و الگوی 
مصرف را متناسب با محتوای آب مجازی 

اصاح کنیم.«

آقــای کریمی گفت: »مســعود چیزی 
می خواستی بگویی؟«

ـ »بله. ردپای آب در مدرســه مان هم 
می توانــد با چنــد راهکار ســاده کمتر 
شــود! مثًا کاغذ کمتری مصرف کنیم. 
خیلــی از اطاعیه ها یــا کاغذدیواری ها 
می توانند حذف شوند. می توان از وباگ 
و فضای مجازی به جای آن ها اســتفاده 
کــرد. یا مثًا در همة مناســبت ها کلی 
لیوان یک بارمصرف و پاستیک استفاده 
می شــود. هــم آب مجــازی دارد و هم 
زباله  ای تولید می شود که برای طبیعت 
دردســری اساسی است. اگر بازیافت هم 
شود، باز کلی آب مصرف می شود. به جای 
آن می تــوان گفت همه لیوان مخصوص 
خودشان را از خانه بیاورند. درست است 
که آن هم باید شســته شــود؛ اما بعد از 
چند بار اســتفاده. در ضمن، می توان با 
آب خیلی کمی لیوان را شست. حتی ما 
پسرا نشوییم هم طوری مان نمی شود.« 
صدای خنده ها کاس و زنگ تفریح با هم 

به صدا درآمدند.
داستانک آب مجازی رشد معلم تمام شد، 
اما دغدغة آن برای رشد معلم تمام نشدنی 
است. امید داریم که این داستان در همة 
کاس های ما آغاز شــود و ادامه دار باشد. 
بسیار عاقه مندیم از جریان آب مجازی 
در کاس ها و مدرســه های شما بشنویم. 
اگر دوست دارید آب مجازی مدرسه تان 
را حســاب کنید یا راهکاری بومی برای 
کاهــش آن دارید، گروه محیط زیســت 
مجله، در کنار این مسئولیت پذیری شما 
خواهد بود و در ترویج راهکارهای شــما 

خواهد کوشید.

مطالب حاشیه صفحه ها:
1. مقاله ای که معلم سر کاس اشاره کرد:

کیانی، غامحسین. بررسی وضعیت تجارت داخلی و 
بین المللی آب مجازی در ایران. مجلة علوم آب وخاک 

1397: ۲۲ )1(: 115 ـ 1۲5.
۲. آمار و اعداد برگرفته از پایگاه اینترنتی:

 http://globalactionplan.ie

3. اگر دوست دارید با گروه محیط زیست رشد معلم 
در ارتبــاط باشــید، از این طریق مشــتاقانه منتظر 

خواندن نامه هایتان هستیم:
Roshdmoalem.env@gmail.com

٤. بــا این لینک می توانید ببینید هر کشــور چقدر 
واردات و صادرات آب دارد؟

http://www.waterfootprintassessmenttool.org/
national-explorer/

پنبه

10هزار 
لیتر آب

یک
کیلو گرم

8000 لیتر
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بار سنگین سنجش سالمت

هزینههایطرح
این طــرح، بــا توجه به گســتردگی 
جغرافیایی، مســتلزم همــكاری عوامل 
اجرایی متعدد در تخصص های گوناگون 
اســت. بنابراین، هر ساله، در صورت نیاز 
باید بازبینی شود. در هر پایگاه سنجش، 
حضــور حداقل چهار نفــر به عاوة یك 
پزشــك ضرورت دارد و پایگاه های بدون 
پزشــك، والدین را به مركز بهداشتی و 
درمانی ارجاع می دهند. در چنین حالتی، 
اولیا در عمل مجبورند فرصتی را نیز برای 
مراجعه به آن مراكز صرف كنند. با توجه 
به گســتردگی جمعیت تحت پوشــش، 
می توان گفت هر سال درصد باالیی از كل 
جمعیت كشور درگیر این طرح می شوند. 
در كشــور ما، كم نیســتند روستاهای 
كوچك یا دورافتاده ای كه از وجود پایگاه 
باید  آموزش و پرورش  بی بهره اند.  سامت 
برای این گونه روســتاها نیز برنامه ریزی 
كند. هر چنــد برای اجرای طرح مبالغی 
از والدیــن دریافت می شــود، اما به نظر 
نمی رســد این مبلغ، با توجــه به تعداد 
عوامل اجرایی، بــرای هزینه های صرف  
شــده كافی باشد. این در حالی است كه 
به نظر می رســد خدمات ارائه شــده نیز 
متناسب با مبلغ دریافتی از والدین نیست. 
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فرامرز فرهادی، آموزش و پرورش منطقة 4 تهران
زیرذرهبین

طرح »سنجش آمادگی ورود به كالس اول ابتدایی« سال هاست برای ارزیابی 
جســمانی و ذهنی نوآموزان اجرا می شــود. اجرای این طرح در بازة زمانی 
محدود، استرس و نگرانی والدین را كه به طور مسلم درگیر مشكالت ثبت نام 

فرزندانشان هستند، بیشتر می كند. 

مزایایطرح
هدف این طرح، تشخیص و جدا كردن 
نوآموزان دارای مشكات جسمی و ذهنی 
و راهنمایــی آن  هــا به مراكز آموزشــی 
خاص اســت كه بی تردید در دراز مدت، 
نوآموزان، خانواده ها و جامعه از نتایج این 

تعلیم و تربیت خاص بهره  خواهند برد. 

معایبطرح 
 تحمیل هزینــه ای گزاف به دولت و 

والدین؛
 از دست رفتن فرصت های بسیار در 

مدت اجرای طرح.

راهكار 
این طرح، در واقع با درصد باالیی، موازی 
طرحی اســت كه سال هاســت در مراكز 
بهداشــت و خانه های بهداشت اقصا  نقاط
كشور در حال اجراســت. هر نوزادی كه 
متولد می شــود، باید در یكی از مراكز یا 
خانه های بهداشت پروندة سامت تشكیل 
دهد. بنابراین، اكثر كــودكان آمادة ورود 
به دبستان، یك پروندة سامت دارند كه 
جزئیات سامت جسمی و ذهنی كودك در 
آن ثبت شده است. این پرونده حاوی این 
مطلب است كه كدام كودك در بدو ورود 
به دبستان، نیازمند آموزش   و تربیت خاص 
خواهد بود. بنابرایــن،  می توان با افزودن 
یكی دو شــاخص دیگر به شــاخص های 
ارزیابی موجود در پروندة سامت كودكان 
در مراكز بهداشتی، وظیفة طرح سنجش 
آمادگی ورود به دبستان آموزش  و پرورش را 
به مراكز و خانه های بهداشت منتقل كرد و 
برای همیشه این وظیفة سنگین و هزینه بر 
را از دوش وزارت آموزش   و پرورش برداشت. 

آمادگی مزایایحذفطرحسنجش
ورودبهدبستان 

1. كاهــش هدر رفت فرصــت اولیا و 
مجریان طرح؛

2. خارج شــدن اجرای طرح از حالت 
ضرب االجلی اضطراب انگیز و تبدیل آن 

به حالت تدریجی؛
3. صرف هزینه های این طرح به اموری كه 
آموزش و پرورش برای انجام آن ها با 

محدودیت مالی مواجه است.
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تربیت
 حسین غفاری، معلم تفكر و سواد رسانه ای، منطقه 3 تهرانرسانهای

تالش برای تربیت 
در عصر دیجیتال

 در زمانــه ای زندگی می کنیم که رســانه های 
فراگیــر و نوین، دیگر نه یکی از عوامل اثرگذار 
بر تربیت فرزنــدان، که به نوعی مهم ترین عامل 
تربیتی ـ خــارج از ارادة خانواده ها و نهادهای 

تربیتیـ  هستند.
وقتی از آثار تربیتی رســانه ها بر نسل جوان 
غافلیم، بیهوده اســت اگر به عنوان یک معلم و 
مربی، به فکر هدایت و تربیت آنان باشــیم. پس 
همة ما باید تالش کنیم ابعاد اثرگذاری رسانه ها 
بر زوایای مختلف رشد و تربیت کودک و نوجوان 
را بشناسیم و برای مدیریت همه جانبة آن آماده 
بشــویم. در یادداشت های قبلی به آثار استفاده 
از ابزارهای رســانه ای بر جسم و مغز کودکان و 
نوجوانان پرداختیم. در این نوبت به ســراغ آثار 

رسانه های دیجیتال بر مغز می رویم.

بعد از جنــگ جهانــی دوم، تحوالت 
فنــاوری رســانه در جهــان در جهت 
گسترش رسانه های تصویری و کانال های 
تلویزیونی حرکت کرده اســت؛ تا جایی 
که امروزه شــاهد »غلبة تصویر بر متن« 
در تمامــی ابزارهای رســانه ای و هجوم 
تصویرها به ساحت های گوناگون زندگی 
انسان هســتیم. حتی روزنامه ها هم که 
رسانه  ای سنتی محسوب می شوند، نسبت 
به چند دهه قبل، از تصویرهای بیشــتر 
و بزرگ تــری اســتفاده می كنند. پیامد 
اندیشمندان متعددی دربارة  تغییر،  این 
تبعات »تصویری شــدن« و »تلویزیونی 
شدن« ذهن  كاربران رســانه ها و به طور 
خاص كودكان و نوجوانان هشدار داده اند. 
در نوبت قبل با برخی آرای مارشــال 
مك  لوهان1 )1980 ـ 1911( و  نیل 
پستمن2 )2003ـ  1931( در این زمینه 

آشنا شدیم.
حاال كامًا پذیرفته شده است كه »مغز« 
انسان به عنوان مركز مدیریت و فرماندهی 
افكار و رفتار،  تحت تأثیر تحریكاتی عصبی 
كه در هنــگام مواجهه با رســانه ها رخ 
می دهد، تغییر شكل می دهد و متناسب 
با نیازها و شــرایط رســانه ها، خودش را 
سازمان دهی می كند. اگر مصرف رسانه ای 
ما تغییر كند، كامًا طبیعی خواهد بود كه 
عملكرد مغز و شیوه های تفكری مان هم 

دستخوش  تغییر شوند.

دیجیتالیشدن
 در آخرین دهة قرن بیســتم، »انقاب 
اطاعــات« كــه بــا موفقیت بشــر در 
ارتباطات  و  دیجیتالی كردن اطاعــات 
آغاز شد، با سرعتی باورنكردنی، ابزارهای 
رســانه ای را دستخوش تغییرات بنیادی 
كرد. كوچك شــدن ابزارهای رسانه ای، 
هم زمان بــا هم گرایی نیازهای مختلف و 
تجمیع كاركردهای رسانه ای در ابزارهای 

كوچــك و قابل حمل، از جملة مهم ترین 
دستاوردهای دیجیتالی شدن بود. 

اگر در دنیای ماقبــل دیجیتال كه به 
آن دورة »آنالــوگ3« می گفتنــد، برای 
ذخیره ســازی اطاعات به حجم زیادی 
کاغــذ یا نگاتیو نیاز داشــتیم، در دنیای 
دیجیتال هزاران هزار محتوای رسانه ای 
در نوک ســوزنی  جای می گیرد. گویی با 
رونق فنــاوری دیجیتال، محدودیت های 
فیزیکی کمتر و کمتر شده اند تا جایی که 
سهولت ثبت، نگهداری و انتقال اطاعات، 
به  خصــوص صــوت، تصویــر و فیلم، به 
»انفجار اطاعات« منجر شده و اطاعات 
ذخیره شده در حافظه های دیجیتالی، از 
طریق شبکه های دیجیتالی، در دسترس 

همه قرارگرفته است.
طبیعی اســت اولیــن تغییراتی که در 
مواجهه با دنیــای دیجیتال برای »مغز« 
اتفاق می افتد، ناشــی از تجربه ی دنیایی 
غیرفیزیکی اســت؛ دنیایی کــه در آن 
از ماهیــت آنالــوگ پدیده های طبیعی 
خبری نیســت، محدودیت منابع ندارد 
و همه چیز فارغ از نظم و ترتیب ســنتی 
خود در دسترس قرار دارد. مثًا در دنیای 
دیجیتال، برای رفتن از صفحة پنجم به 
صفحة هشــتم یک کتاب، به گذر کردن 
از صفحات ششــم و هفتم نیاز نیســت. 
برای رفتن به دقیقة بیســتم یک فیلم، 
نیازی به  عبور از نوزده دقیقة ابتدایی آن 
نیست. برای برقراری ارتباط با یک مقام 
مسئول، نیازی به طی کردن مراتب اداری 
مرســوم از حراست و دبیرخانه تا ریاست 
دفتر و منشی نیست. در دنیای دیجیتال، 
با یک کلیک ســاده، به هر صفحه ای که 
بخواهیم، به هر دقیقه ای که بخواهیم و به 
هر شخصی که بخواهیم، به طور مستقیم 

دسترسی داریم.
پس به موازات آنکه در دنیای دیجیتال 
نظام سلســله مراتبی آنالوگ کم رنگ تر 

تالش برای تربیت 

 در زمانــه ای زندگی می کنیم که رســانه های 

بعد از جنــگ جهانــی دوم، تحوالت 
فنــاوری رســانه در جهــان در جهت 
گسترش رسانه های تصویری و کانال های 
تلویزیونی حرکت کرده اســت؛ تا جایی 
که امروزه شــاهد »غلبة تصویر بر متن« 
در تمامــی ابزارهای رســانه ای و هجوم 
تصویرها به ساحت های گوناگون زندگی 
انسان هســتیم. حتی روزنامه ها هم که 
رسانه  ای سنتی محسوب می شوند، نسبت 
به چند دهه قبل، از تصویرهای بیشــتر 
و بزرگ تــری اســتفاده می كنند. پیامد 
اندیشمندان متعددی دربارة  تغییر،  این 
تبعات »تصویری شــدن« و »تلویزیونی 
شدن« ذهن  كاربران رســانه ها و به طور 
خاص كودكان و نوجوانان هشدار داده اند. 

در نوبت قبل با برخی آرای 
مك  لوهان
پستمن2 )
آشنا شدیم.

حاال كامًا پذیرفته شده است كه »مغز« 
آشنا شدیم.

حاال كامًا پذیرفته شده است كه »مغز« 
آشنا شدیم.

انسان به عنوان مركز مدیریت و فرماندهی 
افكار و رفتار،  تحت تأثیر تحریكاتی عصبی 
كه در هنــگام مواجهه با رســانه ها رخ 
می دهد، تغییر شكل می دهد و متناسب 
با نیازها و شــرایط رســانه ها، خودش را 
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شــده، در مغــز دیجیتالــی شــده نیز 
طبقه بنــدی اطاعات و سلســله مراتب 
ارتباطات معنای ســنتی خود را از دست 
می دهد. بی دلیل نیســت که کودکان و 
نوجوانان دیجیتالی شــده، هرچقدر هم 
بســیاری  برای  نمی توانند  تاش کنند، 
از آداب ورســوم رفتــاری و اجتماعــی 
معنایــی دلپذیر بیابند. بنیــاد اکثر این 
هنجارهای سنتی بر الزامات رشد طبیعی 
انســان در دنیای واقعی گذاشته شــده و 
محدودیت هــای فیزیکی بشــر در طول 
قرن ها آن ها را شکل داده است: احترام به 
بزرگ تر، ارزشمندی کار و تاش، مراقبت 
از دارایی های ملموس و ناملموس ، تعلق 
به آب وخاک،  صیانت از حریم خصوصی 
و ده ها ارزش دیگر که در جوامع آنالوگ 
بدیهی انگاشته می  شدند امروز باید برای 

نسل دیجیتال٤ بازتعریف و اثبات شوند.
چشاندن معنای واقعی »رنج« و »درد« 
و جایگاه آن در تداوم زندگی بشر به نسلی 
که با انبوهــی از تصویرهای غیرواقعی و 
امکانات غیرمحدود و دیجیتالی پرورش 
یافته است، کار سختی است. حاال مربیان 
و والدین باید برای آشــنا کردن بچه ها با 
دنیای واقعی و جلب توجه آن ها به قواعد 
و منطق زندگی خاکی، زمان بیشــتری 

اختصاص دهند.

گوگلیشدن
همراه داشتن دائمی تلفن های هوشمند 
و اتصال همیشــگی به شــبکه ، کم کم 
عادت های ذهنی و رفتــاری جدیدی را 
در مورد اطالعات، حافظه و مطالعه شکل 
داده اســت. شاید در مقایسه ای ظاهری، 
اتصال به اینترنت و دسترســی بی پایان 
بــه منابع علمی آن، به جــای در اختیار 
داشــتن فقط چند جلد کتاب، بســیار 
مطلوب و مفید به نظر برسد و یادگیری 
اکتشــافی و مسئله محور را تسهیل کند، 
اما پژوهش های علمــی نتایج دیگری را 

نشان می دهند.
آمریکایــی،  محقــق  و  نویســنده 
نیــکالس کار 5  در آخریــن کتــاب 
خــود »کم عمق  ها: اینترنت بــا مغز ما 
چه می کنــد6؟« )2010(  به تشــریح 
آزمایش های مختلفی می پردازد که برای 
پی بردن به اثرات اســتفاده از اینترنت 

بر مغز انســان انجام  شده اند. او در فصل 
هفت کتاب خود می نویســد: »ســیر و 
ســیاحت در وب مســتلزم شکل بسیار 
مفرطی از چندوظیفه گی ذهنی7  است. 
این تردستی نه تنها سیل اطالعات را در 
می ســازد،  جاری  میان مدتمان  حافظة 
بلکه هزینه های ســوییچ کــردن را هم 
بــه کارکردهای شــناختی مان تحمیل 
می کند. یعنی هر بار که توجه مان را به 
چیز دیگری معطوف می کنیم، مغزمان 
باید دوباره خــودش را جهت دهی کند 
و این فرایند هزینــة مضاعفی بر منابع 
ذهنی  بــار می کند.« او نتیجه می گیرد، 
به تدریج عادت ذهنی »مرور« جایگزین 
»مطالعه« می شود و در دراز مدت قدرت 
تمرکز و پــردازش آگاهانة اطالعات در 

مغز کاهش می یابد.
شــاید بد نباشــد اگر این پدیــده  را، 
»گوگلی شــدن مغز« بنامیم و آن را به 
رســمیت بشناســیم. مغز گوگلی شدة 
دانش آموز میل چندانی به حفظ اطالعات 
نــدارد و عاشــق تنوع و پریــدن از یک 
شاخه به شاخة دیگر است. البته در این 
جست وخیزهای ذهنی، چیز دندان گیری 
هم نصیبش نمی  شــود. در یک کالم: نه 

مایه دارد و نه حوصله!
اگر پنجاه ســال قبل، صحبت از تغییر 
جایگاه معلــم در کالس درس از »عقل 
کل« به »دوســت و همــراه« بچه ها در 
یافتــن اطالعات و ســنجش منابع، یک 
امر محال بــود، به نظر می رســد امروز 
چاره ای جز آن نداریم. اگر بیســت سال 
قبل، جایگزینی روش های سنتی آموزش 
ـ مثل ســخنرانی ـ با روش های گروهی 
و تعاملی یــک »انتخاب« بود، امروز یک 
»الزام« اســت. چون مغز گوگلی شــدة 

دانش آموزان به تدریج توانایی حفظ کردن 
از طریق خواندن یا شنیدن را ازدست داده 
است و عطش شدیدی به جست وجو دارد. 
پس فقط با سوق دادن او به سمت کشف 
کردن آگاهانــه، هدفمند و در چارچوب 
قواعــد علمی، می توان حضــور روحی و 

جسمی اش در کالس را تضمین کرد.
دنیای متفــاوت، معلم هــای متفاوتی 
هم می خواهد. توصیــة نیکالس کار در 
انتهای کتابش برای ما این است: »شاید 
خیلی سخت بتوان در برابر فریبندگی و 
جذابیت فنــاوری مقاومت کرد و مزایای 
ســرعت و کارایی باالی عصر اطالعات را 
نادیده گرفت، اما امیدوارم بااحتیاط الزم 
به سراغشان برویم. به خصوص در زمینة 
پرورش ذهن فرزندانمان، باید از چیزهایی 
که ممکن اســت در این عصر از دســت 

بدهند، شناخت کافی داشته باشیم.«
پنهان  زاویه هــای  دقیــق  شــناخت 
اثرگذاری رسانه ها بر کودکان و نوجوانان، 
در طراحی نظــام تربیت رســانه ای در 
خانواده و مدرسه به ما کمک می کند. تا 
اینجا برخی عوارض اســتفاده از رسانه ها 
بر بدن و مغز را بررسی کردیم. ان شاءاهلل 
بررســی تأثیرات رســانه ها بر سایر ابعاد 

زندگی را در شمارة آینده پی  می گیریم.

پی نوشت ها
1. Marshal Mcluhan 
2. Neil Postman
3. Analog
4. Generation Z
5. Nicholas G. Carr
6. The Shallows What the Internet Is Doing to 
Our Brains
7. Mental Multitasking

منبع
کار، نیــکاس، اینترنت با مغز ما چــه می کند؟ ترجمة 

محمود حبیبی، تهران، گمان، 1397

متخصص استفاده از 
صفحات لمسی هستند

خود را به سبک شخصی خود 
معرفی می کنند

تمایل دارند در دسترس 
بزرگ ترها نباشند

دوست دارند ۲٤ساعته 
به شبکه متصل باشند

بومیان دنیای مجازی

بیش از پیام متنی، پیام صوتی 
و تصویری می فرستند

پادشاهان رسانه های 
اجتماعی هستند

متولدین دهه هفتاد به بعد
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 فریبا ممبینی، خوزستان، اهواز - تصویرگر: سید میثم موسوی

چهارده بادمجان کبابی
از دانش آموزان روستاهای اطراف شهر بود. 
قیافة معصوم و زیبایی داشــت، هنگام حرف 
زدن می توانستی شرم را در چهره اش به خوبی 
ببینی. لپ های صورتــی اش گل می انداخت 
و مدام با دســتپاچگی مقنعــه اش را جابه جا 
می کرد. وضعیت مالی خوبی نداشتند و این را 
از روپوش و شــلوار او می شد فهمید که روی 
آرنج و زانوهایش کامًا ســاییدگی پیدا کرده 
بودند. خانوادة پرجمعیتی داشت؛ شش خواهر 
و پنج برادر، همراه با مادر و مادربزرگ. پدرش 
را در یک ســانحة رانندگی از دست داده بود. 
با حرف زدن از او و ذکر خوبی هایش، اشــک 
در چشمانش حلقه می بست و پنهانی حوض 
دیدگانش را فرو مــی داد. اما عجیب در تمام 
درس ها بااســتعداد بود. نه تنهــا او بلکه بقیة 
خواهران و برادرانش نیز این گونه بودند و این 

باعث احترام گذاشتن همه به آن ها شده بود.
هر زمان در ایام تابستان با خواهرانش برای 
خرید به شــهر می آمدند، برای ناهار مهمان 
مــن بودند تا بعدازظهر کــه با مینی بوس به 
روستایشان برگردند. هر بار که با شرمندگی 
از مــن خداحافظــی می کرد، ســر را پایین 
می انداخت و با اصرار از من می خواست به خانة 
آن ها بروم تا بــه قول خودش جبران محبت 
مرا کند و تأکید بیشترش بر این موضوع بود 

خانه شــان به آن ها که قبل از رفتن به 
دهم.اطاع 

صبح یک روز تابستانی بود. آن روز تصمیم 
گرفتم بدون اطاع به خانــة آن ها بروم. آن 
زمان فقط یک ســرویس صبح به روستای 
آن ها می رفت و برگشــت آن بعدازظهر بود. 
خود را آمادة رفتن کردم تا از ســرویس جا 
نمانم. بعد از یک ســاعتی وارد روستا شدم و 

پرسان پرسان سراغ خانة آن ها را گرفتم.
روستای بزرگی نبود، از پسربچه های محله 
آدرس خانة آن ها را پرسیدم. همین که فامیل 
شاگردم را گفتم، بافاصله با خوش حالی شروع 
به دویدن به سوی خانة آن ها کردند و من نیز به 
دنبال آن ها روان شدم. بافاصله بعد از در زدن، 
در چوبی بزرگ با صدای قیژ باز شــد. همه با 
هم به سوی در آمدند. دو خواهری که همیشه 
با شاگردم به خانه مان می آمدند، با دیدن من 
دهانشان باز ماند و با صدای بلند شروع کردند 
به صدا کردن شاگرد من. او در حالی که روسری 
رنگ و رو رفته ای به ســر داشت، سرش را از 
پشت خواهر و برادرانش کج کرد و نگاهش با 

من تاقی کرد. در حالی که دست هایش را 
با دستپاچگی روی هم می مالید، با 

لکنت زبان گفت: »خا ... نم ... خا 
... نم ... خو... ش ... 

آمدید...«
جعبــة 

شــیرینی را به دســت او دادم. در آغوشش 
کشیدم، بر سرش بوسه زدم و آرام در گوشش 
گفتم: »دختر خوب، دلم برات تنگ شده بود. 

کجایی با معرفت؟«
سرش را مثل همیشه به زیر انداخت و در 
حالی که به نقطة نامعلومی نگاه می کرد، گفت: 
»اما ... خانم ... قرار بــود از قبل آمدنتون رو 

اطاع بدید«.
دوباره او را از پهلو به خودم چسباندم و گفتم: 
»سرزده اومدم تا ببینم دست پختت چطوره؟ 

ناقا برای ناهار چی درست کردی؟«
خواهر و برادر کوچکش چشــم از بســتة 
شــیرینی برنمی داشــتند که ناگهان خواهر 
کوچکش فریاد زد: »وای، بادمجونا سوختند! 
با عذرخواهی دستانش را از دستانم جدا کرد 
و به ســوی اجاقی که با هیزم درســت کرده 
بودند، رفت. چهارده سیخ روی اجاق بود و به 
همان تعداد بادمجان قلمی روی آن ها در حال 
کباب شــدن ... . با دیدن بادمجان ها دست و 
پایم به خارش افتاد و احساس 
کردم زبانم در حال َتَرک 

خوردن است.
ِگلی  حیــاط 
بزرگی  بســیار 

رتبۀ اول سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی
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داشتند با دو تک اتاق در گوشه ای از آن. بوی 
نان تیری تمام محوطه را پر کرده بود. خوب 
که دقیق شدم، متوجه شدم مادرش در حال 
نان پختن اســت. با دیدن من بلند شد و در 
حالی که تیِر نان در دســتش بود، دست در 
گردنم انداخت و غرق بوسه ام کرد و قربان و 
صدقه ام رفت. با خجالت رو به سوی من کرد 
و گفت: »خانم معلم، چرا به ما خبر ندادی؟«

تکــه ای نان تیــری برداشــتم و در دهان 
گذاشتم. رو به شاگردم کردم و گفتم: »ناقا، 
از غذای مورد عاقة من خبر داشتی؟ راستش 

را بگو، کی آمدن منو به تو خبر داد؟«
با همان شــرم و حیای همیشــگی گفت: 

»خانم، به خدا من نمی دونستم«.
گفتــم: »خودتو بــه اون راه نزن. پس چرا 
چهارده تا بادمجان کباب کردی؟ شــما که 
ســیزده نفرید؟ مانند انسان های فاتح گفت: 

»خانم تو رو خدا راست می گید؟«
گفتم: »حــاال این ناهار خوشــمزه را ِکی 

می دی بخوریم؟«
با شادی گفت: »زود سفره رو بندازید، خانم 

معلم گشنه ست«.
برادرهــا و خواهرها با ذوق دســت به کار 
شدند. هرکســی به دنبال کاری بود تا از من 
پذیرایی کند. در همین فکر بودم که صدای 
به هم خوردن دو تکه در فلزی را شنیدم. به 
سمت آغل برگشتم. پسری الغر و کشیده از 
آغل بیرون زد، در حالی که جزوة زیستی زیر 
بغلش بود. برادر او را ندیده بودم، اما اسمش 
را زیاد شنیده بودم. در دبیرستان شهر درس 

می خواند، زرنگ و باهوش بود.
همین که در را باز کرد و بیرون آمد، یکمرتبه 
چشمش به من افتاد و با صدای بریده گفت: 

»س ... ال ... م«. 
تا خواستم سامش را علیک باشم، صدای 
ناله ای از اتاق بلند شد. خواهر کوچکش او را 
مخاطب قرار داد و گفت: »بدو ... ننه چند باره 

صدات می کنه ...«.
او با عجله به اتاق رفت.

رختخواب رنــگ و رو رفته ای وســط اتاق 
پهن بود که روی آن پیرزنی نحیف به چشــم 

می خورد. جلو رفتم و دست او را بوسیدم ... .
باالخره سفره پهن شد. مادر نیز بعد از اتمام 
کار به سمت ما آمد و دوباره خوش آمدی گفت و 
نان های گرم را روی سفره گذاشت. سینی رویی 

حاوی چهارده بادمجان روی سفره قرار گرفت.
همه با حرص و ولع و بدون هیچگونه تشریفات 
و قاشق و چنگال و کاردی، بادمجان هایشان را 
در بشــقاب های مامینی گذاشتند و با لذت 

نمــک زدند. یکــی از برادرها با مظلومیت به 
شاگردم گفت: »کولرو روشن نمی کنی؟«

متوجه شــدم کولر آبی را فقط در ســاعت 
مشخصی روشن می کنند که یکدفعه مریم به 

خودش آمد و سریع آن را روشن کرد.
سعی می کردم آن قدر با میل غذا بخورم که 
متوجه عذاب درونی من نشوند. پیوسته تعریف 
و تمجید می کردم، تا جایی که چند بار مریم و 
مادرش خواستند نیمی از بادمجان هایشان را 
به من بدهند و من ممانعت کردم. بعد از صرف 
غذا، کوچک ترین فرزند خانواده که کاس اول 
دبســتان بود، به برادر بزرگ تر گفت: »غذاتو 

دادیم خانم معلم خورد«.
و مریم که حســابی از این حرف جا خورده 
بود، نیشــگونی از او گرفــت که جیغش به 
هوا رفت. بعدازظهر شــد و من عزم بازگشت 
داشتم. برادر بزرگ نیز مهیای رفتن به بیابان 
بود برای چراندن چند بز و گوسفندی که تنها 
سرمایة آن ها به شمار می آمد. آن موقع متوجه 
شــدم چرا چهارده تا بادمجــان کباب کرده 
بودند، چون یکی را در بقچه برای برادرشان 
می گذاشتند که در وقت غروب بخورد. وقتی 
به ایــن موضوع پی بــردم، کلی خودخوری 
کردم و عذاب کشــیدم. شاگردم چند دانه از 
بیسکوییت هایی را که برایشان برده بودم، در 

پاستیکی گذاشت و به دست برادرش داد.
نزدیک غروب به شهر رسیدم. یکراست به 
درمانگاه رفتم و آمپولی برای حساسیتم تزریق 
کردم و بعــد به خانه رفتم؛ در حالی که تمام 

شبم پر شده بود از عطر و خاطرة آن روز.
کم کم روز برگزاری کنکور فرا رسید.

پس از آن هم روزها را یکی پس از دیگری 
پشت سر می گذاشتیم، تا ببینیم شهریورماه 

چه اتفاقی خواهد افتاد.
روز موعود فرا رسید. آن روز را هرگز فراموش 
نمی کنم. همیشــه روزنامه هایی را که صبح 
به اهواز می رســیدند، هنگام عصر به شهر ما 
می آوردند. مریم با برادرش از صبح به شهر آمده 
بودند، اما به خاطر دیر رســیدن روزنامه، ظهر 
را در همان گرمای طاقت فرسا، در بازار مانده 
بودند. عصر بود و من مشغول شستن حیاط 
بودم. صدای در را شنیدم که کسی با شدت به 
آن می کوبید. همین که در را گشودم، شاگردم 
خودش را در آغوشــم انداخت، با خوش حالی 
توأم با گریه، پی در پی می گفت: »خانم، قبول 
شدیم ... به خدا قبول شدیم. برادرم پزشکی و 

من دبیری. خانم به خدا راست می گم ...«.
می خواســتم حرف بزنم، اما نمی توانستم. 
فقط گریه می کردم و پیوسته می گفتم: »خدا 

را شکر ... خدا را شکر...«.
دستش را گرفتم و او را به اتاق بردم تا پدرم را 

نیز در خوش حالی مان سهیم کنم.
مهر شروع شد. بعد از موفقیت آن ها، یکی 
دو باری به خانه شــان رفتم. اینکه می دیدم 
یک دانشــجوی پزشکی، صبح تا عصر درس 
می خواند و بعدازظهر چند بز و گوسفند را به 
چرا می برد، هم برایم جای تحسین داشت و 

هم افسوس!
بعد از آن من به شهر دیگری منتقل شدم و از 

آن ها خبری نداشتم، تا اینکه ...
روز معلم سال گذشته، در کاس مشغول 
تدریس بودم که معاون مدرســه، پس از در 
زدن و عذرخواهــی فراوان گفت: »لطفًا زنگ 
تفریح بیایید طبقة پایین، خانمی می خواهد 

شما را ببیند«.
همین که زنگ خورد، خــودم را به طبقة 

پایین رساندم.
خود او بود. زبانم بند آمده بود و نمی دانستم 
چه بگویم. در آغوشــش کشیدم. بوی همان 
خانة روســتایی را می داد، با همان صداقت و 
بی آالیشــی. بعد از کلی گپ و گفت و سراغ 
گرفتــن از وضع و اوضاع متقابل، از روی میز 
ظرفی را نشانم داد و با خوش حالی گفت: »حاال 
اگر گفتی چی برایتان آوردم؟ در حالی که با 
تعجب نگاه پرسشگرم را به چشمانش دوختم، 
در ظــرف را بلند کرد و دیدم چهار بادمجان 
قلمی کباب شــده که بسیار زیبا تزئین شده 
بودند، داخل ظرف هســتند. با خوش حالی 
دســتم را گرفت و گفت: »اینم غذای مورد 

عاقه شما خانم معلم عزیزم«.
با دیدن بادمجان ها ناگهان زدم زیر خنده. 
آن قدر خندیدم که هم او و هم تمام همکارانم 

شوکه شدند.
با خوش حالی گفتم: »چقــدر خوب یادت 

مانده غذای مورد عاقة من چیه؟«
دستم را بر شانه های او نهادم و همچنان که 
خداحافظی می کرد، ضمن تشکر، به او گفتم، 
مدت ها بود هوس بادمجان کبابی دست پخت 

تو را کرده بودم.
با شــادی گفت: »خانم، دل به دل راه داره. 
اومدم هــم روز معلم رو تبریک بگم و هم به 
وصیــت مادرم عمل کنم که گفت، هر موقع 
تونســتی برای خانم معلمت بادمجان کبابی 
درســت کن، معلومه که خیلــی به این غذا 

عاقه داره«.
با لبخند گفتم: »خدا مادرت را بیامرزد. مادرها 
همیشه درست می گویند. او رفت و من با تمام 

وجود لذت خوردن بادمجان ها را حس کردم!
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دوزبانههاوآغازدبستان
بعضی از کودکان دوزبانه ممکن اســت 
در ســال های اول دورة ابتدایــی عملکرد 
تحصیلی مناسب نداشته باشند و معلم نیز 
این عملکرد ضعیف را به حساب کم هوش 
بودن و بی اســتعدادی آن ها بگذارد. چنین 
کودکان دوزبانه ای ممکن است به مناسبت 
شرایط فرهنگی محیط خانواده شان، اصواًل 
ذهنیتی از پــاره ای مفاهیم محیط جدید، 
به ویژه محیط آموزشی، در ذهنشان شکل 
نگرفته باشد و همین باعث بدفهمی آن ها 
از درس معلم و برقراری تعامل نامطلوب با 
محیط خارج از خانه شود. برای مثال، به طور 
معمول، کودک عشایری به احتمال قوی از 
مبل، رستوران و میوة آووکادو ذهنیتی ندارد.
برای شناخت ویژگی های افراد دوزبانه، 
تعریف این اصطاح را براساس واژه نامه های 

معتبر زبان شناسی می آوریم و نظریه های 
روان شناسان زبان در مورد یادگیری زبان 

نزد دوزبانه ها را بررسی می کنیم.

تعریفاصطالح»دوزبانه»
در ســاده ترین تعریف، دوزبانه به کسی 
می گوینــد که دو زبان بدانــد و آن ها را به 
کار ببرد. اعتقاد عام بر این است که چنین 
شخصی هر دو زبان را به طور مساوی خوب 
می فهمــد و صحبت می کند و می خواند و 
می نویسد. اما از نظر علم زبان شناسی، به طور 
معمول، در اغلب اوقات، دانش فرد دوزبانه از 
یک زبان نسبت به زبان دیگر بیشتر است. 

برای مثال، چنین شخصی ممکن است:
الف( فقط توان خواندن و نوشتن به یکی 

از زبان ها را داشته باشد؛
ب( هر زبان را در حوزه ای متفاوت به كار 

یادداشت
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 در دنیای امروز تغییرات ناگهانی در موقعیت جوامع از لحاظ شــرایط 
اقلیمی، قومی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی و امثال آن به مهاجرت 
خانواده ها از روستا به شهر یا از کشوری به کشور دیگر سرعت بخشیده است. 
فرزندانی که در این خانواده ها متولد می شوند، به طور معمول حداقل در معرض 

دو زبان قرار می گیرند. در مراکز آموزشی ما نیز این کودکان وجود دارند. 
چه مهاجرت از روســتا به شهر باشد و چه از کشوری به کشور دیگر، افراد 

خانواده در محیط خانه به گویش محلی و قومی خود صحبت می کنند.
نوع دیگر دوزبانه بودن، هنگامی  است که زبان پدر و مادر یکی نباشد. یعنی 
در خانه به دو زبان با کودک صحبت شود. اغلب اوقات آگاهی معلم از دوزبانه 
بودن دانش آموز و توجه به آن به عنوان یک تفاوت فردی، می تواند در پیشرفت 

تحصیلی کودک بسیار مؤثر باشد.

یادگیری در 
دو راهی زبان 

ببرد. برای مثال، از یک زبان در محیط کار 
و از زبان دیگر در خانه استفاده كند؛

ج( از هر زبان بــرای یک هدف تعاملی 
استفاده کند. برای مثال، از یک زبان برای 
گفت وگو در مورد محیط درسی و مدرسه و 
از زبان دیگر برای بیان احساسات شخصی 

(Richards, 2006:51) .خود
زبان شناســان بــرای دوزبانــه بــودن 
درجه هایی قائل هستند. براساس نظر آن ها 
عالی ترین درجــة دوزبانه بودن مرحله ای 
است که تسلط فرد به هر یک از دو زبان، 
از نظر چهار مهارت درک مطلب، مکالمه، 
خواندن و نوشــتن، معادل تسلط اهل آن 
زبان باشد. در غیر این صورت فرد دوزبانه  
تنها درجه ای از دوزبانه بودن را داراســت. 

 (Crystal, 2008:38-39)
هنگامی که در خانواده ای زبان پدر و مادر 
متفاوت ولی زبان رسمی کشور زبان پدر یا 
مادر باشد، کودک این خانواده درجه ای از 
دوزبانه بودن را از خود نشان می دهد. برای 
مثال، اگر یک ایرانی با فردی انگلیسی زبان 
ازدواج کند و محل ســکونت خانواده در 
ایران باشــد، به احتمال زیاد تســلط این 
کودک به زبان فارســی بیشــتر از زبان 

انگلیسی خواهد بود.
عــاوه بر ایــن تعریف هــا، تعبیرهای 
زبان شــناختی دیگری هم بــرای دوزبانه 
بودن وجــود دارند، ولی آنچه باید در نظر 
گرفته شود، این است که در روند مطالعه 

 دكتر منیژه مشیری
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روی دوزبانه ها، باید متغیر موقعیت زبان ها 
از نظر اجتماعی، روان شناختی و قومی  نیز 

تجزیه و تحلیل شود.
حاصل کام اینکــه در جوامع امروزی، 
به دلیل شــرایط اجتماعــی، اغلب این 
بچه ها ســرانجام اصولی از هر دو زبان را 
فرا می گیرند و بیشــتر آن ها هر دو زبان 
را به طور سلیس صحبت می کنند. سؤالی 
که اینجا پیش می آید، این اســت که چه 
تفاوت هایی بین روند فراگیری دو زبان با 

فراگیری یک زبان وجود دارد؟

نظریههاییادگیریدوزبانازآغازتولد
بر اساس یک نظریه، نوباوگان دوزبانه 
از آغاز با این امر چنان برخورد می کنند 
که گویی فقط در حــال یادگیری یک 
زبان هستند. یعنی چنین تصور می شود 
كه آن ها دو شــکل درونــداد کام را از 
هم تفکیک نمی کننــد، بلکه یک نظام 
واحد زبانی در آن ها شــکل می گیرد که 
شامل عناصر هر یک از آن زبان هاست. 
این کودکان هرچه بزرگ تر می شوند، به 
احتمال یاد می گیرنــد که بین دو زبان 
تفاوت قائل شــوند و به تدریج به صورت 
دو زبــان مجزا با آن ها برخــورد کنند. 

(vasta, 2004:398)
این نظریه در اصل از مشــاهدة کودکان 
دوزبانه سرچشمه گرفته است. این کودکان 
در سنین پایین تر به حد قابل توجهی دو 
زبــان را با هم مخلــوط می کنند، یعنی 
بخش هایی از هر دو زبان را در یک گفتار 
ترکیــب می کنند. این ترکیــب در همة 
سطوح گفتار، اعم از تلفظ، واژگان، صرف 
واژه هــا و نحو و امثــال آن اتفاق می افتد. 
چنین تصور می شود که این ترکیب بیانگر 
سردرگمی در کودکان دوزبانه است، زیرا 
توانایی تفکیک دو زبان را از هم ندارند. یک 
یافتة مرتبط با این مشــاهده آن است که 
کودکان خانواده هــای دوزبانه هر دو زبان 
را بسیار کندتر از هم ساالن خود که فقط 
یک زبان فــرا می گیرند، می آموزند. البته 
این تأخیر با افزایش سن از بین می رود و 
مهارت آن ها در هر دو زبان سرانجام به حد 

کودکان تک زبانه می رسد.
پژوهــش روی ادراک گفتــار نوباوگان 
به وضــوح بر این داللــت دارد که نوزادان 
می توانند تفاوت بین آواها و واج های موجود 
در زبان ها را از هم تمیز دهند. بنابراین، به 

نظر نمی آید در ادراک آن ها مشــکلی از 
نظر سردرگمی یا ناپختگی وجود داشته 
باشد. همچنین، وقتی کودکان یک لغت از 
یک زبان را برای همان لغت در زبان دوم 
جانشین می کنند، این به سادگی می تواند 
بیانگر »اصل بیش گســترش«1 باشد. به 
همیــن ترتیب، اگر کــودک معادل لغت 
زبان اول را در زبان دوم نداند یا لغت زبان 
اول برایش راحت تر باشد، ممکن است به 
هنگام سخن گفتن به زبان دوم، لغت زبان 

اول را جانشین کند.
به عــاوه، در مخلوط کــردن دو زبان 
توسط کودکان، الگو گرفتن از پدر و مادر 
نیز دخیل است. بررسی دقیق و گستردة 
محیــط خانوادگی کودکان دوزبانه بر این 
داللت دارد که والدین آن ها غالبًا به هنگام 
سخن گفتن با آنان، بخش هایی از هر دو 

زبان را به طور هم زمان به کار می برند.
ســرانجام اینکه دوزبانه بودن به کاستی 
ادراکــی منجر نمی شــود و رشــد کند 
مهارت های زبانی در کــودکان دوزبانه، به 
نقص ادراکی آن ها مربوط نیست. این اعتقاد 
که شنیدن دو زبان کودکان را گیج می کند، 
مردود است. در واقع کودکان دوزبانه نشان 
داده انــد در بعضی زمینه های شــناختی 

پیشروتر از کودکان یک زبانه هستند.
بنابراین، چنین به نظر می رسد که با دو 
زبان در تماس بودن، به طور معمول چالش 
شدیدی برای کودکان به وجود نمی آورد، 
چون آن ها سرانجام دو نظام زبانی را از هم 
تفکیک می کنند و آن ها را فرا می گیرند. 
این مطلب بیانگر این است که کوشش های 
بعضی جوامع برای مجبور کردن مدرسه 
در ملزم کردن کودکان غیربومی به اینکه 
فقط زبان رســمی کشــور را فرا بگیرند، 
عملکردی اشتباه است و حتی ممکن است 
این کودکان را از یک فرصت ارزشــمند 

یادگیری نیز محروم کند.

اهمیتنقشمعلم
ضروری اســت معلمان به دوزبانه بودن 
کــودکان، به عنــوان یک تفــاوت فردی 
تأثیرگذار بر روند یادگیــری، توجه ویژه 
داشته باشــند. در آغاز ســال تحصیلی، 
کودکانی را که از نظر یادگیری مشــکل 
دارند غربال کنند و علت عملکرد ضعیف 
آنان را کشف کنند. اگر مطمئن شدند این 
کاستی بر اثر دوزبانه بودن آن هاست، برای 

کمک مؤثرتــر به آنان، ابتدا درجة دوزبانه 
بودن آنان را بررسی کنند.

اهرمهایکمک
تعامــل معلم با خانوادة ایــن کودکان و 
شــناخت هرچه بیشــتر آنان در این باره 
راهگشاســت. طبیعی است هرچه سطح 
تحصیات والدین باالتر باشــد، همکاری 
آنان با معلم در این مورد مؤثرتر خواهد بود. 
کودکان دارای پدر و مادر کم سواد یا بی سواد 

به کمک بیشتری از جانب معلم نیاز دارند.
یکی دیگر از راهکارهای کمک به این نوع 
کودکان، »هم آموزی« است. به این معنی 
که معلم از دانش آموزی که به زبان رسمی 
کشور تســلط دارد و به احتمال تک زبانه 
است، بخواهد با این دانش آموز تمرین کند.

البته اگر در خانة کودک تلویزیون باشد، 
تماشــای برنامه های تلویزیون، فهم زبان 
رسمی کشور را در او سرعت می بخشد. باید 
در نظر داشت، این راهکار یکطرفه است، زیرا 

کودک امکان تعامل با تلویزیون را ندارد.
به هرحال، معلمانی که در مدرســه های 
روســتایی و عشــایری و مدرســه های 
واقع در حاشیة شــهرها و نقاط محروم و 
مهاجرنشین تدریس می کنند، الزم است 
برای احساس موفقیت بیشتر در تدریس 
و کمک به دانش آمــوزان خود، توجه به 
تفاوت های فــردی دانش آموزان را جدی 
بگیرند. یکی از ایــن تفاوت ها هم دوزبانه 

بودن بعضی از آن هاست.
تجربه نشان داده اســت، توجه ناکافی 
مســئوالن آموزشــی به این مشکل مهم 
کــودکان و از ابتدا درصدد چــارة آن بر 
نیامدن، در مواردی باعث دلسردی آن ها از 
درس خواندن، منزوی شدن و ترک تحصیل 
و در درازمدت به دامن زدن به آسیب های 

اجتماعی در اغلب آن ها منجر می شود.

پی نوشت 
1. Overextension
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یادگیری 

بدون تهدید

 محیط کاس یکــی از مهم ترین 
عوامل مؤثر در یادگیــری دانش آموزان 
است. به بیان ســاده تر، دانش آموزان در 
محیط یادگیری مثبت و بدون تنش بهتر 
یاد می گیرند. محیــط مثبت به گونه ای 
اســت که در آن دانش آموزان احساس 
تعلق خاطــر دارند، به دیگــران اعتماد 
می کنند و برای پاســخ دادن به سؤال، 
داوطلب می شــوند. در چنین محیطی، 
اهداف یادگیری شفاف هستند و با ارائة 
بازخورد به موقع، فرصت هایی برای ایجاد 
مهارت های اجتماعی و راهبردهایی برای 
کمک به دانش آموزان فراهم می شــود. 
برخاف آن، در محیطی که دانش آموزان 
تحت  فشار روانی و تهدید مکرر معلم قرار 
می گیرند، این احتمال ضعیف است که 
شرط الزم برای موفقیت تحصیلی تأمین 

شود و نتایج مثبت تربیتی به بار آید.
دانش آموزانــی کــه در کاس درس 
در معرض تهدید معلــم قرار می گیرند، 
واکنش هــای متفاوتــی از خود نشــان 
می دهند. برخی از آن ها ممکن است به 

آن اهمیتی ندهنــد و برای برخی دیگر 
ممکن اســت تهدید عامل ویرانی باشد. 
برخی از معلمان به منظور برقراری نظم 
در کاس، دانش آمــوزی را کــه عامل 
بی نظمی است، از کاس بیرون می کنند 
یــا او را تهدید به بیرون کردن می کنند. 
ممکن اســت برای یــک دانش آموز این 
کار معلم بسیار خوشایند باشد و تمایل 
داشته باشد کاس را ترک کند. یا اینکه 
در مقابــل تهدید معلــم، اعمال بدتری 
انجام دهد. برعکس، ممکن است تهدید 
کردن و تحقیر کردن نزد هم کاســی ها 

برای دانش آموزی دیگر دردناک باشد.
وقتی مغز تهدیدی دریافت و احساس 
رفتارهایی خودکار  ناتوانی کند، شخص 
نشان می دهد. در این حالت، ممکن است 
ســازوکارهای دفاعی او فعال شوند، ولی 
این حالت برای یادگیری مضر اســت. با 
توجه به رویکرد یادگیری مبتنی بر مغز، 
هنگام قرار گرفتن در چنین شــرایطی، 
بدون دانستن عملکرد مغز، نمی توان به 
ماهیت اتفاقاتی که در وجود دانش آموزان 

رخ می دهد، پی برد.
مرکز واکنش در برابر تهدید در »بادامه« 
قــرار دارد. بادامه توجه مــا را متمرکز 
می کنــد و از تاالموس، قشــر حســی، 
هیپوکامپ و لب پیشــانی درون دادهای 
مستقیم و فوری دریافت می کند. سپس 
برآمدگی هــای عصبی )دســته هایی از 
رشته های عصبی( از بادامه، کل دستگاه 
سمپاتیک را فعال می کنند. این فعالیت 
به طور طبیعی موجب ترشح آدرنالین و 
کورتیزول می شود. ترشح این هورمون ها 
بافاصله نحوة تفکر، احساسات و رفتار ما 
را تغییر می دهد. سروتونین عامل نهایی 
تنظیم کنندة عواطف و رفتارهای ناشــی 
از عواطف اســت. وقتی ســطح آن افت 
می کند، خشــونت افزایش می یابد. این 
نبود توازن، نه تنها به رفتار پرخاشگرانه 
و عکس العمل منجر می شود، بلکه زمینة 
پیدایش خشونت همیشگی نیز می شود.

کاس هایی کــه در آن ها دانش آموزان 
تحت  فشــار روانی قــرار می گیرند و از 
فضای مثبــت و عاطفی دورند، به موفق 

مدیریت
بهارك طالب لوکالس
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نبــودن دانش آمــوزان دامــن می زنند. 
دانش آمــوز بر اثر فشــار روانــی که در 
جو کاس حاکم می شــود ممکن است 
دچار نفس تنگی  شــود یا تمرکز خود را 
از دســت بدهد. این حالت ممکن است 
در کوتاه مدت و بلندمــدت بر یادگیری 
تأثیــر بگــذارد. نمونه ای بارز از فشــار 
روانی در دانش آمــوزان، زمان امتحانات 
یا هنگام پرســش و پاسخ کاسی است. 

بارها و بارها جمات مشــابهی از قبیل 
»به خــدا خوندیم« ... »یه لحظه فرصت 
بدید االن یادم می یاد« را هنگام امتحان 
یا پرسش های کاســی از دانش آموزان 

شنیده ایم.
وقتی تحت  فشار روانی قرار می گیریم 
یا با خطر فیزیكــی، محیطی، تحصیلی 
یــا عاطفی مواجــه می شــویم، در بدن 
كورتیزول ترشح می شود. ترشح کورتیزول 

زنجیــره ای از واكنش های فیزیكی مانند 
افت دســتگاه ایمنــی، انقباض عضات 
بزرگ، لخته شــدن خون و بــاال رفتن 
فشــارخون را در پی دارد. ســطح باالی 
كورتیــزول در بلندمــدت موجب مرگ 
سلول های مغزی در هیپوكامپ می شود. 
این سلول ها در شكل گیری حافظة آشكار 
اهمیت به ســزایی دارند. فشــار روانی بر 

تفكر و حافظه اثر منفی می گذارد.

 چگونــهفضاییادگیــریبدون
تهدیدیداشتهباشیم؟

در كاس درس می توان با انجام برخی 
فعالیت های »مبتنی بر یادگیری مغز« از 

فشار روانی کاست:
 می توان هنگام پرســش و پاســخ 
کاسی، با تدارک بازی های دسته جمعی 
یا گروه بندی کردن دانش آموزان، فضایی 

بدون فشار روانی فراهم کرد.
 با انجام نرمــش و حرکات فیزیکی 
کوتاه هماننــد کش وقوس رفتن، بازی و 
قــدم زدن می توان تنــش را تا حدودی 
کنترل کرد. حرکات فیزیکی به ترشــح 
یك عامــل عصب گرا کمــک می کنند 
كه مشــتق از مغز اســت و بــه افزایش 
ارتبــاط عصبی، خوش خلقــی و كمك 
به شــكل گیری حافظة بلندمدت کمک 

می کند.
 خــوب اســت قوانین کاســی با 
مشــارکت دانش آمــوزان تعییــن و در 
کاس حتمًا اجرا شوند. با شرکت دادن 
دانش آموزان در بحث ها، تدوین قوانین، 
وظایــف و تصمیم گیری هــا، امنیــت و 

اطمینان در آن ها تقویت می شود.
 نگذاریــد دانش آمــوزان یکدیگر را 
تهدید کننــد. اگر رفتــار معلمان برای 
دانش آموزان الگو شــود، آن هــا نیز یاد 
می گیرنــد با تهدید نمی تــوان راهی از 
پیش برد. انتظارات خود را بدون تهدید 
بیان کنید و حرف های تهدیدآمیز نزنید. 

با انگشت به آن ها اشاره نکنید.
 بــرای انجــام تکالیــف و پروژه ها 
مهلت های غیرواقعی در نظر نگیرید. در 
مورد زمان انجام تکالیف با دانش آموزان 
مشــورت کنید. زمانی را بــا هم توافق 
کنید. در این صورت آن ها بیشتر پایبند 

انجام آن خواهند بود.
 بــه جــای تهدیــد و تحقیــر، با 
دانش آموزان در مورد علت انجام ندادن 
کارها صحبت کنیــد. از آن ها بخواهید 
علت را، هر آنچه هســت، توضیح دهند. 
اعتمــاد آن ها را جلــب کنید تا راحت و 
بدون ترس با شما صحبت کنند. راهکار 
جبــران کار انجام نداده را از خودشــان 

بخواهید.
 با دادن بازخــورد دربارة موفقیت یا 
فعالیت مثبتشان، به آن ها انگیزه بدهید. 
صرفًا از رفتارهــای منفی آن ها صحبت 
نکنید. اگر اصاحی در رفتارشــان دیده 

شد، حتمًا به آن ها بازخورد بدهید.
 نگرش مثبت داشــته باشید و سعی 
کنید جــو کاس را مثبت نگه دارید. به 
همة دانش آموزان ســام کنید و لبخند 
بزنیــد. آن هــا را هنگام کار تشــویق و 
راهنمایی کنید. هرگــز دانش آموزان را 
تحقیر نکنید. آگاه باشید فریاد زدن شما 
تمرکــز را از آن ها می  گیــرد. در صورت 
داشــتن رفتار نامناسب، قوانینی را که با 
یکدیگــر تعیین کرده اید، با آرامش مرور 

کنید.
 بــا اســتفاده از روش  هــای متنوع 
تدریس، طــرح درس های خود را جالب 
کنید. از انواع راهبردهای تدریس مانند 
بازی ، موســیقی، پروژه ، بحث و فناوری 
استفاده کنید. درگیر کردن دانش آموزان 

در یادگیری تأثیر به سزایی دارد.
 محیــط کاس درس را، به خصوص 
در دورة ابتدایی، شــاد و رنگارنگ کنید. 
کارهای دانش آموزان را نمایش دهید، و 

تابلوهای انگیزشی جذاب ایجاد کنید.
 با تهدید و تحقیــر دانش آموزان را 
دچــار درماندگی آموخته شــده نکنید. 

زمانی که به فردی برچســب هایی مانند 
تو خنگی، تو درســت نمی شــوی و تو 
نمی فهمی زده می شود و توانایی هایشان 
نادیده گرفته می شــود، آن ها به این باور 

می رسند که واقعًا نمی توانند.
 هنگام برگــزاری امتحان در کاس، 
برنامه  هــای متنــوع داشــته باشــید؛ 
برنامه  هایی که فشار روانی زمان امتحان 

را از بین ببرند.
همة ما عواملی را می شناسیم که ممکن 
است فضای کاس درس را تهدید کنند؛ 
همانند مشــکاتی که بچه ها از محیط 
خانواده با خود می آورند، نداشتن انگیزة 
یادگیری و فشــارها و مشکات دیگر. ما 
نمی توانیــم همة این عوامــل را کنترل 
کنیــم، اما اگر بتوانیم به جای دامن زدن 
به مشــکات با تهدید و ایجاد محیطی 
کنیــم، کمی کمک  پرتنش، جایگزین 
کرده ایــم دانش آموزان مــا کمتر دچار 
آســیب های روانی شــوند. دانش آموزان 
باید احســاس امنیت کننــد. این حس 
برای آن ها بســیار مهم است. در صورت 
احساس تهدید، نه تنها نخواهند آموخت، 
بلکه زورگویی را به عنوان روشــی برای 

رسیدن به اهداف یاد خواهند گرفت.

پی نوشت
1. درماندگی آموخته شــده در علم روان شناســی 
به شرایطی اشــاره می کند که در آن افراد بر طبق 
تجربیات گذشــته )مانند سرکوفت ها و ناکامی های 
مســتمر و طوالنی( به این نتیجه می رســند که هر 

کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی یابند.

منابع
1. جنســن، اریک. مغــز و آمــوزش. ترجمة لیلی 
محمدحســین و ســپیده رضوی. 1383. انتشارات 

مدرسه. تهران.
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رتبۀ اول سومین دورۀ 
فراخوان خاطرات معلمی
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یوما

همــه چیز در زندگی دســت خود آدم 
نیست؛ اینكه كجا به دنیا بیایی،كجا زندگی 
كنی، یا در ادامة مســیر با چه كسانی دم 
خور شــوی. این را زمانــی به طور عمیق 
فهمیدم كه چند سال پس از مرگ مادرم، 
به خاطر شرایط شــغلی پدرم، به یكی از 
شهرهای جنوب خوزستان منتقل شدیم. 

بعد از ساكن شدن در این شهر، اباغم را 
برای نزدیك ترین مدرسه به خانه گرفتم؛ 
»نشاط«،  مدرسه ای قدیمی با دیوارهایی 
بلند كه ابهت و عظمتش پشــت یك در 
آبی كوچك گم شــده بود، ســاختمانی 
پرپیچ وخم كه شبیه آثار باستانی به نظر 

می رسید. 
بعد از چند ســال تدریس، هنوز حكم 
یك تازه وارد را داشتم. با یك دنیا احساس 
ناشناخته وارد مدرسه شــدم. در ابتدای 
ورودم به مدرسه، تنها یك مشاهده گر بودم 
كه فقط با حــس بینایی اش جلو می رود. 
معلمان این شــهر انگار بــا همه جا فرق 
داشتند! مهربان بودند و بی حاشیه. با لهجة 
غلیــظ جنوبی كه تركیبی از عربی و لری 
بود حرف می زدند. یكدیگر را با نام كوچك 
صدا می كردند و از اینكه بی پیرایگی شان 
را به نمایش بگذارند، هیچ ابایی نداشتند. 

مرا كه عضو جدیــدی بودم، بی مقدمه 
در جمعشــان پذیرفتنــد. هر كــدام در 
اولیــن برخورد می خواســتند مدرســه، 
اداره و شهرشــان را معرفــی كنند. این 
بی تكلفی یك جور عجیبی خونم را برای 

دوست داشتنشان به  جوش می آورد. 
چیزی از مهر نگذشــته بــود كه دیگر 
این خانة باســتانی را با تك تك اعضایش 
می شــناختم و از بودن در جوارشان لذت 
می بــردم. فقط در ایــن میان یك 
نفــر را زیاد نمی شــناختم؛ آن 
مدرســه،  مســتخدم  هم 
حوریه خانــم زنی پنجاه  
هرگز  كه  و چند ســاله 
ازدواج نكــرده بود 
به طــور  و 
طبیعی 

فرزندی نداشت، اما همه »یوما« صدایش 
می كردند.

كاریزماتیك  شــخصیتی  خانم  حوریه 
داشــت. همه در حضــورش قواعدی را 
رعایت می كردند. اخم تلخی توی صورتش 
و یك نم همیشگی توی چشمانش داشت. 
راه رفتن و حرف زدنش تركیبی از متانت 
و اندوه بود. دانش  آموزان عاشــقش بودند 
و آدم نمی فهمید این ســكوت سیار، چه 
جذابیتی برای بچه ها دارد. آخر تا به حال 
ندیده بودم دانش آموزان هیچ  مدرســه ای 
تا این حد به مستخدم مدرسه شان عشق 
بورزند. بچه ها را مانند تیهویی چابك زیر 
بال و پر خود می گرفت، اما به هیچ كدام 
روی خوش نشــان نمی داد. عادت داشت 

خطاهایشان را در بزرگواری اش بپوشاند. 
شــناخت مــن از حوریه خانــم با یك 
گردوخاك شروع شد. یكی از روزهایی كه 
گلوله های گلی چسبناك توی هوا پراكنده 
بودند، یكی از دانش آموزانم در حیاط زمین 
خورد و زانویش شــكاف برداشت. معمواًل 
در چنین لحظاتی دانش آموزان به معلم یا 
معاون مدرسه پناه می برند، اما همان طور 
كه همه چیز در این مدرســه عجیب بود، 
دانش آموزم با گریه فریاد می زد: یوّما، یوّما 

پام شكست! 
صدای فریادش را از كاس شنیدم. باالی 
سرش كه رسیدم، حوریه چند لحظه قبل 
رسیده بود. صورت دختر را میان دستانش 
گرفت و بوسید. زانویش را 
پاك كرد، شــلوارش را 
تكاند و آرام جابه جایش 
كرد و گفت: »علی كن 

یوّما، چیزیت نی!«
دانش آموز دست در گردن حوریه 
خانم به دفتر رفت. من هم 
پشت سرشــان راهی 
دفتر شــدم. همه با 
عادی  ماجــرا   این 
برخورد می كردند. انگار رسیدگی 
به اوضــاع عاطفــی و اخاقی 
بچه هــا از قبــل در حوزة 
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وظایف حوریه خانم تعریف شده بود. 
این داســتان چند روزی ذهن مرا به خود مشغول كرد تا  اینكه یك روز 
به خاطر كسالت و بیماری، با تأخیر به مدرسه رفتم. وقتی رسیدم، چیزی 
به زنگ تفریح نمانده بود. باید منتظر می ماندم تا زنگ بخورد. به ســمت 
نمازخانه رفتم تا كمی استراحت كنم. نزدیك دركه شدم، دانش آموزی فریاد 
زد: خانم، داخل نرید. محدثه كاس داره! پرسیدم: محدثه كیه؟ با چه كسی 
كاس داره؟ گفت: »محدثه شاگرد یوّماست. بعضی روزا میان اینجا درس 

می خونن.« 
برای چند لحظه دوباره با یك روایت عجیب و مبهم مواجه شدم. به دفتر 
برگشتم و از خانم دریساوی، معاون مدرسه، جویای ماجرا شدم. دریساوی 
گفت: »محدثه دختر آقای جوادی اســت. اختال فنیل كتونوری داره. با 
بچه ها سازگار نیست. از پدرش خواستم او رو مدرسة استثنایی ببره، اما زیر 
بار نمی ره. ریاضی كه چیزی نمی فهمه. حوریه قبول كرده ســاعتی بهش 
قرآن و خواندن نوشتن یاد بده.« به اینجای حرفش كه رسید، دیگر صدایش 
را نمی شنیدم. فقط لب هایش توی نگاهم تكان می خوردند. كودكی ام داشت 
جان می گرفت. خودم را در محدثه می دیدم. خودم را در تمام دانش آموزانی 

می دیدم كه حوریه را یوّما صدا می زدند. 
می خواستم بیشــتر درباره اش بدانم. مثل كتابی جذاب ولع خواندنش را 
داشتم. مدتی از حضور من در مدرسه گذشته بود كه توانستم اعتمادش را 
برای حرف زدن جلب كنم. می دانستم داستان های زیادی برای گفتن دارد. 
حوریــه خانم جویده جویده حرف می زد و برایم از همه جای زندگی اش 
می گفت؛ گرچه كوتاه و مختصر. خلقش این طور بود كه تا می پرســیدی 
نمی گفت، باید می خواست تا بگوید. می گفت فرزند خرمشهر است. جنگ را 
دیده و مردانش را در جنگ از دست داده است. پس از جنگ با مادرش به 
این شهر مهاجرت كرده است. از مدرسه می گفت و از دانش آموزان زیادی 
كه در این ســال ها به چشم دیده بود. آرامش كامش مثل چشمه ای توی 

گوشم می ریخت. 
وقتی مدرســه  تمام می شــد، بعد ازظهرها به دیدنش می رفتم. جلوی 
ســاختمان كوچكشــان حصیری پهن می كرد و قوری اش را توی منقل 

می گذاشت. دیگر هر روز منتظر آمدنم بود. 
الی چروك های صورتــش و خالكوبی كمرنگ چانه اش چیزی آشــنا 
می دیدم كه نمی فهمیدم چیست. فقط حسی بود كه هر روز بیشتر مرا به 

خودش آغشته می كرد. از این همه زنّیت شگفت زده بودم. 
یك روز ظهر موقع برگشــت به خانه، خانم دریساوی با لهجة قشنگش 
پرسید: »زهرا، پدرت قصد ازدواج ندارد؟ فكر می كنی این حوریه خانم برای 

پدرت مناسب نیست؟«
برای لحظه ای ُگر گرفتم. ته ذهنم چیزی بود كه به زبان نمی آمد، اتفاقات 
اخیر سریال وار از مقابل چشــمانم عبور كردند. حاال دیگر دلیل كشش و 
جذابیت حوریه را فهمیده بودم. فهمیده بــودم زندگی ما را اتفاقاتی رقم 

می زند كه توی دلمان افتادنشان را از خدا خواسته ایم. 
دیگر درنگ نكردم. از فردای آن روز در پی مجاب كردن این دو نفر بودم. 
با اصرار و مصیبت راضی شــان كردم یــك روز همدیگر را ببینند. پس از 
دیدار، با تاش های فراوان، از حوریه خانم اجازه گرفتم به اتفاق پدرم برای 
خواستگاری به دیدنشان برویم. حوریه خانم با شرط اینكه باید تا همیشه از 

مادرش مراقبت كند، به خانة  ما آمد! 
نمی دانم روز ازدواجشان چه كسی از خو ش حالی اشك بیشتری ریخت، 

فقط می دانم حاال یومای تمام بچه ها، یومای من است. 
این ازدواج قشنگ ترین هدیة روزهای معلمی ام است.



ارزش معلمی را كه من و شــما خوب می دانیم. بعضی ها نمی دانند و 
در وب سایت ها، برای اثباتش، دست به دامان ارزش معلم در كشورهای 
خارجی می شوند. یك جست وجوی سادة اینترنتی بكنید، می بینید، از 
خیال بافی دربارة حقوقشان گرفته تا مدل زندگی شان. مثًا می گویند: 
»معلم ها در ایتالیا مجبور نیســتند پشــت چراغ قرمز بایستند، مثل 
آمبوالنس ها و ماشین های آتش نشانی.« شما تصور كنید به عنوان معلم 
كاس اورژانسی داشته باشید كه اگر دیر به آن برسید، دانش آموزانتان به 
جای اینكه روی میز ضرب بگیرند و ذوق كنند كه: »آخ جون! معلممون 
هنوز نیومده«، براثر دیر رســیدن علم و دانش اندام های حیاتی شــان، 

آسیب جدی ببینند.
از آن گذشته، این تصور از معلم بسیار موهن است. در ایتالیا معلم را 
كســی می بینند. مثل اكبر عبدی در آن سریالی كه هی مدرسه اش 
دیر می شــد. معلم هم همان قدر میلی  متری از خانه بیرون می آید و در 
راه مدرســه حواسش به این طرف و آن طرف پرت می شود! بله، چنین 

معلمی، اگر پشت چراغ قرمز بایستد، مدرسه اش دیر می شود. 
یا می گویند در فان كشــور حقوق معلمی فان قدر است. نمی گویم 
چقــدر، كه از دالر به ریال تبدیلش نكنید. حتی بگویم دویســت دالر 
هم بازندة قصه منم درست است كه خیلی زیادتر از اینجاست، اما این 
رقم هــا را طوری می گویند، انگار حقوق معلِم فنون تخصصی جرم، در 

باند آلكاپون را در نظر دارند. 
خاصــه كه خودتان قــدر خودتان را خوب می دانیــد. كاری به این 
حرف ها نداشته باشــید. معلم را از هر طرف بخوانی معلم است تقریبًا! 

حاال برای یك میم و عین معامله را به هم نزنید!
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طنز

تقريباً
معلم را از هر طرف 

كه بخوانی معلم است!

 زهرا فرنیا- تصویرگر: سام سلماسی 
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تلفیق مطالعات اجتماعی، علوم، كار، فناوری و تفكر 
در یادگیری مسأله محور 

پروژۀ انرژی
بهاره میرزاپور، طراح آموزشی و معلم مطالعات اجتماعی و تفكر متوسطة اول

مدرسۀمحلاجرایپروژه:دبیرستاندورۂاولدخترانۀرفاهشرق
گاهی درس هایی كه در مدرسه به بچه ها یاد می دهیم برای این است كه بعداً در آینده از آن ها استفاده كند. گاهی به همراه آموزش، فایده و 
كاربرد درس را هم به آن ها می گوییم تا درك بهتری از موضوع پیدا كنند و یادگیری عمیق تری داشته باشند. گاهی هم بستر و روند یادگیری را 
طوری طراحی می كنیم كه دانش آموزان از همان لحظة اول چیزهایی یاد بگیرند و مهارت هایی به دست آورند كه بتوانند با آن ها مسائل كوچك 
و بزرگی را كه در اطرافشان اتفاق می افتد و ناراحتشان می كند، حل كنند. این یادگیری به دلیل مرتبط بودن با وجود فردی هر دانش آموز و 

ملموس كردن كارآمدی و اثرگذاری او در بهبود دنیای اطراف نزد خودش، اصالت و پایداری بیشتری دارد.
این نوشته دربارة تجربة آموزشی كالس درسی است كه براساس حالت سوم طراحی شده است؛ كالسی كه دانش آموزانش محتوای آموزشی 
را خودشــان انتخاب كرده اند و سپس با فراهم كردن بستر یادگیری توسط مربی، همه با مشاركت هم، محتوایی را كه الزم است یاد بگیرند 
تولید كرده اند و پس از آن، محتوای تولید شده را در جریان زندگی واقعی و برای حل مسائل دنیای واقعی به كار بسته اند و حتی پس از پایان 

سال تحصیلی، مسیر یادگیری و عملی كردن یادگیری هایشان ادامه دارد.



ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش

حدود شــش ماه قبل از شروع سال 
تحصیلی، با مشــورت مدیر مدرســه و 
یادگیری  ایجاد  همكارانی كه دغدغــة 
اصیل را داشــتند، فكر كردیم امســال 
چگونــه می توانیم كاس های درســی 
برگزار كنیــم كه دانش آموزان در طول 
سال با كسب توانمندی های الزم، دربارة 
می افتد،  اطرافشــان  در  كــه  اتفاقاتی 
دغدغه و مســئولیت پذیری بیشــتری 
داشته باشند، انگیزة درونی آن ها برای 
حل مســائل افزایش یابد و برای بهبود 
جایــی كــه در آن زندگــی می كنند، 
دست به كار شوند. برای این هدف ابتدا 
چارچوب فلســفی و اهداف آموزشی و 
ســپس جعبه ابزار پشتیبان علمی برای 
چارچوب فلسفی و عملكردمان را آماده 

كردیم.
در مقدمه، چارچوب فلســفی، اهداف 
آموزشــی و جعبه ابزار طراحی آموزشی 
پروژه ارائه می شــود و ســپس یكی از 
پروژه های تلفیقی به تفصیل شرح داده 

می شود.

چارچوبفلسفی
شــناختی1  علــوم  پیشــرفت  بــا 
دریافته ایــم، واحــد لیمبیــك در مغز 
انسان مســئول ادارة كارهای غیرارادی 
اســت. در لیمبیك هفــت حس اصلی 
شادی، خشــم، غم، ترس، تعجب، تنفر 
و تمســخر وجود دارد و همة انسان ها 
با این حواس متولد می شوند. لیمبیك 
قابلیت یادگیری نــدارد و هرچه برای 
عملكــردش نیــاز دارد، درونش تعبیه 
شده اســت. برای مثال، از همان لحظة 
نخست نفس می كشــیم، یا عضله های 
یــاد بگیرند،  اینكه  بــدون  صورت ما، 
می دانند در هنگام غم، شادی یا تعجب 
چگونه شــوند. اما چرا چنین اســت و 
چرا ما از همان لحظة اول، بدون اینكه 

دربارة مفاهیم مرتبط با احساس چیزی 
بدانیم، می توانیم آن ها را بروز دهیم؟

از نگاه هستی شناســی، دنیای واقعی 
محل رویارویی با مسئله ها و بحران هایی 
اســت كه ما را ناراحــت و خوش حال 
می كننــد و الزم اســت مــا آن هــا را 
احســاس كنیم و برای ایجاد تغییر در 

آن ها اقدام مناسب انجام دهیم.
برای اقدام مناســب، سایر حس های 
لیمبیك و به طــور خاص حس تعجب 
یا شــگفتی در درون ما وجود دارد كه 
به صورت ذاتــی، میل بــه یادگیری و 
شــناخت را ایجاد می كند تا با آن، در 
راستای كاهش غم ها و افزایش شادی ها 

حركت كنیم.
این اســاس می توانیم در طراحی  بر 
آموزشــی دو مورد را لحاظ كنیم: برای 
دانش آمــوزان موقعیت هایــی فراهــم 
کنیم که دغدغه های پنهانشــان دربارة 
را  اطراف شــان  و محیــط  خودشــان 
بشناسند و سپس بستری طراحی کنیم 
که دانش آمــوزان با فعالیت و یادگیری 
در آن، مسأله ها را حل کنند و پیشرفت 

کنند.

هدفهایآموزشی
با در نظر گرفتن نگاه حل مســأله ای 

اهداف آموزشی زیر را انتخاب کردیم:
طــوری  را  درس  کاس هــای   -1
در  دانش آمــوزان  که  کنیــم  طراحی 
طی ســال بــا کســب توانمندی های 
مسئولیت پذیری  و  دغدغه مندی  الزم، 
بیشتری به اتفاقاتی که در اطراف شان 

باشند؛ می افتد داشته 
2- انگیــزة درونی آن هــا برای حل 

مسائل افزایش یابد؛
3- برای حل مسائل و بهبود جایی که 
در آن زندگــی می کنند، خودکارآمدی  
آن ها تقویت شود و دست به کار شوند. 

جعبهابزارطراحیآموزشی
طراحی آموزشــی براســاس رویكرد 
آموزشی ســازه گرایی اجتماعی2، نظریة 
خودتعیین گری و مهارت های گفت وگو3 و 

تفكر سیستمی٤ انجام شده است.
رویكرد آموزشی سازه گرایی اجتماعی، 
با ایجاد بستری اجتماعی كه با فردیت 
دانش آموز و نیازهای او مرتبط اســت، 
برای مشــاركت  را  مناســبی  زمینــة 
دانش آموز در ایجاد یادگیری و ساخت 
دانش نزد خود و دیگران فراهم می كند.
به كار بســتن اصول و مبانی آموزشی 
مهارت های  و  خودتعیین گــری  نظریة 
گفت وگو در طراحی آموزشی و اجرای 
مبانی آن در كاس درس توسط مربی، 
در یادگیــری بــا رویكرد ســازه گرایی 

اجتماعی چند ویژگی ایجاد می كند:
نــزد مربی  1. همــة دانش آمــوزان 
احتــرام دارند، مربی  قابــل  جایگاهی 
ارجحیت و رتبه بنــدی خاصی ندارد و 
هــر یــك را همان طــور كه هســتند 
می پذیــرد. با ایــن نگاه، مربــی برای 
ایجــاد یادگیــری در هــر دانش آموز، 
بستر یادگیری را با عاقه مندی های او 
مرتبط می كند. او شنوندة خوبی است و 
زمینه ای فراهم می كند تا دانش آموزان 
دربــارة خودشــان صحبــت كنند. به 
عــاوه، خودش را دانای كل نمی داند و 
یادگیرندة خوبی است و از دانش آموزان 
می آموزد و بســتری فراهم می كند كه 
برابــر دیدگاه های هم  افــراد در  همة 

گشودگی و یادگیری داشته باشند؛
2. بــرای هر دانش آموز مجموعه ای از 
انتخاب های گوناگون وجود دارد و او با 
انتخــاب دغدغه های فردی خودش، در 

مسیر رشد و یادگیری سیر می كند؛
3. ارزشــیابی ابزاری برای یادگیری5 
و ســبب ارتقــای ســطح شایســتگی 
دانش آموزان نزد خودشــان اســت. از 
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این رو، آن ها با هم سنجیده نمی شوند، 
بلكه در بســتری خالــی از رقابت، هر 
دانش آموز با ویژگی های فردی خودش 

سنجیده می شود و پیشرفت می كند.
در این بستر، دانش آموزان موضوعات 
مربوط به دغدغه های فردی خودشــان 
را انتخاب می كننــد و دربارة آن ها یاد 
می گیرند، خودشــان راهكارهایی برای 
بهبود آن ها پیدا می كنند و راهكارها را 
اجرایی می كننــد. همة این ها در طول 
زمان به تقویت شــناخت آن ها از خود، 
تقویت اصالت فــردی، ایجاد و تقویت 
شكل گیری  فردی،  شایستگی  احساس 
مسئولیت فردی در برابر اتفاقات دنیای 
واقعی و انگیزة درونی برای مشاركت در 
حل مسئله های دنیای واقعی می انجامد.
در نهایــت، تفكر سیســتمی، عینك 
دقیق تری برای بررسی مسائل در اختیار 
دانش آموزان قــرار می دهد. این عینك 
در درجة اول به آن هــا كمك می كند 
در رابطه با مسائل دنیای واقعی نقش و 
انگیزه  اثرگذاری خودشان را دریابند و 
و مســئولیت درونی آن ها برای بهبود 
اوضاع تقویت شــود و برای حل مسائل 
دســت به كار شوند. در درجة دوم، ابزار 
دقیق تری برای تحلیل و بررسی مسائل 
و ارائة راه حل در اختیار آن ها می گذارد 
تا راه حل هایی ارائــه كنند كه پایداری 
بیشتری دارد و در بلندمدت آسیب های 

كمتری ایجاد می كند.

بانگاهیادگیریبرایحلمسائل
واقعــیزندگی،چــهچیزهایییاد
بگیریمویادگیریراازكجاشــروع

كنیم؟
كاس درس امسال با بررسی پاسخ به 
این سؤال آغاز شد كه چه مسئله هایی 
را در خانه، مدرســه و  دانش آمــوزان 
در دنیــای پیرامون یــا جامعه ناراحت 

می كند.
اقدام  بــرای حل مســئله  زمانی كه 
می كنیم، متوجه می شــویم بسیاری از 
مســائل در باورهــا و تلقی های فردی 
خودمان ریشــه دارند. پس الزم است 
ابتــدا خودمــان را خوب بشناســیم و 

مهارت های فردی مان را توسعه دهیم.
شــمار دیگری از مســائل، در ارتباط 

با دیگران ایجاد یــا با كمك آن ها حل 
می شــود. پس الزم است دیگران را هم 
بشناسیم و راه برقراری ارتباط با آن ها 

را یاد بگیریم.
شمار بسیاری از مســائل هم حاصل 
دینامیك هــای موجود در دنیای واقعی 
اســت. از این جنبه الزم اســت دنیای 
واقعی را هم بشناســیم و راه تعامل با 
آن را یــاد بگیریم. با توجه به چارچوب 
فلسفی اســتناد شده، نقشة درس ها به 

این صورت است:
در ســال تحصیلــی 98ـ1397 برای 
چهار درس مطالعــات اجتماعی، علوم، 
كار و فنــاوری و تفكــر، با ایــن نگاه، 
پروژه های متعددی طراحی شد که در 

اینجا یکی از آن ها شرح داده می شود.

پروژۀانرژی:
طبــق نقشــة کلــی درس، بچه هــا 
مهارت های مرتبط با شــناخت خود و 
دیگران را در پروژه های دیگری تمرین 
کردند و در پروژة انرژی دربارة حل یکی 
از مسائل دنیای واقعی که ناراحت شان 

می کند، تمرین عملی انجام دادند.
 موضــوع پــروژه مرتبــط بــا حل 
مســائل دنیــای پیرامــون، براســاس 
دغدغه هــای محیط زیســتی دریافت 
شــده از دانش آموزان در ابتدای ســال 
تحصیلی انتخاب شــد. چارچوب اولیة 
آن طراحی شــد و از آنجــا كه رویكرد 
آموزشی ســازه گرایی اجتماعی بود، در 
طــول فرایند آموزش، به تناســب نیاز 

دانش آموزان، تغییراتی كلی و جزئی در 
آن ایجاد شــد كه بــه بهبود آن كمك 

شایانی كرد.

تلفیق درسهای ســرفصلهای 
شدهبرایپروژۀانرژی

مطالعــات هفتم: آب و هــوای ایران، 
حفاظت از زیســتگاه ها، منابــع آبی و 
خاكی، چرخة آب، تولید و مصرف و نیاز
مطالعات هشــتم: آب و هوای جهان، 
كوه ها و رودهــا، منابع طبیعی، قاره ها، 
جریان های گرم آب و هوایی، اقیانوس ها 
اقلیم،  تغییــر  بیابان هــای جهــان،  و 
گرمایش زمین، از بین رفتن صخره های 

مرجانی و آب شدن یخچال ها؛
علوم هفتم: از معدن تا خانه، ســفر 
آب به درون زمین، منابع انرژی، گرما و 

بهینه سازی انرژی؛
كار و فناوری هفتــم: پودمان كاربرد 
فناوری اطاعــات و ارتباطات، پودمان 
جســت وجو و جمــع آوری اطاعات، و 

پودمان مستندسازی؛
ارتباط،  مهارت هــای  هفتــم:  تفكر 
مهارت هــای گفت وگو، كنترل خشــم، 
تاب آوری، مهارت های مدیریت تعارض، 

قاطعیت و جرئت ورزی؛
نفــس،  عــزت  هشــتم:  تفكــر 
اعتمادبه نفــس، مهار عصبانیت، احترام 

به یكدیگر، مهارت های تصمیم گیری.
پــروژة انــرژی چهار فاز داشــت. در 
ادامه فازهای اجرایی به تفصیل نوشته 

می شوند.
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به  ورود  مســئله محور،  پروژه های  در 
پروژه اهمیت خیلی زیادی دارد و الزم 
اســت طراحی طوری انجام شــود كه 
انگیزة دانش آموز در بدو ورود برانگیخته 
شــود و او تــا آخر پــروژه دغدغة حل 

مسئله داشته باشد.
در كاس هشتم، پروژه به این صورت 
آغاز شــد: از جلســة قبل به هركدام از 
بچه هــا، در قالــب یك كاربــرگ، یك 
كلیدواژه دادم و به آن ها گفتم از كتاب 
درســی یا هر منبع دیگری، دربارة آن 
تحقیق كنید و با خود به كاس بیاورید. 
بخشــی از ایــن كلیدواژه ها به شــرح 
جنگل های  هیمالیا،  یخچال های  زیرند: 
آمازون، صفحات یخ در گرینلند، جنگل 
ویكتوریا، شاخص مقدار كربن، سوخت 
توندرا، قطب جنوب، گرمای  فســیلی، 
قابل تحمل برای انسان، رودخانة گنگ 
و صخره هــای مرجانی. ایــن كار باعث 
شــد همگی دربارة چگونگی پیدایش و 
چیستی این موارد اطاعات زیادی پیدا 

كنند.
جلســة بعد، وقتی بچه ها سر كاس 
حاضر شدند، مســتند »6 درجه ای كه 
می تواند زمین را تغییر دهد« را برایشان 
پخش كردم. این مستند دربارة گرمایش 
زمین است. در آن نشان می دهد چگونه 
مصرف انرژی و تولید دی اكســید كربن 
موجب باال رفتن دمای زمین می شــود 
و این افزایش دما چــه تبعاتی دارد. به 
عاوه، تعدادی راهكار هم ارائه می دهد. 
هر لحظه كه مســتند پخش می شــد، 
بچه هــا در آن بــا گزاره هایــی روبه رو 
می شــدند كه نتیجة عملكرد انسان در 
تعامل با طبیعت بود. آنچه می دیدند، با 
آنچه دربارة گزاره ها خوانده بودند، اصًا 
مطلوب نظرشــان نبود و همین محرك 
شــروع فعالیت آن ها در حوزة گرمایش 

زمین شد.

فاز اول 
روشن شدن چراغ دغدغه ها

ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش
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چرخة دینامیکی مصرف انرژی و گرمایش زمین

بحث و گفت وگوها در كاس شــكل 
گرفت. هركــدام دربارة آنچــه خوانده 
بودنــد و آنچه می دیدنــد، تحلیل ارائه 
می دادنــد و دنبال راه حل می گشــتند. 
برای یافتن راه حل، از رویكرد دینامیك 
سیســتم ها اســتفاده كردیم. بچه ها در 
ابتدای سال با مفاهیم مرتبط دینامیک 
سیستم ها آشــنا شــده بودند. پس از 
مشاهدة مســتند، اتفاقاتی را كه دیده 
بودند با رویكرد سیستمی تحلیل كردند.
مهم ترین تحلیل های آن ها به شــرح 

زیر است:
انســان ها بــرای بــرآوردن نیازها و 
چیزهایی  بایــد  مایحتاجشــان،  تهیة 
انجام  تولید  اینكــه  برای  تولید كنند. 
شود، انرژی مصرف می شود و هر كجا 
انرژی مصرف شــود، دی اكسید كربن 
كربن  دی اكسید  اگر  می شــود.  تولید 
از حد مجازش بیشــتر باشــد، توسط 

نمی شود  اقیانوس ها جذب  و  جنگل ها 
و زمیــن را گرم می كند. گرم شــدن 
زمین باعث آتش سوزی جنگل ها، گرم 
شــدن دریاها، آب شــدن یخچال ها، 
طغیان برخی از رودخانه ها و خشــك 
شــدن برخــی دیگــر از رودخانه ها و 
تشــكیل طوفان های شــن می شــود. 
درون جنگل هــا و دریاها و یخچال ها 
و رودهــا منابع اولیــه و طبیعی مورد 
نیاز انســان برای تولیــد وجود دارد و 
گرمایــش زمین موجب می شــود این 
منابع كاهــش یابند، در حالی كه برای 

تولید به این منابع نیاز است.
چرخــة دینامیكی تحلیل بــاال را در 

تصویر شماره 1 می بینید.
پس از رســم چرخه و برای پاسخ به 
این سؤال كه چگونه می توانیم از میزان 
گرمایــش زمیــن بكاهیــم، گروه های 
كوچك تری تشــكیل دادند و در آن ها 

ضریب تعدیل نیاز
تأمین نیاز

تولید محصول

تولید دی اکسیدکربن

گرمایش زمین

منابع مورد نیاز برای 
تولید محصول

مصرف انر ژی برای
تولید محصول

تصویر شماره 1
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دربارة سؤال های دیگری فكر كردند:
نیازهای  ما در مــورد  الگوی مصرف 
چــه  در  اســت؟  چگونــه  مختلــف 
زمینه هایــی همراه با مصــرف، انرژی 
را اتــاف و در چــه زمینه هایی بهینه 

مصرف می كنیم؟
چگونــه می توانیــم تولیــد داشــته 
باشــیم، اما انرژی كمتری مصرف كنیم 
و هدررفــت انــرژی را در بخش هــای 

گوناگون تولید كاهش دهیم؟
در حال حاضــر، تولید به چه صورتی 
اســت كه بــه تولیــد بیــش از اندازة 

دی اكسید كربن منجر می شود؟
در این میان، نقش من به عنوان مربی، 
تســهیل گری بود و فضــای امن و قابل 
اعتمادی برای بچه ها فراهم می كردم تا 
آزادانــه و با رعایت احترام، نظرات خود 
را بیان كنند و به نظرات یكدیگر گوش 

دهند.
با هم قرار گذاشتیم تا جلسة بعدی، با 
استفاده از كتاب درسی و سایر منابعی 
كه می شناســیم، روی این سؤال ها فكر 
كنیم و پاســخ را بــا خودمان به كاس 

بیاوریم.
در مدرســه، برای یادگیری كار تیمی 
الزم اســت در برخی پروژه ها بچه های 
هفتم و هشــتم با هم فعالیت كنند. از 
طرف دیگر، مباحث این پروژه در كتاب 
درسی هر دو گروه وجود دارد. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم با طراحی دیگری، 
زمینة مشــاركت بچه های پایة هفتم را 

هم در این پروژه فراهم كنم.
اشــاره به ایــن نكته الزم اســت، از 
اصلی تریــن هدف كاس های  آنجا كه 
انگیــزة درونی  افزایش  امســال  درس 
به عنوان  پــروژه  این  بود،  دانش آموزان 
یك مسئله از بیرون برای بچه ها مطرح 
نشده بود، بلكه جزو مسائلی بود كه در 
ابتدای سال، به عنوان یكی از مسائلی كه 

در جامعه ناراحتشان می كند، برای من 
یادداشت كرده بودند.

در پایــة هفتم، از یــك هفته قبل دو 
كاربــرگ به بچه ها دادم و خواســتم تا 
جلســة بعدی آن را انجــام دهند و با 
خود به كاس بیاورند. این كاربرگ ها با 
روش یادگیری معكوس طراحی شده و 
شامل سرفصل تولید و مصرف از كتاب 
مطالعات اجتماعــی و منابع طبیعی از 

كتاب علوم است.

برای مشاهده کاربرگ ها QR کد 
زیر را اسکن کنید.

بســیار  بچه ها  بــرای  پروژه ها  ایــن 
دوسـت داشتـــنی بودنــــد و آن هـــا 
یادگیری های ارزشمندی از آن داشتند. 
از هركدام خواستم  در شــروع كاس، 
چیزی را كه با این پروژه یاد گرفته اند، 
بیــان كننــد. در این نوشــته، از مرور 
یادگیری های ارزشمند آن روز بچه ها از 
این پروژه گذر می كنم. شــاید كمترین 
یادگیری شان فهمیدن گستردگی دنیای 
پیرامونشــان و ایجاد حس قدردانی در 

وجودشان بود.
پس از مــرور یادگیری هــا، از بچه ها 
خواســتم به چهار گروه تقسیم شوند و 

روی این سؤال ها فكر كنند؟
1. یــك دســته بندی و طبقه بندی از 
كلیة نیازهایی كه بــرای زنده ماندن و 

زندگی كردن در خانه داریم، تهیه كنید. 
این دسته بندی شامل نیازهایی است كه 
برای رفع آن ها یــك كاال تولید یا یك 
خدمــت ایجاد كرده ایــم. )هر گروه در 
یك زمینه بررسی كرد. خانه، كارخانه، 

مدرسه و جامعه(
2. برای تولید كاالها و ایجاد خدمات 

به چه منابعی نیاز دارید؟
پس از مشورت، هر گروه ارائة كوتاهی 
از یافته هایش داد. برای ســؤال اول در 
هر زمینه، بچه ها تقریبًا 22 دســته نیاز 
نوشــته بودند و به طور مشــترك، برای 
ســؤال دوم بــه منابعی ماننــد پول و 
ســرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی، 
مــواد اولیــه، تجهیــزات، برنامه ریزی 
و مدیریــت، مهــارت و بــاور فــردی، 
برندسازی، بازاریابی، تبلیغات، فروش و 
خدمات پس از فروش اشاره كرده بودند.
موضوع نیاز و تأمیــن نیازها به اندازة 
كافــی برای بچه ها پررنگ شــده بود و 
حاال زمان پخش مســتند »6 درجه ای 

كه می تواند زمین را تغییر دهد« بود.
تمركز روی كاربرگ های انرژی و زباله 
از یك طــرف و كار تیمــی در برآورد 
نیازها از طرف دیگر، باعث شــد در این 
كاس هم مانند كاس هشــتم، بچه ها 
به شدت تحت تأثیر پیامدهای نامطلوب 
كارهای انســان در بهره برداری از انرژی 
قــرار بگیرند و برای حل مســئله راهی 

پیدا كنند.
با كمك یكدیگر، تحلیل دینامیكی و 
چرخة گرمایش زمین را روی تخته رسم 
و به ســؤال هایی مشابه آنچه در كاس 

هشتم مطرح شده بود، فكر كردیم.
در پایة هفتم هم با هم قرار گذاشتیم 
تا جلســة بعدی، با اســتفاده از كتاب 
درسی و ســایر منابعی كه می شناسیم، 
روی این سؤال ها فكر كنیم و پاسخ را با 

خودمان به كاس بیاوریم.
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در فــاز بعــدی، دو مســتند دیگر با 
خودم به كاس بــردم. یكی دربارة آب 
مجــازی و دیگری دربارة بازیافت. آن ها 
را هم بــرای بچه ها پخش كردم. مفهوم 
آب مجازی سؤال های جدیدی در ذهن 
بچه ها ایجــاد كرد و انگیــزه و دغدغة 
آن ها را برای یافتن راه حل افزایش داد.

پس از مشاهدة مســتند، بچه ها را به 
گردش در مدرســه و بررسی مدرسه از 
نظر نحوة مصرف انــرژی دعوت كردم. 
این دعــوت از دو نظر برای آن ها جالب 
توجه بود. نخست بررسی عملی محیط 
پیرامون، دربارة دغدغه ای كه داشــتند 
و دوم اینكــه می توانســتند بــه همة 

قسمت های مدرسه بروند.
هدفمندتر  بازدیدمــان  اینكــه  برای 
باشــد، با هم به چند سؤال فكر كردیم 
و هركدام یك دفتر و خودكار برداشتیم 

و راه افتادیم. 
سؤال ها این ها بودند:

1. در چه قســمت هایی اتاف انرژی 
صورت می  گیــرد؟ این اتــاف چگونه 

صورت می گیرد؟
2. در چه قســمت هایی مصرف انرژی 
بهینه شده اســت؟ بهینه سازی چگونه 

صورت گرفته است؟
در بازدید، بچه ها متوجه موارد متعدد 
و عجیبی شــدند. تعدادی از مشاهدات 

آن ها به شرح زیر است:
1. بــرای انجام پروژه هــا مقوا مصرف 
می شــود و این مقواها به صورت یك رو 

سفید دور ریخته می شوند؛
2. دورریز مواد غذایی دست نخورده در 

سطل زباله قابل توجه است؛
3. كاس هایی بودند كه دانش آموزی 
در آن ها نبود، ولی المپشان روشن بود؛

٤. زباله های تر و خشك بدون تفكیك 
در سطل زباله ریخته شده بودند؛

5. زباله های تجدیدناپذیری در باغچه 
افتاده بودند، كاغذهای یك رو ســفیدی 
كف كاس ها و در جامیزها مانده بودند؛
6. شوفاژ روشن و پنجره هم باز بود؛

7. شیر  آب نیمه باز بود.
مواجهــة بچه هــا بــا عملكردهــای 
خودشان، جالب بود. پس از این بازدید 
و گــردش علمی، نظر آن هــا را دربارة 
كارهایــی پرســیدم كــه می توانیم در 
مدرســه انجام دهیم و با انجام آن ها به 
كاهش گرمایش زمین فكر كنیم. با این 
اقدام های  از  فهرستی  گروهی،  مشورت 
عملیاتــی فراهم شــد. یكــی از بچه ها 
درست كردن یك جدول را پیشنهاد داد 
كه در ســتون عمودی آن نام بچه های 
كاس و در ســتون افقــی آن عنــوان 

فاز دوم 
یادگیری دربارۀ دغدغه ها
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به پیشنهاد  باشــد.  اقدام های عملیاتی 
خودش، قرار شــد این جــدول را روی 
مقوایی كه یك رویش از قبل اســتفاده 
شــده است بنویســد و در كاس نصب 
كند. همة بچه ها هم تصمیم گرفتند با 
هم بــرای مصرف بهینة انرژی و كاهش 
گرمایش زمین، موارد عملیاتی جدول را 
انجــام دهند و پس از انجام هركدام، در 

مقابل اسم خود یك عامت بزنند.
برای عمیق تر شدن آن ها روی مبحث 

انرژی، کاربرگ دوم را به آن ها دادم.

برای مشاهده کاربرگ دوم QR کد 
زیر را اسکن کنید.

از آنجــا كه من فقط یــك معلم بودم 
و دربارة ســؤال های بچه هــا اطاعات 
تخصصــی نداشــتم، اجرای پــروژه را 
بــا برگــزاری نمایشــگاه انرژی هــای 
تجدیدپذیر ایــران هم زمان كرده بودم 
تــا بتوانیم با بازدید از این نمایشــگاه، 
پاســخ های تخصصی برای ســؤال های 
بچه ها پیدا كنیم. با هماهنگی مدرســه 
و خانواده هــا و با همراهــی خانواده ها، 
با تعدادی از دانش آموزانی كه شــرایط 
همراهی داشــتند، به نمایشگاه رفتیم. 
برای اینكه بچه ها دیدار هدفمندتری از 
نمایشگاه داشــته باشند، قبل از حضور 
در نمایشگاه، در گروه های كوچك با هم 
مشورت كردند و سؤال هایی را كه پاسخ 
آن ها را نمی دانستند و احتمااًل در آنجا 
می توانســتند از كارشناسان این حوزه 

بپرسند، آماده كردند.
هم زمان با برگــزاری پروژة انرژی، در 
درس تفكر روی مهارت های »ارتباط« و 
»جرئت ورزی« تمرین می كردیم. حضور 
در نمایشــگاه انرژی هــای تجدیدپذیر، 
عاوه بر اینكه اهــداف مرتبط با پروژة 

انــرژی را محقق می كرد، بســتر عملی 
جدی تری برای تمرین روی مهارت های 

درس تفكر بود.
انرژی هــای  انجمــن  همــكاران 
تجدیدپذیر ایران در نمایشگاه انرژی های 
تجدیدپذیر حضور داشتند. وقتی بچه ها 
برای دریافت پاسخ سؤال هایشان به این 
غرفه مراجعه كردند، با اســتقبال گرم 
آقــای علی ادیبی و آقای سیدحامد 
دریاباری روبه رو شــدند. اینكه بچه ها 
با سؤاالت از قبل فكرشده در نمایشگاه 
حاضــر شــده بودنــد و روی برخــی 
مفاهیم مرتبط با انرژی مســلط بودند، 
برای دوســتان انجمن ارزشــمند بود و 
موجب شــد یك كارگاه برای آن ها در 
محل نمایشــگاه برگزار كنند. برگزاری 
این كارگاه و ردوبدل شــدن پرسش و 
پاســخ ها به نوبة خود در عمیق تر شدن 
دغدغة بچه ها بــرای مقولة انرژی نقش 
مهمی داشت. قرار شد هركدام از بچه ها 
یك گزارش از بازدید نمایشگاه بنویسد 
و برای انجمن ارســال كند تا زمینه ای 

برای همكاری های بعدی شود.
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شــروع فاز ســوم پروژه با افزایش جدی 
بود.  همراه  دانش آمــوزان  دغدغه مندی 
بچه ها با طیف گســترده ای از اطاعات 
دربارة زمینه های مختلف بهینه سازی در 
مصرف انرژی و راهكارهای عملیاتی برای 
بهینه سازی در كاس حاضر شده بودند 
و هر گروه بخشی از كار خود را ارائه داد.

پس از ارائه ها متوجه شدند با زمینه های 
متفاوتی روبه رو هســتند كــه هركدام 
تخصص و اطاعات خاص خود را دارد و 
سعی كردند در گروه هایشان یافته هایشان 

را تفكیك كنند.
نتیجة تفكیك ها شگفت انگیز بود. بچه ها 
به وجود 9 زمینة تخصصی در انرژی فكر 

كردند و 9 كارگروه راه انداختند:
فعالیــت،  حــوزة  آب:  كارگــروه   .1
بهینه ســازی و اتاف انرژی در حوزة آب 

و آب مجازی؛
2. كارگــروه انــرژی: حــوزة  فعالیت، 
بهینه سازی و اتاف انرژی در حوزة انرژی 

سرمایشی و گرمایشی و روشنایی؛
3. كارگروه مواد غذایی: حوزة فعالیت، 
ترویج فرهنگ اســتفادة صحیح از مواد 

غذایی و كاهش دورریز آن ها؛
٤. كارگــروه حمل ونقل: حوزة فعالیت، 
بهینه ســازی و اتاف انــرژی در حوزة 

حمل ونقل؛
5. كارگروه آلودگی: حوزة فعالیت، توجه 
بــه آالینده ها و تأثیــر آن ها بر گرمایش 

زمین؛
6. كارگروه محیط زیســت سبز: حوزة 
فعالیت، كمك به كاهش گرمایش زمین 
با توجه به جایگاه منابع زیســت محیطی 
مانند جنگل ها و دریاها و مراقبت از آن ها؛

7. كارگروه مصرف بهینه: حوزة فعالیت، 
كمك به كاهش گرمایش زمین و مصرف 
انرژی با ترویج فرهنگ كاهش مصرف و 

مصرف دوباره؛
8. كارگروه بازیافت: حوزة فعالیت، كمك 
به كاهش گرمایش زمین با ظرفیت سازی 

برای بازیافت و انجام بازیافت؛
9. كارگروه زندگی چندبار مصرف: حوزة 
فعالیت، كمك به كاهش گرمایش زمین 
با ترویج فرهنگ استفاده از وسایل چندبار 

مصرف به جای وسایل یك بار مصرف.
پــس از این تقســیم بندی، هركدام 
از بچه هــا در كارگــروه مــورد عاقة 
خــود قــرار گرفتنــد و بــا توجه به 
ســؤال های زیر، به صــورت تخصصی، 
دربارة موضوع كارگــروه خود تحقیق 

و پژوهش كردند:

فاز سوم 
تولید محتوا توسط دانش آموزان 
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راهكارهای عملیاتی بچه ها در مدرسه 
بسیار ارزشمند بود:

1. كارگــروه آب: در كنــار شــیرهای 
آب، عامت های هشــدار نصب كردند و 
اطاعاتی دربارة آب مجازی به دوســتان 

خود دادند؛
2. كارگروه انــرژی: كنار پریزهای برق 

عامت های هشدار نصب كردند؛
3. كارگروه مــواد غذایی: یك ظرف به 
نــام ظرف مهربانی در راهــرو قرار دادند 
تا هركــدام از دانش آموزان كه تغذیه اش 
مازاد مصرفش است، آن را دور نیندازد و 
برای مصرف فرد دیگری در جعبه بگذارد؛
این كارگروه  ٤. كارگروه حمل ونقــل: 
برای مدرسه پیشنهاد استفاده از سرویس 
دسته جمعی را داد كه البته این راهكار از 

قبل عملیاتی شده بود؛
5. كارگروه آلودگی: بخشی از زباله های 

مدرسه را تفكیك كرد؛

6. كارگروه محیط زیست: راهكارهایی 
برای محافظت از باغچه های مدرســه و 

رشد گل و گیاه در مدرسه ارائه داد؛
7. كارگــروه مصــرف بهینــه: دربارة 
مدیریت مصرف كاغــذ چرك نویس در 
مدرســه اقدام عملیاتی انجام داد. به این 
صــورت كه بــا اســتفاده از دورریزهای 
برای  آمفی تئاتــر مدرســه، جعبه هایی 
كاغذهــای چرك نویس درســت كرد و 
در هــر كاس قرار داد تــا دانش آموزان 
در صورت نیاز از آن ها اســتفاده كنند و 
كاغذ دورو سفید از دفترشان جدا نكنند. 
همچنیــن، بــا دورریزهــای آمفی تئاتر 
مدرسه، تخته پاك كن برای كل كاس ها 
درست كرد. تمام زیرگلدانی های یك بار 
مصرف مدرســه را هم با بشــقاب های 
مامین تعویض كرد. محصوالت متعددی 
با دورریختنی ها درست كرد. بهترین ایدة 
كارگروه مصرف بهینه، استفاده از كارتن 

پاســت به جای مقوا بــرای پروژه های 
دانش آموزی بود؛

8. كارگروه بازیافت: در مدرسه درهای 
بطری های پاستیكی را جمع كرد. سطل 

بازیافت كاغذ برای مدرسه فراهم كرد؛
9. كارگروه زندگی چندبار مصرف: برای 
تمام بچه ها كیسة پارچه ای به جای كیسة 
پاســتیكی دوختند. پیشنهاد جایگزین 
كردن كارتن پاســت با مقوا برای تهیة 
روزنامه دیــواری را دادند. دربــارة انواع 
چیزهایی كه می توان آن ها را با چند بار 
مصرف جابه جا كرد، به سایر دانش آموزان 

اطاعات دادند.
كم كم به ایام نوروز نزدیك شده بودیم. 
دربارة راهكارهای عملیاتی در خانه، اقدام 

زیر با هم فكری بچه ها صورت گرفت.
هر كارگروه سه اقدام عملیاتی مرتبط با 
خانه را معرفی كرد كه آن ها را در جدولی 

یادداشت كردیم.

به نام جان آفرین
كاربرگ شمارة ســه درس مطالعات اجتماعی، علوم، كار و 
فناوری و تفكر ـ پایه های هفتم و هشتم مدرسة دخترانة رفاه 

شرق

پروژة انرژی، فاز سه
سؤال های كارگروه های یك تا چهار

نام كارگروه:
نام اعضای كارگروه:

1. كارگروه خود را معرفی كنید.
2. حوزه های مرتبط با انــرژی و كاهش گرمایش زمین در 

كارگروهتان را نام ببرید.
3. زمینه های بهینه ســازی مصرف انرژی در هركدام از این 

حوزه ها چیست؟
٤. زمینه های اتاف انرژی در هركدام از این حوزه ها چیست؟
5. این زمینه ها در طول زمان چه پیامدها و عواقبی دارند؟

6. راهكارهای عملیاتی كارگروه شما برای كمك به كاهش 
گرمایش زمین در خانه، مدرسه و جامعه چیست؟

7. چشم انداز كارگروه شما چیست و چه رسالتی دارد؟

سؤال های كارگروه های پنج تا نه
نام كارگروه:

نام اعضای كارگروه:
1. كارگروه خود را معرفی كنید.

2. حوزه های مرتبط با انــرژی و كاهش گرمایش زمین در 
كارگروهتان را نام ببرید.

3. مزایای توجه به موضوع شــما و معایب بی توجهی به آن 
چیست؟

٤. این مزایا و معایب در طول زمان چه پیامدهایی دارد؟
5. راهكارهای عملیاتی كارگروه شما برای كمك به كاهش 

گرمایش زمین در خانه، مدرسه و جامعه چیست؟
6. چشم انداز كارگروه شما چیست و چه رسالتی دارد؟
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قرار شــد برای ایام نوروز در انجام این 
اقدام ها سفیر انرژی باشیم؛ به این صورت 
كه جدول را در خانه روی یك دیوار نصب 
كنیم. هر روز به سراغ آن برویم و مقابل 
كارهایــی كه در آن روز انجــام داده ایم، 
عامت بزنیم. به این صورت، دیگران هم 
همراه با ما برای انجــام این كار ترغیب 

می شوند.
برخی از ایــن اقدام های عملیاتی برای 

كارگروه ها به شرح زیرند:
1. كارگــروه آب: لباس هایمان را كمتر 
كثیــف كنیم تا شست وشــوی كمتری 
انجــام دهیم. آب ته ماندة لیــوان یا آب 
شست وشــوی میوه را داخــل باغچه یا 
گلــدان بریزیم. توجه بــه آب مجازی را 
نشر دهیم. ظرف كمتری كثیف كنیم تا 
شست وشوی كمتری انجام دهیم. با آب 
لوله كشــی آب بازی نكنیم. هنگام وضو 
گرفتن و مســواك زدن از یك لیوان آب 

استفاده كنیم؛
2. كارگروه انــرژی: هنگام مصرف غذا 
روفرشــی پهن كنیم تا كمتر جاروبرقی 
بزنیم. وقتی موبایلمان شــارژ شد، شارژر 
را از برق بكشیم. هنگام اتوكشی یك نفر 
اتو را جابه جا كنــد و یك نفر لباس را تا 
زمان اتوكشــی كاهش یابد. اگر سردمان 

است لباسمان را بیشتر كنیم و دما را زیاد 
نكنیم. اگر هم گرممان است، لباسمان را 
كم كنیم و دما را كاهش ندهیم. شب ها 
موبایلمان را در حالــت پرواز قرار دهیم. 
وقتی مهمان می آید و همه با هم صحبت 
و خــوش و بش می كنیــم، تلویزیون را 
خاموش كنیم. هنگام سفر، قبل از خروج 
از منزل، وسایل برقی مثل تلویزیون را كه 
نیازی به روشن بودن آن ها نیست، از برق 

بكشیم؛
3. كارگــروه مواد غذایی: مواد غذایی را 
به اندازه تهیه كنیم و هنگام مصرف اسراف 
نكنیم. مراقب مواد فاسدشــدنی باشیم و 
از فسادشان جلوگیری كنیم. غذای مازاد 
مصرفمان را در ظرف تمیزی بریزیم و در 
مناسب ترین زمان در اختیار افراد دیگری 
قرار دهیم. ته ماندة غذا را برای حیوانات 

بریزیم؛
٤. كارگروه حمل ونقــل: در تعطیات 
از دوچرخه اســتفاده كنیم. ماشــین را 
معاینــه فنی كنیم. خــودرو را به صورت 
تك سرنشین استفاده نكنیم. در تعطیات 

از وسایل نقلیة عمومی استفاده كنیم؛
5. كارگروه آلودگی: در آتش اســپری 
و پاســتیك نیندازیــم. آلودگی صوتی 
درســت نكنیم. بیرون از خانه نظافت را 

رعایت كنیم. دریا و جنگل را با زباله آلوده 
نكنیم؛

6. كارگروه محیط زیســت ســبز: در 
طبیعت زبالــه نریزیم. از طبیعت زباله ها 
را جمع كنیم. در طبیعت آتش روشــن 
نكنیــم. اگــر در طبیعت آتش روشــن 
كردیم، در جای مناســب روشن كنیم و 
حتمًا آن را خاموش كنیم. به حیوانات و 

درختان آسیب نزنیم؛
7. كارگروه مصرف بهینه: از وسایلی كه 
قابلیت مصرف دوباره دارند استفاده كنیم. 
مصرفمان را در زمینه های مختلف كاهش 

دهیم؛
8. كارگروه بازیافــت: درهای بطری را 
جداگانه جمع كنیم. زباله های خشك را 

از زباله های تر جدا كنیم؛
9. كارگــروه زندگی چندبار مصرف: در 
كیفمان یك كیســة پارچه ای بگذاریم و 
موقع خرید كیسة پاستیكی نگیریم. در 
ســفر، قمقمه همراه داشته باشیم. لیوان 
شــخصی همراه داشته باشیم. وسایلمان 
را در سفرة پارچه ای بپیچیم و در كیسة 
پاســتیكی قرار ندهیم. خوردنی ها را در 
ظرف قرار دهیم و در كیفمان بگذاریم و 

در پاستیك نگذاریم.
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شرح اقدام عملیاتی یك

شرح اقدام عملیاتی دو

شرح اقدام عملیاتی سه

تا آخر

در پایــان قرار شــد هركدام از 
گروه ها یك كتابچه دربارة كارگروه 
محتواهایی  و  كنند  درســت  خود 
را كه به دســت آورده اند، در آن به 

تفصیل شرح دهند.

دغدغــه و انگیــزة فــراوان بچه ها در 
پیشبرد این پروژه و اقدام آن ها در همراه 
كردن خانواده هایشــان در ایام نوروز، فاز 
چهارمــی برای پروژه ایجــاد كرد كه در 
طراحی آموزشی در نظر گرفته نشده بود. 
برگزاری همایش # زندگی ـ بیشــتر ـ 

زمین.
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 بــه اصــرار و پافشــاری بچه ها تصمیم 
گرفتیم در راســتای نشر و ترویج دغدغة 
حفــظ و مراقبت از محیط زیســت، در 

مدرسه یك همایش برگزار كنیم.
بــا توجــه بــه شــاخص های رویكرد 
آموزشــی ســازه گرایی اجتماعی، مبانی 
نظریة خودتعیین گری و آموزه های تفكر 
سیستمی، الزم بود همایش طوری برگزار 
شود كه احساس خودكارآمدی بچه ها در 
پایان تقویت شده باشد و خودشان بتوانند 
این كار را دوباره و برای ســال های آینده 
انجام دهند. با توجه به این شــاخص ها، 
كار را طوری راهبری كردم كه از فاز صفر 
تا انتها را بچه ها طراحــی، برنامه ریزی، 
اجــرا و ارزیابی كننــد و چگونگی انجام 
دادن ایــن كارها را هم بیاموزند. این كار 
دستاوردهای ارزشمندی داشت و در عین 

حال پیچیدگی اجرا را بیشتر می كرد.
تمام  برگزاری همایش، همكاری  برای 

دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم نیاز 
بود. من در چهــار كاس متفاوت همراه 
آن هــا بــودم و همگی آن هــا را در یك 
زمان كنار یكدیگر نداشتم. این مورد هم 
پیچیدگی اجرا را بیشــتر می كرد و الزم 
بــود بچه ها یاد بگیرنــد چگونه با حفظ 

مقررات مدرسه، كارها را پیش ببرند.
روی  تحصیلــی  ســال  طــول  در 
مهارت های گفت وگو تمرین های زیادی 
انجــام داده بودیــم. وقتی بــه طراحی 
همایش رســیدیم، بچه ها به این نتیجه 
رسیدند به جای اینكه هر كاس به طور 
مجزا برای خود كار كنــد، می توانند با 
احترام به نظــرات یكدیگر، از یافته های 
هم اســتفاده كنند. در صورت نیاز آن ها 
را اصــاح كننــد و بهبــود دهند و در 
نهایت همة یافته ها را با هم به اشتراك 
بگذارند. این طرز فكــر، عاوه بر مبانی 
گفت وگــو، مرهون ذهنیــت همكاری 

به جــای رقابت بود. از ابتدای ســال 
آموزشــی،  و در موقعیت های گوناگون 
بچه ها متوجه شــده بودنــد مهم بودن 
به معنی  مســئولیت های بیشتر داشتن 
و مســئولیت بیشتر داشــتن به معنی 
عهده دار بودن حقوق دیگران اســت. از 
آنجــا كه در هیچ كاری نفر برتر یا گروه 
برتر معرفی نمی شود و یك نفر نمی تواند 
همة كارها را انجام دهد الزم است همه 
با هــم همكاری كنند و هر فردی كاری 
را كه انتخاب می كند به خوبی انجام دهد 
تا حقی از بین نــرود. وقتی هم كارش 
را انجام داد، امتیاز یا تشــویق خاصی به 
او داده نمی شــود، بلكه ظرفیت پذیرش 
مسئولیت های سنگین تر را پیدا می كند. 
البته این جملة آخر را به آن ها نمی گفتم.
برای طراحــی همایش، ابتــدا دربارة 
سؤال های اولیة زیر با بچه ها گفت وگو و 

هم فكری كردیم:

داستان ادامه دارد

ویژهنامۂ
هفتۂپژوهش
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برگزار  1. چرا می خواهید همایش 
كنید؟

2. ارزش های فردی و جمعی كه در 
اهمیت  برای شما  برگزاری همایش 

دارند چیستند؟
چگونه  را  همایش  می خواهید   .3

برگزار كنید؟
نمی خواستم بچه ها حركتی شتاب زده و 
از روی احساسات زودگذر انجام دهند، از 
این رو، با سؤال یك و دو سعی كردم آن ها 
را به تأمل دربارة  اهداف و ارزش هایشان 
ســوق دهم. عاوه بر این، دوست داشتم 
بچه ها یاد بگیرند یــك كار بزرگ مانند 
برگزاری همایش را چطور می توانند انجام 
دهند. این بود كه سؤال سه را با آن ها به 

اشتراك گذاشتم.
این ســؤال ها را در طول یك روز و در 
چهــار كاس كه طول مــدت هركدام 
80 دقیقه بود، بررســی كردیم. در حین 
بررسی ها، من صرفًا تسهیلگری می كردم 
و شنونده بودم و چیزی را به آن ها دیكته 
نمی كردم. در اثــر تمرین های گفت وگو 
از ابتدای ســال، بچه ها یاد گرفته بودند 
نظرشــان را شــفاف مطرح كنند و ایده 
بدهند و اصًا انتظار این را نداشــتند كه 

من كاری را برایشان مشخص كنم.
این ســطح از توانمندی در بیان نظر و 
خودكارآمــدی در اجرایی كردن ایده ها، 
برایم واقعًا دوست داشــتنی و ارزشــمند 
بود. در هر كاس یك نفر منشی جلسه 
بود. او عــاوه بر اینكــه در گفت وگوها 
مشــاركت می كرد، خاصة صحبت ها را 
هم یادداشت می كرد و در انتهای كاس 
خاصه ها را برای تحویل به كاس بعدی 
به من مــی داد. در کاس های اول و دوم 

پاسخ های خوبی برای سؤال های یك و دو 
پیدا كردیم. در کاس های سوم و چهارم 
ابتدا پاســخ های داده شده به سؤال های 
یــك و دو را خواندم و پــس از دریافت 
نظر بچه هــا دربارة آن ها، دربارة ســؤال 
سه مشــورت و هم فكری كردیم. احترام 
به نظر دانش آموزان پایة هفتم توســط 
دانش آموزان پایة هشــتم و پذیرش آن، 

برایم بسیار ارزشمند بود.
برای سؤال چرا می خواهید همایش 
برگزار كنید، نظرها و دیدگاه های بچه ها 

به شرح زیر بود:
1. فرهنگ ســازی دربارة مصرف بهینة 

انرژی؛
2. فرهنگ سازی دربارة اهمیت دادن به 

حفظ منابع طبیعی؛
3. اطاع رسانی دربارة راه های جلوگیری 

از اتاف انرژی؛
٤. اطاع رســانی دربارة راه های مصرف 

بهینة انرژی؛
5. ایجاد آگاهــی دربارة وضعیت فعلی 

كرة زمین و محیط زیست؛
6. ایجــاد آگاهــی دربــارة پیامدهای 

بی توجهی به پیامدهای اتاف انرژی؛
7. نشان دادن زحمات و تاش هایمان 

به دیگران؛
8. آشــنایی با فعالیت های دیگران در 

حوزة  محیط زیست.
ارزش هــای فردی و  برای ســؤال 
جمعی كه در برگزاری همایش برای 
و  نظرات  دارد چیست،  اهمیت  شما 

دیدگاه های بچه ها به شرح زیر بود:
1. به یكدیگر احترام بگذاریم؛

2. نظم را رعایت كنیم؛
3. با هم جروبحث نكنیم؛

٤. از كلیشه ها دوری كنیم و در كارها از 
خاقیتمان استفاده كنیم؛

5. درســت برنامه ریــزی كنیــم و به 
برنامه هایی كه می ریزیم عمل كنیم؛

6. در عمــل به مســئولیت هایی كه به 
عهده گرفته ایم خوش قول باشیم؛

7. بــرای برگزاری همایــش، خودمان 
اسراف نكنیم و از مواد مصرفی به صورت 

بهینه استفاده كنیم.

برای پاسخ به سؤال همایش را چگونه 
می خواهید برگزار كنید، ابتدا به این 
فكر كردند كه مخاطب این همایش چه 
افرادی هســتند و فهرستی به شرح زیر 

تهیه كردند:
1. دانش آموزان پایه های نهم و دهم؛

2. معلمان و كاركنان اجرایی مدرسه؛
3. والدین تمام دانش آموزان؛

٤. اعضای انجمن انرژی های تجدیدپذیر 
ایران؛

5. معلمــان مطالعات اجتماعی و علوم 
مدرسه های دیگر؛

6. اعضای انجمن محیط زیست دانشگاه 
صنعتی شریف؛

7. اعضای سرای محلة حكیمیه؛
8. دوستان و اقوام؛

9. دانش آموزان مدرسه های دیگر؛
10. بچه های كوچك؛

11. دانشجویان رشتة محیط زیست؛
12. اهالی مطبوعات و رسانه ها.

بــر این اســاس، یك بــرآورد از تعداد 
مهمان ها به دست آوردند. سپس دربارة 
نحوة برگزاری همایش با هم گفت وگو و 

تبادل نظر كردند.
مدل اول ایــن بود كه همــة افراد در 

مدل دومدل یك

معایبمزایامعایبمزایا

1. می توانیم از ویدئوپروژكتور 

سالن استفاده كنیم.

2. اداره كردن همایش راحت تر 

است.

1. حوصله سر بر است.

2. طوالنی است.

3. خسته كننده است.

٤. همه در سالن جا نمی شوند.

5. تعامل با مهمان ها وجود ندارد.

6. همة مهمان ها با هم نمی رسند و ممكن است 

افرادی كه دیرتر می رسند بخش زیادی از همایش 

را از دست بدهند.

1. تنوع دارد و خسته كننده نیست.

2. می توانیم از خاقیتمان استفاده و 

غرفه سازی كنیم.

3. تعامل با مهمان ها وجود دارد.

٤. برای حضور مهمان ها محدودیت فضا 

نداریم.

5. افرادی كه دیرتر می رسند چیزی را از 

دست نمی دهند.

1. نمی توانیم برای ارائه از ویدئوپروژكتور 

استفاده كنیم.

2. باید یك ساختار اداره كردن برای آن 

طراحی كنیم تا همة بازدیدكنندگان سر 

همة میزگردها بروند و میزی از قلم نیفتد؛ 

البته این عیب نیست، بلكه زحمت است و 

یادگیری دارد.
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آمفی تئاتر جمع شــوند و كارگروه ها به 
ترتیب برای آن ها ارائه داشته باشند.

مدل دوم این بود كــه هر كارگروه در 
یك میزگرد در محوطة برگزاری همایش 
مستقر شود. بازدیدكنندگان از میزگردها 
بازدید كنند و اعضــای كارگروه ها برای 

بازدیدكنندگان ارائه داشته باشند.
مدل دوم، نیاز به پخته شــدن بیشتر 
داشــت. برای اینكه نظر دوم را پخته تر 
كنند، یكی از بچه ها پای تخته آمد و آن 
را به دو بخش مدل یك و دو تقسیم كرد 
و در هر بخش ستونی برای مزایا و معایب 
رسم كرد تا هر دو مدل را بررسی كنند.
این جدول در تصویر شماره ۲ آمده است.

پس از بررســی انتقادی هــر دو مدل، 
سرانجام مدل دو را انتخاب كردند.

زمــان كاس به پایان رســیده بود. از 
آن ها خواســتم برای جلسة بعدی به این 
فكر كنند كه در طول زمان همایش چه 

فعالیت هایی می توانند انجام دهند.
جلسة بعدی با بررسی های پاسخ داده 
شــده به این ســؤال آغاز شــد: در روز 
می توانیم  فعالیت هایی  چه  همایش 

انجام دهیم؟
پاســخ های بچه ها بسیار آموزنده بود و 
پیشنهادها برای روز همایش به شرح زیر 

بود:
1. هر كارگــروه برای خــودش غرفة 
متناســب با موضوع درست كند و در آن 

ارائة خاقانه داشته باشد؛
2. بــه مهمان ها نمادهایــی مرتبط با 

كارگروهمان بدهیم؛
3. قبــل از بازدیــد و بعــد از بازدید با 

بازدیدكنندگان مصاحبه كنیم؛
٤. بخش ویژه ای برای كودكان داشــته 

باشیم؛
5. نمایش اجرا كنیم؛

6. شعر مرتبط با انرژی بسراییم و سرود 
آن را بخوانیم؛

با دورریختنی ها دست سازه درست   .7
كنیم و به مهمان ها هدیه بدهیم؛

8. بخــش بازی های محیط زیســتی 
داشته باشیم و مسابقه برگزار كنم؛
9. بازی های جمعی داشته باشیم؛
10. نمایشگاه عكس داشته باشیم؛

11. در پایان بازدید نظرسنجی داشته 
باشیم؛

12. پخش فیلم و مستند داشته باشیم؛
13. نمایشگاه كتاب و نرم افزار مرتبط با 

محیط زیست و انرژی داشته باشیم؛
1٤. به افراد گلدان و كیســة پارچه ای 

یادگاری بدهیم؛
15. براســاس موضــوع كارگروهمان 
بروشــور درســت كنیم و به جای اینكه 
آن را چاپ كنیم و بــه افراد بدهیم، آن 
را روی ســایت مدرسه بارگذاری كنیم و 
 )QR Code( یك رمزینة پاســخ سریع
از پیوند )لینك( آن تهیه كنیم و تصویر 
رمزینه را روی میزمان بچســبانیم تا هر 
بازدیدكننده ای كه تمایل داشت بروشور 
را داشــته باشد، كد را اسكن و بروشور را 

در تلفن همراهش بخواند؛
16. كمپین راه اندازی كنیم؛

17. نمودار میزان آب و برقی را كه برای 
برگزاری همایش مصرف كرده ایم رســم 

كنیم.
این نظرات نتیجة هم فكری و مشورت 

دانش آموزان هر چهار كاس بود.
یك بررســی كلی نشــان مــی داد كه 
حداقل به دو تیم نیاز داریم: تیم اجرایی و 

تیم های ارائه دهنده در میزگردها
از ابتدای سال، هر وقت قرار بود فردی 
برای انجام پروژه ای انتخاب شود، فرایند 
انتخاب را خــود بچه ها انجام می دادند و 
من در این كار ورود نمی كردم. این كارم 
براساس آموزه های نظریة خودتعیین گری 
بود و باعث می شــد به واســطة توجه به 
خودمختــاری بچه هــا و فعالیت كردن 
پیرامون آن، احساس شایستگی در آن ها 
تقویت شــود و به تبع آن خودكارآمدی 
بچه ها افزایش یابد. به عاوه، باعث شده 
بود باور كنند جایگاه همگی آن ها نزد من 
یكسان است و فرد خاصی برایم ارجحیت 
ندارد. براساس این موارد و از آنجا كه هر 
9 میزگرد در هر چهار كاس وجود داشت 
و همــة بچه های هر چهار كاس روی 9 
میزگرد پژوهش كرده بودند، الزم بود در 
هر میزگــرد همایش، از هر چهار كاس 
یك نفر باشد و مابقی بچه ها فعالیت های 
دیگر را انجام دهند. این موضوع سختی 

هماهنگی بین بچه ها را بیشتر می كرد.
فرایند انتخاب افراد برای ایفای نقش در 

همایش را به این صورت انجام دادیم:
در هر كاس به آن ها گفتم مرحلة بعد 

این است كه از بین 17 كار باال، كارهایی 
را كه می خواهیــد انجام دهید، انتخاب و 
سپس سازوكار اجرایی كردن آن را طراحی 
كنید و البته حواستان باشد همة كارها را 
باید خودتان انجام دهید و قرار نیســت از 
كاركنان اجرایی مدرسه فردی این كارها را 
به جای شما انجام دهد. درواقع، هر كاری 
كه یك نفر مســئول انجام دادنش باشد، 

انجام می شود، وگرنه انجام نمی شود.
براســاس ایــن گفتــه، بچه هــا ابتدا 

بخش های زیر را انتخاب كردند:
1. میزگردها

2. بخش ویژة كودكان
3. بخش بازی

٤. نمایشگاه كتاب و نرم افزار
5. بخش مستند

6. تیم مصاحبه و مستندسازی
7. تیم اجرایی با سه نقش خوشامدگویی، 

راهنماها و نظرسنجی
پس از انتخاب بخش ها، برای نقش ها 
گروه ســازی كردند. این كار برای آن ها 
بسیار سخت بود، زیرا باید با هم مذاكره 
می كردند تا بتوانند نقشی را كه دوست 
داشــتند در همایش داشــته باشند، به 
دســت بیاورنــد. این بخــش را در هر 
كاس به طــور مجزا پیش بردیم. در هر 
كاس و در گروه بنــدی قبلی كه در فاز 
سه تشــكیل داده بودند، یك نفر برای 
حضور در میزگرد انتخاب شد و مابقی یا 
بخش هایی را انتخاب كردند كه پیشنهاد 
آن را خودشان داده بودند یا عضو گروه 
اجرایی شــدند. گروه بندی جدید را هم 
خود بچه ها و هم من در دفتر یادداشت 

كردیم.
ساعت به پایان رسیده بود. در هر چهار 
كاس به بچه ها گفتم تا شروع جلسة بعد 
همة اعضای گروه بندی قبلی باید دو كار 

انجام دهند:
1. به فــردی كه برای میزگرد همایش 
انتخاب كرده اید مشــورت دهید كه در 
میزگرد شــما چه كارهایی انجام شود و 

غرفة میزگرد چگونه طراحی شود؛
2. از روی كتابچه هایی كه در فاز ســه 
درســت كرده اید، یك بروشــور طراحی 
كنید. در این مرحله، بروشــور را دستی 
هم می توانید بنویســید و نیازی نیست 
رایانه ای باشد. برای طراحی این بروشور از 
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درس كار و فناوری كمك بگیرید.
جلســة بعد بچه ها بــا ایده های ناب و 
جذابی حاضر شــده بودنــد. نكتة جالب 
توجه این بود كه نوشته هایشــان را روی 
تا  كاغذهای چرك نویس نوشــته بودند 
برای اجرای همایش اسراف نكرده باشند.

به نظرم می رســید از این مرحله به بعد 
نیاز است كل بچه ها با هم فعالیت كنند. 
بچه ها یك زنگ پژوهش دارند كه در آن 
همة دانش آموزان هفتم و هشــتم با هم 

یكجا حاضر هستند. با معلم علوم هماهنگ 
كردم تا زنگ پژوهش را در اختیار ما قرار 

دهد كه همة بچه ها با هم فعالیت كنند.
در این حالت، مهم ترین چیزی كه نظر 
معلم علــوم را به خودش جلب كرده بود، 
تمركز و تعهد كاری شمار بسیاری از بچه ها 

به كاری بود كه در حال انجامش بودند.
برای این ســاعت مشترك ابتدا اعضای 
هر بخش در كنار هم نشســتند؛ اعضای 

هر 9 میزگرد به صورت مجزا.

سپس از بچه ها خواستم به این ترتیب 
عمل كنند:

ابتدا فهرســتی از كارهایــی كه باید 
انجام دهند تهیه كنند. ســپس فهرست 
را دوباره بررســی كنند كه كاری از قلم 
نیفتاده باشد. پس از آن، جدولی که در 
تصویر شمارة 3 آمده است، رسم کنند و 
بین خودشان تقسیم وظیفه نمایند و از 
همین لحظه انجام دادن كارها را شروع 

كنند.

این كار تقریبًا یك ســاعت و نیم طول 
كشید. بچه ها مشابه این كار را برای پروژة 
شــورای دانش آموزی انجام داده بودند و 
انجام آن برای آن هــا پیچیده نبود. این 
مدل از انجام فعالیت كمكشــان می كرد 
هم متوجه پیچیدگی كار همایش نسبت 
به كار شــورای دانش آموزی بشوند و هم 
نحــوة انجام دادن كار را یــاد بگیرند. به 
عاوه، تمام كارهــا را با انتخاب و اختیار 
خودشــان پیــش می بردنــد و این، دو 
فایدة مهم و ارزشــمند برای من داشت: 
اول اینكــه طراحی و برنامه ریزی اجرایی 
همایش آماده و ثبت می شد و دوم اینكه 
باعث می شد كارها بدون تشویق و تنبیه 
انجام شود، زیرا بچه ها به صورت جدی در 
طراحی و اجرا مشاركت داده شده بودند 
و نقش خودشــان را در پیشبرد همایش 

به صورت ملموس احساس می كردند.
در این میان، وظیفة مــن این بود كه 
به هر تیم ســر می زدم و راهنمایی الزم 
را انجام مــی دادم. همچنین، اگر تیمی 
كارش را تمام می كرد، اعضای آن را برای 
همكاری با تیم های دیگری كه كارشــان 
تمام نشــده بود، دعوت می كــردم و در 
صورتی كه اظهار تمایل می كردند، آن ها 
را به تیم مورد نظر معرفی می كردم. این 

كار روحیة همــكاری و پذیرش دیگری 
برای دریافت مشــورت را بیــن بچه ها 

افزایش می داد.
در روزهــای دیگر ســاعات پژوهش، 
فعالیت هــای هر گروه براســاس جدول 
زمان بندی پیش می رفت و گزارش آن را 

در پایان جلسه به من تحویل می دادند.
اعضای میزگردها ابتــدا محتواهایی را 
كه می خواســتند به صورت شفاهی ارائه 
دهند و آنچه را می خواســتند به صورت 
كتبی در بروشور بنویسند، آماده كردند 
و نســخة رایانــه ای آن را بــا نرم افــزار 
»پابلیشــر« درســت كردند كه با درس 
كار و فنــاوری مرتبط بود. ســپس روی 
ارائه هایشــان تمرین كردند و در نهایت 
دربارة دكوراسیون غرفه ها و آماده سازی 
آن ها مشــورت كردنــد و كارهای الزم 
را انجــام دادند. بعضــی از كارگروه ها به 
كارهای خاقانه ای فكر كرده بودند. برای 
مثــال، گروه زندگی چندبــار مصرف، با 
دورریزها پیكسل هدیه درست كرده و یا 
گروه محیط زیست سبز به این فكر كرده 
بودند كه به بازدیدكنندگان گلدان هدیه 
بدهند. گروه مصــرف بهینه، برای هدیه 
دادن، تعدادی تخته پاك كن درست كرده 
بود. گروه حمل ونقل هم یك شعر سروده 

بود تا وقتی بازدیدكنندگان به غرفة آن ها 
می رسند، برای آن ها شعر بخوانند. اعضای 
گروه مواد غذایی برای دكوراسیون غرفه 
هســته های میوه ها و دانه ها را كاشته و 
ســبز شــدة آن ها را با خود آورده بودند. 
همچنین، یك دستگاه كمپوست خانگی 

درست كرده بودند.
اعضای بخــش ویژة كودكان به بازی ها 
و كارهایی كــه می تواننــد انجام دهند 
تــا بچه ها را نســبت به محیط زیســت 
دغدغه مند كنند فكر كرده و برای اجرایی 
شــدن آن ها اقدام های الزم را انجام داده 

بودند.
برای  بازی هایی  بــازی،  اعضای بخش 
توجه بیشتر به پیامدهای ناشی از آسیب 
زدن به محیط زیســت طراحی كرده و 
ابزارهای آن را خودشان با دورریزها تولید 
كرده و بر اجرای آن مســلط شده بودند. 
این گــروه بیش از 10 بــازی برای اجرا 

آماده كرده بود.
اعضای نمایشــگاه كتــاب و نرم افزار، 
جست وجویی برای كتاب ها و نرم افزارهای 
موجود در این زمینه كرده بودند، اما چون 
چیز قابل توجهی پیدا نكرده بودند، از این 
بخــش صرف نظر كردند و به تیم اجرایی 

ملحق شدند.

نام تیم:

نام اعضا:

ردیف
فهرست
 كارها

نام فرد 
یا افراد

هماهنگی های
 الزم

وضعیت انجام
 هماهنگی

ابزار مورد 
نیاز

تاریخ
 شروع

تاریخ 
اتمام

توجهات 
ضروری

وضعیت
 انجام

1

2

3
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اعضای پخش مســتند چند مســتند 
آماده كرده بودند تا برای بازدیدكنندگان 
پخش كنند. آن ها برای اجرای این بخش 
هماهنگی های الزم را با مدرســه انجام 

دادند.
اعضای تیم مصاحبه و مستندســازی 
ســؤال هایی برای مصاحبــه آماده كرده 
بودند. تعدادی سؤال برای قبل از بازدید و 
چند سؤال برای بعد از بازدید و براساس 
بــرای مصاحبه،  چینش تیــم اجرایی، 
عكاســی و تصویربــرداری از بخش های 

همایش تقسیم كار كرده بودند.
اعضای تیم اجرایــی اتاق فكر همایش 
بودند. آن هــا قبل از تقســیم كار، ابتدا 
دربارة كنداكتور برنامة همایش مشورت 
و گفت وگو كردند. تعداد 25 نفر از بچه ها 
عضو تیم اجرایی بودند. این تیم دو دسته 
روز  داشتند: مســئولیت های  مسئولیت 
اجرای همایش، و مسئولیت های قبل از 

اجرای همایش.
برای روز اجرای همایش، بچه ها این طور 
تصمیــم گرفتند كــه دو نفر مســئول 
خوشــامدگویی و خیرمقدم به مهمان ها 
باشــند. 20 نفر راهنما باشند و سه نفر 

نظرسنجی انجام دهند.
بــرای قبل از همایش، بین خودشــان 
گروه بندی كردند و كارهای زیر را انجام 

دادند:
1. تنظیم روز و ساعت همایش؛

2. تنظیم محل همایش؛
باالتر،  پایه های  3. دعوت دانش آموزان 
كاركنان مدرسه و والدین خودشان برای 

حضور در همایش؛
٤. طراحی بروشور همایش و چاپ آن؛

5. تهیة دعوت نامة همایش؛
6. آماده سازی دعوت نامه برای شهردار 
ناحیــه و معاونــت فرهنگــی اجتماعی 
شــهرداری، اعضای انجمــن انرژی های 
ایران، اعضای شــورایاری و  تجدیدپذیر 

سرای محله و ارسال نامه برای آن ها؛
7. تهیة كارت شناســایی بــرای تیم 

اجرایی؛
8. تهیه و نصب راهنماهای الزم؛

9. تنظیــم ســاختار همایش و تعریف 
وظایف راهنماها.

دربارة ساختار همایش نكاتی مطرح بود. 
برای تمام بچه هایی كه در غرفه ها مستقر 

بودند، اهمیت داشــت بازدیدكنندگان از 
غرفة آن ها دیدار كامل داشــته باشند. از 
طرف دیگر، تمام مهمان ها در یك لحظه 
نمی رســیدند. با توجه به این درخواست 
مهــم بچه ها، تیــم اجرایــی، مدیریت 
همایــش را با ایدة راهنمــا پیش بردند. 
ایدة راهنما و ساختار همكاری راهنماها 
واقعًا شــگفت زده ام كرد. ایده این بود كه 
با هر چهار نفــر بازدیدكننده، یك نفر از 
تیم اجرایی همراه شــود و آن چهار نفر 
را از لحظة اول تا لحظة آخر برای بازدید 
از تمــام غرفه ها، به ترتیــب برگه ای كه 
در دســتش دارد، همراهــی كند. وقتی 
راهنماها با بازدیدكنندگان به هر غرفه ای 
می رســیدند، آن غرفــه ارائــه یا پخش 
مســتند یا بازی خود را شروع می كرد و 
پس از اتمام بــه غرفة دیگری می رفتند. 
در آخر هم به نقطة اول باز می گشــتند 
و نظرشان را می نوشــتند و خداحافظی 
می كردنــد. راهنماها روی متنی كه قرار 
بود بــرای همراهی بــه بازدیدكنندگان 
بگویند و روی زبان بدنشان، تمرین كرده 
بودنــد. این بخش به طــور خاص اهداف 
درس تفكــر را دنبال می كــرد. حضور و 
 همراهی مؤثر راهنماها در محیط یكی از 
جالــب توجه تریــن بخش هــا از نــگاه 
بازدیدكننــدگان بود. ایــدة آن ها به این 
مــدل از برگزاری همایــش كه متمركز 
نیســت، نظم داده بــود و این نظم برای 
همه خوشــایند بود. در هیــچ غرفه ای 
همهمه نبود و همــة غرفه ها هم بازدید 
شدند. به غرفه هایی كه در انتها بودند هم 

بی توجهی نشد.
ساختار مدیریت و كنترل راهنماها را 
یكی از بچه ها طراحی كرد. یادم می آید 
وقتی ســاختارش را نشــانم داد، خیلی 
ذوق زده شدم و خســتگی از تنم رفت. 
ســاختار این طور بود كه ابتدا برای تمام 
بخش های همایش، اعم از كارگروه ها و 
بخش بازی و بخش كــودكان و پخش 
فیلم، به ترتیب چیدمان، یك عدد از 1 
تا 12 اختصاص داده بود و به تیم اجرایی 
گفته بود شــمارة عدد هر كارگروه را در 
موقعیت قرارگیری آن نصب كنند. به هر 
راهنما هم یك عدد از 1 تا 20 اختصاص 
داده بود. روی یك برگه شمارة راهنماها 
را در ســتون عمودی نوشــته بود و در 

مقابل هر شــماره، غرفــة 1 تا 12 را به 
ترتیبی چیده بود كه بازدیدكنندگان با 
هم در یك محل قرار نگیرند. از این برگه 
یك نســخة دیگر هم نوشــته بود و هر 
سطر آن را بریده بود و به راهنماها داده 
بود. به این صورت، راهنماها، به ترتیب 
شــماره ای كه به آن هــا اختصاص داده 
شده بود و براســاس برگه ای كه ترتیب 
بازدید از غرفه ها را مشــخص می كرد و 
در دستشــان بود، بازدیدكنندگان را به 
بخش هــای همایش می بردنــد و تمام 

بخش ها را نشانشان می دادند.
نحوة ادارة همایش توسط بچه ها برای 
خود من كــه تا به حــال همایش های 
متعددی در دانشــگاه برگــزار كرده ام، 

یادگیری داشت.
همایش بچه ها در ایام امتحانات خرداد 
98 و بعد از مــاه مبارك رمضان برگزار 
شــد. بچه ها یك روز قبل از همایش در 
مدرســه ماندند و چیدمان هــا را نهایی 
كردند و وظایفشــان را با هم بررســی 

كردند.
روز همایش به خوبی سپری شد. برای 
بچه ها خیلی باارزش بود كه توانسته اند 
با تفكر و توان خودشان و بدون زحمت 
دادن به كاركنان اجرایی مدرســه، یك 
برنامة عمومی را با این وسعت و كیفیت 

برگزار كنند.
از آنجــا كه در ایــام امتحان ها بودیم 
و بعــد از همایش بچه ها باید ســریع تر 
به خانه می رفتند تــا برای امتحان فردا 
آماده شــوند، بعد از اینكه بچه ها رفتند، 
با كمك كاركنان مدرسه وسایل همایش 
را جمع كردیــم. این تنها كاری بود كه 
من و كاركنان مدرســه برای یك برنامة 

دانش آموزی انجام دادیم.
روز بعد از همایش و بعد از امتحان، از 
همة آن ها خواستم در نمازخانه دور هم 
جمع شــوند تا هم برگه های نظرسنجی 
را بخوانیــم و هم كاری را كه انجام داده 

بودیم ارزیابی كنیم.
بیشتر برگه های نظرسنجی پر از تقدیر 
و تشــكر از همت و تاش بچه ها بود. در 
برخــی از برگه ها هم بچه های مدرســه 

شوخی هایی با دوستانشان كرده بودند.
به قاعدة گفت وگو، 65 نفری دور یك 
دایرة بزرگ در نمازخانه نشســتیم. قرار 
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شــد هركدام از بچه ها نظرش را دربارة 
همایــش بگوید. این نظر می توانســت 
شــامل این نكات باشد: از انجام این كار 
چه احساســی دارید؟ چه مهارت هایی 
پیــدا كردید؟ چه چیزی یــاد گرفتید؟ 
نقــاط ضعف از نظر شــما چه بود و چه 

پیشنهادی دارید.
برایم بسیار ارزشمند بود كه مشاركت 
بچه ها در این پروژه تقریبًا اعتمادبه نفس 
و خودكارآمــدی تمام آن هــا را تقویت 
كرده بود و متوجه نقش و اثر خودشــان 
در بهبود مســائل دنیای اطراف شــده 
بودنــد. موضــوع همــكاری و توجه به 
مســئولیتی كــه در كار تیمی به عهده 
گرفته می شود، برای آن ها بسیار پررنگ 
شــده بود. به عاوه، متوجه شده بودند 
كه كارهای این چنینی چقدر پیچیدگی 
دارد و طراحــی ســاختارهای باكیفیت 
چقدر در نحوة انجام كارها مؤثر اســت 
و البته یاد گرفته بودند خودشان چطور 

یك گردهمایی برگزار كنند.
به عنوان نقطه ضعــف نیز به موارد زیر 

اشاره كردند:
1. تبلیغات ناكافی؛

2. محــل نامناســب بــرای برگزاری 
همایش؛

3. نبود تغذیه در غرفه ها؛
٤. بی توجهــی چند نفــر از بچه ها به 

مسئولیت هایشان.
مدرســة ما در پایان هر سال تحصیلی 
یك اختتامیه دارد. مدیر مدرســه به من 
گفــت كه در اختتامیــه، دو غرفه هم از 
همایش داشته باشــیم. از آنجا كه همة 
انتخاب ها و تصمیم گیری دربارة آن ها به 
عهدة بچه ها بــود، این موضوع را با آن ها 
مطرح كردم و گفتم خودتان دو گروه را به 
من معرفی كنید تا به مدرسه اعام كنم.

در ابتدا تمــام كارگروه ها به حضور در 
اختتامیه تمایل داشــتند. بعد، یكی از 
بچه ها كه اصرار داشــت كارگروه آن ها 
در اختتامیه حاضر شود و تمایل داشت 
من انتخابــش كنم و می دانســت این 
اتفاق نمی افتد، بــه این فكر كرد كه به 
سراغ تمام كارگرو ه ها برود و ابتدا دربارة 
اینكه آیا شــرایط حضور در اختتامیه را 
دارند، از آن ها سؤال كند. در صورتی كه 
شرایطش را داشتند، نامش را در فهرست 

نامزدهای شركت در اختتامیه بنویسد و 
در صورتی كه شرایط نداشتند، رضایت 
دهند كه كارگروه های دیگر ارائه داشته 
باشند. با این ســاختار، خودشان و یك 
كارگروه دیگر انتخاب شــدند. به آن ها 
گفتم بــرای روز اختتامیه خود را آماده 
كنند. روز اختتامیه بدون هیچ پیگیری 
یــا كمكی از طرف من، آماده شــدند و 

كارشان را ارائه دادند.
در كل ســال تحصیلی و بــرای تمام 
فعالیت های آموزشــی انتخاب ها توسط 
بچه ها صورت می گرفت و سپس ساختار 
اجرای آن با مشــاركت خودشان چیده 
می شد. اگر جایی هم اهمیت داشت كه 
مورد خاصی توسط بچه ها انتخاب شود، 
دربارة آن با بچه ها گفت وگو می كردم و 
اطاعات بیشــتری به آن ها می دادم تا 
متوجه اهمیت موضوع شوند و با انتخاب 

آن، زندگی بهتری را تجربه كنند.
فقط یــك بار خــودم یــك انتخاب 
بایــد در مدت  كردم. بــرای اختتامیه 
پنــج دقیقــه دربــارة كاس مطالعات 
اجتماعی و تفكــر به والدین توضیحاتی 
مــی دادم. این توضیحــات را معمواًل یا 
معلم یا دانش آموزان می دهند و معمواًل 
انتخاب  ایــن كار  دانش آموزانــی برای 
انتخاب شده اند.  می شوند كه همیشــه 
از آنجــا كه بــرای من تمــام لحظاتی 
كه بــا بچه ها می گذرانــم،  لحظة خلق 
یادگیری و ایجاد احســاس شایستگی و 
خودكارآمدی در بچه هاســت، پیشنهاد 

دیگری به مدرسه دادم.
در بیــن دانش آمــوزان پایــة هفتم، 
دانش آموزی داشــتم كــه توانمندی و 
تواضع زیادی داشــت و بیشتر اوقات به 
خاطر تواضع فرصت را در اختیار دیگری 
قــرار مــی داد و این باعث شــده بود تا 
پایان سال تحصیلی توانمندی های او در 
مدرسه دیده نشود. او را برای ارائة پروژة 

شورای دانش آموزی انتخاب كردم.
در بیــن دانش آمــوزان پایة هشــتم 
دانش آموزی داشتم كه با وجود توانمندی 
باال، بســیار خجالتی بود. این روحیه او را 
ناراحت می كرد. از ابتدای سال تحصیلی 
و در پــروژة خودآگاهــی، او بــا ابزار و 
مهارت هــای تفكر سیســتمی، موضوع 
خجالتی بودنــش را بررســی و برایش 

راهكارهای عملیاتی پیدا كرده و آن ها را 
در طول زمــان اجرایی كرده بود. قبل از 
اختتامیه، چند بار برای او فرصت فراهم 
كرده بودم. فرصت ارائه در جمع، آخرین 
بستری بود كه می توانستم برایش فراهم 
كنم تــا خجالتی نبودن خــودش را به 
خودش و به كاركنان مدرسه نشان دهد.

این دو نفــر را نزد خودم فرا خواندم و 
موضوع را بــا آن ها مطرح كردم. اجرا را 
به آن ها دربــارة ویژگی های  پذیرفتند. 
یك متــن خوب توضیحاتــی دادم و از 
آن ها خواســتم متنشــان را بنویسند و 
برایم بفرســتند تــا آن را نهایی كنیم و 

سپس آن را تمرین كنند.
در این مرحله هم لحظه به لحظه حواسم 
به این بود كه تعاملم با بچه ها طوری باشد 
كه آن ها كار را از خودشان بدانند و پس 
از اجرا در زمینه هایــی كه توضیحاتش 
را نوشــتم، احساس خودكارآمدی كنند. 
همین طور هم شــد. وقتی با والدین این 
بچه ها دربارة علت انتخابم صحبت كردم، 
آنچه به نظر من آمده بود را تأیید كردند 
و از اینكــه این فرصت را برای آن ها مهیا 
كرده بودم، قدردانی كردند. برای كاركنان 
مدرســه هم این ذهنیت ایجاد شــد كه 
همة بچه هــا می توانند كارهای گوناگون 
را انجام دهند. این توانســتن به شرطی 
است كه بســتر آموزشی طوری طراحی 
شود كه دانش آموزان بتوانند موضوع های 
مورد عاقه و دغدغه های فردی شــان را 
انتخاب كنند و برای انتخابشان، خودشان 
طراحی هــای الزم و فعالیت های طراحی 
شــده را انجــام دهند. ایــن رویه باعث 
می شــود شایســتگی در وجود فرد فرد 
بچه ها شــكل بگیرد و رشد كند. در این 
بستر نقش مربی، ایجاد بستر آموزشی با 
ویژگی های باال و به تبع آن توجه به ایجاد 
شدن شایستگی در وجود فرد فرد بچه ها 
با اقدام هایی اســت كه خود بچه ها انجام 

می دهند؛ بدون تشویق یا تنبیه بیرونی.

پی نوشت ها
1. Cognition Science
2. Social Constructivism
3. Self Determination Theory and Dialogue 
Skills
4. Systems Thinking
5. Assessment As Learning
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آذر ماه

هفته  پژوهش و فناوری 
گرامی باد




