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حضار محترم! ما هم در ادای اين شكر واجب، 

قاصر يا مقصريم. كارهای زيادی بايد بشود. 

مدارس را مزين كنيد به نمازخوانی نوجوانان. 

اين برترين تضمين برای سالمتی آيندۀ جامعه است.

 پيام مقام معظم رهبري 
 به بيست  و هشتمين اجالس نماز
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 دکتر محمدطيب صحرايي

ذات هستی بخش
 اگر بــاور کنیم کــه در بلند مدت 
هیــچ چیز به انــدازه تعلیــم و تربیت 
اهمیــت نــدارد و سرنوشــت حیات و 
ســعادت حقیقی هر جامعه را معلمان و 
مربیان آن جامعه تعیین می کنند، آنگاه 
شایسته اســت ابتدا تمام تالشمان را به 
یافتن معلمان و مربیانی با اندیشــه های 
رفتارهای  و  واال  متعالــی، همت هــای 
برازنده معطوف کنیم. ســپس رشــد و 
تعالی و حفظ شــأن و جایگاه ایشان را 
ســرلوحة برنامه هایمان قرار دهیم و از 
هیچ کوشــش و تالش منطقی فروگذار 
نکنیم. در این مسیر، شاید بیش و پیش 
از همه خود معلمان باید اســباب و علل 

این هدف را فراهم کنند و پاس بدارند.
یا  مطلوب  پدیدآمدن چهره هــاي  در 
نامطلوب هر جامعه، بی شک معلمان و 
مربیان سهم بی بدیل و مهمی را به خود 
اختصاص می دهنــد. اگر نقش معلمان 
در شــکل دهی به روش و منش رؤســا 
و مســئوالن جامعه بیش از نقش آن ها 
خانوادگی  فردی،  رفتارهای  در ساختن 
و اجتماعی مردم نباشد، به یقین کمتر 
از آن نیســت. معلم و مربی دانا، توانا و 
با انگیزه می تواند در شــرایطی هرچند 
نامســاعد، کودک یا نوجوان معصوم را 
برای رسیدن به جایگاه یک صالح مصلح 
راهنمایی و همراهی کند و معلم ممکن 
اســت کودک یا نوجوان پاک سرشت را 
تا پرتگاه تبدیل شــدن بــه جنایتکاري 
هولناک ســوق دهــد. این گفتــار به 
هیچ عنوان به معنای نادیده انگاشــتن 
جایگاه والدین یا سایر نهادهای اثرگذار 

تربیتی نیســت، لیکن پرواضح است که 
معلم و مربی از شــرایط و سرمایه هایی 
برخوردارند که سایرین از آن بی بهره اند 
و اوست که می تواند در دل انسان چراغی 
بیفــروزد و او را از جهالت به دانایی و از 
انفعال به اثربخشی رهنمون شود. این از 
پدیده هایی  ارزشمندترین  و  بزرگ ترین 
اســت که می توانــد در حیات انســان 
 تصور شــود که خود شرح مفصلی دارد.
در این میان، یکی از نکات اساســی این 
خواهد بــود که شــرایط و ویژگی های 
چنیــن مربــی و معلمــی کدام اند؟ و 
معلمان و مربیان این جامعة اســالمی، 
با تمام سوابق و ســرمایه های برازنده و 
توانست  ارزشمند خود، چگونه خواهند 
آن حیات طیبه را نخســت به درستی 
ترســیم کننــد و ســپس مخاطبان و 
همراهان خــود را به ســوی آن هدف 
 واال رهنمون شــوند؟ بدیهی اســت که:

 ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
شــاید ارزش مدارانه بتوان گفت، برای 
آنکه مــن یــک معلم خــوب و موفق 
باشــم، ابتدا باید در زندگی انسانی خود 
مدارج هدفمندی و موفقیت را به خوبی 
بشناسم و طی کنم. زندگی انسانِی موفق 
و رعایت نظم، هدفمندی و تالشــگری 
 شرط شــروع هر اقدام مؤثر خواهد بود.
در گام دوم، اعتقــاد و ایمــان عمیــق 
درونــی، و آراســتگی و اهتمام مداوم و 
اثربخش بیرونی به دانش ها، گرایش ها و 
 رفتارهای اسالم ناب ضروری خواهد بود.
در گام سوم، اشراف به مقتضیات زمانه و 

اقدام اثرگذار متناسب با فراز و فرودهای 
طبیعــی یــا تحمیلــی آن می تواند از 
سرمایه  های ارزشمند معلم برای راه یابی 
خود و راهنمایی دیگران به شــمار آید. 
انقالب اســالمی ایران، بــه عنوان یک 
پدیــدة الهی منحصر به فــرد در دوران 
معاصر، برای موافقــان و مخالفان خود 
موضوع  این  است.  غیرقابل چشم پوشی 
شاید برای کســانی که همچون ماهیان 
یک دریای ژرف هستند، عادی و بدیهی 
به نظر بیاید. این، معلم روشن بین است 
که باید پیشــرو و منادی ارزش مداری 
 و قدرشناســی حقیقی در جامعه باشد.
در گام نهایــی ایــن مســیر پرافتخار، 
اگــر چنیــن انســان ارزشــمندی به 
توانمندی هــا و مهارت هــای الزم برای 
اثرگذارترین  از  معلمی مجهــز باشــد، 
عناصر مفید در جامعه اســت و خدمات 
 او بی بدیــل و بنیادیــن خواهــد بود.

ضمن گرامیداشــت زحمــات و احترام 
و عرض خدا قوت بــه همة عزیزانی که 
در مجموعة رشــد و از جمله رشد معلم 
توفیق خدمت به جامعة شریف معلمان 
و مربیان را داشته اند، اکنون که همراهی 
بیشــتر و نزدیک تر با ایــن خانوادة پر 
افتخار نصیب این جانب نیز شده است، 
به عنوان معلمي با بیش از بیســت سال 
ســابقة حضور در فضای نورانی و مفرح 
تعلیــم و تربیــت، برای خــود و همة 
همکاران گرامــی در اقصا نقاط، توفیق 
آشــنایی با وظایف و عمل به تکالیفمان 
را در تربیت و تعلیِم برپاکنندگان تمدن 
نوین اسالمی از خداوند متعال خواستارم  

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ 4 | دی ۱۳۹۸

یادداشت 
سردبیر



3

یادداشت
دکتر ميثم صداقت زاده، مدير مرکز تربيت مربي و دوره هاي آموزشي کرامت

 بردیا به طور دائم شیطنت می کند و برای هم کالسی ها مشکل می سازد!
پدر و مادر ســتایش در آستانة طالق هستند و این مسئله در روحیة او 

تأثیر بسیار بدی داشته است!
امســال موجی از مصــرف دخانیات در کالس ما شــکل گرفته و اکثر 

دانش آموزان را آلوده کرده است!
اعتیاد به فضای مجازی باعث اختالل جدی در وضعیت تحصیلی بچه ها 

شده است!
در منطقة ما دختران دبیرستانی ازدواج می کنند و از تحصیل باز می مانند!

برای ادارة بهتر کالس چگونه با دانش آموزان برخورد کنم؟ 
در ذهن هر معلمی، صدها ســؤال از این دست وجود دارد. شاید بتوان 
گفت، دغدغة اصلی هر معلم، یافتن پاسخ سؤاالتی مانند موارد باالست؛ به 
طوری که می توان کسب چنین مهارت هایی را به عنوان معیار موفقیت و 

شکست معلم معرفی کرد.
آیا واقعًا نیاز معلمان این است؟

اگر معلم توانست مهارت های ارتباط با دانش آموز و راه حل مشکالتی را 
که با آن ها مواجه است، بیابد، به نقطة مطلوب دست یافته است؟

اساسًا چه کسی تعیین می کند پدیده اي مطلوب است یا نامطلوب؟
مثاًل با چه معیاری ازدواج در دوران دانش آموزی را مشــکل می دانیم یا 

جنب و جوش زیاد را پدیده اي نامطلوب ارزیابی می کنیم؟
روش هــا و مهارت های معلمی در خدمت چــه چیزی قرار می گیرند؟ 
این، همان چیزی اســت که ما معلمان معمواًل به آن فکر نمی کنیم! در 
بیشــتر موارد، آنچه را به تجربه آموخته و به آن عادت کرده ایم، را درست 
می پنداریم و آنچه را خالف آن باشد، مشکل می شناسیم و به دنبال حذف 

یا اصالح آن می گردیم.
این عادت ها و تجربه ها چگونه و از کجا شکل گرفته اند؟ چه کسی درستی 
آن ها را برای ما تضمین کرده است؟ آیا به همان میزان که به دنبال آموختن 
فن بیان و روش کالس داری هســتیم، محتــوای گفتار و کالس برایمان 
اهمیت دارد؟ آیا می دانیم چه چیزی را می خواهیم تربیت کنیم تا از خود و 

دیگران بپرسیم چگونه باید تربیت کنیم؟
 در نگاه اول، پاسخ به این پرسش خیلی ساده به نظر می آید، ولی با تأمل 
بیشتر، در خواهیم یافت که این گونه نیست. دانش آموز مطلوب در ذهن ما 
چه تصویری دارد؛ ساکت و حرف گوش کن؟ مبادی آداب و اهل احترام؟ با 

نشاط و پرهیاهو؟ درس خوان و پرمطالعه؟ ماهر و کاربلد؟ و...؟
این ویژگی ها چگونه وارد ذهن ما شده اند؟ آیا محیط و فرهنگ عمومی 
این ارزش ها را به ما تحمیل کرده اند؟ در این صورت، چه تضمینی وجود 
دارد که آنچه پدران و همکاران ما قبول داشــته اند، درست بوده و ما هم 

باید به آن ها پایبند باشــیم؟ اصاًل ذهنیت عمومی دربارة »انســان 

مطلوب« چگونه شکل گرفته است؟ پیشوایان فکری جامعة ما در 

معرفی ویژگی های انسان تربیت یافته چه کسانی بوده اند؟ نخبگان 

و متخصصانی که اندیشة آنان توسط دانشگاه ها و رسانه ها، به تدریج 

ارزش ها و هنجارهای جامعة ما را ساختند، چه کسانی بوده اند؟ خود 

ما آموزگاران، وقتی معلمی می آموختیم، نظریه هاي چه کسانی را 

مرور می کردیم؟ آن ها دربارة انسان و تربیت چگونه می اندیشیدند؟ 

مبانی علوم تربیتی و روان شناسی چه میزان با اعتقادات ما هم سویی 
دارند؟

اندیشــه های بیکن و ماکیاولی و نیچه چقدر در معرفی ابرمرد و 

انسان قدرتمند به مثابة انسان تربیت یافته مؤثر بوده اند؟ وقتی محبت 

و عشق در نگاه تربیتی ما پررنگ می شود، آیا این احتمال وجود ندارد 

که تحت تأثیر آموزه ها و متفکران مســیحی و بودایی بوده  باشیم؟ 

آیــا تأکید فراوان بر علم و عقل در تربیت، نمی تواند نشــان  دهنده 

تأثیرپذیری از فالسفه ای چون ارسطو و ابن سینا باشد؟

کانت و پیروان او در پذیرش ما از »انســان اخالقی و وجدانی«، به 

عنوان فرد تربیت شده، چه نقشی دارند؟

روش هایی که هرازگاهی به عنوان ســبک جدید تربیت، با تکیه 

بر انتقاد و آسیب شناســی دیدگاه های قدیمی، به بازار می آیند، بر 

چه بنیان هایی استوارند و چه تعریفی از تربیت انسان دارند؟ با چه 

معیــاری می توان آن ها را نقد و انتخاب کرد؟ تنها جدید بودن یک 

روش، نشــان، درستی آن اســت؟ اینکه بگویند این روش در فالن 

کشور یا فالن مدرسه جواب داده کافی است؟ به راستي، جواب داده 

یعنی چه؟ چه مدرســه و دانش آموزی می خواستیم تا بر اساس آن 

بتوانیم ارزیابی کنیم جوابی که درجای دیگر به دست آمده، همان 

پاسخ ماست یا نه؟ شاید آنچه در فالن مدرسه و فالن کشور جواب 

داده است همان چیزی نباشد که ما می خواستیم! ما چه می خواهیم؟

بله. به نظر می رســد روش های تربیتی، متناســب با رویکردها و 

مکتب هاي تربیتی شکل می گیرند. هر مکتب تربیتی نیز تعریفی از 

انسان و فهمی از انسان مطلوب دارد. در یک نظام تربیتی که برای 

آزادی انسان و رشد درونی او اهمیت زیادی قائل است، تنبیه بدنی 

ممنوع و محدود می شود. اما تفکری که به دنبال »ابرمرد« می گردد، 

تحمل ســختی را برای تربیت ضروری می شــمارد و آزاد گذاشتن 

کودکان را برای بهره مندی هرچه بیشتر از لذت ها را مضر می شمارد.

رویکردی که انسان را »همه اندیشه« می داند، نظام تربیتی خود 

را بر اساس آموزش علمی بنا و همه چیز را در حاشیة کالس درس 
تعریف می کند.

فرهنگی که حق و باطل را یکســان می پنــدارد و گرفتار تکثر و 

نسبی گرایی معرفتی و اخالقی شده است، معلم را نه راهنما و راهبر، 

بلکه تسهیلگر و زمینه ساز معرفی می كند.
ما طرفدار کدامیم؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید نگاه خود را به عالم و آدم روشن 

کنیم. سپس هدف و نقطة نهایی تربیت انسان را بر اساس آن معرفی 

کنیــم و در نهایت، روش هایی را بیابیم که مربی را برای رســاندن 
متربیان به آن هدف کمک مي كنند.

به راستی انسان چیست و تربیت چگونه است؟ 

خشـــت
اول
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 نازنين بوذری - عكاس: اعظم الريجاني
گزارش

مددی: براســاس سند، »مدرسه نقطه 
اتکای دولت و ملت است«. منظور از این 

عبارت چیست؟
دولت اگــر بخواهد در آینده  تورانی: 
کارآمد باشد، باید به مدرسه توجه کند. 
چه کســی دولت را می سازد؟ اگر دولت 
حواسش به مدرسه نباشد فردا روز، وزرا 
و دولت مردهایــش را از کجا می خواهد 
انتخاب کنــد. ایــن نقطة اتکا اســت. 
دانش آموز هم در آینــده اگر بخواهد به 
جایی برسد، از االن باید تالش کند. تمام 
سرمایه های ما از مدرسه بیرون می آیند. 
مدرسه ســازمانی اســت که تمام افراد 
جامعه بهترین ســال های عمرشان را در 

آن سپری می کنند. 
محمدرضا حشمتی: به نظر من مدرسه 
یک زیســتگاه است؛ مدرســه سازمان 
نیســت. مدرسه به نظر من فضایی است 
که معنا در آن جاری است و در آن شدن 

اتفاق می افتد. 
مــددی: به نظــر من هم مدرســه را 
نباید در عرض ســازمان های دیگر قرار 
دهیم. مدرســه را باید شــاهرگ حیاتی 
یا زیســتگاه تلقی کنیم. آیا مدرســه در 
عرض سازمان های دیگر است یا ریشه و 
زیرساخت همة سازمان ها مدرسه است؟ 

تورانی: مدرســه در طول است. همه 
مرهون مدرسه هستند.

مددی: یعنی مدرســه شاهرگ حیاتی 
جامعه است. مدرسه جامعه را می سازد و 

همة راه ها به مدرسه ختم می شود. 
دکتر ســعیده باقری: دربارة آموزش 
پیش از دبســتان می خواســتم بپرسم: 
که آیا ما می توانیــم این کارکرد را برای 
برای  پیش بینــی کنیم کــه  مدرســه 
خانواده هــای حاضــر در محل دوره های 
والدگری بگذاریــم. دوره هایی که تربیت 
فرزند را آموزش می دهند تا کودکی که به 

 مجلة »رشد معلم« در یکی از سلسله نشســت های سند تحول در خدمت دکتر 
حیدر تورانی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه برنامه ریزی درسی و سردبیر فصلنامة رشد 
مدیریت مدرسه، دکتر رضا مددی، رئیس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین و دکتر نوریه 
شــادالویی، مدیر مدرسه و استاد دانشگاه بود. این نشست به بررسی نقش مدرسه در 
پیشرفت جامعه اختصاص داشت. بخش اول این گزارش در شماره3 این مجله به چاپ 

رسید. آنچه می خوانید بخش دوم این نشست است.

مدرسه می آید، کمتر مشکل داشته باشد.
مددی: در سند یکی از وظایف مدرسه 
این اســت که به ارتقــای نقش تربیتی 

خانواده بپردازد.
تورانی: بله می شــود. مــن به عنوان 
مدیر می توانم برای بچة تازه متولد شده 
)که والدینش در مدرســة من دانش آموز 
دارند(گل ببــرم، به دلیل اینکه این بچه 
قرار است در آینده دانش آموز مدرسة من 

بشود. این چقدر قشنگ است! 
همة منابع انســانی یک جامعه از بستر 
مدرســه عبور می کننــد و وارد جامعه 
می شــوند. آنچه که باید به کمک سند 
تقویت شــود، افزایش قابلیت مدرســه 
است. قابلیت یعنی توانایی یادگیری های 
جدید و شــاخصه هایش اعتماد به نفس 
و کنجکاوی هســتند. چون حجم دانش 
باالست، باید مدام بتواند چیز های جدید 
یاد بگیرد. خیلی از معلم هایی که آموزش 
هم ندیده اند، به خاطر  قابلیت هایشــان 
موفق ترنــد، آن ها از فناوری ها اســتفاده 
می کنند و شوق یادگیری و شوق تغییر 

دارند. 
مدرســه محل خلق و کسب تجربیات 
است. وقتی کســی در مدرسه اشتباهی 

توانمندی های 
مدرسه

نشستی دربارۀ 
جایگاه مدرسه در سند تحول

بخش دوم
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کرد، نباید به حسابش بگذارید و نباید او 
را ارزیابی کنید. اگر دانش آموز اشتباه یا 
خطایی کرد، نباید جرم به حساب بیاید. 
مدرسه محل اشتباه کردن و کسب تجربه 
اســت. اگر در مدرسه یاد نگیرد کجا یاد 
بگیرد؟ فضا نباید حاوی وحشت و ترس 

باشد و باید فضای باز باشد.

 مدرسه پاســخگوی تربیت جامعه، 
بر اساس ساحت های شش گانه تربیتی

مــددی: طبق ســند، مدرســه باید 
موقعیت هایی را خلق کند که دانش آموزان 
تجربه های الزم را به دست بیاورند؛ مثل 
موقعیت همکاری در جمع. من در سال 
1366 در یکی از مدرسه ها موقع امتحان 
بیرون از کالس می ماندم. مدیر مدرســه 
که اعتراض می کرد، به ایشــان می گفتم 
که اوایل بچه ها سوءاســتفاده می کنند. 
اما بــه مرور زمان ایــن موقعیت را پیدا 
می کنند که کمتر سوء استفاده کنند. بعد 
از چند ماه درصد تقلب کاهش پیدا کرد. 
تورانی: این گونه آموزش ها در خانه رخ 
نمی دهند. چون قابلیت و ظرفیت خانواده 
آنقدر باال نیست که به ُبعد اجتماعی آن 
هم بپردازد. برای همین نیازمند مدرسه 

هستیم. 
مددی: تربیت دو وجه دارد، وجه فردی 
به عهــدة خانواده و وجــه اجتماعی به 
عهدة مدرسه است. وقتی وجه اجتماعی 
تربیت مطرح می شــود، پــای دولت به 
معنــای حاکمیت به میــان می آید که 
این وجه به عهدة حاکمیت اســت و نه 
بر عهدة خانــواده. خانواده هم در حیطة 
محدودتــری می تواند ایــن کار را انجام 
دهد، امــا ظرفیت، توانایــی و تخصص  
کافی ندارد. طبق قانون اساسی، یکی از 
وظایف حکومت در قبال مردم این است 
که خدمات تربیتی ارائه دهد. مدرسه از 
طریق ارائة خدمات تربیتی به نمایندگی 
از حاکمیــت، حقــوق مــردم را تأمین 

می کند.
تورانی: خانواده وقتی بچه را به مدرسه 
می ســپارد، به این معنی نیست که در 
قبال او دیگر مسئول نیست. حاکمیت به 
کمک خانواده می آید، چون تربیت امری 
سخت و پیچیده است و همه خانواده ها از 
امکانات کافی برای آن برخوردار نیستند. 

حشمتی: گاهی بین خواست خانواده و 
مدرسه شکاف به وجود می آید. حاکمیت 
به دنبال رشــد فرهنگی اجتماعی است، 
امــا خانــواده بــه دنبال آیندة شــغلی 
فرزندش و نتیجة کنکور اســت. سند در 
این بخش سکوت کرده و نگاه حکمرانانه 
و حاکمیتی ســند در بحــث فرهنگی- 
اجتماعی واقعیت ماجرا را نادیده گرفته 

است.
ُبعد  نیســت.  این طور  اصــاًل  مددی: 
اجتماعی، ناظر بر همة جنبه های مورد نیاز 
فرد است و نه فقط فرهنگی- اجتماعی. 
ســند برای معرفی تربیت این گونه بیان 
می کند که مدرسه براساس تقسیم بندی 
ساحت های شش گانة تربیتی پاسخگوی 
تربیت اســت. مدرسه پاسخ گوی تربیتی 
اعتقــادی، اخالقــی و عبــادی، تربیت 
اقتصادی و حرفه ای، تربیت زیســتی و 
بدنی، تربیت زیبایی شناســی و هنری،  
تربیت علمی و فناوری و تربیت اجتماعی 
و سیاســی اســت. تربیــت اقتصادی- 
حرفه ای و فناورانه به بحث شــغل آیندة 

بچه هم می پردازد.
تورانــی: کودک بایــد بــا ابتنای بر 
هدف هــای دوره های تحصیلی و ناظر بر 
شش ســاحت تربیت بشود. در طول 12 
ســال باید زمینه های بروز استعداد های 
ناظر بر تک تک این ها فراهم شود تا اگر 
بچه ها وارد دانشگاه شــدند،  بتوانند بر 
هر یک از این شــاخه ها پیوند بزنند. اگر 
در دانشــگاه وارد هر تخصصی شدند، به 
راحتی بتوانند این محصول را گسترش 
دهند. مدرسه زمینه های تربیت تخصصی 
را فراهم می کند تــا در این زمینه ها در 
دانشگاه پرورش یابد. اما مدرسه وظیفة 
تربیت تخصصی ندارد و فقط زمینه چینی 

بر عهدة آن است.
شــادالویی: مرحلة عمومــی تا نهم، 
یعنی متوسطة اول است و متوسطة دوم 
نیمه تخصصی می شــود. پس چرا دنبال 

نانو و شیمی- فیزیک می رویم؟
مــددی: کار مدرســه تربیت عمومی 
اســت و کار دانشــگاه تربیت تخصصی 
اســت. فقط یک جا در برنامة درســی 
ملی گفته شــده است که متوسطة دوم 
نگاه نیمه تخصصی دارد. مأموریت اصلی 
ما عمومی اســت. نظام تربیت رسمی و 

عمومی به این معنی است که ما مسئول 
تربیتــی هســتیم کــه قانونمند عمل 
می کند. ما مسئول کل تربیت در جامعه 
نیســتیم. ما مســئول تربیت مدرسه ای 
هستیم، یعنی تربیت رسمی و عمومی، 
کــه یکی از ویژگی هایش آن اســت که 
مدرک گرا باشد و دومین ویژگی اش این 
اســت که باید در مدرســه اتفاق بیفتد. 
کاری که در مدرسه اتفاق می افتد، تمامًا 
قانونمند است و معلم ومحتوایش ضابطه 
دارد. این کلمة رســمی یعنی ما مسئول 
تربیت عام نیســتیم، ما مسئول تربیت 
قانونمند هستیم. کلمة عمومی هم یعنی 
ما مسئول ارائة خدمات تربیتی به عموم 
شهروندانیم، صرف نظر از نژاد، مذهب و 
تفاوت ها؛ آن حداقلی کــه باید به همة 

شهروندها ارائه شود.
حشــمتی: پس شــما از عمومی دو 
برداشــت می کنید: عمومــی در مقابل 
تخصصی، عمومی یعنی شــاملیت همة 

نژادها و تفاوت ها. 
مددی: یک عمومی در مقابل تخصصی 
اســت. این یعنی دانشگاه. آن عمومی به 
معنی همة شــهروندان است. ما مسئول 
بخشــی از تربیت در جامعه هستیم که 
در محیطی قانونمند مثل مدرسه اتفاق 
می افتــد. ســند- در اصــل حاکمیت- 
می گوید: تربیت رسمی و عمومی که در 
مدرسه اتفاق می افتد، اصل است.  تربیت 
عامی که در بقیة جاهــا اتفاق می افتد، 
بایــد هماهنگ با تربیت رســمی اتفاق 
بیفتد. حاکمیت در امر تربیت مدرســه 
سیاســت گذاری می کند و بقیة اتفاق ها، 
هر جا کــه می افتد، بایــد هماهنگ با 
مدرسه باشد. یعنی مسیر اصلی مدرسه 
اســت. صدا و ســیما باید سیاست های 
تربیتی اش را با مدرســه هماهنگ کند. 
ارشاد باید در راســتای تکمیل مدرسه 
عمل کنــد. حوزه های علمیــه باید در 

راستای مدرسه عمل کنند. 
حشمتی: نــگاه سند باید این باشد که 
تربیتی »فرا وزارت آموزش  فعالیت های 
پرورشــی« هســتند. که صدا و ســیما 
باید سیاســت گــذاری اش را مطابق با 
آموزش وپرورش انجام دهد. ارشــاد هم 
باید همین کار را بکند. سازمان تبلیغات 

هم همین طور
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 13 آذرماه 98
امروز بــا بچه ها درس تفکر و ســبک 
زندگــی داشــتم. درســمان بــه بحث 
آداب گفت وگو رســیده اســت. از صبح، 
سگرمه هایم در هم بود. از دستشان خیلی 
عصبانی ام. امتحان علوم را افتضاح داده اند. 
نمرات، یکی از یکی مشعشع تر. این قدر در 
مسئله ها بی دقتی کرده اند که به خودم و 
تدریسم هم شــک کرده ام. به بچه ها هم 
شــک کرده ام. به تأییدهایشان به اینکه 
می گویند فهمیدیم و به اینکه می گویند 

فوت آبیم ...

یک لحظــه به خودم می آیــم! مریم! 
وقت این فکرها نیست. اینجا االن کالس 
تفکر و سبک زندگی است. بچه ها تالش 
می کنند عادی باشــند. حتــی به نظر 
می رســد می خواهنــد ناراحتی امتحان 
علوم را از دلم در بیاورند. سعی می کنم 
افکار مزاحم را از ذهنم بیرون کنم و روی 
موضوع درس متمرکز شوم، اما ناراحتی 
از لحن و نگاهم نمایان اســت. می گویم: 
خب بچه ها،  امروز »آداب گفت وگو« رو 
داریم. فعالیت  خاصــی برای این درس 
طراحی نکردم. خودتون یه گفت وگویی 

 در این بخش، قصة معلمی خانم مریم صبوری را دنبال می کنیم؛ معلمی تازه کار که 
امسال از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شده است و در نخستین سال کاری اش،  علوم 
تجربی، تفکر و سبک زندگی سال هشتم متوسطه را درس می دهد و رنج و شکنجه های 
معلمی خویش را در وبالگش می نویسد. ببینیم ماجراهای این روزهای معلمی او از چه 

قرار بوده است.

با هــم بکنین و خطاهای آدابی خودتون 
رو یادداشــت کنین تا در موردش حرف 

بزنیم.«
زینب ســلیمانی می گوید: »خانم بهتر 
نیســت به جای گفت وگوی گروهی، یه 
گفت وگوی کالسی داشته باشیم؟ هیجان 

انگیزتره!« 
»وقتی در ذهنم نمرة 12 روی برگه اش 
نقش می بندد، بیشــتر کفری می شــوم. 
می خواهم یک نخیر جانانه بگویم که چند 
تأیید دیگر از چند سوی کالس می رسد: 
آره خانم! بله خانم! ما هم موافقیم!! خانم!

شــور کالس را که می بینم، می گویم، 
 باشــه، اگه این جوری دوست دارین، منم 
مخالفتی نــدارم. آزیتا اســدی که بغل 
دست زینب سلیمانی می نشیند، می گوید: 
»خانم دربارة فشــار والدین و بزرگ ترها 
بــه نوجوان ها صحبــت بکنیــم؟ واقعًا 

مسئله مونه!« 
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با خودم می گویــم، آره جون خودتون 
چقدر هم روتون فشــار هســت شماها! 
اما باز هم خــودم را کنترل می کنم و با 
بی میلــی یک اوهومــی می گویم. بحث 
شروع می شود و آه و نالة بچه های کالس 
از فشــار بزرگ ترها و درک نکردن اون ها 
و ... باال مــی رود. گاهی که در گفت وگو 
وارد می شــوم. خشمم در کالمم جلوه گر 
می شــود و ناخودآگاه بارهــا و بارها به 
ارجاع می دهم. مثالً   افتضاحشان  نمرات 
در جــواب شــادی کاظمی کــه از زیاد 
بودن حجــم درس ها می گوید، می گویم: 
»حاال واقعًا درس هم شماها می خونید؟ 

نمره هاتون که این رو نشان نمی ده.«
یا بعد از اینکه سحر صادقی از وقت کم 
برای تفریح با دوستان می گوید. می گویم: 
»واقعًا تفریح را بخشی از زندگی می دونین 
یا کل زندگی؟ به نظر میاد که کل زندگی 

شماها تفریح شده.«
هر بار مخاطبانم از طرز بیانم و خشــم 
مســتتر در کالمم جا می خورند و آزرده 
می شــوند، این را از چشم هایشان که به 
زمین خیره می شوند یا از حرف هایی که 

گویی قورت می دهند، می توانم بفهمم.
در همین اثنــا، مرضیه محمدی دختر 
مؤدب و کم حرف کالس دســتش را باال 
می برد و می گوید: »خانم! اجازه هست؟«

می گویم: »بگو« 
می گوید: »ببخشید این حرف رو می گم، 
اما احساس می کنم. شما آداب گفت وگو 
رو رعایــت نمی کنین. اینجا نوشــته تو 

گفت وگو نباید طعنه و کنایه زد.«
صدایش اول در همهمة بچه ها ضعیف 
به گوش می رســد، اما خیلی زود، انگار 
کل کالس را برق گرفته باشــد. سکوت 
حاکم می شــود. حرفش خیلی سنگین 
اســت. اولش خیلی جا می خورم! حتی 
دلم می خواهد نمــرة 13 درس علومش 
را به رخش بکشــم و تحقیرش کنم. دلم 
می خواهد چشــم زهره ای نثارش کنم تا 

حساب کار دستش بیاید، اما ...
یــادم بــه کالس »تربیت اســالمی« 
دانشــگاه می افتــد. یادم به جلســه ای 
می افتد که مقالــة »چالش های تربیت 
دینــی در قــرن بیســت و یکــم«1 و 
مؤلفه هــای تربیت را مــرور می کردیم. 
یــادم می آید وقتی اســتاد از دو مولفة 

معیار و نقادی در تربیت می گفت، چقدر 
چشم هایمان گرد شده بود. مؤلفة معیار 
به این معنا بود کــه معلم باید معیارها 
را به شــاگرد بگوید تــا او خود به طور 
مســتقل بتواند امور، موقعیت ها،  آدم ها، 
خــودش و حتی معلــم را ارزیابی کند. 
مهم اینجــا بود که ایــن معیارگرایی و 
ارزیابی می توانســت دامن خود معلم را 
هم بگیرد. از ســوی دیگــر، مؤلفة نقد، 
بر جریان نقد در فراینــد تربیت تأکید 
داشــت؛ اینکه باید شــاگرد و معلم هر 
دو این امکان را داشــته باشند تا عمل 
دیگری را برمبنای معیارها ارزیابی و نقد 
کنند. مینا یزدان پنــاه و لیال نجمی پور 
آن روز به استاد گفتند که استاد این دو 
مؤلفه از تربیت ، فاتحة احترام شاگردان 
به معلم را خواهد خواند. یادم می آید که 
مینا شــکرانی با تعجب پرسید: »آقای 
دکتر، یعنی شــما معتقدید معلم باید از 

شاگردانش عذرخواهی کند؟« 
و استاد پاسخ داد: »شما راه حل دیگری 
داریــد اگر خطایی کنــد و خالف معیار 
عمل کند، نبایــد عذرخواهی کند؟ چه 
راه درستی غیر از عذرخواهی جلوی پای 
این معلم هســت؟ ... معلمی که در جای 
خود از شــاگردش عذرخواهی می کند. 
دارد به شاگردانش یاد می دهد که هنگام 
خطا باید با صداقت و مســئولیت پذیری، 
مســئولیت خطــای خــود را بپذیرند، 
عذرخواهی کنند و در تالش برای جبران 

آن باشند.« 
مینا با حالتی ذوق زده گفت: چه جالب! 
واقعًا ها! شاگرد باید عذرخواهی کردن را 

هم از معلم یاد بگیرد.«
به خودم می آیم. هنوز کالس ســاکت 
اســت. آب دهانم را قورت می دهم. یادم 
به کنایه آمیــز بودن حرف ها و عصبانیتم 
از بچه ها می افتد. یادم به این می افتد که 
چقدر در جمالت معترضة گاه و بیگاهم 
در گفت وگوهایشــان، این عصبانیت را با 
طعنه و کنایه ابراز کرده ام و احتمااًل آن ها 
را آزرده ام. چشــم هایم را برای لحظاتی 
می بندم و باز می کنم. نفسی می کشم و 
رو می کنم به مرضیه. مرضیه ســرش را 
پایین انداختــه و نگاهش به زمین خیره 
اســت. می گویم: »حق با توست مرضیه. 
مــن آداب گفت وگــو  رو رعایت نکردم. 

گفت وگویی که با طعنــه و کنایه همراه 
شــد، گفت وگوی ثمربخش نخواهد بود. 
مــن از همان اول زنگ از دســت شــما 
عصبانی بودم. نمره هاتون تو درس علوم 

خیلی من رو ناامید کرد.
خیلــی ... اما هیچ یــک از این ها دلیل 
نمی شه که حرفم رو با طعنه و کنایه بزنم 
و گفت وگو رو تلخ کنــم. بچه ها! واقعًا از 

همة شما عذرخواهی می کنم.«
کالس هنوز در شــوک است. انگار بار 
اولی اســت که معلمی دارد از شاگردان 
عذرخواهی می کند. بعد از لحظاتی، سحر 
صادقی می گویــد: »خانم! اتفاقًا الزمه ما 
هم در این مورد با شما حرف بزنیم. من و 
شیما هانی،  روز قبل از امتحان، از یکی از 
نهمی ها شنیدیم که فقط تعریف ها برای 
امتحان مهم هستن. ما هم اومدیم به همه 

گفتیم فقط تعریف ها رو بخوانند.« 
بــا تعجب می پرســم: »یعنــی بدون 

هماهنگی با من اعالم کردین؟«
شــیما با صدای ضعیفی ادامه می دهد: 
»بله خانم. یه کمی هم رگ شیطنتمون 
گل کرد. ببخشید ما رو. خودمون خیلی 

ناراحتیم. واقعًا پشیمونیم.« 
زهــرا وثوقیان می گوید: »ببخشــید؟ 
همیــن؟ ببینین چه بســاطی درســت 
کردیــن؟ خانــم صبوری رو نســبت به 
مــا بدبین کردین. رابطه مــون رو خراب 
کردین! مــا فکر می کردیم خانم صبوری 
اینو گفته که شما اومدین اعالم کردین! 
واقعًا فکر می کنین با یه ببخشــید ساده 

مشکل حل می شه؟«
همهمــه در کالس بــاال می گیــرد. با 
صدای بلند می گویم: »تو این مورد واقعًا 
عذرخواهی کالمی کافی نیست باید از دل 

من و بچه ها در بیارید.« 
سحر صادقی می گوید: »خانم، اگه قول 
بدیم فردا برای شــما و کالس آش دوغ 
اردبیلی بیاریم و سرکالس علوم با هم یه 
آش زمستونی بزنیم. از دلتون در میاد؟«

هنوز جــواب نداده ام کــه کالس یک 
مرتبه منفجر می شود ....

 پی نوشت 
1. این مقاله در جلد دوم کتاب »نگاهی به تربیت 
اسالمی« نوشــتة خســرو باقری به چاپ رسیده 

است.

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۴ | دی ۱۳۹۸
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پادکست در یادگیری معکوس
 مقدمه

در یادداشت قبلی دربارة چرایی و چگونگی فیلم آموزشی مطالبی بیان کردیم. معلم می تواند از 
برنامه هایی که از صفحه نمایش رایانه فیلم برداری می کنند اســتفاده کند و در حالی که برای مثال 
پاورپوینت یــا تصویر صفحة کتاب را نمایش می دهد، هم زمان صــدا و تصویر خود را در ضمیمة 
فیلم آموزشــی ضبط کند. به شکلی ساده تر، او می تواند با استفاده از دوربین فیلم برداری یا حتی 
گوشی تلفن همراه، از توضیحات خود فیلم تهیه کند. خاطرنشــان می شود، با استفاده از برخی 
نرم  افزارها می توان ویدیوهایی را که ضبط شــده است تدوین کرد. شاید مناسب ترین برنامه برای 
تولید فیلم های آموزشــی برنامه کمتاسیا استودیو1  باشد. استفاده از این نرم افزار به نسبت ساده 
اســت و در راهنمای ویدیویی آن که بعد از نصب برنامه به طور خودکار پخش می شود، توضیحاتی 
 دربارة شیوه کار با آن می آید. برخی دیگر از این نرم افزارها برای سیستم عامل ویندوز عبارت ند از:
Corel Video Studio، Adobe Premiere و Adobe After Effects. گفتنــی اســت، برای 

سیستم عامل اندروید و آی او اس می توان از اپلیکیشن KineMaster استفاده کرد.

 برخی چالش ها و اشتباه های رایج 
دربارۀ یادگیری معکوس

در موضــوع یادگیری یا کالس معکوس 
چند چالش و تصور اشتباه رایج است.

 همه چیز کالس معکوس فیلم یا 
ویدیوی آموزشی است. 

خیــر لزومــًا چنین نیســت. محتوای 
آموزشی می تواند شامل کاربرگ، جزوه، 
پاورپوینت، پادکســت صوتی و هر چیز 
دیگر باشــد. معلم با استفاده از هر کدام 
می تواند تدریسش را از منزل دانش آموز 
شــروع و به ســنجش آغازین و طراحی 
بپردازد و موقعیت هــای یادگیری را در 
کالس ایجاد کند. در بخش دوم یادداشت 
حاضر به ویژگی های پادکســت مناسب 

خواهیم پرداخت.
 برخی دانش آمــوزان به فناوری 
و اینترنت دسترسی ندارند و کالس 
معکوس در مناطــق محروم ممکن 

نیست. 
خوشــبختانه در حــال حاضــر اغلب 
شهر ها و روســتاهای کشور دسترسی به 
رایانه و اینترنت دسترســی دارند و بیشتر 
اولیة اســتفاده  فراگیرندگان مهارت های 
از آن هــا را دارند. همچنین معلم می تواند 
برای انتقال فیلم آموزشــی یا پادکســت 
صوتی خود از فلش یا سی دی استفاده کند 

یا از محتواهــای دیگر مانند جزوه و غیره 
بهره مند شود تا شیوة آموزش کالس خود 

را معکوس کند. 
 کالس معکوس آموزش نامناسب 
یا بدفهمی دانش آموز را در پی دارد. 

در اینجا گمان می رود چون دانش آموز 
در آغاز به تنهایی خواهد آموخت، بنابراین 
ممکن اســت یادگیری نادرست صورت 
گیــرد. در صورتی که اگر فرایند آموزش 
را از منزل تا کالس درس در نظر بگیریم، 
معلم برای درگیر کردن ایشان و اصالح یا 
تکمیل و تعمیق دانسته ها فرصت کافی 

خواهد داشت.
 کالس معکوس باعث می شــود 
غیرضروری  تکالیف  بچه ها  به  معلم 
بدهد و دانش آموزان در منزل درگیر 
غیرضروری  تکالیــف  و  فعالیت ها 

بشوند. 
معلم با طراحی آموزشــی و با تکالیف 
هدفمند و فیلم های مشــخص می تواند 
تکلیف را به محیط جذاب یادگیری تبدیل 
کند و بعــد آن را در کالس درس جهت 
بدهد. الزم به ذکر است، طراحی آموزشی 
در کالس معکوس، با شــیوه های مرسوم 
متفاوت اســت و اهمیت ویژه ای دارد؛ به 
طــوری که برخی ایــن مرحله را چالش 
اجرای یادگیری معکوس قلمداد می کنند. 

 به این معنا که چــون برخی معلمان در 
طرح درس نویسی معمول دچار مشکل اند 
و به سختی آن را که نقشة راه تدریسشان 
است، مدون می کنند؛ در طراحی آموزشی 
دانش آموزانی که قرار است موقعیت های 
یادگیــری متفاوت و متنوعــی را تجربه 
کنند، به چالش می افتند. طبیعی اســت 
در این شرایط الزم است به صالحیت های 
معلم افزوده شود. البته معلمان باانگیزه ای 
که به دنبــال پیامدهای بی بدیل و ارزندة 
این رویکرد هستند، جویای شایستگی و 

توانمندی های مربوطه خواهند بود.
 دانش آموزان قابل اعتماد نیستند. 
به این معنا که از کجا معلوم اســت که 
از محتوای آموزشــی در  دانش آمــوزان 
اختیارشان اســتفادة شایسته می کنند؟ 
معلــم می توانــد بــا توجیــه والدین و 
دانش آموزان و بیان ضرورت ها و فایده های 
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این رویکرد، با اعتماد اولیه به ایشــان و 
فرهنگ سازی و خلق بستر، همچنین با 
ســنجش آغازین از محتوای داده شده، 
از این چالش گــذر کند. این موضوع در 
شماره های آینده بیشــتر تبیین خواهد 

شد.
این ها تصورات اشتباه و گاه چالش هایی 
هســتند که برخی منتقــدان یادگیری 
معکوس بدان اشــاره می کنند، در حالی 
که می توان هریــک از آن ها را به فرصت 
تبدیــل کرد. البتــه برخــی معلمان در 
کارگاه های یادگیری معکوس سؤاالتی را 
مطرح می کنند که طرح آن ها در این مقال 
نمی گنجد و در شماره آینده به طور جامع 

بدان ها خواهیم پرداخت. 
خوب اســت بدانیم، رویکــرد یادگیری 
معکوس نوعی رویکرد معلمی اســت نه 
رویکرد مهندســی. به عبارت دیگر، مثل 
موضوع هوشمندسازی مدرسه نیست که 
با الگوبرداری از برخی کشــورها همچون 
مالزی )که خود تجربة موفقی را رقم نزد( 
آغاز شد و پس از سرازیر شدن تجهیزات 
الکترونیکی به مدرسه ها و صرف هزینه های 
گزاف ناکام ماند. اینجا در رویکردی معلمی 
و فــارغ از الزام ســخت افزارهای خاص و 
هزینه بر، بحث یاددهــی و یادگیری ارتقا 
پیــدا می کند. معلم می تواند با اســتفاده 
از یک موبایل هوشــمند معمولی کالس 
خود را معکوس کند. او حتی می تواند به 
محتواهای بسیاری که خود تولید نکرده و 
حتی حرفه ای هم نیستند دسترسی یابد 
و از آن ها به منظور اهداف درســی خود 

سازمان دهی و استفاده کند. 
نکتة دیگر این اســت که شــکل گیری 
کالس معکــوس حرکتــی از معلمان و 
جنبشــی از پایین به باال بوده اســت، نه 
بخش نامه هایــی از اداره هــای آمــوزش 
پرورش. کالس معکوس می تواند تغییری 
تدریجی برای معلم باشــد. او می تواند با 

موضوعــی خاص و با فیلم کوتاه، آرام آرام 
محتوای آموزشــی خود را تدارک ببیند و 
در سال های آینده نیز از آن ها استفاده کند. 

 آنچه باید درباره پادکست بدانید!
واژة پادکســت از ترکیــب واژه هــای 
گســترده  پخــش  و   )iPod( آی پــاد 
)broadcasting( پدیــد آمــده اســت. 
پادکست راهی آســان برای دستیابی به 
فایل هــای صوتی موجــود در اینترنت و 
پخش آن ها در زمان و مکان دلخواه است. 
پادکســت در همة دستگاه های دیجیتال 
پخش موســیقی و نیز گوشی های تلفن 

همراه قابل شنیدن است.

 پادکست چگونه منتشر می شود؟
عملکرد پادکست به این شکل است که 
شما آن را تولید و در سایت های معتبری که 
کار آن ها میزبانی پادکست است بارگذاری 
به تولیدکننده  این ســایت ها،  می کنید. 
لینکــی ارائــه می دهند کــه مخاطبان 
می تواننــد با اســتفاده از آن مشــترک 
پادکست شوند. البته شما می توانید مانند 
فایل های ویدیویی، پادکست را از راه های 
گوناگون در اختیار دانش آموزان قرار دهید.

 چرا باید پادکست بشنویم؟
شاید بپرسید چرا باید به پادکست گوش 
دهیم؟ برای پاســخ دادن به این ســؤال، 
به مزیت های پادکســت اشــاره می کنم. 
بزرگ ترین مزیت پادکست این است که 
وقتی امکان مطالعه نداریم، مثل هنگامی 
که در حال رانندگی هستیم یا پیاده روی 
می کنیم یا داخل اتوبوسی شلوغ ایستاده ایم 
می توانیم محتواهای مورد عالقه و مفیدی 

را گوش دهیم. 
مزیت پادکست نسبت به رادیو این است 
که زمان شــنیدن آن را خودتان انتخاب 
می کنید، چرا کــه برنامه های رادیویی در 
زمان خاصی اجرا می شوند و شما ممکن 
است حتی به تکرار آن ها، هم نرسید ولی 
پادکســت این قابلیت را دارد که یک بار 
دانلود شود و شما هر زمان که مایل باشید 

به آن گوش دهید. 
یکی دیگــر از مزایــای گــوش دادن به 
پادکســت، تقویت قوة شنیداری برای یاد 
گرفتن زبان های خارجی اســت و از آنجا 

که پادکست های زیادی برای آموزش زبان  
وجود دارند، اســتفاده از پادکست یکی از 

بهترین گزینه ها برای تقویت زبان است.

 چرا باید پادکست تولید کنیم؟
 پادکست بهترین جایگزین برای ویدیو 
است، چرا که ســاخت ویدیو پرهزینه و 

تخصصی تر است.
 پادکست به برقراری ارتباط قوی تر با 

مخاطب کمک می کند.
 ساخت پادکست  بسیار آسان است.

 پادکست به طرز فوق العاده ای جذاب تر 
از متن است.

در دوره ای کــه محتواهــای متنی به 
اندازه ای تولید شــده اند که به حد اشباع 
رسیده اند، پادکست می تواند آموزش ها را 
از حالت یکنواختی بیرون بیاورد. البته مهم 
اســت که تا حد امکان سعی کنید روی 
کیفیت پادکست ها تمرکز داشته باشید و 
نه فقــط ارائة آن ها، چرا که کیفیت باالی 
پادکســت می تواند در مخاطبان بســیار 

تأثیرگذار باشد.

 سایت های ارائه پادکست
سایت هایی وجود دارند که می توانید در 
آن ها پادکست های خود را بارگذاری کنید 
و در عین حال پادکست های دیگران را هم 
بشــنوید. یکی از معروف ترین سایت های 
castbox.fm خارجی در این زمینه، سایت 

اســت که بیش از 95 میلیون پادکست را 
در خود جای داده اســت. اما اگر به دنبال 
سایت های ایرانی هســتید، می توانید به 
 shenoto.com سایت »شنوتو« به نشانی
 namlik.me و سایت »ناملیک« به نشانی

مراجعه کنید.

 نرم افزارهــای ویرایش و ســاخت 
پادکست های صوتی

برای سیســتم عامل ویندوز می توانید 
از نرم افزارهــای Adobe Audition یــا 
SONY Sound Forge Pro و بــرای 
سیســتم عامل اندروید از اپلیکیشن های
 Lexis یــا HI-Q MP3 RECORDER

Audio Editor  استفاده کنید.

 پی نوشت:
1. Camtasia Studio
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مدرسۀ اربعین
نشستی برای انتقال ایده ها و تجربه های مرتبط با زیارت اربعین دانش آموزان

 اسفندیاری، مدیر مدرسه
با توجه به اینکه مدرســة شــما 
زیارتی  اردوی  بــه  را  دانش آموزان 
از  اســتفاده  برای  نمی برد،  اربعین 
فرصت اربعین در مدرسه چه ایده ای 

را اجرا کردید؟
ما در مدرســه پویشــی با عنوان »من 
اربعینیــم« راه انداختیــم. در این پویش 
بچه ها به دو دسته تقسیم شدند. حامیان 
و ســفیران اربعیــن. ســفیران اربعیــن 
دانش آموزانی بودند که عازم این سفر بودند 
و حامیان اربعین بچه هایی بودند که به هر 
دلیلی نمی توانستند برای سفر کربال راهی 

شوند. آن ها حوزة حمایتشان را مشخص 
می کردند و اینکــه در کدام امور فرهنگی 
مدرســه می توانستند کمکی کنند. حتی 
مشخص می کردند، در ایامی که سفیران در 
کالس حاضر نیستند، کدام درس را پس 
از بازگشــت به آن ها منتقل خواهند کرد. 
سفیران اربعین هم در برگه ای که برایشان 
آماده کرده بودیــم، جمله ای را خطاب به 
حامیان خودشان می نوشــتند و از آن ها 
حاللیت می گرفتند و قول می دادند آن ها 

را دعا کنند و به یادشان باشند.

برای جلوگیری از توقف یا کند شدن 

 در 21 آبان 1398 به همت جمعی از مدرسه ها برگزار شد. در این نشست سه ساعته، 
ده نفر از معلمان و مســئوالن مدرسه ها ایده ها و تجربیات خود را بیان کردند تا عالوه 
بر انتقال تجربه و اســتفاده از ایده های سایر مدرسه ها، برای برنامة اربعین سال آیندة 
مدرسة خود فعالیتی مشترک تعریف کنند. در این گزارش، ابتدا صحبت های همکاران 
این نشست را خواهید خواند و پس از آن خالصة نکات مطرح شده در نشست خواهد 

آمد.

اجرای فرایند آموزشــی مدرسه چه 
راهکاری پیاده کردید؟

تالش همة ما واقعًا این اســت که کمک 
کنیم حتی یک قطره، به این سیل عظیم و 
دریای بزرگ اضافه شود. برای اینکه تعداد 
بیشــتری از دانش آموزان ما بتوانند در این 
برنامة اربعینی شــرکت کنند و با توجه به 
اینکه الزم است از تعطیلی مدرسه پرهیز 
کنیم، تصمیم گرفتیــم دو روز منتهی به 
اربعیــن را به دورة درس ها و حل تمرین ها 
اختصاص دهیم تــا دانش آموزان با نبودن 
ســر کالس، از تحصیل عقب نیفتند. برای 
روز بعد از اربعین هم یک سفر زیارتی شهر 
ری ترتیب دادیم برای کســانی که به سفر 
اربعین نرفته بودند یا زودتر از سفر برگشته 
بودند؛ تا هم مشکلی برای کسانی که حضور 
ندارند پیش نیایــد و هم بقیه ثواب زیارت 

سیدالشهدا )علیه السالم( را ببرند.
دبیــران و همکاران هم، بــه لطف خدا، 
به صورت کاماًل داوطلبانه، فعالیت ها و شرح 
وظایف همکارانی را که سفیر اربعین بودند، 

گزارش
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آخری ها کتــاب »ادب حضــور« را باید 
بخوانند.

 مالکی،  مدیر مدرسه
مدرسة شما چه فعالیت هایی را برای 
زمینه سازی سفر اربعین امسال انجام 
داد و دانش آموزان چه نقشی در این 

زمینه داشتند؟
قسمتی از کار به عهدة خود دانش آموزان 
بود؛ یعنی اتاق فکری داشتند و مرتبط با 
اربعین کارهایی می کردند و پیشنهادهای 
خیلــی خوبــی می دادنــد. شــوراهای 
دانش آموزی مدرســة ما جدی هستند و 
ایده ها را خود بچه ها بــه ما می دادند. اواًل 
گفتند روزشمار اربعین داشته باشیم. ایدة 
خیلی قشنگی بود. از خیلی قبل تر، روزشمار 
اربعین گذاشتیم. نماهنگ های کوتاه یک یا 
دو دقیقه ای در نمازخانه پخش می کردیم و 
پالکاردهایی به دیوار می زدیم که مثالً  15 
روز به اربعین مانده است. خود دانش آموزان 
تأکید کردند مسافران از سفر اربعین خود 
عکس بگیرند و عکس ها را در فلش بیاورند 

تا در مدرسه پخش کنیم.
کار دیگری که انجام دادیم، احیای سنت 
چاووشی خوانی بود. آن هایی که می خواهند 
سفر بروند، چاووشــی می خوانند. اگر در 
ساعت مدرسه باشــد، دانش آموزان دیگر 
جمع می شــوند و ضمن بدرقه، برایشان 

شعرهایی می خوانند.

 براتی، معلم مدرسه
برنامة سفر اربعین چه مشکالتی را 

از دانش آموزان رفع می کند؟
بحث رفاه زدگی در دانش آموزان نســل 
جدید به نسبت نســل های قبل جدی تر 
است. سفر اربعین آن ها را با دنیای دیگری 
آشنا می کند که با وجود نبودن رفاه مادی 

زیاد، شور و نشاط آن فراوان است.
بحث دیگر رفتارهای بچگانة دانش آموزان 
است. این برای ما خیلی موضوعیت دارد. 
در زمان جبهه و جنگ نوجوانان 15 و 16 
ساله کارهای بزرگی انجام دادند، ولی االن 
به واســطة رفتار خانواده ها و بزرگ ترها با 
بچه ها، آن ها حس کوچک بودن و ناتوانی 
پیدا می کنند. ســفر اربعین فرصت خوبی 
است تا دانش آموزان توانمندی های خود را 

کشف و بارور کنند.

قبل از ســفر اربعین الزم اســت 
دانش آموزان چه آمادگی هایی کسب 

کنند؟
قبل از ســفر آمادگی ذهنی الزم است. 
به همین دلیل، مطالعة چند کتاب، شرط 
شــرکت دانش آموزان مدرسة ما در سفر 
اربعین بود؛ کتاب های »سرباز کوچک امام، 
فتح خون و کتاب نخل و نارنج« که محتوای 
آن ها به آمادگی روحی دانش آموزان برای 

این سفر کمک می کنند.
موضوع دیگر، آمادگی جســمانی است. 
اردوهایــی را تعریف کردیــم. بچه ها را به 
دشت هویج بردیم و گفتیم اردو اختیاری 
است، اما برای بچه هایی که در سفر اربعین 
شرکت می کنند، اجباری است، چون باید 
یاد بگیرند کوهنوردی کنند و مســیری 
طوالنی را بروند تا قوت جسمانی پیدا کنند.

آیا دانش آموزان هم در آماده کردن 
مقدمات سفر نقشی داشتند؟

امســال کارگروهی از خود دانش آموزان 
تشکیل دادیم که دغدغة اصلی اش برطرف 
کردن موانع ســفر اربعین بود. مهم ترین 
مانعی که بچه ها با آن مواجه بودند، این بود 
که خانواده ها اجازه نمی دادند. هم اندیشی 
کردیم. همة بچه ها را جمع کردیم و به هر 
کدام گفتیم پیشنهاد بدهند چطور خانواده 
اجازه بدهد بچه ها در این ســفر شــرکت 
کنند. ما می دانیم که در متوسطة دوم رابطة 
بچه ها معمواًل با خانواده ها ضعف دارد. حتی 
در خانه پرخاشگرند، اذیت می کنند، بی نظم 
 هستند، احترام خانواده را نگه نمی دارند و ... .

اربعین بســتر و مدخلی بود که بتوانیم به 
حل این مشکل کمک کنیم. مثاًل گفتیم 
این دو سه ماهی را که تا اربعین مانده است، 
اتاقتان را مرتب کنید. صبح های روز تعطیل 
برای خانواده نان بخرید و صبحانه را آماده 

کنید.
البته خانواده هایی هم مشــتاق حضور 
فرزندشــان در ســفر اربعین بودند، ولی 
من به آن ها گفتم شــما هم اجازه ندهید. 
بگذارید این دو سه ماه را با هم طی کنیم تا 
فرزندتان ضعف رفتاری اش با شما را اصالح 

کند. 
ما از این اتفاق نتایج بسیار خوبی گرفتیم. 
بعد از سفر اربعین که دور جدید جلسات 
اولیا شروع شده است، بازخوردهای بسیار 

به عهده گرفتند. خدا را شکر در ایام اربعین 
کالس های ما و امور روزمرة مدرسه بدون 

هیچ گونه وقفه و تعللی پیش رفت.

دانش آموزان مدرسه در فعالیت های 
اربعینی چه نقشی داشتند؟

دانش آموزان ما از اول مهرماه در کالس 
کار و فناوری شان هدایایی مانند جاکلیدی 
یا هدیه های کوچک قابل حمل که حجم 
زیادی هم نداشــته باشد آماده می کردند. 
این هدیه ها برای کــودکان عراقی بودند 
که میزبان برنامة اربعین هستند. همکاران 
یا دانش آموزان آن ها را با خود می بردند و 
از طرف همة بچه ها به این عزیزان تقدیم 

می کردند.

 سخن سنج، معلم مدرسه
برای آمادگی دانش آموزان  شــما 
برای زیارت اربعین چه کارهایی انجام 

می دهید؟
دانش آموزان ما موظف هستند حداقل 
یک کتاب مرتبط مطالعــه کنند؛ یعنی 
هر پایه ای به طور مشــخص، متناسب با 
سنشان باید یک کتاب مخصوص بخواند. 
حتی بچه های سال آخر؛ برای مثال سال 
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مثبتی از این کار دریافت کرده ایم.

اگر دانش آمــوزی به دلیل ناتوانی 
مالی نتواند در ســفر اربعین شرکت 

کند، چه راهکاری وجود دارد؟
سال گذشــته به این مسئله برخوردیم. 
بعضی از بچه ها نمی توانستند بیایند، چون 
خانواده نمی توانست هزینة سفر را تأمین 
کند. با دانش آموزان کارگروهی تشــکیل 
دادیــم تا برای حل این مشــکل چاره ای 

بیندیشیم.
ما یــک مجموعه کالس های کارآفرینی 
در تابســتان تعریف کردیم. تمام آن ها با 
نگاه اربعینی بود. البته شاید اگر اربعین هم 
نبود، ما این کارها را می کردیم! ولی همین 
کار انگیزة بچه ها را بیشتر کرد. بگذریم از 
اینکه در بعضی پروژه ها بچه ها شکســت 
خوردند و کاماًل هم ضرر کردند، ولی اتفاق 
خیلی خوبی بود. یعنی کالس های تابستان 
مــا رنگ و بوی خیلی قشــنگی گرفت و 
در کنارش دانش آمــوزان از طریق تهیه و 
فروش موادغذایی توانستند چند میلیون 

درآمدزایی کنند.

به نظر شــما چه مشکالتی ممکن 
است در این مسیر قرار بگیرند؟

بیماری و مسائل بهداشتی. پارسال چند 
نفر از بچه ها بیماری های جدی و ســخت 
گرفتند که کل اردو را تحت تأثیر قرار داد. 
امسال ســعی کردیم بیشتر رعایت کنیم. 

ایجاد دوستی های افراطی نیز از مشکالت 
است. در این سفر من حس کردم در جمع 
خودمان دارد این اتفــاق می افتد. فضای 
معنوی و رقیق شدن قلب ها دوستی ها را 
اضافه می کند. باید مراقب بود دوستی ها به 

مسیر افراط نروند.
موضوع دیگر، کم شدن احساس وابستگی 
به والدین است. البته دور شدن از جهاتی 
خوب اســت، ولی اینکه بچه یک هفته در 
سفر سراغ خانواده اش را نگیرد، خیلی بد 
اســت. ما تأکید می کردیم بچه ها مکرر با 
خانواده ها تمــاس بگیرند و بگویند دعاگو 
هستیم؛ در نجف، کربال و در جاهای دیگر.

بعد از ســفر برای حفظ معنویت 
دانش آموزان چه کارهایی کردید؟

برای حفظ حال خوش ســفر، مسابقة 
خاطره نویسی داشــتیم. قرارهای معنوی 
ادامه دار مانند دعای عهد، زیارت عاشــورا، 
محاســبة نفــس، نهج البالغه خوانی نیز 
بسیار مؤثرند. رهبری می فرمایند که الزم 
اســت نهج البالغه به مدرسه ها بیاید. خب 
می توان این را مطــرح کرد که کجا برای 
این کار بهتر از همه اســت؟ در نجف، در 
حرم امیرالمؤمنین )علیه السالم(. آنجا نیت  
کردیم شبی ده دقیقه نهج البالغه بخوانیم. 
بچه های ما هنوز هر شب دارند این کار را 
انجام می دهند. مقدمه سازی برای سفر بعد 
هم خوب اســت. ما به بچه ها گفتیم قلک 
اربعینی درست کنند و از همین االن پول 

پس انداز کنند تا در ســفر بعد، بخشی از 
هزینه را خودشان تقبل کنند.

 دبیرلو، معاون فرهنگی مدرسه
تجربة برگزاری اردوی دانش آموزی 
پی  در  اربعین چه مشکالتی  زیارت 

داشت؟
برای اولین بار مدرسة ما دخترانش را به 
سفر خارج از کشور برد. هم مدرسة دخترانة 
ما و هم پســرانه، اردوی دانش آموزی سفر 
اربعین داشــتیم. اما نگرانی خانواده های 
دخترخانم ها بیشتر بود و این کار را برای 
ما ســخت تر می کرد. به لطــف اباعبداهلل 
)علیه السالم( همة این ها حل شد و بچه ها با 
تمام سختی ها و فراز و نشیب ها به سالمتی 

رفتند و برگشتند.
بعضی ها اصاًل  اجازه نمی دادند دخترشان 
به تنهایی به چنین سفری برود. ما روی این 
موضوع خیلی فکر کردیم و تصمیم گرفتیم 
اجازه بدهیم مادرها هم شرکت کنند. ولی 
مشکل این بود که نمی دانستیم اگر مادرها 
همکاری نکنند، چه کنیم؟ الحمدهلل مادرها 
هم بــرای ما ظرفیت فوق العاده ای بودند و 

کمک زیادی کردند.

  

 خالصــۀ ایده هــا و تجربه هــای 
آموزشی و تربیتی

اربعین  برنامة  برگزاری  فایده های 
توسط مدرسه

 بازده تربیتی بسیار زیاد برنامة اربعین 
نسبت به سایر فعالیت های تربیتی؛

 تقویت روحیة کار تشکیالتی و ارتباط 
دانش آموزان با یکدیگر در فضایی معنوی 
و در راســتای دوستی با خدا و ائمة اطهار 

)علیهم السالم(؛
 تقویت ارتباط دانش آموزان با خانواده ها 
در تالش برای گرفتن اجازة سفر و همچنین 

همراهی خانواده ها در سفر؛
 درونی شدن انگیزة دین داری و درس 
خواندن، با توجه به درک کاربرد بعضی از 

درس ها در سفر؛
افزایــش چشــمگیر مهارت هــای   
اجتماعی، روحیة مسئولیت پذیری و فضایل 

اخالقی؛
 ایجاد ارتباط صمیمانه بین خانواده های 
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حاضر در سفر با کارکنان مدرسه؛
 تقویت ارتبــاط دانش آموزان با معلم 
راهنما یا مربیــان و همچنین کارکنان با 

یکدیگر؛
 تقویت انگیزه های فراملی  و آمادگی 

برای نقش آفرینی تمدنی؛
 افزایش بصیرت و تقویت روحیة انقالبی 

در دانش آموزان.

برای  اجرا  قابــل  برنامه های کلی 
مدرسه ها

 تسهیل سفر دانش آموزان و کارکنان 
با تغییر در برنامه ریزی عادی آموزشــی، 
مسئولیت ســپاری در مدرســه و مقررات 

مرخصی؛
 تسهیل سفر کارکنان مدرسه با اعطای 
وام و کمک هزینة ســفر اربعین به آن ها و 

خانوادة ایشان؛
 ترغیب دانش آموزان و اولیا به زیارت 
اربعین به کمک برنامه های فرهنگی مانند 
تبلیغات در فضای مجازی و خاطره گویی 
از ســفر اربعین ســال گذشــته توسط 
دانش آموزان و مربیان، و همچنین روزشمار 

رسیدن به اربعین؛
 جمع آوری کمک برای برگزاری موکب 
توسط مدرسه یا سایر مجموعه ها یا اعزام 
دانش آموزانی که از لحاظ مالی در مضیقه 

هستند؛
 مشارکت دانش آموزانی که امکان سفر 
برای آن ها وجود ندارد در فراهم ســاختن 
شرایط سفر برای ســایر دانش آموزان، از 
انتقال مطالب  طریق برنامه هایی ماننــد 
درسی به دانش آموزانی که به سفر رفته اند؛

 برگزاری نمایشگاه عکس از عکس های 
دانش آموزان؛

 ســاخت و تهیة هدیه برای کودکان 

عراقی و موکب دارانی که از زائران پذیرایی 
می کنند؛

 تهیــه و تنظیــم نشــریه توســط 
دانش آمــوزان، به چندزبان، برای ســایر 
دانش آموزان، زائران ایرانی، زائران عراقی و 

موکب داران عراقی؛
 چاووشی خوانی و بدرقة دانش آموزانی 

که به زیارت اربعین می روند؛
 گــردآوری و چاپ کتــاب خاطرات 

دانش آموزان و مربیان از سفر اربعین؛
 برگزاری اردوی ســفر زیارتی اربعین 

توسط مدرسه؛
 برپایی موکب در عراق و ایران توسط 
دانش آموزان و کادر مدرسه یا همکاری در 

سایر موکب ها؛
 برگزاری اردوی جهادی برای تجهیز، 

بازسازی یا زیبا سازی مدرسه های عراق.

برنامه های پیشنهادی قبل از سفر 
اربعین

 ایجاد آمادگی معنوی در دانش آموزان 
با برگزاری برنامه هایی مانند زیارت مشهد، 
امامــزادگان و مــزار شــهدا و همچنین 

کتاب خوانی؛
 افزایش آمادگی جسمانی دانش آموزان 
و کارکنان با برنامه های ورزشی، به خصوص 
پیاده روی و کوه نوردی، اردوهای زندگی در 

شرایط سخت و اردوهای جهادی؛
 افزایــش اطالعات و مهارت مربیان با 
برگزاری کالس های آمــوزش زبان عربی 
با لهجة عراقی و عراق شناســی و جلسات 

انتقال تجربه؛
 تشــکیل کارگــروه اربعین توســط 
دانش آمــوزان بــا هدف جلــب رضایت 
خانواده هــا، تعریف و انجــام فعالیت های 

فرهنگی و اجرایی اربعین؛

 برنامه ریزی بــرای جلوگیری از آفات 
سفر مانند بی برنامگی و اتالف وقت، اسراف، 
شکم چرانی، زبان چرانی، استفادة نامناسب 
از تلفن همراه، بیماری های سخت و ایجاد 

دوستی های افراطی؛
توســط  درآمــدزا  فعالیت هــای   
دانش آمــوزان با هــدف تأمین مخارج 
ســفر، برای مثال فروش لــوازم  تحریر 
ایرانی، پــرورش ماهــی و گل و گیاه، 
ســیمی کردن کتــاب، و تهیه و فروش 

مواد غذایی.

پیشــنهادهای اجرایی و فرهنگی 
حین سفر

 توجه دادن دانش آموزان به زیبایی ها و 
باطن زیارت اربعین، نه ظاهر آن؛

 گروه بندی دانش آموزان در گروه های 
5 تا 10 نفری همسن به همراه یک مربی؛

 هماهنگی با مدرسه های عراقی برای 
اسکان و ارتباط گیری دانش آموزان ایرانی با 
دانش آموزان عراقی و برنامه های مشترک 

فرهنگی؛
 خادمی فرهنگی و اجرایی در مسیر در 
موکب مدرسه یا سایر موکب ها، به خصوص 

موکب های عراقی؛
 همراهی خانواده ها در سفر، به خصوص 

برای دانش آموزان دختر؛
 استفاده از فرصت طی مسیر با اتوبوس 

در ایران و پخش کلیپ و روایتگری؛
 کم کردن فشار جسمانی با کارهایی 
مانند پیاده روی بخشــی از مسیر نه الزامًا 
همة مسیر، یا ارسال کوله های دانش آموزان 

با ماشین به محل اسکان؛
 حضــور تیــم پیش قــراول و انجام 
بــرای اســکان و  هماهنگی هــای الزم 

حمل ونقل؛
 هماهنگی محل اسکان مطمئن، حتی 

در شرایطی با پرداخت هزینه.

برنامه های پس از سفر
 حفظ حال خوش سفر با قرار معنوی 
ادامه دار، مانند دعای عهد، زیارت عاشورا، 

محاسبة نفس، نهج البالغه خوانی؛
 خاطره نویسی و برگزاری نمایشگاهی از 

عکس ها یا خاطرات سفر؛
 برگزاری جلسات آسیب شناسی سفر 

برای کارکنان و دانش آموزان 
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 مجيد اسماعيلی - عكاس: اعظم الريجاني
مقاله 

۵ گام تا حیات طیبه

 مقدمه
بــرای رهایی  بــه کالم وحی  رجوع 
از ظلمــت، غفلــت و جهالــت مهم و 
ضروری اســت. با وجــود بدیهی بودن 
این نیاز جدی و واقعی به کالم خدا در 
بشری،»هنوز  زندگی  فکری  عرصه های 
ایــن کتاب آســمانی مهجور اســت و 
انســان امروز بر استفاده نکردن از این 
کالم آســمانی اصرار دارد. متأســفانه 
مســلمانان هــم از این آفــت در امان 
نیستند و با توجیهات مختلف و انتساب 
به کالم خدا، آن  نسبت های بی خردان 
را از دســترس خارج کرده اند. موضوع 
»زندگی پاک« با ادبیات مختلف مانند 
خوشبختی، سعادت و رستگاری مسئلة 
امروز است؛ لذا چیستی  انسان  اساسی 
این زندگی پاک و راه رســیدن به آن 
موضوع جــدی و واقعی مربیان جوامع 

بشری است.
 به راســتی زندگــی پاک یــا حیات 
طیبه چیســت؟ آیا ایــن تعبیر قرآنی 
ناظر به زندگی دنیاســت یا به زندگی 
آخــرت، و یا تالش می کنــد مرزهای 

۱4

 با توجه به اینکه معلم می تواند یکی از ارکان اصلی هدایت و همراهی انسان ها به سالمت و سعادت مادی و معنوی در عرصه های 
گوناگون زندگی باشــد، هدف نمایی و مسیرشناسی در این زمینه بســیار ضروری و کاربردی خواهد بود. سه عرصة زندگی فردی، 
خانوادگی و اجتماعی، در عین بایستگی های خاص خود، چنان درهم تنیدگی مستحکمی دارند. که موفقیت واقعی در یکی، بدون توجه 
به عرصة دیگر ممکن نخواهد بود. در منظومة فکری اسالمی، یکی از مفاهیم کلیدی در تعریف و تبیین این موفقیت، اصطالح »حیات 
طیبه« است. حیات طیبه وضع مطلوب بشر بر اساس نظام معیار اسالمی است که با انتخاب و التزام آگاهانه و اختیاری افراد و جامعه، 
در همین زندگی دنیایی و در جهت تعالی آن می تواند شکل بگیرد و تحقق آن دستیابی به اهداف اصیل زندگی انسان و در رأس آن ها 

نزدیکی و رضایت خداوند را در پی دارد. 
حیات طیبه مفهومی یکپارچه و کلی است که همة ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی زندگی انسان را در بر می گیرد و شئون گوناگونی 

دارد که در ارتباط و تعامل با همدیگر و با محوریت شأن اعتقادی، عبادی و اخالقی، آن را محقق می سازند. بر همین 
اساس، سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن به گونه ای تدوین شده است که تحقق آن، جامعة دانش آموزی 
امروز و جامعة عمومی فردای ایران اسالمی را در حرکتی واقعی، اما تدریجی و بر پایة انتخاب جمعی، به سوی 

زندگی پاک و تعالی جویانه رهنمون شــود. همراهی دانش آموزان و حرکت در مسیر شکل گیری حیات 
طیبه، در مرحلة نخست به شناخت دقیق و روشن این مفهوم و جایگاه آن نیاز دارد.

در این شــماره، پژوهش معلم و محقق گرامی جناب آقای مجید اسماعیلی در این خصوص 
تقدیم می شود. در قسمت اول، بیشتر به ابعاد نظری توجه شده و ان شاءاهلل در شماره های 

آینده تداوم کاربردی تر این تحقیق را خواهیم دید.

را  زندگی  و  حیــات 
و  ســازد  متحــول 
جهان بینــی نوینی 
مخاطب  بــرای  را 

خــود ترســیم کند. 
ایــن  کالبد شــکافی 

تعبیــر قرآنــی امکان پذیر 
اســت یا خیــر؟ ابعــاد این 

تعبیرهای  در  پاک  زندگی 
دیگر قرآن نیز وجود دارد 
یا خیر؟ این تعبیر به نیاز 
مــادی و دنیوی بشــری 

ناظر اســت یا به  نیازهای 
انســان  آخرتی  و  معنــوی 

نیز توجه دارد؟ شــبکة قرآنی 
زندگی پاک چیســت؟ حاصل این 

زندگی چیســت؟ روش هــای منطقی 
و معقول رســیدن به ایــن زندگی زیبا 

چگونه است؟ 
این ها مجموعه ای از سؤاالتی هستند 
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گام های تبیین بحث حیات طیبه 
عبارت  از  کاربــردی  اســتفادة  برای 
قرآنی »حیــاط  طیبــه« و بهره مندی 
واقعــی و عینی از این کالم آســمانی 
باید مراحلی را طــی کرد. این مراحل 
را در ســه بخش بیان خواهیم کرد. در 
بخــش اول به کلیات بحث می پردازیم. 
در بخــش دوم بحث ایمــان و مباحث 
وابســته به آن را بیــان می کنیم و در 
بخش ســوم به طور مفصل دربارة عمل 

صالح بحث  خواهیم کرد. 

 بخش اول 
کلیات 

در بخــش اول این بحث الزم اســت 
پنــج گام مهم این موضوع را برداریم و 

جایگاه مسئله را روشن کنیم: 

 گام اول
بازشناسی این تعبیر در قـرآن کریم
کلمة حیات طیبــه فقط یک بار 
در قرآن کریم آمده است. 
ســورة مبارکة نحل آیة 
نورانــی 97 »من عمل 
صالحا من ذکرا او انثی 
و هــو مؤمــن فلنحیینه 
لنجزینهم  حیوه طیبــه و 
با حســن مــا کانــوا یعملون« 
شــریف  عبارت  ایــن  متضمــن 
معنای  خصــوص  در  اســت. 
حیــات طیبه ایــن معانی در 
کتاب هــای مفســران قــرآن 
آمده اند: بهشــت؛ رزق روزانه؛ 
پــروردگار؛  اطاعت  شــیرینی 
توفیــق اطاعــت خداوند؛ رزق 

قناعت.  سعادت؛  حالل؛ 
در نهایــت می تــوان گفــت ترجمة 
عبارت حیات طیبه کار آسانی نیست و 

نیاز به تأمل فراوان دارد. 

۱۵

که در حول موضوع حیات طیبه مطرح 
می شوند و ما بر آنیم که به آن ها پاسخ 

دهیم. 
روشــی کــه در ایــن مقولــه از آن 
بهره مندیم، مراجعه به متن آیات قرآن 
و بررســی ارتباط غیرقابــل انکار بین 
کلمات و آیات قرآن کریم اســت. امید 
است در ســایة عنایت الهی و استفاده 
نشــانی شهر  بتوان  از کالم معصومین 

آسمانی قرآن را پیدا کرد. 

 گام دوم 
بررسی کلمة حیات 

کلمة حیات در قرآن ده ها بار در کنار 
دنیــا آمده اســت؛ در خصوص زندگی 
دنیا،  کالم وحــی پرهیزهای متعددی 
دارد که پرتکرار تریــن آن ها عبارت اند 

از: 
 پرهیــز از رضایت بــه زندگی دنیا 

)توبه/ آیة 38(؛ 
 پرهیز از دوست  داشتن بیشتر دنیا 

نسبت به آخرت )ابراهیم/ آیة 3(؛
 پرهیــز از ترجیح دنیــا بر آخرت 

)نحل/ آیة 107(؛
 پرهیــز از فریب دنیــا را خوردن 
)انعام/ آیة 70؛ انعــام/ آیة 130؛ فاطر/ 

آیة 5؛ جاثیه/ آیة 35(؛
 پرهیــز از اطمینان به زندگی دنیا 

)یونس/ آیة 7(؛ 
 پرهیز از شادخواری در زندگی دنیا 

)رعد/ آیة 26: فرحوا بالحیات الدنیا(؛
 پرهیز از فروختــن آخرت به دنیا 

)بقره/ آیة 86(؛ 
 پرهیز از ظاهربینی: یعلمون ظاهراً 

من الحیائ دنیا )روم/ آیة 7(؛
 پرهیــز از طرد دوســتان خدا به 

خاطر زینت دنیا )کهف/ آیة  28(؛
 پرهیز از عرض دنیا )نور/ آیة 33(؛

 پرهیــز از پرداختــن بــه دنیــا و 
خودپسندی، خودشیفتگی و خودبینی؛ 
 پرهیز از حســرت  خــوردن برای 
نداشــته ها در دنیا )احــزاب/ آیة 28؛ 

قصص/ آیة 79(. 

برخی از مالحظــات و توصیه های 
دنیا نیز عبارت اند از: 

 متــاع دنیــا قلیل اســت و آخرت 
دارالقرار است )غافر/ آیة 39(؛ 

 معیشت دنیا توسط خود پروردگار 
تقسیم می شود )زخرف/ آیة 32(؛ 

 زندگی دنیا دارای لهو و لعب است 
)عنکبوت/ آیة 64، محمد/ آیة 36(؛

 زندگــی دنیا دارای زینت اســت 
)یونس/ آیة 88(؛ 
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 عذاب دنیا نسبت به عذاب آخرت 
بسیار ســاده و راحت است )رعد/ آیة 

34(؛ 
 دنیا زودگذر و بی قرار است. 

 دنیا زهره است، یعنی گلی که به 
میوه تبدیل نمی شود )طه/ آیة  130(؛ 
 دوری از فرمــان رســول، امام و 
رهبر باعــث ذلت و خــواری در دنیا 

می شود )اعراف/ آیة  150(؛
نکتة  قابل توجه این اســت که حیات 
دنیا در قرآن به کرات آمده اســت، اما 
بــرای آخرت هیــچ گاه از کلمة حیات 
استفاده نشده و به جای آن عبارت هایی 
به کار رفته انــد؛ مانند  ماننــد »دار« 
دار  االخــره یا دار القــرار. آیاتی که در 
قرآن به زنده بودن انســان هایی که در 

راه خدا شهید شده  اند اشاره می کنند، 
نشــان می دهنــد زندگــی در ادبیات 
وحی با آنچه در ذهن عوام شکل یافته 

است، تفاوت دارد. 
به  نظر می رســد علتی  نهایــت،  در 
که قرآن از کلمة حیــات برای جهان 
آخرت استفاده نکرده است، در تفاوت 
ماهوی جهان آخرت بــا دنیای مادی 
ابعاد خاصی دارد،  است. جهان آخرت 
در حالی که بشر در دنیا فقط از صفت 
زنده بودن برخوردار اســت. اســتفاده 
از صفت زندگی بــرای آخرت، نادیده 
گرفتن ابعاد گســتردة وجود انسان در 
جهان باقی اســت. پــروردگار عالم با 
قلیل،  مانند »متاع  کلماتی  از  استفاده 
لهــو و لعب و زینت و تفاخر« )کلماتی 
که حس ناپایداری و بی قراری دارند(، 
به بشــریت پیام داده است که آنچه 
در آن زندگــی می کنــد، قرارگاه 
گذرگاهی  فقط  بلکه  نیست،   ابدی 
موقت اســت. در ادامــه در این 
توضیح  بیشــتر  خصــوص 

خواهم داد. 

 گام سوم 
بررسی کلمة طیبه 

کلمــة طیبه و طیــب در قرآن بارها 
ذکــر شــده اند. طیب بــه معنی پاک 
و حالل اســت. برای اینکــه ابعاد این 
کلمــه را دریابیم، بایــد دربارة معانی 
و مصداق هایــی کــه برای ایــن کلمه 

بدانیم.  استفاده شده اند، بیشتر 
 کالم پــاک قابلیت عروج و صعود 
بــه آســمان را دارد و کالم پلیــد در 
همین دنیای فانی باقی می ماند )فاطر/ 

آیة 10(؛
 قول پاک باعث هدایت می شــود. 
ناپــاک نمی توانــد باعث حرکت  قول 
دائم، کامل و پایدار هدایت شود )حج/ 

آیة 24(؛
 پاکی و ناپاکی نمی توانند در کنار 
هم باشــند و دوام بیاورند. در نهایت، 
ناپاکی هــا و پلیدی ها از پاکی جدا و بر 

انباشته می شوند؛  هم 
 پاکی ها بــرای افراد پاک و ناپاکی 
برای افراد ناپاک است. این یک قانون 

الهی و خدشه ناپذیر است؛ 
 پاکی و پلیــدی نه تنها با هم برابر 
نیســتند، بلکه پلیدی تــوان مقابله با 

پاکی را ندارد )مائده/ آیة 100(؛ 
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 پاکــی و پلیــدی را نبایــد با هم 
ترکیب و جنســی با کیفیت نازل تولید 

کرد )نساء/ آیة 2(؛
 از زمیــن پاک  دانــه می روید و از 
زمین پلید جز پلیــد در نخواهد آمد. 
در واقع زمین ناپــاک قابلیت باردهی 
ندارد و اگر چیزی تولیــد کند، حتمًا 
بی ارزش و ناپایدار اســت )اعراف/ آیة 

 .)58

از موضوعات در کنار  این مجموعــه 
هــم فضایــی را تعریــف می کنند که 
این  گرفت  نتیجه  می توان  به ســادگی 
نشــانی ها برای وضعیتی است که باید 
ایجاد شــود و هم اکنــون وجود ندارد 
و بــا مجموعه ای از اقدامــات این فضا 
شــکل خواهد گرفت. این آیات از یک 
ســو ویژگی های طیب و طیبه را بیان 
می کنند و از سوی دیگر چگونگی نائل 
شــدن به آن عرصه و حیطه را روشن 
می سازند. برای ســاختن و رسیدن به 
حیات طیبه با ابــزار پلید و روش های 
پلید و شــیطانی، مخلــوط کردن حق 
و باطــل و کلمة ناپــاک و حرام، هرگز 

نمی توان انتظار پیروزی داشت. 

 در ادبیــات قرآنی موارد دیگری 
نیز قابل تأمل اند: 

 پاکی و طهارت بــا والیت ارتباط 
اوالدکم بمحبه  بوروا  مســتقیم دارند: 

ابیطالب...؛  علی ابن  
 پاکی با عقل ارتباط مستقیم دارد: 
یجعل الرجس علــی الذین ال یعقلون 

)یونس/ آیة 100(؛ 
پاکــی و پلیدی فقط جســمانی   
نیســت و روحی و قلبی نیز هســت: و 
امــا الذین فی قلوبهم مــرض فزادتهم 
رجســًا الی رجسهم، و اما آن ها که در 
دل هایشــان بیماری اســت، پلیدی بر 

پلیدی شان افزوده! )توبه/ آیة 1۲5(؛ 
 پاکی باعــث فهمیــدن و ناپاکی 
مانع از درک و فهم صحیح می شــود. 
به عبارت دیگر، هر مقدار پاکی بیشتر 
شــود، موضوعات مهم  تــر قابل درک 

می شوند؛ 
 شرط ارتباط و قطع ارتباط، پاکی 
و پلیدی اســت: فاعرضــوا عنهم انهم 
رجس، از آن هــا اعراض کنید )و روی 
بگردانید( چرا کــه پلیدند! )توبه/ آیة 

۹5(؛ 
 پاکی با ایمان نیز ارتباط مستقیم 
الرجس علی  دارد: کذلک یجعــل اهلل 
الذیــن ال یؤمنون، این گونــه خداوند 
پلیــدی را بــر افــرادی کــه ایمــان 
نمی آورنــد، قرار می  دهــد! )انعام/ آیة 

1۲5(؛
کلمة طیبه در کالم الهی درکنار این 

عبارت ها نیز دیده شده است: 
 :)38 آیة  )عمــران/  طیبه  ذریئ   

فرزندان پاک؛
 مســاکن طیبه )توبه/ آیة 72(: 

خانه های پاک؛
 ریــح طیبه )یونــس/ آیة 22(: 

بادهای پاک و حرکت آفرین؛
 کلمئ طیبــه )ابراهیم/ آیة 24(: 

کلمات پاک و هدایت ساز؛
 :)24 آیة  )ابراهیم/  شجرئ طیبه   
شبکة منســجم پاک که ریشه و ساقه 

و برگ دارد؛ 
 تحیــئ من عنــد اهلل مبارکئ 
طیبه )نور/ آیة 61(: ســالم و توفیق 
پاک و مبارک از ســوی پروردگار که 

نقطة شروع و آغاز است؛ 

 :)15 آیــة  )ســباء/  طیبه  بلدئ   
سرزمین های پاک که محل رستن و از 

خاک برآمدن است؛ 
 حیــائ طیبه )نحل/ آیــة 97(: 

زندگی پاک و طاهر. 
از مشــاهده و بررســی این آیات به 
روشــنی می توان فهمید اجزای حیات 

طیبه و راه رسیدن به آن چیست. 

 گام چهارم 
مقدمات زندگی پاک 

و ســایر محصوالت ایمان و عمل 
صالح 

آیة  97 سورة  مبارکة نحل برای رسیدن 
به حیات طیبه مقدماتی را بیان می کند 
که شرح و بسط آن ها می تواند موضوع 
را روشــن تر کند. این آیه به روشنی بر 
دو مقدمة مهــم تأکید می کند: ایمان 
و عمل صالح. پــروردگار عظیم برای 
ساختن و رســیدن به زندگی پاک دو 
حیطة مهــم را با تفکیک بیان می کند. 
ابتــدا تعلق فکــری به یــک مجموعة 
کامل منســجم، ارزشمند، الهی، پویا و 
قدرتمنــد، و دوم اقدام برای تحقق این 
اندیشه های درست و صحیح. اما سؤال 
مهم این اســت که این دو مقدمه، غیر 
از حیات طیبه، بــه چیزهای دیگر هم 
منجر می شوند یا خیر؟ برای این منظور 
باید آیاتی را که در آن ها ایمان  و عمل 
صالح در کنــار همدیگر قرار گرفته اند، 

بررسی کرد. 
»ان الذیــن امنــوا و عملــوا  
الصالحــات لهم جنــات تجری« 

)بروج/ آیة 11(؛ 
»ان  الذیــن آمنــوا و عملــوا 
البریه«  اولئک هم خیر  الصالحات 

)بینه/ آیة 7(؛ 
»اال الذیــن آمنــوا و عملــو ا 
ممنون«  غیر  اجر  فلهم  الصالحات 

)فصلت/ آیة 8(؛ 
»والذین آمنوا و عملوا الصالحات 
لنکفرّن عنهم سّیئاتهم« )عنکبوت/ 

آیة 7(؛
»والذین آمنوا و عملو ا الصالحات 
الصالحیــن«  فــی   لندخلنهــم 

)عنکبوت/ آیة 9(؛ 
»امــا الذیــن آمنــوا و عملو ا 
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الماوی«  فلهــم جنات  الصالحات 
)سجده/ آیة 19(؛ 

»و یســتجیب  الذیــن آمنوا و 
عملو ا الصالحات« )شوری/ آیة 24(؛ 
»و مــن عمل صالحــًا فهو مؤمن 
فلنحیینه حیوئ  طیبه« )نحل/ آیة  97(؛ 
»ان  الذیــن آمنــوا و عملــوا 
و  الرحمن  لهم  سیجعل   الصالحات 

دًا« )مریم/   آیة 96(؛ 
عملــوا  و  آمنــوا  »فاالذیــن 
 الصالحــات لهم مغفــرئ   و رزق 

کریم« )حج/ آیة 50(؛ 
الصالحات  و عملوا   آمنوا  »الذین 
طوبی لهم و حســن و مآب« )رعد/ 

آیة 29(؛ 
»ان  الذین آمنوا و عملو ا الصالحات 

یهدیهم ربهم« )یونس/ آیة 4(. 

از بررســی این آیات و آیات دیگری 
کــه در آن ها ایمــان و عمــل صالح 
به شــکل های گوناگون ذکر شــده اند 
می توان موارد زیــر را به عنوان حاصل 

ایمان و عمل صالح ذکر کرد: 
»فال خــوف علیهم« )مائــده/ آیة 

96(: رفع ترس و اضطراب و نگرانی؛ 
»ثم  اهتدی« )طه/ آیة 82(:  هدایت 

و رفع سرگشتگی و حیرانی؛
آیة  )طه/  العلــی«  درجات  »لهم 
باالی  درجــات  بــه  دســتیابی    :)75

شناخت؛ 
60(؛  )مریم/آیة  الجنئ«  »یدخلون 

ورود به بهشت و رضوان الهی؛ 
)نحل/  طیبه«  حیــائ  »فلنحیینه 
آیة 97(؛ زنده شدن در فضای زندگی 

ابدی پاک و حالل؛ 
آیة  )نســا/  اجورهم«  »فیوفیــم 
به تمامــی دریافت کردن تمام  173(؛ 
اجــر و پاداش های مورد انتظار و فراتر 

از انتظار؛
)یونس/  بایمانهم«  ربهم  »یهدیهم 
آیة 9(: رهایی از سرگشتگی و حیرانی 
در ســایة ایمان به خــدا، معاد، نبوت 

پیامبران و امامت ائمه؛ 
»ســیجعل لهم الرحمــن ودًا« 
)مریــم/ آیــة 96(: فرمانروایــی مهر 
و محبــت در جان و تن انســان ها در 

ارتباط با همدیگر و خداوند؛

)حج/  کریم«  رزق  و  مغفرئ  »لهم 
آیة 50(: بخشش و آمرزش گناهان، و 

متنعم شدن به رزق کریم؛ 
»لیســتخلفنهم فی االرض« )نور/ 
آیة 55(: جانشــینی و وراثت بر زمین 
و ریشــه کن کردن پایگاه شــیطان بر 

زمین؛ 
الصالحین«  فــی    »لندخلنهــم 
آیة 50(: داخل شــدن در  )عنکبوت/ 

زمرة افراد صالح؛ 
»لنخــرج... مــن الظلمات الی 
 النور« )طــالق/ آیــة 11(: خروج از 
ظلمت غفلــت و جهالت و ورود به نور 

هدایت و والیت؛ 
)بینه/  »اولئک هــم خیر البریه« 
آیة 9(: قرار گرفتــن در زمرة بهترین 

انسان های روی زمین؛
»یســتجیُب... و یزیــد هم من 
فضله« )شــوری/ آیة 14(؛ استجابت 
دعــا و درخواســت و دریافت چیزی 

بیشتر از آنچه خواسته ایم. 
 »لهم جزاء الضعف« )سبا/ آیة 37(:
برابری؛  پاداش های چندین  دریافت 

آیة  )انبیا/  لســعیه«  کفران  »فال 
94(: اطمینان به اینکه هیچ تالشی از 

بین نخواهد رفت؛ 
»فــال یخاف ظلمــًا و ال هضمًا« 
)کهف/ آیة 110(؛ هیچ هراسی از ظلم 
و ستم در مؤمنان رخنه نخواهد کرد؛ 
وســعها«  اال  نفســًا  نکلف  »ال 
)اعــراف/ آیــة 142(: خداوند با توجه 
بــه توان هر کــس از او انتظار خواهد 

داشت؛ 
»هــم فیها خالدون« )بقــره/ آیة 
82(: دســتیابی به جاودانگی در دنیا و 

آخرت؛ 
»طوبی لهم و حسن مآب« )رعد/ 
آیة 29(: رسیدن به عاقبت به خیری 
و بهشــت وعده داده شــدة پروردگار 

عالم؛ 
با بررسی دستاوردهای ایمان و عمل 
صالــح می تــوان به روشــنی دریافت 
این موارد به دنیــای مادی اختصاص 
ندارند. در عین حــال،  نمی توان آن ها 
را مجموعه ای فرازمینی دانست. موارد 
یادشــده راه و رسم زندگی درست در 

دنیا و حاصل آن را بیان می کنند. 

 گام پنجم 
جایگاه حیات طیبه 

زندگی پاک محصول ایمان و عمل صالح 
اســت و این در حالی اســت که ایمان و 
عمل صالح محصوالت فراوان دیگری هم 
دارند که بخشــی از آن ها ناظر به زندگی 
دنیا )رزق کریم یا جانشینی روی زمین و 
...( هستند و برخی به حیات ابدی و نهایی 
انسان مربوط اند )داخل شدن در بهشت و 
جاودانی در بهشت(. حال با سؤال مهمی 
روبه رو هســتیم: موارد بیست گانه ای که 
حاصل ایمان و عمل صالح هســتند، در 
یک رتبه و مقام اند یا خیر؟ و اگر بخواهیم 
تمام این محصوالت را در یک کلمه جمع 
کنیم، امکان پذیر و شایسته است یا خیر؟ 
پس از بررسی دقیق همة این عبارت ها 
و مرور دوبارة عبارت حیات طیبه می توان 
گفت، بیانی کــه دربرگیرندة تمام موارد 
بیست گانه است، عبارت »حیات طیبه« 
است؛ این عبارت معنی زندگی را دگرگون 
می کنــد و مرز مــرگ را از بین می برد. 
زندگی انســان هیچ گاه با مــرگ پایان 
نمی پذیرد، بلکه نمونة کوچک آن در دنیا 
بازسازی و در جهان آخرت اجرا می شود. 
به همین خاطر آیات متعدد قرآن کریم 
مانند »من کان فــی هذه اعمی فهو هو 
فی االخره اعمی و اضل سبیال« )اسرا/ آیة 
۷۲( به این موضوع اشاره دارند.  در حیات 
طیبه، زندگی دنیا و آخرت با هم تعریف 
می شوند و انسان همه جانبه و کامل دیده 
می شــود. در جهان آخرت محدودیت ها 
برداشته می شود و سقف کوتاه و دنیوی 
لذت و درد به بی نهایت می رســد. آخرت 
آیینة دنیا می شــود و همه چیز در آن به 

تکامل می رسد. 
در بخش های بعــدی به موضوع دنیا 
و آخرت بیشــتر خواهیم پرداخت. در 
نهایت می توان گفت، طراز تفکر اسالمی 
در حوزة آموزش، تعلیم و تربیت فرزندان 
جامعه در گفتمان حیات طیبه اســت. 
در این فضای فکری زندگی و حیات از 
دنیا فراتر مــی رود و ناظر بر همة ابعاد 

حیات و حیات ابدی انسان است. 
در بخش های بعدی به موضوع ایمان 
و عمل صالح و شبکة مفهومی گستردة 

آن اشاره می کنیم 
ان شاء اهلل
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محمد تابش

مهارت های 
گفت وگو

 در شماره های قبلی گفتیم مدرسه 
وقتــی کارآمد اســت کــه فضاهای آن 
مشوق، حامی و تسهیلگر یادگیری باشد. 
قدری هم دربارة کتابخانة کارآمد سخن 
به میان آمد. البته پرداختن به کتابخانة 
کارآمد فرصت بیشــتری نیــاز دارد که 
کنکاش و ادامــة واکاوی دربارة آن را به 
عهــدة خوانندگان محتــرم می گذاریم. 
هرچند در بخش های دیگر رد و نشــان 
کتابخانه به شکل های گوناگون مشاهده 

خواهد شد.
در این شــماره به دنبال شاخص های 
کالبدی و ویژگی های معمارانه ای هستیم 
کــه چرخ دفتــر معلمان مدرســه را با 
کارآمدی بیشــتری به گــردش درآورد. 
واضح اســت کارآمدی دفتر معلمان هم 
مشروط به آن است که در جهت کارآمدی 

کالن در مدرسه قرار گیرد و همان گونه 
که مدرسة کارآمد، مدرسة تسهیل کنندة 
یادگیری است، دفتر معلمان این مدرسه 

هم باید زمینة یادگیری را توسعه دهد.
اما اگر بخواهیم به ســرعت از مقدمات 
عبور کنیم و به نقطة کلیدی روشــنی 
دست یابیم، پرداختن به این پرسش که 
»دفتر معلمان مدرسه، با ویژگی اولویت 
دادن بــه یادگیــری، بــرای چه هدفی 
احداث و مبلمان می شــود«، ما را یاری 
می دهد و راه را برای ما روشن تر می کند.

پاســخ به این ســؤال در متن آن قابل 
مشــاهده اســت. مدرســه ای که برای 
دفتر  می گردد،  یادگیری هدف گــذاری 
معلمانــش هم بایــد بــرای یادگیری 
سازمان و ســامان یابد. به عبارت دیگر، 
دفتر معلمان با هدف توســعة یادگیری 

برای خود معلمان، می تواند نقش بسیار 
کارآمدی پیــدا کند. این دفتر به مکانی 
تبدیل می شــود کــه بــه صورت های 
گوناگون رشد معلمان را در پی دارد. اما 

چگونه؟
اینجا باید مراقب باشیم پاسخ هایی که 
در ابتدا بــه ذهنمان خطور می کنند، ما 
را به خود مشــغول و در نهایت متوقف 
نکنند. یعنی مواردی هســتند که برای 
رشد و توسعة معلمان الزم اند، ولی کافی 
نیستند. مثل اینکه بگوییم لوازم التحریر 
و چند کتاب مناســب معلمان، به همراه 
چنــد رایانه برای اســتفاده از کتاب ها و 
محتواهای علمی مجازی در ســطح ها و 
شــکل های گوناگون آن، دفتر معلمانی 
کارآمــد در جهت یادگیــری را فراهم 

می آورد.

چیدمان یادگیری
کارآمدی دفتر معلمان با معماری و مبلمان اثربخش

دفتر معلمان با مبلمان 
متنوع برای توسعة 
یادگیری معلمان با 

تشکیل گروه های 
کوچک
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این پاســخ همان قــدر بدیهی و اولیه 
اســت که وجــود میز، صندلــی، کمد، 
رخت آویز، نــور و تهویة طبیعی و حتی 
یک آبدارخانه که در شــکل امروزی آن 
به صورت آشــپزخانه ای کوچک و باز در 
گوشــه ای از دفتر قرار می گیرد، بدیهی 

هستند و فوری به ذهن می آیند.
اینجا ما بایــد به الیه های عمیق تری از 
موضوع هم فکر کنیــم. برای این منظور 
به نظر می رســد باید به دنبال یادگیری 
معلمان در شکل گسترده تری باشیم؛ به 
دنبال اینکــه دفتر معلمان به جز فضایی 
برای اســتراحتی کوتاه و برطرف کردن 
نیازهای اولیه، مانند قرار دادن وســایل و 
لــوازم صرف چای و غذا، مطالعه، تکمیل 
و ویرایــش طرح درس، جســت وجوی 
اینترنتی در راســتای محتواهای درسی، 
طرح سؤال یا تصحیح برگه های امتحانی و 
بسیاری از فعالیت های مشابه، چه کارکرد 

اساسی دیگری می تواند پیدا کند؟
همــة مواردی را که اشــاره شــد، در 
می توان  هــم  دیگــری  موقعیت هــای 

انجــام داد. حتی برای بعضــی از آن ها 
موقعیت های بهتری نیز نســبت به دفتر 

معلمان قابل فرض و دستیابی هستند.
کارکردی اساسی که به یادگیری برای 
خود معلمــان می انجامد، به این واقعیت 
وابســته است که ما باید این دفتر را یک 
»محیــط یادگیری اجتماعــی« بدانیم. 
مکانی که به شکلی طبیعی محل جمع 
شدن معلمان در ساعت هایی از طول روز 
اســت، بهترین فرصت مکانی است که 
به عنوان محیطــی اجتماعی به گونه ای 
طراحی شــود کــه امــکان یادگیری از 

یکدیگر در این فضا فراهم باشد.
اجتماعی  یادگیــری  محیط  بنابراین، 
با عنــوان دفتر معلمان، بــا ویژگی های 
یادگیــری از هم به کمــک گپ و گفت 
با هــم، یادگیــری از همدیگر به کمک 
فعالیت گروهــی با همدیگر، تکمیل کار 
همدیگر، هماهنگی با یکدیگر، تقســیم 
کار با یکدیگر، یادگیری از تجربه و دانش 
دیگرانی که حتی خارج از جمع معلمان 
حاضرنــد و در ایــن محیــط اجتماعی 

از آن هــا یــاد می شــود، یادگیــری از 
دانش آموزان تجربه ساز برای معلمان که 
در دفتر از آن ها ســخن به میان می آید 
و حتی به شــکل رســمی آن، یادگیری 
به کمک شــرکت گروهی در یک کارگاه 
آموزشــی، محیطی اســت که کارکرد 
اساسی یادگیری اجتماعی را تسهیل و از 

آن حمایت می کند.
بدیهی است تبدیل شدن دفتر معلمان 
نیازمند  اجتماعی  یادگیــری  به محیط 
ارادة گردانندگان مدرسه و همسویی آنان 
با چنین رویکردی اســت. اکنون فرض 
کنیم در یک مدرسه این هدف در اولویت 
قرار گیرد. در اینجا سؤال جدیدی مطرح 
می شــود که طراحی معماری و مبلمان 
دفتر معلمان بــه مثابة محیط یادگیری 
اجتماعــی، چه اولویت هــای نیازمند به 

توجهی دارد؟
به طور معمول، چیدمان مبلمان بیشتر 
مدرسه های ما به شکلی کاماًل دورچین 
صورت می پذیرد. این روش چه شــکلی 
از روابــط اجتماعی در دفتر را تســهیل 

تنوع مبلمان در 
دفتر معلمان برای 
فعالیت های متنوع
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می کند؟ واضح اســت کــه در این نوع 
چیدمان، معمــواًل در هر لحظه یک نفر 
صحبت می کند و دیگران شنونده اند. در 
برخی موارد هم گفت وگوی دو نفری در 
گوشه و کنار این فضا شکل می گیرد. این 
نوع چیدمان و گفت وگوها به محتواهایی 
ختم می شــوند که بین همــة معلمان 
درس هــای گوناگون ماهیتی مشــترک 

پیدا می کنند. پس احتمااًل از ذکر لطیفه، 
خاطرات و حتی بحث سیاســی پیشتر 
نمی روند و در سطح نازلی باقی می مانند 
که با شــأن و جایگاه یادگیری اجتماعی 

فاصله دارد.
اما پیشنهاد جایگزین چیدمان دورچین، 
چیدمانی است که فضا را تا حدی تفکیک 
کند و مثاًل امکان تشکیل گروه های چهار 
پنج نفره را نیز فراهم ســازد. اندازة اتاق 
معلمان، تعــداد کالس ها و به دنبال آن 
تعداد معلمانی که در یک زمان در دفتر 
معلمان حاضرند، تأثیر بســیار زیادی در 
موضوع دارد. بنابراین، متناســب با این 
شرایط، به طور کلی می توان گفت، بهتر 
است بخشــی از دفتر و اتاق معلمان در 
نقش ســابق خود باقی بمانــد. در این 
شرایط می توان حلقة به نسبت بزرگتری 
برای جمع های بزرگ تر در نظر گرفت و 
عالوه بر تجهیز فضا با کمدها، رخت آویز، 
رایانه، قالیچه ای کوچک و یک آبدارخانة 
کوچک حتی در ابعاد یک کابینت 60 در 
120 یا 180 سانتی متری در گوشه ای از 
دفتر، با قرار دادن میزهای گرد کوچک 
با قطر 70 ســانتی متر و قرار دادن چهار 
صندلی دور هر میز، فضاهای تشــکیل 

گروه های کوچک را فراهم ساخت.
در صورتــی که فضای دفتــر به اندازة 
کافی وســیع باشــد، می توان بخشی را 
به یک میــز کارگاهی و آزمایشــگاهی 
نیــز مجهز کرد تــا تولیــد محتواهای 
علمی با رویکردهــای عملی کارگاهی و 
آزمایشــگاهی در نظر قرار گیرد. خیلی 
خوب است که این بخش از دفتر در کنار 

دری باشــد که به فضای نیمه باز مجاور 
دفتر راه پیدا می کنــد و کمک می کند 
برخی از این فعالیت های کارگاهی که بو 
یا صدای نامطلوبی تولید می کنند، از آن 
فضای نیمه باز تجربه شوند. اگر همچنان 
فضای دفتر وســعت کافی داشته باشد، 
می توان با قرار دادن نیم ست مبل راحتی 
کوچک و قفســة کتاب در مجاورت آن، 
فضایی دنج برای تشکیل یک جمع سه 
چهار نفره از معلمــان در کنار کتابخانة 
کوچک دفتــر معلمان تشــکیل داد تا 
بتواند بخش دیگری از محیط یادگیری 

اجتماعی را سازمان دهد.
با این اوصاف، مدرســه هایی که دفتر 
معلمان بزرگی در اختیار دارند، شــرایط 
بهتــری نیز دارند. اما دربــارة دفترهای 
کوچکتر که امکانی برای توســعه ندارند 
نباید این گونه فــرض کنیم که فرصتی 
بــرای به پا کردن تمهیــدات الزم برای 
یادگیــری اجتماعــی و مشــارکتی در 

اندازه های حداقلی خود ندارند.
برنامه هــا و سیاســت های آموزشــی 
مدرسه و گردانندگان آن، و تمرکز روی 
بــا محوریت  اولویت هــای کارکردهای 
یادگیــری در همة فضاهــا، در ترکیب 
بــا معماری همســو و تســهیلگر انواع 
را  مدرســه  کارآمدی محیط  یادگیری، 
ارتقا می بخشــند. حتی اگر این رشــد 
کارآمدی مدرســة ما را به سطح باالیی 
از کارآمــدی نرســاند، می تواند به طور 
نسبی به آن نزدیک شود. بنابراین، دفتر 
کوچک هم می تواند به طور نسبی برخی 

از ویژگی های الزم را داشته باشد 

دفتر معلمان و دورچین 
صندلی ها، تعامالت 

اجتماعی بین معلمان را 
محدود می کند.
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 پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش در گروه پژوهشی جامعه شناسی و آموزش خانواده، در روز شنبه مورخ 25 آبان ماه، نشست تخصصی 
را با موضوع شاخص های جهانی پایگاه اجتماعی و منزلت معلمان در خانواده، مدرسه و جامعه برگزار کرد. سخنران اصلی این نشست، دکتر 

کیومرث فالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی با رتبة دانشیاری و مدیر گروه جامعه شناسی و آموزش خانواده بود.

در میانۀ راه
گزارشی از نشست تخصصی شاخص های جهانی پایگاه اجتماعی و منزلت معلمان 

گزارشی سودمند 
برای دست اندرکاران فرهنگی

 در ابتدای این نشست، دکتر قدسی احقر،
رئیس پژوهشکدة خانواده و مدرسه )اولیا 
و مربیان( گفت: »این نشســت بر مبنای 
پژوهش آقای پیتر دالتون۱ در خصوص 
شــاخص های جهانی پایگاه اجتماعی و 
منزلت معلمان در دنیاست. او توضیح داد: 
»این پژوهش را کیومرث فالحی ترجمه 
کرده و به صورت کتاب درآورده و انتشارات 

مدرسه منتشر کرده است.«
رئیس پژوهشــکدة خانواده و مدرســه 
توضیح داد: »از آنجــا که منابعی در این 
زمینه که از یافته های پژوهشی برخاسته 
باشد، کمتر منتشــر شده است، گمان بر 
این اســت که این نوشته، جدای از تازگی 
فرهنگی  برای دســت اندرکاران  موضوع، 
کشور و به ویژه دانشجویان حرفة معلمی 

سودمند باشد.«

جایگاه هفتم شغل معلمی 
در مقایسه با 1۴ حرفه

دکتر کیومرث فالحی در این نشســت 
تخصصی گفت: »یافته های این پژوهش 

براســاس طرح تحقیق جهانی بوده و بر 
مبنای آن از خانواده ها، معلمان و افراد دیگر 
که با مقولة تعلیم وتربیت آشنا هستند، به 
شکل میدانی سؤال شده است تا شاخص ها 

به دست آیند.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، دربارة شــاخص های جهانی، 
پایگاه اجتماعی و منزلت معلمان در این 
پژوهــش توضیح داد: »ایــن پژوهش به 
سرپرستی پرفسور پیتر دالتون استاد تمام 
رشتة اقتصاد دانشگاه کمبریج و دانشگاه 
ساســکث2 انجام یافته است. این بررسی 
در سال 2013 میالدی به سفارش بنیاد 
وارکی جمز3 به انجام رسیده و گزارش آن 
در سال 2016 ویرایشی دوباره شده است.

فالحی از جمله عوامل فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی، به مواردی نظیر »با 
ارزش تلقی شــدن احترام به معلمان به 
وسیلة دانش آموزان )فرهنگی و اجتماعی(، 
میزان حقوق دریافتی معلمان از نظر مردم 
و جامعــه )اقتصادی(،  نظر مردم و جامعه 
در مورد تعیین حقوق دریافتی معلمان بر 
)اقتصادی(،  دانش آموزان  مبنای عملکرد 
میزان اعتمــاد مردم به نظام آموزشــی 

)فرهنگــی و اجتماعی( و میــزان قدرت 
انجمن  های صنفی و اتحادیه های معلمان 

)سیاسی و اجتماعی( اشاره کرد.«
این استاد دانشگاه گفت: »این نظرسنجی 
از 21 کشــور جهان، بــا حضور یک هزار 

شرکت کننده انجام شده است. 
ایــن  در  شــرکت کننده  کشــورهای 
نظرسنجی شامل برزیل، چین، جمهوری 
چک، فنالند، هلند، آلمان، فرانسه، مصر، 
یونان، فلســطین اشــغالی، ایتالیا، ژاپن، 
ترکیه، ســنگاپور، کرة جنوبی، اســپانیا، 
سوئیس، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و ایالت 

متحدة امریکا بود.«
فالحی توضیح داد: »کشورها بر اساس 
عملکردشان در ارزیابی های پیزا و تیمز و 
به نمایندگی از قاره ها و نظام های گوناگون 
آموزشی برگزیده شــده بودند و نسبت و 
نمونة مناسبی از جمعیت هر کشور در این 

پژوهش حضور داشتند.
او ردة سنی شرکت کنندگان در پژوهش 
را 16 تا 70 ســال و بر اساس معیارهای 
»سن، جنس و منطقه« عنوان کرد و گفت: 
»داده های پژوهش براســاس نظرسنجی 
اینترنتی گردآوری و نتایج به دست آمده 

 ائلدار محمدزاده صديق - عكاس: اعظم الريجاني
گزارش
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از تحلیل آن ها در سه بخش کلیدی نشان 
داده شده است.«

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی این سه 
بخش کلیدی را شامل »پایگاه اجتماعی 
)منزلــت( معلمان، ادراک افراد نســبت 
بــه حقوق و پاداش معلمــان و کنترل و 

سازمان دهی معلمان« عنوان کرد.
کیومرث فالحــی دربارة یافته های این 
پژوهش گفت: »براســاس این پژوهش، 
شــغل معلمی در مقایســه با 14 حرفه، 
از نظر میزان احتــرام و حقوق دریافتی، 
در جایگاه هفتم اســت. در واقع، از نظر 
رتبه بندی در جایگاه متوسطی قرار دارد. 
به گفتة دکتر فالحی، هر چند هیچ اجماع 
بین المللی در مورد اینکه شغل معلمی با 
چه حرفه هایی قابل مقایسه است، وجود 
ندارد، اما دو سوم کشورهای مورد بررسی، 
منزلت اجتماعی معلمان را بیشتر در حد 
مددکاران اجتماعی و در کشورهایی مانند 
ایاالت متحدة آمریکا، برزیل و ترکیه، آن 
را هم شــأن و مقام مســئوالن کتابخانه 

می دانستند.
او ادامه داد: »بین کشورها از نظر میزان 
تشویق جوانان به شــغل معلمی تفاوت 
زیادی دیده می شد، به گونه ای که پنجاه 
درصد پدران و مادران چینی فرزندان خود 
را به این کار تشــویق می کردند. اما تنها 
هشــت درصد والدین شهروند فلسطین 
اشــغالی با این موضوع موافــق بودند.« 
دکتر فالحی گفت: »در کشورهای چین، 
کره جنوبی، ترکیه و مصر، بیشتر والدین 
تمایل داشتند فرزندانشان در آینده معلم 
شــوند و میزان احترام به معلمان نیز در 
این جوامع بسیار باالتر از دیگر کشورهای 

مورد مطالعه بود.«
او گفــت: بیشــتر شــرکت کنندگان 
کشورهای اروپایی این مطالعه بر این باور 
بودند که دانش آموزان با معلمان خود با 

بی احترامی برخورد می کنند.
او در خصوص برداشت جامعه نسبت به 
حقوق و دســتمزد معلمان بر مبنای این 
پژوهش گفت: »در کشورهای کرة جنوبی، 
ژاپن، سنگاپور و ایاالت متحده، دریافتی 
واقعی معلمان بیشــتر از مبلغی بود که 
مردم فکــر می کردند و در کشــورهایی 
مانند انگلیس، برزیل، نیوزیلند، اســپانیا 
و فنالند، این مبلغ به شــدت کمتر بود. 

به طوری که مردم این کشورها دستمزد 
عادالنه برای یک معلم را نسبت به میزان 
واقعی دریافتی آن ها حداقل بیست درصد 

بیشتر برآورد کرده بودند.«
استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: »بنابــر یافته های این نظرســنجی، 
در 95 درصد از کشــورها مطرح کردند 
که حقوق معلمان باید بیشــتر از مبلغی 
باشد که در حال حاضر دریافت می کنند. 
شــرکت کنندگان بر این بــاور بودند، به 
جای اینکه گفته شود: »برای بهبود نتایج 
عملکــردی دانش آموزان، حقوق معلمان 
افزایش یابد.« بهتر است گفته شود: »از 
نتایج عملکرد دانش آموزان برای افزایش 
حقوق معلمان استفاده شود.« همچنین، 
در پاســخ به این پرســش که: »آیا باید 
عملکــرد دانش آموزان مبنــای پرداخت 
به معلمان باشــد«، بیــش از 59 درصد 
از پاسخگویان کشــورهای مورد مطالعه 
با چنیــن کاری موافق بودنــد. به طور 
متوسط، 75 درصد از شرکت کنندگان از 
این 21 کشــور با موضوع یاد شده موافق 
بودند، اما افزونی این موافقت در کشــور 
مصر به 90 درصد و در کشورهای چین، 
فلسطین اشــغالی، برزیل و نیوزیلند به 

باالی 90 درصد رسید.«
او همچنین دربارة کیفیت آموزشــی 
گفت: »ســومین جنبه یا ُبعــد مهم از 
اهمیــت جایــگاه معلمان، نظــر افراد 
آموزش،  انتقال  دربارة کیفیــت  جامعه 
یا به عبارتی کیفیت بار آموزشــی آن ها 
بــرای دانش آمــوزان اســت. این جنبه 
به شــکل جدایی ناپذیری بــر موفقیت 
سیستم آموزشــی مؤثر است و دولت ها 
و اتحادیه ها در آن نقش بســزایی دارند. 
این جنبه با طرح ســه پرسش بررسی 

شــد: »اعتمــاد جامعه بــه معلمان در 
ارائــة آمــوزش خوب و درســت به چه 
میزان اســت؟ امتیاز و رتبه ای که مردم 
و جامعه به نظام آموزشــی کشور خود 
می دهند، چقدر است؟ نظر مردم دربارة 
تأثیر اتحادیه های صنفی بر شــرایط و 
میزان حقوق دریافتــی معلمان چگونه 
اســت؟« دکتر فالحی بــر مبنای این 
امتیازی  »متوسط  داد:  توضیح  پژوهش 
کــه مردم به اعتماد بــه معلمان در 21 
کشور داده بودند، بین 6/3 تا 10 بود. در 
هیچ کشوری امتیاز کمتر از پنج به این 
شاخص داده نشده بود که این رضایت یا 
اعتماد عمومی نسبت به معلمان را نشان 
می دهــد. میزان اعتماد بــه معلمان در 
کشورهای فنالند و برزیل از همه بیشتر 
و در کشورهای فلسطین  اشغالی و مصر 

در پایین ترین سطح قرار داشت.«
دکتر فالحی دربارة یافته های کلیدی 
ارتباط  پژوهش گفــت: »هیــچ  ایــن 
مشخصی میان پایگاه اجتماعی معلمان 
یک کشور، با نمرة شاخص آن ها و نتایج 
تحصیلی دانش آموزان آن وجود ندارد. با 
این حال، با توجه به تفاوت های ادراکی 
و فرهنگــی بین کشــورهای مختلف، 
سطح منزلت اجتماعی در آن ها متفاوت 
است. معلمان در کشورهای چین، کرة 
جنوبی، ترکیه، مصر و یونان نســبت به 
کشــورهای اروپایی از احترام بیشتری 
برخوردارند. فلسطین اشغالی و برزیل با 
نمره هــای 2 و 2/4 در پایین ترین ردة 

جدول قرار گرفته اند.

 پی نوشت ها
1.peter Dolton
2. Sussex
3. Varkey GEMS Foundation
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 سعيده اصالحی
شعر و دی

بعد رفتم به سراغ چمدان های قدیمی
عکس های من و دلتنگی و یاران قدیمی
تازه همسایة باران و خیابان شده بودیم
کاشی چاردهم، روبه روی کوی نسیمی

عشق را تجربه می کردم در دفتر انشا
شعر را تجزیه می کردم در دفتر شیمی

ابراهیم حســنلو،  متولد ۲5 آبان 1۳5۸ در شــهر ســهرود از توابع شهرستان 
خدابنده در استان زنجان، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و معلم مدرسه و 

مدرس دانشگاه است.
این شاعر معلم، ترانه سرا و نویســنده، مدیریت مؤسسة فرهنگی هنری »خانة 

دوست« را نیز بر عهده دارد و مسئول انجمن شعر و ادب »ناکجاآباد« است.
آثار منتشر شدة ابراهیم حسنلو عبارت اند از: مجموعه های  »سطری از آفتاب« 

و »عاشقانه ای برای ماه«.
او درقالب های غزل، ســپید، نو، ترانه، شعر آذری و نثر ادبی طبع آزمایی کرده و 

مقاالت و تحقیقات ادبی متعددی نگاشته است.
بخشی از یادداشت های این معلم شاعر را با هم می خوانیم:

 بهترین شــعرها باید در فکر، زبان و لحظه های مردم جاری باشند؛ شعرهایی 
که خواسته ها، دردها و باور های مردم را فراموش نکرده و درخود جای داده باشند.

در شعر، گاهی ردی از هنرهای دیگر هم دیده می شود، مثل نقاشی، موسیقی و 
معماری، که می شود آن را تماشا کرد و پا به پای مصراع ها در کوچه باغ ابیات آن، 

منظره های تازه و دیگرگونه ای دید.
وقتی کلمه، موسیقی، فکر و نگاه شعر با بهترین رویکرد و نمایش دست به دست 
هم می دهند تا نقش خود را به بهترین شــکل ممکن ایفا کنند، شــعر به طرزی 

اعجازگونه به مذاق جان نیز خوش می آید.
 شــاعر از بلندترین قســمت جهان به زمان نگاه می کند تــا خوب ببیند و 
ره یافته هایش را با هزاران پنجرة تماشایی و ظریف، با شور و تازگی و رنگارنگی، به 

شکلی هنرمندانه بیان کند.
 داشته های شاعر، مثل تجربه های زندگی، روحیه، سلیقه ها و آموزه هایش، در 
فکر، زبان و جریان شعری او ســهم بزرگی دارد، زیرا سرمایة اصلی شاعر شعری 
است که از آن می توان به آینة وجودش پی برد؛ زیرا شاعر جهان بینی روشنی دارد 

و ارمغانش روشنی و شکوفایی است.
 شــاعر ایمان قشنگی به مرگ و زندگی دارد و در مسیر رسیدن به سرآغازی 

درخشان و عظیم است؛ سرآغازی که باید به احترامش عاشق بود.
 و دلشورة واقعی ادبیات ما »انسان« است؛

دلشورة مقدسی که به نجات انسان  می اندیشد.
همان انســانی که به »قلم« سوگند داده می شــود تا او را به سرمنزل سعادت 

رهنمون باشد.
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زنگ اول
باران که انگشت می کشد بر شیشه ها، 

روزنه ای باز می شود برای تماشایت.
دلــم را می فرســتم که بــدون چتر 
همبازی ات شــود و همراه با تو، پا بکوبد 

روی همة دل تنگی ها.
باران دســت در گردنــت می اندازد و 
جیب هایــت را پر می کنــد از آوازهای 

خیس.
تو می خندی و باد صدایت را برای همة 

پنجره ها بازخوانی می کند.
نگاه کن

پرنده ها در آغوش درخت پناه گرفته اند 
و ابرهــا قطره قطره  قــل می خورند روی 

شیروانی قدیمی سقف مدرسه.
در مدرســه باز است و دوستانت که از 
راه می رسند، توی حیاط، رنگین کمان به 
راه می افتد و دلم گم می شود در هیاهوی 

صبحگاهی تان. 
بیا و بیاموز رموز ســعادت را از معلمان 

که پیامبران دانایی اند.
شــاید تو نیز روزی به همین پیامبران 

بپیوندی.
سال ها پیش، نظامی گنجوی نیز در 

»مخزن االسرارش« سرود:
پردة رازی که سخن پروری است

سایه ای از پردة پیغمبری است
پیش و پسی بست صف انبیا

پس شعرا آمد و پیش انبیا

معلم 
شاعر
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روشنا
تمام وسعت جغرافیای ما لبخند

بهشت خرم تاریخ لحظه ها لبخند
برای پنجره های به سمت ویرانی
دو بال آبی تا اوج روشنا لبخند

و من که وسعت اندوه روزگارانم
سرشک عمر مرا دست بر دعا لبخند

مرا شکوفة اردیبهشت باغت کن
بهشت من، که بمانم همیشه با لبخند

بانو
بانو

قامت بلند عشق!
جامة غریبی را بر تنم می بینی؟

مدادرنگی های کودکی ات را بردار
برایم لبخند ستاره ای را نقاشی کن

که به جانم نور می ریزد
بانو

چرا »عشق« را نمی میرند
معشوقان، لیلی نیستند!

چه کســی باد و آب و خاک و آتش را 
اندیشید

که کوه متولد شد

بانو 
من و تو که آفریده می شدیم

خدا لبخند می زد
من و تو
عشق را 
می آفرید

بانو
بامدادان از ته مانده های شراب شبانه ات

 آغاز می شود
با خونی که در رگ های آفتاب

جاری کرده ای
مرا هم آغاز کن

هیس! گل ها خواب اند!
مجموعه شعر 

کتاب »هیس، گل ها خوابند« جدیدترین مجموعه شعر شاعر معاصر 
مرتضی امیری اســفندقه است که انتشــارات شهرستان ادب با 

اشعاری در قالب نیمایی منتشر کرده است.
این شــاعر در کنار زبان آوری اش، کــه تا حدودی رنگ و بوی کهن 
دارد، توانسته است با کاربرد زبان محاوره، به سروده های خود تازگی و 

طراوت ببخشد و آن ها را برای مخاطب خواندنی کند.
ناشر این مجموعه معتقد است مخاطب عام نیز می تواند با آن اشعار 

ارتباط برقرار کند.

معرفی
کتاب

شعری از این مجموعه را با هم می خوانیم:
ای تمام زخم های کهنه

زخم های کاری ام
زخم های خسته ام

ای تمام لحظه های لخته بسته ام
ای تمام عقده ها، تمام اضطراب ها

فرصتم دهید
تا دوباره بی نقاب زندگی کنم
در حضور آفتاب زندگی کنم

ای تمام گیر و دارها
حصارها

ای تمام انتظارها، غبارها
تمام بارها

فرصتم دهید تا دوباره با خدا
آشتی کنم

ای دروغ ها فریب ها
ای عجیب ها غریب ها

فرصتم دهید تا دوباره 
آنکه داشتم پا به پای »عشق« می شدم شوم

فرصتم دهید تا »خودم« شوم
»خودم« شوم

دو شعر از ابراهیم حسنلو:
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تربیت 
اقتصادی

اگر امــروزه اولویت نظــام، به فرمودة 
رهبــر معظم انقالب، اقتصــاد مقاومتی 
اســت، الیه ای مغفول و بســیار مهم و 
اساســی از آن، لزوم گفتمان ســازی و 
فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه 
اســت و این محقق نخواهد شد، مگر با 
طراحــی و برنامه ریزی و تولید محتوای 
فاخر و هدفمند در جهت فرهنگ سازی 
درســت و دقیق در مــورد کار، تولید، 
مصرف ، بهره وری، و اســتفادة درست و 

بهینه از منابع. 
اقتصــاد مقاومتی بدون این ها شــکل 
نخواهد گرفــت. برخالف تصــور رایج، 
تربیت اقتصادی صرفًا انتقال دانسته هایی 
در مــورد پول و تجارت نیســت. تربیت 
اقتصــادی از مفاهیمی کلیــدی مانند 
انتخاب و تصمیم گیری به عنوان مفاهیم 
محــوری در همة برنامه های تربیتی این 
حوزه در دنیا شروع می شود. این زنجیره 
با مفاهیم کلیدی دیگری کامل می  شود 
و در نهایــت نظام فکــری صحیحی را 
شکل می  دهد که پشتیبان تصمیمات  و 
عمل اقتصادی است؛ انتخاب های درست 
اقتصــادی به  صورت کار درســت، تولید 
صحیح و مصرف عاقالنه و سرمایه گذاری 
مدبرانــه متبلور می شــوند و در صورت 
شکل  نگرفتن الگوریتم فکری صحیح در 
انتخاب، به طور قطع همة تالش ها ابتر و 

ناقص خواهند ماند. 

 شروع تربیت اقتصادی از کودکی 
و  فرهنگ ســازی  دنیــا  همــة  در 
تربیــت اقتصادی را از ســنین کودکی 
آغــاز می کننــد. هم به دلیل ســهولت 
آموزش پذیــری کــودکان و یادگیــری 
مؤثر آموزه ها به ویژه مفاهیم کلیدی در 
سنین کودکی و هم به دلیل تأثیر گذاری 
کودکان بر بزرگ ترها کــه نمونة موفق 
آن در کشور ما طرح »همیاران پلیس« 

است. 
 امســال سال »رونق تولید« است. این 
مفاهیم را باید وارد برنامة تربیتی نســل 
آینده کرد. شــکل زیر یکی از لوحه های 
آموزشی در پایه های ابتدایی مدرسه است 
که دانش آموز را بــا مفهوم تولید کننده 
آشنا می کند. با کمک این لوحه، آموزگار 
در مورد اهمیت تولید کننده برای اقتصاد 
صحبت می کند، از دانش آموز می خواهد، 
یک بند بنویسد با این موضوع که وقتی 
بزرگ شــد، می خواهد چه کاالیی تولید 
کند یــا چه خدمتی ارائه دهد. مطابق با 

مضمون بند، یک نقاشی هم بکشد. 

Write a paragraph entitled,  
"What Good or Service I Want to 
Produce When I Grow Up." Draw 
a picture to go with the paragraph.

 فرهنگ اقتصــادی صحیح از جمله 
پیش نیازهای توسعه و پیشرفت اقتصادی 
در همــه جــای دنیا بوده و هســت. اگر 
جامعه ای در دنیا پیشــرفت کرده، به طور 
قطع، نظام آموزشی پیشــرفته ای داشته 
که در همــة حوزه ها، از جملــه اقتصاد، 
موفق بوده است. در سال 1983 میالدی 
در آموزش و پرورش آمریکا سندی منتشر 
می شود که جامعة آمریکا را به دلیل نظام 
آموزشی حاکم و نارسایی های موجود در 
آن، »ملتــی در خطر« توصیف می کند و 
ســعادت، امنیت و حیثیت آن جامعه را 
در گرو اصالح نظام آموزشــی آن معرفی 
می کنــد. در پی این گــزارش، اصالحات 
گسترده ای در نظام آموزشی آمریکا انجام 
می شــود که از جملة آن ها تدارک برنامة 
منسجمی از تربیت اقتصادی و مالی در همة 
دوره های تحصیلی در مدرسه ها و رسانه ها 
است؛ این مجموعه که به »استانداردهای 
تربیت اقتصادی« مشــهور است، اهداف 
تربیتی ایــن حوزه را در هر دورة ســنی 
روشــن می کند و از دست اندرکاران نظام 
تربیتی می خواهد بر اساس آن برنامه ریزی 

و تولید محتوا کنند. 
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تربیت
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واقعًا تولید کننــده را باید تربیت کرد، 
وگرنــه آنچه حاصل می شــود، بیشــتر 
ســوداگر خواهد بــود نــه تولید کنندة 
واقعی! تولید هم، عالوه بر حســابگری 
اقتصادی، عشق می خواهد، و گرنه تنها با 
اقتصادی کنار گذاشته  تغییر محاسبات 
می شــود. این عشق و عالقه به آفرینش 
و تولید را کــه زمینة آن ودیعه ای الهی 
در همة انسان هاســت، باید پرورش داد. 
بخشــی از اهداف انگیزشی نظام تربیتی 
و رســانه ای کشور باید در خدمت ایجاد 

انگیزة تولید از کودکی باشد. 

 فرهنگ کار و اشتغال 
به دلیل فارغ التحصیلی، خیل عظیمی 
از جمعیت جوان و تحصیل  کرده در دهة 
90 به بازار کار ســرازیر شدند. می توان 
اولویت اصلی مشــکالت اقتصادی کشور 
در دهة جاری را بیکاری دانش آموختگان 
دانشگاهی دانست. طبق آمارهای رسمی، 
اگرچه نرخ بیکاری در کل کشور وضعیت 
وخیمی ندارد، اما آنچه نگران کننده است، 
ترکیب بیکاران است؛ به طوری که درصد 
بیکاران دارای مدرک دانشگاهی به بیش 

از بیست رسیده است. 
آنچه معمواًل اقتصاد دانان و صاحب نظران 
ارائــة  و  آسیب شناســی  در  کار  بــازار 
پیشنهاد های سیاســتی در ایجاد اشتغال 

و اصالح این حوزه مطرح می کنند، بیشتر 
بر اصــالح محیط کســب و کار و ایجاد 
ظرفیت های جدید با سرمایه گذاری و ورود 
فناوری استوار است. معمواًل از این موضوع 
غفلت می شــود که بخشــی از مشکالت 
ساختاری در حوزة کار و اشتغال در کشور 
ما فرهنگی است و بدون اصالح آن، ممکن 
است سایر سیاست گذاری  ها نیز به نتیجة 

مطلوب نرسند. 
ایجــاد فرهنــگ کار و تولیــد و آنچه 
امروزه به عنوان یکــی از کلیدهای حل 
معضــل بیــکاری در دنیا بــدان توجه 
می شــود، یعنی کارآفرینی، از یک سو و 
از تولیدات  فرهنگ مصرف و اســتفاده 
داخلی از ســوی دیگر، به صورت مکمل 
می توانــد نتایج عمیقی بر بــازار کار و 

فضای تولید کشور بگذارد. 
در سند تحول آموزش و پرورش، با عنایت 
به اهمیت موضوع، یکــی از اهداف کالن، 
»ســاحت تربیت اقتصــادی و حرفه ای« 
تعریف شده و در آن از نظام تعلیم وتربیت 
خواسته شده است نسل آینده ساز کشور را 
به گونه ای تربیت کند که: »با درک مفاهیم 
اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی 
از طریــق کار و تــالش و روحیة انقالبی و 
جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، 
مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با 
رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با 
دیگران، در فعالیت های اقتصادی در مقیاس 

خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت کند.« 
همچنین: 

»دارای حداقــل یک مهارت مفید برای 
تأمین معاش حالل باشند، به گونه ای که در 

صورت جدایی از نظام رسمی تعلیم و تربیت، 
در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و 

ادارة خانواده را داشته باشند« 
پیاده ســازی این هــدف می طلبد که 
تغییری بنیادین در محتوای آموزشی نظام 
تربیت رســمی و نیز محتوای برنامه  های 
رسانه ای در نظام تربیت غیررسمی ایجاد 
شود تا نسلی تربیت شود که در چارچوب 
نظام معیار اسالمی به عنصر کار و تالش 
بنگرد و با لحاظ عقاید، اخالقیات و احکام 
اقتصادی دینی، مشــارکتی ســازنده در 
فعالیت های اقتصادی داشته باشد؛ ضمن 
اینکه در مجموع حرفــه ای بیاموزد و یا 
به عنوان یک عنصــر کارآفرین، در نظام 

اقتصادی کشور خلق ارزش کند. 
چنیــن محتوایــی برای دیگر اقشــار 
جامعــه کــه از تربیت عمومی رســمی 
قالب های  در  می تواند  گذاشــته اند،  نیز 
ارائه  غیررســمی  به صورت  و  متفــاوت 
شود؛ به  شــرطی که اهمیت و ضرورت 
آن و نیز اثرگذاری اش بر نتایج فعالیت ها 
احساس شــود. برای مثال، در دوره های 
ضمن خدمت کارکنان دستگاه ها چنین 
اقتصادی گنجانده و  فرهنگ  مؤلفه های 
محتوای جذابی برای آن تدارک شــود. 
در برنامه سازی رســانه ای بر این عناصر 
تأکید شود و فعاالن عرصة فرهنگ سازی 
کار، تولید و کارآفرینی در کشــور مورد 

تقدیر و تشویق قرار گیرند  
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بازی 
در کالس

 چند کلمۀ خودمانی
آیــا برای شــما پیش آمده اســت که 
در مــورد تشــکیل گروه توســط خود 
دانش آموزان با مشکل مواجه شده باشید؟ 
یا پیش آمده اســت بچه ها بعد از مدتی 
بخواهند گروه خود را ترک کنند یا از آن 
جدا شوند؟ معمواًل بعضی بچه ها پس از 
اتمام کار می گویند ای کاش این فرد توی 
گروه ما نبود و وقتی علت را می پرســی، 
می گویند او عالقه ای به این کار نداشت و 

زیر بار مسئولیت نمی رفت.
مهم ترین نکته در ایجاد »گروه موفق«، 
تشــخیص صالحیت و توانایی افراد برای 
مسئولیت هایشــان اســت. دانش  آموزان 
معمواًل  افراد گروه شــان را بدون توجه به 
فاکتورهای گروه موفق انتخاب می کنند و 
معیار انتخاب هم بیشتر صمیمیت است 
که برای موفقیت گروه کافی نیست. برای 
انتخاب هم گروهی مناسب و تشکیل گروه 
موفق نکات و دســتورالعمل های زیادی 
وجود دارد، اما قبــل از هر کار افراد باید 
بر اساس کاری که قرار است انجام شود، 
تشخیص دهند چه کسی مناسب تر است. 

بنابراین، الزم است دو موقعیت را در نظر 
بگیرند؛ ابتدا بدون در نظر گرفتن هدف 
و معیارهای صالحیت و سپس با در نظر 
گرفتن هدف و انتخــاب برمبنای معیار 

متناسب با موضوع کار گروه.
در این مقاله، دربارة چگونگی طراحی 
کالس شادی نوشته ام که تشکیل گروه 
در آن مهم است. و سعی کرده ام با خلق 
ســاختاری  گروهی،  یادگیری  موقعیت 
ایجاد کنم که دانش آموزان نکات کلیدی 
تشکیل »گروه موفق« را استخراج کنند 
و آن ها را در گروه ســازی خــود به کار 

گیرند.
اکثر اوقــات مفهــوم تیم بــا مفهوم 
کارگروهی یکسان در نظر گرفته می شود. 
اگر چه در هر دو حالت تعدادی افراد قرار 
است با هم کار مشترکی انجام دهند، اما 
اشتیاق کمک به یکدیگر در تیم، فضای 
کار را جــذاب و متفــاوت می کند. مهم 
است افراد »حال خوب با هم کار کردن« 
را  تجربه کنند. در اینجا اصراری به بیان 
تفــاوت تیم و گروه نداشــته ایم و هر دو 

مفهوم را یکسان در نظر گرفته ایم .

 چکیدۀ کالس
ابتــدا از بچه ها بخواهیــد فعالیت اول 
)پرتاب کــش( را انجام دهند. پس از آن 
باید معیارهایی را که بر اساس آن هم تیمی 
خود را انتخاب کرده اند،  یادداشت کنند 
و کنار بگذارند. حال دربــارة معیارهای 
درست انتخاب هم تیمی، با آن ها گفت وگو 
کنید. در ادامه،  نحــوة  انجام فعالیت دو 
)برج روزنامه ای( را توضیح دهید و بعد از 
آن ها بخواهید این بار هم تیمی خود را با 

توجه به معیارهای درست انتخاب کنند.
بهتــر اســت در مقام تســهیل گر و 
اول،  فعالیت  از  پــس  هدایت کننــده، 
فقــط از دانش آمــوزان بپرســید برای 
این مســابقه افراد باید چه ویژگی هایی 
داشته باشــند تا کارها بهتر پیش برود 
)بــرای مثال، توجه بــه هدفی که تیم 
انتخاب شــده اســت، دقت،  برای آن 
ســرعت، خالقیت، رهبری، پیرو بودن، 
شــوخ طبعی، و ســاکت بودن(، کمتر 
صحبت کنیــد و اجازه دهیــد بچه ها 
بیشتر صحبت کنند. از میان گفته های 
آنان نکات درس را تکرار و تأکید کنید.

28

هدف گذاری
در

کار گروهی

 زهرا آقايی، معلم درس اقتصاد و کارآفرینی در استان البرز
عكاس: غالمرضا بهرامي
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 فعالیت دوم: برج روزنامه ای
هدف: انــرژی زا، تقویــت کارتیمی، تصمیم گیــری جمعی، 

یادگیری از خطا
ردة سنی: متوسطه های اول و دوم

مدت: ۲0 دقیقه
فضای اجرا: کالس درس یا حیاط مدرسه

ابزار: 10 صفحه روزنامة باطله برای هر گروه
روش اجرا: بچه های کالس را به گروه های پنج  نفری تقسیم 

کنید.
پس از گروه بندی توضیح های زیر را به بچه ها بدهید:

»هر گروه فقــط با روزنامة بدون چســب و بدون تکیه دادن 
برج به دیوار، یک برج روزنامه ای می سازد. گروهی برنده است 
که در مدت 15 دقیقه بلندترین و مقاوم ترین برج را ســاخته 

باشد.«
به منظور تأکید بر هم فکری و همکاری در تیم، از آن ها بپرسید 
هر گروه دربارة ساخت این برج چگونه عمل کردند و هم فکری 

افراد گروه چه نقشی در موفقیت داشت؟
بعــد از اجرا و بحث و گفت وگو از آن ها بخواهید به برگه هایی 
که روی آن هــا معیار هم گروهی را نوشــته بودند برگردند و 
دوباره جوابشــان را بخوانند و درباره اش فکر کنند. بپرسید آیا 
می خواهید مــورد دیگری به آن اضافه کنیــد؟ از چند گروه 

بخواهید موارد جدیــد را برای همه بخوانند و دربارة موفقیت 
در گروه رابطه اش با معیارهایی که نوشته اند، صحبت کنند.

 فعالیت اول: پرتاب کش 
هدف: انرژی زایی، تقویت کار تیمی،  تصمیم گیری جمعی، و یادگیری از خطا

ردة سنی: متوسطه های اول و دوم
مدت:10 دقیقه

فضای اجرا: سه متر کش پهن با عرض پنج سانتی متر دو سر آن گره خورده 
باشد. توجه کنید که پهنای کش حتمًا پنج سانتی متر یا بیشتر باشد تا وقتی 
رها می شود، در حوالی دایره بیفتد، وگرنه بیرون دایره می افتد. گچ برای رسم 

دایره روی زمین.
روش اجرا: بچه های کالس را به گروه های پنج نفری تقسیم کنید.

پس از گروه بندی، توضیح های زیر را به بچه ها بدهید.
»یک دایره به شعاع نیم متر روی زمین رسم کنید. دور آن یک دایرة بزرگ تر به 
شعاع یک ونیم متر بکشید. هر پنج نفر اعضای گروه دور دایرة بزرگ تر بایستید و 
کش را با یک انگشت نگه دارید و بکشید. هم زمان، طوری کش را رها کنید که 

در حوالی دایرة کوچک تر بیفتد. این کار را می توانید سه بار انجام دهید.
با همدیگر دربارة بهتر شدن کار صحبت کنید و راه حل ارائه دهید.«

هــدف از ایــن فعالیت، هم زمانی فکــر و عمل پرتاب کردن توســط تمام 
دانش آموزان اســت. نکتة مهم دربارة اجرا این اســت که هر چه کش پهن تر 
باشد، امکان افتادنش در حوالی دایره بیشتر است. از این رو حتماً  کشی استفاده 
کنید که پهن تر است و قدرت کشیده شدن کمتری دارد تا دانش آموزان موفق 

شوند و از کار تیمی احساس ناکامی نکند. 
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ارزشیابی

عبور از منطقۀ امن

آن روز مباحث کالسمان کمی پیچیده 
و ذهنی شــده بود. بچه هــا باید عالوه بر 
فهم صورت مسئله، مسائل را با روش های 
خالقانه ای حل می کردند. به تجربه دیده 
بــودم هرگاه الزم شــود بچه ها به صورت 
تلفیقــی از مهارت هــای ریاضی در حل 
مسائل شــیمی اســتفاده کنند، حسی 
شــبیه ترس یــا نبــود اعتماد به نفس به 
سراغشــان می آید. زمزمه های شکایت از 
سختی مسئله از اطراف کالس به گوشم 
می رسید. شــنیدن نق زدن هایشان برایم 
آزاردهنده شده بود. از خودم می پرسیدم، 
آیا نمی شــد مطلب را به نحوی ارائه کنم 
که وحشت زده نشوند؟ چون واقعًا دوست 
نداشتم همین اول کار بچه ها از حل مسائل 
جدید دچار ترس شــوند، چرا که در این 
صورت یادگیری سخت تر می شود و نوعی 
کوری یادگیری اتفاق خواهد افتاد. از شما 
چه پنهان، در این میان قسمت دیگر ذهنم 
هم شــروع کرده بود به عصبانی شدن از 

بچه ها و ... .

تصمیم گرفتم این مسئله را با خودشان 
در میــان بگذارم. روی تختــه یک دایرة 
بزرگ کشیدم و دو دایرة متوسط و کوچک 
در دل آن اضافه کردم )شکل 1(. بچه ها که 

تعجب کرده بودند، ساکت شدند.
گفتم بیایید کمی در مــورد یادگیری 
مطالب دشــوار بــا هم صحبــت کنیم. 
درونی ترین دایــره و درواقع کوچک ترین 
آن ها منطقة امن یادگیری اســت. فرض 
کنید من به شــما روش حل یک مسئله 
را یاد بدهم و بقیة مسائل به همان شکل 
قابل حل باشــند. در امتحــان هم فقط 
همان نمونه مسئله را از شما بخواهم. شما 
خیالتان راحت اســت که همه چیز تحت 
کنترل اســت و هیچ نکته ای جا نیفتاده 
است. بچه ها که گل از گلشان شکفته بود، 

با هم گفتند: »خانم اینکه عالیه!«
خندیــدم و گفتم: »حتمــًا همین طور 
است، چون در این حالت شما در منطقة 
امن هستید و طبیعی اســت که در این 
حالت نگرانی حس نمی کنید. اما یادگیری 

جدید در دایرة میانی اتفاق می افتد. در این 
مرحله، آموخته های قبلی شما بسط پیدا 
می کند. ســؤاالت جدیدی برایتان ایجاد 
می شــود و وارد منطقه ای می شــوید که 
تاکنون آن را نمی شناختید و این کمی با 
احساس نگرانی همراه است. اما کنجکاوید 
و در حال آموختن مطالب جدید سعی و 
خطا می کنیــد، راه های متعدد را امتحان 
می کنید، کشف می کنید و گرچه به طور 
موقت احســاس امنیت خود را از دست 
می دهید، اما از آموختن و کشــف کردن 

خود لذت می برید.
در این میان، بعضی از ما یا از وجود چنین 
منطقه ای آگاهی نداریم و یا صبوری ماندن 
در منطقة یادگیری را نداریم. انعطاف الزم 
برای ماندن و تالش برای یافتن را از دست 
می دهیم و به »منطقة وحشت« که دایرة 

بزرگ تر است،  فرار می کنیم.
در ایــن حالت انــگار در مغز ما به روی 
هرگونه یادگیری جدید بســته می شود. 
ترس مــا را فرا می گیرد و حس می کنیم 
چیزی نمی فهمیم. حتی ممکن است فکر 
کنیم یادگیری چنین مطلبــی خارج از 

استعداد و توان ماست.
وقتی من می خواهــم مطلب جدیدی 
برای شــما بگویم و زمزمه هایی می شنوم 
که »وای این چقدر سخته!« یا »من اصاًل 
نمی فهمم«، نگران می شوم مبادا یکی از 

 »اگر می خواهید احســاس امنیت کنید، آنچه را از قبل می دانید انجام 
دهید. اما اگر می خواهید رشد کنید، حداکثر توانمندی و صالحیت خود را 
به کار گیرید و تا مرز آن پیش بروید، این به معنای از دســت دادن موقتی 
امنیت اســت. بنابراین، هر وقت دقیقًا نمی دانید دارید چه کار می کنید، در 

حال رشد هستید ...« )ویسکوت، 2003(.
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شما به این منطقة وحشت وارد شده باشید. 
جالب اینجاست که گاهی با اعالم ترس و 
وحشت خود ممکن است دوستان دیگری 
را هم که در حال کشــف و جست وجو در 
منطقة یادگیری هستند، به سمت منطقة 

وحشت فراری دهیم.
استقبال بچه ها از این توضیحات جالب 
بود. گویا آگاهی از مناطق یادگیری باعث 
شد مســئولیت یادگیری خود را به عهده 

بگیرند.
البته یادگیری بــرای هر کس متفاوت 
اســت و منطقة یادگیری یا محلی که در 
آن هر کس از کنج امن خود خارج شود، 
برای هر یادگیرنده ای متناسب با خود فرق 
دارد. فرض کنید برای تفریح به منطقه ای 

جنگلی وارد می شــوید؛ فضای طبیعی و 
کشف مسیرهای جنگل می تواند برای شما 
تجربه ای شاد همراه با کنجکاوی و هیجان 
باشــد که کمی هم با ترس از خطرهای 
ناشناخته، مثل گم شدن همراه است. اما 
ممکن است به هر دلیلی، مثل تجربه های 
تلخ گذشته، یا شنیدن اخبار وحشتناکی  
در مورد آن منطقه، ترس چنان بر شــما 
مستولی شــود که حاضر نباشید مسیر را 
ادامه دهید. شاید یادگیری مطالب جدید 
در مغز ما هم شــباهت هایی به مثال باال 

داشته باشد.
مــدل مناطــق یادگیــری را اولین بار 
معلمی آلمانی بــه نام تام سنینگر ارائه 
کرد. او معتقد اســت برای یادگیری باید 

منطقة امن

منطقه یادگیری

منطقه وحشت

Panic Zone

Learning Zone

Comfort Zone

شکل 1. مناطق یادگیری

در ناشــناخته ها تحقیــق و تفحص کرد. 
منطقة امن محلی  اســت که مــا در آن 
زندگی می کنیــم و همه چیز آن برایمان 
آشناســت و در آن نیازی به خطر کردن 
نداریم. این منطقه بسیار مهم است، چون 
محلی  است که ما می توانیم به آن برگردیم 
و روی آموخته های خود تأمل کنیم. گرچه 
ماندن در این منطقه به ما احساس امنیت 
می دهد، اما برای آشــنایی با ناشناخته ها، 
باید آن را ترک کنیم و در منطقة یادگیری 
یاد بگیریم و رشد کنیم و قدم به قدم منطقة 
امن خود را گسترش دهیم و بر مساحت 
دایرة آگاهی خود بیفزاییم. برای توسعة این 
مرزها به شجاعت و کنجکاوی نیاز داریم. 
اما فراتر از منطقة یادگیری، منطقة وحشت 
است که در آن یادگیری اتفاق نمی افتد و 
با احساس ترس مسدود شده است. نکتة 
مهم آن است که مرزهای این سه منطقه 
در موقعیت ها و برای هر شخص متفاوت 
اســت. همة ما منطقة امنیــت، منطقة 
یادگیری و منطقــة اضطراب خاص خود 
را داریم. این بدان معنی اســت که نباید 
کسی را به سمت منطقة یادگیری سوق 
دهیم، زیرا نمی توانیم ببینیم از کجا شروع 
می شــود و مرز پایانی آن کجاست. تنها 
کاری که می توانیم بکنیم، این اســت که 
آن ها را به آن دعوت کنیم، آن ها را جدی 
بگیریم و یادگیرنده ها را پشتیبانی کنیم تا 

وارد منطقة وحشت نشوند.

 منبع
http://www.thempra.org.uk/social-pedagogy/
key-concepts-in-social-pedagogy/the-learning-
zone-model/
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 روح اهلل مالمير، مدیر تولید فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی
فیلم

صفحــة  محتــرم  خواننــدگان 
»دوربین، صدا،  معلم« سالم.

 ماهنامــة رشــد معلــم در این 
شماره می خواهد یکی از فیلم های 
ســینمایی ایرانی را که شخصیت 
اصلی آن را یک معلم ایفا می کند به 
شما معرفی کند؛ فیلمی که تولید 
آن در تابستان سال 1398 به پایان 
رســیده و به زودی در سینماهای 
کشــور به اکــران درخواهــد آمد. 
البته شــاید امروز کــه این مطالب 
را می خوانیــد تصویرهــای آن را 
در سردر ســینماها دیده باشید یا 
احتمــااًل به تماشــای آن نیز رفته 
باشــید. اگرچه ممکن است تعداد 
معلم هایــی که وقتی برای رفتن به 
ســینما دارند خیلی زیاد نباشد اما 
فیلم »قطار آن شب« فیلمی است 
که می تواند هم برای معلمان و هم 
و  دانش آمــوزان خاطره انگیز  برای 

جذاب باشد.

 صدای سوت قطار می آید ...
تصور کنید در یکی از قطارهای محلی 
یا مسافرتی نشسته اید و با لذت از پنجره 
بیــرون را نگاه می کنیــد. ناگهان متوجه 
دختربچه ای چهار ـ پنج ســاله می شوید 
که در راهروهــای قطار می دود و به قصد 
نخوردن دارو، از دســت مادربزرگش فرار 
می کند. معضلی که بیشــتر پدر و مادرها 
با آن روبه رو هســتند و وقتی می خواهند 
دارویی را به فرزندان کوچک خود بخورانند، 
به هر وعده و وعیدی متوسل می شوند تا 
از سد مقاوت های کودک خود عبور کنند. 
شما به عنوان معلم چه کمکی می توانید 
به چنین والدینی بکنید؟ آیا مچ دســت 
دختــر بچه را می گیرید و او را به دســت 
مادربزرگش می ســپارید؟ آیــا او را روی 
صندلــی  مقابل خــود می نشــانید و در 
فایده هــای دارو خوردن و گوش کردن به 
حرف های پــدر و مادرش، برای او مثنوی 

هفتاد من از حفظ می خوانید؟ یا ...
شخصیت اصلی فیلم سینمایی »قطار 
آن شب« کسی نیست جز یک خانم معلم 
جوان. او آموزگار یک دبستان پسرانه است 
که در پایة ششم تدریس می کند. نه تنها 
دانش آمــوزان این کالس خانم معلم خود 
را دوست دارند بلکه خانم معلم نیز آن ها 
را همچــون فرزندان خود دوســت دارد، 
با آن ها مهربان اســت و به آن ها عشــق 
می ورزد. همه چیز از آنجا آغاز می شود که 

خانم معلم قصة ما در قطار با دختربچه ای 
پنج ساله به نام بنفشه آشنا می شود. بنفشه 
دختربچه ای باهوش و شــیرین زبان است 
که برای نخوردن دارویــش در حال فرار 
کردن از دســت مادربزرگش است. مادر 
بنفشه هنگام زایمان فوت کرده و حاال پنج 
سال است که مادربزرگ بنفشه مسئولیت 

مراقبت از او را بر عهده دارد.
خانم معلم با مهارت و توانایی منحصر به 
فرد خودش بنفشه را چنان شیفتة خودش 
می کنــد که او بقیــة راه را در کوپة خانم 
معلم می مانــد و دارویش را نیز به راحتی 
نوش جان می کند. خانم معلم که تا اواخر 
فیلم نام واقعی اش از ما پوشیده می ماند، نه 
تنها دختربچه که مادربزرگ را نیز شیفتة 
خویــش می کند. به ارادة نویســندة این 
فیلم1، خانم معلمی که بر سر راه آن ها سبز 
شده اســت، یک معلم ساده و معمولی با 
توانایی های محدود نیست. او یک نویسنده 
اســت؛ عالوه بر این، عروسک ســازی و 
عروسک گردانی هم می داند. قوة تخیلش 
آن قدر قوی اســت که به راحتی به جای 
عروســک هایش صحبــت می کند و فکر 
بچه ها را می خواند. راه و روش ارتباط برقرار 
کردن با آن ها را می داند و خیلی زود بچه ها 

را به خود جذب می کند. 
پیش از آنکه قطار آن شب به مقصد برسد، 
بنفشه دلبستة خانم معلم می شود، چرا که 
خانم معلم همه جا از حرفة معلمی خود، مایه 
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می گذارد و با استفاده از وسایل آموزشی خود، 
از قبیل یک عروســک که آن را »پنبه« نام 
نهاده است، به شیوة نمایشی حرف هایی را 
که پدر و مادرها به روش مستقیم به فرزندان 
خود می گویند، غیر مستقیم آموزش می دهد. 
خانم معلم نشسته در قطار آن شب نمی تواند 
نسبت به رفتار و گفتار بنفشه بی تفاوت باشد، 
از این رو غیر مستقیم شروع به تصحیح رفتار 
بنفشه می کند و کم کم او را با خود دوست 

می کند.
 خانم معلم عروسکش را که »پنبه« نام دارد 
به همراه یک کتاب، به بنفشه هدیه می دهد. 
برای او کتاب داستان می خواند و بنفشه که 
از بدو تولد از دستان نوازشگر مادرش محروم 
مانده است این بار با نوازش دستانی که بوی 

مادر برای او دارد، به خواب می رود.
 اما نه، اشتباه نکنید! کمی صبر کنید!  قرار 
نیست این خانم معلم جوان جای مادر او را 
بگیرد و احیانًا پدر بنفشه که مجرد هم مانده 
است و اتفاقًا مرد سر به راه و مسئولیت پذیری 
هم هست، به خواستگاری اش برود و ... برای 
آنکه خیال شما را راحت کنیم، همین حاال 
مقداری از اطالعات اواخر فیلم را برای شما 
لو می دهیم و خدمت شما عرض می کنیم 
کــه خانم معلم یک نامزد هم دارد و دیر یا 
زود قرار اســت با او ازدواج کند. البته ما در 
این فیلم نه نامی از نامزد او می شنویم و نه 
اطالعاتی از او دریافــت می کنیم، چرا که 
موضوع و مسئلة اصلی، ارتباط خانم معلم 
با دختربچة پنج ساله یعنی بنفشه است نه 

چیز دیگری!
بنفشه قبل از جدا شــدن از خانم معلم 
از او قول می گیرد روز جمعه به خانه شــان 
برود. به همین خاطر شماره تلفن خانه شان 
را از مادربزرگش می گیرد و به خانم معلم 
می دهد تا حتمًا به خانة آن ها تلفن کند و با 
او حرف بزند. بنفشه به خانه شان برمی گردد 
و شروع می کند به خط زدن روزهای تقویم 
تا شاید روز جمعه زودتر از راه برسد و خانم 

معلم به دیدنش بیاید.
خانم معلم قصة ما یک ویژگی خیلی مهم 
دارد. همان طور که پیش از این گفته شد، 
او یک نویسنده است و برای بچه ها داستان 
می نویســد. آخرین کتابی که از او به چاپ 
رســیده »پیرمرد و کوچولو« نام داشته که 
به چاپ ششم هم رسیده است. ویژگی مهم 
او این اســت که داستان هایش را از دنیای 
واقعی اطرافش می گیرد و آن ها را با کمک 
دانش آموزانش می نویسد. او صبح روز بعد به 

مدرسة محل کارش می رود و در زنگ انشا 
ماجرای آشــنایی اش را با بنفشه به صورت 
یک داســتان برای آن هــا تعریف می کند. 
بعد از آن ها می خواهد که با کمک گرفتن 
از جادوی خیال،  خودشان بقیة داستان را 
حدس بزنند و جلو ببرنــد. خانم معلم در 
ذهن دانش آموزانش یــک قطار جدید به 
راه می اندازد و فرمان آن را به دســت آن ها 
می دهد تا خودشان، هرطور که می خواهند، 

آن را هدایت کنند.
خانم معلم، به دالیلی که بعداً در فیلم به آن 
پرداخته می شود، به دیدن بنفشه نمی رود، 
اما در عــوض از دانش آموزانش می خواهد 
برای داستانش میانه و پایان بنویسند. هر 
یک از دانش آموزان، به اندازة وســع و توان 
و خالقیت خــود، مقداری از داســتان را 
می نویســد و هر روز در کالس می خوانند. 
خانم معلم بــا دادن چنین تمرین هایی به 
دانش آمــوزان، آن هــا را در عمل با دنیای 
نویسندگی آشنا می کند و خود با روحیات 
و تخیالت آن ها آشنا می شــود. از این رو، 
شاید بتوان فیلم سینمایی »قطار آن شب« 
را به نوعی روان شناسی کودکان و نوجوانان 

برشمرد. 
دانش آمــوزان کالس بــه خانــم معلم 
دوست داشــتنی خود تذکــر می دهند که 
معلم نباید بی دلیل دختربچه را چشم به راه 
بگذارد. داستانی که می نویسد، نباید رنگ و 
بوی جنگ و آوارگی داشته باشد. وقتی فکر 
و ذهن خانم معلم در مقام نویسندة داستان 
به سمت و سوی مرگ بنفشه پیش می رود، 
آن ها انگشت اشارة خود را باال می گیرند و 
همه با هم تأکید می کنند که »خانم اجازه؟ 
بچه را نباید کشت!« و خانم معلم می پذیرد 
که نباید پایان داستان هایی که برای کودکان 

نوشته می شوند هول انگیز و غمناک باشد. 
در داســتانی که خانم معلم شروع کرده 
اســت، شخصیت اصلی بنفشــه است. اما 
در داســتانی که نویسندة قطار آن شب به 
تصویر کشیده است شخصیت اصلی خانم 
معلم است. بنفشه با تصورات کودکانه اش 
سؤاالتی از پدربزرگ مادری اش می پرسد که 
خطاب به همة آدم بزرگ هاست. او نیز مثل 
همة کودکان دیگر جنگ را دوســت ندارد 
و دلش نمی خواهد آدم بزرگ ها با یکدیگر 
قهر کنند. بنفشــه به مــا می گوید بچه ها 
تشنة محبت اند و معلم تنها کسی است که 
می تواند با محبت های خود جای خالی پدر 
و مادرهــا را برای کودکاِن تنها پر کند، اما 

باید توجه داشــت که نباید توقع بی جا نیز 
برای کودکان ایجاد و آن ها را به خود وابسته 
کرد. او نیز دوست ندارد بابابزرگش بمیرد، 
مثل همة بچه هایــی که از مرگ و تنهایی 
بیزارند و نمی خواهند که نزدیکان خود را از 

دست بدهند.
فیلــم ســینمایی »قطار آن شــب« به 
بزرگ ترها، والدیــن و به خصوص معلم ها 
یــادآوری می کنــد کــه قــدرت تخیل 
بچه ها را دســت کم نگیرند، بــه رویاها و 
خیال پردازی های آن هــا احترام بگذارند و 
اجازه دهند بچه ها بــا جادوی خیال خود 
دنیاهای ناشناخته ای را تجربه کنند. بچه ها 
روی قول و قرارهایی که بزرگ ترها با آن ها 
می بندند حســاب باز می کنند و بدقولی را 
به هیچ وجه برنمی تابند. قطار آن شــب به 
بزرگترها می گوید تنها بچه ها نیستند که 
اشتباه می کنند. بزرگ ترها و حتی معلمان 
نیز اگر در جایی اشتباه می کنند باید پای 
اشتباه خود بایستند و برای جبران آن هر 
تاوانی را که الزم است بپردازند؛ اگرچه یک 
معذرت خواهی ســاده باشد. همچنین، به 
بچه ها می آموزد که زندگی نیرومند و قوی 
است و انسان ها در میدان مبارزه با زندگی 
باید قوی باشند تا به راحتی شکست نخورند.
»قطــار آن شــب« حمیدرضا قطبی 
موقعی به ایســتگاه پایانی خود می رسد و 
مســافران خود را خوشحال و راضی پیاده 
می کند که خانم معلم برای بار دوم به سراغ 
بنفشه می رود و بابت سهل انگاری در قبال 
او معذرت خواهی می کند. به قول نویسندة 
اصلی این قصه، »برای هر قصه ای می شود 
یک پایان نوشت اما خوب ترینش آن است 
که در یاد همه بماند.« همة ما شاید بتوانیم 
با شغل معلمی امرار معاش کنیم و به ناگزیر 
با آن کنار بیاییم اما معلم خوب آن است که 
در »حرفة« معلمی اش ذوب شود تا همیشه 

در قلب دانش آموزانش زنده بماند. 
»قطار آن شب« به کارگردانی حمیدرضا 
قطبی، یکــی از فیلم های داســتانی بلند 
در بخش بین الملل جشــنوارة فیلم رشد 
اســت که به بخش مسابقة چهل و نهمین 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد راه یافته و 

تندیس زرین دریافت نموده است. 

 پی نوشت 
1. حمیدرضا قطبی و بهروز رشاد فیلمنامة این فیلم را 
با اقتباسی آزاد از رمانی با همین نام که در سال 1۳۷۸ 

به قلم احمد اکبرپور به چاپ رسیده است، نوشته اند.
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 فعالیت  داشــتن و حرکت کردن به 
معنای زنده بودن و زندگی کردن اســت. 
تحرک داشــتن به انسان نشاط و شادی 
می بخشد و عامل مهم و ضروری در رشد 
عمومی و ذهنی اســت. کودکان همیشه 
در حال جنب وجوش اند و در همین حین 
مهارت هــای متعددی را یــاد می گیرند. 
در گذشــته بچه ها با بــازی و دویدن در 
کوچــه و حیاط فرصت بیشــتری برای 
فعالیت های حرکتی داشتند، ولی  انجام 
امــروزه زندگی آپارتمان نشــینی، تعدد 
کالس های فوق برنامه و توقعات خانواده ها 
از فعالیت های علمی بیشتر، این فرصت 
را از آن ها گرفته اســت و بچه ها به جای 
فعالیت حرکتی، ساعت ها زمان خود را در 
کالس های متنوع و پشت میزها سپری 

می کنند.
این تصور که دانش آموز برای یادگیری 
باید تمام مدت تا پایان کالس ســاکت و 
بی حرکت پشــت نیمکت های ســفت و 

سخت بنشــیند و به معلم توجه کند و 
پایبند قوانین خشک کالس باشد، درست 
نیســت. اتفاقی که در اینجا می افتد، این 
اســت که بعد از مدتی از شروع کالس، 
جنب وجوش روی صندلی ها آغاز می شود. 
به گونه ای که توقع ما از داشتن تمرکز و 
برقراری ســکوت تا پایان درس بیهوده 
اســت. دیده می شــود حتی با برقراری 
سکوت در کالس درس و مرتب نشستن 
دانش آموزان، باز هم از یک جایی به بعد 
تمرکــز و توجه کافــی در کالس دیده 
نمی شــود. امروزه حتی با کاربرد فناوری 
در تدریس و دیجیتالی شــدن زندگی، 
تمرکز بچه ها نســبت به 30 سال پیش 

کمتر است.
بچه هایی که بسیار فعال هستند، میزان 
توجــه و تمرکز و به خاطرسپاری شــان 
نسبت به سایر بچه ها بیشتر است. فعال 
نگاه داشتن بدن، فعالیت مغزی و روحی 
را با افزایــش جریان خون در مغز بهبود 

می بخشــد و اکسیژن رســانی به مغز را 
بیشــتر می کند. فعالیت روزانه به تقویت 
حفظ تعــادل، عملکرد حرکتی، عملکرد 
حافظــه و توجــه کمک می کنــد و در 
نتیجه توانایی یادگیری افزایش می یابد. 
بدون شک تربیت بدنی یکی از مهم ترین 
برنامه هاســت. دانش آموزانــی کــه در 
فعالیت های تربیت بدنی شرکت می کنند، 
نســبت به آنان که فعالیت بدنی ندارند، 
تناسب حرکتی، عملکرد تحصیلی و نگرش 
بهتری نشان می دهند. برای مثال، انجام 
تمرین های هوازی به عملکرد بهتر حافظة 
کوتاه مدت می انجامد، واکنش را سریع تر 
می کند و خالقیــت را افزایش می د هد. 
نتایــج تحقیــق روی 500 دانش آمــوز 
کانادایــی نشــان داد، دانش آموزانی که 
هر روز یک ســاعت کالس ژیمناستیک 
داشــتند، نســبت به آن هایی که نرمش 
نمی کردند، در امتحــان عملکرد بهتری 
داشــتند. همچنیــن، ورزش و حرکت 

مدیریت 
کالس

 بهارک طالبلو
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بدنی از فشار روانی می کاهد. فشار روانی 
موجب ترشــح موادی شیمیایی می شود 
که نورون ها را در منطقة حساسی از مغز 
)که مسئول شکل گیری حافظة بلند مدت 
است و هیپوکامپ نام دارد( از بین می برد.

 نقش حرکت در یادگیری
مخچه در یادگیری نقش مهمی دارد و 
با اینکه تنها یک دهم حجم مغز را اشغال 
کرده، اما بیش از نصف تعداد نورون های 
مغز را در خود جای داده اســت. مخچه 
حدود 40 میلیون رشتة عصبی دارد. این 
رشته ها نه تنها اطالعات قشر مخ را داخل 
مخچه می برند، بلکه آن ها را به قشر مخ 
بازمی گردانند. این ارتباط در هر دو جهت 
در تمامی مغز توزیع می شــود. با آسیب 
به مخچه، عملکرد شــناختی )یادگیری 
و تفکر( دچار مشــکل می شود. بنابراین، 
حرکت و تفکــر با هم ارتبــاط نزدیک 
دارنــد. بعضی از فعالیت های چرخشــی 
به هوشــیاری، توجه و آرامش در کالس 
منجر می شود. دانش آموزانی که صندلی 
خــود را روی دو پایة عقــب آن حرکت 
می دهنــد، با این حرکت، مغز خود را که 
فعال کنندة دهلیز است تحریک می کنند. 
این حرکات تعادلی را زمانی که خســته 
شده اند و می خواهند مغز خود را هوشیار 
نگــه دارند، انجام می دهند. بنابراین، نیاز 
اســت هنگام خستگی فعالیت های امنی 
جایگزیــن این حرکت شــوند. برخی از 
فعالیت های چرخشی به هوشیاری، توجه 
و آرامش در کالس کمک می کنند؛ مثل 
ایفای نقش نمایشــی، کش وقوس دادن، 

صندلی بازی.
توجه به عملکرد حرکتی دانش آموزان 
در  مفیــدی  نتایــج  درس  کالس  در 
یادگیری و میــزان توجه آن ها به درس 
در پی خواهد داشــت. یادگیری درس 
ریاضی یا هــر درس دیگــری نیازمند 
داشتن تمرکز باالســت و تربیت بدنی و 
داشتن حرکت نقش مهمی در یادگیری 
و به خاطر ســپردن این مباحث خواهد 
داشت. هنگام تدریس یک مبحث سخت 
و طوالنی می تــوان آن را به بخش های 
کوتاه تقســیم کرد و در فاصله های بین 
آن فعالیت هــای حرکتــی و کششــی 

مناســبی تدارک دید. حتی این کار را 
در فاصله هــای پایان و شــروع کالس 
بعدی هم می توان انجام داد. همچنین،  
برای مــرور و تمریــن مباحث می توان 
فعالیت های متنــوع حرکتی طرح ریزی 
کرد. با این فعالیت هــا، ذهن در حالت 
استراحت قرار می گیرد و انرژی دریافت 
می کند. در نتیجه، نه تنها توجه بیشــتر 
می شــود، بلکــه محتوا بهتــر به خاطر 
سپرده می شــود. در اینجا چند راهکار 

پیشنهاد می شود.

نرمش های  و   حرکات کششــی 
تبادلی

از دانش آمــوزان بخواهیــد بــه آرامی 
کش وقوس بروند و حرکات کششی انجام 
دهنــد. برای این کار می توان پوســتری 
از حرکات کششــی متناسب تهیه و در 
قسمتی از کالس نصب کرد. خوب است 
هر دفعه یک دانش آموز رهبری انجام این 

کار را به عهده داشته باشد.
همچنین، برای اینکــه هر دو نیمکرة 
مغز بهتر با هم در ارتباط باشند، می توان 
فعالیت های تبادلی دست و پا را انجام داد. 
برای مثال، با دست راست به شانة چپ و 

با دست چپ به شانة راست بزنند.

 بازی با توپ
می توان بعــد از اتمام بخشــی از یک 
مبحث یا مرور مباحث قبلی، بازی توپ 
را انجام داد. ســؤاالت مهم را داخل یک 
توپ قرار دهید تا دست به دست توپ را 
پرتاب کنند. توپ دست هر کسی افتاد، 
یک ســؤال را در می آورد و آن را پاســخ 
می دهد. با این کار همه درگیر یادگیری 
می شوند و فضایی فعال و پرجنب وجوش 

به وجود می آید.

 فعالیت های گروهی
فعالیت هایی کــه با همکاری و فعالیت 
جمعی در ارتباط انــد، همة حواس را در 
برمی گیرند و این جریان میزان یادگیری 
و به خاطر ســپردن را افزایش می دهد. 
تجربه های حسی جنبة مهمی از یادگیری 
هستند. برای مثال، در آموزش نام میوه ها 
به زبان انگلیســی می توان جعبه ای میوه 

در اختیــار بچه هــا گذاشــت و از آن ها 
خواست هر میوه را لمس، بو و مزه کنند 
و با حرکت کردن نــام آن ها را بگویند و 
به یکدیگر بدهند. این تجربه های حسی ـ 
حرکتی، مراکز لذت مغز را تقویت می کند. 
در نتیجه کالس درس جذاب تر می شود.

با در نظر گرفتــن تمرین های گروهی 
در کالس و دادن فرصتــی برای بحث و 
گفت وگــو در مورد یک موضوع، می توان 
این شــرایط را برای دانش آموزان فراهم 
کرد که تا در کالس حرکت کنند و ســر 
میزهای یکدیگر بروند و جابه جا شــوند. 
همچنین، انجام تمرین های گروهی روی 
تختــة کالس این امــکان را می دهد که 
بچه ها صندلی های خود را ترک کنند و 
حرکت داشته باشند. بازی و حرکت این 
فرصت را به بچه هــا می دهد که مهارت 
اجتماعی شــان تقویت شود، به خصوص 
بچه های خجالتی که در برقراری ارتباط 

مشکل دارند.

 نقش  بازی کردن
دانش آمــوزان می توانند بــه گروه های 
متعدد تقسیم شوند و مفاهیم مهم درس 
یا مرور مباحث را بــا انجام پانتومیم در 
کالس اجرا کنند. در اینجا ضروری است 
قوانین بازی را قبل از اجرا به آن ها گفت. 
برای اجرا نیاز است هدف مشخص باشد، 
زمان مشــخصی برای هر گــروه در نظر 

گرفته شود و اجرا با حرکت همراه باشد.
زمانی کــه دانش آموزان به فعالیت های 
نتایج  تربیت بدنی می پردازند،  و  حرکتی 
شــگفت انگیزی در یادگیــری آن ها رخ 
می دهــد. می تــوان با در نظــر گرفتن 
ویژگی هــا و کارکرد مغــز و نظریه های 
یادگیری مبتنی بــر مغز در فعالیت های 
تدریــس و مدیریت کالس، میزان توجه 
و یادگیــری را افزایش داد. در این میان، 
خالقیت معلمان و اهمیت دادن آن ها به 
نقش حرکت در یادگیری تأثیر بســزایی 

دارد.

 منبع
جنســن، اریــک. مغــز و آمــوزش. مترجمــان: 
محمدحســین، لیلــی؛ رضوی، ســپیده. 1۳۸۳، 

انتشارات مدرسه. تهران.
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سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

دوات سمج

 دورنمــای رویدادی جان می گیرد و 
خاطره اش نزدیک و نزدیک تر می شــود؛ 
چنــان نزدیــک و رخ بــه رخ که گرمی 
نفس هایــش را روی گونه های حافظه ام 
حــس می کنــم؛ خاطــره ای مربوط به 

حضورم در منطقة کجور نوشهر.
در آن ســال،  احتمااًل ســال تحصیلی 
80 ـ 79، بر اســاس ســازمان دهی، در 
تدریس  دخترانه ای  شبانه روزی  مجتمع 
داشتم. آن سال ها پیگیر خط می نوشتم. 
خوش نویســی و مشــق جزو برنامه های 
روزانه ام بود. هم اسم خوش نویسی در من 
زنده بود و هم رســمش. اما دیروز، دیروز 
بود و امروز، امروز. امروز اسم خوشنویسی 

مانده، اما رسمش در من مرده است.
برنامه ریــزی درســی، مدیر  بــه گاه 
مجتمع، ساعت هنر را به بنده سپرد. کار 
در زنگ هنر خالصه می شــد به آموزش 
خوش نویســی و نقاشی، خط تحریری و 

درشت، و گهگاهی هم طراحی.
در یک روز نه چندان ســرد پاییزی، که 
هنوز گونة جنگل زرد و ســرخ و ُاخرا بود 
و خورشــید در آیینة روز زردی پاییز را 
درخشــان تر می کرد، با دختران پایة اول 
راهنمایی، در زنگ اول، هنر داشتم. وارد 
کالس شــدم. مبصر برپا و برجایی گفت. 
همه ساکت شــدند و گوش به راه اتفاق 

نشستند.

خاطره
 حميد رضوانی گيل کاليی، استان مازندران، نوشهر - تصویرگر: سيد ميثم موسوی

بعد از حضور و غیاب، از کیفم قلمدان، 
قلم تراش، دوات و زیردستی را درآوردم. 
روی میز گذاشتم و از بچه ها خواستم اگر 
قلم  هایشان نیاز به تراش دارد، بیاورند تا 

بتراشم. چند قلمی تراشیدم.
سطری از ســطرهای کتاب را به عنوان 
سرمشــق برگزیدم. روی تختــه با گچ 
نوشتم و نشستم تا بنویسند و برای رفع 

اشکال و نمره گرفتن بیاورند.
دقیقه ای نگذشــته بود که صدای یکی 
از دختران به ناله بلند شــد که: »ام! مه 
دوات باز نوونه.« )دوات من باز نمی شه.( 
ناله و مسئله کش دار شــد. موج نگرانی 
به بغل دستی هایش سرایت کرد. دیگران 
گرچه ســرگرم کار خود بودند، اما سعی 
در تســالیش نیــز داشــتند. دواتش را 

می گرفتند تا برایش باز کنند.
از همان ثانیه های آغازین ناله، دســت 
دانش آموز ردیف آخر که اندامی متفاوت 
با جنس دخترانه داشت، بلند بود؛ دختری 
استخوان درشت و چهارشانه، با گونه های 
اســتخوانی برآمده، و فک هــا و لب های 
ضخیم و مصمم. دســت های بزرگ تر از 
جنس و ســنش را از همان لحظة اولین 
ناله ها و شــکایت ها می شــد دید. بیرق 

افراشتة داوطلبی و یاری رسانه بود. 
دوات با در ســمجش دســت به دست 
می چرخید و ســر دیگر داشت؛ از دست 
دانش آموزی به دست دیگر دانش آموزی 
می رفت. معصومه امــا همچنان با اصرار 
و دســتی بلند می گفت: »به من بدهید،  

شاید بازش کردم!«
مــن که نظاره گــر ماجــرای بچه ها و 
دست به دست شدن دوات و اعالم آمادگی 
معصومه بودم، به یکی از دخترها اشــاره 
کــردم و گفتم: »دختــر، دوات را به من 
بده تا بــازش کنم.« آن ســوی میدان،  
دوات نفر به نفر و میز به میز می چرخید. 
دســت های ظریف  دخترانه در دوات را 
لمــس می کردند تا بازش کنند. گره کور 

رتبۀ 
اول
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در دوات همچنــان بســته؛ لحظه های 
انتظار، خستة  خسته.

آن لحظه، میدان جــوالن دوات لجبار 
بود و ظرافت دســت دانش آموزان دختر، 
مــرد میدان. من و معصومه تماشــاچی 
و منتظر؛ من پشــت میز خودم و او که 
دست از مشق داشته بود و قامت به کمک 

برافراشته.
دوات با صدای مبصر که گفت:»هادین 
آقا معلم ره دیر« )بدهید به آقا معلم دیگه( 
به دستان کفایت من سپرده شد؛ به دست 
تدبیر تا گره کور مشــکلی بگشــاید! آقا 
معلمی جوان که به خود اطمینان داشت. 
هنوز بیست و هشت سالم تمام نشده بود. 
در روزهای پشت سر نهادة عمر، پیشینة 
ورزش داشتم. دستم چندان با کار سخت 
غریبه نبــود. به ســال های نوجوانی، در 
باشگاه، کشــتی، پنجه در پنجة حریفان 
می گذاشتم. در این سال های اخیر، حتی 
هر جا هر کسی هماوردی می خواست، پا 
پس نمی گذاشتم. گرچه سال های مستمر 
مشق پشتم را در برابر »الفات« نستعلیق 
و چشــم صادها و کرشمة دو چشم )ه(، 
خم کرده بود اما هنوز در رگ هایم نشاط 
گالویز شــدن می جوشید. نبض قدرت و 

همانوردطلبی می زد.
دوات به دست من رسید. گرفتم و سعی 
کردم بازش کنــم. دفعه های اول خم به 
ابرو نیاوردم. دوباره و چندباره،  اما نشــد. 
هرچه خستگی ناپذیری داشتم رو کردم، 
ولی دوات از دیار سماجت بود و از قبیلة 

لجبازی.
دخترکانی چند، زیرچشــمی ماجرای 
نبرد مــن و در دوات را می نگریســتند. 
خودم را نباختم. طوری که دانش آموزان 
بشنوند،  گفتم: »هی دست مالی ... عرقیش 
کردید، خیس و لیز است، توی دستم سر 
می خــورد. چند لحظه بــه امان خودش 

بماند،  تا بعد.«
دست معصومه همچنان آسمان خراش 
بود. اجازه می خواست و می گفت: »اجازه! 

بدهید من، شاید بازش کردم!«
نشــنیده گرفتم. بــه بچه هــا گفتم: 

»تکلیفتان را بنویسید. وقت می گذرد.«
دوباره سراغ دوات رفتم. این بار با دقت، 
 با شست و انگشت اشــاره دست راستم، 
در دوات را چســبیدم و با دســت چپ، 
 دوات را با قدرت گرفتم. لحظه ای به کنج 

ســقف خیره شــدم. تمرکز کردم، تمام 
نیرویــم را جمع کردم و از طریق کتف و 
بازوها به دســت و انگشتانم انتقال دادم. 
لب هایم را به هم فشردم. دستم را خالف 
جهت عقربه های ساعت،  با قدرت و دقت 
چرخاندم. سمج بدقلق باز نمی شد. اجازه 
خواســتن ها و داوطلب کمک شدن های 
معصومه مثل ویرگــول در هر عبارت و 
جمله شده بود. »آقا، اجازه! بدهید، شاید 

توانستم بازش کنم!«
عرق ســردی روی شقیقه هایم نشسته 
بــود. در کارش مانده بودم. در آن لحظه 
به یاد می آورم که چه شیشــه های مربا 
و خیارشــوری را کــه دیگــران در باز 
کردنشــان عاجز بودند و من تسلیمشان 
کــردم، آن وقت این دوات پالســتیکی 
کوچولو! دســت و پنجة من که با گرفتن 
و چسبیدن و گالویز شدن بیگانه نبود، از 
پس جثــة ضعیف ظرف ظریفی برنیامد. 
در پالســتیکی بنفــش رنــگ و مرکب 
ســیاه داخل دوات بدجوری به من دهن 
کجی می کرد. پاک کفری بودم. البه الی 
لحظه ها، صــدای معصومه از آخر کالس 
بلند می شــد که: »آقا، اجازه! بدهید من، 

شاید ...«
پنجة پــوالدی در پیچاپیچ معرکه ای 
درمانده شــود، آنگاه ظرافــت دخترانة 
انگشتانی که سنگین تر از دستة جارو را 
تجربه نکرده اند، سربلند بیرون آید؟! مگر 

می شود؟! 
در جواب اجازه خواســتن ها و داوطلب 
شدن های معصومه، با اطمینان و تفرعنی 
شاهانه و صالبتی پهلوانانه گفتم: »دختر، 
وقتی من نتوانستم بازش کنم، یعنی باز 
شدنی نیســت.« بعد به شاگردان ردیف 
جلو و نزدیک میزم گفتم: »دوات را دست 

به دست کنید و بدهید به ...«
دوات از ردیف جلو به ردیف های بعدی 
رفت و به دست معصومه رسید. دوات را با 
دستی گرفت و درش را با دستی دیگر، تا 
بچرخاند. زور زدن را در چهر ه اش می شد 
دید. چین و چروکی که به صورتش داد و 
سرخی ای که به تمام صورتش دوید پیام 
زورآزمایی با دوات بــود. در دوات با یک 
حرکت باز شد و دهان بچه ها باز و دهان 
من بازتر ... کالس راهی جز انفجار خنده 

نداشت!
بهت در چهره ام فریاد بود. خنده ها فواره 

می شــد؛ فواره  ای از پس فواره ای. درست 
لحظه ای که می رفــت خنده ها فروکش 
کند و سکوت نفســی بکشد، دخترکی 
ریزجثه،  به قدر و قــوارة همان دوات، از 
گوشه ای گفت: »اینه! معلم نتنسه دوات 
ره باز هاکنه، معصومــه وره باز هاکرده، 
معلم آبرو بورده.« )اینا! معلم نتوانســت 
دوات را بــاز کند، معصومــه بازش کرد. 

آبروی معلم رفت.(
جبهة هوای خنده دوباره فضای کالس 
را پر کرد. مگر دیگر جــای درنگ بود؟! 
شتابان و در شگفت و شرمگین از کالس 
بیرون رفتم. دقیقه ای بیرون کالس قدم 
زدم تا خنده ها ته بگیرد. وقتی از الی در 
قدیمی دولنگه ای کالس، صدای سکوت 
بیرون خزید به کالس رفتم. با دیدن من، 
دوباره از چند جــای کالس تک مضراب 
خنده هایی برخاســت. معصومه خودش 
را روی میز انداخته و ســرش پایین بود. 
خنده ها که نشست، گفتم: »بچه ها، از این 
به بعد هر جا دیدید قوطی یا شیشــه ای 
درش باز نمی شــود بیاورید تا معصومه 
بازش کند.« دوباره میرخنده حاکم اقلیم 

لحظه های کالس شد.
در میان نمک خنده هــای دخترکان،  
بیتی  از شیخ شــیراز، سعدی، به ذهنم 

هجوم آورد:
»هر پیسه گمان مبر نهالی است

شاید که پلنگ خفته باشد!«
بعدترها رازی لب گشود. فهمیدم برادر 
معصومه به ضرورت خدمت ســربازی از 
خانواده دور بود و پدر پیر دســت تنها. او 
نمی توانست پدر پیر خویش را در برهوت 
تنهایی به حال خود رها کند. برادر نبود،  
امــا او که بــود. باید پــدر را در کارهای 

دامداری یاری می کرد. 
ریاضت سخت تمیز کردن بستر گاوها 
با بیل و بردن پهن ها و تاپاله ها با فرغون 
تا فاصلة  دوری از دامداری، آشنای هر روز 
چهار تابســتان و چهار زمستاِن دستان 
معصومه بود. این وظیفة ســخت  گرچه 
ظرافــت دخترانه را از دســت دخترکی 
در ربــود، امــا قدرت و اعتماد به نفســی 
فوق العــاده به او داد کــه در فراز و فرود 
ناخواسته زندگی به کارش بیاید. معصومه 
زاده و پــرورده و پالوده و بالیدة رنج بود. 
معصومه های زیادی داریم که زاده و بالیدة 

رنج اند و رنج، گنج زندگی آن هاست 
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مقاله
 سعيد انواری، مؤلف کتاب منطق دبیرستان و دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی

منطق در زندگی
 مصداق یابی مباحث درسی در رشــته های ریاضی و تجربی به راحتی امکان پذیر است. معلم فیزیک یا زیست  می تواند مثال ها 
و مــوارد متعددی از کاربردهای قوانین علمی یا رفتارهای موجودات زنده را به دانش آموزان نشــان دهد، اما تقویت این مهارت در 
رشتة علوم انسانی به دقت بیشتری نیازمند است. به طور مسلم هیچ  علمی بدون کاربرد نیست و بیهوده تدریس نمی شود، اما یافتن 
کاربردهای متفاوت و متنوع درس های علوم انسانی ممکن است نیازمند صرف وقت و دقت بیشتری باشد. در این مقاله، نمونه هایی از 
کاربرد های متنوع درس منطق را که در طول ســال های تدریس جمع آوری کرده ام، معرفی می کنم تا دبیران محترم از آن ها استفاده 
کنند. این موارد با مثال های بیشــتر در هر زمینه،  در قالب کتاب کار منطق )انتشارات مشاوران( نیز منتشر شده است که استفادة 

دانش آموزان از آن می تواند مکملی بر کتاب درسی منطق و مباحث مطرح در کتاب راهنمای معلم منطق باشد. 
در تمامی این موارد اســتفاده از کاربردهای به روز، شوق و اشتیاق بیشتری را در دانش آموزان ایجاد می کند. مثاًل اگر در این سال 
تحصیلی خبر خاصی مطرح شود یا تبلیغاتی در سطح شهر باشد که در کالس منطق قابل استفاده باشد، به دلیل تازگی و جدید بودن، 

از اولویت بیشتری برای مطرح کردن در کالس برخوردار خواهد بود.

با طرح حیطه هــای متنوعی که در این 
مقاله معرفی شــده اند، می تــوان درس 
منطــق را به کارگاهی آموزشــی تبدیل 
کرد و همانند آزمایشــگاهی، به بررسی و 
تحلیل مغالطه های مطرح در این حیطه ها 
پرداخت و از طریق آموزش زمینه  محور، 
دانش آموزان را تشویق کرد کاربردهایی از 
مباحــث درس را در اطراف خود بیابند و 
در کالس مطرح کنند. حیطه هایی که در 
آن ها مثال های جذابی برای درس منطق 

یافت می شوند، عبارت اند از:

 کاریکاتورها
بحث بزرگ نمایــی و کوچک نمایی در 
کتاب منطــق به خوبی در کاریکاتورها به 
نمایش در می آید. مباحثی مانند اشتراک 
لفظ و توسل به معنای ظاهری کلمات نیز 

در میان کاریکاتور ها یافت می شوند.

در این کاریکاتور، »1+5« به اشــتراک 
لفــظ، هم به معنای حاصل جمع دو عدد 
است و هم به کشــورهای مذاکره کنندة 

سیاسی با ایران گفته می شود.

بهشون نگو که شکست خوردیم. بگو به طور 
موقت موفقیتمون رو به تأخیر انداختیم.

در این کاریکاتور،  از مبحث »بارارزشــی 
کلمات« در منطق استفاده شده است.

 ضرب المثل ها
در میــان ضرب المثل هــا، مثال هــای 
مناسبی برای برحذر ماندن از مغالطه یافت 
می شــود که می توان آن ها را در کالس و 
تمرین ها مطرح کرد. برای نمونه  به موارد 

زیر توجه کنید:
 ضرب المثل »هر گردی گردو نیست« 
مــا را از مغالطة ایهام انعــکاس بر حذر 

می دارد.
 »مشــت نمونة خروار است« با بحث 

استقرای تعمیمی ارتباط دارد.
 ضرب المثل »هر کس ریش داشــت 
بابای آدم نیست« با بحث استقرای تمثیلی 

ارتباط دارد.

 لطیفه ها و طنزها
در کتاب های منطق، انســان را حیوان 
ضاحک )خنده کننــده( معرفی کرده اند و 
در توضیح خندیدن، آن را ناشی از تعجب 

دانسته اند. در واقع، در لطیفه ها و طنزها، 
هنگامی که انتظار چیزی را نداریم و ناگهان 
با آن ســخن یا رفتار مواجه می شــویم، 
تعجب می کنیم و لبخند می زنیم. برخی از 
این موارد از مغالطه هایی ناشــی است که 
در کتاب منطق پایة دهم تدریس شده اند. 
البته در این حیطه الزم است دبیر حیطة 
طنز ها را به مــوارد فخیم و قابل طرح در 
کالس که شــامل توهین به قومیت های 
خاصی نباشد محدود کند. برای نمونه به 

موارد زیر توجه کنید:
 معلم: چرا نباید حیوانات نادر را شکار 

کنیم؟
ـ چون نادر ناراحت می شود! )در این طنز 

از اشتراک لفظ استفاده شده است(.
 معلم: با »مهرداد« جمله بساز.

ـ میشه امتحانات شهریور را مهر داد؟ )در 
این طنز از شیوة نگارشی کلمات استفاده 

شده است(

 شعرها و آرایه های ادبی
در شعرهای فارســی و آرایه های ادبی 
مصداق های زیادی برای مباحثی همچون 
اشتراک لفظ، شیوة نگارشی کلمات، ابهام 
در مرجــع ضمیر و ... بــا عنوان جناس، 
ایهــام و ... می توان یافــت که می توانند 
ذهــن دانش آمــوزان را در این مباحث 

درگیر کنند. 
از آنجا که دانش آموزان علوم انســانی با 
ادبیات انس بیشتری دارند، استفاده از این 
مثال ها منطق را در نظــر آن ها جذاب تر  
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می کند. البته در این مثال ها به دنبال یافتن 
مغالطه نیستیم،  بلکه ذهن دانش آموزان را 
نسبت به مطالبی همچون اشتراک لفظ و 
ابهام در مرجع ضمیر و ... حساس می کنیم. 

به مثال های زیر توجه کنید:
 عشق شوری در نهاد ما نهاد )جناس 

تام = اشتراک لفظ(
 سرشک گوشه گیران را چو دریابند، 
ُدر یابند )جناس ناقص = شــیوة نگارشی 

کلمات(

 حکایت ها
در کتاب درســی به برخی از حکایات 
مرتبط با مباحث درســی اشــاره شده 
است. می توان با یافتن حکایات مرتبط 
دیگر، آن هــا را در کالس منطق مطرح 
کرد. برای نمونه، حکایت »راز نشانه ها« 
که در کتاب فارســی چهارم دبســتان 
ذکر شــده، مثال خوبی بــرای مبحث 
»اســتنتاج بهترین تبییــن« در کتاب 

منطق است.

 تبلیغات سطح شهر
برخــی از تبلیغات از مباحثی همچون 
اشــتراک لفظ یــا بار ارزشــی کلمات 
اســتفاده می کننــد. این مــوارد گرچه 
مغالطه نیستند، اما توجه به آن ها ذهن 
دانش آموزان را نســبت به این مباحث 
حســاس می کند. برای مثال، به تبلیغ 
شــرکت درخواست تاکســی اینترنتی 
)تپ سی( که در برخی از شهرهای بزرگ 
روی تابلوهای شــهری نصب شده است 

توجه کنید:

در تبلیغاتی که مشــاهده، می کنید نام 
خیابان با نام شــهر یا اســتان یا کشوری 
مشابه اســت و میان آن ها اشتراک لفظ 

وجود دارد.

 شیوه های بازاریابی
بحث فنون متابعت که در روان شناسی 
اجتماعی مطرح می شود و بحث شیوه های 
بازاریابی که در رشــته های مدیریت ذکر 
می شود، می توانند به عنوان مباحث مرتبط 
با تفکر انتقادی در کالس مطرح شــوند. 
در این شــیوه ها، اکثراً از طریق روانی بر 
مخاطبان تأثیر می گذارند. از آنجا که متفکر 
نقاد سعی می کند استدالل ها را به درستی 
بررسی کند و تحت تأثیر عوامل روانی قرار 
نگیرد، اطــالع  وی از فنون تأثیرگذاری بر 
مخاطبان در داد و ستد سودمند خواهد بود، 
زیرا بسیاری از کسانی که می کوشند افکار 
ما را تغییر دهند، به نوعی از این روش ها 
استفاده می کنند و در واقع کاالهای فکری 
خــود را به ما عرضه می کنند. برای مثال، 
چنــد مورد از روش های جذب مشــتری 

عبارت اند از:
امور  برای  ما  تعیین ضرب االجل:   
کمیاب ارزش قائلیم، لذا فروش های ویژه 
و قرعه کشــی ها در مدت محدودی انجام 

می شوند.
 استفاده از تأیید اجتماعی: معمواًل 
افراد تمایل دارند از اطرافیان خود تبعیت 
کنند. لذا تحت تأثیر آنچه ُمد می شود قرار 

می گیرند.

 مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی
هر دو ســال یک بار در زمان انتخابات 
مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری که 
بازار تبلیغات انتخاباتی و مناظرات تلویزیونی 
داغ می شود، فرصت مناسبی برای آموزش 
منطق و تفکر انتقــادی پدید می آید. در 
ایــام انتخابات، می تــوان از دانش آموزان 

خواســت تبلیغ یک نامزد انتخاباتی را با 
خود به کالس بیاورند و دالیل ذکر شــده 
بــرای رأی دادن به وی را نقد و بررســی 
کنند. بدیــن ترتیب دبیر منطق می تواند 
از فضای تبلیغاتــی انتخابات برای تفهیم 
مطالب درسی خود استفادة بهینه کند. در 
واقع، هر نامزد انتخاباتی در برگة تبلیغاتی 
خود به نحو مختصر استدالل می کند که 
چرا بهتر اســت به وی رأی دهیم. نقد و 
بررســی این دالیل می توانند در پرورش 
تفکر انتقادی در دانش آموزان مؤثر باشند. 
همچنین، مناظره های تلویزیونی مصداق 
خوبی بــرای مبحث جدل در صنعت های 
پنجگانة منطقی )صناعات خمس( است. 
معموالً  دانش آموزان با شور و شوق انتظار 
دارند در کالس ســخنان یا نحوة عملکرد 
نامزدها در مناظره های انتخاباتی را از منظر 

شیوه های جدل نقد و بررسی کنیم.

 جمله های کوتاه )قصار ( بزرگان
بر دیوار ســاختمان قدیمی دانش سرای 
عالی در تهران که اکنون باغ موزة نگارستان 
نام دارد، توجهم به کتیبه هایی از سخنان 
بــزرگان جلب شــد. این گونه نوشــته ها 
می تواننــد تمرینی برای تشــخیص نوع 
قضیه ها باشند. با ارائة تصویر این کتیبه ها 
در تمرین ها، عالوه بر تشخیص نوع قضیه 
و ایجاد تنوع در صورت سؤاالت، می توان 
دانش آمــوزان را با عبارت ها و ســخنان 

بزرگان نیز آشنا کرد.

 آیات و روایات
برخی از آیات و روایات حاوی استدالل 
هستند یا در آن ها از انواع قضیه های حملی 
و شــرطی متصل و منفصل استفاده شده 
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اســت. با ذکر این موارد در کالس،  کاربرد 
و اهمیت منطق در علوم اسالمی به خوبی 

مشخص می شود.
برای مثال، در آیات زیر از قیاس استثنایی 

استفاده شده است:
 اگــر راســت می گویید کــه گمان 
می کنید شما تنها دوستان خدا هستید، 

پس تمنای مرگ کنید )جمعه/6(
و هرگز تمنــای مــرگ نخواهند کرد 

)جمعه/7(.
در این اســتدالل از قاعدة »رفع تالی« 
استفاده شده است و نتیجة منطقی آن این 

است که آن ها دوستان خداوند نیستند.
 در آیة »بگو اگر افراد فاسقی باشید، 
چه با میل و رغبت یــا با کراهت انفاق 
کنیــد، از شــما پذیرفته نخواهد شــد 
)توبه/5۳(« از »یای« حقیقیه اســتفاده 

شده است.

 مطالب مطرح در فضای مجازی
می توان از برخی تمثیل ها و استدالل های 
تمثیلی که امروزه در فضای مجازی دست 
به دست می شوند، برای توضیح استدالل 
تمثیلی اســتفاده کرد. بــرای مثال، این 
استدالل تمثیلی، زندگی را مانند یک رمان 
دانسته است و بر اساس آن نتیجه گرفته 
است که آینده مشخص نیست و همواره 

باید نگران آینده بود!

در حالی که در منطق،  عالوه بر آنکه یاد 
تمثیلی ضعیف ترین  استدالل  می گیریم 
نوع اســتدالل استقرایی اســت و نتایج 
آن قطعی نیســت، می آموزیم که چگونه 
می توان با استدالل تمثیلی غلط )تمثیل 
ناروا( مقابله کــرد. مثاًل  یک راه مقابله با 
چنین استداللی،  یافتن استدالل تمثیلی 
متفاوتی است که نتیجة متفاوتی داشته 
باشــد. برای مثال، استدالل تمثیلی زیر، 
نتیجه ای متفاوت با اســتدالل باال دارد و 
می گوید کــه آینده انعکاس رفتارهای ما 
در زمان حال اســت. لذا می توان با انجام 

رفتارهای صحیح نگران آینده نبود!

 فیلم های کوتاه
اگر دبیرستان شما امکانات پخش فیلم 
دارد، می توانید بریــدة برخی از فیلم ها 
و پویا نمایی هــا را به عنوان مصداق هایی 
از کاربردهــای منطق در کالس نمایش 
دهید. برای مثال، شــاید با شــخصیت 
آقــای »عزیزم ببخشــید« در مجموعة 
کاله قرمزی آشنا باشید. این فرد سعی 
می کند با پرسیدن ســؤاالت گوناگون، 
کاری را که به  وی محول شــده است به 
نحو احسن  انجام دهد. مثاًل وقتی آقای 
مجــری از وی می خواهد یک لیوان آب 
برای وی بیاورد، ده ها سؤال در مورد نوع 
لیوان از او می پرســد. این قسمت کوتاه 
از این فیلم، به خوبی نشــان می دهد هر 
چه دایــرة مصداق های یک مفهوم کلی 
)مانند لیــوان( را تنگ تر کنیم و به آن  
قید های بیشــتری اضافه کنیم، هیچ گاه 
به لیوان جزئی خارجی نمی رســیم. به 
همین دلیل است که وی موفق نمی شود 
یک لیوان آب برای آقای مجری بیاورد.  

 اخبار تلویزیون
معمــوالً  در تمامی رســانه ها اخبار با 
نوعی تفســیر همراه اســت و صاحبان 
مطالب  می کوشند  جمعی  رســانه های 
مورد نظر خود را در قالب استدالل هایی 
که بــر اخبــار مختلف بنا شــده اند به 
بینندگان و شنوندگان خود عرضه کنند. 
در اینجاست که می توان از منطق برای 
نقد و بررسی این تحلیل ها و استدالل ها 
اســتفاده کرد. برای مثال، سال ها قبل 
مطلب زیر به نقل از معاون ســابق وزیر 

بهداشت ذکر شده بود:
»اگــر مردم ندارند بخورنــد، چرا چاق 

هستند؟«
ســخنان وی را می تــوان در قالــب 
استداللی منطقی بازسازی و نقد و بررسی 
کرد. در واقع استدالل ایشان به صورت زیر 

است:
 اگر مردم داشــته باشند که بخورند، 

چاق خواهند شــد از طرف دیگر، مردم 
چاق هستند پس: مردم دارند که بخورند.
چنانکه مالحظه می شود، این استدالل،  
قیاس استثنایی است و در آن از مغالطة 

وضع تالی استفاده شده است.
»بارارزشــی  از  رســانه ها  همچنیــن 
کلمات« که در کتاب منطق به آن اشاره 
شده اســت، برای توجیه یا تقبیح رفتار 
گروه های مختلف استفاده می کنند. برای 
مثال، به این خبــر فرضی که یک واقعه 
را از زبان دو رســانة مختلــف ارائه کرده 
است توجه کنید. مقایســة این دو خبر 
به دانش آموزان یــاد می دهد تحت تأثیر 

بارارزشی کلمات به قضاوت نپردازند.
بی بی ســی:  تلویزیون   گزارش 
نیروهــای دفاعــی انگلیس بــه دعوت 
آزادی خواهــان و برای برقــراری صلح و 
ایجاد آرامش وارد شــهر بلخ شدند و به 
سرکوب آشوبگران و جنگ طلبان محلی 

پرداختند.
 گزارش تلویزیون افغانســتان: 
نیروهای متجــاوز انگلیس برای حمایت 
از خودفروختگان و برای سرکوب و ایجاد 
خفقان وارد شــهر بلخ شدند و به کشتار 
جوانان غیــور و میهن پرســتان محلی 

پرداختند.

 جراید )روزنامه ها و مجالت(
در برخــی از تیترهــای روزنامه هــا و 
مجــالت از بزرگ نمایــی، کوچک نمایی 
و اشــتراک لفظ اســتفاده می شود که 
می توانند به عنــوان نمونه های جالب در 

کالس مطرح شوند.
 برای مثــال، دبیر انجمــن لبنی با 
تغییر واژة »گران« به »واقعی شدن«، از 
بارارزشــی کلمات استفاده کرده است تا 

افزایش قیمت لبنیات را توجیه کند.
 در روزنامــه ای دیگر، به بزرگ نمایی 

در آمار گردشگران اشاره شده است.

 توجــه به کاربرد منطق در ســایر 
درس ها

یکــی از روش های آموزشــی، ایجاد 
ارتباط میان درس های گوناگون است تا 
مانند رشته هایی محکم، مطلب درسی از 
چند جهت در ذهن دانش آموزان تثبیت 
شــود. بدین منظــور دبیــر می تواند با 
مراجعه به کتاب های درسی همان پایه یا 
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پایه های پایین تر، مثال ها و کاربردهایی 
از منطــق را بیابد. برای مثال، بررســی 
تمامــی تعریف هایی کــه در کتاب های 
درسی ذکر شده اند و تشخیص نوع آن ها، 
کاربرد منطق را در حیطه های گوناگون 
به دانش آموزان نشان می دهد. در انتهای 
کتاب جغرافیای ایران پایة دهم،  بخشی 
با عنــوان واژه ها و اصطالحات قرار دارد 
که تعریف اصطالحات بــه کار رفته در 
کتاب را بیان کرده اســت. دانش آموزان 
می تواننــد از میــان این مــوارد انواع 

تعریف های را بررسی کنند.

 مطالب مشابه در سایر درس ها
برخی از مطالبی که بــه دانش آموزان 
تدریس می کنیــم، در واقع بیان دیگری 
از مطالبی هستند که در درس های دیگر 
آموخته اند یا می آموزند. لذا توجه به این 
نکته می توانــد به آموزش ما کمک کند. 
برای مثال، »تمثیــل« در منطق، همان 
تشــبیه در ادبیات اســت یا »تصدیق« 
همان جملة خبری است و »رابطة قضایا« 
همان افعال اســنادی در ادبیات هستند. 
همچنین، »اشــتراک لفــظ« به صورت 
جناس همســان )تام( در ادبیات مطرح 
شده است و یا »داللت التزامی« با ایهام، 

مجاز و کنایه مرتبط است.
و ســواد  »تفکر  کتــاب  همچنیــن، 
رسانه ای« که شامل مباحثی در حیطة 
اقناع و خطابه اســت، بــرای درک این 
مطالب در دس منطق دهم مفید است.

 نقد خرافات و اشتباهات شایع در 
زندگی

در زندگی مــا مثال هــای ملموس و 

پرکاربردی از مغالطه وجود دارد که توجه 
به آن ها کاربردی بــودن منطق را برای 
دانش آموزان روشن می کند. برای مثال، 
مردم دچار مغالطة »تعمیم شــتابزده« 
می شــوند و با دیدن چند نمونه، به غلط 
حکمی کلی در مورد آن صادر می کنند. 
مثاًل می گویند: »همشــون بی سوادن!« 

»همه به فکر منافع خودشونن!« و ...
بســیاری از خرافــات و عادت هــای 
اجتماعی اشــتباه نیز در تفکری اشتباه 
و نتیجه گیری غلط افراد ریشه دارند که 
در موارد زیادی تحت تأثیر عوامل روانی 
شــکل گرفته اند. برای مثال، بسیاری از 
چشــم و هم چشــمی ها، چاپلوسی ها و 
خودبزرگ بینی هــا از نوعی نتیجه گیری 
غلط فکری ناشی شــده اند که در درس 
منطق دهم به برخی از آن ها اشاره شده 
است. با ذکر این موارد در کالس می توان 
به رشــد فکری جوانان کشورمان کمک 
کرد و به مرور این اشتباهات را از جامعه 

دور کرد.

 توجــه به موارد بــه ظاهر پیش پا 
افتادۀ اطراف

اگــر بــه دنبــال یافتــن مصداق ها و 
کاربردهــای منطق باشــیم،  مثال های 

جالبی در اطراف خود خواهیم یافت.
بــرای مثــال، یکــی از مباحث درس 
منطق،  انواع مختلــف »یا« در جمالت 
اســت که سه نوع قضیة منفصله را پدید 

می آورد. 
در اینجا به یک نمونة به ظاهر پیش پا 
افتاده از کاربردهــای »یا« در اطرافمان 

اشاره می کنم:
 تا سال گذشته، در برخی از شهرهای 
بــزرگ، طرح ترافیک به صــورت »زوج 
یا فرد« بود. یعنــی در محدودة خاصی 
از شــهر،  در روزهای زوج ماشین های با 
پالک زوج  و در روزهای فرد، ماشین های 
با پالک فرد اجازة تردد داشتند. با دیدن 
تابلوی این طرح، می توان پرسید »یا«ی 
بــه کار رفتــه در این تابلــو، در فاصلة 
روزهای شــنبه تا پنج شــنبه، از کدام 
نوع اســت؟ در اینجا ایــن »یا« »قضیه 
حقیقیه« پدید آورده اســت. یعنی اگر 
روز زوج است، فقط پالک های زوج حق 
عبور دارند و اگر زوج نیست، پالک های 
فرد حق عبور دارنــد )اجتماع و ارتفاع 

هــر دو طرف در فاصلة زمانی شــنبه تا 
پنج شنبه امکان پذیر نیست(.

 مورد دیگر را در فروشــگاه های اتکا 
پیدا کردم. در کنار صندوق،  کاالبرگ های 
جدیدی معرفی شــده بودند. مشــتریان 
فروشــگاه با هر یک از ایــن کاالبرگ ها 
می توانســتند از میان سه مورد از کاالها، 
یکی را انتخاب کنند. حال می توان پرسید 
»یــا«ی ذکر شــده در ایــن کاالبرگ ها 
از کدام نوع اســت؟ )در اینجــا این »یا« 
قضیة مانعئ  الجمع پدید آورده است. یعنی 
نمی شود هر ســه کاال را با هم بخرید، اما 
می شــود هیچ کدام را نخرید و از کاالبرگ 

استفاده نکنید.(

 توجه به کاربردهای مدرن و جدید 
منطق

در این حیطه نیز کاربردهای زیادی برای 
منطق وجــود دارند. برای مثال، در درس 
نهم کتاب درسی، کادری با عنوان »منطق 
و هوش مصنوعی« درج شده است که به 
گوشــه ای از کاربردهای مدرن منطق در 
عصر جدید اشاره می کند. دبیر می تواند با 
تحقیق مختصری در این زمینه، مطالب 
جذابی را از کاربردهای منطق و حیطه های 
جدید منطق مانند منطق جدید، منطق 
فازی، منطق های چندارزشی و ... بیابد و 

در کالس مطرح کند 
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سومین فراخوان خاطرات معلمی

ساجِی ناجی

 سال ها پیش در لباس یک سرباز معلم، 
بــرای تدریس عازم یکی از روســتاهای 
روستایی  دورافتادة سرپل ذهاب شــدم؛ 
گیرافتاده در چنگال کوه های افراشــته و 
فرو رفتــه در گودال عریضی که نیاز نبود 
بــرای خوب دیدنش بــه خودت زحمت 
بدهی و چشــمانت را مدام به این ســو و 
آن ســو بچرخانی. کل فضای روستا را در 
نهایــت 10 یا 20 خانــة ِگلی و کوچک 
ُپر کرده بودند که بر هــر کدام هم َگرد 
کهولت و فرسودگی نشسته بود؛ روستایی 
فاقد آب آشامیدنی تصفیه شده و برق، و 
خالصه هر آنچه الزمة حداقل های حتی 

یک زندگی نسبتًا ساده است.
از میــان آن بناهای پیــر و فرتوت هم 
یک ساختمان که کاربری آن نه مدرسه، 

بلکه محلی برای نگهداری از کاه بود، به 
من و همــکارم اختصاص پیدا کرده بود؛ 
ساختمانی که قد کوتاه همکارم کمی از 
آن بلندتر بود و فقط سه اتاق داشت؛ سه 
اتاق که دوتا را به تدریس اختصاص دادیم 
و یکــی را برای خواب و خوراک خودمان 
برداشتیم. البته در انتخاب، نه تنها ارفاقی 
برای خودمــان قائل نشــدیم، بلکه دو 
اتــاق نورگیر و بزرگ تــر را هم به تجمع 
دانش آموزان و بــرای تدریس اختصاص 

دادیم.
چون پنج شــنبه ها تعطیل بــود و باید 
صبح و عصــر را با هم تدریس می کردیم 
و از طرفی راه خانه تا مدرسه هم طوالنی 
بود و مجبور بودیم از شنبه تا چهارشنبه 
را در روستا ســکونت کنیم و چهارشنبه 

عصر، بعد از اتمام ساعات پایانی تدریس، 
به خانه برگردیم، پس به قصد آب و جارو 
کردن محل سکونتمان و با کمک تعدادی 
از دانش آموزان، دســتی به ســر و گوش 
اتاق کشــیدیم و در پایان هم با چند میخ 
کج و کوله، برای جلوگیــری از ریزش ِگل 
و خاک و تردد موش  و سوســک و دیگر 
جانــوران موزی و مضر از ســقف به کف، 
نایلونی در سرتاســر سقف اتاق کوبیدیم. 
حاال مانده بــود توالت که باید فکری هم 
بــرای آن می کردیم. همکارم که ســابقة 
تدریــس در چنین مناطــق و با چنین 
شرایطی را داشــت، با انگشتش تپه ای از 
خاک و ِگل را که از پشــت به ساختمان 
مدرسه چسبیده بود نشان داد و گفت: »به 

نظرم مناسب ترین جا همین جا باشه!«

رتبۀ 
دوم
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با کمک بچه ها، آن قســمتی را که به 
ورودی مدرسه نزدیک تر بود، چند متری 
کندیم و چاه توالت را آماده کردیم. بعدش 
با ورقة حلبی سنگ توالتی درست کردیم 
و در پایان، اطراف توالت را نی گذاشتیم 
و بــا گونی دورتادوِر نی ها را پوشــاندیم. 
ساختمان و ملزوماتش تقریبًا آماده بود؛ 

هم برای تدریس و هم برای سکونت!
شب را در روســتا ماندیم تا صبح سِر 
کالس حاضر شــویم و کارمان را شروع 
کنیم. خســته دراز کشــیده بــودم که 
چشــمانم گرم شــد. خــواب اولین  روز 
را  دانش آموزانــم  و  کالس  و  تدریــس 
می دیدم که یکدفعه بــا صدای همکارم 
از خواب پریدم. چشمانم را که باز کردم، 
همکارم را دیدم که وســط اتاق ایستاده 
است و نفس نفس زنان می گوید: »سعی... 
سعید... اگه خواســتی بری توالت، چند 

تیکه... نان ساجی... همراِه خودت ببر!«
یک  لحظه خیال کردم هنوز هم خوابم. 
چشمانم را مالیدم و انگشتی در دو گوشم 
چرخاندم و بعد گفتم: »دوباره بگو، متوجه 

نشدم!«
تکــرار کرد: »می گم اگه می خوای بری 
توالــت، چند تیکه از این نان  ســاجی با 

خودت ببر!«
نه، خواب نبودم! گوش هایم هم درست 

شنیده بودند...
متعجب پرسیدم: »نان ساجی؟! توالت؟! 

استغفراهلل!«
گفت: »استغفراهلل برای چی بابا! چند تا 
ســگ دور و بِر توالــت رو گرفتن و مدام 
پارس می کنن. زهره ترک شــدم! گفتم 
االنه که بپرن روی گونی ها و خراب بشن 
روی سرم! با خودت یه نصفه نان ببر و هر 
چند دقیقه یکی ـ دو تیکه بنداز جلوشان 

تا آرام بشن!«
مانده بودم بخندم یا گریه کنم! اگرچه 
ارتباط میان نان ســاجی و سگ و توالت 
برایــم خنده دار بــود، اما ترســم را هم 
نمی توانســتم پنهان کنم. سال ها پیش 
ســگ پایم را گاز گرفته و ترس از سگ 
در وجودم مانده بود! آن چند ســاعتی را 
هم که مشغول کار بودیم، هر وقت سگی 
از کنارمان رد می شــد، ترســم را پشت 
پنهان می کردم!  دانش آموزان  و  همکارم 
فکــر می کردم فقــط در راه رفت وآمد با 

سگ ها مشکل داشــته باشم که آن هم، 
راه از مدرسه تا خانه و از خانه تا مدرسه 
را با همکارم بودم. اگر روزی همکارم هم 
نمی آمد و نمی بود، می توانستم از مدرسه 
تا ســِر جاده را از دانش آمــوزان یا اهالی 
این روستا و از ســِر جاده تا مدرسه را از 
دانش آموزان یا اهالی روستاهای نزدیک 
جــاده کمک بگیرم، ولــی جریان توالت 
خیلی فرق می کرد! یک جورهایی مسئله 
برایم حیثیتی شده بود و نمی خواستم در 
چشــمان همکارم، دانش آموزان و اهالی 

روستا ذلیل شوم.
پاسی از شب گذشــته بود. فکر توالت 
و سگ ها و فشــار استرس ناشی از آن ها 
مثانه ام را لبریز کرده بود. نه می توانستم 
خــودم را خیــس کنم و نــه از همکارم 

بخواهم من را تا توالت همراهی کند.
چاره ای نداشــتم. اگر خودم را خیس 
می کردم، دیگر نمی توانستم در چشمان 
همکارم نگاه کنم. پــس باید می رفتم و 
پشت سرم را هم نگاه نمی کردم. حداقل 
می توانستم با چند تکه نان سگ ها را آرام 
کنم. در نهایت اگر آرام هم نمی شــدند 
و نمی توانســتم از دستشــان فرار کنم، 
یکــی ـ دو گاز از مــن می گرفتند و اگر 
از زیِر دستشــان زنــده در می آمدم، بعد 
از شناســایی و آشــنایی، به من عادت 

می کردند.
دندان هایم را بیشتر روی هم فشار دادم 
و بلند شــدم. بی ســروصدا چند تکه نان 
برداشتم و به سمت توالت به راه افتادم. از 
اتاق که بیرون آمدم تا چشــم کار می کرد 
ســیاهی بــود و تاریکی! ترســم دو برابر 
شد! می خواســتم برگردم، ولی نتوانستم. 
همان جا توی چارچــوب در کمی ماندم. 
چشــمانم که به تاریکی عادت کرد و راه 
توالت را پیــدا کردم، یــک  آن دلم را به 
دریا زدم و فوراً خودم را به توالت رساندم. 
هنوز روی سنگ توالت جاگیر نشده بودم 
که سگ ها خودشان را به توالت رساندند 
و صــدای پارس کردن و واق واقشــان به 
آسمان بلند شد. هر لحظه منتظر بودم که 
خیز بردارند و وارد توالت شوند! تا فرصت 
داشــتم، کارم را انجــام دادم و خودم را 
شستم. بعدش به خودم جرئت دادم و چند 
تکه نانی را کــه همراهم بود، انداختم آن 
طرف گونی ها؛ آنجایی که از توالت فاصله 

داشت. همین که صدای به زمین نشستن 
تکه های نان به گوش سگ ها رسید، رفتند 
و دیگر صدایی از آن ها نیامد. به سرعت از 
توالت خارج شدم و به سمت مدرسه رفتم! 
آفتابه ای برای شستن دست هایمان گوشة 
دِر ورودِی مدرسه گذاشته بودیم. دستانم 
را که شستم، وارد اتاق شدم و دراز کشیدم. 
تا صبح خواب آشفته می دیدم؛ خواب سگ 

و توالت و نان ساجی!
ساعاِت تدریس صبح را با خمیازه های 
فراوان و به هــر زحمتی که بود به پایان 
رساندم! رفتم دستانم را بشویم و آمادة غذا 
خوردن بشوم که دیدم چند سگ آرام آرام 
آمدند و کنــارم روی زمین نشســتند. 
مضطرب سرجایم میخ کوب شده بودم و 
متعجب نگاهشــان می کردم که همکارم 
هــم از کالس بیرون آمد و اندکی بعد در 
کنار من قرار گرفت. خودم را جمع وجور 

کردم و پرسیدم: »چرا اینطوری ان؟!«
همکارم پرسید: »چجوری؟!«

پرسیدم: »چرا اینقدر آرامن؟!«
همــکارم گفــت: »خب، دیگــه ما رو 

می شناسن!«
پرسیدم: »چطوری؟! ما که فقط یه روزه 

اینجاییم!« 
همکارم هنوز جواب نداده بود که یکی از 
سگ ها جلوتر آمد و زبانش را دور دهانش 
چرخاند. من که کمی عقب تر رفته بودم 

پرسیدم: »گرسنه شه؟«
همکارم گفت: »احتمااًل!«

و کمی بعد پرسید: »سعید دیشب بعد 
از من رفتی توالت؟ جلوی ســگ ها نان 

انداختی؟«
گفتم: »بله!«

و ادامــه داد: »نکنــه این هــا همــون 
ســگ هایی هســتن که دیشــب دور و 
بر توالــت پارس می کــردن! مثل اینکه 
نمک گیر شــدن! منتها هــم نمک گیر 
شدن و هم نمک خور! به نظرم دوباره نان 

می خوان!«
رفتم توی اتاق و چند تکه نان آوردم. با 
هر تکه نانی که جلوی سگ ها می انداختم، 
از ترسم کاسته می شد؛ انگار که سگ ها از 

ترس من می خوردند، نه از نان ها!«
لحظاتی بعد که نان خوردن ســگ ها 
تمام شد، ترس من از آن ها هم تمام شده 

بود 
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مدیریت 
 عبدالسالم نصرت ناهوکی، سراوان، سیستان و بلوچستانکالس

انتخاب و اصالح
بــود. دانش آموزان  اول هفته   روز 
یکی یکی وارد مدرسه می شدند و برای 
اجرای مراســم آغازین در صف کالس 
خود می ایســتادند. امیر هم که ســه 
روز در هفتة گذشــته غیبت داشت، از 
راه رســید و در صف کالس خود قرار 
با وضعیت ظاهری متفاوتی  اما  گرفت؛ 

نســبت به قبل. به طــوری که موهای 
خــود را آرایش کــرده، دور و اطراف 
موها را خالی کرده و در قسمت راست 
سرش و باالی گوش راست، یک حرف 
»A« حک کــرده بود. یکی از معاونان 
آموزشــگاه با امیر برخورد کرد که این 
چه وضعی اســت برای خودت درست 

کرده ای!
بچه هــا به کالس رفتند، معلم امیر را 
مؤاخــذه کرد و او را به دفتر فرســتاد. 
امیــر به دفتر آمد، ســالم کرد و گفت 
معلم او را به دفتر فرستاده است. وقتی 
دلیلش را پرسیدم، گفت به خاطر مدل 
موهایم. یادداشــتی به او دادم تا فعاًل 
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بتواند سر کالس حضور داشته باشد و 
از درس عقب نمانــد. به او گفتم زنگ 

تفریح سوم به دفتر بیاید.
پس از پایان زنگ سوم، امیر وارد دفتر 
شد. او را کنار خودم پشت میز نشاندم 
و پــس از احوال پرســی و صرف چای، 
از مســافرت چند روزه اش پرسیدم. او  
هم توضیحاتی داد. هم زمان من داشتم 
تصویرهایــی از اردوی دانش آموزان را 
که سال قبل درون مدرسه برگزار شده 
بــود، نگاه می کردم. از قبل چند عکس 
آماده کرده بودم که امیر و دوســتانش 
را نشان می دادند. امیر هم با کنجکاوی 
به عکس ها نگاه می کرد تا اینکه عکس 
خودش را با دوســتانش دید. با شــوق 
و ذوق گفــت: »آقا، اینکه ما هســتیم، 

یادش بخیر، خیلی روز خوبی بود!«
به امیــر گفتم: »عکس هــای خیلی 
خوبی هستند. شــما هم که ماشاءاهلل 
خیلــی خوش تیپ هســتید. حاال این 
عکس ها را با قیافة االن خودت مقایسه 
کن، ببین کدام امیر را بیشــتر دوست 
داری؟ یعنی امیر با کــدام قیافه بهتر 

است؟«

گفت: »آقا این عکس ها خیلی بهترند 
و قیافه و تیپم هم بهتر است.«

االن شــما  قیافة  این  گفتم: »پــس 
چیست؟ به نظرت خوب نیست؟«

گفت: »نمی دانم!«
پرسیدم: »وقتی از آرایشگاه برگشتی 
و به خانــه رفتی، پدر و مادر چیزی به 

نگفتند؟« شما 
گفت: »چرا آقا! مادرم خیلی عصبانی 
شــد و مرا دعــوا کرد که چــرا چنین 
ریختی برای خودت درســت کرده ای! 
پــدرم هم چیزی نگفــت، اما از اخمی 
که کرده بود، فهمیدم از دستم ناراحت 

است.«
پرسیدم: »زمانی که به مدرسه آمدی 

چه اتفاقی افتاد؟«
کردند  مسخره ام  بچه ها  »همة  گفت: 
و اذیت شــدم. معاون مدرســه هم از 
دســتم عصبانی شــد و گفت این چه 
وضعی اســت که برای خودت درست 
کرده ای؟ معلمم هم بــا دیدن قیافه ام 

ناراحت شد و مرا به دفتر فرستاد.«
پرسیدم: »خودت از این قیافه راضی 

هستی؟«
گفت: »نه!«

گفتم: »این کاغذ و خودکار را بردار و 
خوبی هــا و بدی های وضعیت و آرایش 

ظاهری خودت را بنویس.«
امیر کاغذ را برداشــت. در قســمت 
ســمت چپ کاغذ عیب ها را یادداشت 

کرد:
ـ باعث ناراحتــی و عصبانیت مادرم 

شدم.
ـ پدرم از دستم ناراحت شد.

هم کالســی ها  و  دانش آمــوزان  ـ 
مسخره ام کردند.

ـ معاون مدرســه بــا دیدنم عصبانی 
شد.

ـ معلم از دستم ناراحت شد.
ـ از کالس اخراج شدم.

ـ احساس بدی دارم.
ـ از خودم بدم می آید.

نکتة جالــب این بود که در قســمت 
خوبی هــا چیزی ننوشــت. هرچند از او 
خواستم محاسن و خوبی های این کارش 
را بنویسد، ولی خودش اظهار کرد هیچ 
خوبی و حسنی نداشته و فقط تمسخر و 

باعث ناراحتی دیگران شده است.
در آخــر گفتــم: »حاال کــه چنین 
وضعیتی پیــش آمده اســت، تصمیم 

داری چکار کنی؟«
پاســخی نداد. گفتم: »از نظر من که 
مدیر مدرسه هستم، مدل آرایش شما 
اشــکالی ندارد، به شــرطی که خودت 
باشــی. قول می دهم  قبولش داشــته 
کسی از مسئوالن مدرسه هم کاری به 
شما نداشته باشــد، ولی انتخاب را بر 
عهدة خودت می گــذارم و انتظار دارم 
همیشه بهترین و مناسب ترین شیوه را 
انتخاب کنی. حاال می توانی بروی ســر 

کالس.«
امیر خیلی ممنونــی گفت و از دفتر 

خارج شد. 
روز بعــد که به مدرســه آمد، قبل از 
اینکه در مراســم صبحگاه حاضر شود، 
مســتقیم پیش من آمــد. موهایش را 
اصالح کرده بود و بــا امیر دیروز فرق 
داشت. گفت: »آقا ســالم، این طوری 
خیلی بهتر است و االن احساس خیلی 

خوبی دارم.«
خوشحال بودم از اینکه امیر توانسته 
بود بهتریــن را انتخاب کنــد. اگر در 
فراینــد تعلیم وتربیت برای فرزندانمان 
ارزش قائل باشــیم و به دنیای مطلوب 
آن هــا احترام بگذاریم، با پرسشــگری 
از آن هــا و قرار دادنشــان در موقعیت 
مقایسه و انتخاب، می توانیم آن ها را به 
انتخاب مسیر صحیح نزدیک کنیم تا از 
آسیب های کنونی جامعه تا حد زیادی 

در امان باشند 
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تاکنون به این فکر کرده اید که خاطرات 
آیینة تاریخ فرهنگ و اجتماع انســان ها 
هســتند؟ تصور انســان بــدون خاطره 
و جامعــة بــدون خاطره دشــوار و بلکه 
غیرممکن اســت. ما با خاطــرات ریز و 
درشت خود زندگی می کنیم. بارها آن ها 
را تعریف می کنیم تا هم انرژی بگیریم و 
هم بگوییم کی هستیم و از کجا می آییم. 
از منظری خاطرات سرمایه های اجتماعی 
ما هستند. می توانیم با مرور آن ها به تجزیه 
و تحلیل گذشتة خود بپردازیم. می توانیم 
از آن ها فیلم بســازیم. می توانیم داستان، 
رمان و بازی و سرگرمی تولید کنیم. قدر 

آن ها را باید بدانیم و هر وقت فرصت شد، 
یکی از آن ها را قلمی کنیم. فقط یادمان 
باشد که خاطرات هرکدام از ما ارزشمند 
اســت و بــرای دیگری خواندنی اســت. 
می ماند نحوة نوشتن و پرداخت آن ها که 
توصیه می کنیم ابتدا به این ها فکر نکنید 
و صرفًا بنویسید. بعد که خواستید آن را 
جایی ارائه دهیــد، بازخوانی اش کنید و 
دســت اندازهایش را بگیرید. کار ساده ای 

است. به راحتی از عهده اش برمی آییم.
اما در این شماره نگاهی داریم به خاطرة 

آقای کاظمی، با نام »جیب خدا«.
همان گونه که می بینید، نویسنده اسمی 

 اسمش را گذاشــتیم »جیب خدا«؛ 
قرار شد آخر هر جلسه، بچه ها دستشان را 
ُمشت کنند ببرند توی کاله ِشپشی اصغر 
صمدی که چهار فصل ســال همراهش 
بود. مهم نبود مشــت ها پر است یا خالی، 
یا اینکه اصاًل هرکس چقدر پول می اندازد. 
این برایمان مهم بود که چند ماه بعد بشود 
چنــد صدهزار تومان و بــه نیت چهارده 
معصوم، چهارده بسته گوشت و خواروبار 

برای خانواده های نیازمند.
چند ســالی می شــد که این شده بود 
بخشی از کالس ادبیات من. پس از تدریس 
متون و دستور و آرایه و ...، یک جور تمرین 
بخشندگی را هم مرور می کردیم و خدا را 

شکر به جاهای خوبی هم می رسید.
آن روز زنگ انشــا بــود؛ عباس صفری 
آخرین کســی بود که قبل از کاله گردانی  
انشــایش را می خواند. روی سکو، جلوی 
تخته ایســتاد و همان طور که زور می زد 

نگاهی به خاطرۀ »جیب خدا«

جیب خدا
غیرتکراری را انتخاب کرده است. حتی اگر 
چندین سال قبل بود، بزرگ ترها ناراحت 
می شــدند که کفر نگــو، مگر خدا جیب 
دارد. اما امروز پذیرفته شــده است که با 
خدا راحت تر از این هــا حرف بزنیم، او را 
رفیق شفیق خود بدانیم و به زبان کوچه و 
بازاری با او صحبت کنیم. در متون عرفانی 
ما نیز از این دســت سخن گفتن با خدا 
فراوان است. حتی داستان »گره گشا«ی 
پروین اعتصامی نیز از همین نوع ارتباط 

با خدا سخن می گوید.
پس نویسنده در گام اول خود موفق بوده 
اســت که با عنوانی مناسب، نویسنده را 
کمی پای متن خود نگه دارد. تصور کنید 
اگر ایشان عنوان خاطره را »بخشش« یا 
»نیکوکاری« یا ... می گذاشت، شاهد اولین 

توقف خواننده پای متن نبود.
در گام دوم هــم نویســنده موفق بوده 
است. می پرسید چگونه؟ شروعش را هم 
طوری نوشته است که خواننده مایل است 
بقیه اش را بخوانــد. می گویند، ما در آغاز 
متن چنــد ثانیه فرصت داریم تا خواننده 
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سوراخ کفش و پاچه های شلوار رنگ و رو 
رفته اش را که شاید از دوران ابتدایی به پا 
داشــت و حاال سه چهار انگشت از سوراخ 
کفشش پریده بود باال، مخفی کند، موضوع 

انشا را زمزمه کرد:
»مرد بی برگ و نوا را به حقارت منگر

کوزة بی دســته چو بینی به دو دستش 
برگیر«

... و خواند و خواند تا جایی که تمام شد 
و دوباره جثة نحیفش را انداخت پشــت 
میز ردیف سوم. همه دل دادند به تمرین 
کوچک مهربانی؛ همــة بچه های کالس، 
حتی عباس که دست الغرش را مثل بقیه 
برد توی کاله و خدا می داند در آن لحظه 

چه توی فکرش بود.
   

تقریبًا سه ماه از سال تحصیلی گذشته 
بود؛ چند روز مانده به شــب چله، پول ها 
را شــمردم؛ هفتصد و هشتاد و سه هزار و 

دویست تومان. ســر راستش کردم و روز 
پنج شنبه ای رفتم خرید.

واقعًا که پول علف خرس اســت. ظرف 
یک ساعت همه اش رفت توی چهارده تا 
کیسة نه چندان سنگین تا شاید سفرة شب 
یلدای چند خانواده را رنگ و روی بهتری 
بدهد. یک کیلو گوشــت گوسفندی، یک 

مرغ، یک کله قند و ... .
چند خانواده را از قبل می شــناختم. دو 
ســه تا هم نشانی جدید به دستم رسیده 
بود. یکی یکی می رفتم ســر وقتشــان و 
خالصه کلی دعا و ثنــا به جان بچه های 

بی ریای مدرسه.
بستة آخر بود. از یک جایی به بعد ماشین 
نمی رفت. این نشانی تازه، انتهای یک کوچة 
باریک بود توی محلة مسگرها. گفته بودند 
پدر خانه پیر و از کارافتاده اســت، با چند 
سر عائله که چرخ زندگی شان به سختی 
می چرخد. ســرما صورتم را می خراشید و 

دلم یک چایی داغ لب ســوز می خواست. 
تندتر خودم را به ته کوچه رساندم و زنگ 

در آهنی کهنه ای را زدم.
مدتی گذشت. کسی در را باز نکرد. هنوز 
چند قدمی دور نشــده بودم که با صدای 
باز شدن در، صورتم را برگرداندم. خشکم 
زد. چه می دیدم؟! جلوی در، من بودم و 
عباس صفری که انگار با آن نگاه همیشه 
غمگینش، مرا به عقب هل می داد. زبانم 
بند آمد. حتی جواب ســالمش را ندادم. 
چند لحظه بعد، گیج و آشفته، همچنان 
که برمی گشــتم، صــدای مبهم زنی که 
در میان گریه می خندید، توی گوشــم 

می پیچید.
  

نفسم باال نمی آمد. با شانه های خسته و 
افتاده، سر خیابان ایستاده بودم. ماشینم 
را کجا پارک کرده ام؟ اینجا کجاست؟ من 

اینجا چه می کنم؟!

را غافلگیــر کنیم و او را بــه درون متن 
بکشانیم. بین پنج تا هفت ثانیه. اگر این 
کار را کردیم، موفقیم وگرنه خواننده متن 
را رها می کند و سراغ کار دیگری می رود. 
»اســمش را گذاشــتیم جیب خدا...«، 
خواننــده از چنیــن ویترینی خوشــش 
می آید. دوســت دارد ببیند داخل مغازة 

متن چی هست؟
»بچه ها دستشــان را مشت کنند ببرند 
توی کاله شپشی اصغر صمدی که چهار 
فصل ســال همراهش بــود«. من که با 
ســطر اول متن خیلی ارتباط گرفتم. یاد 
نوشــته های آل احمد افتــادم که تند و 

آتشین بود. شما چطور؟
در بنــد دوم، به جای اینکه بگوید پولی 
جمع می کردیم و به بچه های بی بضاعت 
کمک می کردیم، آورده است: این برایمان 
مهم بود کــه چند ماه بعد بشــود چند 
صدهزار تومان و به نیت چهارده معصوم، 

چهارده بسته گوشت و خواروبار برای ...
در بند ســوم می نویســد: »چند سالی 
می شــد که این شــده بود بخشــی از 
کالس ادبیــات من ... یک جــور تمرین 

بخشندگی...«، از این سطر، نظریة کسانی 
که می گویند تعلیم از تربیت جدا نیست و 
همة معلمان می توانند هم تعلیم دهند و 
هم پرورش، به خوبی آشکار می شود. اتفاقًا 
بچه ها کالم و رفتار معلمان ریاضی، ادبیات، 

شیمی و ... را خیلی خوب می گیرند.
در بند سوم، نویسنده یک اصل داستانی 
را رعایت کرده اســت. آن اصل چیست؟ 
»نشــان بده، نگو«. به جای اینکه بگویی 
فالنی ثروتمند یا فالنی فقیر است، آن را 
نشان بده. و نویسنده فقر عباس صفری را 

خیلی خوب نشان داده است:
»آن روز زنگ انشــا بود؛ عباس صفری 
آخرین کسی بود که قبل از کاله گردانی، 

انشایش را می خواند ...
روی ســکو، جلــوی تخته ایســتاد و 
همان طور که زور می زد ســوراخ کفش و 
پاچه های شلوار رنگ و رو رفته اش را که 
شاید از دوران ابتدایی به پا داشت و حاال 
ســه، چهار انگشت پریده بود باال، مخفی 

کند، موضوع انشا را زمزمه کرد:
مرد بی برگ و نوا را به حقارت منگر...«

این نشــان دادن که خودش یک شگرد 

نوشــتاری اســت، در انتهای داستان به 
کمک درک بهتر خاطرة داستان »جیب 
خــدا« می آید. بدون چنیــن توصیفی از 
وضــع عباس، خاطرة جیــب خدا ناقص 

است.
عــالوه بر این هــا، وجــود ترکیب ها و 
جمله های زیبا و حسی، متن را خواندنی تر 
کرده است: »تمرین بخشــندگی را هم 
مرور کردیم«، »همه دل دادند به تمرین 
کوچک مهربانی«، »سرراســتش کردم«، 
»ســرما صورتم را می خراشید«، »عباس 
صفری کــه انگار بــا آن نگاه همیشــه 

غمگینش مرا به عقب هل می داد.«
در آخــر می توانــم بگویم، عــالوه بر 
نکته های فوق، نویسنده با روایت صمیمی 
و سادة  خودش، خاطره ـ  داستان را خوب 
پیش برده اســت و با تصویرســازی های 
بجا، جمله های کوتاه، فعل های حرکتی و 
شخصیت پردازی، ما را در یکی از خاطرات 
زیبای خودش سهیم کرده است. خاطره ای 
که می شود مبنای یک داستان کوتاه قرار 
گیرد. از ایشان متشکریم و منتظر آثار شما 

خوانندگان گرامی هستیم 
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خاطره
 بنفشه نفيسی، اصفهان - تصویرگر: سيد ميثم موسوی

 در میان کوه دفترمشق های روی میز که 
منتظر امضا کردن من هستند، نگاهم روی 
دفتــری قدیمی و رنــگ و رورفته میخ کوب 

می شود.
به نظر آشنا نمی آید. برای همین با تعجب 
بیــرون می آورمش و بــه صفحات کاهی 
زردرنگ که با خطی ناشیانه و مبتدی سیاه 
شــده اند، با حیرت نگاه می کنم. به خاطر 
نمی آورم تاکنون چنین دستخط و چنین 
دفتری را از بچه ها دیده باشــم. دفتر پر از 
تمرین حروف الفبا و کلمه ها و جمله های 

ساده و ابتدایی است.
هرچه بیشــتر ورق می زنم، شگفتی ام 
بیشتر می شود. چیزی مشابه امضاهای من 
زیر مشق هاست؛ با جمله ها و بازخوردهایی 

که حرف من هست و نیست!
»من روزی پایین مشــق فاطمه نوشته 
بودم عشق کوچولوی من، چقدر از تمیزی 
دفترت لذت می برم. قلب کوچولویی هم 
نقاشــی کرده بودم. حاال اینجا یک قلب 
کوچک هست و زیر آن نوشته شده است: 
»عشــق بزرگ من، چقــدر دفترت تمیز 
و مرتب اســت!« جایی من نوشــته بودم 
دستان کوچکت پرتوان! و حاال اینجا نوشته 
شده: »دستان بزرگ، زحمتکش و مهربانت 
پرتوان!« چند روز پیش گفته بودم، به نظرم 
یک کوچولو بی حوصله تکلیف نوشته ای! و 
اینجا نوشته: »حتمًا خسته بوده ای یا کارت 

زیاد بوده که بی حوصله نوشته ای عزیزم!«
دیدن هر صفحه و هر امضا و هر بازخورد 
هم به خنده ام می انــدازد و هم تعجبم را 
بیشتر می کند. یک دفعه حضور آرامش را 
کنارم احساس می کنم؛ درست چسبیده 
به من! آن قدر که صدای نفس ها و ضربان 
سریع قلبش را می شنوم. نگاهش می کنم. 
با اضطراب و ترس ســعی می کند لبخند 
بزنــد. یک لبخند کم رنگ و از روی اجبار. 
حرفی نمی زد. دســتان کوچکــش را با 
احتیاط می گیرم و توی چشم های مشکی 
و براقش نگاه می کنم و می پرسم: »فاطمه 
جان خوبی؟ مشــکلی هســت؟ چیزی 

می خواهی به من بگویی؟«
آرام و یواشــکی، جــوری که بقیة بچه ها 
متوجه نشوند، پاســخ می دهد: »خانم! این 
دفتر مال مامانم اســت. آورده ام شما خط 
مامانم را ببینید.« با شادی می پرسم، »چه 
خبر خوبی! روز اول که مامانت توی جلسه 

سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

دفتر مامان

گفتند نمی توانم فرم را پر کنم، توی دلم گفتم 
ای کاش می توانستند به کالس سوادآموزی 

بروند. حاال کجا کالس می روند؟«
صورت گرد کوچولویش سرخ و چشمان 
کشیده اش درخشان و پرخنده می شود و 
با صدایی لــرزان می گوید: »خانم! من به 
مامانم درس می دهم. البته مامان همیشه 
از کار خانه خســته است و سخت درس 
یاد می گیرد. اما زرنگ ترین و باهوش ترین 
مامان دنیاســت. باالخره هرجور هست، 
درس هایــش را می خوانــد. وقتــی همه 
توی خانه می خوابند، تازه کار ما شــروع 

می شود.«
بغلش می کنم. اندام ظریفش توی بغل 
من گم می شود. کوچک و گرم و مهربان 
اســت. در گوشــش آرام می گویم: »من 
به داشــتن معلم کوچولویی مثل تو در 
کالسم افتخار می کنم. کار تو عالی است! 
این برچســب ها هم مال تو! خانم معلم 
کوچولو و بامزه، هر وقت که از کار مامان 
خیلی راضی بودی، برایش برچسب بزن. 
این کار تشویق و خوشحالش می کند. این 
کتاب دیکتة شب هم به کارت می آید. تو 

یکی از بهترین معلم های دنیایی!«

صبح روز بعد، بین صفحات دفتر مشق 
فاطمه، نامــه ای از طرف پدر گذاشــته 
شده است که با گویش و خط مخصوص 

خودش نوشته است:
»الســالم علیکم معلم شفیق فاطمه، 
مکتوب ذی شفقت شما به معلم کوچک 
و خردسال واصل گردید. سالمتی شما را 
از خداوند بــزرگ طلب دارم و زحمت ها 
و دلســوزی ها و رهنمون های شــما را 
سپاســگزارم. این قدردانی ساده را از من 

و فاطمه بپذیرید.«
هنوز که هنوز است، هر زمان موضوعات 
حاشــیه ای در مدرسه و کالس خسته ام 
می کند و بی حوصله و کم انگیزه می شوم، 
به این نامه و دســتخط سری می زنم و با 
خودم مرور می کنم که چطور یک تشکر 
ســادة یک پدر زحمت کش افغان و یک 
تالش بزرگ خودجوش و داوطلبانة یک 
دختر کوچک و مهربان که از کار معلمی 
من الگــو گرفته بود، به من انگیزة تالش 
بیشتر و مهر بیشــتر به دانش آموزانم را 
داده اســت؛ کاری که از دست هیچ لوح 
تقدیر و جایزه و فیش حقوقی و تشویقی 

ساخته نبوده و نیست! 

رتبۀ 
اول
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کريم عباسی اول، دبیر دبیرستان های شهر مرند
مقاله

 هر یک از ما به عنــوان معلم، در طول 
سال های فعالیت مان تجربه هایی می اندوزیم 
که دوست داریم با سایر همکاران به اشتراک 
بگذاریم. یکی از موضوعات تجربه های معلمی 
معمواًل جلسات امتحانی است که برای ما و 
بچه ها شیرینی یا تلخی خاص خود را دارد. 
ممکن است شما با برخی توصیه های حاصل 
از این تجربه ها موافق یا مخالف باشید. اما 
خواندن یا شنیدن آن ها، خالی از لطف نیست. 

در طول 28 ســال تدریس خود، متوجه 
شده ام برخی دانش آموزان در جلسة امتحان 
ســؤال می پرســند؛ در حالی که سؤاالت 
خوانا و واضح  اند؛ یعنــی نیازی به خواندن 
دوبارة  آن ها نیســت. معمــواًل به این گونه 
دانش آموزان می گویم: جلسة امتحان محل 

پرسش و پاسخ نیست. 
ایــن دانش آمــوزان در بازیابی پاســخ ها 
از حافظه مشــکل دارند. بــه همین دلیل، 
در ابتدای ســال تحصیلی و قبل از شروع 
امتحانات، به آن ها توصیه می شود موارد زیر 

را رعایت کنند: 

 از هــر درس و موضــوع، چنــد واژة 
کلیدی )حداقل سه و حداکثر هشت کلمه( 
را برای خود یادداشت کنید. سعی کنید هر 
یک از این واژه هــا را در یک یا چند جمله 

به کار ببرید. 
 به معنای کلمات دقت کنید: هر واژه ای 
را که برای اولین بار می خوانید، مفهوم آن را 

یاد بگیرید. 
 به مغز خود دستور دهید اطالعات را 
برای مدت زمان زیادی به ذهن بسپارد.  مغز 
براساس فرمان های صادر شده عمل می کند 

نه بر مبنای احساس های صادر شده.
 از هر واژه یک تصویر ذهنی برای خود 
داشته باشید. تجربه نشان داده است، هر چه 
کلمات با تصویر همراه شوند، یادآوری آن ها 

آسان تر خواهد بود. 
 سلســله مراتب را حفظ کنید. عنوان 
کتاب  درسی را با عنوان درس و موضوعات 
مربوط به آن و ریز مواد درسی ارتباط دهید.
 از تجربه های خود به نحو مؤثر استفاده 
کنید. دانش آمــوزی را نمی توان یافت که 

بی تجربه باشد. پس این تجربه ها را در موعد 
مقرر به کار بگیرید. 

 نگویید از این کتاب یا موضوع خاطرة 
تلخ دارم. بــه خودتان بگویید شــاید این 
موضوِع ناخوشــایند، به انــدازة آن موضوع 
خوشــایند برایم لذت بخش باشد و میزان 

کاربرد آن هم بیشتر باشد. 
 همواره برای خود ســؤال طرح کنید. 
موتور محرکة مغز دانش آموز، سؤال کردن 
اســت. هر چقدر می توانیــد اطالعات را با 
ســؤال همراه کنید و مفاهیــم را به صورت 

سؤال درآورید. 
 برای با سواد شدن بخوانید، مطالب را 
تنها برای پایان ترم یا فالن زمان مشخص 
نخوانید. ذهن خود را باز کنید و به خودتان 
بگویید می خواهم مفاهیم درس را یاد بگیرم 
و بــه کار ببرم، زیــرا درس و زندگی به هم 

آمیخته اند. 
 مکان یادگیری را در نظر داشته باشید: 
هر چه در جلســة امتحان، محل یادگیری 
خود در کالس درس و اتاق مطالعة خود را 
بیشــتر به یاد داشته باشد، به همان نسبت 

یادآوری شما بیشتر خواهد شد. 
 عمیق یاد بگیرید: یادگیری سطوحی 
دارد. اولین ســطح پردازش به ظاهر کلمه 
مربوط است )تأثر حســی(، دومین سطح 
پردازش با تلفظ کلمه مرتبط است )تکرار( 
و سومین سطح بر معنای کلمه تأکید دارد 

)تمرین بیشتر(.
 یادگیری معنی دار داشــته باشــید: 
اطالعــات را به صورت یک هرم آموزشــی 
در نظر بگیرید کــه در رأس هرم اطالعات 

کلی )عنــوان درس(، در میانة آن اطالعات 
کمتر کلی )موضوعــات درس( و در قاعدة 
هرم ریزمواد درسی قرار دارند. یعنی مفاهیم 
را به صورت سلســله مراتب در نظر بگیرید 
و سطوح آن را برای خود معنی دار کنید تا 

بازیابی شما بهتر شود.
 ارتبــاط مؤثر برقرار کنید: آنچه را یاد 
می گیرید، را با آنچــه از قبل یاد گرفته اید 
ارتباط دهید. هر چه ارتباط بیشــتر باشد، 
یادگیری بهتر و در نتیجه بازیابی آســان تر 

خواهد بود.
 پیوند هیجانــی کنید: آنچــه را یاد 
می گیرید، به آنچه عالقه دارید، پیوند دهید. 
به عبارت دیگر، اطالعات یاد گرفته شده را 
به اطالعات خوشــایند یا خاطرات خوب و 
امور وابسته به آنچه را یاد می گیرید، با آنچه 
از قبل یاد گرفته اید ارتباط دهید تا بازیابی 

شما سهل و روان انجام شود.
   

پرســش و پاسخ در کالس درس، نه تنها 
به برقراری ارتباط و نمایان شدن تفاوت های 
فردی کمک می کند، بلکه خود شــاخص 
پیشــرفت تحصیلی اســت. آنچه عملکرد 
دانش آموز را نشان می دهد، جلسة امتحان 
نیست که آن هم برای پرسش و پاسخ باشد؛ 
بلکه عملکرد او در طول سال تحصیلی و بلکه 
لحظه لحظة ساعت های آموزشی شاخص 
درک اوست. در کالس درس می توان زمان 
کافی برای پاســخ گویی به سؤاالت در نظر 
گرفت، دانش آمــوزان را درگیر فعالیت های 
درسی کرد و اجازة اظهارنظر و پاسخ گویی 

به همة دانش آموزان را داد 
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دست سازه ها 
و یادگیری

تجربه
 مصطفی سهرابلو، دبیر علوم تجربی، کردستان، بیجار 

 در سال تحصیلي 93-92 در تدریس علوم تجربي سال هفتم، در مبحث انرژي ها 
بودیم. مثل همیشه به دانش آموزان تأكید كردم مي توانند هر وسیله اي را كه به موضوع 
درس مربوط باشد درست كنند و بیاورند كه نمرة خوبي هم براي آن در نظر گرفته ام. 
جلسة بعد، یكي از دانش آموزان گفت وسیله اي درست كرده است، اما خجالت مي كشد 
آن را بیاورد. مي گفت خیلي ساده است و بچه ها به آن مي خندند. تشویقش كردم و او 
وسیلة بسیار ساده اي را كه از یك تكه چوب و یك قرقره و مقداري كش درست شده بود 
آورد. وقتي تكه چوب چرخانده مي شد و بعد وسیله روي میز قرار مي گرفت، به  خاطر 
داشتن خاصیت كشساني، چوب مي چرخید و باعث حركت قرقره مي شد. البته من یادم 

هست هم سن وسال  او كه بودم، از این وسیله درست مي كردم. 

نیروي  براساس  دست ســازه هایي كه 
كنش و واكنــش )عمل و عكس العمل( 

كار مي كنند.

براي بچه  ها توضیح دادم، این وســیلة 
ســاده به خوبي و آســاني تبدیل انرژي 
كشســاني ذخیره شده در كش و چوب 
را بــه انــرژي حركتي نشــان مي دهد. 
دانش آموزم هم در حضور بقیه تشــویق 
شــد و نمرة خوبي گرفت. این باعث شد 
جلســة بعد، براي اندازه گیــري میزان 
استفاده  با  جالب تري  وســیلة  بارندگي 
از بطري شــامپو و كاغــذ درجه بندي 
درست كند و همین طور وسایل ساده اما 
باكیفیت تهیه كند. جالب اینكه بعضي از 

دانش آموزان، با دیدن این قضیه كه من 
به این وسایل ساده اما مفید نمرة خوبي 
مــي دادم، مي گفتند: »منــم كه از این 
بهتر ها رو بلدم درســت كنم و تو خونه 

هم دارم، پس میارم و ...« 
هر جلســه بر تعداد وسایل دست ساز 
افزوده  كتــاب  موضوع هاي  بــا  مرتبط 
مي شــد و این مقدمه اي شد بر شركت 
درس  فعالیت هــاي  در  آن هــا  فعــال 
علوم تجربي سال هاي بعد و نیز جشنوارة 
نوجــوان خوارزمي و انگیزة ســاختن و 

ابتكارات جدید دیگــر در مباحث علوم 
تجربي  ســال هاي هفتم، هشتم و نهم. 
ســعي  دانش آموزان  كــه  بدین صورت 
مي كنند دربــارة مفاهیــم درس علوم 
دست سازه هایي  اول  متوســطة  تجربي 
بســازند كه حداقل یكــي از مفاهیم و 
مطالب درس را نمایش یا توضیح دهد. 
براي نمونه، دست ســازة شــش انسان، 
نحوة كار پــردة دیافراگم و نقش آن در 
عمل دم و بازدم از وســایل بسیار ساده 

بودند.
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نكتة مهــــم در ســـــاخت 
اســــــتفادة  دست ســـازه ها، 
دانش آموزان از وســایل ساده و 
دورریز موجود بــود و در آن ها 
خالقیــت و نــوآوري اهمیــت 
بیشتري داشت. )پمپ آب ساده، 
پدرش  كه  دانش آموزي  ساخت 

مسئول آب روستاست.(

همچنیــن  دست ســازه ها 
كاركــرد  و  ســاختار  درك  در 
مفاهیم عیني و انتزاعي بســیار 
كه  آن هایي  به ویــژه  مؤثرنــد؛ 
خــود دانش آموزان مي ســازند. 
دي ان اي  مولكــول  مثال،  براي 
)DNA(، با توجه به ریز بودن و 
دیده شدن مشكل آن، با كمك 
دست سازه ها و مدل هاي ساخته 

شده بهتر درك خواهد شد.

نمونه هاي دیگري از دست سازه  هاي دانش آموزان

وقتي دانش آموز بتواند بین ذهن و دســت هاي خود ارتباط درستي 
برقرار كند،  یادگیري نیز عمیق و جذاب خواهد شد. دست سازه ها این 

نقش را ایفا مي كنند 
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 آموزش و پرورش نهادی است که جامعه از آن انتظار دارد همواره 
یادگیــری مهارت های زندگي را در کنار آموزش ســایر درس ها بهبود 
بخشــد. معلم مي تواند این مهارت ها را به دانش آموز بیاموزد و فضایی 
مناسب براي تقویت این مهارت ها فراهم آورد. همچنین، طریقة ارتباط 

برقرار کردن را به فراگیرندگان بیاموزد. 
شما به عنوان معلم مي توانید به دانش آموزان  بیاموزید در هنگام خرید، 
اجناســی را که نیاز دارند، در راهنمای فروشگاه پیدا کنند و با خواندن 
عالئمی که از سقف آویزان شده اند، محل مورد نظر را شناسایی کنند. 
از دانش آموزانتان بخواهید جنس هایي مثل پودر لباس شــویی، ماست 
و حبوبات را از نظر نشــان تجاري )مــارك(، قیمت، محتویات و اندازة 
بســته بندی با هم مقایســه کنند و ببینند کدام جنس برای خریدن 
بهتر است. توجه آن ها را به عالئم جلب كنید و برایشان  توضیح دهید 
تولیدكنندگان از این عالئم استفاده می کنند تا مردم بتوانند محصوالت 
آن ها را در یک نگاه و بدون خواندن كلمات پیدا کنند. از دانش آموزانتان 
بخواهید بر اساس مالک هایی که برای آن ها ذکر کردید، نشان تجاري 
مشخصی را برای یک محصول انتخاب کنند. مثاًل بیسکویتی را انتخاب 
کنند که نســبت به سایر بیسکویت ها  در تهیة آن شکر کمتری به کار 
رفته باشــد. یا نوشــابه ای را نام ببرند که بدون کافئین باشد. به آن ها 
بگویید، که خواندن چگونه کمک می کنــد بتوانند خوب خرید کنند 
و مواردی را که هنگام خریدشــان از توانایي خواندن اســتفاده کردند،  
برشــمارند؛ مثل پیدا کردن مغــازه، انتخاب کاال، پیــدا کردن بخش 
موردنظر در فروشــگاه و انتخاب چک پول مناســب. از آن ها بخواهید 
تصور کنند که اگر نمی توانستند خوب بخوانند، چگونه خرید برایشان 

سخت تر و وقت گیرتر می شد. 
بچه ها به ســختی می توانند بین خواندن و فعالیت های روزمرة خود 
ارتباط برقرار کنند؛ به خصوص اگر خواندن را تنها فعالیت درسی خود 
بدانند. آن ها باید بدانند و یاد بگیرند که حتی یک خرید ســاده هم به 

خوب دیدن و خوب خواندن نیاز دارد 

تجربه

تمرین خواندن 
در هنگام خرید

 نبی اهلل اشکيود 
آموزگار چندپایه دبستان دولتی زرین آباد 
سفلی، ناحیة یک ساری، استان مازندران 

۵2

دانش آموزان دبستان هاجر اصفهان در حال خرید از فروشگاه 

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ 4 | دی ۱۳۹۸



امۀ 
ویژه ن

بوم

برنامۀ ویژه مدرسه )بوم(
 خطی یا مســطح دیدن فضا و فرایندهای تربیتی یکی از 
اشــتباه های رایج و فراگیر در عرصة تعلیم و تربیت اســت که  
از عواملي مثل کمبود امکانات یا ســاده دیدن غیرمنطقی این 
موضوع ناشي مي شود. بسیاری از فعاالن تعلیم و تربیت، اگرچه 
در تجزیه و تحلیل عوامل تربیت، به تفاوت های چشمگیر و مهم 
اذعــان دارند، اما به هنگام اقدام و عمل، به یکسان ســازی های 
آسیب زا در این میدان رضایت می دهند و ترسیم اجرایی آن ها از 
تعلیم و تربیت مانند یک خط تولید صنعتی با مخاطبانی بی جان 

و بی اختیار به نظر می رسد!
تغییــر این دیدگاه و این اقدامات به یقین کاری بزرگ و البته 
زمان بر اســت، اما به هر حال باید به طور صحیح و باقوت شروع 
شود. برنامة ویژة مدرســه  »بوم« می تواند یکی از نقاط روشن 
برای این شروع باشد، به شرط آنکه ما معلمان و مدیران مدرسه، 
ضمن اشراف و آگاهی کامل نســبت به چرایی و چیستی این 
برنامه، در مرحلة اجرا نیز بــه آن توجه كنیم و اهمیت الزم را 
بــه این موضوع بدهیم. امروزه همة ما به تفاوت های اثرگذار در 
بین مناطق یک شــهر معتقدیم، چه برسد به تفاوت هایی که 
بین شــمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور پهناور اسالمی مان 

وجود دارند.
در عین یکپارچگی در اصول و ارزش های این برنامه، می توان 
با طراحی هــای دقیق و هدفمند بر اســاس اقتضائات هر بوم، 
سرمایه های ارزشمند انسانی کشور را برای شکوفایی و بالندگی 
بهتر همراهی كرد. شــاید از مهم ترین آسیب ها و آفت هایی که 
در کمین این فرصت خوب نشســته اســت، تقلیدی برخورد 
کردن با خود آن اســت. به عبارت دیگر، بوم وقتی بوم اســت 
که ابتکاری و ناظــر به نیازهای واقعی مخاطبان هر مدرســه 
طراحــی و اجرا شــود و اگر همین فرصت نیــز به تقلیدهای 
مضر و کلیشــه ای، چه از ســایر مدرســه هاي داخل و چه از 
مدرســه هاي خارج از کشور صرف شود، در آن صورت به همان 
آفت اولیه برگشــته ایم و به قول مولوی »از قضا ســرکنگبین 
 صفــرا فزود   روغــن بادام خشــکی می نمود« خواهد شــد.
اجرای صحیح برنامة ویژة مدرســه، عالوه بر راهگشــایی برای 
دانش آموزانی که به طور مستقیم مخاطب آن هستند، می تواند 
به افزایش خودباوری و هم افزایی و هماهنگی مدیران و معلمان 
و نیز تقویت بیش از پیش  اعتماد و اتکاي عمومی به مدرسه ها 

و قابلیت های درونی آن ها کمک کند. ان شاءاهلل  



 وقتی از تحول در نظام آموزشــی 
صحبت می شــود، ممکن اســت توجه 
بیشــتر افراد به تحول در ساختار جلب 
شــود، درحالی که تحول در ســاختار، 
بــدون تغییر جایــگاه معلم، ســودی 
ندارد. اســناد باالدستی هم از این نکته 
غافل نبوده انــد. در صفحة 417 مبانی 
نظری ســند تحول بنیادین، در بخش 

چرخش های تحول آفرین، آمده است:
 معلــم، مربــی و اســوة تربیتی و 
ســازمان دهندة فرصت هــای تربیتــی 
متنوع برای احیا و ارتقای مراتب حیات 

طیبة متربیان است.
 معلم شــخصیتی علمی و تربیتی 

است.
ســند برنامة درســی ملی، در بخش 
رویکــرد و جهت گیری کلــی، معلم را 

چنین معرفی می کند: »خلق فرصت های 
تربیتی و آموزشــی، مسئولیت تطبیق، 
تدوین، اجــرا و ارزشــیابی برنامه های 
درسی و تربیتی در سطح کالس درس 

به عهدة معلم است.«
با توجــه به آنچه بیان شــد، معلمان 
برنامة  درسی  عملیاتی ســازی  مجریان 
نیستند که تنها کتاب درسی را تدریس 
کنند، بلکه برنامة  درسی باید از مجرای 
وجود اندیشمند معلم عبور کند و معلم 
باید بتواند براســاس موقعیت مکانی و 
زمانی و مخاطب خود برنامه و محتوای 
درسی را طراحی کند و خودش مجری 
و ارزشــیاب محتــوا و برنامة  درســی 
باشــد. در این نگاه، معلم مجری برنامة 
درسی نیست و ساختار و سیاست گذار 
به هیچ وجه اجــازه ندارند عاملیت معلم 

را از او ســلب کنند. تنها در این صورت 
اســت که جایگاه و کرامــت معلم احیا 
می شــود. عاملیت معلمان فراساختار و 
ساختارهای  تمام  و  اســت  ساختارساز 

موجود قائم به آن ها هستند.
توجــه بــه تقــدم عاملیــت معلــم 
بــر ســاختارهای آموزشــِی مرســوم، 
تمرکززدایــی و تنــوع برنامة درســی 
در ســطح مدرســه ها را در پــی دارد. 
همان طور که بیان شــد، اساس طراحی 
برنامة درسی و یادگیری برعهدة کسی 
اســت که این مســیر را طــی کرده  و 
اهداف مطلوب را به دست آورده است و 
تالش می کند دانش آموزان را در همان 
مسیری که طی کرده است تعلیم دهد.

فعلــی  آموزش وپــرورش  ســاختار 
به گونه ای اســت که برای کل کشــور 

معلم، معمار یا مجری؟

۵4

 محمدرضا حشمتی و سعيده باقری

ویژه نامۂ 
بــــــــــــــــوم
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محله و مدرسه پیشنهاد شده است؟
 چــرا دانش آمــوزان بایــد موضوع 

موردنظر را یاد بگیرند؟
 دانش آموزان بــا یادگیری موضوع 
موردنظــر بــه چــه شایســتگی هایی 

می رسند؟
 دانش آمــوزان بــرای رســیدن به 
اهــداف موردنظــر چه  شایســتگی و 

محتوایی را باید بیاموزند؟
 دانش آمــوزان با انجــام دادن چه 
فعالیت هایــی موضــوع موردنظر را یاد 

می گیرند؟
 معلم برای یادگیری بهتر و آسان تر 
موضــوع، کالس را چگونــه هدایت و 

سامان دهی می کند؟
 دانش آموزان برای یادگیری بهتر از 
چه ابزارها و وسایلی استفاده می کنند؟

 دانش آمــوزان بــا چــه نوعــی از 
گروه بندی موضوع موردنظر را بهتر یاد 

می گیرند؟
موردنظر  موضــوع  دانش آمــوزان   
یادگیری را در چه مکان هایی می توانند 

بیاموزند؟
 دانش آموزان در چه زمانی موضوع 

موردنظر را بهتر می آموزند؟
 میــزان یادگیــری دانش آمــوزان 

چگونه سنجش  و ارزشیابی می شود؟
جایگاه  احیــای  و  کرامت  بازگشــت 
معلمــان از طریق توانمنــدی آنان در 
معمــاری و صحنه پــردازی یادگیــری 
محقق می شــود. الزمة چنین نگاهی به 
متکثر  برنامة  معلم، شکل گیری  جایگاه 
است. به عبارت دیگر، برنامة درسی ملی 
قابلیت وحدت در عیــن کثرت را دارد 
و این امر در اســناد باالدستی به وضوح 
نمایان اســت. برنامة ویژة مدرسه )بوم( 
برنامه ای اســت که سیاســت ها، اصول 
و قواعد آن کلی و یکســان هســتند و 
معلمان براســاس اقتضائات محیطی و 
بومــی و فردی، این اقتضائات کلی را به 

برنامه ای جزئی تبدیل می کنند.
همه شنیده ایم که حرمت امام زاده را 
متولی بایــد بیش از دیگران نگه دارد و 
همــه گالیه مندیم چرا جایگاه و منزلت 
معلمان در جامعه ناشناخته مانده است 
و تبیین نمی شــود. به نظر می رســد، 
بخشــی از جامعــه که منزلــت معلم 

برایشــان به قدر کافی جا نیفتاده است، 
خود معلمان هســتند. تــا زمانی که ما 
معلمان نتوانیم جایگاه اصلی خودمان را 
به خوبی درک کنیم، نباید انتظار داشته 
باشــیم دیگران، اعم از مدیران ستادی، 
مدیران مدرسه ها و ســایر افراد جامعه 
بتواننــد منزلــت معلمــان را به خوبی 

بفهمند. 
با این نگاه و تصویر به نظر می رســد 
حل مســئلة »احیای جایگاه معلمان« 
وظیفة خود معلمان است و اگر افرادی 
غیــر از معلمــان بخواهند مســتقیم و 
بــدون توجه به نقش معلمــان در این 
زمینه ورود کنند، بــه نحوی جایگاه و 
منزلت معلم را متزلزل می کنند. چنانکه 
متأســفانه تاکنون چنین بوده اســت! 
توجه به مثال زیر بــرای فهم بهتر این 

دغدغه مناسب است:
یــا مدیر مدرســه می خواهد  معاون 
جایگاه من معلم را در کالس احیا کند. 
او میان فعالیت های آموزشی معلم وارد 
کالس درس می شــود و تالش می کند 
جایــگاه معلــم را بــرای دانش آموزان 
تبیین کند. هر چنــد که ظاهراً تعریف 
و تمجید از معلم محســوب می شــود، 
اما درواقع می توان ایــن رفتار را نوعی 
توهین به معلم تلقی کرد! چرا؟ زیرا به 
به مخاطب چنین  غیرمســتقیم  شکل 
نشــان می دهــد، معلمی کــه در مقام 
مدیریــت یادگیــری اســت، نمی تواند 
جایگاه خودش را نشــان دهد و شخص 
دیگری باید وظیفة او را برعهده بگیرد و 

جایگاهش را برای دیگران تبیین کند.
در برنامة ویژة مدرسه، چنین نیست. 
در این نگاه، معلم مجری برنامة درسی 
نیســت، بلکه خود معمار برنامة  درسی 

است.
فرصت هایی  براســاس  نگارنــدگان، 
که بــرای دیدار و گفت وگــو با بعضی 
از معلمــان ایــران عزیز داشــته اند و 
همچنــان دارند، یقیــن دارند معلمان 
هنرمند و توانای کشــور که مشــغول 
خدمت به آینده ســازان این مرز و بوم 
هســتند، ظرفیت الزم را برای احیای 
مجدد جایگاه معلمــان دارند. این کار 
مهم از طریق طی مسیر رشد حرفه ای 

امکان پذیر است 

یک برنامة درســی واحد طراحی کرده 
اســت و این ســاختار، با عاملیت معلم 
براساس آنچه در اسناد باالدستی آمده 
است، منافات دارد، زیرا در برنامة درسی 
یکســان، تکثرهــای بومــی، محیطی، 
منطقــه ای، قومــی و فرهنگــی دیده 
نمی شــود. بر همین  اســاس، در اسناد 
باالدستی سه نوع برنامة درسی تجویزی، 
نیمه تجویــزی و غیرتجویزی پیش بینی 
شده است و این نوع برنامه ریزی، یعنی 
اصالت دادن بــه عاملیت معلم در قبال 

برنامة  درسی.
عاملیت معلم در برنامة درسی به این 
معناست که معلم به عنوان یک برنامه ریز 
درسی، برای طراحی یک واحد یادگیری 

باید به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 موضوع براساس کدام نیاز در منطقه، 
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چرا بوم؟
منطق و فلسفه حاکم بر برنامۀ ویژۀ مدرسه

مهم تریــن مؤلفه ها در تبیین منطق و 
فلسفة حاکم بر برنامة ویژة مدرسه

کاهش تمرکز در نظام برنامۀ درســی 
ایران

ویژة  برنامة  از  برداشــت  ســاده ترین 
مدرســه آن اســت کــه آن را ماننــد 
وزارت  ابالغــی  فعالیت هــای  دیگــر 
آموزش وپرورش بدانیم تا مدرســه ها آن 
برنامه یــا طرح و فعالیت را اجرا کنند و 
براساس این تلقی اذعان کنند که برنامة 

ویژة مدرسه صرفًا آموزش چند مهارت 
است، در صورتی که مهم ترین خاستگاه 
این برنامه را باید در آغاز کاهش تمرکز 

در نظام برنامة درسی ایران دانست.
می توان این برنامه را برنامه ای تحولی 
و انقالبــی تلقی کــرد. در حالت فعلی، 
کتاب های درســی به صــورت متمرکز 
تدوین و برای اجرا به مدرســه ها ارسال 
می شــوند؛ هر چند همواره تالش شده 
است زمینة مشارکت معلمان در طراحی 
و تدوین برنامه های درسی فراهم شود. 

۵6

 دکتر عظيم محبی

ویژه نامۂ 
بــــــــــــــــوم

مقدمه
»برنامة ویژه مدرســه« در یک عبارت دقیق، همان »برنامه ریزی درسی در سطح 
مدرســه« است. براساس شــیوه نامة شــمارة 1۲64۷0 مورخ ۹۷/6/۲۷ مدرسه ها 
)متوســطة اول و دورة دوم ابتدایی( می تواننــد در کنار اجرای باکیفیت برنامه های 

درســی فعلی، به تدوین و اجرای برنامه ای 60 ساعته در طول سال اقدام کنند.
برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه از قواعد و فرایندهای علم برنامه ریزی درسی 
تبعیت می کند. علم برنامه ریزی درســی براساس مبانی نظری سند تحول در قالب 
زیرنظام برنامة درســی تبیین شده اســت. در این زیرنظام، برنامة درسی به صورت 

زیر تعریف شده است:
»برنامة درســی به مجموعه فرصت های تربیتی نظام مند و طرح ریزی شــده )از 
ســطح ملی، منطقه ای و عملی تا مدرســه و کالس درس با طیف مخاطبان بسیار 
گســترده تا بســیار محدود( و نتایج مترتب بر آن اطالق می شود که متربیان برای 
کســب شایســتگی های الزم جهت درک و اصالح موقعیت براســاس نظام معیار 
اســالمی در معرض آن قرار می گیرند تا با تکوین و تعالی پیوســتة هویت خویش، 
مرتبــة قابل قبولی از آمادگــی برای تحقق حیات طیبه در همة ابعاد را به دســت 

آورند« )ص 372(.
فرایند عملیاتی کردن این زیرنظام از طریق ســندی به نام برنامة درسی ملی در 

حال اجراست.
لذا برنامة ویژة مدرســه فرصتی است تا براســاس مفاد سند برنامة درس ملی )با 
تأکید بر بند 1-13( زمینة اجرایی شدن تعدادی از راهکارهای سند تحول را فراهم 

آورد )راهکارهای 5-5، 5-7، 7-1، 7-2، 11-6(.
لذا به نظر می رســد خاســتگاه، چرایی، منطق و فلســفة حاکم بر این برنامه باید 
بیشــتر تبیین شود تا کارشناســان و کارکنان مدرســه ها با تفکر و ژرف نگری به 
بنیان هــای آن، به ابعاد گوناگون این برنامه بهتر دقت کنند و با خالقیت و نوآوری 

در روش  و فرایندهــا زمینة اجرای هر چه بهتر آن را فراهم آورند.

اما برنامة ویژة مدرســه فرصتی است تا 
کارکنان مدرسه با بهره گیری از ظرفیت 
ارکان مهم و مؤثر خود، برنامة درســی 

تولید کنند.
اســناد تحولــی )مبانی نظری ســند 
تحول، ســند تحــول بنیادین و ســند 
برنامة درســی ملی( ضمن روشن کردن 
)چرخش های  کالن  جهت گیری هــای 
تحولی( اختیــارات قانونــی الزم برای 
عملیاتی کــردن کاهش تمرکز در نظام 
برنامــة درســی را روشــن کرده اند. در 
چرخش هــای تحولی زیرنظــام برنامة 
درسی )ص 416( این عبارت بیان شده 
است: »از برنامة درسی کاماًل متمرکز به 
برنامة درســی متکی بر مشارکت مؤثر 
ارکان و عوامــل مهم در تربیت در تمام 
سطوح. در چرخش های تحولی زیرنظام 
تربیت معلــم و نیروی انســانی )417( 
این عبارت بیان شــده است: »از معلم 
به معلم،  انتقال دهنــدة دانش  به عنوان 
مربی و اســوة تربیتی و سازمان دهندة 
مجری  همچنین  تربیتــی؛  فرصت های 
تصمیمات برنامة درســی، و تصمیم ساز 
در فراینــد برنامه ریــزی درســی.« در 
راهــکار 5-5 اختصــاص حداقــل 10 
درصد و حداکثر 20 درصد از برنامه های 
آموزشی به معرفی حرفه ها و ... با رعایت 
اســتانداردهای ارتقای کیفیت و تقویت 
هویت اســالمی ـ ایرانی دانش آموزان در 
چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت هویت 

محلی عنوان شده است.
در بند 2-13 سند برنامة درسی ملی، 
به روشنی این موضوع تأکید شده است: 
»با عنایت به راهکار 5-5 ســند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش و بنا بر ضرورت 
پاسخ گویی به نیازها و اقتضائات محلی و 
منطقه ای، برنامه ریزی و تأمین محتوای 
بخشی از زمان رسمی تعلیم وتربیت در 
اختیاراتمان، منطقه و مدرســه خواهد 
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بــود کــه در چارچــوب آیین نامه های 
ابالغی برنامه ریزی و اجرا شود. درواقع، 
شــیوه نامة برنامة ویژة مدرســه همین 

نقش را دارد.
اختیــارات مدرســه ها در طراحــی و 
تدوین برنامة درسی مبین آن است که 
نقش ستاد آموزش وپرورش )وزارت خانه، 
اســتان، مناطق( باید کم کــم از حالت 
فعلی خارج شود و به جای ارسال برنامه 
و دخالت مستقیم در اجرا، باید به نقش 
توأم  نظــارت  توانمندســازی،  رهبری، 
با راهنمایی و پشــتیبانی همه جانبه از 
مدرسه ها تغییر یابد. برنامة ویژة مدرسه 
فرصتی اســت تا مدرسه ها قابلیت خود 
را نشــان دهند تا کم کم شاهد کاهش 
تمرکــز در نظام برنامه ریزی درســی و 

دیگر زیرنظام ها باشیم.

نسخه ای از سند برنامۀ درسی ملی
شــاید در یک برداشت ساده بیان شود 
برای برنامه ریزی درسی از سطح مدرسه 
نیازمند سند نظام نامه یا الگوهای جدیدی 
هستیم. در صورتی که سند برنامة درسی 
ملی جهت گیری کالن برنامة درســی در 
سطح ملی و مدرســه را مشخص کرده 
است. لذا برنامة ویژة مدرسه نسخة عملی 
پیاده سازی ســند برنامة درسی ملی در 
سطح مدرســه اســت. به عبارت دیگر، 
اصول، رویکرد و اهداف بیان شد: در این 
سند مبنایی برنامه ریزی درسی در سطح 

مدرسه هم خواهند بود.

تکمیل و غنی سازی برنامه های درسی 
فعلی

برنامه های درسی در یازده حوزة تربیت 

و یادگیری به طور طبیعی نمی توانند در 
سطح عمیق همة اهداف تعلیم وتربیت را 
در شش ساحت تربیتی و پنج شایستگی 
کلیدی تفکر، علم، ایمان، عمل و اخالق 
محقق ســازند. لذا برنامة ویژة مدرســه 
براســاس همان یازده حــوزة تربیت و 
یادگیــری تالش می کنــد موضوعات و 
عبارت هایی را کــه کمتر در برنامه های 
درسی موجود به آن ها توجه شده است، 

مورد عنایت قرار دهد.
لذا در شــیوه نامة برنامة ویژة مدرسه 
برای انتخاب موضوعات و مهارت ها سه 

زمینه یا قلمرو پیش بینی شده است:
1. اهداف مصــوب دوره های تحصیلی 

براساس شش ساحت تربیتی
2. انواع مهارت هــا )تفکر، کارآفرینی، 

فنی وحرفه ای و ...(
با تأکید بر مهارت تأمین معاش حالل 

و تقویت روحیة کارآفرینی
3. طراحــی موقعیت یادگیری رشــد 
و هنــر در فعالیت هــای میدانی )مانند 

مشاهدة طبیعی، بازدید، و ...(

فرصتی برای فرهنگ ســازی نیازهایی 
اقتصــاد مقاومتی و بیانیــۀ گام دوم 

انقالب
یکی از ترجمه های سادة سیاست های 
اقتصــاد مقاومتــی در آموزش وپرورش 
تربیت نســلی فکور، مؤمن و کارآفرین 

است.
براســاس ایــن سیاســت، رویکــرد 
باید  کارمندمحوری  تربیت  از  مدرسه ها 
به کارآفرینی محوری تغییر یابد. در عین 
حال، بخشــی از بیانیة گام دوم انقالب 
را در عمل نظــام آموزش وپرورش باید 
فرهنگ ســازی کند. )علــم و پژوهش، 

سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی و ...(.
به  نظر می رســد برنامة ویژة مدرســه 
فرصت مناســبی اســت تا بــه مقولة 
کارآفرینی و ســبک زندگی اســالمی و 

ایرانی توجه شود.

پاســخ گویی به نیازهــای منطقه ای و 
محلی

یکی از آســیب های نظام برنامه ریزی 
متمرکــز نادیده گرفته شــدن نیازهای 

منطقه ای و محلی است.
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نیازهای منطقه ای و محلی ناشــی از 
تفاوت  های زندگی )شــهری، روستایی، 
و  جغرافیایــی،  فرهنگــی،  عشــایری،  
جنســیتی و فردی دانش آموزان(. الزمة 
توجه به این نیازها پیوند مدرسه و محله 
است )مدرســه برای محله و محله برای 

مدرسه(.
در راهــکار 1-7 ســند تحــول بــه 
زمینه ســازی برای نقش آفرینی مدرسه 
به عنوان کانون کســب تجربیات تربیتی 
توجه شده اســت. حال سؤال این است 
کــه چگونه بایــد نیازها را به درســتی 
شناسایی کرد )نیازسنجی( و به درستی 
آموزش داد. جواب این ســؤال در برنامة 
ویژة مدرسه اســت. مدرسه ها می توانند 
براســاس علــم نیازســنجی، نیازها را 
شناسایی و اولویت بندی کنند و براساس 

ظرفیت و توان مدرســه، زمینة آموزش 
آن ها را با بهره گیری از اولیا، مســئوالن 

محلی و ... فراهم کنند.

جلوه ای عینی از سیاست مدرسه محوری
نظر به ادارة متمرکز آموزش وپرورش 
تأمین منابع مادی و انسانی و فیزیکی 
بر عهدة ســتاد آموزش وپرورش است. 
باید  حتی ســتاد آموزش وپرورش هم 
مجوزهــای الزم را از دولت و مجلس  
دریافت کند. لذا عملی شــدن کاهش 
تمرکــز در این امور کاری ســخت و 
زمان بــر اســت. بنابرایــن، تنها جلوة 
عینی مدرسه محوری را باید در همین 
کرد.  جست وجو  مدرســه  ویژة  برنامة 
مدرســه ها اختیار دارند 6 ســاعت در 
سال، متناســب با قابلیت های مدرسه 

تولید  برنامة درســی  و جامعة محلی، 
و اجرا کنند.

ایجاد فرصت تحقق وظایف مدرســۀ 
صالح

مدرســة صالح به عنوان کانون عمل و 
جلوة عینــی نظام تعلیم وتربیت، فضایی 
منعطــف، پویا، بالنده و هدفمند اســت 
که می تواند زمینة کسب شایستگی های 
الزم را در دانش آمــوزان بــرای درک و 
اصالح مــداوم موقعیت فراهم کند )ص 

357 و 358(.
برای تحقق مأموریت فوق عمده ترین 

وظایف مدرسه عبارت اند از:
1. شناسایی ظرفیت های بالقوة خانواده 

و جامعة محلی
2. ایجاد فرصت هایی برای مشــارکت 
نهادهای مردمی در ارائة خدمات متنوع

3. مشارکت در فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی در سطوح گوناگون

4. مشارکت با سایر عوامل مهم و مؤثر 
در جریان تربیت

و ...
این  ویژة مدرســه  برنامة  شــیوه نامة 
فرصــت را می دهــد که ایــن وظایف 

عملیاتی شوند.

ایجــاد فرصــت بــرای بهره گیری از 
محیط های متنوع یادگیری

هــدف عملیــات 6 در ســند تحول، 
تنوع بخشــی به محیط هــای یادگیری 

است.
این موضوع شــامل شش راهکار است 
که دو راهکار آن با برنامة ویژة مدرســه 

مرتبط است:
1. ایجاد، توســعه و غنی سازی واحد 
اطالعــات و منابــع آموزش وپرورش در 

سطح مدرسه )از قبیل کتابخانه و ...(؛
2. ایجــاد شــبکه ای از محیط هــای 
اردوگاه،  پژوهش ســرا،  مانند  یادگیری 

خانة فرهنگ، و کتابخانة عمومی.
حال سؤال این است چگونه می توانیم 
از این ظرفیت ها در تربیت دانش آموزان 
بهره بگیریــم. به نظر می رســد برنامة 
ویژة مدرسه فرصت مناسبی است برای 
محیط های  این  از  مناسب تر  بهره گیری 

متنوع یادگیری 

ویژه نامة بوم | رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۴ | دی ۱۳۹۸



 اگر از شما بپرسند مهم ترین اقدام 
برای عملی کردن درست و مؤثر »بوم« 
چیست، چه پاسخی می دهید؟ حاال که 
مدرسة شما مجوز تصمیم گیری و عمل 
50 تا 60 ساعت آموزشی را دارد، برای 
شــروع کار چه باید بکنــد؟ چه چیزی 
موجب می شــود بوم در مدرسة شما با 
مخاطبانش متناســب باشد و یادگیری 
دانش آموزان و در مجموع مدرسة شما 

را ارتقا دهد؟ 

نیاز سنجی،  خواست سنجی و 
امکان سنجی 

بوم به دنبال آن اســت که شــما در 
مدرسه صرفًا مجری برنامه ها و کتاب های 
درســی نباشید. به عبارت دیگر، شأن و 
نقش مدرسه را از اجرای صرف برنامه ها 
ارتقا می دهد. در  برنامه ریزی درسی  به 
برنامه ریزی درسی، تحلیل وضع موجود 
مدرســه و صورت بندی از آنچه اهداف 
و مقاصد مدرســة شــما را می سازد، از 
مهم ترین مراحل کار اســت. برای این 
منظور، شــما باید نیازها، خواسته ها و 

امکانات مدرسه تان را شناسایی کنید. 
نیاز ســنجی فرایندی است که شما را 
قادر می کنــد چالش های تعلیم و تربیتی 
مدرســه تان را تعیین کنید، بفهمید و 
در نتیجه بهتر به آن ها پاســخ بدهید. 
نیازســنجی را معمواًل چنیــن تعریف 
می کنند: »بررسی نظام مند شکاف میان 
وضعیــت موجود با وضــع مطلوب یک 
سازمان و عواملی که می تواند در کاهش 
این شکاف نقش داشته باشد.« بنابراین، 
اگر شما در برنامة ویژة مدرسه بخواهید 
برنامه هایی متناسب و مرتبط با مدرسة 
خود طراحی، تدوین، اجرا و ارزشــیابی 
نیازها، خواسته ها  کنید، حتمًا سنجش 
و امکانــات از مهم ترین اقدامات شــما 

خواهد بود. 
نیازســنجی شــما را قــادر می کند 
اولویت های تعلیم  و تربیتی خاص و  ویژة 
مدرسة خود را تعریف کنید. پرداختن 
بــه ایــن اولویت هــا، یادگیری هــای 
دانش آموزان را ارتقا و مدرســة شــما 
را رشــد می دهد. مدرسة شــما مانند 
یــک  گیاه اســت. این گیــاه تا وقتی 

در خاک و بســتر خود ریشه دارد و از 
آفتــاب پیرامونش اســتفاده می کند و 
از شــرایط محلی خودش متأثر است، 
ماننــد گلی وحشــی و زیبــا در بافت 
محلی خــودش عطر افشــانی می کند. 
نیازهای این گل وحشــی از دل خاک 
و زمینی که در آن ریشــه دارد تأمین 
می شــود. این گیــاه رو به خورشــید 
دارد و خواســته اش نور آفتاب اســت. 
با نســیم و تند بادهای محلی، سرما و 
گرمــای محیطی و خالصــه اقتضائات 
پیرامونی اش ســازگار است،  و  اقلیمی 
درســت برعکس گیاه گلخانه ای، بار و 
بر گیاه وحشی ممکن است به زیادی و 
اما  نباشد،  گلخانه ای  گیاه های  درشتی 

عطر و مزة این کجا و آن کجا؟ 
بوم می خواهد مدرســة شما آن گیاه 
زیبا و مســتقلی باشــد که برنامه های 
درسی  ویژه اش عطر و مزه و رنگ خاص 
خــود و اجتماع پیرامونــی اش را دارد؛ 
گیاهی کــه به مراقبــت و نظارت های 
گلخانه ای دیگراِن دور و ناآشنا با مدرسة 

شما وابسته و محتاج نیست. 

نیازسنجی بومی

ویژه نامۂ 
بــــــــــــــــوم
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زهرا نيک نام، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
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چرخۀ برنامه  ریزی درســی و جایگاه 
نیاز سنجی در آن

وقتی شما درصدد عملی کردن برنامة 
ویژة مدرسه هســتید، در عمل درگیر 
نیازهــای محلی  )تعیین  پنج مرحلــه 
مدرســه، طراحی )یا انتخــاب( برنامة 
مناســب و مبتنی بر دالیل، طرح ریزی 
بــرای اجــرا، اجــرا، ارزیابــی و تأمل( 
می شوید. این مراحل در شکل1 نمایش 
داده شــده اند. همان طور که می بینید، 
فرایند  نیازســنجی نخســتین گام در 
اســت.  درســی  برنامه ریزی  چرخه ای 
بهبود و ارتقای مستمر برنامه های ویژة 
مدرسه، به انتخاب )یا طراحی( مناسب 
برنامه هایی منوط اســت که بر اســاس 
نیازســنجی به آن رســیده اید و البته 
مدرســه ظرفیت و امکان اجرای آن را 
دارد. بعــد از طراحی )یا انتخاب( برنامة 
متناسب با استفاده از نیازسنجی، اجرا و 
حمایت از برنامه ها، نوبت تأمل و ارزیابی 
مدرسه از آن برنامه هاست. برنامه  ها در 
عمل چگونه بودند و چه دســتاوردها و 
بــرای دانش آموزان در پی  تجربه هایی 
داشــتند؟ با تأمل بــر برنامه های اجرا 
شــده و ارزیابی آن ها، فهم و تشخیص 
شــما از نیازسنجی اولیه ارتقا می یابد و 
این چرخة برنامه ریزی درســی و بهبود 
مدرســه، در طول سال ها اســتمرار و 

تعالی می یابد. 

نیازسنجی اثربخش با رویکرد معطوف 
به بافت ویژۀ مدرسه 

نیازســنجی مؤثــر برای بــوم باید به 
بافت خاص1 مدرسة شما معطوف باشد. 
به ایــن معنی که بایــد منعکس کنندة 
شــرایط خاص مدرسه شــما و اجتماع 
محلــی آن باشــد. منابــع اطالعاتــی 
داده  های  برای جمع آوری  اصلی شــما 
نیاز سنجی، همة شرکای آموزشی شامل 
دانش آموزان، والدین، معلمان و والدین 

و کارکنان مدرسه و افراد جامعة محلی 
و صاحب نظران تعلیم و تربیت هستند.

الــف( دانش  آموزان که قرار اســت 
برنامه هــای درســی ویژة مدرســه را 
تجربه کنند، مهم ترین منبع جمع آوری 
داده هــای نیازســنجی هســتند. آنان 
می تواننــد از عالقه ها و آنچه دوســت 
دارنــد در مدرســه بیاموزنــد، بــه ما 
بگویند. می توانند از دغدغه ها، چالش ها 
و مشــکالتی کــه بــا آن ها دســت  به 
گریبان اند، اطالعات بســیار خوبی به ما 

بدهند. 
ب( والدین معمواًل شــناخت خوب و 
عمیقی از دانش آموزان دارند. به عالوه، 
دلســوزی و خیرخواهی آنان نسبت به 
فرزندان برای جمع آوری اطالعات الزم 
در خصوص نیازســنجی بســیار خوب 

است. 
ج( معلمان و کارکنان مدرسه ارتباط و 
تعامل هر روزه و طوالنی مدت معلمان 
و کارکنان مدرســه، آنــان را به منبع 
نیاز سنجی  برای  بسیار خوبی  اطالعاتی 

تبدیل می کند. 
د( افراد آشنا با مدرسه و اجتماع 
محلی، افــراد بســیار متنوعی در این 
رانندة سرویس  قرار می گیرند.  دســته 
مدرســه، همســایه های مدرسه، کسبه 
کتابخانه هــا،  )در  محــل  شــاغالن  و 
فرهنگسراها، پژوهش ســراها، کارگاه ها 
و مراکــز صنعتی، درمانگاه ها، مزرعه ها، 
بیمه هــا و موزه ها( و مطلعــان محلی 
و  شــورایاری ها  محــل،  )روحانــی 
دهیاری ها، کالنتری هــا و ... ( به دلیل 
شناخت خوب محل و مدرسه می توانند 

منبع اطالعاتی نیازسنجی باشند. 
ه( صاحب نظــران و عالقه مندان 
و  اســتادان دانشــگاه  تعلیم و تربیت، 
فعاالن مراکز فرهنگی و کلیة کســانی 
که به تعلیم و تربیت وقوف دارند، در این 

دسته قرار دارند. 

باید توجه داشــت، برای نیازسنجی از 
فنــون و روش ها و ابزارهــای متعددی 
می توان اســتفاده کرد. پرسش نامه های 
بسته پاســخ یــا باز پاســخ، مصاحبه و 
گفت وگوی فــردی، گروهی یا جمعی، 
مشــاهدة عملکرد دانش آموزان و نظایر 
آن از جمله ابزارهای مورد اســتفاده اند. 
نکتــة مهم در اینجا آن اســت که همة 
شرکای آموزشی دغدغه مند مدرسه باید 
به طور جدی و معنادار درگیر نیازسنجی 
شوند. استفاده از فنون و ابزار نیازسنجی 
نبایــد بــه توهــم بی نیــازی در جلب 
همیاری و مشارکت شرکای آموزشی در 
نیازسنجی منجر شــود. اگر نیازسنجی 
تنها توســط مدیر یا گــروه کوچکی از 
افراد درون مدرســه انجام شود، یا تمام 
آن بــه افــراد بیرون از مدرســه، حتی 
متخصص، ســپرده شود، در عمل مفید 
و مؤثــر نخواهــد بود. زیــرا در مراحل 
بعــدی برنامه  ریزی درســی، حمایت و 
پشتیبانی های الزم برای اجرا را توسط 
افراد درگیر در آن کســب نخواهد کرد. 
این سخن به این معناست که نیازسنجی 
فرایندی اســت مبتنی بــر همکاری و 
همیاری کلیة شرکای آموزشی مدرسه. 
نیازســنجی همیارانه، عــالوه بر درگیر 
کردن افراد در برنامه های درسی مدرسه 
و تضمین اثربخشــی برنامه هــا، ارتقا و 
توســعة حرفه ای همة  عوامل مدرسه ای 
)مدیر، معلمان و کلیة کارکنان مدرسه( 
را نیز به دنبال خواهد داشــت و مدرسه 
را به مدرســه ای یادگیرنده برای تمام 
افراد آن، و نه فقط دانش  آموزان، تبدیل 

خواهد کرد. 

مراحل اجرای نیازسنجی 
در عمل مستلزم  نیازســنجی  فرایند 
طی پنج گام است. این گام ها در شکل 

زیر نمایش داده شده اند: 
1. طرح ریــزی: در ایــن مرحلــه، 
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ویژه نامة بوم | رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۴ | دی ۱۳۹۸



شــما باید پیامدهای مطلوب و مدنظر 
نیازســنجی را تعریــف و طرحی برای 
دســتیابی به آن تهیه کنیــد. هدف و 
مقصــد نیازســنجی  مدرســة خود را 
تعیین کنید، سؤاالت مناسب هدایت گر 
نیازسنجی و زمان بندی انجام آن و افراد 
مســئول برای نیاز ســنجی را مشخص 
کنیــد، افــراد مناســب و مرتبط برای 
 جمع آوری اطالعات تعیین  شــوند و... .

این مرحله شــما  به طور خالصــه، در 
محتوا و چگونگی انجام نیاز سنجی را با 

جزئیات طرح ریزی می کنید. 
ســامان دهی  و  جمــع آوری   .2
داده هــا: داده های خــام جمع آ وری 
شــده در ایــن مرحله بایــد به گونه ای 
سازمان دهی شــوند که قابل خواندن و 
تفسیر کردن باشــند. به عبارت دیگر، 
اطالعات نیازســنجی به طور مستقیم و 
به راحتــی نمی توانند در تصمیم گیری 
برنامه ریــزی به کار آینــد، بلکه افراد و 
شــرکای آموزشی مدرســه باید آن ها 
را تفســیر و معنا دهــی کننــد. در این 
مرحلــه، داده هــای جمع آوری شــده 
)به  صــورت کمــی و کیفــی و از افراد 
گوناگون و به صورت متن، صدا و تصویر( 

سازمان دهی و آمادة تفسیر می شوند.
3. تفسیر اطالعات: در این مرحله، 
شــرکای آموزشــی داده هــا را بــرای 
شناســایی نیازها، بــه اطالعات تبدیل 
اطالعات  تفسیرگران  بهترین  می کنند. 
نیازســنجی، همــان افــراد درگیر در 
جمع آوری داده های نیازسنجی هستند. 
آن ها به دلیل وقوف و شــناخت محلی 
می توانند اطالعات را به سخن درآورند و 
بهترین تفسیرها را از نیازهای آموزشی 

ارائه کنند. 
4. تعییــن اولویت هــا: اجــرای 
نیازســنجی نیازها و مســائل متعددی 
را آشــکار می کند، اما مدرســه قادر به 
پاســخ گویی به همة آن ها نیســت. در 
نتیجه، شما و شرکای آموزشی مدرسه 
باید از میان آن ها دســت بــه انتخاب 
بزنید. این انتخا ب ها باید نیازهای اصلی 

و خاص مدرسة شما را در بر بگیرند. 
۵. آمادگــی برای اجــرا: در این 
نتایج  نیازســنجی،  مرحلــة  آخریــن 
به چیزهایی  تبدیل  آمادة  نیازســنجی 
برای عمل می شوند. در واقع، با واکاوی 
نتایج نیازسنجی، ریشه های مولد نیازها 
فهــم می شــود و می توان آن هــا را به 

اهداف برنامه هایــی تبدیل کرد که در 
مراحل بعدی برنامه ریزی درســی باید 
بــرای آن ها به طراحی یا انتخاب برنامه 

دست زد. 

سخن پایانی 
در این نوشــتار، اگرچــه به مراحل و 
گام های برنامه ریزی درسی و نیازسنجی 
پرداخته ایــم، امــا باید توجه داشــت، 
برنامه ریزی درسی و نیازسنجی اثربخش 
و کارآمد، اموری صرفًا فنی و مبتنی بر 
گام های کاماًل مشخص و قطعی نیستند. 
شــما و مدرســه تان، به صرف دانستن 
فنون و اطالع از ابزارهای نیازســنجی، 
به طــور جدی درگیر شناســایی نیازها 
و تشــخیص اولویت های آموزشــی تان 
نمی شــوید. توجه به نــکات زیر برای 
ارتقای اثربخشی فعالیت هایتان سودمند 

است: 
 نیازســنجی را به کاری رســمی و 
اداری تبدیــل نکنید. بــه هر میزان که 
نیازسنجی جنبة غیررسمی و صمیمانه 
داشــته باشد، بیشــتر قادر به شناخت 
درست مسائل و دغدغه های مخاطبانش 
خواهــد بــود و اطالعــات واقعی تر و 

عمیق تری به دست می آورد. 
 همواره گوش و چشم باشید. نیازها 
و مسائل تعلیم و تربیتی همه جا و هر روز 
دور و بر ما هستند. همیشه الزم نیست 
فرم هــا و پرســش نامه ها از آن ها با ما 
سخن بگویند. اگر به طور عمیق دلسوز 
یادگیری و رشــد دانش آموزان باشیم، 
همواره مثل شکارچی مترصد شناسایی 
نیازها و مسائل مدرسه مان خواهیم بود. 
همین موضوع برای شناسایی خواست ها 

و امکانات هم صادق است. 
 همة شــرکای آموزشــی را درگیر 
کنیــد. توانایی مدیر مدرســه در جلب 
مشــارکت کلیة افراد مرتبط و ذی نفع 
در نیازســنجی موضوع بســیار مهمی 
اســت. درگیر کردن افراد به شیوه های 
گوناگون، اگر چه بدون چالش نیســت، 
اما برای تحقق مطلوب طرح، گریزی از 

آن نیست. 

 پی نوشت
1.context- specific
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گزارش نشست آموزش مدرسان کشوری طرح برنامۀ ویژۀ مدرسه

 حــدود یکصــد و اندی ســال از 
شــکل گیری نظام آموزش رســمی در 
شــکل فعلی آن در کشورمان می گذرد. 
در ایــن مدت مدرســه ها و معلمان ما 
بــه اقتضای تغییر و تحوالت سیاســی، 
اجتماعی، سیاست های کالن آموزشی و 
رشد و توسعة دانش و فناوری های نوین، 
نقش هــا و مســئولیت های متفاوتی در 
عرصة تعلیم و تربیت بر عهده داشته اند. 

در برهه هایی از زمان مسئولیت تهیه و 
تدوین برنامه های درسی، اجرا و آموزش 
آن ها به میزان زیادی بر عهدة مدرسه ها 
و معلمان بــوده و در دوره هایی نیز این 
برنامه های  اجرای  به  مسئولیت محدود 
از پیش تعیین شده و آموزش کتاب های 
درسی محدود شــده است. البته بیشتر 
هم گونه هــا و ترکیب هایــی از این دو 

وضعیت را شاهد بوده ایم. 
اما در حال حاضر و بر اســاس آخرین 
تغییرات و مصوبات سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش و ســند برنامة درسی 
ملی، مدرســه ها و معلمان ما قرار است 
چه نقش و مسئولیت جدیدی بر عهده 
به عنوان  باشــند؟ نقش مدیران  داشته 
رهبر برنامة درســی مدرسه در این باره 

چیست؟ 
قانونــی »برنامــة ویــژة  خاســتگاه 
 ،5-5 راهکارهــای  )بوم(  مدرســه ها« 
تحــول  ســند   16-1 و   11-6  ،6-2
بنیادین آموزش و پرورش و 2-13 برنامة 
درســی ملی در خصوص زمان آموزش، 
تکالیــف قانونی متعــددی پیش روی 
آموزش و پرورش قرار داده است، از جمله: 
تنوع بخشــی به محیط های یادگیری؛ 
با  درســی  برنامه های  متناسب ســازی 
نیازها و شــرایط اقلیمــی و جغرافیایی 
اســتان ها؛ جلب مشــارکت حداکثری 
خانواده ها، دستگاه های فرهنگی، هنری، 
خدماتی، مذهبی و تولیدی در طراحی 
و اجرای برنامه ها و فعالیت های خارج از 

کالس و مدرسه؛ ارتقای توانمندی های 
معلمــان برای مشــارکت مؤثر آنان در 

برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه. 
این برنامه براســاس رویکرد فرهنگی، 
تربیتــی و بــا تأکید بــر آموزش های 
مهارت محور و بسط گسترة فعالیت های 
پرورشــی در سطح مدرســه ها به اجرا 
در می آیــد. عالوه بر آن، بوم، طراحی و 
اجرای بخشــی از زمان آموزش را طبق 
ضوابط و چارچوبی معین، به مدرســه 
واگذار می کند، به این معنا که مدرســه 
می تواند با توجه به خواست و نیازسنجی 
داخلی خود و با سنجش امکانات بالفعل 
و بالقوة اجتماع پیرامونی اش، برنامه  های 

خاص و ویژة خود را تدارک ببیند. 
ایــن برنامــه  امکان ویژه ســازی  در 
آموزش براســاس نیازهــا و عالقه های 
دانش آموزان، خانواده ها و اجتماع محلی 
مدرســه فراهم می شــود. در واقع، این 
برنامه تالش دارد فرصتی فراهم آورد تا 

بوم آینده ساز

ویژه نامۂ 
بــــــــــــــــوم

 محمد رضا حشمتی - عكاس: محمد دهقانی شهرابی
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مدیران و فرهنگیان در مدرســه فضایی 
منعطف برای ظهور و بروز ابتکار عمل ها 
و شایستگی های حرفه ای خود در زمینة 
رهبــری برنامة درســی و برنامه ریزی 
درســی در اختیــار داشــته باشــند و 
مدرســه به دلیل پرداختن به نیازها و 
عالقه های دانش آموزان، محیطی جذاب 
و یادگیرنده برای ایشــان باشد. به این 
ترتیب، مدرســه و تمــام کارکنان آن 
رنگ و بوی امکانات و شــرایط محلی و 

بومی را می گیرند. 
سه روزه  دوره ای  شــهریور1398،  در 
برای آموزش مدرســان کشوری بوم در 
تهران برگزار شــد. در این دوره، عالوه 
بر مؤلفان کتاب »راهنمای عمل بوم«، 
و  از مســئوالن آموزش    وپرورش  برخی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
نیــز حضــور داشــتند. در ادامه برخی 
نکات مهم را که ایشــان اشاره کردند، 

می خوانید: 

حجت االســالم  برنامه،  در شــروع 
صدوقی، معاون تولید محتوای سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی، عنوان 
کــرد: »برنامة بوم مقدمــه ای برای یک 
اســت  قرار  اســت.  تحول مدرســه ای 
مدرســه ها به صورت فعــال و کاربردی 

وارد تولید برنامه شوند تا برنامه ریزی از 
متمرکز به ســمت نیمه متمرکز و بومی 
و مدرســه ای تغییر کند. براساس برنامة 
بوم، آموزش ها به شرایط عینی نزدیک تر 
می شوند و دانش آموزان احساس بهتری 
خواهند داشــت. همراهی معلمان با این 
طرح باعث می شود معلمان از مجری به 

طراح تبدیل شوند.«  

رئیس  ذوعلم،  علی  حجت االسالم 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
نیز برنامة ویژة مدرسه )بوم( را طرحی 
بزرگ، تحولی و آینده ســاز عنوان کرد 
و مدرســان کشــوری بوم را پیشــران 
این حرکــت بزرگ خوانــد. همچنین 
با تأکیــد بر اینکه اجــرای طرح بوم و 
مهم  دغدغه هــای  از  مدرســه محوری 
وزارت آموزش و پــرورش اســت، گفت: 
»هدف این جلسه اندیشیدن جمعی در 
باب ضرورت و نیاز به اجرای طرح بوم، 
تعامل و تعمق دربارة این طرح و اینکه 
طرح بــوم می تواند یــک دریچه برای 
تحقق رویکرد تحولی باشد، است«. وی 
با اشاره به نکتة مهم بازآفرینی فرهنگ 
مدرســة صالح بیان کرد: »برای اجرای 
فعالیت هــای تحولی باید بــه باور الزم 
رســید؛ ما باید به این باور برســیم که 

اصالح فرهنگ کار پیچیده و دشــواری 
اســت، اما برای رســیدن بــه مقصود 
بایــد تمام تالش خــود را انجام دهیم. 
می شود  مطرح  بحث  این  سال هاســت 
که فرهنگ حاکم بــر آموزش و پرورش 
کشــور نیاز بــه اصالحاتــی دارد و اگر 
فرهنگ مدرســة ما نیاز به تغییر دارد، 
ســرآغاز این تغییر، اجرای طرح بوم و 
همین دوره های آموزشــی اســت. باید 
باور کنید که الزم اســت مدرســه های 
ما مخاطب شناســی و نیازسنجی کنند 
و بخشــی از بار مســئولیت را به دوش 
بگیرند. طــرح بوم می توانــد زمینه ای 
باشــد برای باز شدن درهای مدرسه به 
سوی جامعه و توجه به نیازهای مغفولی 
که در برنامة  درســی ملی جایگاه ندارد. 
ما باید باور کنیم مدرســه ها می توانند 
محیطی  نیازسنجی  باشــند،  برنامه ریز 
و بومــی کنند و طرح هــا و برنامه های 

اجراشدة خود را ارزشیابی کنند.« 
ذوعلم با تأکید بر اینکه پرسشــگری 
در جامعــه باید نهادینه شــود، گفت: 
»مدرســه های ما بایــد از فضای اینکه 
فقط بــه اجرای بخشــنامه ها بپردازند، 
فاصله بگیرند و مســئولیت بیشــتری 
قبول کنند. اکنون مدرســه ها به لحاظ 
ارائة محتوای مناسب و قبول مسئولیت، 
از آنچه در اســناد تحولی آمده اســت، 

فاصله دارند.« 
بنیادی ترین  و  اولیــن  همچنین  وی 
مرحلــة کار را »بــاور داشــتن عوامل 
مدرســه ای از جمله مدیر و معاونان و 

معلمان به طرح بوم« خواند. 

 یکــی دیگــر از ســخنرانان برنامــه 
معاون  بود؛  رضوان حکیم زاده  دکتر 
دورة ابتدایــی وزارت آموزش وپرورش. 
حکیم زاده بــا تأکید بر اینکــه برنامة 
درســی مدرســه باید نظــر ذی نفعان 
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خودش را تأمین کند، بیان کرد: »برنامة 
ویژگی   براساس  برنامه ای  مدرسه  ویژة 
خاص هر مدرسه اســت. در این طرح 
برنامه ریزی درســی در مدرسة »الف« 
با برنامه ریزی درسی مدرسة »ب« باید 
متفاوت باشد. مأموریت در اجرای طرح 
بوم این است که قســمت های مغفول 
از دید سازمان پژوهش در برنامه ریزی 
درسی پیدا شــود. طرح بوم برنامه ای 
ساختنی، شــکل دادنی و کشف  کردنی 
اســت. بوم باید از مدرســه برآید. در 
این طرح، برنامة درسی زائد شناسایی 
نیاز  می شــود و برنامة متناســب بــا 
مدرسه جایگزین آن می شود؛ برنامه ای 
که با نظر ذی نفعان آماده شــده است 
و نشــان می دهد چه چیزهایی باید در 

برنامه ریزی درسی اعمال شود. 
برنامة ویژة مدرســه یکــی از بهترین 
راه های کسب اطالعات در مورد نظرات 
ذی نفعان اســت. بوم به دنبال آشــتی 
دادن مدرســه با جامعه است. در برنامة 
ویژة مدرسه، ذی نفعان محترم هستند. 

دشواری بوم، ویژه بودن آن است.« 
وی توجه ویژه به کرامت ذاتی کودکان 
و نوجوانان، اجتناب از مقایسة کودکان 
و پرهیز از ارائــة برنامه هایی با ماهیت 
رقابتــی و مســابقه ای را از جنبه های 
مثبت اجرای طرح بوم دانست و گفت: 
باید نظام  »با نظام برنامه ریزی صحیح، 
تبعیض آمیز تعیین شاگردهای اول، دوم 

و سوم را از بین برد.« 

دیگــر ســخنران این نشســت، دکتر 
مهدی نویدادهم، دبیر کل شورای عالی 
آموزش و پرورش، به منظور تبیین ضرورت 
اجرای این برنامه بیــان کرد: »طرح بوم 
بر اسناد باالدستی و اسناد تحولی مبتنی 
اســت و با اجرای دقیق اسناد باالدستی، 
تحــول بنیادیــن در تعلیم  و تربیــت رخ 
می دهد. بوم یک طرح ملی اســت و نیاز 
بــه همکاری دارد تــا بتوانیم گامی برای 
تحول در آموزش  و پرورش برداریم. دنیای 
آینــده چیز دیگــری را در تعلیم و تربیت 
طلب می کند کــه از طریق اجرای طرح 
بوم قابل دستیابی است. تأکید سند تحول 
بنیادین آموزش  و پرورش اصلی ترین دلیل 
اجرای طرح بوم است و تمرین برنامه  ریزی 
درسی در سطح مدرسه و کاهش تمرکز 
از دیگر دالیل آن است. آشنایی با اصول و 
مبانی سند تحول و وفاداری و پایبندی به 
آن، توانمند سازی نیروی انسانی دخیل در 
مجموعه و التزام به فرهنگ ایرانی اسالمی 
نیز از دیگر ضروریات اجرای مطلوب طرح 
بوم هستند. ما باید بوم را خوب بشناسیم 
و دقت کنیــم این طرح در کجای تحول 

آموزش  و پــرورش قــرار دارد. برنامة ویژة 
مدرســه تمرین برنامه ریزی در مدرسه و 
حرکت از ســمت برنامه ریزی متمرکز به 

سمت مدرسه محوری است.« 
وی با اشــاره به کارهایــی که در حوزة 
ســتادی برای اجرای طرح بوم می تواند 
صــورت گیرد، گفــت: »بازنگری جدول 
برنامة  درســی، رصد و اجرای پروژه های 
پژوهشی و به میدان آمدن همة بخش ها 
اصلی ترین این کارهاست، اما نباید فراموش 
کنیم که ما مدرسه ها را بمباران برنامه ای 
کرده ایــم. باید این مورد را از مدرســه ها 
کم کنیم. از طرف دیگر، در مدرســه باید 
توانمندی  برنامه ریزی در مدیران و معلمان 

ایجاد شود.« 
دکتر نوید ادهــم بازنگری در محتوای 
برنامة درســی را مهم دانســت و افزود: 
»فراهــم آوردن زمینــة تربیت پذیــری 
مبتنی بــر اقتضائات فرهنــگ ایرانی و 
اسالمی، تربیت تمام ســاحتی، تأکید بر 
رویکرد فطرت گرایی توحیدی و همچنین 
رویکــرد مهارت آمــوزی و البته توجه به 
هویت، مؤلفه های مهمی هســتند که در 
ســند تحول بر آن ها تأکید شــده است. 
ما باید ایــن نکته ها را در برنامه ریزی ها و 
سیاست ها رعایت کنیم و به آن ها وفادار 
باشیم.« وی هویت محلی، هویت اسالمی، 
هویــت ایرانی و جهانی شــدن در عصر 
حاضــر را چهار مؤلفه ای دانســت که در 
تکوین و تعالی هویت دانش آموزان باید به 

آن ها توجه شود 
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پنجم دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله 

و کاهش اثرات بالیای طبیعی



قوی تریــن و آخریــن ضربــه را ملــت در روز نهــم دی 

در  ایــران  ملــت  کار  کــرد.  وارد  بهمــن  بیســت و دوی  و 

بیســت ودوم بهمــن، کار عظیمی بــود؛ ۹دی هم همین جور،  

یکپارچگی ملت آشکار شد. 

۸۹/۰۱/۰۱   


