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نیازهای 
عمیِق ما

حاج قاسم
چگونه سلیمانی شد؟

سواد دخل و خرجصندوق ذخیرۀ فرهنگیان



یا اول و یا آخر...
گاهی اگر ایده هایتان را ننویسید، فرصت یک اثرگذاری مثبت از دست می رود...

گاهی اگر تجربه هایتان را ننویسید، سرمایه هایی از دست می روند...
گاهی اگر مشارکت نکنید، کیفیتی پایین می آید...

گاهی اگر تشویق نکنید، انگیزه هایی کاهش می یابند...
گاهی اگر نقد نکنید، اصالحی به تأخیر می افتد...

گاهی اگر همراهی نکنید، هویتی تضعیف می شود...
و گاهی اگر اقدام نکنید، افسوس و پشیمانی رخ می نماید...

اما اگر بسم هللا بگويید، برکات زیادی نمایان می شوند...
رشد معلم را جمعی از معلمان، برای معلمان می نویسیم 

و به معلمان تقدیم می کنیم...
صمیمانه و بی پیرایه از همۀ شما همراهان گرامی 

دعوت و درخواست می کنیم تا سایر همکاران عزیز را 
به وسیلۀ این نشریه از ایده ها، تجربیات 

و نظرات خود  بهره مند فرمایید.
پیشنهادها و انتقادهای شما گرامیان 

برای نشریه مغتنم و راهگشاست.
قالب و شیوۀ ارائه را نیز آن گونه که خود 

شایسته می دانید، انتخاب كنيد؛ 
مقاله، یادداشت، تجربۀ آموزشی، 

خاطره، عكس،و...

منتظر هستیم
یا خیر شاکر و مشکور...
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نیازهای  اینکه مهم تریــن   دربــارة 
بشــر کدام اند و چگونه برآورده می شوند؛ 
دیدگاه ها و نظرات متعدد و متفاوتی ارائه 
شــده اند. برخی این نیازها را به غریزی و 
فطری تقسیم می کنند و بعضی دیگر به 
نیازهــای ضروری برای بقا )زنده مانی( و 
نیازهای فراتر از زنده مانی اشاره می کنند. 
وجه مشــترک همة دســته بندی ها این 
اســت که بدانیم تمام زندگی بشر، به هر 
شکل که باشد، صرف برآوردن این نیازها 
می شود. در اساس راز ماندگاری پدیده ها، 
چه مادی و چه معنوی، در زندگی بشــر 
را بــا دو ضابطه می توان تبیین و تحلیل 
کرد. نخست آنکه پدیدة مورد نظر چقدر 
پاسخ گوی نیازهای فرد یا جامعه است و 
البتــه به هر میزان که نیاز مذکور مهم تر 
باشد و این رفع نیاز منحصربه فرد باشد، آن 
پدیده  جایگاه مهم تر و ماندگار تری خواهد 
یافت و ســپس آنکه پدیدة موردنظر، در 

عین رفع نیاز، چه اندازه لذت بخش است. 
همة انسان ها قســمتی از فعالیت های 
روزانة خــود را صرف دســتیابی به غذا 
می کنند و به علت نیاز بدیهی و اساسی 
بشــر به غذا، این پدیده هیــچ گاه کنار 
گذاشته نمی شود. اما انسان ها از بین انواع 
غذاهای موجود و ممکن که سالم و مفید 
تشــخیص می دهند، گزینه ای را انتخاب 
می کنند که برایشان لذت بخش نیز باشد. 
در عین حال، همگی می دانیم که انسان، 
هم در تشــخیص صحیح نیــاز و هم در 
شناسایی پاســخ های مفید، ممکن است 

دچار اشتباه و نارسایی شود.
ما همواره از قاعدة بــاال برای تدریس 
تعلیم وتربیت  یا گفت وگو در فرایندهای 
استفاده می کنیم. باید یادمان باشد، اواًل 
جایگاه خود ما معلمان در زندگی شاگردان 
و جامعه، مشــمول همین ضابطه است 
و منزلت ما نزد آنان در گرو پاســخ گویی 

به نیازهای علمی و تربیتی آنان اســت و 
ثانیًا مخاطبان باید از بهره مندی جایگاه و 
محضر معلم همواره احساس سرور و لذت 
روحی و معنوی داشته باشند. شاید بتوان 
گفت، یکی از رسالت های مهم و مبنایی 
هر معلــم و مربی بــرای تعلیم وتربیت، 
آگاه سازی افراد به نیازهای واقعی خویش 
و سپس راهنمایی و راهبری آن ها به سوی 

پاسخ های صحیح است.
نگاهــی از زاویه ای دیگر به این موضوع 
نشــان می دهد، تمامی افــراد، گروه ها،  
نهادها یا بــه عبارت دیگــر پدیده های 
مادی یا معنوی کــه در جذب مخاطب 
می کوشــند، تــالش می کنند خــود را 
پاسخگو یا رفع کنندة نیازی مهم معرفی 
کنند. بعضی صنف های اجتماعی، متولی 
رفــع نیازهایی مانند خوراک، پوشــاک، 
مسکن و بهداشت هســتند. حال اگر از 
ما به عنوان معلم ســؤال شود اصلی ترین 
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 دکتر محمدطیب صحرایی

نیازهای عمیِق ما

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۵ | بهمن ۱۳۹۸

یادداشت 
سردبیر



نیــازی که معلم و مربی یــا به طور کلی 
نظــام تعلیم وتربیت رفــع می کند کدام 
اســت، بهترین پاسخ چه می تواند باشد؟ 
خواندن، نوشتن، آگاه شدن، ماهر شدن، 
یا بســیاری عنوان های  اجتماعی شدن 
دیگر ممکن اســت هر یک در سطحی، 
پاسخ های پیشــنهادی  به چنین سؤالی 
باشــند، اما به نظر بعضــی از متفکران 
برجستة این عرصه، سنگ بنای تربیت و 
مهم ترین نیاز بشر برای زندگی شایستة 
انسانی، که به پشتوانة آن می تواند به طور 
عمومی و ماندگار در پی برآوردن ســایر 
نیازهای خود نیز باشــد، احساس عزت 
و کرامت نفس اســت. فــرد، خانواده یا 
جامعــه ای که در نهایت رفــاه و آرامش 
زندگــی کند، اما عزیــز و دارای کرامت 
نباشد، خود را مانند برده ای می بیند که 
لباس های زیبا پوشــیده و غذای مفصل 
خورده است، اما اگر خود را عزیز و دارای 
کرامت بداند،  حتی اگر در برهه ای از زمان 
دچار سختی ها و مشکالتی باشد، انگیزه و 
توان رفع و حل آن ها را نیز خواهد داشت.

نکتة ظریفــی در این موضــوع نهفته 
است و آن اینکه بسیاری از مردم و شاید 
حتی خود ما، گاهی نیازها و رفع نیازهای 
آشکار و ظاهری را بیشتر متوجه می شویم 
و مدنظــر داریم. به همین علــت، از اثر 
شگفت انگیز نیازهای عمیق و ماندگاری 
مانند کرامت، عزت نفس،  هویت مستقل 
و شــرافتمند، و آزادگی غافل می شویم 
و در نتیجه قدرشناســی و سپاس گذاری 
شایســته ای صورت نمی گیرد. در منابع 
اصیل اسالمی و گنجینة گران سنگ آیات 
و روایات نیز، در عین اینکه خداوند متعال 
همة نعمت ها را از خود معرفی می فرماید 
و انســان را به آن ها متوجه می کند، اما 
هیچ گاه مواهب مادی و برآوردن نیازهای 
اولیة انسان را مایة مباهات و منت خود بر 
بندگانش نمی شمارد، بلکه کرامت دهی به 
انسان1 و برانگیختن پیامبرانی از جنس 
خودش را برای راهنمایی و راهبری او2، از 
مصداق های منت  الهی عنوان می فرماید. 
البته بدیهی است که این منت گذاری نیز 
به سود خود انســان و برای دقت و فهم 

بیشتر اوست، چرا که:
گر جمله کائنات کافر گردند 
بر دامن کبریاش ننشیند گرد

شــاید اکنــون یکــی از حکمت هایی 
که خداوند متعال ابتدا خود3 و ســپس 
پیامبرانــش4 را معلــم معرفــی فرموده 
است، قدری روشن تر شده باشد! و شاید 
اینکه چرا انسان ها حتی در بین هدیه ها 
و نعمت هــای الهی بیــش از نعمت های 
عظیمی مانند ارسال پیامبران و کتاب های 
هدایتگر آنان، به نعمت های مادی مانند 
آب و غذا توجه دارند، قابل تأمل تر شــده 
باشــد. بیاییــد به یکــی از مصداق های 
بزرگ  این موضوع بیندیشــیم. همکاران 
گرامی این نوشته را در بهمن ماه دریافت 
می فرمایند. بهمن ماه برای ما ایرانی ها، از 
هر صنف و گروه که باشیم،  یادآور واقعه ای 
اســت.  و غیرقابل چشم پوشــی  عظیم 
انقالب اسالمی مردم ایران به صدها علت 
برای دوســتان و دشمنان خود پدیده ای 
اثر گــذار و منحصربه فرد بوده و هســت. 
تأمل در ابعاد گســتردة آن برای عالم و 
عامی سودمند و درس آموز است و در این 
مختصر نمی گنجد. اما اگر دانش آموزان از 
ما به عنوان معلمان و مربیانشان بپرسند 
انقالب اسالمی برای ما چه ارمغانی داشته 
اســت، بنده متناسب با ســن، جنس و 
سطح دریافتی که از او سراغ دارم، نکاتی 
خواهم گفت. اما اگــر مقدمات فکری و 
تــوان الزم را در وی بیابم، به طور قطع از 
بین فهرست انبوه موهبت ها و نعمت های 
مادی و معنوی که انقالب اسالمی برای 
همــة مخاطبان خود، اعم از دوســت یا 
دشمن و مردم ایران یا غیرایرانی، داشته 
است، این گونه شروع می کنم که: »روزی 
روزگاری ما مردم ایــران، در حالی که از 
کهن ترین ســاکنان متمدن روی زمین 
بودیم و بــه شــریف ترین و کامل ترین 
دین الهــی مفتخــر بودیــم و درون و 
بیرون زندگی مان پر بود از ســرمایه ها و 
فرصت های مادی و معنوی که خداوند به 
ما ارزانی داشته بود، دچار  ام الفساد و مایة 
اصلی تمام  بدبختی ها و ناکامی ها شــده 
بودیم. ام الفسادی که چنان در زندگی ما 

ریشه دوانده بود که توانگر و ناتوان، عالم و 
عامی، و زن و مرد ما را ذلیل و خوار کرده 
بود. ما مردم در مقابل رؤســای جامعه و 
رؤسای ما در برابر بیگانگان، آن قدر زبون 
و تحقیر شده بودیم که اختیار برنامه ریزی 
برای فرصت و سرمایه و فرزندان خود را 
نداشــتیم. این بی عزتی و بی اختیاری تا 
آنجا پیش رفته بود که چهار پادشاه آخر 
این کشــور همگی یا به وسیلة بیگانگان 
روی کار آمدنــد یا در پایان کارشــان از 
ترس و بدبینی به مردم خود، به بیگانگان 
پناهنده شــدند و در بیــرون از مملکت 
خود مردند. جامعه ای با چند هزار ســال 
سابقة تمدنی و چند قرن سابقة درخشان 
اســالمی، آن قدر بی حرمت و بی کرامت 
شده بود که حتی اجازة محاکمة بدترین 
مجرمــان خارجی را که در این کشــور 
مرتکب جنایت شده بودند، نداشت. آنگاه 
به دانش آموزانم خواهم گفت، یک مرجع 
عالی قدر به عنوان نایــب امام زمانمان، و 
با همراهی آگاهانــه و خودجوش مردم، 
انقالبی را به وجود آورد که از بین هزاران 
ارمغانش  مهم تریــن  شــاید  موهبتش، 
راهنمایــی ما به تربیــت و کمال خواهی 
و عزت طلبــی و کرامت نفس اســت. به 
آن هــا خواهم گفت، خــوب یا بد، بیش 
از چهل سال اســت که خودمان انتخاب 
می کنیم و خودمان برنامه ریزی می کنیم. 
بیش از چهل ســال است که مستقل و 
آزادیم. بیش از چهل ســال است که در 
برابر بدترین دشــمنانمان ایستاده ایم و 
مقاومت و درگیری را از درون خانه مان به 
بیرون مرزها برده ایم و در نهایت به آن ها 
خواهم گفت، از مهم ترین دســتاوردهای 
فرزندانی همچون شهید  تربیت  انقالب،  
واالمقام قاسم سلیمانی است که نماد 
عزت و کرامت، نه فقط برای ایرانیان،  بلکه 
برای تمام آزادی خواهان عالم از مسلمان 

و غیرمسلمان هستند. والسالم  

 پی نوشت ها
1. اسراء، آیه 70.

2. آل عمران، آیة 164.
3. علق، آیات 4 و 5.

4. جمعه، آیة 2.
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معلمی، با اسم رّب
 خداونــد در اولین ســوره ای که بر 
پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآله( نازل 
فرمــوده، خود را به عنوان معلم انســان 
)علق/4 و 5( و در سورة الرحمن، به عنوان 
معلم قرآن و تعلیم دهندة انسان معرفی 

کرده است )الرحمن/2 و 4(.
خداوند در سورة حمد که عصارة قرآن 
اســت، از »ربوبیت« خود ســخن گفته 
)الحمــد هلل رب العالمیــن( و ربوبیت به 
معنای پــرورش دادن )علمی و عملی( 
و به کمال رســاندن است و »معلمی« 
جلــوه ای از ربوبیت و مرحلة آغازین آن 
است چرا که تعلیم  و آموزش، مقدمه ای 
ضروری برای پرورش و »رشــد« انسان 

است. 
از آنجا که انســان موجــودی مختار 
و انتخابگر اســت و شــناخت او نقشی 
مهم در انتخاب هــا و رفتارهایش دارد، 
اولیــن گام در مســیر تربیت و رشــد 
انسان، تعلیم و آموزش علمی اوست. به 
همین دلیل اســت که در نام وزارتخانة 

پرورش  بر  آموزش   »آموزش و پرورش«، 
مقدم شــده اســت، اما گویا برخی این 
تقــدم را گواهی بر اهمیت آن نســبت 
به پرورش دانســته اند و شــاید راحتی 
اندازه گیری بــودن آموزش و  و قابــل 
دشــواری های پرورش، سبب فربهی آن 

و نحیفی این گردیده است. 

رسالت تربیتی و تعلیمی پیامبران 
قــرآن کریم در آیاتی که به رســالت 
پیامبران مربوط انــد. »تزکیه و تربیت« 
را بر تعلیم و آمــوزش مقدم می کند تا 
نشــان دهد که هدف اصلــی پیامبران 
الهــی همــان تربیت اســت و تعلیم و 
آموزش دادن آنان بــه مردم )معلمی(، 
برای این هدف مقدس و رشــد روحانی 
انسان هاست. از این رو الزم است هر یک 
از ما به هنــگام تعلیم و آموزش، هدف 
اصلــی را فراموش نکنیــم و بلکه آن را 
محــور آموزش های خود قرار دهیم و از 
نظر عملی و اخالقی و رفتار نیز الگویی 

شایســته برای شــاگردان خود باشیم. 
تنهــا در این صورت اســت که عنوان 
مفهومی  و  معنــا  »آموزش  و پــرورش« 

واقعی می یابد. 

تعلیم و تربیت را با نام خدا آغاز کنیم 
بــا  را  حمــد  ســورة  خداونــد 
»بســم اهلل الرحمن الرحیم« آغاز کرده و 
از این طریــق اولین آموزة خود را به ما 
تعلیم داده و با تکرار آن در آغاز سوره ای 
دیگر، بر اهمیت آن تأکید ورزیده است. 
آغاز کردن کارها با نام خدا که می توان 
آن را »ادب بندگــی« نامیــد، از نظــر 
اخــروی، دنیوی، فردی و اجتماعی آثار 
و بــرکات فراوانی برای مــا دارد که در 
احادیث و سیرة عملی اهل بیت )تأکید 
ویژه ای بر آن شده و عالمان بزرگ دین 
نیز توصیه های فراوانی دربارة آن کرده 
و خود نیز در عمل بدان پایبند بوده اند(. 
»بســم اهلل الرحمن  که  مهمــی  نکتة 
الرحیم« در عرصة تربیت به ما می آموزد 

 محمد محرابی

آموزه های 
معلمی در قرآن
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این اســت که امر خطیر تربیت، چه در خانه باشد و چه در 
مدرســه و چه در هر کجای دیگر، بایــد با نام و یاد خدا و 
قصد الهی و برای رشــد وجودی فرزندانمان باشد، نه برای 
منافع شــخصی یا پســند اجتماعی. و فقط در این صورت 
است که تأثیر گذار و رشد دهنده و با برکت خواهد بود. نیت 
و قصد الهی ما در تعلیم و تربیت، ناخالصی های درونی ما را 
می زداید و ارتباط مثبت ما با فرزندان یا شاگردان را تقویت 
می کند. تأثیرگذاری ما را افزایش می دهد و حتی در نحوة 
مواجهة ما با آنان و روش های تربیتی ما نیز تأثیر گذار است. 
تعلیــم  و تربیت هایی که از منفعت جویی یا ســلطه گری 
یا ناکامی های شــخصی والدین یا معلمان ناشــی می شود، 
فرزندان و شــاگردان را به مقاومت وا می دارد: زیرا خداوند 
همة انســان ها را آزاد آفریده است و هیچ کس تمایل ندارد 
زندگی و رفتار خود را براســاس میل دیگران تنظیم کند. 
اما زمانــی که تعلیم و تربیت ما خالص و خدایی می شــود، 
دعوت به کماالت انســانی و الهی خواهد بود که آشــنای 
فطری فرزندان و شــاگردان ماســت و گرایش فطری آنان 
به کمال خواهــی و حقیقت جویی، محــرک موافقی برای 

آموزش ها و پرورش های ما خواهد بود. 

عرصه های تعلیمی در تربیت دینی
صرف نظر از رسالت پرورشی و تربیتی معلمان و شیوه های 
مواجهه و تأثیر گذاری بر دانش آموزان که به خواســت خدا 
در مباحث آینده، آموزه  های قرآن در این زمینه را بررســی 
خواهیم کرد، وظیفة تعلیمی و آموزشی معلمان در تربیت 
دینی عرصه هــای گوناگونی دارد که اشــاره بدان ها الزم 

به نظر می رسد: 
 آ موزش جهان شناسی )شناخت جهان مادی و هویت 

الهی آن و نیز جهان آخرت(؛ 
 آموزش خداشناسی )شناخت عمیق و سادة خداوند و 

اسمای حسنای الهی(؛
 آموزش انسان شناسی )شناخت انسان از دیدگاه دینی 
و جایگاه رفیع او در هســتی به عنوان خلیفه و جانشــین 

خداوند در زمین(؛ 
 آموزش دین شناســی )تعریف دین و ویژگی های آن 
و نقش آن در خوش بختی انســان و ســعادت او در دنیا و 

آخرت(؛ 
 آموزش هــای تخصصــی )آموزش هایی بــرای ایجاد 
تخصص هــای الزم و کارآمد برای ادارة جامعة اســالمی و 

ایجاد تمدن اسالمی(؛
 آموزش هــای مهارتی )آموزش هایی که الزمة موفقیت 
و کمال یافتگی هــر فرد در زندگی فــردی و خانوادگی و 

اجتماعی است(؛ 
 آموزش های اخالقی و دینی )آمــوزش احکام دینی و 
صفات اخالقی و راهکارهای آراسته شدن به فضائل اخالقی 

و معنوی(؛ 
امید آنکه توفیق الهی یار ما در این عرصة آسمانی باشد! 

 در طول چند ســال مدیریت مدرســه و بر اساس تجربة 
شخصی خودم، دریافته ام که دانش آموزان در ساعت تفریح، به 
غیر از دویدن های بی هدف و شلوغی های بی مورد، کار خاصی 
انجام نمی دهند. پس ســعی کردم محیطی فراهم كنم كه در 
آن دانش آموزان شاد باشــند. کودکان در انجام بازی هدف و 
منظوری جز ســرگرمی و تفریح ندارند، ولی اگر ما بخواهیم 
مي توانیم بــراي هر بازی هدف و منظور معینی ترتیب دهیم 
تــا كودك در طول مدت بازی آن هــدف را تعقیب کند. من 
كوشــیده ام در بازی هایی که خودم ترتیب داده ام چند هدف 

را دنبال كنم: 
 ایجاد نشاط و ســرگرمی در کودکان؛  تقویت عضالت و 
اندام های بدن؛  تقویت حواس پنجگانه؛  تقویت فکر، هوش 
و حافظه؛  عادت دادن کــودکان به نظم و ترتیب و اطاعت 
از مقررات؛  آشــنا كردن کودکان بــا فایده هاي همکاری و 
تشــریک مساعی؛  ایجاد روح مبارزه و رقابت سالم در افراد؛ 
 آشنا كردن کودکان با طعم پیروزی، به طوری که در نتیجة 
به دســت آوردن پیروزی مغرور و در نتیجة شکست مأیوس 
نشوند؛  تشخیص اســتعداد و توانایی های جسمی و فکری 
کودکان، و ایجاد ذوق هنــری و فنی در آن ها؛  برای انجام 
بهتر بازي ها، ســعي كردم شــرایط مطلوب را فراهم آوردم تا 
كودك به هدف موردنظر برســد و نتایج مطلوب را به دســت 
آورد.  بازی مطابق ذوق و عالقة کودکان باشد تا به آن بازی 
اشتیاق داشته باشند؛  نوع بازی و زمینی که در اختیار است 
مناسب باشد خواه حیاط مدرسه خواه کالس درس؛  وسایل 
بازی فراهم باشــد؛  مقررات بازی به طور کامل و روشن به 
اطالع افراد برسد؛  دانش آموزان یا افرادی که قرار است بازی 
کنند مقررات بــازی را رعایت کنند؛  خودم یا مربی ورزش 
یا یکی از آموزگاران مراقب اجرای بازی باشــند؛  نوع بازی 
با قوانین بدنی شرکت کنندگان متناسب باشد و در آن موارد 
بهداشتی رعایت شود؛  نوع بازی با وضع هوا متناسب باشد. 

برای انجام هر بازی شــرایطی که گفته شد الزم و ضروری 
است ولی دو نکته خیلی مورد توجه بنده است: 

اول: آماده بودن وسایل و روشن بودن مقررات بازی. 
دوم: رعایت دقیق مقررات و نظم و ترتیب بازی. 

در مورد اول، منظورم این بود که قبل از شروع بازی، وسایل 
مورد نیاز مثل توپ و طناب آماده باشــند تا وقت تلف نشود. 
همچنین، قبل از هر بازی، مقررات و شــرایط بازی را خیلی 
ساده و روشن برای بازیکنان بیان و سعی مي كنم اگر تخلفی 
در حین بازی مشــاهده شــد، بازی را متوقف و دوباره شروع 

کنم. 
به این ترتیب زنگ های تفریح شــادي را برای دانش آموزان 

فراهم كنم. 

ساعت شاد تفریح

سیده زهرا موسوی راد، مدیرآموزگار منطقة کجور، استان مازندران
تجربه
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تجربه های معلمی من

بهمن ما

 برایــم دعا کنید و ایده هایتــان را در بخش نظرات 
برایم بنویسید. 

مریم وقتی دارد این جمالت را می نویسد، دعا می کند کسی 
این پست را ببیند و برایش ایده بنویسد. حاال امروز، بعد از دو 
روز پرکار در مدرسه که برگه تصحیح کرده و لیست نمره هم 
پر کرده، پشت لپ تاپ نشسته است و دارد صفحة مدیر وبالگ 
را باز می کند. چشم هایش را به زور باز نگه داشته است. صفحة 
نظــرات را با ذوق باز می کند. فهیمه بهرامی، دوســت دوران 
دانشــگاهش، نوشته اســت: مریم! تو می توانی! من مطمئنم. 
یادت می یاد اون جلســة مناظرة تو دانشگاه رو؟ هنوز التهاب 
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صبح، به دفتر که وارد می شوم، بحث جشن های دهۀ فجر است. معاون پرورشی با حالتی نگران 
و عصبانی، از بی انگیزگی و بی حالی بچه ها می گوید: »این بچه ها واقعاً معلوم نیست چه شونه. 
زمان ما، جشن های بهمن چقدر پرشور برگزار می شد!  اصالً آرزومون بود که مقاله مون برای دکلمه 

کردن سر صف انتخاب بشه«. 
خانــم صادقــی می گوید: »آره، منــم یادمه که با چه شــوری همۀ زنگ تفریح ها ســرود تمرین 

می کردیم!« 
خانم اشــرفی که تازه توجهش به بحث جلب شــده اســت، می گوید: »منم عاشق تئاتر بودم، 

یادش بخیر! تو تئاتر، نقش فرح را بازی می کردم؛ اونم با چه فیس و افاده ای!« 
مــن همچنــان دارم گوش می دهم و هم زمان خاطرات خــودم را هم مرور می کنم. خانم اربابی، 
معاون پرورشی، ادامه می دهد: »دریغ از یه قطره از اون شور و شوق که تو این بچه های امروزی 

پیدا بشه!« می گویم: »باهاشون صحبت کردین؟ نظر خودشون چیه؟« 
می گوید: »همش بهشــون می گم چقدر بی حالین شــماها! مثل ماســت وایمیســن منو نگاه 
می کنن. مشغول همین بحث ها هستیم که زنگ کالس می خورد. امروز روز تفکر و سبک زندگی 

است.« 
در راه کالس همه اش همین فکر ذهنم را درگیر کرده است. به کالس وارد می شوم و چهره های 
بشــاش بچه ها ســرحالم می آورد. روزهای بعد از امتحان ترم اول است و بچه ها انگار که از فشار 
ســنگینی رها شــده باشند، یک جور سرخوشی خاصی دارند. چشــمم به نرگس های روی میز 
می افتد و گل از گلم می شــکفد: به به! مژدۀ بهار را هم که می آورد ســرکالس! چشم نرگس به 

شقایق نگران خواهد شد... 
 قرار است امروز در مورد »رفتارهای پرخطر« بحث کنیم. یک مجموعه فیلم مصاحبه با جوانان و 
نوجوانان بزهکار را هم آورده ام برای نشان دادن. می دانم که بحث پرچالشی هم هست، اما حس 
می کنم بهتر است از موضوع خودمان و مدرسه مان شروع کنیم. می گویم: »بچه ها! صبح تو دفتر 
بحث جشن های بهمن و شماها بود...« لب و لوچه ها آویزان می شود: »خانم! پس اومدن تو دفتر 

هم گفته اند؟« 
می گویم: »مگه قرار بوده نگن؟« 

نفیسه زاغیان پا می شود و با عصبانیت شروع به صحبت می کند: »واقعاً شورش رو درآورده اند. 
هر ســال تو بهمن یه تعداد ســرود رو که ما با هیچ کدومشون خاطره نداریم، با یه سری خاطرات 
پوسیدۀ خودشون که هیچ جذابیتی نداره، با یه سری آرمان که مال ما نیستند، همین طور به خورد 

ما می دن. تازه، می خوان ما نیروی اجرایی این خیمه شب بازی مسخره شون هم باشیم.« 
کتایون کالنتر معتمدی، همان طور که دارد با گره های شالش ور می رود،  می گوید: »واقعاً مسخره 

تربیت
 دکتر نرگس سجادیه، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
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و رضایتش زیر زبانم هســت. با بچه هات صادق باش. صادق که باشــی، آن ها هم همراه می شــن. به نظرم می تونی از دانشجوهای 
زمان انقالب دعوت کنی بیان مدرسه. یادته خانم کیوان که زمان انقالب دانشجو بود، چطور با شور و منطق خاطراتش رو تعریف 
می کرد؟ یادت هست چقدر حس خوب بهش داشتیم؟ این جور افراد می تونن با بچه ها همراهی کنن. حرف هاشون رو با صبر گوش 

بدن و از موضع همراهی باهاشون موضوع رو مطرح کنن. من برات دعا می کنم. مطمئن باش که خوب درمی یاد. 
نظر بعدی را هم آقای دکتر یاری دهنوی نوشــته اســت. آقای دکتر در دورة دانشــگاه درس اصول و مبانی آموزش و پرورش را 
تدریس می کرد و چقدر عمق داشــت نگاهش به مســائل و چقدر دغدغه مند بود. او نوشــته اســت: خانم صبوری! خوشوقتم که 
می بینم صادقانه و راهبرانه معلمی می کنید. نگران نباشید! اگر به تجربه های خودتان در طول دانش آموزی و دانشجویی بیندیشید، 

الهام بخشی های خوبی را برای کار در می یابید. خاطر ه خوانی زندانیان سیاسی پیش از انقالب را یادتان می آید؟... 
چشــم هایش دیگر توان زل زدن به صفحة نمایشگر را ندارد. لپ تاپ را خاموش می کند و چشم ها را می بندد. اما پشت پلک های 

بسته، دنیایی از خاطرات در حال عبورند. می گوید: خدایا توکل به تو! 

است. هیچ جایی برای ما باقی نمی گذارن، بعد هم هی چماق بی انگیزگی می زنن تو سرمون.« پشت بندش هم راضیه هادیان 
ادامه می دهد: »خانم! اگه راست می گن، بیان تولد های ما رو ببینن که از صفر تا صدش رو خودمون انجام می دیم و پر از خالقیت 
و شور هم هست. ما تو جشن های بهمن، مسئله داریم؛ مسئله! عوض اینکه بیان به مسئله های ما جواب بدن، هی می خوان 

براشون کف مرتب بزنیم و هورا بکشیم. ما که دیگه بچه  نیستیم!« 
می گویم: »آهان! حاال تا حدی فهمیدم! شما در مورد انقالب سؤال دارید.« 

کالس منفجر می شود و من کلمات منقطعی را در میان این انفجار اعتراض می شنوم: »سؤال؛ نقد... وضعیتمون... چه حقی 
داشتن؟... برای ما تصمیم گرفتن... چرا این راه؟...«. می گویم: »بچه ها! بچه ها!...« 

بعد هم با اشاره به آن ها می فهمانم: کالس های بغلی! یکی یکی! 
همهمۀ کالس فروکش می کند. غزال گشــنیزجانی بلند می شــود: »خانم! ببینین، جشــن بهمن جشــن ما نیست. یعنی ما 
نمی فهمیم چرا باید اون رو جشن بگیریم. بعد خانم اربابی و خانم مدیر و... به جای اینکه این مسئله را حل کنن، مسائل حاشیه ای 

رو پیش می کشن.« 
شیدا نعمت  دستش را باال می برد و وقتی اجازه می دهم، می گوید: »خانم! واقعاً اگه صداقت دارن، بیان به جای این برنامه های 

دِمُده، آهنگ های شاد نسل ما رو بذارن!« 
شیما هانی ادامه می دهد: »اون وقت باید از کار استعفا بدن دیگه.« 

شیدا می گه: »نه. چرا؟ مثالً همایون شجریان که خوانندۀ نسل ماست یا... این ها آهنگ هاشون خیلی هم خوبه!« 
شادی کاظمی می گوید: »شیدا! مسئله فقط آهنگ نیست. مسئله اینه که اون ها نمی خوان ما رو ببینن؛ نیاز ما رو! حرف  های 

ما رو! دغدغه های ما رو!« 
لحظاتی کالس ســاکت می شــود. بین ردیف ها راه می روم و فکر می کنم. می فهمم حرف بچه ها را، اما چرا این دغدغه  باعث 
مقاومت منفی شده؟ چرا نمی توانیم در دل جشن، در همین فرصت با هم گفت وگو کنیم؟  آیا نمی شود نسل ها با هم حرف بزنند 
و به نقطه های مشترک برسند؟ با لحنی آرام صحبتم را آغاز می کنم: »بچه ها! یه پیشنهاد دارم. بیایید یک برنامۀ متفاوت داشته 
باشیم! شاید برنامۀ متفاوت کالس شما برای جشن بهمن، بتونه راه گفت وگو رو باز کنه. شاید با این برنامه، مسئوالن مدرسه 

متوجه یک جانبه نگریشون بشن؛ متوجه انحصارگرایی شون. شاید شما هم موضعتون عوض بشه، یا شاید تعدیل بشه.« 
الهام شرفی می گه: »خانم دلتون خوشه ها!« 

می گویم: آره! دلم خوشــه الهام! چرا که نه. باید از نرگس و مقاومتش در ســوز سرمای زمستون یاد بگیریم. چرا منفی؟ شاید 
مثبت اثربخش  تر باشه. ببینید، مثالً یک جلسه پرسش و پاسخ بچه ها با دو سه نفر از افرادی که در زمان انقالب در تظاهرات بوده ان، 
می تونه جذاب باشــه. نماینده هایی از خود ما می تونن ســؤاال و حرف هاتون رو مطرح کنن. و اون ها هم می تونن خاطرات دســت 

اولشون رو برامون بگن. یا بگن با چه نیتی اقدام کردن؟ در چه شرایط و موقعیتی بودن؟ آرمانشون چی بوده؟... 
کالس ساکت شده و سرها در گریبان فرو رفته است. می گویم: »یا مثالً یه دکلمۀ امروزی، یه آهنگ امروزی! تئاتری با مضمون 

دغدغه های خودتون. خیلی کارها می شه کرد بچه ها!« 
کم کم فضای کالس گرم می شود. راضیه هادیان می گوید: »حاال از کجا معلوم که بهمون اجازه بدن؟« 

من می گویم: اگه خیلی از حدود بیرون نزنین، من اجازه شو می گیرم. من کنارتون هستم، به شرطی که شما هم با من همراه 
باشین و نشون بدین واقعاً بزرگ شدین.«

شهره منصوری می گوید: »خانم! می شه این جلسه و دو جلسۀ بعد تفکر و سبک زندگی رو بذاریم برای برنامه ریزی و تمرین 
برنامه ها؟ یه برنامه  ای بهتون نشون بدیم،  حظ کنین.« 

فکری می کنم و می گویم: » باشه، اینم بخشی از سبک زندگی ماست دیگه.« 
اما، راستش از صبح تا حاال ته دلم شور می زند! نمی دانم فاصلۀ بچه ها از انقالب چقدر است؟  نمی دانم عاقبت جلسۀ پرسش 

و پاسخ چه می شود! نمی دانم چطور خانم اربابی را راضی کنم! نمی دانم برنامه چطور از کار درمی آید! 



یادگیری معکوس 
و پرسش های معلمان

 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضی و دکترای برنامه ریزی درسی - دکتر نبی اصالنی، دبیر و دکترای فلسفه تعلیم وتربیت

۸

یادگیری
معکوس

 مقدمه
نگارندگان از سال 139۵ کالس های 
درس خود را به صورت کالس معکوس 
برگزار کرده و از مزایای آن بهره مند 
شده اند. همچنین، به منظور هم رسانی 
با دیگر  این تجربه ها، گفت وگوهایی 
معلمان در قالب کارگاه داشــته اند. 
مطرح  پرســش هایی  میان  این  در 
می شــدند که برخی از آن ها در این 

شماره بیان می شوند.

 پرســش های معلمــان دربــارۀ 
یادگیری معکوس

 در بحــث کالس معکوس این 
سؤال پیش می آید که آیا این شیوه 
در همة درس ها قابلیت اجرا دارد؟ 
با  دانش آموزان  تمام  آیا  همچنین، 
سطوح یادگیری متفاوت می توانند 

از آن بهره ببرند؟
پاســخ: بله، فقط کافی است به این 
شــیوه اعتقاد الزم را داشته باشیم. در 

این صــورت، حتی معلــم تربیت بدنی 
هم می تواند از روش معکوس اســتفاده 
کنــد! بدین ترتیب که اگر قرار باشــد 
معلم والیبال آموزش دهد، کافی اســت 
فیلم مربوط به این رشــته را در اختیار 
دانش آموزان قرار دهد و در زمان محدود 
و مغتنــم زنــگ ورزش، از فعالیت های 

عملی استفاده کند.
همچنین، از آنجا که در این شیوه قرار 
اســت از فیلم آموزشی اســتفاده شود، 
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پس هــر دانش آموز می تواند با توجه به 
سطح دریافت خود یک یا چند بار فیلم 

را ببیند تا مفهوم را دریابد.

 چه موانعی بر سر راه تشکیل 
وجود  معکــوس  به صورت  کالس 
دارند؟ و راه از میان برداشتن آن ها 

چیست؟
یکــی از موانــع، نحــوة دسترســی 
به محتوای ســاخته شده  دانش آموزان 
توســط معلم اســت. پیش فــرض این 
از  شــیوه، اشــتراک محتوای آموزشی 
طریق اینترنت اســت که بــرای برخی 
مانــع مطرح  به عنــوان  دانش آمــوزان 
می شود. در این حال، می توان از سی دی 
یا فلش برای ارائة محتوا اســتفاده کرد. 
در موارد بسیار نادر هم می توان از رایانة 
مدرسه، در ساعات حین یا بعد از مدرسه، 
برای نمایش فیلم آموزشی استفاده کرد.

فیلم ها  تماشــای  نحوة  دیگــر،  مانع 
توســط دانش آموزان است. باید در نظر 
داشــت، مشــاهدة این گونه محتواها با 
دیدن فیلم سینمایی و سریال متفاوت 
است و الزم است حتمًا دانش آموزان را 

در این خصوص آموزش داد.
مانع بعدی، مدت زمان زیاد فیلم های 
آموزشــی اســت. توصیه می شود زمان 
تقریبی هر آموزش ویدیویی حدود یک 
و نیم دقیقه به ازای هر پایه باشد. یعنی 
برای کالس دهم حدود 15 دقیقه باشد 
و اگر زمان بیشــتری برای ارائة محتوا 
نیاز باشــد، می توان فیلــم را در چند 

قسمت ارائه کرد.
فیلم ها،  نکردن  تماشــا  چالش دیگر، 
قبــل از ورود به کالس، توســط برخی 
از دانش آموزان اســت. برای این مسئله 
نیز راهــکار وجود دارد. بعــد از ایجاد 
باز هم اگر  ضمانت های اجرایــی الزم، 
دانش آمــوزی بــه هر دلیــل موفق به 
تماشای محتوا نشده باشد، می توان در 
ابتدای زمان کالس برای او این فیلم را 

در رایانة مدرسه نمایش داد.
مانع دیگر شاید آشنایی با سخت افزار 
و نرم افــزار ضبط فیلم باشــد. گفتنی 
یا اســتودیوی  اســت، هیچ دســتگاه 
پیچیده ای برای بهره گیری از این روش 

الزم نیست. فقط کافی است یک رایانه و 
یک دستگاه ضبط تصویر داشته باشید. 
البته ممکن است کاربست این شیوه با 
مشکالت دیگری نیز همراه شود که عزم 
جدی در اجرای آن، رافع مسئله و یافتن 
راه حل آن باشد. به ویدیوی صحبت های 
آقایان برگمن و سمز1 که به دو سؤال 

نخست پاسخ داده اند، توجه کنید.

در  معلــم،  اســت  الزم  آیا   
شــرایطی که فیلم تدریس را در 
می دهد،  قرار  دانش آموزان  اختیار 
دوباره مطالب را در کالس تدریس 

کند؟
پاسخ: مزیت اصلی استفاده از کالس 
معکوس، آزاد کردن زمان برای پرداختن 
به موضوع اصلی، یعنی بهبود یادگیری 
است. کالس معکوس درواقع پلی است 
برای رســیدن به یادگیری. یعنی ابتدا 
بایــد زمان کالس را کــه به طور عمده 
به تدریس می گــذرد آزاد کرد تا معلم 
بتواند برای یادگیری تعاملی اســتفاده 
کند. پــس کالس جای تدریس صفر تا 
صد نیست، بلکه مکان تعمیق و تثبیت 
یادگیری در ســایة فعالیت های تعاملی 
اســت که البته طراحی آن توسط معلم 

بسی ضروری است.
صحیح  معکوس ســازی  فراینــد  اگر 
انجام شــود و فراگیرنده قبل از حضور 
در کالس حتمًا در جریان آموزش قرار 
گیــرد، دیگر نیازی به از دســت دادن 
زمان محــدود، بی بدیل و مغتنم کالس 
برای تدریس نیست. البته تجربه نشان 
می دهد، بهتر است در ابتدای هر جلسه، 
معلم یک بار به سرعت موضوع تدریس 
را برای بازخوانی و وحدت رویة مطالب 

در ذهن دانش آموزان، تکرار کند.

 یکی از ویژگی های مطرح شده 
کالس  ادارة  معکــوس،  کالس  در 
به صورت چندسطحی است. منظور 

چیست؟
ناهمگون  کالس هــای  در  پاســخ: 
)تقریبًا همة کالس های موجود(، ترکیب 
دانش آموزان از لحاظ آموزشی به صورت 
ضعیف، متوســط و قوی است و یکی از 
مشــکالت ادارة این نوع کالس ها تنوع 
میزان و سرعت فهم شاگردان است. در 
این حال، با استفاده از روش مشارکتی 
و کارگروهــی در کالس، دانش آموزان 
قوی تر نقش ســرگروهی و ارائة مطلب 
دانش آمــوزان  و  داشــت  را خواهنــد 
متوســط و ضعیف تر نیز به کمک هم و 
به کمک سرگروه، به تمرین و ممارست 

می پردازند.
در حالتی ارتقایافته از کالس معکوس، 
جدای از فعالیت های گروهی، زمانی نیز 
برای بهره مندی دانش آموزان از شــبکة 
اطالعات محدود شده به عنوان تدریس 
و حل تمرین های ســاده تا پیشرفته در 
نظر گرفتــه می شــود. دانش آموزان با 
توجه به ســطح توانمندی خود به یک 
یا چنــد تمرین خواهنــد پرداخت که 

پیشرفت آن ها را در پی دارد.

 یکــی از مشــکالت معلمان 
در کالس، بی انگیزگــی یا مقاومت 
دانش آمــوزان در مواجهــه بــا 
این  با  طرح هــای جدید اســت. 

موضوع چگونه باید رفتار کرد؟
پاسخ: به طــور معمول، در استفاده از 
هــر روش جدید آموزشــی، ابتدا کمی 
با مقاومت دانش آمــوزان، والدین و گاه 
دیگر همکاران مواجه خواهیم شــد. به 
نظر می رســد این مشــکل زمانی حل 
خواهد شــد که آن ها از کارشــان لذت 
ببرند و نتیجة آن را ببینند. با این حال، 
شــکیبایی معلم و توجه به تفاوت های 
فردی دانش آمــوزان )از جمله توجه به 
هوش هــای چندگانــه( در این رهگذر 
می تواند گرایش ایشــان و بهره وری باال 

را به همراه داشته باشد.
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 در برخی مناطق مثل روستاها 
اینترنت  بــا  همــة دانش آموزان 
از  بنابراین،  ندارنــد.  ســروکار 
عرصه های مجــازی محروم اند. در 
چنین مواردی چه کاری باید انجام 

داد؟
محروم  مناطــق  از  جــدا  پاســخ: 
روســتایی، در جاهای دیگر نیز ممکن 
اســت این مشــکل وجود داشته باشد. 
یک راه، انتقال ویدیو از طریق ســی دی 
یــا فلش اســت. راه دیگــر، در اختیاِر 
دانش آمــوزان قرار دادِن ســایت رایانة 
مدرسه است؛ البته بعد از ساعت رسمی 

مدرسه.

 با توجه بــه اینکه عده ای از 
برای  کمی  انگیــزة  دانش آموزان 
از  پس  چنانچه  دارنــد،  یادگیری 
در  ایشان  از  تعدادی  ویدیو،  ارائة 
منزل کار را دنبال نکرده باشــند، 
کالس  بــرای  را  راهــکاری  چه 
پیشنهاد می کنید؟ در این شرایط، 
به نوعی بی نظمــی ایجاد و ادارة 

کالس مشکل می شود.
پاسخ: با اتخاذ شیوه ای قانونمند، باید 
تــا حد امکان از وقوع چنین شــرایطی 
اجتنــاب کــرد، اما گاهی بــاز هم این 
اشکال به وجود می آید. به عنوان راهکار، 
می تــوان در کار گروهی ابتدا فیلم را به 
نمایش گذاشت و سپس ادامة فعالیت ها 

را پی گرفت انجام شود.

معکوس  روش  از  می توان  آیا   
به خصوص  و  درس هــا  تمامی  در 

درس ریاضی نیز استفاده کرد؟
پاســخ: بله. این شــیوه به درســی 
خاص محدود نیســت و بــرای تمامی 
درس ها می توان آن را به کار بســت. با 
دانستن چارچوب کلی چگونگی آموزش 
معکوس و با داشــتن تخصص تدریس 

درس ریاضی، این شیوه قابل اجراست.

 بیــن روش تدریس معمول با 
روش معکوس چــه تفاوتی وجود 

دارد؟
پاســخ: در مدل تدریس به شــیوة 
ســخنرانی، معلم نقش محــوری را در 

آمــوزش دارد و در حیــن تدریــس، 
دانش آمــوزان اشــکاالت را بــه معلم 
حواله می کنند، امــا در مدل معکوس، 
دانش آموز در حیــن یادگیری در خانه 

روی اشکاالتش کار می کند.
 در مدل ســنتی، دانش آموز بیشتر 
می پرســد، اما در مدل معکوس، بیشتر 
معلم می پرسد. به عبارت دیگر، در مدل 
سنتی، معلم باید بیشتر پاسخ بدهد، اما 
در مدل معکوس این دانش آموز اســت 

که باید بیشتر پاسخ بدهد.
مــدل  نوعــی  معکــوس  مــدل   
یادگیری محور اســت کــه در آن وقت 
کالس صــرف واکاوی عمیق موضوعات 

درسی می شود.
 در مدل ســنتی، محتویات درسی 
به طور مســتقیم از معلم به دانش آموز 
منتقل می شــود،  اما در مدل معکوس 
محتویات درس با ویدیو یا موارد دیگر، 
در خارج از کالس در اختیار دانش آموز 
قرار می گیرد. در این مدل دانش آموز در 
فراینــد یادگیری و جمع آوری اطالعات 

نقش فعال تری دارد.

 چه ضرورتی برای استفاده از 
شیوة کالس معکوس وجود دارد؟

پاســخ: با توجه به تغییر کتاب های 
آموزشــی و حجم زیــاد مطالب کتاب، 
باید به دنبال روشــی بود که هم بتوان 
تمام موضوعات کتاب درسی را تدریس 
و هم اشکاالت دانش آموزان را رفع کرد، 
و هم بــه موضوع تفاوت هــای فردی و 
ایجاد رابطه پرداخت. بسیاری از معلمان 
می گوینــد: »ای کاش می شــد زمــان 
بیشتری برای تدریس در اختیار داشت 
تــا آن طور که دوســت دارم به آموزش 
بپــردازم!«؛ چه راه حلــی مطلوب تر از 

کالس معکوس!

 برای تهیة ویدیو باید دسترسی 
میسر  تصویربرداری  تجهیزات  به 
باشــد. اگر چنین امکانی نداشته 

باشیم، تکلیف چیست؟
باشد،  اگر تجهیزات فراهم  پاســخ: 
کیفیت فیلم تهیه شده باال خواهد بود. 
اما در شــروع کار، با توجه به باال رفتن 
قدرت تصویربرداری تلفن های همراه، با 

این وسیله نیز می توان کار قابل ارائه ای 
مهیا کرد.

ایــن روش دانش آموز  با  آیا   
متوسطه مجبور نمی شود روزانه در 
منزل بــه ازای چهار درس و چهار 

زنگ، ساعت ها فیلم تماشا کند؟
پاسخ: حتمًا آگاه هستید که معلمان 
هر روز و هر زنگ تدریس نمی کنند. چه 
بســا معلمی یک جلسه تدریس کند و 
تا دو یا ســه جلسه با دانش آموزان خود 
تمرین حل کند. ضمن اینکه بر اســاس 
زمان  معکــوس، حداکثر  قواعد کالس 
هر فیلم 20 دقیقه است که در مجموع 
زمــان زیادی از وقت خانــة دانش آموز 

گرفته نمی شود.

 آیا این روش برای دانش آموزان 
با سن و سال کم )ابتدایی( قابلیت 

عملیاتی شدن دارد؟
پاسخ: دانش آموزان ابتدایی، با توجه 
به مراحل رشــد شــناختی پیــاژه، در 
مرحلة عملیاتی ـ صوری قرار دارند و هر 
چیزی را که ببینند بهتر درک می کنند. 
لذا اگر محتوایی که بــرای آن ها آماده 
می شــود ترکیبی از انیمیشــن، فیلم، 
شعر، قصه و مواردی از این دست باشد، 
در جذابیت یادگیری تأثیر بســیار دارد 
و توجه دانش آمــوزان ابتدایی را جلب 

خواهد کرد.

 مخاطرات اســتفاده از فضای 
مجازی در این شیوه چگونه توجیه 

می شود؟
پاســخ: هر چه دانش آموز بیشــتر 
درگیر تحقیق و مطالعه باشــد، بیشتر 
از گزند خطــرات فضــای مجازی در 
امــان خواهند ماند و بــه اهداف بهتر 
و مفیدتــری هدایــت خواهــد شــد. 
دانش آموزی که بــه تحقیق می پردازد 
یــا مطلب آموزشــی را دنبال می کند، 
ذهنش کمتر درگیر مسائل غیراخالقی 
کــه آفت بزرگ فضای مجازی اســت، 
خواهد شد. البته این موضوع والدین و 
دانش آموزان را از آگاهی و توجه خاص 
نســبت به رسانه و سواد رسانه مربوطه 

بی نیاز نخواهد کرد. 
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محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزة معماری محیط های یادگیری

فضای
آموزشی

 راهروهای کارآمد 
)بخش نخست(

بیشــتر  سرپوشــیدة  فضاهــای  در 
ســالن های  بــه جز  ما،  مدرســه های 
نمازخانــه،  کتابخانه، اجتماعات و مانند 
آن ها، فضای مشــترک جمعی مناسبی 
نمی یابیــم. یعنی وقتــی از در ورودی 
ســاختمان وارد می شــویم، چشم انداز 
کلــی مناســبی از مجموعــة فضاهای 
نداریم، محلی  داخل ساختمان مدرسه 
کــه وقتی دانش آمــوزان از کالس های 
درس خــارج می شــوند، بتوانند در آن 
دور هــم بنشــینند و با هــم گفت وگو 
کننــد. یا اینکه بعضــی اوقات محیطی 
یا  یادگیری هــای جمعی  برای  باشــد 
معموالً   گوناگون.  به شکل های  انفرادی 
در بیشــتر مدرســه های امروز ما، پس 

از عبــور از حیاط و داخل شــدن از در 
ورودی ســاختمان، با پاگردی کوچک 
روبه رو می شــویم که غالبــاً  تنها برای 
مکث و احتماالً  نشســتن جمع بســیار 
محدودی است و پس از آن راهروهایی 
معمواًل باریک و تاریک داریم. چون دو 
طرف آن ها را کالس ها و دفترها احاطه 
کرده انــد و نور طبیعی اجــازة ورود به 

راهرو را ندارد.
پاگردهای کوچک، راهروهای باریک و 
معموالً  تاریک و کالس های دلگیر چیده 
شــدة اطراف راهرو، تعریفی کلی است 
که برای بســیاری از مدرسه ها مشترک 
است و همه آن را می شناسند. در کمتر 
مدرسه ای ممکن است با چیزی غیر از 

این مواجه شویم.
در چنین مدرســه هایی، بچه ها به جز 

گوشــه های محدودی از حیاط و بعضی 
از پاگردها، محلــی برای با یکدیگر بودن 
و تجربه کردن فضاهای شاد جمعی پیدا 
نمی کنند. این موضوع عوارض گوناگونی 
در پی دارد. مثالً  ممکن است باعث شود 
خیلی اوقات دانش آمــوزان در زنگ های 
تفریــح از کالس خود خارج نشــوند و با 
کم تحرکی و رخوت ناشــی از آن روبه رو 
شــوند. یا اینکه محدود شــدن فضاهای 
مشــترک جمعــی، بــه محدودیت در 
یادگیری مهارت های اجتماعی و همچنین 
نقصــان در فرصت های یادگیری گروهی 
منجر شــود. از همه بدتر اینکه تصویری 
کلــی که از فضاهای داخلی مدرســه در 
ذهن دانش  آموزان جای می گیرد، تصویری 
نامطلوب و تاریک با چشــم اندازهای کم 
عمق و ناخوشایند است که همه روزه آن 

راهروی فاقد نور 
طبیعی کارکرد 

منحصر در معبر 
و گذرگاه

راهروهای 
زنــــــــــده 

)بخش نخست(
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را می بینند و در نهایت محیطی تیره و تار 
از محیط کالبدی مدرســه در ذهن آن ها 

ثبت می شود.

از سویی دیگر، راهروها تنها و تنها نقش 
معبر را پیدا می کننــد و چون جاهایی 
تاریک، دلگیــر و ناراحت کننده اند، پس 
محل خوبی برای مکث کردن، نشستن، 
گپ زدن و استفاده های دیگر نخواهند 
بــود. فقط باید از آن هــا عبور کرد و از 
حیاط به محل کالس درس رسید. جز 
چنــد تابلوی اعالنات پــر از اطالعیه و 
تصویر، فرصت مناسبی برای یادگیری، 
که توجه به آن شــاخص مطلوبی برای 
کارآمدی مدرسه است، پیدا نمی کنیم. 

این گونه است که مساحت قابل توجهی 
از مدرســه، فقط و فقط به محلی برای 
عبور و مرور اختصاص پیدا کرده است، 
بدون اینکــه قابلیت اســتفادة دیگری 
داشــته باشــد. این یعنــی ناکارآمدی 
فضاهایــی که تنها چشــم انداز کلی در 
فضاهای داخلی مدرســه هســتند، به 
عبــارت دیگر، ناکارآمــدی تنها فضای 
مشــترک جمعــی کــه در مجــاورت 

کالس ها و در متن مدرسه قرار دارد.
البتــه در بعضی مدرســه ها راهرو در 
مجــاورت فضای باز قــرار دارد و چون 
تنها در یک طــرف آن کالس ها چیده 
شده اند، از ســمت دیگر راهرو به نور و 
هوای آزاد دسترســی هست. در چنین 
از  راهروهایی، وضعیت بسیار مناسب تر 

حالتی است که راهرو از هر دو طرف با 
کالس ها احاطه شده باشد. با این حال، 
اگر این راهروها هم باریک باشــند، به 
آن سطح از کارآمدی که بتوان پذیرفت 
نمی رســند و از آن فاصله دارند. چون 
تنها یک راهرو هستند و نمی توان بهرة 

دیگری از آن ها برد.
دفترهای  و  که کالس ها  مدرسه هایی 
آن ها به جای اینکه بــا راهروی باریک 
بــه هم پیوند داده شــوند، با فضایی به 
نسبت  وســیع و دلگشا مرتبط می شوند 
که به نحوی به نور طبیعی و هوای آزاد 
دسترســی دارد و ابعاد و تناسب آن به 
گونه ای اســت که نمی تــوان نام راهرو 
روی آن گذاشــت و بیشــتر به ســالن 
شــباهت دارد، می توانند بــا تمهیداتی 
این فضا را به قلب تپندة مدرســه خود 
تبدیل کنند، به خصوص مدرســه هایی 
که باید در فضاهای به نســبت محدود 
طراحی و ساخته شوند، می توانند از این 
سالن به عنوان سالنی چند منظوره بهره 
ببرند و در آن کاربری هــای گوناگونی 
ماننــد نمازخانه، غذاخوری، اجتماعات، 
مخزن باز کتاب،  سایت رایانه و بسیاری 
کارکردهای دیگر را بــه یکباره تعریف 
کنند. همة این کاربری ها را می توان در 
این ســالن که به  عبارتی هستة مرکزی 

راهروهای تاریک 
مدارس جای 
مکث و توقف 
نیستند 

راهروی باریک، 
اما روشن 
عکس: اعظم الریجاني
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مدرسه است، گنجاند.
امــا همان گونــه که تاکنــون تجربه 
کرده ایــم، بیشــتر مدرســه های ما از 
ناکارآمدی راهروهــای تاریک و باریک 

خود رنج می برند. 
بایــد بــرای بهبــود وضعیــت آن ها 

تمهیداتی اندیشید.

  با این راهروهای ناکارآمد چه کنیم؟
پاســخ به این پرسش برای هر مدرسه 
متفاوت اســت. به  عوامل بسیار متعدد و 
متنوعی بســتگی دارد. در یک مدرسه 
با پاســخ های بسیار راهگشــایی روبه رو 
می شــویم و در مدرســة دیگــر ممکن 
است نتوانیم پاسخ چندان مناسبی پیدا 
کنیــم. در این مقاله، بــا ذکر مقدمات 
مرتبط با ایــن موضوع و در مقالة بعدی 
با ذکر برخی راهکارهای عملی، ســعی 
می کنیم ایده های گوناگون در سطح های 
اثرگذاری متفــاوت ارائه کنیم تا بتوانیم 
برای کارآمد کردن راهروهای مدرســه،  
این امکان را فراهــم کنیم، تا حتی اگر 
شده یک قدم به پیش رویم. شاید برخی 
از این پیشنهادها برای بعضی مدرسه ها 

بتواند این نقش را ایفا کند.
قبــل از ارائــة هــر راهــکاری بایــد 
ویژگی های الزم یــا نیاز های یک راهرو 

بیــن کالس ها  پیونددهندة  یا فضــای 
و ســایر فضاهــای مدرســه را به خوبی 
بشناسیم. در انتهای مقالة این شماره این 
ویژگی ها و نیازها را به شکلی فهرست وار 
برمی شــماریم تا مقدمة مناسبی ایجاد 
شــود که بتوانیم بــه راهکارهای عملی 
دست پیدا کنیم. شناخت این ویژگی ها 
کمک می کند ابتدا با امکان سنجی حدود 
تغییرات در فضاهــای نه چندان کار آمد 
راهروها، ســطح توقع خــود را از میزان 
تغییــرات تنظیم کنیــم و به کمک آن 
ویژگی، به اندازة ممکن کارآمدی راهرو 
یا فضاهای پیونددهندة مدرســه را ارتقا 
بخشیم. با این حساب ممکن است برخی 
از این ویژگی ها به خاطر محدودیت های 
فضایی و مالــی، قابلیت دســتیابی در 
حداکثر وضعیت خود را نداشــته باشند، 

اما بتوان تا حدی به آن ها نزدیک شد.

 ویژگی هــای راهــرو یــا فضای 
پیونددهندۀ کارآمد

ویژگی هــای زیر از جمله خصوصیاتی 
هســتند که فضایی پیوند دهنده مانند 

راهرو را به کارآمدی نزدیک می کنند:
 برخــورداری از نــور و روشــنایی 

مناسب و با اولویت نور طبیعی
 بهره منــدی از تهویة مناســب، به 

خصوص تهویة طبیعی
و  زیــاد  دیــد  عمــق  وجــود   

چشم اندازهای وسیع
با  محیطی،  دلپذیــر   جذابیت های 

انتخاب رنگ و بافت مناسب در فضاها
 وجود فضاهایی با وســعت مناسب 
و همچنین جذاب برای مکث، اســتقرار 

و توقف
 برخــورداری از فضاهای مناســب 

برای یادگیری
 بهره منــدی از موقعیت هایی برای 

تحرک و نشاط
 امکان شکل گیری فضاهای جمعی 

کوچک و بزرگ

شناخت این ویژگی ها می تواند محیط 
پیونددهنده  راهروها و ســایر فضاهای 
را به کمک خالقیــت معلمان و اراده و 
همت مدیران مدرســه ها کامالً  متحول 
و کار آمــد کند. برخــی از این تغییرات 
مســتلزم هزینه های به نسبت سنگین 
هســتند، اما برخی از ایده های خالقانه 
می تواننــد بــا هزینه هایی به نســبت 
محــدود،  تغییرات گســترده ای در پی 
 داشته باشند. در شمارة بعدی به برخی 
از راهکارها در سطوح گوناگون عملیاتی 

اشاره خواهیم کرد. 

فضای پیوند دهندة 
چند منظوره، به جای 

راهرو در دبیرستانی 
در شهر قم. نمازخانه، 
غذاخوری، کتابخانه، 
سایت کامپیوتر و... 
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دکتر مجید اسماعیلی
مقاله 

ایمــــان
در حیات طیبه

 مقدمه
در خصوص بحث ایمان مطالب بسیار مهم و متعددی وجود دارد. در ابتدا نمای 
کلی بحث را ترســیم می کنیم و سپس وارد متن اصلی می شویم. در بحث ایمان، 
مجموعــه ای فراوان از آیات و روایات وجود دارد که عالوه بر تعیین حدود و صغور 
موضوع، اهمیت و اولویت آن را نیز نشان می دهد. نسل جدید در مواجهة مستقیم 
با موضوع ایمان است. هر ناهنجاری اعتقادی،  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخالقی 
در جامعه، با موضوع ایمان ارتباطی انکاری ناشــدنی دارد. ریشة این ناهنجاری ها 
نقص در ایمان و نداشــتن ایمان یا ایمان های انحرافی است. در نظام تربیت دینی، 
زمینه سازی هدایت و اصالح ساختار ایمان پذیری مخاطبان در اولویت است و بدون 
تردید شروع این اولویت در محیط های آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد. آشنایی 
با معنا،  ارکان، پشتوانه ها، نشانه ها، مراتب و درجات، نقاط آغاز نگرانی ها، تهدید ها 
و پاسخ به سؤاالت عرصة ایمان، گام مهمی برای ترویج موضوع ایمان و عمل صالح 
و در نهایت دستیابی به حیات طیبه است. الزم به ذکر است، این بحث اصرار دارد 
عالوه بر بهره گیری از ظاهر منطقی و بســیار متقــن و دقیق آیات قرآن، از باطن 
معنوی و روحانی آن نیز بهره مند شود. لذا استفادة وسیع از آیات و روایت ها و شناور 

شدن در اقیانوس قرآن و عترت، اولویت بیانی این بحث است.

 ضرورت بحث ایمان
ایمان به طور شگفت انگیزی عامل همة 
اعمال و رفتار انسان هاست! فرزندان ما با 
توجه به آگاهی ها، شنیده ها و دانش هایی 
که به آن بــاور دارند، در زندگی خود به 
اقدامات عملی روی می آورند و سرنوشت 
خود را رقم می زنند. در واقع، هیچ انسانی 
بدون ایمان قابل تصور نیست و آنچه در 
عالم واقع دیده می شــود، انسان هایی با 
ایمان هــای بدوی، الحــادی، توحیدی، 
مادی گــرا، حقیقی و مجازی هســتند. 
ســاختار ایمان از کودکــی در فرزندان 
شــکل می گیرد و مدام در حال رشــد، 
تغییر یا تبدیل است. انسان براساس این 
باورها به اخالق خاصــی پایبند یا دچار 
سرگردانی می شــود. هر انسانی براساس 
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باورهای شبکه  شدة خود به اقدام و عمل 
دســت می زند و لذا حتمــًا ایمان دارد. 
مهم در این موضــوع،  متعلق و موضوع 
ایمان اوســت که او را انسانی مسلمان، 
بودایی،  مســیحی، و یا بی دین یا حتی 
انقالبی، بی تفــاوت، ضدانقالب یا الابالی 
به اطرافیانش معرفــی می کند. با توجه 
بــه این مطلب،  ضــرورت ورود به بحث 
ایمان خودنمایی می کند. پاسخ دادن به 
ســؤاالت مطرح شده در این بحث برای 
هرگونه فعالیت آموزشی و تربیتی الزم 

و ضروری است.

 سؤاالت بحث ایمان
برخی از سؤاالت موضوع ایمان به این 
شــرح اند. ماهیت ایمان چیست؟ ایمان 
چگونه تولید می شــود؟ جایــگاه ایمان 
کجاســت؟ و ارتباط آن بــا دل و قلب 
چیست؟ ویروس هایی که در قبل، بعد و 
حین تولید و زایش ایمان، موجب ابطال 
ایمان می شوند، چیستند؟ ایمان از ناحیة 
چه عواملی به خطر می افتد؟ نقطة ضعف 
ایمان چیست؟ آیا انسان ها با ایمان های 
حداقلی بــه دنیا می آیند و وظیفة آن ها 
در دنیا حفظ و رشــد ایــن ایمان های 
عاریتی اســت؟ آیا ایمان بازگشت ناپذیر 
با ایمان مستحکم  داریم؟ آیا رستگاری 
اما غلط ممکن است؟ آیا استحکام ایمان 
با برحق بودن ایمان مرتبط است؟ ابزار 
صحت سنجی ایمان درست از ایمان غلط 
چیست؟ آیا انسان ها خودشان از داشتن 
ایمان باطل مطلع هستند؟ رابطة ایمان 
با عمل چیســت؟ رابطة ایمان با اخالق 
چیســت؟ رابطة ایمان با تقوا چیست؟ 
آیا انسان در ایمان دچار خطا می شود؟ 
آیا ایمان باید جامع باشــد یا می توان به 
قســمتی از یک مجموعة به هم پیوسته 
ایمــان آورد و بــه بخش دیگــر ایمان 
نیاورد؟ اگر ایمان بدون ثمره و محصول 
باشد، نشانة نقص در ایمان است یا نقض 
ایمان؟ اگر افرادی با داشتن ایمان هایی 
که از نظر ما غیرقابل قبول هســتند، به 
نتایج و ثمراتی دســت پیدا کردند،  این 
نشان از درستی ایمان آن هاست یا خیر؟ 
در واقع، ســؤال مهم مالک درســتی و 
نادرستی ایمان چیست؟ ایمان آموختنی 
است یا الهام  شــدنی؟ نقطة آغاز مسیر 

ایمان چیســت؟ چرا در قــرآن مقدمة 
ایمان همواره توبه اســت؟ ایمان کشش 
قلبی ما به خداست یا پاسخ ما به خدا؟ 
بستر مناسب رشد ایمان چیست؟ بستر 
نامناسب ایمان چیســت؟ ایمان مولود 

شور و احساس است یا شعور و عقل؟
نســل جدید با دسترســی فراوانی که 
در ســایة توسعة ارتباطات به وجود آمده 
است، به ســرعت در معرض جواب های 
نابه جای این سؤاالت قرار می گیرد و الزم 
است پاسخ های شــیرین منطقی و قابل 
فهم این ســؤاالت آماده در دسترس قرار 

گیرند.

 ویژگی های  ایمان های انحرافی
در دنیــای کنونی ایمــان در معرض 
خطرات فراوانی اســت. اولیــن خطر از 
ناحیة ایمان های دروغین و قالبی اســت 
که با پوســتة ایمان واقعی و برخورداری 
از بخشی از ثمرات ایمان، خود را در قالب 
ایمان واقعی به نسل جوان عرضه می کنند 
و مقبول می شوند. در این ایمان ها نوعی از 
آرامش و خودبسندگی، امیدورزی بی حد 
و انتها، و در نهایت شریعت گریزی وجود 
دارد. ایمان های بدون ریشه را می توان از 
طریق نشانه های ایمان واقعی شناخت، اما 
نشــانه های بارز ایمان دروغین این موارد 

هستند.
 شــریعت گریزی و یــا تقیــد بــه 
شریعت های حداقلی سلیقه ای و بی پایه 

غیرمستند.
و  مقطعــی  کاذب  آرامش هــای   

بیمار گونه و دوره ای و کم دوام
 شکننده در برابر حوادث و امتحانات 

خاص مانند پول، شهرت و شهوت 
 راحت طلبی و سختی گزینی افراطی 

و مخالف فطرت
 لذت جویــی افراطــی و ترک لذت 

تفریطی

 معنای کلمۀ ایمان
ایمان از لحاظ لغــوی به معنی اعتقاد 
داشتن، گرویدن، باور کردن و ایمن کردن 
است. ریشة کلمة ایمان »اَمن« است که 
ضدخوف و ترس و نگرانی است. در بیان 
دیگر، ایمــان همان تصدیق قلبی و اقرار 
زبانــی و ضد آن تکذیب قلبی و لســانی 

اســت. در اصطالح رایج، ایمان داشــتن 
یعنی باور قلبی بــه امور، مانند ایمان به 
خدا، رســالت پیامبران و به طور خالصه 
ایمان به غیب. متکلمین شیعه ایمان را 
یا معرفت یکسان می دانند. شیخ مفید 
ایمان را علم و معرفــت به واقعیت های 
جهان می داند کــه خصوصیتی عقلی و 
پایدار دارد. ســید مرتضی، از علمای 
بزرگ شــیعه در قرن چهــارم، ایمان را 
تصدیق قلبی دانسته و کفر را انکار قلبی. 
لذا اقرار و انکار زبانی دلیل بر ایمان و کفر 
نیست. عالمه طباطبایی التزام عملی به 
برخی از لــوازم ایمان را در کنار تصدیق 
ضروری داشتن ایمان می داند. در نهایت 
می توان گفت، ایمان به باورهای قلبی و 
در شرف اقدام انسان ها گفته می شود، که 
اگر چه به عمل هم تبدیل نشــود،  اما در 
صورت ایجاد شرایط الزم، حتمًا به عمل 

نیز منجر می شود.
در خصــوص کلمة ایمــان یک نکته 
قابل توجه اســت: کلمة ایمان در قرآن از 
ریشة امن است و در آیات مختلف معنای 
آن تفاوت هایی دارد. مهم ترین تفاوت را 
می تــوان در »اِیمان« و »اَیمان« دید که 
ایمان با کســره، به معنای باور و عقیده 
است، مانند ســورة آل عمران آیة 193: 
»َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًیا ُیَناِدی ِلإلِیَماِن َأْن 
ْر  آِمُنواْ بَِربُِّکْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَکفِّ
َعنَّا َسیَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع األْبَراِر«: پروردگارا! 
ما صدای منادی )تو( را شــنیدیم که به 
ایمان دعــوت می کرد که بــه پروردگار 
خود، ایمان بیاوریــد! و ما ایمان آوردیم. 
پروردگارا! گناهان ما را ببخش! و بدی های 
ما را بپوشان! و ما را با نیکان )و در مسیر 

آن ها( بمیران.
و ده ها آیــه در قرآن با این معنی آمده 
است. در حالی که اَیمان با فتحه به معنای 
عهد و پیمان و ســوگند به کار برده شده 
اســت: ســورة منافقون، آیة 2: »اتََّخُذوا 
یِل اهللِ إِنَُّهْم  وا َعن َســبِ َأْیَماَنُهْم ُجنًَّئ َفَصدُّ

َساء َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن«.
آن ها سوگندهایشان را سپر ساخته اند 
تا مــردم را از راه  خدا باز دارند و کارهای 

بسیار بدی انجام می دهند!
این کلمه نیز در قرآن بســیار استفاده 
شــده اســت. الزم به ذکر است، برخی 
افراد نادان  یا مغرض از این بیان استفاده 
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کرده و بــا جایگزینی و ترجمة ناصحیح 
از آیات قرآن، زمینة درک غلط از قرآن 
را فراهم می آورنــد؛ از جملة این موارد، 
 bady of« اســتفادة فیلم ســینمایی
lai« از این ترجمه و آیه اســت. در این 
فیلم، شخصیت منفی و خشن فیلم، آیة 
12 ســورة توبه را قرائت می کند: »َوِإن 
نََّکُثواْ َأْیَماَنُهم مِّن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنواْ ِفی 
َة اْلُکْفِر إِنَُّهْم اَل َأْیَماَن  ِدیِنُکْم َفَقاتُِلــواْ َأِئمَّ
َلُهْم َلَعلَُّهــْم َینَتُهوَن« اگــر پیمان های 
خود را پس از عهد خویش بشــکنند و 
آیین شــما را مورد طعن قرار دهند، با 
پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که آن ها 
پیمانی ندارند. شــاید )با شــدت عمل( 

دست بردارند!
و برای توجیه عمل خود، آیه را به غلط 
این گونه ترجمه می کند: »با پیشــوایان 
کفر قتال کنید، زیرا آن ها ایمان واعتقاد 
ندارنــد. در حالی که ترجمة صحیح آیه، 
بر نقض عهــد و پیمان کافــران تأکید 
دارد و علت قتال با آنان را پیمان شکنی 

می داند.«
در کل می تــوان گفت، از میان هفتاد و 
شش آیه ای که ایمان در آن ها ذکر شده 
اســت، 31 آیه با معنــای عقیده و باور و 

مابقی به معنای عهد و پیمان هستند.
در تعریــف ایمان، بــه پذیرش قلب، 
اقرار به زبان و عمل ارکان اشــاره شده 
اســت. در این صورت، هر کدام از قلب، 
زبان و ارکان بــدن، در خصوص ایمان 
کارکــرد خاصــی دارد. بخــش درونی 
ناپیدا و غیرقابــل ارزیابی و اندازه گیری 
ایمان قلب اســت که دقیقًا محل ایمان 
نیز همان جاســت. لــذا می توان گفت، 
ایمان در قلب ایجاد و محو می شــود و 
همان طور که تقویت و تضعیف می شود، 
عمل زبان، چشم، گوش، پا و دستان هر 
کدام در حوزة عمل صالح قرار می گیرد. 

بعدها به آن اشاره می کنیم.

 نشانه های ایمان
 با توجه به موارد یادشده تالش می کنیم 
براســاس آیات کریمة قرآن و کالم ائمة 
هدی )علیهم السالم اجمعین(، نشانه های 

ایمان را بشناسیم:
اولین نشــانة ایمان نبود شک و تردید 
در اعتقادات و باورهای دینی آنان است: 

»إِنََّمــا اْلُمْؤِمُنــوَن... َلْم َیْرَتاُبوا« )ســورة 
حجرات، آیة 15(.

دومین نشــانة ایمان، پرداختن هزینة 
مــادی و گذشــتن از متاع دنیاســت: 
»َجاَهُدواْ بَِأْمَوالِِهْم« )سورة التوبه/ آیة 88(.
امام صــادق )علیه  الســالم( فرمود: 
»المؤمن من طاب مکَســُبه و َحُســَنت 
خلیقته و صحت ســریرتُه و انفق الفضل 
من ماله و امســک الفضــل من کالمئ«. 
مؤمن کسی است که کسب پاکیزه و خلق 
نیکو داشته باشد و اضافة مالش را انفاق و 

اضافة سخنش را نگه دارد.
سومین نشانة ایمان پرداختن هزینه ای 
بسیار ســنگین و نهایی در راه خداست 
که همانا جان اســت. »إْن اهلَل اْشــَتری 
مَن اْلُمْؤِمنیَن« )سورة التوبه/ آیة 111(. 
»َفِمْنُهم مَّن َقَضى َنْحَبهُ« )سورة احراب/ 

آیة 23(.
و  ایمــان صداقت  نشــانة  چهارمین 
تصدیق کردن حق اســت. »ُأْوَلِئَک ُهُم 

اِدُقوَن« )سورة حجرات/ آیة 15(. الصَّ
در این خصوص، امام علی )علیه السالم( 
ْدَق َحیُث  ـَر الصِّ فرمود: »اْلیَماُن َاْن ُتْؤثـِ
یُضرُّک َعَلی اْلکْذِب َحیُث یْنَفُعک« نشانة 
ایمان برگزیدن راســتی اســت بر دروغ؛ 
گر چه آن زیان رســاند و این سود آورد. 
همچنیــن، امام صادق )علیه الســالم( 
فرمود: »به طول رکوع و ســجود شخص 
نگاه نکنید؛ همانا عبادت چیزی است که 
عادت او شده، که اگر ترک کند، وحشت 
می کند. بلکه به صداقت در گفتار و ادای 

امانت او نگاه کنید.
پنجمین نشانه از ایمان،  دوست داشتن 
خدا و رســول برای خدا و دشمن داشتن 
دشمنان خدا و رســول است. حتی اگر 
وَن َمْن  آنان جزو نزدیکان ما باشند. »ُیَوادُّ
َحادَّ اهلَل َوَرُسوَلُه« )مجادله/ آیة 22(. این 
آیه به مدیریت حب و بغض اشــاره دارد. 
این دو را می توان نشانه های آشکار ایمان 
دانست. زیرا در این ایمان، پرداخت هزینه 
از جنس عاطفــه مهر در پرداخت هزینة 
مال و گاهی حتی بذل جان نیز سخت تر 

است.
ششمین: نشــانة دیگر ایمان، تسلیم 
بــودن در برابر امر خدا و رســول و امام 
اســت: »َو َسلُِّموا َتسلیمَا« )سورة احزاب/ 

آیة 56(.

هفتمین نشــانة ایمان، اعتماد به ولی 
خدا و نهراســیدن از دشمن بسیار بزرگ 
اســت؛ پایداری در عرصه های سخت که 
بیم مرگ و شکســت در آن می رود. در 
کنار ولی ماندن نشانة ایمان است.»َوِجَلْت 
ُقُلوُبُهْم « )ســورة انفال/ آیة 2(. »َوَصَدَق 
اهلُل َوَرُســوُلهُ« )احزاب/ آیة 22(. »َحْسُبَنا 

اهلُل َونِْعَم اْلَوِکیُل« )آل عمران/ آیة 173(.
هشتم نشــانة ایمان، خضوع قلب در 

برابر نام و یاد خداست.
و  فزایندگی  ایمــان  نشــانة  نهمین 
غیرایســتایی بودن آن اســت:» َزاَدْتُهْم 
اِیَمانًا « و این فزایندگی حتی در بهشت 
نیز ادامه دارد )توبه/ آیة 124(. »َوَیْزَداد 
ـا« )المدثر/ آیة 31(.  الَِّذیَن آَمُنوا إِیَمانـً
امیرالمؤمنیــن فرمود: »ان االیمان یبدو 
ُلمَظًئ فــی القلب، کلمــا ازداد االیمان 
ازدادت اللمظــه«، ایمــان در دل آدمی 
چون نقطه ای سفید پدید می شود و هر 
چه بر ایمان افزوده می شــود، آن نقطه 

هم فزونی گیرد )حکمت 262(.
دهمین نشــانة ایمان توکل بر خداوند 
ُلوَن «  متعال اســت. »َوَعَلى َربِِّهــْم َیَتَوکَّ
)نحــل/ آیــة 99(. امیرالمؤمنین فرمود. 
»الیصــُدُق ایماُن عبــد، حتی یکون بما 
فی یداهلل اوثــقَ منه بما فی یده«: ایمان 
بنده ای تصدیق و تأیید نمی شود مگر به 
آنچه در دست خداست اعتماد بیشتری 
داشته باشد از آنچه در دست خود اوست 

)حکمت 310(.
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یازدهمین نشــانة ایمان سودآوری و 
نفع رسانی اســت. یعنی ایمانی که باعث 
نفع و ســود مادی و اخروی نشود، ایمان 
نیســت و مدعــی آن از آزمایش ایمان 
مردود می شود.»َفَنَفَعَها إِیَماُنَها« )یونس/ 

آیة 98(.
دوادهمین نشانة ایمان وجود سکینه 
و آرامش در وجود انسان است. اضطراب، 
تشــویش، ناآرامی و نگرانی نشانة ایمان 
ِکیَنئََ ِفی  ضعیف یا بی ایمانی است: »السَّ

ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنیَن « )فتح/ آیة 4(.
ســیزدهمین نشــانة ایمان پویایی 
و گســترش ایمان در فرزنــدان و ذریة 
انسان است: »َواْتَبَعْتُهْم ُذرِّیُِّتُهم بِِإیَماِن« 
لذا داشــتن فرزندان صالح از نشانه های 
ایمــان اســت. آنچه از بــاب آزمایش یا 
خروج از ایمان فرزندان )َمن َکَفَر بِاهللِ ِمن 
َبْعِد ایَمانِِه( دیده می شــود، از این قاعده 

مستثناست )الطور/ آیة 21(.
چهاردهمین نشــانة ایمان نداشــتن 
کینه و حسد )ِغالَّ للذین آَمُنوا( نسبت به 

سایر مؤمنان است. )حشر/ آیة 10(.
پانزدهمین نشــانه ایمان سکونت در 
دارالیمان و هجرت برای خدا از دارالکفر 

است )حشر/ آیة 9(.

 دالیل خروج از ایمان و ورود به کفر
۱. ظلم: »َو َلْم َیْلِبُســوا إِیَماَنُهم ِبُظْلٍم« 

)انعام/ آیة 82(.
کافران  بیــن  از  گزینی  دوســت   .2

»اَلَتْتِخــُذوا اَبَاءُکــْم َو ِإْخَواَنُکــْم أْولَِیاء« 
)التوبه/ آیة 23(.

۳. ترس از جنگ )آل عمران/ آیة 167(.
۴. اطاعت کردن از دشمنان و کافران. 
اطاعت کردن به معنی شــنیدن و عمل 
کردن به آنچــه آنــان می خواهند: »اِن 
اَب«  ُتطِیُعواْ َفِریقًا مَِّن الَِّذیَن اُوُتوا اْلِکـــتَ

آل عمران/ آیة 100.
۵. اصرار بر بــدی »ُثــمَّ اْزَداُدواْ ُکْفراً 

)آل عمران/آیة 86(.
۶. چشم بستن بر آیات الهی »و َشهُدواْ 

« آل عمران/ آیة 86(. َانَّ الرَُّسوَل َحقُّ
7. نداشــتن عقل معاش و محاســبة 
بِالِیَماِن«  الُکْفــَر  »اْشــَتَرِواْ  عاقالنــه: 

)آل عمران/ آیة 177(.
کفر:  پذیرش  برای  باز کردن سینه   .۸

»َشَرَح بِااْلکْفِر َصْدرا« )نحل/ آیة 106(.
به طــور خالصه می تــوان گفت ایمان 
عاریه ای قابل رشــد و تبدیل شــدن به 
ایمان مســتقر و دائمی و پایدار است. در 
این شــرایط باید از ایمــان در برابر کفر 
مراقبت کرد. مهم ترین عامل این مراقبت، 
دوستی و پیوســتگی به خدا و رسول و 
مدیریت حب و بغض بر مدار خدا،  رسول 

و ائمة هدی است.

 متعلقات ایمان
دربارة متعلقات ایمان باید به هشــت 
مورد اشــاره کرد. با بررسی آیات فراوان 
قرآن می توان این مــوارد را بیان کرد. با 
توجه به فراوانی این آیات، از هر سر فصل 
بــه یک مورد اکتفا می کنیم. بقیه هم در 

انتهای بحث خواهند آمد:
1. ایمان به خداوند یکتا: »َوُیْؤِمن بِاهلِل« 

)بقره/ آیة 256(.
2. ایمان به روز قیامت و بازگشت: »َلْو 

آَمُنواْ بِاهللِ َواْلَیْوِم اآلِخِر« )نسا/ آیة 39(.
3. ایمان به رســالت پیامبران به طور 
ِه« )نسا/  عام: »َوالَِّذیَن آَمُنواْ بِاهللِ َو ُرُســلِ

آیة 152(.
۴. ایمان به آنچه خداوند به پیامبرش 
ْلَنا«  ِبَما َنزَّ فرو فرستاده اســت: »آِمُنواْ 

)نسا/ آیة 47(.
۵. ایمان بــه آنچه بــر پیامبر اکرم 
خاتم االنبیا نازل شده است: »َوآَمُنوا ِبَما 

ٍد« )محمد/ آیة 2(. َل َعَلى ُمَحمَّ ُنزِّ
۶. ایمان به آیات و نشــانه های الهی: 

 » »الَِّذیــَن آَمُنوا بِآَیاِتَنا َوَکاُنوا ُمْســِلِمینََ
)زخرف/ آیة 69(.

7. ایمان به نور الهــی: »َفآِمُنوا بِاهلِل َو 
َرُسولِِه َو النُّوِر الَِّذی أَنَزْلَنا َو اهلُل ِبَما َتْعَمُلوَن 

َخِبیٌر« )تغابن/ آیة 8(.
8. ایمان بــه غیب: »الَِّذیــَن ُیْؤِمُنوَن 

بِاْلَغْیِب« )بقره/ آیة 3(.
مجموعة یاد شــده متعلقات هشتگانة 
ایمان از نگاه قرآن هســتند که سراســر 
زندگی مسلمان مؤمن، حرکت به سوی 
باور قلبی، بیان زبانی و اقدام عملی برای 

این موارد هشتگانه است.

 حاصل بی ایمانی
ذکر و بیان نتایــج بی ایمانی نیز برای 

ادامة این بحث مفید فایده است:
ـا  1. عــذاب ســعیر و دوزخ: »َأْعَتْدنـَ
لِْلَکاِفِریَن َسِعیًرا« )فتح/ آیة 13(؛ »َأْعَتْدنَا 

َلُهْم َعَذابًا أَلِیًما« )اسرا/ آیة 10(.
اَلِل  2. گمراهی و انکار شــدید: »َوالضَّ

اْلَبِعیِد« )سبأ/ آیة 8(.
3. ایجــاد تنفر و اشــمئزاز قلبی از 
یکتاپرستان: »اْشَمَأزَّْت ُقُلوُب« )زمر/ آیة 

.)45
۴. ســرگردانی در دنیا و کج اندیشی: 
»َزیَّنَّــا َلُهْم َأْعَماَلُهْم« )نمل/ آیة 4(. »ِفی 

ُدوَن« )توبه/ آیة 45(. َرْیِبِهْم َیَتَردَّ
َراِط  ۵. انحراف از راه راست: »َعِن الصِّ

َلَناِکُبوَن« )مؤمنون/ آیة 74(.
۶. انــکار قلبــی و نابینایــی قلبی 
و اســتکبار: »ُقُلوُبُهــم مُّنِکــَرُئ َوُهــم 
مُّْســَتْکِبُروَن« )نحل/ آیة 22(؛ و »ِحَجابًا 

مَّْسُتوًرا«. )االسرا/ آیة 45(.
7. دروغگویــی و تکذیب حقایق: »َو 

ُأوَلِئَک ُهُم اْلَکاِذُبوَن«.
8. هم نشــینی با شیطان: »و من َیُکِن 
ْیَطاُن َلُه َقِریًنا َفَساء ِقِریًنا« )نساء/ آیة  الشَّ

.)38
موارد یاد شدة هشتگانه، نتایج نداشتن 

ایمان به متعلقات قبلی است.

به طور خالصــه، در این بخش به معنا، 
انواع ایمان و نشــانه های آن و همین طور 
بحث متعلقات ایمان و عواقب بی ایمانی 
از نگاه قرآن پرداختیم. در بخش بعد، به 
بحث کاربردی مقدمات ایمان و تقسیمات 

آن وارد می شویم. 
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گفت وگو

صندوق ذخیرۀ فرهنگیان
در گفت وگو با فرهاد رنجبران، مديرعامل هولدينگ تدبيرگران اطلس
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 لطفًا در مــورد تركیب مدیریتي 
صندوق و همچنین ربط و نسبت آن ها 

با آموزش وپرورش توضیح دهید؟ 
صندوق ذخیرة فرهنگیان یك صندوق 
تابع قانون تجارت خصوصی است و اعضاي 
آن فرهنگیان ســپرده گذار هستند. وزیر 
آموزش و پرورش به عنوان نمایندة جامعة 
فرهنگیان، ریاست هیئت امناي این صندوق 
را بر عهده دارد. معاون برنامه ریزی و توسعة 
منابع وزارت آمــوزش و پرورش نیز نایب 
رئیس است. در كل،  اعضاي هیئت امنا 9 
نفر هستند كه 3 نفر از آن ها با انتخاب اعضا 
به عضویت هیئت امنا درآمده اند و بقیه به 
انتخاب رئیس هیئت امنا تعیین می شوند. 
بــا در نظر گرفتن 2 نفــر از وزیران قبلی 
آموزش و پــرورش، در مجموع از جمع ۹ 
نفر، 7 نفر فرهنگی هستند. این افراد طبق 
قانون تجارت، نقش مجمع صندوق ذخیره 
را ایفا می کنند. البته این تركیب در هیئت 
مدیره كاماًل متفاوت است. اعضاي هیئت 
مدیره را متخصصــان اقتصادي، تجاري و 
بنگاه داری تشكیل مي دهند تا بتوانند براي 

اعضای مؤسسه ثروت خلق کنند.
هیئت امنا چگونــه بر عملكرد   
صندوق نظارت مي كند؟ آیا این نظارت 
از سوي فرهنگیان عضو هم امكان پذیر 

است؟
هیئت امنا به طور مســتمر بر عملکرد 
مؤسســه نظارت دارد و همة اطالعات آن 
را در اختیــار و به آن ها دسترســي دارد. 
عالوه بر این، روال كار به این شــكل است 
كه هر ســال، با تشكیل چند جلسه و در 
نهایت برگزاری مجمع و استماع و بررسی 
گزارش بازرس قانونی و بررسی گزارش هاي 
مالی، عملکرد مؤسســه را بررسی و برابر 
مقررات و استانداردها سود ساالنة صندوق 
را تصویــب مي كند. در كل مي توان گفت، 
هیئت امنا و وزیر محترم آموزش و پرورش، 
و همچنین بازرس قانوني، كه طبق قانون 
تجارت همــة شــرکت ها آن را دارند، بر 
عملكرد صندوق نظــارت مي كنند. عالوه 
بر این، به منظور افزایش مشاركت معلمان 
در امور صندوق و نظارت بیشتر فرهنگیان 
عضو بــه فعالیت هاي مؤسســه، به ابتکار 
وزیر وقــت آموزش و پرورش، جناب آقای 
بطحایی، انتخابات دو مرحله اي در سطح 
اســتان و كشور برگزار شد و از این طریق، 

 »صندوق ذخیرة فرهنگیان« در ســال 1373 با هدف ارتقاي معیشــتی و رفاه 
فرهنگیان و افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی، با استناد به تبصرة ۶3 برنامة دوم 
توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مطرح شد. طرح مذکور در 
وزارت آموزش و پرورش کامل شد و با تصویب مجلس شورای اسالمی، در سال 137۴ 

ثبت شد و شروع به کار کرد.
این مؤسسه سازمانی اقتصادی است که با حمایت فرهنگیان کشور و دولت، می کوشد 
با فعالیت های اقتصادی نظیر ادارة شرکت ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع 
بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، به منافع اقتصادی و سطح 

رفاه فرهنگیان عضو بهبود بخشد.
منابع مالی مؤسسه به طور عمده از واریزی ماهیانة حداکثر معادل ۵ درصد حقوق و 
مزایای مستمر فرهنگیان عضو صندوق و کمک دولت كه معادل واریزی فرهنگیان است، 

تأمین می شود.
صندوق ذخیرة فرهنگیان با داشتن حدود 7۵0 هزار عضو و ضریب نفوذ ۸۵ درصدی بین 
معلمان، یکی از بزرگ ترین مجموعه های اقتصادی کشور محسوب می شود. قرار است این 
صندوق با جمع آوری سرمایه های اندک فرهنگیان و کمک مؤثر دولت ها، گره گشای مشکالت 
قشری باشد که همواره از نارسایی های معیشتی در رنج بوده  اند. این صندوق اگرچه به منظور 
تولید و افزایش سرمایه و ثروت براي تقویت توان مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در زمان 
بازنشستگی فعالیت می کند، اما هم زمان مي كوشد تا حد امكان در حین خدمت نیز خدماتی 
به اعضا ارائه كند. صرف نظر از اینکه آیا کارنامة مدیران صندوق در گذشته قابل قبول بوده 
و به اهداف ذکر شده رسیده  است یا خیر، درصدد برآمدیم از وضعیت کنونی و همچنین 

فعالیت ها و عملکرد حال حاضر صندوق مطلع شویم.
به این منظور با فرهاد رنجبران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هولدینگ تدبیرگران 

اطلس، گفت وگویی کردیم که در ادامه می خوانید.
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فرهنگیان عضو صندوق، سه نماینده براي 
عضویــت در هیئت امنا انتخاب كردند. از 
این تعداد دو نفر عضو هیئت امنا و یک نفر 
بازرس افتخاري هیئت امنا شدند كه بعدها 
و در زمان سرپرســتی آقــاي سیدجواد 
حسینی، آن بازرس هم به عضویت رسمی 
هیئت امنا درآمــد. به این ترتیب نقش و 
نظارت فرهنگیان در هیئت امنا قوی تر و 

پررنگ تر شد. 
در  ذخیره  نفوذ صندوق  ضریب   
بین فرهنگیان كشور چه میزان است؟ 
ضریب نفوذ صندوق ذخیرة فرهنگیان 
در بین فرهنگیان در سال هاي اخیر به 85 
درصد رسیده است. اگرچه این درصد به 
معنی عضویت اکثر معلمان در این مؤسسه 
است، اما هم زمان نشان می دهد جمعیتي 
در حدود 15 درصد از فرهنگیان، از مزایاي 
صندوق بی بهره مانده اند. از ســوي دیگر، 
با اینکه اعضا به میزان واریزي سهم خود 
از كمك دولت برخوردار می شــوند، اما با 
نگاهي به واریزي 1/2 درصدی بســیاری 
از اعضا به صندوق، مي تــوان پي برد که 
فرهنگیان از درصد عمده اي از كمك دولت 
که می تواند تا سقف پنج درصد حقوق و 
مزایای آن ها باشــد، محروم مانده اند. این 
موضــوع می تواند به دلیل عــدم آگاهي 
فرهنگیان باشــد. بنابرایــن، در تمام این 
سال ها، آنچه یك فرهنگي به طور واقعي 
مي توانست از این ظرفیت استفاده بیشتري 

كند، متأسفانه از دست رفته است. 
شما براي حل  این موضوع چه   

راهكارهایي اندیشیده اید؟
ما سعی کردیم از راه های گوناگون این 
موضوع را به اطالع فرهنگیان برسانیم و تا 
حدودي هم موفق شدیم. امروز كه من در 
خدمت شما هستم، 218 هزار نفر از اعضا 
به افزایش ســهم  خود، بین 3 تا 5 درصد 
اقدام کرده اند. ســازمان حسابرسي كشور 
هر ســال میزان پول واریزی فرهنگیان را 
محاســبه و تأیید می كند. بر مبنای این 
محاسبه، صندوق می تواند سهم فرهنگیان 

را از دولت مطالبه كند.
 کسانی که می خواهند حق عضویت خود 
را افزایش دهند، می توانند به ادارة تعاون 
محل خدمت یا نمایندگان ما در استان ها 

مراجعه و فرم مربوطه را كامل کنند.
 آیا دولت سهم خود را به صندوق 

پرداخت کرده است؟
دولت تقریبا تا ســال 92 بدهی خود را 
پرداخت کرده است. اینکه می گویم تقریبًا 
به این دلیل است که در برنامة پنجم توسعه 
این کمک قطع شده است . مؤسسه در این 
رابطه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده 
و روند رسیدگی به این شکایت ادامه دارد. 
البته ما وضعیت دولت را درك مي كنیم. 
هرچند به دلیل وضعیت نامساعد نقدینگي، 
تحریم هاي ظالمانه و مسائل دیگر، پرداختي  
دولت به صندوق قــدری به تعویق افتاده 
اســت، ولي از راه هاي دیگري مثل تهاتر با 
كارخانجات، واگذاری ســهام مي توان این 
بدهي را وصول كرد. همكاران فرهنگي از 
ما مي پرســند با توجه به بدهي دولت به 
صندوق، چه ضمانتي وجود دارد كه بتوانید 
حق و حقوق ما را از دولت وصول كنید. ما 
با ســند و مدرك به آن ها نشان مي دهیم 
كه تا سال 92 سهم پرداختي دولت وصول 
و به حســاب اعضا واریز شده است و قطعًا 
در آینده نیز این کمــک پرداخت خواهد 
شــد. البته اگر دولت سهم خود را به موقع 
پرداخت كند، این سرمایه زودتر در چرخة 
ســودآوري قرار مي گیرد و سود بیشتري 

نصیب فرهنگیان خواهد شد. 
در حال حاضر  سرمایه صندوق   

چقدر است؟
بر اســاس صورت هاي مالي حسابرسي 
شده، سرمایة صندوق تا 29 اسفند 97 به 
این قرار اســت: فرهنگیان 2148 میلیارد 
تومــان پول به حســاب صنــدوق واریز 
كرده اند. در مقابــل، دولت 972 میلیارد 
تومان پرداخت كرده است. بر این اساس، 
دولــت باالي هزار میلیــارد به ما بدهكار 
اســت و البته این بدهی را قبول دارد. به 
دنبال این هستیم كه طبق معمول خیلي 
از سال هاي گذشته، از طریق دریافت سهام 

شركت ها، بدهی دولت را وصول کنیم. 
بخواهد عضو  فرهنگي  اگر یك   
این صندوق شود، شما چه ضمانت هایي 
براي اصل و سود پول او می دهید؟ به 
بیان دیگر فرهنگیان چگونه می توانند 

به این صندوق اعتماد کنند؟ 
برخالف بسیاری از صندوق هاي مشابه، 
بیســت و سه چهار ســال فعالیت مداوم 
صندوق، نشان دهندة اعتبار باالی مؤسسه 
است. مؤسســه بدون اســتثنا تمام این 

سال ها در وضعیت سوددهی بود و اولین 
پولی که به بازنشستگان پرداخت می شود، 
پول صندوق است. ما تمام پرداخت هایمان 

را طبق تعهد انجام دادیم. 
درست اســت، اما پولی که به   
دست بازنشســتگان می رسد، بعد از 
بیست واندی سال سرمایه گذاری، مبلغ 
قابل توجهی نیست؟ چرا سود صندوق 

این قدر اندك است؟
ببینید، یک فرهنگی که از سال اول عضو 
صندوق بوده تاکنون که حدود 24 سال از 
آن می گذرد، به طور میانگین 2.400.000 
تومان به صندوق پول پرداخت کرده است. 
توجه داشــته باشید که این مبلغ یک جا 
واریز نشده، بلکه طی این سال ها پرداخت 
شده است. اتفاقًا بیشتر هم االن معنا پیدا 
کرده و به این عدد تبدیل شــده اســت. 
دولت هم حدود 900 هزار تومان پرداخت 
کــرده کــه در کل حــدود 3.300.000 
تومان مي شــود. بدیهی اســت که با این 
فرهنگیان  توقعات  سرمایه گذاری،  مقدار 
را نمی توان برآورده کرد. ولی مؤسسه این 
حد ســرمایه  گذاری را به حدود 20 تا 26 
میلیون تومان تبدیل کرده که اعضا موقع 

خروج از مؤسسه دریافت می نمایند. 
در  میزان سود سالیانة صندوق   

حال حاضر چقدر است؟
من گزارش سود سه ســال اخیر را كه 
حسابرسی شــده و قابل انتشــار است، 
عرض مي كنم. ما در سال 96 حدود 280 
میلیــارد تومان و ســال 97 حدود 620 
میلیارد تومان سود توزیع کردیم. امسال 
هم برآوردمان 1200 میلیارد تومان سود 
است. اگر به گزارش سود سال ها فعالیت 
نگاه کنید، درصد ســود صندوق از سود 
بانکی بیشتر بوده است. امسال هم مطمئنًا 
سود صندوق باالتر خواهد بود. ضمن اینکه 
این ســود واقعًا نتیجة کسب و کار است. 
الزم اســت به این نکته هم اشاره کنم که 
تا سال گذشته، کل پرداختی ماهیانة یک 
فرهنگی به ما حدود 30 هزار تومان بوده و 
در حال حاضر حدود 50 هزار تومان است.
 به یقین، اگر اتفاقات ناخوشایندی 
كه در ســال هاي نه چنــدان دور در 
صندوق ذخیره پیــش آمد، نمی بود، 
سود بیشــتري نصیب اعضا مي شد. 

قبول دارید؟
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بله، تا حدودي این حرف را قبول دارم. 
سنوات قبل بانک ســرمایه، مثل خیلی 
از بانک های دیگــر، وام هایی داده بود كه 
نمی توانست پس بگیرد. البته نه رقمی که 
در رسانه ها عنوان شد، درست بود و نه آن 
وام ها از پول فرهنگیان بود. درست است 
كــه اگر بانک خوب کار کند، ما به عنوان 

سهامدار سود بیشتری می بریم.
صندوق حــدود 240 میلیــارد تومان 
از سهام بانک ســرمایه را داراست و تا به 
حال حدود 160 میلیارد تومان ســود از 
بانک سرمایه دریافت کرده است. با اینکه 
بانک سرمایه احیا شــده و افزون بر پنج 
هزار میلیارد از مطالباتش را، با پي گیري 
و حمایت دســتگاه قضایی کشــور، پس 
گرفته است و شرایط بسیار خوبی دارد، اما 
تعداد محدودي از شرکت های ما درگیرند 
و پي گیر مطالبــات خود از طریق مراجع 

قضایی هستند.
 با همه این مشکالت و هجمه ها، صندوق 
وضعیت بســیار خوبی دارد و مؤسسه با 
توجه به سرمایه گذاری های بسیارخوب و 
راه اندازی پروژه ها و بررسی روند جریانات 
مالی اعالم کرده است از امسال سالی هزار 

میلیارد تومان به سود اضافه خواهد شد. 
قدری دربارة سرمایه گذاری های   

جدید صندوق توضیح دهید؟
یکــی از ســرمایه گذاری های بســیار 
ارزشــمندی که در مدیریت جدید اتفاق 
افتــاد، خریــد 51 درصــد از هولدینگ 
)شرکت( »سپهر انرژی« از بانک صادرات 
است که شــامل چندین شرکت و پروژة 
بزرگ، بــه طور عمده در عســلویه و در 
زمینة پتروشیمی است. از این تعداد، سه 
شــرکت بزرگ باالی 80 درصد پیشرفت 
داشــتند. از زمان سرمایه گذاری، عالوه بر 
افزایش ارزش ذاتی بسیار زیاد، با راه اندازي 
پروژه هایي ســالی تقریبا 1000 میلیارد 

تومان سود ما را افزایش می دهند.
از ســرمایه گذاری های دیگر، راه اندازی 
یك شرکت هواپیمایی به نام شرکت ایروان 
)Air1( است که در شیراز به ثبت رسیده 
است و ان شاءاهلل به زودی خبرهای خوب 
در مورد پیشرفت كار به اطالع فرهنگیان 

عزیز خواهد رسید.
در بخش نیروگاهی نیز »پروژه گچساران« 

طراحي، اجرا و راه اندازی شده است. 

همچنین، سرمایه گذاری ها و فعالیت های 
خوبی در بخش ساختمان در »هولدینگ 
ساختمانی معلم« داریم که باعث افزایش 
سودآوری مؤسسه شــده است. بحمداهلل 
صندوق ذخیــرة فرهنگیان، به ســبب 
ســرمایه گذاری های عظیم و پرسود، در 
حال اوج گرفتن شدید است و چشم انداز 

آیندة آن بسیار عالی است. 
 در حال حاضر فرهنگیان در این 
صندوق سپرده  گذار محسوب مي شوند. 

آیا بهتر نیست سهام دار باشند؟
از بدو تأســیس صنــدوق، فرهنگیان 
به عنوان سپرده گذار معرفی شدند. به این 
دلیل که مؤسسه به طور کامل در بورس 
نیست. وارد بورس شدن ملزومات خودش 
را دارد که البته در این رابطه هم اقداماتی 
انجام شــده اســت. تیم مدیریتی جدید 
صندوق درصددند بسیاری از شرکت های 
بزرگ وابسته به صندوق را به شركت هاي 
بورسي تبدیل  كنند. بعضي نیز در شرف 
ورود به بورس هستند؛ از جمله بیمة معلم 
و پتروشــیمی. در واقع مؤسسه در حال 
افزایش ســهم بورسی شركت ها است. در 
صورت عملي شدن این كار، مي توان دربارة 
سهام دار شدن فرهنگیان نیز فکر کرد. البته 
این موضوع در حیطة کاری هیئت امناي 

محترم و شورای سیاست گذاری است.
صندوق یک شورای سیاست گذاری دارد 
كه شــامل تعدادي اقتصاددان برجسته 
و مطرح در زمینة ســرمایه گذاري است و 
یکــی از اعضای هیأت امناي صندوق هم 
ریاست آن را بر عهده دارد. این شورا اتاق 
فكر مؤسسه است و روي همین موضوعات 

و بحث ها کار می کند. 
ســود  حاضــر،  حــال  در   
بازنشستگي به  سرمایه گذاري بعد از 
این  آیا  مي شود.  پرداخت  فرهنگیان 
امكان وجود دارد كه فرهنگیان سود 
سرمایه گذاری خود را در حین خدمت 
نیــز دریافت كنند تا شــاید جبران 
بخش كوچكي از مشكالت معیشتي و 

اقتصادي آن ها شود؟ 
در اصل، صنــدوق ذخیرة فرهنگیان را 
مي توان نوعي مؤسسه مكمل بازنشستگي 
دانســت. در قوانین نیز هدف مؤسســه 
»کمک به تأمین مالی فرهنگیان، به عنوان 
اصلی ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس 

از خروج از خدمت« عنوان شده است. در 
واقع این رسالت برای ما تعریف شده است 
و فرهنگیان عزیز از ایــن موضوع اطالع 
دارند. طبق این قانون و اساس نامه صندوق 
وظیفة ما این است كه تا زمان بازنشستگی 
با پول سرمایه گذاران کار کنیم و آن را تا 

جایي كه امكان دارد افزایش دهیم. 
با همــه این ها، مي دانیــم كه پرداخت 
سود در حین خدمت یک مطالبه عمومی 
هست. به همین دلیل در سال هاي اخیر 
در اسناســنامه صندوق، وظیفه مؤسسه 
بازتعریف شد. به این شكل كه ارائة خدمات 
به اعضا در حین اشتغال نیز در دستور کار 
قرار گرفت. در پي همین تفكر، به شرکت 
»تدبیرگران اطلس« مأموریت سامان دهی 

شرکت های خدماتی داده شده است. 
 مهم ترین خدماتی که صندوق در 
حال حاضر به فرهنگیان ارائه می دهد 

چیست؟
برخی از خدمات عبارت اند از:

• »شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان«، 
عــالوه بر تأمین خودرو، بــه تأمین لوازم 
خانگی نیز به طور جدی وارد شده است و 
اخیراً نیز خرید خودروي نو یا دست دوم 
توســط اعضا و ایجاد تســهیالت الزم در 

این باره را در دست اجرا دارد. 
• »شــرکت بیمة معلم« كه نمایندگی 
حقوقی آن در مؤسسه، شرکت هاي امید 
آسایش و ســرمایة ایرانیان هستند و در 
عرضة کلیة خدمات بیمــه ای فعال اند و 
شرایط پرداخت اقساطی حق بیمه را برای 

فرهنگیان فراهم كرده اند. 
• »شــرکت فرایند نوین«که از طریق 
نیازهای اصلی اعضای صندوق،  شناخت 
می کوشــد بخشــی از آن ها را از طریق 
سامان دهی باشــگاه اعضا و اعطای کارت 

اعتباری تأمین کند.
• »شــرکت تأمین مسکن فرهنگیان« 
تا به حال حدود 5000 واحد را ســاخته 
و تحویل فرهنگیان داده اســت و حدود 
5000 واحد هم در دســت احداث دارد. 
مؤسسه در این بخش همسو با نظرات وزیر 
محترم آموزش و پرورش با ورود جدی تر به 
طرح تامین مسکن فرهنگیان فعالیت های 
خود را منطبق با سیاست مذکور گسترش 

داده و خواهد داد.
• »شرکت خدمات مسافرتی زاگرس« 
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در بخش گردشــگری تسهیالتی را برای 
فرهنگیان فراهم آورده است. این تسهیالت 
شامل تهیة بلیت، هتل، ... و وام سفر بدون 

بهره است.
 آیا در ارائة خدمات نیاز اعضا را 
در نظر می گیرید و از آن ها نظرسنجی 

می کنید؟ 
برای احصاي نیازهای فرهنگیان و برای 
اینکه ارائة خدمات مــا مبنای مطالعاتی 
داشته باشد، چندی قبل پرسش نامه ای را 
که با همکاری 300 نفر از فرهنگیان از 9 
اســتان تهیه کرده بودیم، براي حدود 60 
هزار فرهنگی ارسال کردیم. 22 هزار نفر به 
این نظرخواهی پاسخ دادند. این نیازها در 
چند دسته و زیردسته طبقه بندی شد. بر 
پایة این پژوهش، عمدة نیازهای فرهنگیان 
در زمینة بهداشت و درمان، به  ویژه خدمات 
دندان پزشکی، مسکن، و ... جمع آوري شد، 
ولی ورود در همة این زمینه ها نه در توان 
مؤسسه است و نه به سود اعضا. بنابراین، 
پروژة ارائة یک کارت اعتباری شکل گرفت 
تا هم این نیازها برآورده شوند و هم اعضا 

نفع ببرند. 
 دربارة این کارت اعتباری توضیح 

بیشتری می دهید؟
»کیپ کارت« یــک کارت با بخش هاي 
نقدي و اعتباري اســت که اعضا آن را نزد 
خود دارند و در صورت نیاز می توانند از آن 
اســتفاده كنند. این کارت پس از اجرای 
آزمایشــی و رفع نواقص احتمالی به همه 
اعضا ارائه خواهد شد. در حال حاضر اجرای 
آزمایشی این کارت با تعداد محدودی در 
دســت اجرا می باشد. شــارژ نقدی آن بر 
مبنای 18 درصد ســود واقعی خواهد بود 
که در صورت استفاده و به نسبت پولی که 
از کارت خرج می شود، این سود محاسبه 
خواهد شد. بخش اعتباری کارت حداکثر 
بین 7 یا 8 درصد سود خواهد بود و قابل 
استفاده در شــبکة پذیرندگان می باشد. 
شبکة پذیرندگان به نحوی پیش بینی شده 
که بخشی از نیازهای احصا شده، با شرایط 
مطلوب تأمین مي شود و سود فروش آن 
هم به نفع اعضا و دارندگان کارت خواهد 

بود. 
ویژگی مهم  كیپ کارت این اســت که 
با پرداخت اقســاط توسط صاحب کارت، 
دوباره شــارژ خواهد شــد. این کارت در 

دست فرهنگیان است و می توانند همه جا 
از آن اســتفاده كنند. اعتبار آن هیچ وقت 

تمام نمی شود.
در حال حاضر، آموزش وپرورش   
بازنشستگي روبه رو است.  با سونامي 
احتمال دارد این افراد بخواهند پس از 
دریافت حق و حقوق خود از صندوق 

خارج شوند. توصیة شما چیست؟
مــن بــه شــدت توصیــه مي كنــم 
بازنشستگان از صندوق خارج نشوند، چون 
سرمایه گذاري  هاي بسیار پربازدهي انجام 
داده ایم كه اسنادش منتشر شده است. در 
حال حاضــر، صندوق در اوج فعالیت هاي 
کاری خود اســت و تالش بر این است كه 
بازنشســتگان محترم، ضمن بهره مندی 
از ســود فعالیت های آتی این مؤسســه، 
دریافتی خود را به طور چشمگیري افزایش 
دهنــد و همچنین از خدمــات صندوق 

بهره مند شوند.
 شما به عنوان یک بنگاه اقتصادی 

چه صحبتی با فرهنگیان دارید؟
ما معتقدیم، هم افزایی بین فرهنگیان ما 
را رقابت ناپذیر می کند. مؤسسه شرکتي به 
نام »صنایع آموزشی و تجهیزات مدارس« 
دارد که ضمن تولید با كیفیت  ملزومات، 
در زمینــة تولید بســیاری از تجهیزات 
مورد نیاز مدرسه ها مرجع و مورد اعتماد 
سازمان استاندارد نیز هست. شاید تولیدات 
این شــرکت به لحاظ ظاهری با تولیدات 
بیرون تفاوت زیادی نداشــته باشــد، اما 
باکیفیت اســت و ضوابط استاندارد در آن 
لحاظ شــده اند. طبیعی اســت که تولید 
چنین محصولــی هزینه را بــاال می برد. 
ما صد و ده هزار مدرســه داریم که بعضًا 
تجهیــزات موردنیاز خود را از شــرکت 
مذکور نمی خرنــد. یا اگر همة فرهنگیان 
بیمه نامه شان را از شرکتی که سهام عمدة 
آن متعلق به خودشان است، تهیه کنند، 
تحول عظیمی در شرکت بیمه رخ خواهد 

داد و سود آن نیز به اعضا خواهد رسید. 
با توجــه به اینکــه 10 درصد   
مدرسه هاي کشور غیرانتفاعی هستند. 
معلمان این مدرسه ها، که شاید چند 
هزار نفر باشند، عضو صندوق نیستند. 
مدرسه هاي  برای  پیشــنهاد شــما 
افراد  این  اصاًل  چیست؟  غیرانتفاعی 
از  می توانند عضو صندوق شــوند و 

مزایای آن استفاده كنند؟ 
از نظر عضویت در صندوق، در اساس نامه 
پیش بینی شده است كه حتی در آینده، 
دانش آموزان و والدین آن ها هم می توانند 
عضو صندوق شــوند. البته راهکار اجرایی 
آن، مثــل اینکه حق عضویــت را به چه 
شکلی پرداخت کنند، باید بررسی شود. اگر 
معاونت مربوطه در وزارت آموزش وپرورش 
در خصوص نحوة پرداخت سهم  شراكت 
ماهانــه همکاری كنــد،  این تعــداد از 
فرهنگیان نیز می توانند به عضویت صندوق 
درآیند و از تمام خدمات آن بهره مند شوند. 
البته به استثنای سهم دولت برای اعضای 
صندوق که چنین امکانی فعاًل وجود ندارد؛ 

هرچند که قابل رایزنی و قابل حل است.
در حال حاضر، خدماتی مثل گردشگری 
و بیمــه به این افــراد قابل ارائه اســت. 
در  غیرانتفاعی،  همچنین، مدرســه هاي 
صورت خرید تجهیزات خود از شرکت  های 
وابستة صندوق ذخیره، می توانند از شرایط 

پرداخت اقساطی بهره مند شوند.
یکی از بدبینی هایی که معلمان   
نسبت به صندوق دارند، این است که 
عده ای با پول ما معلمان تاجرانه زندگی 
ساختمان  چرا  مثال،  برای  می کنند؟ 
و  است  گران قیمت  قدر  این  مؤسسه 
در خیابان های باالی شهر تهران قرار 

دارد؟
ســؤال بســیار خوبی کردیــد. تا چند 
سال پیش شــرکت های صندوق ذخیره 
در خیابان هــای مختلف تهران مثل ظفر 
و نفت پخش بودنــد. این پراکندگی هم 
مــا و هــم فرهنگیان را دچار مشــکل و 
سردرگمی می کرد. برای حل این مشکل، 
چند ساختمان را که شرکت های مختلف 
در آن ها مستقر بودند فروختیم و بعضی 
را هم اجاره دادیم و حدود 4 ســال پیش 
یک ساختمان )ساختمان فعلی در خیابان 
ولیعصر تهران( به قیمت مناسب خریداری 
کردیم که در مدت کوتاهی ارزش آن چند 
برابر افزایش یافت. با پول این ساختما ن ها، 
ســرمایة مولد صندوق بیشــتر شد، كه 
مســتندات آن نیز وجود دارد، همچنین 
مزیت دیگر ایــن کار این بود که با اینکه 
هر کدام از شرکت ها هویت مستقل دارند، 
اما مؤسســه می تواند عــالوه بر تقویت و 
هم افزایی بین شرکت های تجمیع شده، 
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معرفی 
کتاب

تربیت دینی کودک
 آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی 
از نادر متفکرانی اســت کــه با احاطه 
بر مبانی اندیشة اســالمی و مبتنی بر 
انسان شناسی اسالمی، در راه تولید علوم 
انســانی اســالمی گام های ارزشمندی 
برداشــته اســت. در این میان، کتاب 
»تربیت دینی کــودک« اولین جلد از 
مجموعــه درس های تربیتــی آیت اهلل 
حائری شیرازی اســت که با نگاهی نو، 
به محورهــای اصلی تربیت اســالمی 
می پــردازد. کتــاب حاضر بازنویســی 
گفتارهای ایشان در بیش از 70 جلسه 
»درس تربیت« با حضور دانشــجویان 
علوم تربیتی اســت که می تــوان آن را 
مقدمه ای بر تربیت اســالمی دانســت. 
»تربیــت دینی کودک« را دفتر نشــر 
معارف در 220 صفحه به چاپ رسانده 
اســت. این کتاب ضمن بیان بنیادهای 
تربیت اســالمی، دیدگاه هایی عملی در 
مسائل و آسیب های تربیتی را دربردارد 
کــه در دورانی مواجهه با انباشــتی از 
تألیفــات تربیتی اندیشــمندان غربی، 
شایستة تحسین است؛ بنابراین، هریک 
از عنوان هــا می توانــد راهنمایی برای 
پژوهش های نوین در حوزة تعلیم وتربیت 

باشد.
ضــرورت گفت وگو در این مســئله، 
چنانچه مؤلف در مقدمة اثر بیان داشته، 
آن است که تعلیم وتربیت پاسدار فرهنگ 
اسالمی و بستر تمام برنامه های جامعه 
است و در صورت درستی، زمینة اصالح 
برنامه های تمدن اسالمی خواهد  سایر 
شــد؛ چرا که در جنــگ فرهنگی، اگر 
انجام  تعلیم وتربیت به صــورت صحیح 
نشــود، انســان ها به جای آنکه مغلوب 
یا اســیر شوند، تغییر ِسَمت می دهند و 
عوض اینکه سرباز و افسر دوست باشند، 
سرباز و افسر دشمن می شوند. با اصالح 
روش تعلیم وتربیت، علما و دانشمندانی 
ظهور خواهند کرد که عالم به واســطة 

آن ها اصالح خواهد شد.
نویسنده اگرچه تحقیقات و تعلیمات 

غرب را در نهایت به نفع بشــر و موجب 
گشــایش زمینه های معرفت بشــری 
می داند، اما استفاده از محصوالت اندیشة 
تمــدن غرب در علوم انســانی را عامل 
ایجاد مشــکالت می داند؛ زیرا تعریفی 
که اســالم از انســان ایده آل و هدف از 
خلقت آن ارائه می دهد، با تعریف آن ها 
از انسان متفاوت اســت. با این اوصاف، 
امکان بهره مندی از دستاوردهای اندیشة 
مدرن برای رســیدن به انســان ایده آل 
غیرممکن است. به همین دلیل، نقطة 
محوری در تمام مباحث کتاب، رویکرد 
انسان شناســی اسالمی و نظریة فطرت 
است که از آن به منزلة »زیربنا و شالودة 
تربیت« یاد شده است؛ چرا که در مسائل 
تربیتی، تنها اندیشه ای راهگشا خواهد 
بــود که منطبق بر حقیقت انســانی و 

براساس واقعیت باشد.
از جمله نــکات بدیع در آثار اســتاد 
حائری شــیرازی می توان بــه دقت در 
انتخاب واژه ها و اســتفاده از تمثیالت 
جذاب در تبیین مطلب اشاره کرد. بیان، 
در عین حال که از استحکام و عمق در 
معنا برخوردار اســت، با شیوایی و فارغ 
از پیچیدگــی، مخاطب را با خود همراه 
می سازد. قبل از ارائة پاسخ، ایجاد مسئله 
می کند و چراغ فکر خواننده را می افروزد. 
به طوری که خواننده با مالک هایی آشنا 
می شود، که براساس آن ها می تواند پاسخ 
مســائل تربیتی موقعیت های گوناگون 

خود را بیابد.
ایــن کتــاب در شــش بخــش بــا 
عنوان های »جهان بینی تربیتی«، »دین 
و تعلیم وتربیــت«، »تربیــت بر مبنای 
»روش های  تربیت«،  »عوامل  فطرت«، 
سوءتربیتی« و »پرسش ها و پاسخ های 
تربیتی« تنظیم شــده اســت. از جمله 
مباحث قابل توجه در این اثر می توان به 
مباحث استاد دربارة اصالح آرزو، نقش 
تربیتی کار، رابطــة طبیعت و فطرت، 
فلســفه و شیوه های تشــویق و تنبیه، 
نقش الگو در تربیت، و اهمیت استقالل 
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نظارت و مدیریت بیشتری روی آ ن ها اعمال نماید. 
از ســوی دیگــر کار مــا اقتصادی اســت و با 
شرکت های اقتصادی بزرگ ایرانی و خارجی کار 
می کنیم باید ظاهر و پرستیژ را حفظ کنیم. یک 
مؤسســه اقتصادی با 750 هزار عضو و این همه 
سرمایه و هزار میلیارد سود برندسازی خودش را 
می خواهد. این از ملزومات یک کار اقتصادی است. 
برخالف تصور عموم مؤسسه سعی کرده است نه 
تنها سرمایه اعضا را آزاد كند و در چرخة اقتصادی 
بیندازد، بلکه هویت و برند صندوق را باالتر برده و 

حفظ کرده است. 
بحث بعدی این است که برای یک سرمایه گذاری 
کالن و انتظــار هــزاران میلیارد تومان ســود 
نمی توان یــک مدیر معمولی را بــه کار گرفت. 
یک اشــتباه کوچک فنی و مدیریتی امکان دارد 
دارایی و ســرمایه صندوق را در پروژه اي مهم با 
مخاطره مواجه نماید. لذا مؤسسه ملزم به استفاده 
از نیروهاي توانمنــد و متخصص در بخش هاي 
مهم خود مانند پتروشیمي ها است و  هزینه هاي 
متعارف آن را نیز بایــد بپردازد. این مدیران هم 
می دانند که برای فرهنگیان کشور کار می کنند و 
این قدر تعهد دارند که حقوق شركت هاي مشابه 
داخلي را از مؤسســه طلب نكنند. ضمن این كه 
دستگاه هاي مختلف نظارتي این مورد را بررسي 

كرده اند. 
 برای فرهنگیان مهم است پولی که در 
اختیار شما می گذارند، صرفًا در کسب و کار 
و تولید ملی سرمایه گذاری شود. آیا در این 

خصوص می توانید آن ها را مطمئن كنید؟
ما ســود تضمیــن شــده نداریــم. در صنایع 
پتروشیمی، ساختمان سازی و همچنین در بورس 
فعالیت و سرمایه گذاری می کنیم. خرید و فروش 
ملک هم داریم. کسب و کارهای سالم و ارزشمند 
و منطبق با سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
در دستور کار ماست. ما از بعضی از علمای شیعه 
و سنی در این زمینه فتوا گرفتیم. سود ما ماحصل 
کســب و کار ماســت. به عالوه، بــه دلیل هویت 
فرهنگی مان نمی توانیم در بعضی کســب و کارها 
وارد شــویم. مدیران به شدت معتقدند و در مورد 

مفید و مناسب بودن فعالیت  ها صیانت می  نمایند.
 مایة افتخار اســت کــه مــا وارد تولید برخی 
تجهیزاتی شدیم که در صنایع پتروشیمی کاربرد 
دارند و تا به حال در کشور ساخته نشده اند. در حال 
حاضر، کارخانه ماشین سازی اراک شروع به ساخت 
تجهیزات مورد نیاز پتروشیمی ها كرده  است که در 
راستای منافع ملی و مقابله با تحریم های ظالمانه و 

اشتغال زایی بیشتر می باشد. 
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شخصیت متربی اشاره کرد. خواندن این 
کتاب برای عموم والدین و مربیان جذاب و 
راهگشا خواهد بود. در ادامه، بخش هایی از 

آن را می آوریم:
 »پدر، مجری و واســطة امر الهی در 
خانواده اســت. او از ِقَبل خــدای تعالی 
به کودکش نان می دهــد. او از باب اینکه 
واسطة بین خدا و طفل است، باید مواظب 
باشد کودک به رازق کنونی اش یعنی پدر، 
جســور نشــود؛ زیرا در صورت جسارت، 
این خطر در آینده به وجود می آید که به 
رازق اصلی اش، یعنی خدا، جسور شود. در 
طفولیت، پدر بایــد چنان با کودک رفتار 
کند که دوســت دارد فرزندش در آینده 
با خدا چنین کند. روایتی نقل شده است 
که ایــن مطلب را با ظرافت بیان می کند. 
می فرماید: »وقتی به بچه وعده ای دادید، 
بــه آن وفا کنید.« چرا؟ چون در طفولیت 
در حد فکر و درک خودش، به جای خدا، 
پدر را رازق می داند. پدر اگر بتواند اعتماد 
فرزند را جلب کند، فرزندش را برای اعتماد 
به خدا آماده کرده است. کودک چون پدر 
را رازق می داند، خشیت و حرمت و جدی 
گرفتن پدر در این سن، خشیت و حرمت 
و جدی گرفتن خداســت. پدر به امر خدا 
محترم می شود. پس سلب احترام از او هم 
سلب حرمت از خداست. شخصیت و ارزش 

و اعتبــار پدر در ذهن طفل باید به نحوی 
برنامه ریزی شــود که برای طفل اطاعت 

کردن از او روان و سهل باشد.«
 »تربیت فرزند مثل پرورش ُگل است. 
گل را آب می دهنــد و در نور می گذارند و 
همة زمینه ها را برای شــکفتن آن فراهم 
می کنند تا خودش باز شــود. اگر انسان 
بخواهد با دستش به باز شدن گل کمک 
کند و به آن شکوفایی مصنوعی بدهد، آن 
را خراب می کند. امکان ندارد کســی ادعا 
کند حاضر است گلی را بدون آنکه خراب 
شود، باز کند! دخالت های زیاد والدین برای 
خوب شدن فرزند هم، اگر به حد شکوفایی 
مصنوعی برسد، همین طور می شود و کار را 

خراب می کند.«
 »تربیــت مثــل وضوســت و تعلیم 
همچون الفاظ نماز اســت. کسی نمازش 
صحیح اســت که وضو داشته باشد. امام 
خمینــی ]رحمئ اهلل علیه[ مطالبش حق 
بود؛ مثل الفاظ نمــاز؛ اما با وضو هم بود؛ 
یعنی با صدق و اخالص و صمیمیت سخن 
می گفت. از تعلیم وتربیت او اســتادهای 
صدیق و مخلصی برخاستند که رفتند و 
با آگاه کردن مردم، آن قیام بی نظیر را بر 
پا کردند. امام با اصالح روش تعلیم وتربیت 

علما، ملتی را زنده و آزاد کرد.«
 »همگامی با طبیعت در طفولیت باعث 

رشد فطرت در کودک می شود. اگر کودک، 
از آغاز طفولیت، همگام با طبیعت رشــد 
نکند و طبیعت او بسوزد، فطرت نمی تواند 

از میانة آن جوانه بزند.«
 »تربیت باید از اصالح ارادة متربی برای 
انتخاب آرزو آغاز شود. اصالح آرزو، شروع 
کار تربیت دینی است. اگر قرار باشد انقالبی 
در جوانان صورت گیرد، انقالب در آرزوی 
آن هاست. انقالب فرهنگی و زیربنایی در 
انسان، دگرگون شــدن نوع آرزوی انسان 
است. باید در آرزوی انسان بقا حاصل شود 
تا اهلل و رسول و دار آخرت را بخواهد. این 

تربیت است.«
 »اینکه دانش آموز فقط درس بخواند، 
مثل این اســت که در اســتخری با عمق 
یک متر شــنا کند. درست است که خطر 
ندارد، اما شنا کردن در آن عمق، هنری هم 
نیست. وقتی دانش آموز به عنوان سخنران و 
مدرس و... وارد اجتماع شود، درست است 
که امکان غرق شــدن و از راه به در شدن 
دارد، اما مهم این اســت که در عمق زیاد 
شنا کند و اگر سالم بماند، هنرمند است. 
باید پله پله عمق محل شنا را افزایش داد 
تا شخص بتواند وارد جامعه شود و مشکل 
خود را حل کند و به تناسب زمان و مکان 

و اوضاع، روی پای خود بایستد.«
 »در تربیت، باید از فرزند یا شــاگرد 
فاصله گرفت تا شــکوفا شــود. نصیحت، 
موعظه، قصه، قهر، آشــتی و... همه شان 
فاصله گرفتن های الزم از کودک اســت. 
الزام، فشــار، حیا، خجالت دادن و... کار را 
مصنوعی می کند و با پیدایش کوچک ترین 
راه فرار، دوباره سر جای اولش برمی گردد. 
انسان باید با پای خودش برود، نه اینکه او 

را ببرند.«
 »مربــی باید از راه های مناســب، به 
شاگرد، مالک خوب و بِد عمل را یاد بدهد. 
صحیح نیست برای کودک، مصادیق خوب 
و بد را مدام معین کند، زیرا مربی همیشه 
در کنار کودک نیست که این کار را برای او 
انجام دهد. مربی یا پدر و مادر، با پاسخ دادن 
به همة پرسش های طفل، او را مقلد و عاجز 
بار می آورند؛ اما اگر به جای ده ها بار جواب 
دادن، مالک حق و باطل یا راِه یاد گرفتن 
پاسخ پرسش را به او بدهند، مسائل دیگر را 

خودش می شناسد و انتخاب می کند.« 
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 سعیده اصالحی

شعر و 
بهمن

سیدفضل الله طباطبایی ندوشن متخلص به »امید«
متولد مهرماه 1343، از معلمان متعهد و شعرای نامی خطة ادب پرور ندوشن، 
از توابع شهرستان میبد یزد، است که در کنار سی ویک سال شاعرانگی، به امر 
خطیر تربیت  و تعلیم فرزندان ایران اســالمی نیز مشغول بوده و با تدریس در 

مدرسه های یزد و قم از خدمت به جامعة ادبی کشور نیز غافل نمانده است.
ارتباط این معلِم شاعر با بزرگانی چون دکتر محمد اسالمی ندوشن، دکتر 
محمدرضا سنگری و محمدجواد محبت سبب شد وی دامنة فعالیت های 
فرهنگی ادبی خود را گســترش دهد و به رشــد و تعالی ادبیات پارسی همت 

گمارد.
ســیدفضل اهلل طباطبایی ندوشن در قالب های غزل، قصیده، مثنوی و رباعی 

طبع آزمایی کرده و در هایکوهای او نیز تصویرهایی بدیع به چشم می خورند.
آثار و تألیفات این معلم شاعر عبارت اند از:

آبی احســاس؛ لحظه های سبز؛ همسایه با سکوت؛ کوچه های روبه رو )گزیدة 
اشعار آیینی(؛ پاییز تبسم.

چند رباعی انتظار از این معلم شاعر تقدیمتان می شود:

از جادة اشتباه برمی گردیم
آیینة روح یکدگر می گردیم

شب های گناهیم و به اعجاز شما
هنگام ظهورتان سحر می گردیم

   
این زنده تناِن بی کفن را دریاب

این جمع گرفتار به »من« را دریاب
تا منتظران بازگشتت باشیم

پس منتظران خویشتن را دریاب
  

ای دست خدای مهربان ادرکنی
ای سرِّ تداوم جهان، ادرکنی

هستی به قنوت لحظه هایش گوید:
یا حضرت صاحب الزمان ادرکنی
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زنگ اول
)علیه الســالم(  علی  امیرالمؤمنیــن 
فرمودند: »خداوند پیش از آنکه بیسوادان 
را بــه آموختن تکلیف کند، دانایان را به 
آمــوزش متعهد ســاخت.« وقتی برای 
تعلیــم الفبــای مهربانی دفتــرت را باز 
می کنی، به یاد داشــته باش هر عبارت 
و جمله ای که از زبــان قلمت بر صفحة 
ســپید دفتر ببارد، مسئول است دشتی 
را ســیراب و باغستانی را پربار کند. پس 
گاهی از خودت بپرس: »آیا ابری که برای 
بارش برگزیده ام، بر این امر تواناست؟ آیا 
چشمه ای که قرار اســت از دل و فکر و 
زبان و قلم من جاری شود، به  اندازة کافی 

زالل و سیراب کننده هست؟«
پاسخ صحیح به پرســش هایی از این 
دســت، وجودت را پربرکت و کالمت را 
دلنشــین و هدایتگر خواهد ساخت. به 
یاد داشــته باش که تو در مسیر هدایت 
انســان ها ادامه دهندة راه انبیا به سمت 

روشنایی و دانایی هستی!

معلم 
شاعر
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نخست از کسب دانش بهره ور شو
ز جهل آباد نادانان به  در شو

بود معلوم هر آزاد و بنده
که نادان مرده و داناست زنده
کسی کو دعوی فرزانگی کرد
کجا با مردگان هم خانگی کرد

ولیکن پا به دانش نه در این راه
که علم آمد فراوان عمر کوتاه

نیابد هیچ کس عمر دوباره
به علمی رو کز آنت نیست چاره

چو کسب علم کردی در عمل کوش
که علم بی عمل زهری  است بی نوش

انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است

بود بی مزد و منت اوستادی
ز دانش بخشدت هر دم گشادی

»لیلِی آذر«
مجموعة غزل

سرودة اعظم سعادتمند

یادم نمی آید چرا از عشق چیزی؟
جز شاخه گل هایی رها بر روی میزی
شمعی که باید بی صدا می مرد، می زد

آتش به جان سرزمین نفت خیزی
آنقدر سنگین است اندوهم که انگار

من مصرم و جان داده بر دستم، عزیزی
باور نمی کردم تو ای باد بهاری

پاییز را پای درختانم بریزی
دیگر نیا از جنگلی که عاشقت بود

چیزی نمی بینی به جز دود غلیظی

کتاب »لیلی آذر« شــامل 41 غزل اســت که انتشارات 
شهرستان ادب در سال 1396 آن را در قطع رقعی منتشر 
کرده است. این کتاب مضمون های عاطفی ـ اجتماعی دارد.

در این مجموعه با ترکیب ها و عبارت های به نسبت نویی 
مواجه می شویم که شاعر آگاهانه قصد داشته است با خلق 

آن هــا منظره ای جدید و تفکری تازه در ذهن مخاطب پدید 
آورده. زبان ســاده و بدون پیچیدگــی و ابهام در غزل ها نیز 
موجب می شــود این ســروده ها عالوه بر مخاطبان خاص، 

خوانندگانی در سطوح دیگر نیز داشته باشند.
حضــور حس لطیف و زالل زنانه ای را کــه در اکثریت این 
اشــعار جریان دارد، شاید بتوان نوعی موهبت شمرد که یکی 
از متداول تریــن ابزارها برای تأثیرگــذاری و نفوذ در اذهان و 
افکار مخاطبان شعر اســت. زیرا به روشنی ثابت می شود که 
شــاعر برای به تصویر کشیدن لحظات ناب شاعرانه و ملموس 
کردن اندیشه ها و باورهایش، چقدر بی تابانه تالش کرده است. 
در شــعرهای این کتاب، منطق زبانی نقش  محوری دارد که 
با اســتعانت از آفرینش های درونی و مفهومی،  شعر را به بلوغ 
رسانده و به دیدگاه های مشابه و متمایز فرصت بروز داده است. 

با این مقدمه، گزیده ای از کتاب را تورق می کنیم: 
به جست وجوی حیاطی برای گلدان ها

به سویت آمدم از تنگنای داالن ها
مرا به خانة امن تو راه می دادند

بدون حرف و حدیثی، همیشه دربان ها
شبیه دسته پرستویی آشیان کردم

کنار پنجره ات زیر طاق ایوان ها
و ناگزیر رسیده است وقت رفتن من
مرا به سوی کجا می برند طوفان ها؟

تو در تمام سفر، خاطرات نوروزی
اگرچه یخ بزنی در دل زمستان ها

  
ای روح ده سالة من در شعرهای دبستان

امشب بخوان با دلم باز باران و باران و باران
با من بیا عاشقانه از کوچه ها سوی خانه

یک دست در دست بابا یک دست در دست مامان
در خانه خواهر، برادر، لبخند و گرمای کرسی

بیرون در، تک  درختی زیر لحاف زمستان
حتی چهل سال دیگر حس کن که ده ساله هستی

نم نم بخوان تا که هستی، باران و باران و باران

معرفی
کتاب

زنگ آخر
ای سایه ات پر از خورشید

ای دامنت پر از ریحان
من می نویسمت هر روز

ای باشکوِه بی پایان
بر دفترم تماشا کن

سرمشق کودکانت را
من: کودکی که می خواهد

آغوش مهربانت را
این را نوشته ام صدبار:

من عاشق توام »ایران«
سرمشق تازه ام این است:

حب الوطن من االیمان       سعیده اصالحي 

گزیده ای از هفت اورنگ جامی در پند فرزند
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سواد 
دخل و خرج

 در زندگــی هــر یک از ما بســیار 
اتفاق می افتد که هزینه های پیش بینی 
نشــده ای به مــا تحمیل می شــوند؛ از 
تا  گرفته  پزشکی  هزینه های سرسام آور 
هزینه های کوچکــی مانند خرید هدیة 
ازدواج. گاهــی درآمِد مــا حتی کفاف 
مخارج پیش بینی شدة ما را نیز نمی دهد 
و مصــداق این بیت معروف ســعدی 

می شویم که:
بر احوال آن مرد باید گریست

که دخلش بود نوزده، خرج بیست
اگر در زمــان حیات جناب ســعدی 
مردم نمی توانستند هر چیزی را که نیاز 
دارند دربارة امور اقتصادی و مالی شــان 
بدانند، به آسانی از محل تجربیات خود 
یا دیگران فــرا بگیرند، این زمان خیلی 

وقت پیش به پایان رسیده است.
در دو دهــة گذشــته، دسترســی به 
بازارهای مالی در سراســر دنیا افزایش 
و خدمــات جدید  یافته  چشــمگیری 
مالــی در حال گســترش بــه مناطق 
گوناگون دنیاســت. به خصوص پس از 
توســعة ارتباطات در اواخر قرن بیستم 
و گسترش خدماتی مانند اینترنت، این 
دسترســی افزایش روزافزون یافت. در 

حال حاضر، حتی در نقــاط دورافتادة 
روســتایی نیز امــکان ارائــة خدمات 
بانک  مانند  مالی،  نهادهای  الکترونیکی 

و بورس وجود دارد.
امروزه اقتصاد جهانی به روشــی عمل 
می کند که بــرای تعــداد قابل توجهی 
از مردم پیچیده و مبهم اســت. حساب 
تخمینی جناب سعدی کنار گذاشته شده 
اســت به جای آن، نسخه های متنوعی 
برای شــادی و گریســتن وجود دارند: 
ابزارهای مرموز ســرمایه گذاری؛ قوانین 
مبهم مالیات؛ فناوری های رایانه ای دائمًا 
در حال تغییر؛ سیستم های پیچیدة بازار 

پول و سرمایه. 
اکنــون مــردم با وجــود فرصت های 
متعــدد و جــذاب ســرمایه گذاری، با 
سطوح بی سابقة ریســک نیز مواجهند. 
حجــم بازارهــای مالی رشــد یافته و 
پیچیدگی های آن ها دگرگون شــده اند . 
این تغییرات در چشم انداز مالی و پولی،  
به طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی 
افراد و تصمیم  هایی کــه آن ها به عنوان 
پس اندازکننده،  مصرف کننــده،  کارگر، 
وام گیرنده و سرمایه گذار اتخاذ می کنند، 

اثر می گذارد.

مســئلة مهم تر افزایش سرعت تغییر 
محصــوالت مالــی و پیچیدگی های آن 
در زمان کنونی اســت. امروزه سبدهای 
متنوعی برای ســرمایه گذاری در بورس 
ارائــه و بر تعــداد و پیچیدگی آن ها نیز 
افزوده می شــود. گزینه هــای متعددی 
برای خرید مسکن و وام های آن مطرح 
می شوند؛ شــرکت های بیمه مجبور به 
انتخاب ترکیبــی گیج کننده از قیمت ها 
و حق  بیمه هستند. گزینه های متنوعی 
بازنشستگی  دوران  سرمایه گذاری  برای 
ارائه می شــود و مردم باید انتخاب کنند 
کدام یک را انتخاب و از چه زمانی برای 

دوران بازنشستگی خود پس انداز کنند.
به طور خالصه، امروزه مصرف کنندگان 
باید تصمیــم  بگیرند چگونــه در میان 
دایرة وســیع محصــوالت جدید مالی 
وگزینه هــای پرداختــی، چگونه منابع 
محــدود را بهتر تخصیص دهند؛ طوری 
که با پیچیدگی شان جناب سعدی را به 

تعجب اندازند. 
اما ســؤال اینجاست که چه باید کرد؟ 
آیا تنها باید افزایش چشــمگیر خدمات 
مالــی و گســترش و پیچیدگی هــای 
بازارهای پولی و مالی و نوســانات آن را 

مقاله
 دکتر مهدی طغیانی
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به نظاره نشســت یا اینکه باید با تالش 
بســیار، مردم را برای فعالیت کاراتر در 
ایــن بازارها آماده کــرد. در حال حاضر، 
بســیاری از کشــورهای دنیا به صورت 
فعال وارد حوزة ســواد اقتصادی و مالی 
شــده اند و به آموزش و تربیت اقتصادی 
و مالــی مــردم خویش، از کــودک تا 
بزرگ سال، پرداخته اند. ولی برخی دیگر 
تنها نظاره گر پیشــرفت ها و نوســانات 
حوزة مالــی بوده انــد و فعالیت خاصی 
افراد جامعة خویش  آماده ســازی  برای 
انجام نداده اند. محتوای درسی مدرسه  ها 
تا چه حد کــودکان و نوجوانان را برای 
مواجهه با پیچیدگی هــای مالی دنیای 
دانش آموختگان  می کنــد.  آماده  امروز 
مراکز آموزشــی چقدر بــرای ورود به 
عرصــة فعالیت های اقتصــادی و مالی 
آمادگــی دارند؟ چقدر بــا کارآفرینی و 
پیچیدگی های آن آشنا هستند؟ چقدر با 
بازاریابی و پیچیدگی های دنیای تبلیغات 
آشنایند؟ آیا می توانند برنامه ریزی مالی 
خوبی برای خویش داشــته باشند؟ آیا 
به خوبی  را  می توانند پس انداز های خود 
ســرمایه گذاری و بــه جریانــات مولد 

اقتصادی تبدیل  کنند؟
بحــران مالی ســال 2008 ثمرة تلخ 
بی توجهــی بــه این حــوزه را بــه کام 
بسیاری از کشورها چشاند. مردم و حتی 
دولتمردان ناآگاه از سیســتم های مالی 
پیچیده، قربانیان اصلی این بحران بزرگ 
بودند. عدة زیادی بی خانمان شــدند و 
چندین میلیــون نفر در سراســر دنیا، 
بخش عظیمی از سرمایه های خود را از 
دســت دادند. پس از این بحران که طی 
آن بسیاری از اقشــار کم درامد و دارای 
درامد متوســط، آســیب  زیادی دیدند، 
بسیاری از کشورهای دنیا بیش از پیش 
به اهمیــت آموزش مالــی عموم مردم 
پی بردنــد و به این نتیجه رســیدند که 
پایین بودن سواد مالی مردم کشورشان، 
در تشــدید میزان آســیب این بحران، 
نقشــی کلیدی ایفا کرده اســت. لذا بر 
لزوم آموزش مالی به عموم مردم تأکید 
کردند و به طراحی و اجرای راهبردهایی 
برای ارتقای سواد مالی مردم کشورشان 
پرداختنــد. در ایــران نیز ثمــرات این 
بی توجهــی در عملکرد غلــط مردم در 

تشــدید بحران ارزی ســال های اخیر و 
نابسامانی بازارهای دیگر مشهود بود.

در حال حاضر، بســیاری از کشورهای 
دنیا، یکــی از راه های اصلــی مقابله با 
مشکالت اقتصادی کشور خود را ارتقای 
ســواد اقتصادی و مالی مــردم جامعة 
خود می دانند و بــه تربیت اقتصادی و 
مالی افراد جامعه از ســنین کودکی تا 
بزرگ ســالی می پردازند. این کشــورها 
بــا برگزاری نشســت های مشــترک و 
یکدیگــر،   تجربه هــای  از  بهره گیــری 
به دنبال جدیدتریــن راهکارهای ارتقای 
سطح ســواد مالی مردم خویش هستند 
و آن را از جمله اولویت های مهم خویش 

قلمداد می کنند.
تولید کتاب هــا و منابع آموزشــی و 
کمــک آموزشــی و به کارگیــری انواع 
فناوری های آموزشــی شامل کتاب های 
راهنمــای معلم، کتاب هــای راهنمای 
والدیــن، کتاب هــا و مجــالت حاوی 
لوح های  فعالیت ها و مسائل دانش آموز، 
فشردة آموزشی، وب سایت ها، بازی های 
رایانه ای، نرم افزارهای آموزشــی، اشعار 
و بازی های کودکســتانی، و نیز تربیت 
و آمــوزش معلمان از طریــق برگزاری 
دوره ها و کارگاه های متنوع آموزشی در 
حوزة سواد مالی، از جمله فعالیت هایی 
هســتند که به طور بسیار گسترده ای در 
کشورهایی مانند ایاالت متحدة آمریکا، 
کانــادا، مکزیک، برزیــل، اروگوئه، پرو، 
انگلستان، جمهوری چک، هلند، اسپانیا، 
ایرلند، پرتغال، روسیه،  رومانی، لهستان، 
اســترالیا، نیوزیلنــد،  اندونــزی، ژاپن، 
تایلند، ســنگاپور،  مالزی، کرة جنوبی، 
هند، ترکیه، آفریقای جنوبی، نیجریه و 

غنا قابل مشاهده اند.
متأسفانه در کشور ما، باوجود مشکالت 
متعدد اقتصادی و مالی،  این حوزه مورد 

بی توجهی قرار گرفته است.
نتیجة چنین ضعفی بر رشد و پیشرفت 
اقتصادی کشــور معلوم اســت؛ چرا که 
فرد الجرم در مقــام یک عضو خانواده، 
نیروی کار، شــهروند،  مسئول در عرصة 
اجتماعی،  مصرف کننده، تولیدکنندة کاال 
و خدمات، پس اندازکننده و سرمایه گذار 
و در بســتری از انواع شاکله های جمعی 
و فــردی مانند فرهنــگ کار، فرهنگ 

تصمیم  های  اتخــاذ  مصرف،  فرهنــگ 
بهینــه، فرهنگ هزینــه فایده، فرهنگ 
اســتفادة بهینه و کارا از منابع، فرهنگ 
بهره وری،  فرهنگ تعامل با محیط انسانی 
و فیزیکی اطراف، از جمله محیط زیست 
و ده ها بستر فرهنگی دیگر قرار می گیرد 
و براینــد رفتارهای جمعــی در چنین 
فضایی، موجبات رشد یا انحطاط ملتی 

را فراهم می آورد.
در حال حاضــر، دو حــوزة علمــی و 
عملی در زمینة تربیت و سواد اقتصادی 
و مالــی در دنیا مــورد توجهند. حوزة 
اقتصادی1«  »تربیــت  تحت عنوان  اول،  
و »ســواد اقتصادی2« شناخته می شود 
و به مباحث گوناگــون اقتصادی مانند 
تورم، بیکاری، رشــد اقتصادی،  نوسانات 
دولت  بازار، شکست  اقتصادی، شکست 
و سیاســت های پولی و مالی می پردازد. 
مالی«3،  »تربیت  حوزة دوم تحت عنوان 
»مالی شــخصی4«، »ســواد مالی«5 و 
»توانایی مالی6« شــناخته می شود و به 
مباحثی مانند کســب درامد، پس انداز، 
فروش کاالها  و  ســرمایه گذاری، خرید 
و خدمــات، برنامه ریزی مالــی و بیمه 

می پردازد.
در واقع، ارتباط بسیار نزدیکی به سبک 
اقتصــادی زندگی دارد. ایــن دو حوزه، 
یعنی حوزة تربیت اقتصــادی و تربیت 
مالی،  مکمل یکدیگرند و در برخی موارد 
نیز مباحث آن دو با یکدیگر هم پوشانی 
دارند. در بســیاری از کشــورهای دنیا، 
به ویژه کشورهای توســعه یافته، این دو 
حــوزة تربیتی در کنار یکدیگر به برنامة 
درسی مدرسه ها وارد و به دانش آموزان 
آمــوزش داده می شــوند. در این برنامة 
درســی، دانش آمــوزان اواًل بــا تفکــر 
اقتصادی آشنا می شوند و یاد می گیرند 
آنچه را در اطرافشان، در حوزة اقتصادی 
می گذرد، در حــد عمومی تحلیل کنند 
و ثانیــًا رفتارهــا و عملکردهای صحیح 

اقتصادی را می آموزند. 

پی نوشت ها
1. Economic Education
2. Economic Literacy
3. Financial Education
4. Personal Finance
5. Financial Literacy
6. Financial Capability
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فرصت ناب 
امتحان

 شکوفه راستگو جهرمی، دبیر ناحیة 1 شیراز

 برگه هــای امتحانی دی 
ماه درس ســالمت و بهداشت 

پاســخ  و  دوازدهــم  کالس 
تعــدادی از آن ها به من نشــان 

زیادی  بــود گرچه جمعیــت  داده 
از دانش آمــوزان از دانــش قابل قبولی 
اما در این کالس تعدادی  برخوردارند، 
از دانش آموزان به توجه ویژه نیاز دارند. 
و این همان چالشی بود که باید برایش 

برنامه ای طراحی می شد. 
گام اول، مــرور و تأملــی بر روابط و 
اتفاقات ابتدای سال تاکنون بود. تصمیم  
گرفتم مســئله را بــا دانش آموزانم در 
میان بگذارم و با آن ها گفت وگو کنم و 
از خودشان برای حل این مشکل کمک 
بنابرایــن، صادقانه دغدغه هایم  بگیرم. 
را برایشــان توضیــح دادم و نگرانی ام 
را از نتایــج امتحان و لــزوم یادگیری 
مطالب کتاب درســی و اهمیت آن در 
زندگی به عنوان یک شــهروند، توضیح 
دادم. آن ها هم گالیه هایی داشــتند از 

برنامه ریزی هــای متغیــر و بی ثبات و 
نگرانی شــان برای کنکــور و اینکه در 
این درس اصاًل  از مدرســه ها  بسیاری 

جدی گرفته نمی شود. 
ســعی کردم با دقت به حرف هایشان 
گوش دهم و بــا آن ها همدلی کنم. در 
نهایت آن ها را دعوت کردم به همکاری 
و هم فکــری برای حل این مشــکل و 
افزایش  جبران ضعف های تــرم اول و 
یادگیــری و برنامه ریزی برای کســب 
نمرات عالی در ترم دوم که امتحان به 

شکل نهایی برگزار می شود. 
قبــل از آن، الزم می دانم مروری هم 
بر حال و هــوای کالس و ویژگی های 

دانش آموزانم داشته باشم. 
بچه هــای کالس 30 نفــرة 
ما تقریبًا به ســه دسته تقسیم 

می شدند: 
1. گروهــی 14 تــا 15 نفری که 
اهل درس و کتاب و عالقه مند به تغییر 

شرایط بودند؛ 
2. گروهی 4 تا 5 نفــری که معمواًل 

نظم کالس را به هم می زدند؛ 
3. تعدادی بی طرف. 

یکــی از مشــکالتم در ایــن کالس، 
همین گروه کم جمعیــت پرقدرت بود 

که هستة مرکزیشان صفا بود.
 بگذاریــد صفــا را به خوبــی برایتان 
توصیــف کنم. دخترکی چهارشــانه و 
هیکلی، با پوســت کاراملی و چشمان 
سبز که موهایش را از ته تراشیده است؛ 

با صدایی بم و به نسبت قوی. 
راســتش هیبتی در رفتار و کالمش 
داشت که خودم هم ته دلم از او واهمه 
داشــتم و ترجیــح می  دادم بیشــتر با 
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نوچه هایش برخورد کنم تا خودش. 
گویــا روال کار این بــود که صفا مزه 
می پراند و چند نفری از دوستانش غش 
و ریســه می رفتند. ســرکالس هم این 
ماجرا کم و بیش ادامه داشت و کنترل 

کالس سخت شده بود. 
معمــواًل ماجــرا بــه داد و بیداد من 
می انجامیــد و جابه جا کردن بچه ها. در 
نهایت هم صفا ســر بر دســتة صندلی 
می گذاشت و اســتراحت می کرد، تا ما 

چند صفحه ای را بررسی کنیم. 
روش هــای گروهی و مســابقه ای هم 
در این کالس جواب نداده بودند. یکی 
از دالیــل این بود کــه روابط بین خود 
بچه ها هم دوســتانه نبود و در واقع به 
دلیل تسلط نداشتن آن ها بر عواطف و 
هیجاناتشــان، کار به جدل و بحث های 
بی فرجــام می کشــید و بــه نوعی، به 
اتفاق  جای گفت وگو، توهین و مجادله 

می افتاد. 
برای مثال، در جلســه ای که موضوع 
درس ســرطان بــود، وقتــی از بچه ها 
خواســتم در مورد تجربیاتمان در این 
زمینه گفت وگو کنیــم، یکی از بچه ها 
از بیمــاری  عمویش گفــت و اینکه او 
هفتة قبل، از بیماری سرطان درگذشته 
اســت. در حالی که من منتظر همدلی 
بچه ها بودم، یکی از بچه ها مزه ای پراند 
و چند نفری هــم خندیدند و ماجرا به 

جر و بحث تبدیل شد. 
غالــب اوقاتــی که تــالش می کردم 
گفت وگو برقرار شــود، بــه دعوای بین 
بچه ها منجر می شــد. واژه ها و کلماتی 
که بعضی بچه هــا در صحبت ها به کار 

می بردند، پر از تیزی و اهانت بود. 
به نظر می رسید کار سختی در پیش 
داشته باشــم، اما چاره ای جز گفت وگو 
شرایطی  در  یادگیری  می دانستم  نبود. 
اتفــاق می افتد که معلــم و دانش آموز 
هــر دو در ضرورت یادگیــری موضوع 
درســی همدل و هم عقیده شوند. برای 
اینکه بتوانم گفت وگوی موفقی داشــته 
باشم، ســعی کردم از دل سخن بگویم 
و موضوع را از چشــم دانش آموزانم هم 
ببینم. در بین جمالتــم، واژه های تند 
و تیــز و برخورنده نباشــد و نیازم را با 

کلمات واضح و روشن بیان کنم. 

اما برای اینکه آن ها به طور دقیق پیام 
مرا دریافت کنند، به بســتری مناسب 

نیاز داشتم تا شنیده شوم. 
جلســة اول پس از ترم، بچه ها منتظر 
نمراتشــان بودند، اما چون امتحانشان 
آخریــن امتحان بود، زمــان کم برای 
تصحیح نشــدن برگه ها آن هــا را قانع 
کرد. قسمتی از درس هشتم را بررسی 
کردیــم. از بچه ها خواســتم کل درس 
را در خانه مطالعه کنند و جلســة بعد، 
ابتدای ساعت، هر جا که توضیح بیشتر 
نیــاز بود، آن را با هم بررســی کنیم و 
سپس از همین درس امتحان بگیریم. 

حدس مــی زدم زیاد جــدی نگرفته 
باشــند، چون تعدادی از دانش آموزان 
حتی کتاب درسی را هم با خود نیاورده 
بودند. قرار بــود من در طول این هفته 
برگه های ترم اولشــان را تصحیح کنم. 
جلســة دوم، به محض ورود به کالس، 
بچه ها از نتایج امتحان ترم پرســیدند. 
پاســخی ندادم. ســراغ حضور و غیاب 
رفتم و بعد هم شروع کردم به صحبت 

از برگه ها. 
روزنبرگ  که  همان طور  کردم  سعی 
در کتــاب »ارتباط بدون خشــونت«1 
می گوید، از دل صحبت کنم و جمالتم 
دقیقــًا بیانگر نیاز واقعی  ام باشــد. ابتدا 
از احساســاتم گفتــم. بــرای این کار 
تمایز  تفکراتم  و  احساســات  باید »بین 
قائــل می شــدم« و در جمالتم فقط از 
را  ارزیابی هایم  و  می گفتم  مشــاهداتم 

کاماًل جدا می کردم. 
برایشــان گفتم بعد از دیدن بعضی از 
پاسخ هایشان چقدر غصه خورده ام )بیان 
احســاس( و اینکه حتی تردید کرده ام 
که شــاید این پاســخ ها را به شــوخی 
نوشــته اند )ارزیابی(. سپس با جمالتی، 
»مشاهداتم« را از بی توجهی شان هنگام 
ورود مــن بــه کالس و اینکه بعضی ها 
حتی با خود کتاب به مدرسه نمی آورند 
گفتم و اینکه از صمیم قلب عالقه مندم 
کالس مفید و شــادی داشته باشیم و 
در آن با هم و از هم یاد بگیریم )نیاز(.

 شــروع کردند به پاســخ گویی که ما 
نبودیم!  بیشتر ســرکالس  چند جلسه 
همچنیــن، از بی برنامگــی گفتند و از 
اینکه ســؤاالت امتحان سؤاالت خوبی 

نبوده است و... 
این بــار یکی یکی حــرف می زدند و 
برخالف قبــل همهمه و بی نظمی نبود. 
این نشــان می داد آن ها حرف های مرا 
شــنیده اند و نیاز من به درستی منتقل 
شده اســت. من هم به صحبت هایشان 
و مشکالتشــان به دقت گوش دادم. در 
بسیاری از موارد به آن ها حق می دادم. 

شرایط را با هم مرور کردیم. 
ســپس طبق قــرار قبلــی، از آن ها 
خواســتم اگر در مبحث تعیین شــده 
برای امتحان این جلســه مشکلی دارند 
بپرسند، و اگر نه 15 دقیقه فرصت مرور 
مطلب را دارنــد. در این فاصله از مریم 
که معمواًل کنار دست صفا می نشست، 
خواســتم صندلی اش را بــه ردیف اول 
منتقل کنــد. ابتدا مقاومت می کرد، اما 
با جدیــت و اصرار من، باالخره جابه  جا 
شــد. نفر بعــدی با مقاومــت کمتری 
جابه  جا شد. سراغ صفا که رفتم، بدون 
هیــچ مقاومتی صندلی  اش را بلند کرد. 
فقط گویا جای پیشــنهادی من مطابق 
سلیقه اش نبود. پرسید: »می توانم بیایم 
جلو کنار میز شــما بنشــینم؟« گرچه 
دوباره صندلی اش نزدیک به مریم بود؛ 

گفتم اتفاقًا بسیار عالیه! 
ســؤاالت امتحان ســخت نبــود، اما 
طوری طراحی شــده بود که کمترین 
امــکان تقلب را داشــته باشــد. حتی 
ســؤاالت را شــماره گذاری هم نکرده 
بودم. کمی پس از توزیع برگه ها، گفتم: 
»چون بعضی ها امتحــان ترم را خوب 
نداده انــد، از نمرات ایــن امتحان برای 
ترمیم نمراتتان اســتفاده خواهم کرد.« 
آه از نهادشــان بلند شد که چرا از قبل 

نگفتید! 
مریم سؤال داشــت. شاید با توجه به 
مقاومــت و اعتراضی کــه چند دقیقه 
داشتیم،  شــدنش  جابه جا  ســر  پیش 
انتظار نداشــت این قدر با مهر پاسخ و 

راهنمایی بگیرد! 
غالبًا مشکل بچه ها، بیش از هر چیز، 
فهم صورت سؤال است. چند نفری که 
درس نخوانده بودند، می خواستند برگه 
را سفید بدهند. اما از آن ها تقاضا کردم 

بنشینند و به سؤاالت فکر کنند. 
تعدادی از ســؤاالت و مطالب چیزی 
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نبود که بچه ها ندانند؛ مثاًل نشانه های 
از  پیشگیری  راه های  یا  کم شــنوایی 

بوی بد بدن و... 
باالی سر صفا رفتم. 

- عزیزم چرا نمی نویسی؟ 
- مــن که چیــزی نخوانــده ام که 

بنویسم. 
- امــا مطمئنم تو جــواب خیلی از 
ســؤال ها را بلدی. بیا این ســؤال را 
ببین؛ دالیل پوســیدگی دندان. بگو 

ببینم چه می شود؟ 
- خوردن قند و شیرینی؟ 

- آفرین! 
خب، دیگه؟ 

- سیگار کشیدن. 
- دیدی بلدی؟ 

- بنویس. جواب این ســؤال را هم 
مطمئنم می دانی! 

امتحان!  اســت  نابی  عجب فرصت 
فرصــت برقــراری ارتبــاط دو نفر. 
می توانی دست بر شانة دانش آموزت 
بگذاری و راهنمایی اش کنی. شــاید 
فرصت طلبی بدی نباشــد آن زمانی 
نیازش بیشــتر است،  که احســاس 
نیازش را آغشــته به چند کلمة پر از 

مهر برآورده کنی. 
مارشــال روزنبرگ در کتاب »قلب 
تغییــرات اجتماعی2«، در پاســخ به 
این ســؤال که »وقتی آدم می خواهد 
تغییری به وجود آورد، بهترین تدبیر 
چیســت؟«  گفت وگو  شــروع  برای 
می گویــد: »اثربخش ترین شــروعی 
که من بلدم، این اســت که با فردی 
که رفتارش را دوســت ندارم، ارتباط 
همدالنــه برقــرار کنم، جــوری که 
صادقانه نشــان دهم من برای انجام 
آن رفتــار هیچ  قضاوتی نســبت به 
اثربخش ترین  ایــن  نــدارم.  او  خود 
کاری اســت که می تــوان انجام داد. 
اما این شیوه خیلی کار می برد، چون 
مســتلزم آن اســت که من هر نوع 
تصویر دشــمن انگارانه از او را از سرم 
بیرون کنم. مســتلزم این اســت که 
من آگاه باشــم نیامده ام طرفم را به 
تغییر وادارم. بلکه می کوشم ارتباطی 
به وجود بیاورم که به تحقق نیازهای 

همه منجر بشــود. در نتیجه، اولین 
حرکت من این خواهــد بود:  ارتباط 

همدالنه:« 
از  یکــی  امتحــان  جلســات 
موقعیت های خــوب برقراری ارتباط 
همدالنه با دانش آموزانی است که در 
موقعیت های دیگر کالسی به برقراری 

ارتباط با آن ها موفق نشده ایم. 
در پایــان کالس، احســاس مــن 
نســبت به جدیــت و اهمیت کالس 
و درســمان، با همة ساعت های قبل 
کاماًل متفــاوت بود. فکر می کنم نظر 
بچه ها هم همیــن بود. این را از نگاه 
و رفتارشان می توانستم متوجه شوم. 
اما برای حفظ این شرایط، باید برای 
هفته های بعد هم برنامه هایی طراحی 
می کردم. در پایان ســاعت از بچه ها 
خواستم برای هفتة آینده درس بعد را 
پیش خوانی کنند. اشکاالت و سؤاالت 
احتمالی خود را هم یادداشت کنند و 

با خود به کالس بیاورند. 
٭ این روایت به سال تحصیلی 98-
97 مربوط است که اولین سال اضافه 
شدن این درس به برنامة درسی بود. 
در ابتدای سال، این درس را به شکل 
غیرحضوری اعالم کردند، اما پس از 
مدتی، درس به شکل نهایی و قطعی 
اعــالم و حضور بچه هــا درکالس و 
تدریس آن الزامی شد. البته متأسفانه 
این برنامه در همة مدرســه ها به طور 
یکسان اجرایی نشــد و همین باعث 
این  نگرفتن  و جــدی  بی انگیزگــی 
درس شــد که اتفاقًا مطالب بســیار 
مفیدی برای ارتقــای دانش عمومی 
بهداشت برای هر شهروند دارد، شده 

بود. 
٭٭ اســامی نوشته شــده در این 

خاطره مستعارند و واقعی نیستند. 

پی نوشت ها
1. ارتباط بدون خشــونت، زبان زندگی. نوشتة 
مارشــال روزنبرگ و ترجمة کامران رحیمیان 

است. 
2. قلب تغییر اجتماعی، نوشــتة دکتر مارشال 
روزنبــرگ. ترجمة کامــران رحیمیان و کیوان 

رحیمیان.

۳۰

فهمِ
بدفهمی

 اولیــن بــار در جمعــی از معلمان 
برگزیدة سراسر کشور با این ماجرا مواجه 
شدم؛ جایی که دربارة واژة »ارزشیابی« و 
سایر مفاهیم وابسته به آن، گفت وگویی 
تخصصی)!( شکل گرفت. هر کسی تعریفی 
از واژگان این حوزه داشــت؛ تعریف های 
برداشــت های متناقض. آن جا  و  متعدد 
فکر کردم چطور چنین منازعه ای بر سر 
ســاده ترین مفاهیم حوزة سنجش شکل 
گرفته است و چون حاضران، متخصصانی 
از حوزه های متعدد بودند، دستگیرم نشد 
کجا و چه وقت سرچشمة مفاهیم گل آ لود 
شده است. ارزشیابی را مغناطیس آموزش 
می دانند، چرا که فعالیت های تدریس و 
یادگیــری را هم راســتا می کند و جهت 
می دهد. بنابراین، اولین ســطح انتظار از 
جامعة آموزشــی این اســت که با دانش 
مفاهیم مربوط به ســنجش و ارزشیابی 
آشــنا باشــند تا بتوانند آن را در عمل 

آموزشی خود به خوبی به کار گیرند. 
بــار دوم، در کارگاه ارزشــیابی کیفی 
توصیفــی، از معلمــان شــرکت کننده 
خواســتم هر چه دربارة  ارزشیابی کیفی 
توصیفی می دانند، بیــان کنند. حافظة 
جمع لبریز از واژگان و جمله های شــبه 
دانشگاهی بود و من متعجب که با وجود 
این همه دانش، چه لزومی داشت رئیس 
آموزش و پرورش آن منطقه مصر باشــد 
بــرای برگزاری کارگاه، اگــر معلمان آن 
کارگاه به خوبــی تعریف های مربوط به 
انواع آزمون و ارزشــیابی و اهداف آن را 
می دانستند، آن حد از اصرار برای آموزش 

معلمان عجیب بود.

ارزشیابی
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 سمیه لیاقت، دکتری سنجش آموزشی

 درست همان وقت، یکی از میان جمع 
گفت: »آزمون عملکردی یعنی آزمونی که 
با آن علمکرد ذهنی دانش آموز را آزمون 
می کنیم«. چراغ روشــن شــد و کم کم 
دیگــران جمله هایی گفتند که نشــان 
می داد حجــم بدفهمی در این حوزه کم 

نیست!
به نظر می رســید معلم هم مفهوم این 
آزمون را کاماًل متفاوت و حتی متناقض 
بــا هدف آن درک کرده بــود. کارگاه در 
منطقه ای غیرفارسی زبان برگزار می شد. 
اولین برداشــت من این بــود که برخی 
معلمان مفهوم موردنظر را ترجمه و بعد 
درک می کنند. چنان که در موارد مشابه 
دیگری می دیدم که معلمان اولین معنی 
لغوی مربوط به آن واژه را به عنوان مفهوم 

واژه درک کرده اند.
بار ســوم، در کارگاهی از استانی دیگر، 
با انبوهی از دانش معلمــان از واژگان و 
روند ها در حوزة ارزشیابی کیفی توصیفی 
مواجه شــدم که ره به ناکجا برده بود. باز 
هم قطاری از واژگان دانشگاهی که نابه جا 
به تعریف ها گره خورده بودند! این اتفاق 
در کارگاهی که برای دبیران عالمه حلی 
داشــتم نیز تکرار شــد؛ فقط در گسترة 

کوچک تری از مفاهیم. 
یکی از وظایف آموزش، رفع بدفهمی های 
یادگیرندگان است. چه خواهد شد اگر این 
بدفهمی گریبان تدریس را گرفته باشد و 
چه خواهد شــد اگر کلمه ها و مفاهیمی 
که قرار است ابزار معلم باشند برای کشف 
کژتابی های یادگیــری، خود با بدفهمی 

درک شوند؟ 

ارزشیابی را پیشراِن آموزش خوانده اند 
و آن را به لوکوموتیوی تشــبیه کرده اند 
که قرار اســت آمــوزش را جهت دهد. 
اگر برداشــت و درک معلمان از مفاهیم 
ســنجش و ارزشــیابی نادرســت باشد، 
چگونــه می تواننــد برای ارزشــیابی در 
تدریس خود برنامه ریزی درستی داشته 
باشند! چه اتفاقی می افتد اگر معلمانی که 
لوکوموتیوران اند، هنگام مواجهه با مانع، 
به جای ترمزکردن، سرعت لوکوموتیو  را 
بیشتر کنند یا جایی که بناست به سرعت 
برانند، ترمــز بگیرند؟ اولین خطر چنین 

هدایتی، خروج از ریل یادگیری است. 
بدفهمی ها در حوزة سنجش و ارزشیابی 
به گمانم چنین سرنوشتی را برای تدریس 
رقــم می زنند؛ خــروج از ریــل! وظیفة 
ارزشیابی نمایاندن نقاط قوت و ضعف به 
معلم و دانش آموز اســت. به هر دو نشان 
می دهد در مسیر تدریس و یادگیری چه 
نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشته اند تا 
بتوانند بهبود ایجاد کنند. اولین قدم برای 
انجام این وظیفه آن اســت که شناخت 
درستی ایجاد شده باشد. داشتن انبوهی 
از واژگان و مفاهیم حوزة ارزشــیابی که 
سرجای خود قرار ندارند، ابزار شناسایی 
نقاط قوت و ضعف را در اختیار دانش آموز 

و معلم نخواهد داد. 
تجربه های مربوط به اجرای کارگاه های 
ارزشیابی برای معلمان و مواجه شدن با 
بدفهمی معلمان نسبت به مفاهیم حوزة 
ارزشیابی این تجربه ها سبب شد مسیری 
جدیــد بــرای گفت وگو بــا معلمان در 
ذهنم شکل بگیرد؛ مسیری برای کشف 

بدفهمی های حوزة ســنجش و ارزشیابی 
در کالس درس. بنابرایــن، امیدواریم در 
شماره های آیندة مجله، بخش هایی از این 
گفت وگوها را در اختیار عالقه مندان قرار 
دهیم. گفت وگوهایی که با هدف کشــف 
از مفاهیم حوزة  بدفهمی های معلمــان 
ســنجش و ارزشیابی از یک سو و اصالح 
این بدفهمی ها از سوی دیگر شکل خواهد 

گرفت.
از طــرف دیگر می خواهیم از مخاطبان 

خود در مجله کمک بگیریم: 
 شما چه تجربه ای از مفاهیم متناقض 
یا برداشــت های نادرست دربارة مفاهیم 

حوزة ارزشیابی دارید؟ 
 در کدام یک از کتاب های دانشگاهی، 
مقــاالت یــا کالس هــای دانشــگاه با 
تعریف هایی متناقض یا نادرست از مفاهیم 
حوزة سنجش و ارزشیابی، انواع آزمون ها 

و روش های ارزشیابی مواجه شده اید؟
 آیا در گفت وگو بــا همکاران خود، 
یا در آزمون های آنان و یا اســناد دیگر 
مربوط به حوزة ارزشــیابی، دیده اید که 
نســبت به مفاهیم ارزشــیابی بدفهمی 
یا برداشت نادرســت یا متناقضی وجود 

داشته باشد؟
 چــه در آموزش ابتدایــی و چه در 
آموزش متوســطه، تجربه های خود را به 
صورت متن، صوت یا هر شــکل دیگر، با 
نشانی زیر در شبکه های اجتماعی با ما به 
اشتراک بگذارید تا بتوانیم منبع جامعی از 
بدفهمی های حوزة سنجش و ارزشیابی را 
تدوین و بعد برای اصالح آن تالش کنیم: 

 @Somaye- liaghat
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بازی 
در کالس

۳2

توپ بازی
با اعداد

 محمد طاهر خداوردی، دبیر منطقة3 تهران

 مقدمه
وقتــی دانش آ موز بــودم، کالس های طوالنی 
و خســته کنندة ریاضی در دورة اول متوســطه 
همیشــه آزارم می دادند! چشمم مدام به ساعت 
کالس بــود که انگار هر دقیقه اش به اندازة چند 
ســاعت می گذشت. علت آن نه در ناتوانی معلم 
ما، بلکه در پیچیده تر بــودن، انتزاعی تر بودن، 
متفاوت تر و جدید بودن مباحثی بود که در این 
دوره آموزش داده می شد؛ مباحثی مانند رادیکال، 

و عبارت های جبری و تقسیم آن ها بر هم. 
آیــا راهی برای لذت بردن از یادگیری، تالش 
کردن، و معکوس کردن اضطراب کالس، یعنی 
نگرانی از پایان کالس، وجود داشت؟ بازی من 

راهی برای این اتفاق است!

نام فعالیت: والیبال عددی 
هدف: لذت بردن از یادگیری، بازی وار کردن 
طرح درس، پیاده کردن برنامة درســی پنهان، 

حمایت از روحیة کار گروهی 
ردة سنی: دورة دوم دبســتان و دورة اول 

متوسطه 
ابزار: فقط کاغذ و مداد 

مدت: حــدود 45 دقیقه یا بیشــتر، بنا به 
تشخیص معلم و نیاز کالس. 

فضای اجــرا: کالس درس )در اینجا مدل 
16 نفرة این بازی را معرفی می کنم. هر معلمی 
می توانــد با توجه به تعداد دانش آموزان کالس 
خود طراحی به خصوصی را پیاده کند. مثاًل اگر 
32 دانش آموز دارد، می تواند از همین مدل 16 
نفره اســتفاده کند و در هــر محوطه دو نفر را 

جای دهد(.

 داستان بازی
اینجا که تا دقایقی پیش کالس درس بود، یک زمین بزرگ والیبال است. ما 
فراگیرندگان، بازیکنان والیبال در نقش های دفاعی و تهاجمی هستیم و اعداد 
همان توپ های والیبال هستند که مدام از این  سو به آن سوی زمین هدایت 
می شوند. گاهی تیمی حمله می کند و دیگری برای دریافت توپ دفاع می کند 

و گاه برعکس. تیمی برنده است که امتیاز بیشتری به دست آورد. 
 پیش نیاز بازی 

1. ابتدا زمین کالس باید خط کشی شود. البته الزامی به رسم خط نیست، 
بلکه محوطة بازی هر بازیکن باید معلوم شود. در این طرح، کالسی 16نفره با 

16محوطه را در نظر گرفته ام. هر تیم هشت بازیکن دارد. 
2. مربــی باید برای هر محوطة بازی، مبحثــی از درس را اختصاص دهد. 
اگر موضوع ها تنوع نداشتند، مربی می تواند به محوطه ها موضوع های یکسان 
بدهد. حتی می توان بازی را برای جمع بندی یک مبحث خاص اجرا کرد. در 
این صورت هم تکراری بودن موضوعات هیچ اشــکالی ندارد. نکتة مهم این 
اســت که هر مبحثی که در زمین یک تیم به کار می رود، به طور تکراری در 

زمین تیم دیگر نیز به کار رود. 
3. مربی با توجه به شــناختی که از دانش آموزانش دارد، افرادی را که در یک 
مبحث خاص قوی تر هستند، در محوطة مربوط قرار می دهد. البته در بازی های 
بعدی که در آن ها بر پیشــرفت و رفع نقاط ضعف دانش آموزان تمرکز می شود، 
مربی می تواند برعکس عمل کند و دانش آموزان ضعیف تر را در نقاط مباحث مورد 

ضعف قرار دهد تا آن ها را، با شناختی که از آن ها دارد، در یادگیری یاری دهد. 
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 شیوۀ اجرا
بــازی این گونــه اســت که یکــی از 
دانش آموزان باید در زمانی مشخص، برای 
مثال یک دقیقه، سؤالی در موضوع یکی 
از مباحث طرح کند و توپ را برای زمین 
حریف ارســال کند؛ یعنی ســؤال برای 
دفاع به فردی سپرده می شود که مبحث 
به او مربوط اســت. حاال او باید در زمان 
مشــخصی، برای مثال 30 ثانیه، پاســخ 
را بیابد. اگر پاســخ درست باشد، دفاع به 
خوبی صورت گرفته اســت و تیم مهاجم 
امتیازی نمی گیرد. همچنین، تیم مدافع 
حاال باید از نقطه ای دلخواه حمله کند. اما 
اگر پاسخ صحیح نباشد، تیم مهاجم یک 
امتیار به دست می آورد و حملة بعدی را 
آغاز می کند. برای مثال تیم اول سوالی از 
مبحث قدرمطلق ساخته و ارسال می کند. 
نمایندة مبحث قدرمطلق در تیم مقابل با 
حل آن سؤال دفاع می کند. حاال تیم دوم 
است که با شــناخت نقاط قوت و ضعف 
حریف برای مثال سوالی از مبحث اعداد 

گویا طراحی کرده و حمله می کند.

روند بازی آن قدر مشابه مسابقة والیبال 
واقعی پیش می رود تا بازی با اعالم مربی 
یا با تعیین زمان یا امتیاز مشــخصی به 
پایان برســد. طبیعی اســت مربی برای 
غنی کردن بــازی از آزادی عمل فراوان 
برخوردار اســت؛ برای مثــال، می تواند 
دانش آموزان را، در صــورت نبود تعادل 
در بازی، جابه جا کند یا به هر دانش آموز 
کارت هایی بدهد که آن هــا را در تعداد 
دفعات پرســیدن ســؤال از یک مبحث 
تکــراری محدود کند تا بچه ها از رشــد 

همه جانبه برخوردار شوند. 
نتیجه: در طول این مسابقه که بدون 
شــک با هیجان فــراوان همراه اســت، 
دانش آموز در قالب یک مســابقة والیبال 
و تالش همه جانبة تیمی، مفاهیم درسی 
خود را به بهترین صورت می آموزد، بدون 
آنکه از رنج شــنوندة محــض بودن در 

کالس خبری باشد. 
معلم خالق می تواند قواعد بازی والیبال 
را مرور کند و ســپس تیم هــا و جدول 
امتیازات دراز مدت یا لیگ تشکیل دهد. 

 در حاشیه بازی
در تصاویر مربوط به فعالیت، کاغذهای 
ســؤال، تعدادی لگو رنگــی، دو جعبه 
اریگامی و دو نماد برای احســاس های 

»افتخار« و »تعجب« مشاهده می کنید.
کاغذهای ســؤال همان توپ والیبال 
فرضی هستند که باید بین گروه ها رد و 

بدل شود.
لگوهــای رنگــی بــرای گروه بندی 
تصادفی  بــه صــورت  دانش آمــوزان 
هســتند. مثاًل اگر 21 دانش آموز دارید 
و می خواهیــد همه آن هــا در فعالیت 
مشارکت داشته باشند می توانید 5 نفر 
را برای تیم اجرایــی، ۸ نفر را در یک 
تیم و ۸ نفر را در تیم دوم با این لگوها 
به صورت تصادفی گروه بندی کنید. به 
این صورت که پنج لگو سفید برای تیم 
اجرایی و هفت لگو سبز و یک لگو زرد 
و هفــت لگو آبی و یک لگــو قرمز و را 
برای تیم ها تهیــه کنید. تمام لگوها را 
در دست تان بریزید و از بچه ها بخواهید 
چشم هایشــان را ببندنــد و یک لگو 
بردارنــد و بعد از اینکــه همه یک لگو 

برداشــتند، چشم هایشان را باز کنند و 
با توضیح های شــما در گروه های خود 
قرار بگیرند. دانش آموزانی هم که تک 
لگو زرد و قرمز را برداشــته اند سرگروه 

تیم شان می شوند..
برای تیم اجرایی هــم می توانید این 

وظیفه ها را تعیین کنید:
نفر اول: برگه های ســؤال را که همان 
توپ والیبال هستند بین گروه ها جابجا 

کند.
نفر دوم و سوم: با یک جعبه اریگامی در 
کنار دو گروه قرار بگیرند و هر وقت یك 
تیم پاســخ صحیح نداد، از سرگروه تیم 
مهاجم یك لگو همرنگ گروه بگیرد و به 

عنوان امتیاز در جعبه بیاندازد.
نفر چهارم: زمان را اندازه بگیرد.

نفر پنجم: روبروی کالس بایستد و بعد 
از اینکه مشخص شد پاسخ سؤال درست 
اســت، نماِد احســاس »افتخار« و اگر 
مشخص شد پاسخ نادرست است، نماِد 

احساس»تعجب« را باال بیاورد.
در کل دست شما باز است برای شیوه 

گروه بندی و امتیازدهی. 
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انگيزش درونى 
مبناى مديریت كالس

۳۴

 یکی از مباحث مهــم در مدیریت 
کالس، ایجــاد انگیــزة یادگیــری در 
دانش آموزان است، مسئله ای که همیشه 
دغدغه بوده اســت. به گونه ای که همة 
معلمان به دنبال این هستند که چگونه 
انگیزة درس خواندن یا داشــتن انگیزه 
در یــک درس خاص را در دانش آموزان 
خود ایجاد کنند. ســؤالی که در اینجا 
مطرح می شــود، این اســت: آیــا واقعًا 
نشسته اند،  سرکالس  که  دانش آموزانی 
از ابتدا بی انگیزه بوده اند؟ بدون شــک 

نمی توان گفــت از همان ابتدا انگیزه ای 
وجود نداشــته است. در این زمینه باید 
به دنبال عواملی گشــت که بی انگیزگی 

را سبب می شوند. 
شــاید در ابتدا بهتر باشــد بدانیم در 
مغز ما چه اتفاقی رخ می دهد تا نسبت 
به یک فعالیت احســاس انگیزش باال یا 

پایین داشته باشیم. 
سیســتم پــاداش در مرکــز مغــز، 
هیپوتاالموس نام دارد. سیســتم تولید 
لذت به ما امکان می دهد از رفتاری لذت 

ببریم. سیســتم لیمبیک بــه یادگیری 
مغزی پــاداش می دهد و این پاداش ها، 
همان احساسات خوبی هستند که در ما 
ایجاد می شوند. تاالموس منطقة کلیدی 
مغز اســت که با پاداش درونی ارتباط 

دارد. 
آمیگــدال کــه در اعمال سیســتم 
لیمبیک قرار دارد، نسبت به احساسات 
و عواطــف حســاس اســت. آمیگدال 
جزئی از سیســتم اســت که به عنوان 
تنظیم کنندة توانایــی حافظه، با توجه 

مدیریت 
دکتر  بهارک طالبلوکالس
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به اهمیت هیجانــی آن، عمل می کند. 
در صورت نبود اســترس یا ترس زیاد، 
به قشــر  را  آمیگدال اطالعات ورودی 
جلــوی مغــز )PFC( هدایت می کند 
و ایــن اطالعــات از آنجا بــه حافظة 

بلند مدت انتقال می یابند. 
دوپامین با انگیزه و پاداش در ارتباط 
است. سطح انگیزة ما به دشواری درک 
شــدة ما از یک کار و پاداش درک شدة 
ناشی از انجام آن مربوط می شود. »این 
بدان معناست که وقتی پاداش کم باشد، 
انگیــزة کار پایین تر خواهــد بود.« اگر 
دشــواری درک شده از یک کار، به طور 
ناگهانــی، زمانی که انگیزه کم اســت، 
افزایش یابد، ســطح انگیزة ما بیشــتر 
خواهد شــد. حال در شرایط مختلفی، 
از  مختلفی  عملکردهای  مغز  سیســتم 

خود نشان می دهد. 
ســه عامل مهم کــه همة افــراد در 
زندگــی با آن درگیرند و در آن ها ایجاد 
انگیــزه می کند و در برخــی مواقع به 
نبود انگیــزه در انجام کاری می انجامد، 
شرایط گذشته، حال و آینده است. این 
در بی انگیزه  شــدن دانش آموزان تأثیر 

زیادی دارد. 

 اتفاقاتی که در گذشته رخ داده اند 
ناخوشــایند  مواقــع خاطرات  بعضی 
گذشــته، همانند خاطــرات بد از یک 
درس، یک معلم، موفق نشــدن در یک 
دوره یا یک درس و حتی تداعی خاطرات 
گذشته در شرایط کنونی، ممکن است 
بر انگیزة ما تأثیر بگــذارد. این اتفاقات 
و تداعی هــا در آمیگدال )بادامه( که در 
وســط مغز جای دارد، ذخیره می شوند. 
وقتی این تداعی هــا در مغز برانگیخته 
می شوند، چنان عمل می کنند که گویی 
حادثه در همان لحظــه در حال اتفاق 
افتادن است. در این حالت، آدرنالین در 
خون ترشح می شود و ما همان واکنش 
را که از قبل داشــتیم، از خود نشــان 

می دهیم. 

 شــرایط حال که بــا آن روبه رو 
هستیم 

در شــرایطی که در حال حاضر در آن 

قرار داریم، ممکن است مواردی از قبیل 
ترس از شکســت، بی احترامی، تهدید، 
نبود حق انتخاب، نبود بازخورد، شرایط 
نامناســب یادگیری، ارتباط نداشتن با 
معلم، ترس از برخــورد والدین و موارد 
مشــابه روی رفتار و عکس العمل ما در 

آن موقعیت تأثیر بگذارند. 

 توجه به آینده ای که پیش روست 
یادگیری،  نداشتن هدف مشخص در 
مــورد  در  دانش آمــوزان  باورهــای 
باور مثبت  نداشتن  توانایی های خود و 
نســبت به شــرایطی که پیش خواهد 
آمد، می توانند در نداشتن انگیزه برای 
انجام کار تأثیــر بگذارند. زمانی که ما 
نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم 
تفکر مثبت داشــته باشیم، لب پیشانی 
چپ در مغز درگیر می شود. در پی آن 
ترشــح می شود  آندروفین   یا  دوپامین 
کــه به حالــت پــاداش دادن به خود 
می انجامد و رفتــار را تقویت می کند. 
اینجــا هیپوتاالموس که مســئول  در 
سیســتم تولید پاداش و لذت است، با 
درون داد حســی و پــاداش به خود در 

ارتباط است. 
بر این اســاس می تــوان گفت، فرد 
واکنش های  متفاوت،  موقعیت های  در 
متعدد نشان می دهد. عالوه بر دریافت 
پاداش درونی  دریافت  بیرونی،  پاداش 
متفاوت  اینکــه  با  دانش آمــوزان،  در 
اســت، تأثیــر بیشــتری دارد. اغلب 
دانش آمــوزان انگیزش درونی دارند و 
انگیزش به موقعیت وابسته است.  این 
در کالس درس می تــوان کمک کرد 
انگیزش درونی دست  به  دانش آموزان 

کنند.  پیدا 
براســاس نظریة یادگیــری مبتنی بر 
مغز پیشنهاد می شود برای ایجاد انگیزة 
درونــی در دانش آموزان بــه موارد زیر 

توجه شود: 

 دوری از تهدید 
محیط یادگیری پر از مشــکل و ترس 
و اســترس زا، بــر یادگیــری تأثیر بد 
می گذارد و ممکن است انگیزة حضور را 

از دانش آموزان بگیرد. 

برای کسب  اجتماعی  مهارت های   
تجربه های بیشتر 

موقعیت هایــی کــه در آن هــا افراد 
مهارت هــای اجتماعی خــود را به کار 
می گیرنــد و در فعالیت هــای متنــوع 
شــرکت می کنند، به خصوص تشــکیل 
گروه های یادگیری و با شرکت در بحث 
آشــنا،  موضوعات  دربــارة  گفت وگو  و 

انگیزش درونی را افزایش می دهند. 

 تعیین هدف مشخص 
یادگیری، کاری  بودن هدف  مشخص 
انگیزه می دهد. زمانی که  به یادگیرنده 
ما بدانیم هدفی داریم و برای رسیدن به 
آن مســیرهای مختلفی پیش رو داریم، 

انگیزة بیشتری پیدا می کنیم. 

 بازخورد 
بازخورد بخشی اساســی از یادگیری 
مؤثــر و مهم تریــن منبــع انگیــزش 
درونی اســت. بازخــورد کمک می کند 
از شرایط  دانش آموزان درک درســتی 
خود داشته باشــند. همچنین، به آن ها 

یاد می دهد چگونه خودارزیابی کنند. 

 دادن حق انتخاب 
دادن حــق انتخاب در انجام تکالیف و 
ایجاد می کند.  انگیزش درونی  پروژه ها، 
دســتور العملی  فعالیت هاي  برعکــس، 

زیاد، بی انگیزگی ایجاد می کند. 
بنابراین، می توان گفت بی انگیزه بودن 
همیشه از ابتدا وجود ندارد، بلکه ممکن 
است شرایط و موقعیت ها منجر به بروز 
آن شوند. ممکن است دانش آموزی که 
به علت های متفــاوت در درس ریاضی 
انگیزه چندانی ندارد، در موقعیت دیگر، 
با ایجاد شــرایط انگیزنده، به این درس 

عالقه مند شود. 
با در نظر گرفتــن ویژگی ها و کارکرد 
مغز و نظریه های یادگیری مبتنی بر مغز 
در فعالیت های تدریس و مدیریت کالس 
خود می توان انگیزش درونی دانش آموزان 
را افزایــش داد. در این زمینه، خالقیت 
معلمان، به کارگیری فعالیت های متنوع 
و در نظر گرفتن عالقه های دانش آموزان 

بی تأثیر نیست.  
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 هر شکلی از تنبیه، هم غیرمحترمانه 
است و هم دلســردکننده. تنبیه بر چند 

پیش فرض غلط استوار است:
1. بــرای اینکه بچه هــا را وادار کنیم 
»عملکرد« بهتری داشته باشند، نخست 
باید آن ها را وادار کنیم »احساسی« بدتر 

را تجربه کنند.
2. اینکــه بچه هــا تــاوان کاری را که 
کرده اند، پس بدهند، مهم تر از آن اســت 

که از آن درس بگیرند.
3. بچه ها با کنتــرل و تهدید بهتر یاد 
می گیرند تا با بررسی نتایج انتخاب هایشان 

در یک محیط حمایت کننده.
در  تنبیــه  معمــول  صورت هــای 
مدرســه های ما عبارت اند از: فرستادن 
دانش آمــوز به دفتــر مدیر )یــا ناظم( 
مدرســه، تماس با منزل و احضار ولی، 
چســباندن اســم بچه هــا روی تخته، 
تحقیر و تهدید و سرزنش دانش آموزان 

در مقابــل هم کالســی ها، اخراج موقت 
از کالس و تعلیــق. نیــت اکثر معلمان 
به هنگام تنبیه خیر اســت. نظر تربیتی 
آن ها این اســت که تنبیــه بهترین راه 
برای تشویق دانش آموزان به انجام رفتار 

مناسب است.
اگر بدرفتاری بــرای مدت کوتاهی، به 
دلیل تنبیه، متوقف شــود، معلم ممکن 
است به اشــتباه فکر کند حق با او بوده 
اســت. این در حالی اســت کــه نتایج 
طوالنی مدت تنبیه عبارت اند از: سرپیچی 
یا اطاعت. اطاعت ممکن اســت خوب به 
نظر برسد، اما نه هنگامی که بهای آن کم 
شدن عزت نفس و اعتمادبه نفس یا پیروی 
کورکورانه باشــد. برخی از دانش آموزان 
وقتی تنبیه می شوند، اطاعت می کنند. اما 
این رفتار غالبًا از این ترس ناشی می شود 
که مبادا دوباره به دردسر بیفتند، نه از سر 
رغبت بــه همکاری که نتیجة آن احترام 

به خود و دیگران است. بقیة دانش آموزان 
در مقابل تنبیه، آشــکارا یا پنهانی بنای 
ســرپیچی و نافرمانی می گذارند. در هر 
دو صورت، تنبیه به جای پرورش جایگاه 
کنترل درونی مبتنی بــر خودانضباطی 
و جامعه گرایی، جایــگاه کنترل بیرونی 
را پرورش می دهــد. البته وقتی معلمان 
از تأثیــرات طوالنی مــدت تنبیــه روی 
دانش آمــوزان آگاه می شــوند، به طــور 
طبیعی تمایل پیــدا می کنند روش های 
برانگیختــن  بــرای  را  محترمانه تــری 

دانش آموزان به رفتار بهتر بیاموزند.
معلمان باید برای حذف تحقیر و تنبیه 
اولین قدم را بردارند تا محیطی حمایت گر، 
احترام برانگیز و مشوق یادگیری بیافرینند. 
آن ها می توانند با آمــوزش مهارت هایی 
برای پیدا کردن راه حل های غیرتنبیهی، 
کودکان را به راه درســت هدایت کنند. 
برای این کار الزم اســت در یک نشست 

مقاله
 سکینه عسلی طالکویی، دانشجوی دکترای تخصصی مشاورة دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(

۳۶

به جای 
تنبیه
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کالســی توضیح دهند کــه از این پس، 
به جای اســتفاده از تنبیه، به دنبال پیدا 

کردن راه حل خواهند بود.
اکثر معلمــان و دانش آموزان از مفهوم 
پیامدهای منطقی سوءاستفاده می کنند. 
آن ها می کوشند با تغییر نام تنبیه، آن را 
پیامد منطقی جلوه دهند. مفهوم پیامد 
منطقی این است که هر عملی که از انسان 
سر می زند، به طور منطقی پیامدی دارد 
که مســئولیتش به عهدة فاعل آن است. 
مثــاًل پیامد منطقی انجام ندادن تکلیف، 
نگرفتــن نمرة مربوط بــه انجام تکالیف 
است، یا پیامد منطقی خط خطی کردن 
دیوار کالس، تمیز کردن دیوار خط خطی 
شده است. پیامدهای منطقی، در صورت 
کاربرد صحیح، می توانند مسئولیت پذیری 
را به بهترین شــکل بــه بچه ها آموزش 
دهند و با حفظ متانــت و احترام، آن ها 
را با واقعیت های زندگی آشــنا سازند. در 
یک نشست کالسی، از دانش آموزان پایة 
پنجم خواسته شد پیامدهای منطقی را 
بــرای دو دانش آموزی کــه صدای زنگ 
کالس را نشنیدند و دیر به کالس آمدند 
با بارش فکری معین کنند. در زیر نظرات 

آن ها را مشاهده می کنید:
 اسم آن ها را روی تخته بنویسیم.

 وادارشــان کنیم به همان میزان که 
دیر بــه کالس آمده اند، بعد از کالس در 

مدرسه بمانند.
 همان میزان زمانی را که امروز تأخیر 
داشتند، از زمان زنگ تفریح فردایشان کم 

کنیم.
 آن هــا را از زنگ تفریح هــای فردا 

محروم کنیم.
 سرشــان فریاد بکشــیم تا بفهمند 

اشتباه کرده اند.
ســپس از دانش آموزان خواســته شد 
پیامدها را فراموش کنند و راه حل هایی را 
پیدا کنند که به دانش آموزان کمک کند 
سر موقع به کالس بیایند. در زیر فهرست 

راه حل ها را ببینید:
 می شــود همه با هم فریــاد بزنند: 

»زنگ!«
 می توانند نزدیک زنگ بازی کنند تا 

صدای آن را بشنوند.
 دیگران را نگاه کنند و مراقب باشند 

آن ها چه زمانی به کالس می روند.

 صدای زنگ بلندتر شود.
 یــک نفر را مأمور کننــد تا به آن ها 
یادآور شود وقت برگشتن به کالس است.
 وقتی زنگ بــه صدا در می آید، یک 

نفر بزند روی شانة آن ها.
این دو فهرســت، زمین تا آســمان با 
هم متفاوت اند. اولی تنبیهی است، روی 
گذشته تأکید می کند و به دنبال این است 
که بچه ها تاوان اشتباه هایشان را بپردازند. 
دومی راه حل مدار اســت و تکیه اش روی 
کمک کردن به بچه هاســت تا بتوانند در 
آینده عملکرد بهتری داشــته باشند. به 
بیان دیگر، فهرســت اول برای آزردن و 
فهرست دوم برای کمک کردن تهیه شده 
اســت. بر این موضوع تأکید می شود که 
مشــکالت را به عنوان فرصت هایی برای 

یادگیری در نظر بگیریم. 
گام دوم در آموزش، اســتفاده از قدرت 
دانش آموزان بــرای آموزش »راه حل های 

چهار میم« به شیوه های مثبت است.

 آموزش راه حل های چهار »میم«
فعالیــت 1. از کالس بخواهید روی 
مسئلة فرضی دانش آموزی کار کنند که 
روی میزش می نوشت. روی تختة کالس، 
پنج پیشنهاد زیر را برای حل کردن این 

مشکل فهرست کنید:
1. او را وادار کنیم یک هفته روی زمین 

بنشیند.
2. او را مجبــور کنیم تمــام میزهای 

کالس را تمیز کند.
3. او را وادار کنیم در حضور دیگران میز 

خود را تمیز کند.
4. از او بخواهیم معذرت خواهی کند.

5. از او بپرســیم دوست دارد میزش را 
االن تمیز کند یا موقع رفتن به خانه.

حــاال راه حل های چهار میــم را برای 
دانش آموزان توضیح دهید:

1. مرتبط
2. محترمانه

3. منطقی
4. مشخص )معلوم شده از پیش(

 »مرتبــط« بــه این معناســت که 
راه حل ها به طور مستقیم با رفتار ارتباط 
دارند. مثاًل وقتی دانش آموزان تکالیفشان 
را انجــام نمی دهند، فرســتادن آن ها به 
دفتر، به تکلیف فراموش شده ربط ندارد. 

راه حل مرتبط در این باره می تواند جبران 
تکلیف یا نگرفتن امتیازات مربوط به آن 

باشد.
 »محترمانــه« به این معناســت که 
معلمــان و دانش آموزان، احتــرام را در 
رفتار و لحــن گفتارشــان حفظ کنند. 
همچنین، به معنــی تبعیت از راه حل ها 
همراه با متانت و احترام اســت. »مایلی 
تکالیفت را زنگ ناهار انجام دهی یا بعد از 
مدرسه بمانی و تمامشان کنی«. درواقع، 
پیامد نباید شــامل سرزنش و سرکوفت، 
شرمساری و درد باشد و باید با قاطعیت و 

مهربانی اجرا شود.
 »منطقی« بــه معنای اضافه نکردن 
تنبیه اســت. مثاًل »حاال تو باید دوبرابر 
تکلیــف انجام دهی«. به عبــارت دیگر، 

پیامد باید بدون محکم کاری باشد.
 »مشــخص« یعنی اینکه به کودک 
اجــازه بدهیم از قبل بدانــد اگر او رفتار 
خاصی را اتخــاذ کند، چه اتفاقی خواهد 
افتاد )یا شــما چــه کار خواهید کرد(. به 
عبــارت دیگر، دانش آموزان پیشــاپیش 
می دانند اگر تکالیفشان را انجام ندهند، 
یــا باید آن را جبران کنند یا این خطر را 
بپذیرند که نمرة کمی بگیرند. برای اینکه 
مطلــب را برای دانش آموزانتان روشــن 
کنیــد، از آن ها بپرســید »آیا به نظرتان 
محترمانه است شما به خاطر چیزی که 
از آن اطالع نداشته اید، تنبیه شوید؟ مثاًل 
فرض کنید معلم در نظر داشــته باشــد 
هرکسی را که روی صندلی آبی بنشیند، 
اخــراج کند، ولی دربــارة تصمیمش به 

کسی چیزی نگوید.«
به ســراغ پنــج پیشــنهادی که روی 
تختــه نوشــته اید، برویــد. در مــورد 
پیشنهاد رأی گیری کنید که آیا مربوط، 
محترمانه، منطقی و مشخص هست یا نه. 
پیشــنهادهایی را که در قالب چهار میم 
نمی گنجند، خط بزنید. خاطرنشان کنید 
پیشــنهادی که هر چهار میم را داشته 
باشد، احتمااًل جایگزین خوبی برای تنبیه 
است. معلمان بسیاری هستند که از ابزار 
پیامدهای منطقی دست کشیده اند و به 
راه حل های چهار میم روی آورده اند. وقتی 
دانش آموزان برای رسیدن به راه حل های 
یک مشــکل بارش فکری داشتند، حتمًا 
باید به دانش آموز اجازه داده شود از بین 
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آن ها یکی را که فکر می کند بیش از همه 
سودمند است، انتخاب کند. این کار فضای 
امنی را برای شکوفایی مسئولیت پذیری 

تضمین می کند.
وقتــی کودکی میــزش را خط خطی 
می کند، به راحتی می توان نتیجه گرفت 
کــه پیامد مرتبط این اســت که کودک 
را واداریــم میزش را تمیــز کند. اما اگر 
میم های دیگر غایب باشــند، چه اتفاقی 
می افتــد؟ اگر برخورد معلــم محترمانه 
نباشد دیگر این پیامد یک پیامد منطقی 

نیست.
معلــم در مقابــل ســایر دانش آموزان 
کالس به علی می گوید: »علی، من تعجب 
می کنم وقتی می بینم تــو داری چنین 
کار زشــتی می کنی. همین االن آن میز 
را تمیز کن، وگرنه به پدر و مادرت خواهم 
گفت که تو چه کارهایی می کنی« و بعد 
تصور می کند کــه دارد از پیامد منطقی 
اســتفاده می کند. در ایــن مثال، احترام 
حذف شده و معلم با تحقیر و تهدید، به 
دنبال محکم کاری است. روش پیامدهای 
منطقی، در صورتی که رابطة خوبی بین 
کودک و معلم وجود داشــته باشد، مؤثر 
واقع می شود و در تعارض قدرت، به تنبیه 

تبدیل می شود.

 چه زمانی استفاده از پیامد منطقی 
مناسب است؟

اگــر دیدیم بــرای پیدا کــردن یک 
پیامد منطقی به تکاپو افتاده ایم، سرنخ 
اینجاست که شــاید به جای راه حل، به 

دنبال تنبیه می گردیم.
بعضــی از مواردی که بایــد از پیامد 

منطقی استفاده کنید، عبارت اند از:
الف. جایــی که موضوع ایمنی و خطر 

در بین باشد.
ب. وقتــی کودک از قــدرت یا انتقام 
استفاده می کند یا تظاهر به بی کفایتی 
می کنــد. هنگامــی کــه کــودک در 
انتقام اســت،  یا  جســت وجوی قدرت 
آن قدر ســرگرم به رخ کشــیدن برتری 
خود یا گرفتن انتقام از بزرگ سال است 
که معمواًل برایش مهم نیســت نتیجة 

اعمالش چیست.
در اینجــا الزم می دانــم بــه اهداف 

بدرفتاری کودکان اشاره کنم:

کودکان بــرای بدرفتاری های خود در 
خانه و مدرسه ممکن است چهار هدف 
داشته باشند که برای هرکدام باورهای 

نادرستی دارند:
1. جلب توجه بیجا: من تنها زمانی 
احساس تعلق و ارزشمندی می کنم که 

توجه کامل تو را داشته باشم.
2. قدرت طلبی بیجا: من فقط زمانی 
احساس تعلق و ارزشمندی می کنم که 
حرف حرف من باشد یا اگر هم این طور 

نشد، نگذارم که حرف حرف تو باشد.
3. انتقام جویی: درســت اســت که 
احســاس تعلق و ارزشمندی نمی کنم، 
اما دســت کم من هم می توانم اذیتشان 

کنم.
غیرممکن  بی کفایتی:  به  تظاهر   .۴
است بتوانم احساس تعلق و ارزشمندی 

کنم، پس بهتر است تسلیم شوم.
پیامدهای منطقــی برای هدف جلب 
توجــه کاربرد بهتری دارنــد. بنابراین، 
پیامدهای  از  مناســب  اســتفادة  برای 
منطقی، الزم اســت هــدف کودک از 

رفتارش را درک کنید.
اشتباه اســت اگر فکر کنید برای هر 
رفتــار یا حل هر مشــکل باید پیامدی 
منطقی وجود داشته باشد. روی پیامدها 
کمتــر تمرکــز کنید و بیشــتر به حل 
مسئله بپردازید. تمرکز بر حل مسئله به 
شما کمک می کند از ذهنیت تنبیهی و 

تالفی جویانه رهایی یابید.

 رابطۀ فرصت مســئولیت پیامد را 
برقرار کنید. 

هر فرصتــی یک مســئولیت مربوط 
به خــود دارد. پیامد آشــکار نپذیرفتن 
مسئولیت، از دست دادن فرصت است. 
برای مثال، بچه ها در طول زنگ تفریح 
فرصــت دارند از زمین بازی اســتفاده 
کنند. مسئولیت مربوط به آن، استفادة 
درســت از وســایل و رفتــار محترمانه 
با دیگر افراد اســت. وقتی با وســایل و 
افراد غیرمســئوالنه برخورد شود، پیامد 
منطقی، از دست دادن فرصت استفاده 
از زمیــن بازی به صورت موقت اســت. 
مســئولیت پذیری،  اینکــه حس  برای 
پاسخ گویی و توانمندی را به دانش آموزی 
که غیرمحترمانه عمــل می کند تلقین 

کنید، بگویید »فکر کن چقدر وقت الزم 
داری تا آرام شــوی. وقتی آماده شدی، 
از زمین بازی محترمانه اســتفاده کنی، 
به من خبر بده«. پیامدها تنها هنگامی 
مؤثرنــد که محترمانه اجرا شــوند و به 
محض اینکه دانش آمــوز برای پذیرش 
مســئولیت آماده شــد، بــه او فرصت 

دیگری داده شود.
با وجود تمام این رهنمودها، مهم است 
به یاد داشته باشیم که پیامدهای منطقی 
به نــدرت ضروری اند و تنها یک راه حل 
احتمالی هستند. در بیشتر موقعیت ها، 
جســت وجوی راه حل مؤثرتر است. این 
بدان معنا نیست که دانش آموزان نباید 
دربــارة پیامدهای منطقــی چیزی فرا 
پیامدهای منطقی  بگیرند. ولی وقتــی 
در چارچــوب مســئولیت پذیری فردی 
آموزش داده شوند، به نحو مناسب تری 
درک می شــوند. معلمان غالبًا مخالفت 
می کنند، اما دانش آموزان باید پیامدهای 
انتخاب هایشــان را در زندگــی واقعی 
تجربه کنند. مثاًل اگر با سرعت رانندگی 
کنند، ممکن اســت جریمه شوند یا اگر 

دزدی کنند، شاید به زندان بیفتند.
بــرای همیــن اســت کــه بایــد به 
دانش آمــوزان کمــک کنیــم پیامــد 
انتخاب هایشــان را براساس یک مبنای 
مسئولیت پذیری فردی و مهارت قضاوت 
درست درک کنند. در محیط تنبیه گرا، 
آن ها نه مسئولیت پذیری را فرا می گیرند، 
نه مهارت های قضاوت را. جریمه و زندان 
تنبیه هستند، چیزی که ما می خواهیم 
این است که به دانش آموزان کمک کنیم 

از آن اجتناب کنند. 
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یادداشت

همة این یافته ها بیشتر نظام آموزشی را 
مورد خطاب قرار می دهد و منشأ این گونه 
مســئله ها را مراجع آموزشــی و تربیتی 
می دانــد. در مطالعــات و پژوهش هــای 
آموزشی، به دنیای شگفت انگیزی وارد شدم 
و برای سؤاالت بسیارم، پاسخ هایی کاربردی 
و انجام شــدنی یافتم که غالب مسئله های 
این چنینی را با نگاه عمیق و قدیمی، لیکن 
غریب در بین امروزی هــا، به راحتی حل 
می کند. چندی پیش موضوع طب سنتی 
اســالمی- ایرانی را جدی تر از قبل دنبال 
می کردم و در ســایت های علمی مربوط، 
به دورة مزاج شناســی استاد خیراندیش 
برخــورد کــردم. البته به همــة معلمان 
دغدغه مند پیشــنهاد می دهــم این دورة 

حدود 20ســاعته را گوش دهند. در خالل 
همین بررسی ها، با برنامة تلویزیونی دکتر 
حسن اکبری آشنا شدم. ایشان متخصص 
آسیب شناســی، دانشــیار دانشگاه شهید 
بهشتی و محقق طب سنتی اسالمی- ایرانی 
دو کتاب »مثلث ســالمت« است و حدود 
200 مقالة کوتاه و بلند را به رشتة تحریر 
درآورده است. وقتی دیدگاه کاماًل کاربردی 
و مفید ایشان را در مجموعه دستورات حفظ 
سالمت براساس مبانی طب ایرانی- اسالمی 
با عنوان »مثلث سالمتی«، در زندگی روزانه 
و حرفه ای خودم دنبال کردم، شگفتی هایم 
بیشتر شد و خود را در آموزش تواناتر یافتم. 
در ایــن جایگاه، توصیه هــای حکیمانه 
و قدیمــی زیر موضوعیــت و کاربرد پیدا 

می کنند، مشکل گشا می شوند و گره های 
کور آموزشی را باز می کنند: 

 اگر شــب امتحان غذایی با مزاج گرم 
بخوری، آرامش بیشتری داری و امتحان را با 

نتیجة مطلوب تری می دهی. 
 بوییدن گل نرگس از بروز بیماری های 

متعددی پیشگیری می کند. 
 خوردن بی رویة فســت فود و غذاهای 
صنعتی و با مزاج سرد، باعث بی انگیزگی و 

کم هوشی دانش آموزان می شود. 
 استفاده از کالم مهربانانه، صمیمی و 
گرم در ارتباط های اجتماعی، به خصوص 
در کالس درس، افزایش نشــاط عمومی و 

کارایی بیشتر دانش آموزان را در پی دارد. 
 خواب سر شب و به موقع و سحرخیزی 

 چند سال است که در زمینة روش های 
نوین آموزشــی مطالعه و تحقیق می کنم. 
این گونه به نظر می رسد که بچه ها خالق و 
باهوش در سال اول ابتدایی وارد مدرسه 
می شوند و سیستم ناکارآمد آموزشی، پس 
از چند سال، افرادی بی انگیزه و غیرخالق 
به جامعه تحویل می دهد. با این برداشت، 
یک بار در بازة زمانی شش ماهه، چند نوع 
مدرسه در نقاط گوناگون داخل و خارج از 
کشور را از نزدیک مشاهده و در یک پروژة 
مشترک آموزشی همکاری کردم. در نتیجة 
شــگفت آوری که در مشاهداتم به دست 
آوردم، دانش آموزان را با ویژگی های مشابه 

به هم دیدم. 
برای نمونه، یک روش مشخص در انجام 
فعالیت علوم در یک روســتای دورافتاده 
در دل کویر ایران، با آموزش همان سناریو 
در مدرسة خاص و پیشرفته ای در تهران و 

همین طور در یک مدرسة مشابه در شهر 
پیننگ مالزی، یافته  های یکسان داشت که 
مصداق این ضرب المثل است: به هر کجا که 

روی آسمان همین رنگ است! 
از طــرف دیگر، پــای درد دل معلمان 
مشترکی  حرف های  می نشینی،  که  عزیز 

می شنوی؛ از قبیل: 
 معمــوالً در کالس هــای صبــح با 
دانش آموزان کم انرژی و خواب آلود مواجه 
هستیم و تدریس در کالس کارایی پایینی 

دارد. 
 دانش آموزان بی انگیزه و با تمرکز پایین 

در کالس درس حاضر می شوند. 
 بی دقتــی در حل مســائل ریاضی و 
محاسباتی و پاسخ دهی به پرسش ها بسیار 

زیاد است. 
 عموم دانش آموزان در سطوح گوناگون 
اضطراب دارند؛ به خصوص در طول روزها و 

جلسه های امتحان.
 دانش آموزان امروزی بسیار کم طاقت و 

بی حوصله هستند. 
 دانش آموزان بیشتر زمان کالس را به 
پرحرفی با بغل دستی و بی توجهی به درس 
می گذرانند. واقعــًا این وضعیت غیرقابل 

تحمل است. 
 به طور مرتــب در کالس وقت برای 
آموزش کم مــی آورم. بعضی وقت ها هم 
باید با برنامة مدرســه هماهنگ شویم که 
وقت کالس ها را برای برنامه های مناسبتی 
می گیرند. در این شرایط، نگرانی ما برای 
کمبود وقت بیشتر هم می شود و مدرسه به 

این موضوع توجهی نمی کند. 
 گاهی با پرخاشــگری و بی توجهی به 
مواجه  دانش آموزان  بیــن  آداب  و  رفتار 
می شــویم که باعث پدید آمدن اتفاقات 

نابهنجار و رنجش بزرگ ترها می شود. 

 فرزانه نوراللهي، دکتر حسن اکبري، متخصص آسیب شناسي 

خوراکی های 
چندگانه
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۴۰

 خوراک دیداری

دیدن صحنه های زیبا مثل یک منظرة زیبا یا یک 
گل بــا رنگ هــای دلربا و دیدن یک بــره، در حالی 
که مشغول نوشیدن شــیر مادر است، برای همة  ما 
غذاهای فرح بخش دیداری هســتند. نگاه کردن به 
صورت پدر و مادر و معلــم مهربان هم برای بچه ها 
یک خوراک بسیار خو شمزة دیداری است. برعکس، 
وقتــی به صفحة تلویزیون یا رایانه نگاه می کنیم، در 
هر ثانیه بیست وچهار قالب عکس از طریق چشم وارد 

مغز ما می شود و اگر این صحنه ها نامناسب هم باشند، در هر ثانیه بیست وچهار تیر 
زهر آگین به قلب ما و کودکان ما اصابت می کند و آثار مخربی در روح و جسم ما که 
متأثر دائمی و مســتقیم از روح است، دارد. ایجاد صحنه های زیبا در محیط خانه و 
محیط آموزشی و اداری، می تواند سالمت قلب، کبد و مغز ما را در پی داشته باشد 
که اعضای اصلی یا رئیسة بدن ما هستند و نقش تأمین انرژی برای سلول های بدن 

را برعهده دارند.

 غذای لمسی و جذبی

تمام انسان ها به محبت نیاز دارند و خواستار ابراز آن 
هســتند. در آغوش گرفتن، نوازش کردن و بوسیدن 
کودکان توسط پدر و مادر احساس بسیار لذت بخشی 
به کودکان می دهد و نوعی غذای لمسی بسیار عالی 
اســت که احســاس امنیت را در پی دارد و می تواند 
در آینده از رفتار ضداجتماعی ایشان جلوگیری کند. 
غذای جذبی هم از راه پوست مصرف می شود و نسبت 
به غذای خوردنی و نوشــیدنی اثر بسیار سریع تری 

دارد. یک روغن مالی ساده با روغن بنفشه برای پسران و روغن سیاه دانه برای دختر 
بچه ها، به همراه کمی مشت ومال مالیم، می تواند احساس عشق و محبت مادرانه یا 
پدرانه را در کودکان القا کند. این احساس حتی در نوزادان و شیرخواران نیز اتفاق 
می افتد و می تواند از بروز بیش فعالی، پرخاشگری و انزوای کودکان پیشگیری کند. 

 خوراک بویایی 

بوییدن رایحه های خوش یکی از خوراک های بسیار 
خوب برای روح و جســم ماست. برخالف عطرهای 
صنعتــی و شــیمیایی، که موجب خشــکی مغز و 
فراموشــی و آلزایمر می شــوند، بو کردن عطرهای 
طبیعی می تواند در تغذیة مغز، قلب و کبد بسیار مؤثر 
و مفید باشد. بوی میوة به، سیب، گالب و بیدمشک 
و بهارنارنج مقوی قلب است. بوی شکوفة سنجد می تواند در درمان ناباروری خانم ها 
مؤثر باشد. بوی اسفند و دود اســفند عامل ضدعفونی کنندة محیط  های خانگی و 
آموزشی و اداری است. استشمام جوشیدة شلغم در ضدعفونی کردن مجاری تنفسی 
بســیار مؤثر است. در مجموع، بهتر اســت همة ما از بوهای خوش به عنوان تغذیة 
بویایی اســتفاده و از بوهای بد و متعفن به شدت دوری کنیم، چون عامل تخریبی 

روح و جسمی ما و فرزندانمان خواهند بود. 

بــه افزایــش رزق و روزی مــادی و معنوی 
می انجامد. 

در فرصتی که از این شمارة مجله به دست 
آمده اســت، از شما دعوت می کنم با مطالب 
جالب و کاربردی طب سنتی اسالمی- ایرانی 
در کالس درس، از زبــان دکتر اکبری، با ما 

همراه باشید. 

 آیا بدن انسان فقط به 
غذای خوراکی نیاز دارد؟ 

شالودة بدن انسان سلول است و سلول های 
هر عضو با کارکرد و مسئولیت خود در بدن 
به فعالیت می پردازند. با همة  پیشرفتی که 
در علوم داشته ایم، هنوز تعداد دقیق سلول ها 
را نمی دانیم. مثاًل در رگ های خونی حدود 
80 هزار کیلومتر مویرگ وجود دارد که قطر 
متوســطی برابر با سه چهارم یک میلی متر 
دارنــد. رگ های خونی حاوی ســلول های 
اندوتلیال هستند که تنها 60 میکرون طول 
و 20 میکرون عرض دارند. بر این اســاس، 
تخمین می زننــد که تنها در مویرگ ها 2/5 
تریلیون سلول اندوتلیال وجود دارد. محققان 
بــا کنار هم قرار دادن تمام این اعداد و ارقام 
به رقم کلی 37 تریلیون سلول رسیده ا ند. در 
واقع، در بدن ما 37 تریلیون سلول وجود دارد 

که رقم شگفت انگیزی است. 
همة  ما می دانیم، تغذیه به عنوان سوخت 
ســلولی نقش اصلــی را در تأمیــن انرژی 
ســلولی ایفا می کند، اما باید بدانیم که بدن 
انسان بسیار پیچیده تر از آن است که تأمین 
انرژی صرفًا از طریق غذای دهانی باشد، بلکه 
غذاهای دیگری نیز در عملکرد ســلول های 
بدن نقــش دارند. با فرض اینکــه عمومًا با 
شــرایط تغذیه از راه دهــان )خوردنی ها و 
نوشیدنی های طبیعی و سالم( آشنا هستیم، 
انواع دیگر غذاهای الزم و ضروری برای رشد 
و سالمت سلول های گوناگون را که هر کدام 
وظیفــة خاصی در بدن ما بــه عهده دارند، 

معرفی می کنیم: 
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 خوراک شنیداری

حتمــًا اثر کالم زیبــا و محبت آمیز و کالم زشــت و قهر آمیز در روح خــود را تجربه 
کرده اید. وقتی مادری با صدای دل نشــین آکنده از عشق و محبت با کودک خود سخن 
می گوید، تأثیر شــگرفی بر روح کودک می گذارد. یا صدای الالیی مادر در گوش طفل، 
اثر آرام بخش معجزه آسایی دارد! وقتی صوت زیبای تالوت قرآن به گوش ما می رسد، چه 
حالت آرامشــی در ما ایجاد می  کند و وقتی صدای موسیقی عبور نهر آب را می شنویم، 
چه لذتی می بریم! این ها همگی نمونه هایی از غذاهای شنیداری هستند که می توانیم از 
آن ها در اصالح سبک زندگی خود به خوبی بهره ببریم و به خصوص در زیبا کردن زندگی 
بچه هایمان از آن ها استفاده  کنیم. برعکس، نمونه هایی از همین غذاها اثرات مخربی هم 
در روح همة  ما و به ویژه بچه های ما دارند. صدای گوش خراش موتور سیکلت ها، کامیون ها 
و صــدای دعوای پدر و مــادر و فریاد های والدین عصبانی می تواند بند دل کودکان ما را 
پاره و آن ها را گوشــه گیر و منزوی کند! صدای تشویق و آفرین هم مدرسه ای ها و اولیا و 

بچه های کالس هم خیلی می تواند روی افزایش اعتماد به نفس کودکان ما مؤثر باشد. 

 خوراک ذهنی و پنداری 

مثبت اندیشــی و ُحسن ظن می تواند اثر بسیار خوبی بر رفتار انسان داشته باشد. اینکه 
مــا و فرزندانمان فکر کنیم دیگران بر مــا ترجیح دارند و ما باید تالش کنیم همه با هم 
خوش حال، خوشبخت و در رفاه باشیم و برای موفقیت و سعادتمندی دیگران دعا کنیم، 
نوعی انرژی مثبت و هم افزایی عالی در جامعه ایجاد می کند که خود مانع بروز بســیاری 

از بیماری های روحی مانند حسد و بخل می شود. 
این خوراک خوراکی بسیار مهم و واجب برای جسم و روح ماست. برعکس، اندیشه های 
منفی و سوء ظن نسبت به دیگران و خودخواهی و خودبینی عامل بیماری های خطرناکی 
مثل بخل و حســد و تکبر و ظلم و ستم به دیگران و ناامن شدن فضای مادی و معنوی 

جامعه می شود. 

 خوراک ُانسی )دعا و توسل(

دعا و نیایش با پروردگار متعال یک غذای روحی بســیار ارزشــمند اســت. اعتقاد به 
وجود خدای متعال باعــث آرامش روحی و اتکا به قدرت الیزال حضرت حق، و ابراز راز 
و نیاز به درگاه باری تعالی، عامل حل مشــکالت جســمی و روحی است. انسان هایی که 
ابتــدای این عالم را بی شــعور و تاریک و انتهای زندگی خــود را نابودی و عدم و تیره و 
تار می بینند، همواره نگران و مضطرب هســتند و به پوچی رســیدن آخر زندگی را یک 
پایان وحشــتناک در نیســتی می پندارند و انگیزة ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی را 
به طور واقعی ندارند. در چنین شــرایط روحی، نوجوانان و جوانان بیشتر در معرض خطر 
افســردگی و بی انگیزگی قرار می گیرند و احتمال خطر خودکشــی در این انســان های 
بی ایمان به خدای متعال وجود دارد. الزم اســت ضمن اصالح تغذیة دهانی، زمینه های 
الزم برای بهره برداری خود و فرزندانمان از غذاهای شنیداری، دیداری، بویایی، جنسی، 
جذبی، ذهنی و نیایش و راز و نیاز و دعا و نماز در محیط منزل، محیط های آموزشــی و 
اداری را فراهم کنیم تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد های مردم عزیز کشورمان، 

به خصوص نونهاالن، نوجوانان و جوانان باشیم.
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سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

باِغ کوهستان
 به زعم خودم جزو خوشبخت ترین 
معلمــان بودم که در بدو اســتخدام در 
شهر خودم مشــغول به کار شدم. خودم 
را آمــاده کــرده بودم مطابــق تعهدم، 
دســت کم پنــج ســال اول تدریس را 
به روســتا یا شــهرهای اطــراف بروم. 
تدریــس در شــهرهای حاشــیه ای به 
نظرم خیلی سخت بود و تحمل شرایط 
ســخت رفت وآمد در روزهــای برفی و 
یخبنــدان زمســتان غیرممکن به نظر 
می رسید. همة دوســتانم که سال های 
قبل اســتخدام شــده بودند، کار خود 
را از مناطــق محــروم و مدرســه های 
حاشیه ای شروع کرده بودند و هرکدام، 
از مشــکالت خاصی که با آن ها مواجه 
بودند، می گفتنــد. در برخی مناطق، به 
علت دوری راه، امکان رفت وآمد روزانه 
وجود نداشت و دبیران به اسکان در آن 

مناطق مجبور می شدند.
اســکان در شــهری دیگــر و دور از 
خانواده، کابوســی برای مــن بود. ولی 
اقبال یار من بود و شــهر من نیاز مبرم 
به دبیر فیزیک داشــت. بــرای معرفی 
خــودم و تعییــن محل تدریــس، به 
دایرة متوســطه مراجعه کردم. مسئول 
متوســطه با فهمیدن رشــتة تدریسم 
پرسید: »دوست دارید در کدام مدرسه 
تدریس کنید؟« من با خوشــحالی توأم 
با شگفتی پاســخ دادم: »صدیقة کبری 
)سالم اهلل علیها(«. به همین راحتی شدم 
اولیا برای  دبیر فیزیک مدرســه ای که 
ثبت نام فرزندانشان در آن ساعت ها صف 
می کشیدند. این مدرسه فقط پنج دقیقه 
تا خانة ما فاصله داشت و درواقع بهترین 
انتخاب ممکن برای من بود. احســاس 
غرور می کردم و لحظه شماری می کردم 
تا اول مهر فرا برســد. هنوز دو هفته تا 
شروع سال تحصیلی مانده بود که تلفن 
به صدا درآمد و مســئول متوســطه از 
من خواســت به اداره بروم. آنجا بود که 

خاطره
 سکینه نوروزپور، آذربایجان غربی، خوی - تصویرگر: سید میثم موسوی

رتبۀ 
دوم
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فهمیدم مدرسة حضرت زینب )سالم اهلل 
علیهــا(، در بخــش فیــرورق، واقع در 
اطراف شــهر خوی، دبیر فیزیک ندارد. 
از من خواسته شــد در شیفت مخالف 
به این بخش بروم و تدریس کنم. کمی 
فکر کردم و گفتم: »روزی 12 ســاعت 
تدریــس فیزیک، آن هم در ســال اول 
تدریس، برایم سخت و شاید غیرممکن 
باشد!« کارکنان متوسطه با کلی دلیل و 
برهان مرا متقاعد کردند که از پس این 
کار برمی آیم و من هم با اکراه پذیرفتم.

روز اول مهر، شیفت صبح، با ناراحتی 
به مدرســة زینــب رفتم؛ مدرســه ای 
کوچک و فرسوده که همه جای آن بوی 
کهنگی می داد. وارد کالس که شــدم، 
رنگ و روی پریدة دانش آموزان نشــان 
از محرومیت و فقر آن ها داشــت. اوایل 
کار، تدریس در آنجا، برخالف دبیرستان 
صدیقه )ســالم اهلل علیها(، که با شور و 
نشاط بسیار همراه بود، با تردید و نوعی 
سستی توأم بود. رفته رفته  پرده ها کنار 
رفت و تفاوت ها مقابل دیدگانم آشــکار 
شــد. در مدرســة برخوردار شهری، با 
دانش آموزانــی مواجه بودم که ســوای 
مدرســه، از انــواع امکانات آموزشــی 
بیرون از مدرسه برای یادگیری استفاده 
می کردند. مدرســه بــرای آن ها مکانی 
برای وقت گذرانی بود و بعدازظهر برای 
یادگیری به آموزشگاه مراجعه می کردند. 
انگیزة یادگیری در اکثر آن ها پایین بود، 
در حالی که در مدرســة محروم، بچه ها 
سراپا گوش بودند. آن ها تالش می کردند 
آنچــه را آموزش می دهم، به عمق جان 
بســپارند. قدرشناسی در نگاهشان موج 
می زد. اختالف ســنی چندانی با آن ها 
نداشتم و خیلی زود رابطة عاطفی بین 
ما شــکل گرفت. خیلی زود مورد مهر و 
محبت دانش آموزان و اولیای آن ها قرار 
گرفتم. همه چیز دست به دست هم داد 
به من بیاموزد پیش داوری نکنم. روز به 

روز طــرز فکرم تغییر کرد و کم کــم برخالف تصور اولیه، 
آنجا برایم بهشــت زودرس شد. با شــور و اشتیاق فراوان 
به فیرورق می رفتم و هیچ دوســت نداشتم ساعت کاری 
به پایان رســد. گل های وحشــی که بچه ها هر صبح در 
کالس قرار می دادند، اشــعار زیبایی که هر روز صبح روی 
تابلو می نوشتند، استقبال و بدرقة باشکوهی که هر روز از 
معلمان به عمــل می آوردند، تالش وافری که برای درس 
خواندن داشــتند و از همه مهم تر کوششی که برای حل 
مشکل هم کالســی های خود داشــتند، آنجا را برای من 

خاص و دوست داشتنی کرده بود.
پــس از چند ماهــی از حضورم در این شــهر، یک روز 
شــهردار به مدرسه آمد و خبر خوشــی به دانش آموزان 
داد. قرار بود در این شــهر سرســبز پارکی احداث شود. 
آقای شــهردار از ما خواســت به عنــوان بازدیدکنندگان 
ویژه، دانش آموزان را برای تشــویق به حفظ محیط زیست 
و هواخــوری، به محل مورد نظــر ببریم. بعد از یک هفته 
انتظار که روز موعود فرا رسید، دانش آموزانم آقای شهردار 
و اولیای مدرسه را شــگفت زده کردند. ما با کمال تعجب 
دیدیم هرکدام از دانش آموزان با دو یا سه نهال آمده بود. 
هماهنگی و همدلی آن ها بی نظیر بود. در طول ســه روز 
برنامه ریزی کرده و به صــورت خودجوش تصمیم گرفته 
بودند ســهمی در احداث پارک داشته باشند. حاال دیگر 
با دســتان پر به پارک می رفتیم. آقای شهردار به مدرسه 
آمده بود و با نشــان دادن کوه خشــکی که در آینده قرار 
بود به جنگل زیبایی تبدیل شود، سعی داشت برای حفظ 
محیط زیســت فرهنگ ســازی کند و پــارک را در مقابل 
آسیب های احتمالی ســال های آتی بیمه کند، اما متوجه 
شــد این بچه ها چندیــن گام از او جلوترند و کمر همت 

بسته اند تا شهرداری را مساعدت کنند.
در طول هفت ساعتی که آنجا بودیم، دانش آموزان حدود 
صد و پنجاه درخت از نوع مثمر و غیرمثمر در آنجا کاشتند. 
این پارک که »داغالرباغی« نام دارد، بیســت ســال پیش 
چند کوه و تپة خشــک بود، اما امروز به یکی از زیباترین 
پار ک ها تبدیل شده اســت. وقتی به این پارک می روم، با 
دیدن درختان تنومند و سرســبزش، یاد آن روز می افتم و 

درسی که آن روز از دانش آموزان نوجوانم گرفتم.
تدریس در این مدرسه برایم همراه بود با کسب کوله باری 
از تجربه که در طول بیســت سال تدریسم تمام موفقیتم 
را مدیون آن فضای صمیمی، دانش آموزان بااراده، تالشگر 

و قدرشناس هستم 
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 وقتــی دانشــجوی تربیت معلم 
بودم، الگوهای تربیتی روان شناســان 
و فیلسوفان غربی را از استادان خود 
می آموختم و با اشــتیاق، آن ها را در 
کالس و کارورزی به کار می بســتم. 
اکنون که به آن زمان برمی گردم، اگر 
چه احســاس می کنم آن آموخته ها 
بــرای ادارة کالس و رفع مشــکالت 
گوناگون دانش آمــوزان کمک خوبی 
از  بوده اســت، ولــی در مجمــوع، 
رضایت  خروجی شــاگردان خــودم 

قلبی ندارم. 
حــال،  بعد از ســال ها، نســبت به 
درستی مســیری که تاکنون پیموده، 

مردد شده ام! 
هر چنــد وقت یــک بــار، یکی از 
استادان مطرح کشور، سبک جدیدی 
از تربیت را مطــرح می کند و دوره ها 
و نشــریات و کتاب هایــی را به خود 
مانند  هــم  من  می دهد.  اختصــاص 
دیگر همکاران، بــا بهره گیری از این 
آموزه ها، از الگوی قبلی انتقاد می کنم 
و با قــدرت در اجــرای روش جدید 
می کوشــم. اما پس از مدتی مشاهده 
می کنیم اســتاد بعدی همین روش را 
به باد انتقاد می گیرد و الگوی خود را 

معرفی می کند. 
خســته شــده ام! گاهی خــودم را 
دلداری می دهم که این ها نشان دهندة 

پیشــرفت علم اســت و من به عنوان 
آموزگاری کوشــا، باید تالش کنم با 
آخرین دستاوردهای نوین دانش خود 
را به روز رســانی کنم. اما به راســتی 
راهــی برای خــروج از ایــن تحیر و 
بالتکلیفی مداوم وجود ندارد؟! بعضی 
وقت ها می اندیشم »پدران ما محصول 
تربیت معلمــان بودند که از این همه 
نظریــه و فلســفه و الگــوی تربیتی 
و سیســتم فــالن و بهمــان اطالعی 
نداشــتند. آیا آن ها بهتر تربیت شدند 

یا دانش آموزان ما؟!« 
به راســتی، آموزگار حاج قاســم 
سلیمانی که بود که چنین اسطوره ای 
پــرورش داد؟ مدرســة آن ها با روش 
»مونته  یا  می شــد  اداره  »شناختی« 

سوری«؟ 
رشــد او محصول کدام نظام تربیتی 
بود؟ آیــا آنچه ما به عنــوان »دانش  
نقشة  آموختیم،  دانشگاه  در  تربیتی« 
راه تربیت افرادی چون حاج قاســم را 

به ما می دهد؟
افــرادی که بــا روش هــای هر روز 
متفــاوت مــا تربیــت شــده اند، چه 
چــه  بایــد  و  دارنــد  ویژگی هایــی 
ویژگی هایی داشته باشند؟ اگر انسان 
امثال ســردار ســلیمانی  ما  مطلوب 
هســتند، از کجا می توان نســخه ای 
یافت کــه روش تربیتی آن ها را به ما 

یادداشت
 دکتر میثم صداقت زاده

حاج قاسم
چگونه سلیمانی شد؟
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بیاموزد؟ آیا نسخه های غربی این کار 
را می کنند؟ 

نظر می رســد ســلیمانی ها در  به 
»مدرسة انقالب« و بر اساس نگرش 
امام خمینی بــه عالم و آدم پرورش 
یافته اند. هر کدام از شهدای انقالب، 
دفــاع مقــدس و مدافعــان حرم در 
خانواده هــا و مدرســه های گوناگون 
تربیت شــده بودند، اما آنچه آن ها را 
متحول کرد و همه را در قامت شهید 
استوار ساخت، انقالب اسالمی بود. به 
راستی آیا انقالب اسالمی را می توان 
به  عنوان یک نســخة تربیتی معرفی 
کــرد؟ اگر انقالب اســالمی نســخة 

تربیتی نیست، پس چیست؟

 امام انقالب کرد 
تا انسان تربیت کند. 

انقالِب امام انســان تربیت می کند. 
انقالِب امام انســان تربیــت کرد! اما 
چه انسانی؟ آیا انســان تربیت شده 
در انقالب امام، با انسان پرورش یافته 
بــا  روان شناســی،  مکتب هــای  در 
یکدیگر متفاوت اند؟ ریشة این تفاوت 

کجاست؟ 
بله. روان شناســان هــم می گویند 
انقالب و تحــوالت اجتماعی افراد را 
پختــه و آب دیده می کنند. اما آیا هر 

تحولی قاسم سلیمانی می سازد؟! 
انقــالب اســالمی بــا کودتاهــا و 
بی ریشــه  اجتماعــِی  آشــوب های 
متفاوت بود. این انقالب بر اندیشــة 
بود  مبتنی  و مجتهــدی  فیلســوف 
که انســان را آن گونه کــه خالق او 
معرفــی کــرد، می شــناخت؛ نه بر 
اساس نظریه های تقلیل گرایانة غربی. 
رهبــری این انقالب بــه عهدة عالم 
مجاهدی بــود که فهمــی عمیق و 
دقیق از هستی داشت، نه اندیشه ای 
سطحی و محدود به دنیای مادی. او 
توانست روح افراد را که به طور فطری 

به عالمی دیگر متصل بود؛ در اختیار 
بگیرد و با تقویت شوق معنوی آن ها، 
در جهت مســیری که خود پیموده 
بود، حرکتشــان دهــد و کماالتی را 
که خود به آن ها رسیده  بود، به آن ها 

هدیه کند. 
و اگــر تربیت، »حرکــت در جهت 

کمال« نیست، پس چیست؟ 
اگر تربیت این اســت، چه کســی 
نقطة کمال را به ما معرفی می کند؟ 
این مســیر چگونه  پیمــودن  روش 
است؟ مربی چگونه متربی را در این 

راه یاری می کند؟ 
مربــی واقعی خــود را بــه ظواهر 
رفتــاری و دانشــی متربــی محدود 
نمی کنــد. او می داند نــه روش های 
جدید و قدیم آموزشــی برای انتقال 
مفاهیم به دانش آموزان، و نه تشویق 
و تنبیه ها و دیگر روش های رفتار ساز، 
هیچ کدام »انســان« نمی سازند. در 
نهایــت بــه او دانش می بخشــند یا 
رفتــارش را اصالح می کنند. اما خود 
انسان چگونه ساخته می شود؟ مربی 
واقعی با روح متربــی کار دارد، نه با 
علم و عمل ظاهــری او. اگرچه این 
ظواهــر مقدمة باطن هســتند، ولی 

فقط مقدمه اند؛ فقط مقدمه! 
بــرای راهیابی بــه روح دانش آموز 
باید در قلب او نفــوذ کرد؛ از طریق 
محبت و تواضع. از طریق گره خوردن 
بــا گرایش های عمیــق و فطری در 
وجود او؛ از طریق اســتفاده از فراز و 

نشیب های محیطی و اجتماعی. 
بعد از نفوذ در قلــب متربی، آنچه 
در روح مربی هســت، به روح متربی 
نیز سرایت می کند و منتقل می شود. 
اگر عاشــق پول و ثروتیم یا شیفتة 
نیــز  قــدرت، دانش آمــوزان  و  زور 
ناخودآگاه همان می شوند. اگر مؤمن 
به خدا و قیامتیم و دوســتدار اولیای 
الهی، آن ها نیز ایمان خواهند آورد و 

اهل والیت خواهد شد.
تربیت، ســاخته شدن شخصیت ها 
ایمان اســت، نه تغییر دادن  توسط 
رفتارها توســط ترفند ها، و نه انتقال 

مفاهیم در قالب های آموزشی. 
امام بــه جای اینکه با تک تک افراد 
ارتباط مســتقیم برقرار کنــد، یا بر 
فنون آموزشــی تأکید کند، روح ها را 
متحد کرد و نســلی مجاهد و پاک باز 
پرورش داد؛ البته از شرایط زمانه نیز 

یاری گرفت. 
معلم مدرسه نیز به جای تمرکز بر 
الگوها و نسخه های گوناگون، باید دو 

گام مهم را طی کند: 
 ایجاد ارتباط قلبی با متربی 

 اصالح قلب خود 
در این صورت اســت که به تدریج 

تربیت حقیقی رخ خواهد داد. 
اگرچــه قــرار گرفتــن در کوران 
حوادث و فراهم کردن بستر تربیتی 
بسیار مهم اســت، این بستر تربیتی 
می تواند مبارزات انقالبی و اجتماعی 
یا جنگ تحمیلی باشــد، یــا کار و 
تالش روزانه در زمین کشــاورزی یا 
نانوایی یا مطالعه و مباحثة در س های 
تخصصی، یــا ورزش و اردو و رقابت 
علمــی، یا حضور فعاالنــه در فضای 

مجازی برای دفاع از ارزش ها و... 
اما آنچه اصل است، »نفوذ در قلب 
متربی« و »ارتقای روحی« اوســت. 
حال سؤال این است که این دو گام 
چطــور حاصل خواهد شــد؟ چطور 
قلب خود را به قلب متربی خود گره 
بزنیــم؟ چطور خود را اصالح کنیم؟ 
اساســًا اصالح قلب خود چه معنایی 
دارد؟ چه انســانی را اصالح شده و 
کســی  چه  می دانیم؟  یافته  رشــد 
انسان تربیت شده و مطلوب را برای 

ما تعریف کرده است و می کند؟ 
به  ان شا ءاهلل در شــماره های دیگر 

این پرسش ها پاسخ خواهیم داد. 
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یک مسیر، سه مسافر
 پس از گذشــت بیش از 30 ســال 
هنــوز طنین حرف هایش توی گوشــم 
هســت که بــا لحن مهربــان و آرامش 
می گفت: »معلم باید ســه خصلت بارز 
داشته باشد: عشق،  ایثار و مهربانی. اگر 
این ویژگی  در کسی وجود نداشته باشد، 

نباید این مسیر اشتباه را ادامه بدهد.«
آموزش وپــرورش  ادارة  پله هــای  از 
کــه پایین می آمدم، هنــوز ابالغ اولین 
روز کاری دســتم بود. دلشورة عجیبی 
داشــتم. اصالً  نمی دانستم روستایی که 
باید اولین سال خدمتم را آنجا بگذرانم، 
کجاســت؟ نوعی خوش حالی مخفی نیز 
تــه دلم موجب می زد کــه پس از دورة 
تربیت معلم می توانــم به عنوان آموزگار 
اندوخته های خــودم را به بچه های این 

مرز و بوم انتقال بدهم.
نگاهی به ابــالغ انداختم. بعد به دقت 
آن را تا کــردم و گذاشــتم توی کیف 
ســیاهی که همیشــه همراهــم بود. از 
صبح اول وقت که آمــده بودم اداره، تا 
االن که ساعت نزدیک 12 بود، یک ریز 
باران می آمد. حــس کردم آدم هایی که 
توی اداره رفت و آمد می کنند، هر کدام 
شــخصیت و جایگاه فرهنگــی ویژه ای 
دارند و با آدم های بیرون فرق می کنند؛ 
حرف هــای حســاب  شــده،  رفتارهای 
ســنجیده و برخوردهــای منطقی. اگر 
چه آن اوایــل از رفتارهای در چارچوب 
زیاد خوشم نمی آمد، ولی بعدها احساس 
کردم برای تعریف جایگاه معلم بسیاری 

از این رفتارها الزم و اساسی است.

از در اداره که بیرون آمدم، هنوز باران 
می آمد. با ســرعت رفتم طرف مسجدی 
که روبــه روی ادارة آموزش وپرورش قرار 
داشت. نماز که می خواندم، دوباره فکرم 
رفت به محل خدمت معلمی که چگونه 
جایی می تواند باشــد. چهــرة بچه های 
معصوم و محروم روســتا توی ذهنم رژه 
می رفت. از مســجد بیرون آمدم. بیرون 
شــهر قدم زدم، زیر باران روزهای آخر 

تابستان لذت داشت.
باید می آمدم جویبار تا وسایل زندگی 
یک نفــره را آماده کنم. بــرای رفتن به 
کجور؛ روســتایی در دل کوهستان های 
البرز مرکــزی. مینی بــوس را که کنار 
پاهایم ترمز زد، بدون ذره ای درنگ سوار 
شدم. روی صندلی دو نفره که یک جای 

خالی داشت نشستم.
محکم چســبیدم به کیف سیاهی که 
توی دستم بود. باز هم رفتن به روستای 
محل خدمت تمام ذهنم را احاطه کرد. 
به این فکــر می کردم که آیا می توانم از 
پس مســئولیت خطیــر معلمی برآیم؟ 
آیــا می توانم به عنوان معلــم، راهنمای 
تعدادی از دانش آموزانی باشم که تمام 
امیدشان معلمی است که هیچ تجربه ای 
از آمــوزش و تدریس نــدارد اما ته دلم 
شــعله ای موج می زد کــه می توانم در 
این مســیر آدم موفقی باشــم و همین 
باعــث دلگرمــی و آرامش نســبی من 
می شــد. مینی بوس توی جــادة کناره 
پیش می رفت. زمزمة مسافران به گوش 
می رســید. اما هیچ کــدام از حرف ها را 
نمی فهمیدم. درخت های حاشیة خیابان 
از بارانی که می بارید شسته شده بودند. 
با دست شیشة بخار بستة مینی بوس را 
پاک کردم. منظرة دریا به همراه ماشین 
پیش می آمد. موج های بلند خودشــان 
را می کوبیدند روی شــن های ســاحل. 
بعد بــا دهان کف کرده برمی گشــتند 
توی دریا. دوســت داشــتم این مسیر 
زودتر تمام شــود. راننده نگاهی به آینه 
انداخــت و ناگهان با صدای خفه ای داد 

زد: »محمود آباد.«
آقایی که کنار دســتم نشســته بود، 
خــودش را جابه جــا کــرد و از جایش 
بلند شــد. لبخندی زد و با ســر از من 
خداحافظی کــرد. رفتم کنــار پنجره، 
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خودم را چسباندم به شیشة مینی بوس. 
پــس از چنــد لحظه، مردی مســن با 
پوشه ای زرد رنگ و جعبه ای شیرینی از 

پله های ماشین باال آمد.
نگاهم که به نگاهش افتاد، شــخصیت 
آدم هایی که امروز توی اداره دیده بودم 
برایم تداعی شــده بود. با موهایی سفید 
و کت و شــلواری آراســته و تیره رنگ، 
آرامش قشــنگی توی چهــره اش موج 
می زد. کنارم که نشست، نگاهی مهربان 
به من انداخت. حس کردم سال هاســت 
بگویم،  تا خواستم سالم  می شناسمش. 
دستش را گذاشــت روی شانة من و با 

لبخندی گفت: »سالم جوون.« 
خجالت کشیدم. سالمش را جواب دادم 
و ســکوت کردم. مینی بوس غرشی کرد 
و دوباره به راه افتاد. ســرم را چسباندم 
بــه صندلی و دوباره رفتــم تو فکر؛ فکر 
اولین ابالغ معلمی، رفتن به روســتایی 
دورافتــاده، دوری از خانواده، تنهایی و 
آشنایی با محیطی که هیچ گونه ذهنیتی 

از آن نداشتم.
غرق فکرهایی بودم کــه از اول صبح 
توی ســرم می چرخید. مردی که کنارم 
نشسته بود،  پوشة زرد رنگش را باز کرد 
و سرش را چندبار تکان داد. ته صدایش 
آهی بلند شــد که فقط من می توانستم 
بشــنوم. آن روز اصالً  مفهــوم آن آه را 
نفهمیــدم. اصاًل برایم مهــم نبود. فقط 

دوست داشتم زودتر برسم خانه.
مرد مسن، پوشــه اش را که بست،  رو 
کرد به من و با همان صدای شــمرده و 

آرامش گفت: »ماشین از کجا می یاد« 
سرم را از روی صندلی جدا کردم و در 
حالی که محکم کیف سیاهم را چسبیده 

بودم، با بی حالی گفتم: »نوشهر.«
ـ بچة نوشهری؟

گفتم: »نه آقــا. رفتم ابالغ محل کارم 
را بگیرم.«

مرد مســن تکانی به خــودش داد و 
نیم تنة خودش را کرد طرف من و ادامه 
داد: »ابالغ چــه کاری؟ قــراره چکاره 

بشی؟«
خودم را از خیاالت مهاجمی که از اول 
راه همراهم بودند جدا کردم و با لبخند 
گفتم: »امروز اولین روزی است که معلم 
شــده ام. در حالی که زیپ کیف سیاهم 

را باز می کردم، ابالغ تا شــده ام را بیرون 
کشیدم و به مرد مسن نشان دادم. اینم 

ابالغ اولین روز کاری من.«
چشــم های مرد مســن برقــی زد. با 
خوشــحالی ای که نمی توانســت آن را 
پنهان کند، دســتش را دوباره گذاشت 
روی شــانة من. احســاس کردم چیزی 
شــبیه همان آه از ته گلویــش بیرون 
آمــد. مکث کرد. بعد با صدایی که کمی 
تغییر کرده بود، گفت: »چه خوب! پس 

همکاریم با هم. چه اتفاق جالبی !«
وقتی حرف مــی زد، به چهره اش نگاه 
می کردم. چین های پیشانی اش حکایت 
از ســال ها تجربه داشت. دور چشم های 
روشنش چروک هایی نقش بسته بودند 
که روزگار برایش بــه ارمغان آورده بود 
و امروز با کوهی از تجربه، در اولین روز 
معلمی ام، کنارم نشســته بود. احساس 
کردم خیلی بزرگ شدم. احساس کردم 
خیلی می توانــم از عهــدة تدریس در 

کالس برآیم.
پوشــة زرد رنگش را باز کرد و برگه ای 
از البه الی آن جدا کرد و گذاشــت روی 
کیف ســیاهم و ادامه داد: »منتها امروز 
آخرین روز معلمی من اســت. این هم 
برگه بازنشســتگی من. بعد از سی سال 
خدمــت در آموزش وپــرورش، امــروز 
بازنشسته شده ام با این برگه و شیرینی 

می روم خانه.«
به یاد معلم هایی افتادم که ســال های 
ســال در دوران تحصیــل برایم زحمت 
کشیده بودند؛ معلم پایة اول که هر کجا 
ببینمش، دستش را می بوسم. معلم هایی 
که به من آموختند گذشت داشته باشم و 
عشق به دانش آموزان را هیچ گاه فراموش 
نکنم؛ معلم هایی که اخالق و انسانیت را 
بارها و بارها توی دفتر زندگی ام نوشتند.
هنوز برگة بازنشستگی مرد مسن  روی 
کیف ســیاهم بود. آن را برداشتم و آرام 

گذاشتم الی دست هایش.
لبخنــد زدم و دل دادم به حرف های 
معلم بازنشســته. زمان از دستم خارج 
شــده بود. حرف هایی مــی زد که اصالً  
توی تصورم جا نمی گرفت: »خدمت در 
روستاهایی دورافتاده که نه جاده داشت، 
نه برق و نه هیچ امکانات اولیه. خاطرات 
بچه هایی که به خاطر نداشــتن لباس و 

کفش سرما تا ته استخوانشان می رسید، 
بچه هایی که نمی دانســتند تلفن یعنی 

چه؟«
بعــد از تمــام حرف های شــیرین و 
شنیدنی اش گفت: »پسرم، معلم باید سه 
خصلت بارز داشــته باشد: عشق، ایثار و 

مهربانی و...«
دوبــاره صــدای خفــة راننــده بلند 

شد:»بابل آخرشه.« 
مرد مسن از کنارم بلند شد. دست هایم 
را به گرمی فشرد و در حالی که از رکاب 
ماشــین پایین می رفت، لبخند مهربانی 

در نگاهم کاشت.
امروز که تمام روزهــا و خاطرات تلخ 
و شــیرین دوران معلمی را پشــت سر 
یاد  به  گذاشــته ام، معنای حرف هــای 
ماندنی اولیــن روز معلمی را که از زبان 
معلم بازنشســتة آن روز گفته شــد، به 

خوبی می فهمم.
سی ســال مثل برق و باد گذشت، اما 
خاطرة آن روز برایم تازة تازه است. انگار 
همین دیروز بود که توی باران روزهای 
پایانی تابســتان منتظر بودم مینی بوس 
بیاید. جلــوی پایم ترمز بزند و من روی 
صندلی پشــت راننده، ســرم را بگذارم 

روی شیشة بخار گرفته.
امــروز ازکارگزینــی آموزش وپرورش 
زنگ زدند تا بــرای تکمیل فرم مربوط 
به کارکنان بازنشســته بروم اداره. رفتم. 
چندیــن برگــه روی میز اتــاق بود. با 
لبخند به طرف میز رفتم. وقتی مسئول 
کارگزینی ابالغ بازنشستگی را به دستم 
می داد، اشــک توی چشــم هایم حلقه 
بســت. برگشتم تا کســی اشک هایم را 
نبیند. روی میز پشت ســرم پوشــه ای 
زرد رنگ قرار داشــت. بــا بغضی که ته 
صدایم بود، گفتم: »می تونم این پوشــه 

رو بردارم؟«
ابالغ بازنشستگی را تا کردم و گذاشتم 
توی پوشــة زرد رنگ. از در اتاق خارج 
شــدم. در حالی که پله هــا را به آرامی 
پایین می آمدم، جوانی به سرعت از پله ها 
باال می آمد. داشــت با گوشی همراهش 
حرف مــی زد. از بــس به فکــر دوران 
بازنشســتگی بودم، فقط همین جمله را 
شــنیدم: »مامان ابالغم رو همین االن 

گرفتم.« 
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 لطفًا یــک بار به طور عمیق خاطرة 
»بازنشســتگی« را بخوانیــد. آن وقت 
شــما هم با من هم نظر می شــوید که 
می تــوان 10 ویژگی  شــاخص در این 

خاطره مشاهده کرد:

1. شروع زیبا
پس از گذشــت بیش از 30 ســال، 
گوشــم  توی  هنوز طنین حرف هایش 
هســت که با لحن مهربــان و آرامش 
می گفت: »معلم باید ســه خصلت بارز 
داشــته باشد: عشــق، ایثار و مهربانی. 
اگر این ویژگی در کسی وجود نداشته 
باشد نباید این مســیر اشتباه را ادامه 

بدهد.«
از  بخشــی  آوردن  بــا  نویســنده 
صحبت هــای معلم بازنشســته درآغاز 
خاطــره، موجب می شــود عالقة ما به 
خواندن مطلب بیشــتر شود. در واقع، 
با قالبی،  مخاطب را به تور مطلب خود 
می اندازد. او از این اصل که »تنها چند 
ثانیه فرصت هست تا خواننده پای متن 
ما بنشــیند یا از خیر خواندن بگذرد و 
برود دنبــال مطلب دیگر«، اســتفاده 

کرده است.

2. پایان مرتبط 
»ابــالغ بازنشســتگی را تــا کــردم 
وگذاشتم توی پوشة زرد رنگ. از اتاق 
خارج شــدم. در حالی کــه پله ها را به 
آرامی پایین آمدم، جوانی به ســرعت 

از پله هــا باال آمد. داشــت با گوشــی 
همراهش حرف مــی زد. از بس به فکر 
دوران بازنشســتگی بودم، فقط همین 
جملــه را شــنیدم. مامــان، ابالغم رو 

همین االن گرفتم...«
پایان نوشــته هم از ایــن نظر جالب 
اســت که معلمــی تــازه کار دریافت 
ابالغ اولین ســال خدمتش را با موبایل 
به مــادرش اطالع می دهد و شــادی 
بی وصفش را نشــان می دهــد. با این 
پایان،  سه نســل معلمی را درون یک 

قاب می بینیم.
این شروع و پایان، نوشته را درون یک 
کادر قرار می دهد. تأکید نویســندگان 
براین اســت که نوشته تان را مثل قابی 
تصور کنید که شــروع و پایانش درون 
آن چیده می شــود. نویسندة حاضر به 
خوبی از عهــدة عمل به ایــن توصیه 

برآمده است.

3. کنار هم آوردن سه نسل معلم 
جذابیت مطلب هــم در همین نکته 
اســت. معلمی بازنشســته، بــا جعبة 
شــیرینی و ابالغ پایان کار به ســمت 
خانه می رود. نسل دوم همین نویسنده 
اســت که تازه ابالغ گرفته است و سر 
از پا نمی شناسد. نسل سوم هم جوانی 
اســت که دارد خبر دریافت ابالغ را به 
مادرش می رساند. هنر نویسنده در این 
است که این سه نسل را کنار هم آورده  

است.

۴. استفاده از عناصر داستان
شخصیت پردازی، حادثه، زمان، مکان 
و انتظار آفرینی از عناصر داستان هستند 
و نویســنده برای پرورش خاطره اش به 
خوبی از این ها اســتفاده کرده اســت. 
خیلی از خاطراتی که می خوانیم، زمان 
و مکان روشــنی ندارند. نشانی از این 
نیست که خاطره در چه زمانی رخ داده 
اســت. مکان مبهم اســت. باید حدس 
بزنیم کجا بوده. اما در این خاطره این 

دو عنصر خیلی شفاف هستند.
خاطره انتظارآفرینی دارد. می خواهیم 
بدانیم و ببینیم که معلم بازنشسته که 
بوده، کجا بوده و کجا می رود. دوســت 
داریم بیشــتر حــال و احــوال معلم 

نویسنده و نیز معلم جدید را بدانیم.

۵. جمله های کوتاه
»غرق فکرهایی بودم که از اول صبح 
توی سرم می چرخید. مردی که کنارم 
نشســته بود، پوشــة زرد رنگش را باز 
کرد و ســرش را چندبار تکان داد. ته 
صدایش آهی بلند شــد کــه فقط من 
اصالً  مفهوم  بشنوم. آن روز  می توانستم 

آن آه را نفهمیدم.
مینی بوس  صندلــی  بــه  بی خیــال 
چســبیده بودم. چندبار زیر چشمی به 
پوشــة زرد رنگ نگاه کــردم، اما هیچ 

نفهمیدیم. چیزی 
اصــاًل برایم مهم نبود. فقط دوســت 

داشتم زودتر برسم خانه.«

نگاهی به خاطرۀ 
»یک مسیر، سه مسافر«

 حسین حسینی نژاد، مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره
نویسی
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همیــن کوتاهــی بــه متن شــتاب 
می دهد. نویســنده زیر بــار جمله های 
انتخــاب جمله های  با  نرفتــه.  مرکب 
کوتاه، به متن ریتــم تند و ضرباهنگ 
داده اســت. از این حیث نمونة خوبی 

برای آموزش کوتاه نویسی است.

۶. فعل های کنشی
بــه متن ضرباهنگ  چیز دیگری که 
تند داده و خواننده را درگیر آن کرده، 
فعل های کنشی است؛ یعنی فعل هایی 
که عملی را می رســانند. نویســنده از 
فعل های خنثی مثل اســت، بود و شد 
خیلی کم اســتفاده کرده اســت. برای 
همیــن متن پویاســت و تحرک دارد: 
جدا کرد، باز کــرد، پنهان کرد، تکان 
داد، چســبیده بود، ادامــه داد، گفت، 

گذاشت و...

7. توصیف های بجا
»چشم های مرد مســن برقی زد و با 
خوشــحالی ای که نمی توانســت آن را 
پنهان بکند، دستش را دوباره گذاشت 
روی شــانة من،  احساس کردم چیزی 
شــبیه همان آه از تــه گلویش بیرون 
آمد. مکث کرد. بعد با صدایی که کمی 
تغییــر کرده بود، گفت: چه خوب. پس 
همکاریم با هم. چه اتفاق جالبی. وقتی 
حرف می زد، به چهر اش نگاه می کردم. 
چین های پیشانی اش حکایت از سال ها 
تجربه داشــت. دور چشم های روشنش 
چروک هایی نقش بسته بود که روزگار 
برایش به ارمغــان آورده بود و امروز با 
کوهی از تجربه، در اولین روز معلمی ام 
کنــارم نشســته بود. احســاس کردم 
خیلــی بزرگ شــدم. احســاس کردم 
خیلــی می توانم از عهــدة تدریس در 

کالس برآیم.«
نویســنده از اصل »نگو« بلکه »نشان 
بده« به خوبی اســتفاده کرده. حاالت 
معلم بازنشســته را نشان داده،  اشتیاق 
خــودش را به کار نشــان داده،  بارش 
باران و وضــع هوا و داخل کارگزینی و 
مینی بوس را نشان داده است. می توان 
ده ها تصویر برای این نوشته رسم کرد. 
اگــر نویســنده ماجرا را فقــط تعریف 
می کــرد و با توصیف نشــان نمی داد، 
نمی شد برای آن تصویری کشید. صرفًا 

در عالم ذهن بود.

8. گفت وگو
»مرد مســن پوشه اش را که بست، رو 
کــرد به من و با همان صدای شــمرده 
و آرامش گفت::»ماشین از کجا می یاد؟ 
ســرم را از روی صندلی جدا کردم و در 
حالی که محکم کیف سیاهم را چسبیده 

بودم، با بی حالی گفتم: نوشهر.«
ـ بچة نوشهری؟

گفتــم: »نه آقا. رفتم ابالغ محل کارم 
را بگیرم.« 

مرد مســن تکانی به خــودش داد و 
نیم تنة خودش را کرد طرف من و ادامه 

داد:
قــراره چکاره  کاری؟  »ابــالغ چــه 

بشی...؟«
خودم را از خیاالت مهاجمی که از اول 
راه همراهم بود جــدا کردم و با لبخند 
گفتــم: »امروز اولین روزی اســت که 
معلم شــده ام و در حالی که زیپ کیف 
ســیاهم را باز می کردم، ابالغ تاشده ام 
را بیرون کشــیدم و به مرد مسن نشان 

دادم.
 اینم ابالغ روز کاری من.«

از جملــه چیزهایی که متــن را زنده، 

ســرحال و خواندنی می کند، استفاده از 
عنصــر »گفت وگو« اســت. معلم جدید 
با معلم بازنشســته صحبــت می کند. با 
مسئول کارگزینی گفت وگو می کند. معلم 
بازنشســته توصیه های خود را می گوید. 
معلم جوان با مادرش گفت وگو می کند. 
این عنصر متن را پویا و پرتحرک می کند.

9. حواس جمعی نویسنده
بــاران را می بینــد، طــراوت هوا را 
حس می کند. پوشــة زرد را در دست 
معلم بازنشســته و روی میز کارگزینی 
می بیند. صــدای مکالمة معلم جوان را 
می شــنود. صدای راننده و مسافران را 
می شــنود. این ها به متن جذابیت داده 

و آن را از خمودی درآورده اند.

10. مستندسازی
احتماالً  شــما هــم با خوانــدن این 
خاطره حس و حال خوبی پیدا کردید. 
آیا اگر این خاطره نوشته نمی شد، این 

حس به ما دست می داد؟
به طور مســلم نه. با نوشتن خاطرات 
خود، مــردم را در لحظه هــای زندگی 
خود شــریک می کنیــم. همین طور، با 
یادآوری آن، دوباره لحظات شــیرین یا 
سخت خاطره ساز را برای خودمان تکرار 
می کنیــم. از همین روســت که تأکید 
می شــود قدر خاطرات خود را بدانید و 
قبل از آنکه برفکی و کم سو شوند، آن ها 
را بنویســید؛ با این کار به مستندسازی 
تاریــخ و فرهنــگ خود کمــک کنید. 
ممکن اســت خاطره ای بــه ظاهر برای 
شما موضوعی ساده و گاه پیش پا افتاده 
تلقی شــود، اما به احتمــال زیاد برای 

خواننده دل نشین و جذاب خواهد بود.
منتظر خاطرات زیبای شما هستیم.  
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یادداشت
 کیومرث فرحبخش - عکس: غالمرضا بهرامی

حساس باشیم 
مهارت شناسایی و تعامل اثربخش 

با دانش آموزان آسیب پذیر 
 دانش آموز انســانی اســت در حال 
رشــد و بالیدن، مانند یــک گل که در 
حال رشــد و تعالی اســت. این موجود 
در حال رشــد، در مســیر رشد خود در 
معرض انواع آفت ها و آسیب ها قرار دارد. 
بی توجهی به این آســیب ها و مشکالت 
می تواند مسیر رشــد کودک یا نوجوان 
را منحرف سازد و برای همیشه زندگی 
او را تحت تأثیــر قرار دهد؛ به نحوی که 
آثار شــوم آن ممکن است برای سال ها 
بلکه قرن ها زندگی انســان های بعد از او 

را تحت تأثیر قرار دهد.
فراینــد تحولی  و  ماهیــت رشــدی 
دانش آموزان یا هر موجود دیگر در حال 
رشد و تحول این است که در مسیر رشد 
آن هــا به طور طبیعی عوامل خطرســاز 
فراوانی وجود دارد. میزان آسیب پذیری 
موجودات در فرایند رشد خود به میزان 
پیچیدگی آن ها بستگی دارد و انسان به 
لحاظ پیچیدگی هــای خاصی که دارد، 
در معرض آفات و آســیب های رشــدی 

بیشتری است.
افــرادی مانند والدیــن و معلمان که 
مسئولیت رشد و تربیت کودک و نوجوان 
را دارند، الزم است مراقب باشند کودک 
و نوجوان که در نظام آموزشــی ما نقش 
یادگیرنده را دارد، دچار این آسیب های 
فرایندی نشــود. الزمة این مراقبت این 
اســت که همواره مربیــان، به خصوص 
معلمان،  انواع آســیب های دانش آموزی 
را بشناســند و شیوه های تعامل با آن ها 

را بیاموزند.
دانش آمــوزان از نظــر میــزان و نوع 
در  پرخطــر  و  آســیب زا  رفتارهــای 
ســه وضعیت قــرار دارند. یــک گروه 
دانش آموزانی که در شرایط بهینه و سالم 
به سر می برند. این دانش آموزان در حال 
تعالی و رشد هستند و عملکرد تحصیلی، 
اجتماعی و خانوادگی بسیار خوبی دارند. 
گروه دوم دانش آموزانی هســتند که در 
حال حاضر گرفتــار بد عملکردی رفتار 
خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی نیستند 

و به طور عادی رفتار می کنند. در ظاهر 
کســی از رفتار و عملکرد آن ها ناراضی 
نیست، ولی ممکن است در معرض خطر 
باشــند و دیر یا زود دچــار یک یا چند 
مشــکل رفتاری، اجتماعی یا خانوادگی 
شــوند که بــه دنبــال آن در عملکرد 
تحصیلــی، اجتماعی و خانوادگی شــان 

مشکل پیش می آید.
گروه ســوم دانش آموزانی هستند که 
دچار مشــکالت رفتاری هستند و این 
مشــکالت به نحوی کنــش تحصیلی، 
اجتماعی و خانوادگی آنان را تحت تأثیر 

قرار می دهند. 
رفتارهای پرخطری که دانش آموزان به 
آن ها مبتال هستند، متنوع و گسترده اند. 
ایــن رفتارها دامنــة وســیعی از انواع 
بدرفتاری با دیگران، اعتیاد،  قانون شکنی، 
افکار خودکشی، افسردگی، ورود به روابط 
عاطفی آسیب زا، و مشکالت خانوادگی را 
در برمی گیرند. منظور از کنش و عملکرد 
رفتاری اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی 
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درســی خــود را دنبــال نمی کند و در 
یادگیــری و درس خوانــدن اعتماد به 
خود را از دست می دهد. به مرور زمان، 
در ارزیابی کالســی و کتبی، نمرة الزم 
را کســب نمی کند. برخی دانش آموزان 
هم دچار اختالل در عملکرد خانوادگی 
می شــوند. این دانش آمــوزان با اعضای 
خانــوادة خود روابط متفاوتــی دارند. با 
آن ها پرخاشــگرانه برخورد می کنند، یا 
فاصلــه می گیرند و قطع رابطه می کنند 
و یا برعکس، به شــدت به افراد خانوادة 
خود وابسته می شــوند. آنچه گفته شد، 
شاخص های مهمی در شناخت و غربال 
دانش آمــوزان در معرض خطر یا گرفتار 

خطر است.
اختالل در عملکرد تحصیلی، خانوادگی 
و اجتماعــی دانش آموزان حاصل یک یا 
چند اختالل رفتاری و روانی است که در 
دانش  آموزان پدید می آید. معلمی رسالت 
عظیمــی فراتــر از تدریــس محض در 
کالس دارد. محدود کردن فعالیت معلم 
به تدریس و بی توجهی به نقش مفید و 
مؤثر او در رشــد و پرورش ابعاد انسانی 
شــخصیت دانش  آموز، انحرافی جدی و 
آسیب زا در نظام آموزشی است. تدریس 
یکی از وظایف رشدی و پرورشی معلمان 
است. براساس بررسی های به عمل آمده، 
معلمان با سبک معلمی خود، ابعاد بسیار 
عاطفی،  از رشد شــناختی،   پیچیده ای 
اجتماعی و اخالقی دانش آموزان را رقم 
می زننــد. معلم نمی توانــد بدون توجه 
به شــرایط روحی و روانی دانش آموزان 
مشــغول تدریس شود، مانند آدم آهنی 
در کالس حضور یابد، مطالب درسی را 
ارائه دهد و ســپس کالس را ترک کند ! 
یکی از مهارت هــای مهم معلمی، توجه 
به شــرایط روحی دانش آموزان اســت. 
این توجه شــامل شناخت دانش آموزان 

گرفتار خطر و در معرض خطر است.
بــا توجــه به مطالــب فوق، بــه این 
موضوع پرداخته خواهد شد که معلمان 
چگونــه دانش آموزان در معرض خطر را 
شناسایی کنند و رسالت آنان در برخورد 
بــا دانش آموزانی که چنین شــرایطی 
دارند، چیســت. در اینجا الزم است به 
این نکتة مهم توجه داشــت که معمواًل 
معلمان دوست دارند دانش آموزان آن ها 

از شرایط بسیار خوبی برخوردار باشند. 
آن ها عالقه مندند دانش آموزان به راحتی 
درس هــای آن ها را یاد بگیرد. زمانی که 
موفقیت دانش آموزان خود را می بینند، 
در خود احســاس موفقیــت می کنند. 
دانش آموزان  درســی  موفقیت  درواقع، 
بــرای معلمــان فراینــدی کام بخش و 
لذت بخش تلقی می شــود. در حالی که 
موفق نشــدن دانش آموزان در درس ها، 
ناکامی  نوعــی  معلم  بــرای  ناخودآگاه 
محسوب می شود و احساس خشم در او 

را در پی دارد. 
در شــرایطی که بســیاری از معلمان 
مانند والدیــن این خشــم از ناکامی و 
شکســت تحصیلی دانش آمــوز خود را 
انــکار می کنند، این خشــم در رفتار و 
تعامل آن ها با دانش آموزان به شیوه های 
مختلف خود را نشان می دهد. زمانی که 
معلمان با دانش آموزان در معرض خطر یا 
گرفتار خطر مواجه می شوند، ناخودآگاه 
احســاس چندان خوبی نسبت به آن ها 
ندارنــد، به خصوص که آن دانش  آموز از 
نظر درسی دچار مشکل هم شده باشد. 
معلمان ناخودآگاه نه تنها رغبت ندارند 
با این دانش آموزان تعامل مثبت داشته 
باشند، بلکه معمواًل دچار احساس منفی، 
قضــاوت منفی و حتی برخــورد منفی 
نسبت به آن ها هم می شــوند. معلمان 
برای تعامل با دانش آموزان آسیب پذیر و 
گرفتار رفتار پرخطر رغبت  چندانی ندارند 
و در برخی موارد این شــاگردان به طرز 
مظلومانه ای توسط معلمان طرد و نادیده 
گرفته می شوند. در برخی مواقع، با زدن 
برچســب های منفی به آنان، وضعیت را 
به مراتب بدتر هــم می کنند. در حالی 
که ایــن دانش آموزان نیازمند حمایت و 
توجه بیشتری هستند. احساس تنهایی 
و غربــت این دانش آموزان در مدرســه 
برای آنان به قدری ســهمناک است که 
آنان را در وضعیت بســیار پرخطری از 
جمله فرار از مدرسه یا حتی خودکشی 

قرار می دهد. 
گرامــی می داننــد همــة  معلمــان 
دانش آموزان به طور فطری به موفقیت 
و پیــروزی در درس و همة صحن های 
زندگی تمایل دارند و اگر در زمینه درسی 
موفق نمی شــوند، حتمــاً  علتی وجود 

عبارت اســت از میــزان فعالیت مفید و 
سازنده یا رفتار غیرمفید و مخربی که از 

دانش آموز بروز می کند.
هر گاه قرار باشد میزان آسیب پذیری 
یا آســیب دیدگی دانش آموزی مشخص 
شــود، رفتار و عملکرد او در زمینه های 
تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی، و برای 
افراد بزرگ  ســال عملکرد شــغلی آن ها 
مورد توجه واقع می شــود. برای مثال، 
اجتماعی یک دانش  آموز  وقتی عملکرد 
مختل شود، معموالً  با دیگران بدرفتاری 
می کنــد، موجــب آزار و اذیــت آن ها 
می شــود یا فاصله می گیرد و انزوا پیشه 
می کند. وقتی در عملکرد تحصیلی دچار 
مشکل  می شــود، وظایف تحصیلی خود 
را به درســتی انجام نمی دهد. در کالس 
درس حضور ذهنی کافی ندارد، با معلم 
و ســایر هم کالســی ها رفتار مناســبی 
نــدارد و یا از معلم ها گریزان اســت یا با 
آن ها در ستیز است یا به شدت به آن ها 
فعالیت های  خانه  در  وابسته می شــود. 
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دارد که آن ها را از مســیر رشــد فطری 
برای تعالی و موفقیت منحرف می کند. 
 دانش  آمــوزان گرفتار رفتــار پرخطر و 
بد عملکرد، بیشتر از دانش آموزان موفق، 
به توجه و حمایت معلمــان نیاز دارند. 
معلمان در کمک بــه این دانش آموزان 
بــه مراتب موفق تر از هــر کس دیگری 
هســتند. برخورد دلســوزانه و مشفقانة 
معلم با این دانش آموزان می تواند آن ها 
را از مســیرهای هولناک زندگی نجات 
دهد. اوج هنر و شجاعت معلم، صبوری و 
دلسوزی برای دانش  آموزانی است که در 
اثر رفتارهای پرخطر دچار افت عملکرد 

تحصیلی و اجتماعی شده اند.
این دلسوزی و شفقت معلم نسبت به 
دانش آمــوزان در معرض خطر یا گرفتار 
خطــر می تواند به گونه هــای متفاوتی 

صورت گیرد:
اولیــن و مهم ترین قــدم در کمک به 
این دانش آمــوزان، پذیرش این واقعیت 
اســت که قرار نیست همة دانش آموزان 
به یک میزان شاداب، موفق،  درس خوان 
و تالشگر باشــند. باید پذیرفت که همة 
عملکرد  پیشرفت،  سرعت  دانش آموزان 

یکسان شرایط مطلوبی ندارند.
بــا توجه بــه واقعیت  باال الزم اســت 
شــرایط  مراقــب  همــواره  معلمــان 
دانش  آموزان باشند تا بتوانند در فرایند 
تدریــس، تعامــل و ارزیابــی، عملکرد 
تحصیلی، خانوادگــی و اجتماعی افراد 
را شناســایی کنند و مراقب باشــند که 
بخشــی از وظایف معلــی آن ها توجه و 
حمایــت از دانش آموزانی اســت که به 

دالیل گوناگون دچار آسیب شده اند.
بعد از شناسایی دانش آموزان دارای افت 
عملکرد تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی 
که نشانة گرفتار بودن آن هاست، برقراری 
ارتباط دلسوزانه،  حمایت گرانه، صمیمانه 
و پذیرا با آنان و نداشــتن برخورد سرد، 
طردکننده و تحقیرکننده با آنان اســت. 
دارای  دانش آمــوز  نباید  معلم دلســوز 
رفتارهای بدعملکردی را مورد بی توجهی، 
توهین  ناخواســته  یا خدای  ســرزنش 
و اســتهزا قرار دهد یا ضعــف عملکرد 
او را اهانــت و بی توجهی یــا بی ادبی از 
طرف شــاگردان نســبت به خود تلقی 
کنــد. همان گونه که در باال گفته شــد، 

معلمان باید بر احساسات خود نسبت به 
دانش آموزان نظارت کافی داشته باشند و 

آن ها را مدیریت کنند.
بــه این واقعیــت مهم توجه داشــته 
باشــیم، هر گاه به دلیــل افت عملکرد 
دانش آموزان گرفتار مشــکل در درس و 
مدرســه ما هم دچار آشفتگی احساسی 
ماننــد خشــم شــدیم، قطعــًا باید به 
خودشناســی اقــدام کنیــم و با قدرت 
بر ضعف احساســی خود غلبه کنیم تا 
بتوانیم به دانش آموز گرفتار کمک کنیم. 
صبر و بردباری اســاس برقراری ارتباط 
مؤثر و ســازنده با دانش آموزان مدرسه 
اســت. قرآن کریم مقدمة اساسی و الزم 
برای ایجاد ارتباط مؤثر را صبر و بردباری 
ذکر کرده اســت؛ آنجا که می فرماید: یا 
ایَها اّلذین آَمُنوا اْصِبروا و صابِرُوا و راِبُطوا 
و اْتُقوا اهلل َلَعْلُکْم ُتْفِلُحون«؛ بســیاری از 
کتاب های بهداشــت روانی که براساس 
آموزه هــای روا ن  شناســی غربی تألیف 
و به فارســی ترجمه شــده اند، آموزش 
مهارت هــای ارتباطی را بســیار مهم و 
مؤثر می دانند، بدون آنکه توجه داشــته 
باشند صبور بودن مهم تر و اساسی تر از 
مهارت  و برقراری ارتباط است. برقراری 
ارتباط صمیمانه و دلســوزانه مهم ترین 
چیزی است که شاگردان گرفتار آسیب  

و رفتارهای پرخطر نیاز دارند.
بــا  تعامــل  در  معلــم  بعــدی  گام 
دانش آموزان آسیب پذیر که بسیار ساده 
و اساسی اســت، دلگرمی دادن به آنان 
اســت. برخی از دانش آمــوزان به دلیل 
شکســت  جزئی یا شــرایط بد زندگی 
دچار احســاس یأس و نامیدی شده اند. 
این یأس و ناامیدی نقطة مقابله دلگرمی 
است. یعنی دانش آموز در اندیشه و درون 
خود به یأس و ناامیــدی روی می آورد. 
الزمة مقابله با این افکار ناامیدکننده این 
اســت که فردی به عنوان معلم، حرف ها 
و ســخنان دلگرم کننده به آن ها بگوید. 
سخنان دلگرم کنندة معلم گاهی بهتر از 
هر چیزی می تواند شــاگردان گرفتار را 

کمک کند.
در شرایطی که معلم از طریق برقراری 
ارتبــاط خــوب و صمیمانــه نتواند به 
شاگردان گرفتار در رفتار پرآسیب کمک 
کند، الزم اســت با یک مشــاور که در 

درمان و مشاوره از تجربة کافی برخوردار 
است، مشورت کند. در بسیاری از موارد، 
همکاری متقابل معلم و مشــاور، چه در 
داخل و چه در خارج از مدرسه، می تواند 
بســیار مؤثرتر از مشاورة تنها یا فعالیت 
شخصی معلم باشد. نگارنده در بسیاری 
از موارد این تجربه را با معلمان دلســوز 
داشته است که با همکاری همدیگر بهتر 
و مؤثرتر می تواند مشکالت دانش آموزان 
را برطــرف کند. برخی معلمان یا برخی 
فقط  معلم  می دهند  ترجیح  مشــاوران 
نقش ارجاع دهنده داشته باشد و زمانی 
که دانش آموز مشکل دار به مشاور ارجاع 

شد، تکلیف از معلم ساقط شود. 
نحوة همکاری معلم و مشاور در کمک 
بــه دانش آموزان دچار رفتار پرآســیب 
مهم و پیچیده است و نیازمند توضیحی 
جداگانه و مفصل اســت که در صورت 
امکان، در شــماره های بعد بیان خواهد 

شد.
تشــکیل گروه حمایتی معلم مشــاور 
والدین هم مؤثر اســت. از نظر والدین، 
معلمان جایگاه مهم تری دارند و خانواده 
تمایــل بیشــتری به همــکاری با آنان 
نشــان می دهند. معلم، مشاور و والدین 
می تواننــد یک تیــم مؤثــر در فرایند 
دســتگیری دانش آموزان دچار آســیب 

باشد.
به طور کلی، دانش آموزان انســان هایی 
در حال رشد و تحول هستند و در فرایند 
رشــد و تحول خود ممکن است به انواع 
آسیب ها دچار شوند. معلمان نمی توانند 
آسیب های رفتاری دانش آموزی را نادیده  
بگیرند، زیرا این رفتارها به طور طبیعی 
بخشــی از مشــکالت فــرا راه آنان در 
تعلیم وتربیت هســتند. انواع آسیب های 
اختــالل در  به صــورت  دانش آمــوزی 
عملکرد تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی 
بروز می کنند. در پس اختالالت عملکرد 
فــرد در زمینه های فوق، انواع اختالالت 
و آســیب های دیگر نیز وجــود دارند. 
در شــماره های بعــدی اختالالت مهم 
دانش آمــوزی مانند افکار خودکشــی، 
اضطراب های  انــواع  هویــت،  بحــران 
آموزشی، افسردگی،  مشکالت خانوادگی 
توصیف و نحــوة تعامل معلمان با آن ها 

توصیف خواهد شد. 
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گزارش
تصویری

سردار شهید عزیز ما را با چشم یك مكتب، یك راه، 
یك مدرسة درس آموز، با این چشم نگاه كنیم.

  
تنها راه پیش پاي ملت ایران عبارت است از 

قوي شدن. باید تالش كنیم قوي بشویم.

مقام معظم رهبری

 عکس: احمدرضا کریمي

 رشد معلم | دورۀ ۳۸ |  شمارۀ ۵ | بهمن ۱۳۹۸



مقاله

۵۴

 مژگان صفرزاده، دبیر منطق و فلسفة ناحیة دو اصفهان - تصویرگر: سید میثم موسوی

خودشناسی و درس منطق

 شناخت  حالت های درونی انسان و خطاهایی که فکر او را تهدید می کنند، یکی از اهداف عالی در آموزش و پرورش است که دسترسی 
به آن به راحتی ممکن نیست. در این مقاله نشان داده شده است که چگونه می توان براساس رویکرد جدید کتاب منطق دبیرستان، از 
منطق برای خودشناســی و تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان استفاده کرد. با استفاده از این روش، می توان بسیاری از دانش آموزان و 
سرمایه های انسانی این مملکت را که فقط به خاطر تفکر نادرست و البته رفتارهای ناشایست اطرافیان، در دام یأس، بدبینی و ضعف گرفتار 

شده اند رهایی داد و به افرادی مطمئن و قوی تبدیل کرد. 

 مقدمه 
پرداختن به پرورش، بدون ابتنا به خودشناسی، سطحی و تا 
حد زیادی بی نتیجه است. مشکالت و مسائل فراوان دانش آموزان 
مؤید این نظر است. در سال های قبل تالش می کردم با استفاده 
از علم منطق راهی پیدا کنم کــه خود دانش آموزان در صدد 
کشف مشکالت خود و حل آن ها برآیند، تا اینکه تغییر رویکرد 
کتاب منطق توســط آقای دکتر انواری٭ راه را برای این مهم 
هموار کرد. مباحث آغازین کتاب منطق دبیرستان و توجه به 
مبحث »مغالطات مختلف«، بستر مناسبی را برای توجه دادن 
دانش آموزان به خطاهای فکری دربارة خودشان فراهم می سازد. 
آموختن از خطاها و مغالطه های دیگران برای جلوگیری از به 
اشتباه افتادن و فریب خوردن در تعامالت ارتباطی امروز امری 
مهم اســت، اما در کنار آن و شاید حتی مهم تر از آن، شناخت 
خطاهای فکری خودمان، چه دربارة خود و چه در مورد دیگران، 
است تا بتوانیم قایق وجودمان را به درستی هدایت کنیم و اسیر 

موج های کوچک و بزرگ اطراف نشویم. 

 مراحــل کاربرد منطق در شناســایی و برطرف کردن 
خطاهای فکری دانش آموزان

هنگامی که در اولین قدم آشــنایی، منطق به عنوان علمی 
معرفی می شــود که »برای جلوگیری از خطای اندیشه به کار 
می آید«، دانش آموز با جمله ای مواجه می شود که درک آن هم 
آسان است و هم سخت. آسان از آن نظر که کلمات به کار رفته 
در این تعریف، همه آشنا و در ظاهر روشن اند اما در واقع منظور 
از این جمله چیست؟ در این مرحله، با طرح مثال های ملموسی 
از زندگی روزمرة دانش آموزان، مواردی را که به تفکر و اندیشه 
پرداخته اند، به آن ها نشــان می دهیم. مثاًل یک بار که به خانه 
رسیده است و کســی در را باز نکرده است، با خود اندیشیده 
کــه چه اتفاقی افتاده و مثاًل یادش آمده اســت که مادر به او 
گفتــه بوده نوبت دکتر دارد و او باید کلید را همراه خود ببرد، 
ولی او فراموش کرده است. یا مثاًل سرکالس می خواهد مطلبی 
را یادداشــت کند. وقتی دست در کیفش می برد تا خودکار را 
درآورد، هر چه می گردد آن را پیدا نمی کند. ذهن او ناخودآگاه 
دنبال خودکار می گردد و لحظاتی از کالس فاصله می گیرد، تا 
یادش می آ ید که آن را روی میز گذاشته و همان جا مانده است. 
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این دو جریان که بارها به شکل های متفاوت 
اتفاق می افتد، جریان ســادة تفکرند؛ به این 
ترتیب که در طی آن ســؤالی پیش می آید و 
بعد ذهن به گونه ای کاماًل ناخودگاه )البته بنا 
بر اهمیت موضوع( به دنبال معلوماتی می گردد 
تا پاسخ سؤال خود را دریابد. اما جریان تفکر 
همیشه ساده نیست. در خیلی از موارد تفکر 
پیچیده می شود و به طور طبیعی در آن خطا 

صورت می گیرد. 
در جلسة بعد، در حالی که مفهوم اندیشه 
برای دانش  آموزان روشــن تر شــده است، از 
دانش آ موزان دعوت می شــود سؤاالت خود 
را بــه خاطر آورنــد. این ســؤال ها با کمک 
خود آن ها روی تخته دســته بندی می شوند. 
بیشتر سؤاالت دانش  آموزان دربارة خودشان 
است. دربارة گذشته، آینده، توانایی ها، علت 
ناکامی هــا، چه باید کردها و.... در این جا باید 
وارد مرحلة بعدی شد. به این گونه که اهمیت 
خودشناسی برای دانش آموزان توضیح داده 
شود تا آســیب های ناشی از نشناختن خود 

آشکار شود. 
این مرحله اهمیت بســیار زیــادی دارد. 
به گونه ای که باید در باب کرامت و اهمیت هر 
یک از افراد انسانی و منحصر به فرد بودن هر 
یک از بندگان خداوند و اینکه هر یک از آن ها 
به طور قطع استعداد خاص و ویژه ای دارند. که 
در ابتدا باید آن را شناسایی کنند. و سپس در 
صدد شکوفا ساختن آن باشند و مطمئن شوند 
خداوند رب العالمین حتمًا آن ها را در مسیر 
استعداد هایشان یاری خواهد ساخت، خطابة 
دقیقی ایراد شود. در این مرحله از بحث باید 
درنگ کرد و ســخنان دانش آموزان را شنید. 
بیشــتر آن ها دلیل های متفاوتی می آورند تا 
ســخن شما را رد کنند. یکی یکی همة آن ها 
را روی تخته می نویسیم تا بررسی شان کنیم. 

 مغالطه های رایج در بین دانش آموزان 
- یکی می گوید، من در چند کالس ثبت نام 
کردم، ولی در هیچ  کــدام موفقیتی حاصل 
نکردم. پس من آدم موفقی نیستم و نمی توانم 

موجود منحصر به فردی باشم. 
- دیگری می گوید، من از اول که مدرســه 
رفتم، ریاضی ام ضعیف بود و همیشه در گروه 
دانش آموزان ضعیف دســته بندی می شدم. 
پس هیچ وقت نمی توانم ادعایی داشته باشم. 

- دیگری می گوید، هیچ گاه نتوانستم توجه 
خانواده و اطرافیانم را به خود جلب کنم. فکر 

می کنم انسان بی مصرفی هستم. 
و.... 

همان طور که گفتم، بیشتر بچه ها از ناتوانی ها 
و ضعف ها می گویند. به وضوح می بینید که 

چگونه احســاس ضعف تمام وجود برخی از 
آن ها را فرا گرفته اســت. شما می دانید این 
احساس ضعف چه پیامدهای ناگواری مانند 
عدم اعتماد به نفس، ضعف های درسی، میل 
به مقبول واقع شــدن و در نتیجه ناتوانی در 
نه گفتن و در ادامه، بروز انحرافات، احساس 
سرخوردگی، اضطراب و افسردگی به دنبال 
دارد. در ادامة کار، به دانش آموزان پیشــنهاد 
می شود فهرست هایی فراهم کنند که عنوان 
آن ها مثاًل عالقه مندی های من، توانایی های 
من، آنچه از آن ها بدم می آید، آروزهای من، 
ترس های من، و نگرانی های من باشند. )البته 
به تدریج(. در ضمن، الزم هم نیســت کسی 

آن ها را ببیند. 
اکنون نوبت آن فرا رسیده است که از بین 
همة آنچه گفته اند، مغالطه ها را شناســایی 
کنیــم. بــه تدریج کــه پیــش می رویم، با 
مغالطه های گوناگون کتاب آشنا می شویم. به 
این ترتیب، نوع مغالطه ای که دربارة خودشان 
به کار برده اند، آشــکار می شود. در اینجا به 

نمونه هایی از این موارد اشاره می کنم: 
 دانش آموزی کــه در یک آزمون نتیجة 
مطلوبی کسب نکرده است، می تواند خود را 
بی عرضه؛ بی تجربه یا در حال تجربه بداند. هر 
کدام از این موارد بار ارزشــی متفاوتی دارند 
و در نتیجــه بار روانی خاص خــود را ایجاد 
می کنند )مبحث بار ارزشی کلمات در کتاب 

منطق( 
 کسی که بدون آنکه بداند مثاًل استعداد 
هنــری یا ورزشــی نــدارد و در کالس های 
گوناگون ورزشی ثبت نام کرده و در هیچ کدام 
موفقیتی به دست نیاورده و بعد حکم صادر 
کرده است که چون من در این مورد ضعیف 
بودم، پس در همة موارد ضعیف هستم، دچار 
مغالطة تعمیم های شــتاب زده شــده است 

)مبحث استقرا در کتاب منطق(. 
 کســی که خودش را همانند دوستش 
تصور می  کند و بعد با شکستی که دوستش 
خورده است نتیجه می گیرد او هم با شکست 
مواجه می شود، دچار مغالطة تمثیل ناروا شده 

است )مبحث تمثیل در کتاب منطق(. 
 وقتی اولین امتحان را بد می دهند، حکم 
صــادر می کنند که امتحانــات بعدی را هم 

خراب می کنند. 
 گاهــی نتیجة بد امتحانات دی ماه را به 

امتحان های خرداد  هم تعمیم می دهند. 
 گاهی تصمیم می گیرند و نمی توانند از 

پس آن برآیند و بعد مأیوس می شوند و.... 
 حتی گاهی دیگران در مورد آن ها دچار 

خطا هستند و درک درستی از آن ها ندارند. 
این ها به خاطر مغالطه هایی هستند که در 

ذهن هر کس دربارة خودش و دیگران صورت 
گرفته است. وقتی دانش آموزان منشأ بسیاری 
از شکســت ها و نگرانی ها و دلخوری هایشان 
را می یابنــد و می فهمنــد کــه چیزی جز 
نتیجه گیری غلط )مغالطه( نبوده، می توانیم 

شادی واقعی را در چهره هایشان ببینیم. 
تا پایان ســال ما فقط دنبال اشــتباهات و 
مغالطه های دیگران نیســتیم، با یافتن آن ها 
تمرین می کنیم مغالطه هایــی را که دربارة 
خودمان مرتکب می شــویم بیابیم و از تأثیر 

آن ها بر زندگی و شخصیت مان بکاهیم. 
پس از انجــام این مراحــل، دانش آموزان 
کم کم تا حد زیادی احســاس قوت و توانایی 
می کنند و این عاملی است که باعث می شود 
درگیری های ذهنی آن ها تا حد زیادی کاهش 
پیدا کند و مقدمه ای باشــد برای خودباوری 
بیشتر، درک بیشــتر اطرافیان، ارتباط بهتر 
با محیط، احساس مسئولیت، تالش بیشتر، 
اخالق بهتر و موفقیت بیشــتر و ان شــاءاهلل 

آینده ای درخشان تر.
در پایان، نمونه ای از سؤاالت امتحانی مرتبط 

با کاربرد منطق در خودشناسی را آورده ام
 برای تقویــت اعتماد به نفس خود چه 
اســتدالل هایی می توانید به کار ببرید؟ دو 
نمونه از آن ها را مثــال بزنید و نوع آن ها را 

تعیین کنید: 
نمونه هایی از پاسخ ها 

- مــن درس هایم را با دقــت خوانده ام. هر 
کس درســش را با دقت بخوانــد، در آزمون 
موفق می شــود، پس، مــن در آزمون موفق 

می شوم )قیاس شکل اول، معتبر(. 
- اگر تمرین های کتاب را خودم حل کنم، 
سؤاالت امتحان را هم به خوبی جواب می دهم. 
مــن تمرین های خودم را حــل کردم، پس: 
سؤاالت امتحان را هم به خوبی جواب می دهم 

)قیاس استثنایی، وضع مقدم(. 
از  می تواننــد  مغالطه هایــی  چــه   

اعتماد به نفس شما بکاهند؟ 
نمونه هایی از پاسخ ها 

- منطق درس ســختی است. نمی توان در 
این درس انتظار نمرة خوب داشت )مغالطة 

مسموم کردن چاه(.
- در آزمون قبلی نمرة خوبی نیاوردم، پس 
این بــار هم نمرة خوبی نمــی آورم )مغالطة 

تعمیم ناروا(. 
- اگــر تمرین هــا خارج از کتاب باشــند، 
نمی توانم به آن ها پاسخ دهم، چون من فقط 
به درس های حفظی به خوبی پاسخ می دهم 

)استنتاج بهترین تبیین(. 
٭مولف کتاب منطق دبیرســتان و دانشیار دانشگاه 

عالمه طباطبایی
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سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

عروسک های بازیافتی

خاطره
 محدثه نصرتی، سمنان، شاهرود - تصویرگر: سید میثم موسوی

 اواخر شهریور ماه بود و طبق قانون 
هر ســال، زمان سازمان دهی. اما من به 
خاطر اینکه مدرســه های هیئت امنایی 
ســاعات تدریس موظفم را کامل کرده 
بودند و قرار بود در جشــنوارة کشوری 
روش هــای تدریس شــرکت کنم، در 
جلســة ســازمان دهی حضور نداشتم. 
ساعت هشــت صبح تلفن زنگ خورد. 
مسئول آموزش اداره بود. ایشان گفتند: 
»امســال با تدریس شما در درس هنر 
چند  بنابراین،  نمی کنیــم«.  موافقــت 
ســاعت از ســاعات کاری شــما خالی 
می شــود. من که در این شــرایط کل 
برنامة هفتگی ام تغییر می کرد و به هم 
می خورد، به یکبــاره و در عین ناباوری 
مسئول آموزش، تصمیم گرفتم به اندازة 
12 ساعِت موظف، یعنی دو روز کاری، 

به صورت داوطلبانه به روستا بروم. 
به هر حــال، اول مهرماه شــد. قرار 
شــد من دو روز در شــهر و دو روز در 
روستا باشم؛ روستایی که کل جمعیت 
مدرســه اش بــه انــدازة یــک کالس 
دبیرستان شهر بود، اما مدرسه ای بدون 
امکانات و کاماًل محروم! با اینکه روستا 
به شهر نزدیک بود، اما امکاناتی نداشت. 
هفته های اول به حالت معمولی گذشت. 
من مدام در فکر گامی مثبت برای این 
مدرســه بودم. از آنجا که از ســال های 
قبــل در زمینة کتاب خوانــی کارهایی 
انجام مــی دادم، به فکر تجهیز کتابخانه 

افتادم. اما با کدام پول؟ 
روزی یک بخش نامــه روی میز دفتر 
دبیرســتان دیــدم به نام »جشــنوارة 

روستایی عشایری دوستدار کتاب«. این 
همان نقطة عطفی بــود که به دنبالش 
بــودم! با صحبــت و هماهنگی با مدیر 
دبیرســتان، تصمیم بر این شد در دفتر 
دبیرســتان، با حضور دهیــار و اعضای 
شــورا و انجمن اولیا و جمعی از مؤثران 
روســتا، جلســه ای برگزار کنیــم تا به 
کمک آن ها این جشنواره را اجرا کنیم. 
ایده های متعــددی در ذهن من بود 
که برای اجرا فقط به کمک و همکاری 
نیاز داشــتم. باالخره توانستم این جمع 
را توجیــه و موافقت آن ها را جلب کنم. 
یکی از ایده هــا، تفکیک زباله در منزل 
دانش آمــوزان بود. به ایــن ترتیب که 
قرار شــد دهیاری دو سطل بزرگ زباله 
در اختیار ما قــرار دهد تا دانش آموزان 
زباله هایشــان را در منــزل جدا کنند 
و به مدرســه بیاورند و از فروش آن ها 
بازیافت برای خودشان کتاب  در مراکز 
بخریم. این کار، عــالوه بر خرید کتاب 
و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، به حفظ 

محیط زیست هم کمک می کرد. 
اعضای جلسه، با شناختی که از مردم 
روستا داشــتند، هیچ امیدی به اجرای 
طرح نداشــتند. اما من کامــاًل امیدوار 
بــودم. به هر حال، با صحبــِت زیاد در 
کالس، مراســم صبحــگاه و تشــویق 
دانش آموزان، برگزاری جلســات متعدد 
با اولیا و با همراهی مدیر دبیرستان، در 
عرض یک هفته، سطل ها پر شد. بچه ها 
اشتیاق بسیاری نشان می دادند. هر چند 
با مخالفت های زیادی هم روبه رو شدیم. 
از جمله، یکی از والدین می گفت: »مگر 

هستند؟«  آشغال جمع کن  ما  بچه  های 
یا دیگری می گفت: »شــما باید ریاضی 
تدریس کنیــد، چرا وقت خود را صرف 

کارهای بیخود می کنید؟« 
با وجود همة این مشکالت، با یک نفر 
که ضایعــات می خرید، هماهنگ کردم 
بازیافت هــا را جلوی دبیرســتان بخرد. 
در مرحلة اول، خوشــبختانه پنجاه هزار 
تومــان درآمــد داشــتیم که بســیار 
مدرســه،  هماهنگی  با  بود.  لذت بخش 
بــا این پول کتاب هــای کوچک جیبی 
خریدیم و به بچه هایی که فعال تر بودند، 

هدیه دادیم. 
کم کم بازخوردهــای مثبت والدین و 
دانش آمــوزان و حتــی مادربزرگ های 
آن ها را دریافت کردیم. اهمیت بازیافت 
آن قــدر زیاد شــده بود کــه همکاران 
دبیرســتان هم در این طرح مشارکت 
کردنــد و زباله هــای خــود را تفکیک 
می کردند و از شهر به روستا می آوردند. 
اگر دانش آموزی در مســیر دبیرستان، 
روی زمیــن زبالــة بازیافتــی می دید، 
برمی داشت و با خود به مدرسه می آورد. 
در واقع، دانش آموزان نمایندگان ما در 
روستا بودند و این بچه ها از منزل عمو، 
عمه، خاله، دایــی و کلیة اقوام بازیافت 
جمع می کردند و به مدرسه می آوردند.

تقریبًا هفته ای یک بار پســماند ها را 
می فروختیــم و هر بــار تقریبًا پنجاه تا 
هفتاد  هــزار تومان نصیبمان می شــد. 
البته اعضــای دهیاری و شــورا هم با 
دیــدن انگیزه و اشــتیاق ما در فروش، 
همکاری می کردند و زباله ها را مستقیم 

رتبۀ 
دوم
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بــه کارخانة بازیافــت می بردند. به این 
ترتیب، با قیمت بیشتری می فروختیم. 

مــن از درآمد به دســت آمده کتاب 
می خریــدم و هم زمــان بچه هــا را به 
به خواندن کتاب  شــیوه های گوناگون 
ترغیب می کردم. مثاًل هر روز در مراسم 
صبحگاه، یکــی از دانش آموزان خالصة 
کتابــی را برای بچه ها تعریف می کرد تا 
اگر دوست داشتند، آن را مطالعه کنند. 
یا در چندین مســابقة کتاب خوانی در 
سطح مدرسه و اســتان شرکت کردند 

و....

به مرور، تصمیم گرفتیم با کمک بچه ها 
مردم روســتا را کتاب خــوان کنیم. به 
با همکاری دانش آموزان،  همین خاطر، 
بــا مــواد بازیافتی )پارچه های شــلوار 
جین( کیســه هایی تهیه کردیم و آن ها 
را با عنوان کیســة کتــاب، در اتوبوس، 
بانــک، قصابی و نانوایی قرار دادیم. قرار 
شد بچه ها روی کتاب هایی که خریدیم 
یــا کتاب هایــی که در منزل داشــتند 
بنویســند »وقف در گردش«. یعنی این 
کتاب ها مدام در گردش بودند. یک نفر 
مطالعه می کــرد و به نفر بعدی می داد. 

اگر کســی را پیدا نمی کرد، می توانست 
کتا ب هــا را در کیســه های کتاب قرار 
دهد. عالوه بر آن، دانش آموزان فرهنگ 

وقف را هم یاد گرفتند. 
برای گســترش طرحمان از روستا به 
شهر، جمعی از مسئوالن شهر را دعوت 
کردیم و دانش آموزان در مراسمی، طرح 
خود را توضیح دادند. همچنین، نمایشی 
عروســکی و شــعری به زبــان محلی، 
بــا موضــوع اهمیــت کتاب خوانی، به 
کارگردانی و نویســندگی دانش آموزان، 
برگزار شد که خیلی مورد استقبال قرار 

گرفت. 
به ایــن ترتیب، دانش آ مــوزان، عالوه 
بر انجام فعالیت هــای جانبی، به درس 
ریاضی هم عالقه مند شــده بودند و در 
یادگیری درس ریاضی تالش می کردند. 
بنابراین، ما یک دبیرســتان کتاب خوان 
و فعال داشــتیم. الزم به ذکر اســت، با 
وجود اینکه دانش آموزان مربی پرورشی 
نداشــتند، به پیشــنهاد من و همکاری 
مدیــر و تــالش دانش آمــوزان، تیــم 
نمایشمان در مسابقات فرهنگی و هنری، 
در رشتة نمایش عروسکی شرکت کرد 
و در مرحلة شهرســتان بــه عنوان تیم 
برگزیــده، به مرحلة اســتانی راه یافت. 
نکتة جالب توجه داوران و مسئوالن این 
بود که دانش آموزان کل عروســک ها و 
دکور صحنة نمایــش را با کمک همان 
مواد بازیافتی ساخته بودند؛ بدون اینکه 
هزینه ای داشته باشــد. برای اولین بار، 
پس از ســال ها، گروه نمایش عروسکی 
بدون صرف  روســتایی،  مدرســة  یک 
هزینه و داشــتن مربی پرورشی و مربی 
نمایش، در مرحلة اســتانی رتبة سوم را 
به دست آورد. این موضوع اعتماد به نفس 
دانش آموزان را تقویت و اســتعداد های 
آن ها را به خودشــان شناســاند. جالب 
اســت که دانش آمــوزان دیگر از درس 
ارتباط  با  ریاضی ترسی نداشتند، چون 
صمیمی با یکدیگر، عالوه بر فعالیت های 
جانبی، شوق یادگیرِی ریاضی در آ ن ها 

تقویت شده بود 
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مقاله
 آزاده بازوبند

اعجاز تلقین
 بررسی اثر متیو در آموزش 

اثــر متیو را اولین بار روبرت مرتون، 
 1968 درسال  آمریکایی،  جامعه شناس 
میالدی ابــداع کرد. او بــر این عقیده 
بود که وجود یک تفــاوت جزئی اولیه 
بین دو نفر باعث می شــود یک نفر در 
مسیر موفقیت قرار بگیرد، به طوری که 
اشــخاص دیگر به صورت ناعادالنه ای از 
رســیدن به او محروم شــوند. به عنوان 
مثــال، محققان جهان ســوم معتقدند، 

 در جامعه شناســی پدیده ای داریم به نام اثر متیو که مطابق آن »همیشــه 
ثروتمنــدان ثروتمندتر و فقرا فقیر تر می شــوند.« تأثیر پدیــدة متیو در تمام 
فعالیت های اجتماعی از جمله اقتصاد، سیاســت و آموزش قابل تأمل است. در 
زمینة آموزش، تأثیر مثبت پدیدة متیو در کالس درس می تواند شــکوفا شــدن 
اســتعداد های نهفتة دانش آموزان را در بر داشته و اثر منفی و مخرب آن باعث 

تنفر دائمی دانش آموز از درس و مدرسه شود. 
در این مقاله، پدیدة متیو به شمشــیری دو لبه تشبیه شده است که هر دوی 
فرصت و تهدید را در خود دارد. در انتها به ذکر چند نکتة ساده و مهم بسنده شده 
است که به کارگیری آن ها در کالس درس، معلمان توانمند و عزیز را یاری می کند 
تا برای افزایش امکان شکوفا کردن استعداد های دانش آموزان خود قدم بردارند.
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مجالت مهــم علمی، تمایــل به چاپ 
از  مقــاالت علمــی فرســتاده شــده 
کشــورهای پیشــرفته تمایل بیشتری 
دارند و مطالب ارسالی جهان سوم را رد 
می کنند. به همین علت، تعداد مقاالت 
علمی کشورهای پیشرفته هر روز بیشتر 
می شود و شــهرت علمی آن ها افزایش 

می یابد. 
ســایر  در  می تــوان  را  متیــو  اثــر 
از  اطــراف  اجتماعــی  فعالیت هــای 
جملــه اقتصــاد، سیاســت و آموزش 
نیز مشــاهده کرد. مثــاًل عموم مردم 
کتاب های  پرفروش اند.  اجناس  خریدار 
پرفــروش، اپلیکیشــن های پرفروش و 
به طور مرتب  لباس های پرفروش  حتی 
و  دریافــت می کنند  مثبــت  بازخورد 

پرفروش تر می شوند. 
با اثــر متیو،  در آمــوزش، مطابــق 
متمرکز شــدن روی ویژگی های مثبت 
دانش آمــوز می توانــد آن ویژگی ها را 
تقویت کند و نادیــده گرفتن آن ها به 
منجر  او  نهفتة  اســتعداد های  تضعیف 
رابرت  شود. در سال 1970 میالدی، 
رزنتال تحقیقی انجام داد که نشان داد 
چگونه برچســب زدن به دانش آموزان 
باعث تغییر در میزان پیشــرفت آن ها 
می شود. در این تحقیق، از دانش آموزان 
یک کالس ابتدایی تست آی کیو گرفته 
شد. ســپس 20 دانش آموز آن کالس، 
به طــور اتفاقــی انتخاب شــدند و به 
آن ها برچسب اســتعداد های درخشان 
نسبت داده شــد تا فکر کنند در سال 
آینده تحــت یادگیری های خاص قرار 
می گیرنــد. در انتهای ســال، از همان 
کالس دوبــاره تســت آی کیــو گرفته 
شــد و ایــن نتیجه به دســت آمد که 
دانش آموزانی که برچسب استعداد های 
خاص خورده بودند، نســبت به ســایر 
تحصیلــی  پیشــرفت  دانش آمــوزان 
متیو(  مثبت  )اثر  داشــتند  بیشــتری 
استنوویچ،  کیت   .)2013  ,Briggs(

دانشگاه  کاربردی  جامعه شناسی  استاد 
تورنتــو، معتقد اســت کــه یادگیری 
امر آموزش،  اولین  به عنــوان  خواندن، 
می تواند به  صــورت مادام العمر در روند 
باشــد.  تأثیر گذار  دانش آموز  یادگیری 
متیو،  اثــر  اســت، مطابق  او معتقــد 
مهارت  خوبــی  به  که  دانش آموزانــی 
خواندن را به دست نمی آورند، کمتر به 
خواندن عالقه نشــان می دهند و وقتی 
به سنی می رســند که برای یادگیری 
درس هــا به مطالعه احتیاج اســت، در 
ایجاد می شود.  یادگیری شــان اختالل 
در واقــع، ضعــف مهــارت خوانــدن، 
مهارت هــای  و  ذهنــی  مهارت هــای 
اجرایی و پیشرفت های علمی را کند و 
در نهایت باعث ایجاد فاصلة علمی بین 
فرد و سایر هم کالسی ها خواهد شد. به 
همین دلیل، معلمان عزیز، به خصوص 
معلمان دورة ابتدایی و به ویژه ســال 
ســوم ابتدایی، که در آن دانش آموزان 
تقریبًا مهارت خواندن و نوشــتن را یاد 
می گیرند، باید دقت کنند که هر گونه 
احســاس عقب ماندن نســبت به سایر 
دانش آموزان، می توانــد در تمام دورة 
بگذارد  منفی  تأثیر  دانش آموز  تحصیل 

)اثر منفی متیو(.
 از ســال 2001 میــالدی برنامه ای 
بــا عنــوان اقتصــاد »NCLB1« بــه 
منظــور خنثا کردن اثــر منفی متیو به 
اضافه شد  آمریکا  آموزشــی  سیســتم 
که بر طبق آن، ســاالنه ســطح علمی 
درس های ادبیات و ریاضی دانش آموزان 
سنجیده می شــود تا مطمئن شوند که 
هیــچ دانش آمــوزی از یادگیری هــای 
 پایه ای نظام آموزشــی جا نمانده باشد.
 »u.s Department of Education«
اما بنا به عقیدة متخصصان آموزش، این 
طــرح در کاهش اثر منفــی متیو تأثیر 
چندانی نداشــته است. به نظر می رسد 
تنها دست توانای شــما همکاران عزیز 

می تواند گره گشای این خطیر باشد. 

 چند راهکار ساده و مؤثر 
 از توجه کــردن به تعداد خاصی از 
کنار گذاشــتن سایران  و  دانش آموزان 
خودداری کنید. این رفتار شــاید تعداد 
محدودی از دانش آموزانی را که بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته اند رشــد بدهد، 

ولی سایران را منفعل می کند.
 نقاط قوت و استعداد های نهفتة هر 
دانش آموز را بشناسید و در راه شکوفایی 
آن ها گام های مؤثر بردارید. توجه کنید، 
دانش آموز باهوش کسی نیست که بدون 
هیچ  تالشــی نفر اول کالس شده، بلکه 
کسی اســت که احتمااًل فقط اختالفی 
به ســایر هم کالسی ها  نســبت  جزئی 
داشــته که گاهی خانواده یا معلم آن را 
شناخته و تقویت مثبت کرده اند. یعنی 
اگر نقاط قوت ســایر دانش آموزان هم 
شــناخته شود و آن ها را برای این نقاط 
قوت تشــویق کنیم، نتیجة مشابهی به 

دست خواهد آمد.
در   )1389( گلــدول  مالکولم   
بخشی از کتاب خود می نویسد: درخت 
بلوط برای رشد کافی فقط به بذر خوب 
نیاز نــدارد، بلکه بایــد درختان اطراف 
جلوی رســیدن نور خورشــید به آن را 
نگیرند، هیچ خرگوشــی نهــال قبل از 
رشــد را نخورد، کسی آن  را قطع نکند، 
خــاک حاصل خیز باشــد و... در مورد 
دانش آموزان هــم، به مثابة نهال جوان، 
مستعد بودن تنها شــرط الزم و کافی 
محیطی  بلکه  نیســت،  شکوفایی  برای 
مناسب و شــرایط خاص نیاز است که 
ایجــاد آن وظیفة ما معلمان و ســایر 
آموزش وپرورش  نهاد  دســت اندرکاران 
اســت. شــاید بتوان آموزش مفهومی، 
اســتفاده از وســایل کمک آموزشــی، 
محیطی  ایجاد  مرحلــه ای،  آزمون های 
امــن و فرح بخــش در کالس، تنوع در 
نحوة ارائة مطالب، و طرح پرســش های 
انگیزشــی را از جملــه وظایف معلمان 
گران قدر دانســت. ســاده تر بگویم، هر 
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چــه در تــوان دارید، بــرای افزایش 
شانس شــکوفا شدن اســتعداد های 

دانش آموزان خود به کار گیرید. 
 اگر برای یک دانش آموز مستعد 
فراهــم  در کالس تجربــة خاصــی 
کردید، دقت کنید برای دانش آموزان 
ضعیف تر هم شرایط شرکت در همان 
تجربه مهیا شــود مثاًل اگر دانش آموز 
خوب کالس، جواب یک پرسش شما 
را داد، بالفاصله پرســش بعــد را از 
بیان  به  بپرسید.  دانش آموز ضعیف تر 
دیگر، با دانش آموزان به گونه ای رفتار 
کنیــد که تمام آن ها به طور یکســان 

احساس با ارزش بودن کنند. 
یادگیــری  اشــتباهات  بــه   
دانش آموزان واکنش ســریع نشــان 
دهیــد و نگذارید مفاهیــم غلط در 
ذهنشــان نهادینه شود. با حرکت در 
کالس و بررســی کــردن تکالیف در 
همان لحظه که دانش آموزان در حال 
تفکرنــد و بهترین لحظــة یادگیری 
است، اشتباهات آن ها را پیدا، گوشزد 

و برطرف کنید. 
 گاهی مواقع یک شکست کوچک 
ممکن اســت باعث سرخوردگی های 
بــزرگ و بروز رفتارهــای ناهنجار از 
دانش  آموز شــود. برای مثــال، غلط 
خوانــدن یک متن، به ویــژه در پایة 
ابتدایی، اگر به مســخره شدن توسط 
بینجامد، ممکن اســت  دانش آموزان 
از  دانش آموز  دائمــی  انزجــار  باعث 
مدرسه و درس شود. وظیفة معلم این 
اســت که دانش آموز را رها نکند. این 
حالت را به ســرعت بشناسد و جهت 

اثر آن را معکوس کند. 
بر یادگیری های  امروزه   هر چند 
دانش آموز محور فراوان تأکید می شود، 
ولی بایــد دقت کنیــم دانش آموزان 
نباید به حال خود رها شــوند و نقش 
هدایتی و کنترلی معلم حذف شــود. 
تحقیقی در نیوزلند نشــان می  دهد، 
دانش آمــوزان ابتدایــی کــه کلمات 
را بــه صورت گروهی بــرای یکدیگر 
بسیار  یادگیری شان  می کردند،  هجی 
ضعیف تــر از دانش آموزانی بود که با 

آموزش  معلم  الگوهای هجایی خاص 
می دیدند(.

 از آنجا که برای بعضی از والدین، 
به ویژه والدین دانش آموزان دورة  دوم 
متوســطه، امــکان راهنمایی، کمک 
و رفــع اشــکال در تمــام درس های 
فرزندانشــان وجود ندارد، بهتر است 
تکالیــف دانش آموزان، تــا حدامکان 
در کالس درس و بــا نظــارت معلم 
انجام شــود تا بــه یادگیری در حین 
تفکــر دانش آمــوز بینجامــد. اگر به 
خاطر ضیق وقــت کالس این امکان 
وجود ندارد، اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی و دادن پاسخ به پرسش های 
اولیــن  در  دانش آمــوز  ضــروری 
 فرصت ممکن، بهترین گزینه اســت.

.)66-59 :2016 ,Bazooband(
در انتها می توان به این نتیجه رسید 
که پدیدة متیو پازل ســختی است که 
درک ایــن نکته که هر لحظــه آیا با 
تأثیر مثبــت یا منفی در کالس درس 
خودنمایی می کند، بسیار مشکل است. 
پدیدة متیو همان مثال شمشــیر دو 
لبه است که هر دوی فرصت و تهدید 
را با هم دارد. راحت تــر بگویم، مانند 
چرک خشک کنی عمل می کند که اگر 
درســت مصرف شود، مؤثر است و اگر 
نادرست استفاده شود، اثرهای تخریبی 

اصالح ناپذیری ایجاد می کند.  

پی نوشت
1.No child Left behind
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 اولین ســالی بود که از دانشــگاه 
بودم؛  وارد مدرســه شــده  فرهنگیان 
کالســی با 37 دانش آموز پسر کالس 

دومی!
 جوان ترین معلم مدرسه بودم و خودم 
حس می کردم در روزهای اول، بچه ها 
بچه های کالس های  بــه  را  ُپزم  چقدر 
دیگــر می دهند. زنــگ تفریح ها گاهی 
بچه هــای کالس هــای دیگــر جلوی 
کالس می ایســتادند تا معلم جوانی را 
که تعریفــش را از دانش آموزانش زیاد 

شنیده بودند، ببیند. 
همیشــه می ایســتادم تــا بچه ها از 
کالس خارج شــوند و پــس از آخرین 
نفر از کالس خارج می شــدم. یکی از 
می ایستاد،  دانش آموزانم هم همیشــه 
به کمکم می آمد و پس از جمع کردن 
وســایلم، مرا تا دفتــر کالس همراهی 
می  کرد. در ابتدا متوجه شدم گاهی تا 
پایان زنگ تفریح جلوی دفتر می ایستد 
و باز هم مرا تا کالس اسکورت می کند. 
شــاید چون  می کــردم  اوایــل حس 
من پنجمین معلمشــان بــودم، از این 
مضطرب می شــد که ممکن است من 
هم کالسشــان را ترک کنم. زنگ های 
آخر هم مرا تا ســوار شــدن به وسیلة 
نقلیه ام همراهــی می کرد و از آنجا که 
مدرسة ما دورة اولش در نوبت صبح و 
دورة دوم در نوبــت عصر بود، و هنگام 
خروج ما از مدرســه، بچه های دوة دوم 
وارد مدرســه می شدند، این دانش آموز 
با خشم تمام بچه های دورة دوم را نگاه 
می کــرد و محکم کنــارم راه می رفت. 
بعد از چند روز هم به من گفت خانم، 
بیایید که کالس ششــمی ها  این ور  از 

نبینندتان!
بلد  دفاع شــخصی  دانش آمــوز  این 
بود، ولــی مربی و خانــواده به خوبی 
برایــش جا انداخته بودنــد که نباید با 
دوســتانت دعوا کنــی و آن ها را بزنی. 
یک روز وقتی در حــال رفتن به دفتر 
بودیم، به من گفــت: خانم، من امروز 
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سومین دورۀ فراخوان خاطرات معلمی

مرد کوچولوی غیرتی
قبل از اومدن شــما با آن کالســی ها 
دعوا کردم. به او گفتم کار اشــتباهی 
کرده ای. با لحنی خــاص گفت: خانم، 
زدم تو دهنش! من ایســتادم و با کمی 
اخم گفتم: چرا؟! پاسخ داد: گفت خانم 
شــما خیلی جوان و خوشگل است، ما 
هم نتوانستیم خودمان را کنترل کنیم، 

زدیمش! 
از ایــن اتفاقــات متوجه شــدم که 
نخیر! موضوع آن گونه نیســت که من 
فکر می کــردم و خیلی جدی  تر از این 

حرف هاست!

نمی دانســتم چه کار کنــم و چگونه 
از او بخواهــم زنــگ تفریح هــا بازی 
و اســتراحت کنــد و جلــوی در دفتر 
بچه های هشت  که  نایستد. می دانستم 
و  دارند  لطیفــی  روحیه های  ســاله ام 
به  نمی خواستم کوچک ترین خدشه ای 

او وارد شود. 
جالــب بود کــه معاون مدرســه هم 
متوجه رفتارهای دانش آموزم شده بود. 
در صحبتی که با هم داشــتیم، تصمیم 
گرفتیم به این دانش آموز مســئولیتی 
داده شــود تا به  طور غیرمستقیم او را 

رتبۀ 
دوم

هدایت کنیم. زنــگ بعد، پس از اینکه 
همه از کالس خارج شدند، دانش آموزم 
ایســتاد و گفــت خانم ناظــم از من 
خواستند مأمور در حیاط مدرسه شوم، 
اما من قبول نکردم. با تعجب پرسیدم 
چرا؟ پاســخ داد، اگر مأمور باشــم در 
زنگ تفریح باید مــن زودتر از همه از 
کالس خارج شــوم. ممکن است شما 
از اینکه تا دفتــر همراهی تان نمی کنم 

ناراحت شوید. 
و  داد  پاســخ  هوشــیارانه  بســیار 
اصــاًل به طور مســتقیم اشــاره ای به 
این موضــوع نکرد که دوســت ندارم 
بچه هــای کالس هــای دیگر شــما را 
ببیننــد! با لبخند دســتانش را گرفتم 
و گفتم، پســرم، نمی دونــی چقدر از 
اینکــه خانم ناظم از کالس ما یک نفر 
را به عنــوان انتظامــات انتخاب کرده 
است، خوشــحالم. چقدر به تو افتخار 
می کنــم! دوباره از من پرســید، خانم 
یعنــی ناراحت نمی شــوید اگر من تا 
دفتر با شما نیایم؟ گفتم، معلوم است 
که نه، دلم می خواهد به بهترین شکل 
ممکن وظیفه ای را که به تو داده شده 
رضایت بخشــی  خندة  بدهــی.  انجام 
تحویلم داد و گفت: چشــم خانم، قول 

می دهیم. 
آن روزهــا با خودم فکر می کردم یک 
بچة هشت ساله چه کنترلی بر عالقه ها 
و چــه مهارت نــه گفتنی داشــته که 
توانسته است به خاطر من از مسئولیت 
مورد عالقه اش بگذرد و نه بگوید! چقدر 
ایــن حس محبوبیــت در میان بچه ها 
برایم لذت بخش و دوست داشتنی بود! 

و  احساســات  نباید  هیچ گاه  معلمان 
نادیده  را  دانش آموزانشــان  عالقه های 
ابتدایی  بگیرند؛ به خصــوص در دورة 
که بچه ها روحیه های بســیار لطیف و 
حساســی دارند! معلم خــوب باید دانا 
و خــالق باشــد و بتواند بــا تدبیر در 
تصمیم های  مختلــف،  موقعیت هــای 

مناسب بگیرد. 

خاطره
 مریم کریوند، تهران - تصویرگر: سید میثم موسوی
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مقاله
 کاوه تیموری

مدیریت مهمان های ناخوانده

 نیم نگاهی به تبعات اجتماعی
از تأثیرات منفی و پیامدهای ناگوار حوادث طبیعی مانند زلزله و ســیل، مهاجرت 
شهروندان از شهر و دیار خود است. بدیهی است، نبود چاره اندیشی ممکن است تعلق 
اجتماعی را خدشه دار کند و روند مهاجرت را شتاب بخشد. برای درک ضررهای ناشی 
از حوادث مترقبه، کافی است اشاره شود، بودجه ای که دولت برای موضوع سیل اخیر 
و کاهش آثار زیان بار آن پیش بینی کرده، معادل 35 هزار میلیارد تومان است که بنا 
به اظهار کارشناســان، برابر با یک سال بودجة آموزش وپرورش کشور است. این نکته 
اهمیت پیشگیری از این حوادث را به خوبی نمایان می سازد، زیرا تجربه های سهمگین 

سیل یا زلزله، از موانع جدی پیشرفت و عمران و آبادانی کشور است.
معروف اســت، یکی از سازندگان بنا گفته بود که ما نمی توانیم به زلزله بگوییم که 
از آمــدن خود پرهیز کن، اما می توانیم بناهای خود را محکم بســازیم؛ به طوری که 

به راحتی میزبان این مهمان ناخوانده باشیم. 
اینجاست که باید اهمیت موضوع تجربه اندوزی را درک کنیم؛ به گونه ای که درس های 

 اشاره
حوادث و بالیای طبیعی در کشــور ما از دیرباز همزاد و همراه متن جامعه های شهری 
و روستایی بوده اند. بنا به گزارش های سازمان ملل، شمار بالیای طبیعی در جهان به ۴1 
مورد می رسد که 31 مورد آن در ایران قابل شناسایی است. به همین سان، ایران بعد از 

اندونزی و بنگالدش در ردیف یکی از کشورهای بالخیز جهان ارزیابی می شود.
بعد از زلزلة 31 خرداد 13۶9، یکی از جامعه شناســان در چارچوب »جامعه شناسی 
مصائب جمعی« جامعة ایران را جامعه ای برآمده، از دل بالیای طبیعی ارزیابی کرد. حافظة 
جمعی مردم ما در دو دهه قبل مؤید این نکته اســت که زلزله و سیل هیچ گاه از زندگی 
آن ها جدا نبوده است و مشکالت و مصائب ناشی از این اتفاقات ناگوار، همواره خود را بر 
جامعه تحمیل کرده اند. سیل آغازین روزهای سال 1398 در استان های گلستان، فارس، 
لرســتان و خوزستان نیز تجربة گران ســنگ و آزاردهنده ای بود که در نوع خود برای 
کشور منحصربه فرد بود. هم زیستی با چنین پدیده هایی، ضرورت آماده سازی روحی و 
روانــی دانش آموزان را برای ایفای نقش در بزنگاه های اجتماعی دو چندان می کند. در 
یکی از گروه های همایش کنکاش های مفهومی در جامعه شناســی )مورخ 98/0۴/29(، 
پنج سخنران موضوع پیامدهای اجتماعی سیالب و تا اندازه ای زلزله را بررسی و تحلیل 
کردند. آنچه در این گزارش می آید، حاصل و برآیند مباحث مطرح شــده اســت. این 
مطالب می تواند از منظر معلمان و دبیران علوم اجتماعی و انســانی، با تبیین و تحلیل 

دانش آموزپسند در کالس استفاده کرد.

۶2

زلزله طبــس باید برای زلزلــة دیلمان 
)1369( و درس های زلزلة دیلمان برای 
زلزلة بــم )1382( و درس های زلزلة بم 
برای زلزلة ســرپل ذهاب )1397( به کار 
گرفته می شــد. زیــرا هزینــة تجربه و 
فراموش سپاری آن به تاریخ و نسپردن به 
حافظة جمعی و اجتماعی، بسیار باالست.

 سخنی با معلمان
به طــور حتــم، دبیــران و معلمــان 
فاضل برای آشــنا کردن ذهن و ضمیر 
دانش آموزان خود، باید به آن ها تمرین ها 
و پژوهش هایــی بدهند کــه موضوعات 
بررســی کنند.  به صورت پژوهشــی  را 
موضوعاتی که در گــذر زمان، تغییرات 
را همراه بــا قانونمندی هــا و رخدادها 
به خوبی برای آن هــا تبیین کند. با این 
نکته می تــوان درس آموزی از اتفاقات را 
به برخورداری از تجربه های ارزشــمند 

تبدیل کرد.
مهم تر آنکه، در نظر داشتن طبیعت به 
مثابة موجود زنده و ایجاد نکردن مانع برای 
زنده بودن طبیعت، می تواند هم زیســتی 
هوشیارانه در کنار آن را در بچه ها نهادینه 
کند. تجربه هایی که پدیده های اجتماعی 
از منظــر تغییــرات دوره ای آن هــا  را 
می نگرند، موجب می شوند اطالعات فرد 
نســبت به آن ها ویژگی انباشتگی داشته 
باشــد و به ثبت و مکتــوب کردن موارد 
تجربه های ســیالب های  بینجامد.  مهم 
گذشته در استان های خوزستان، گلستان 
و لرستان، نشان داد گویی همه چیز قرار 
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۶۳

اســت از نقطة اول آغاز شود. در حالی که بخش قابل توجهی از تغییرات 
جّوی و افزایش آب در همین تجربة اخیر قابلیت پیش بینی قطعی داشته 
است. کشــور آلمان به خاطر حجم باالی نزوالت، مثال خوبی است. در 
آنجا باغچه های کوچکی کنار رودخانه دارند و با پرورش گیاهان و به ویژه 
گل خود را ســرگرم می کنند؛ با وجود این، حریم قانونی زمین های آن ها 
رعایت شده است، اما نکته ای که بیش از هر چیز دیگر به چشم می آید، 
نوسان سنج های مدرجی هستند که افزایش سطح آب حاصل از باران را 
می ســنجد. درواقع، آن ها در هشــیاری کامل، همواره سطح آب را رصد 

می کنند و رفتارهای خود را با آمادگی الزم تنظیم می کنند.
شاید یکی از کارهای شایسته برای درگیر کردن آموزش وپرورش، که 
مراد از آن همان همکاران و دانش آموزان هســتند، ترتیب دادن بازدید 
از مناطــق آســیب دیده و برپا کردن کارگاه های اجتماعی اســت. زیرا 
لمس کردن موضوع از نزدیک و آشنا شدن هر چه بیشتر با پدیده هایی 
مانند ســیل و زلزله، در شــکل دادن مدل ذهنی دانش آموزان و ایجاد 
روحیة مشارکت و تأمل و تفکر آن ها مؤثر است. نیک می دانیم، تخریب 
فضای فیزیکی مکان های آســیب دیده و بازسازی آن ها امری است که 
در کوتاه مدت عملی می شود، اما بازسازی فضای اجتماعی زمان بر است 
و به روحیة همدلی ســایر آحاد جامعه با جامعة هدف بســتگی دارد. 
به همین ســان، در محیط هایی که زلزله و ســیل تجربه می شود، آفت 
آموزشی و تأثیرات منفی تربیتی و از دست رفتن برخی از کارکردهای 
خانواده رخ می دهد؛ شــرایطی که به طور طبیعی مســئولیت بازسازی 

فضای تربیتی و اجتماعی را دو چندان می کند.
تجربة مهم دیگری که ســیالب های اخیر نشان داد، موضوع مدیریت 
پساسیل است. جامعه شناســی مردم مدار در این راستا تکیه گاه اصلی 
خود را بر دانش مردم محلی و اجتماعات محله ای در مناطق آسیب دیده 

استوار می کند. 
شناخت قوم هایی مثل ترکمن ها و سیستانی ها در گلستان و یا طوایف 
عرب و ارتباط با شــیوخ آن ها، به موضوع مدیریت بحران کمک شایانی 
کرده است. خوش بختانه اصحاب علوم اجتماعی این بخش از تجربه های 
اجتماعــی را به خوبی بــه کار گرفتند و از این طریق موضوع ســیل به 
پدیده ای برای ایجاد همبســتگی بیشــتر مردم در کمــک به مناطق 

آسیب دیده تبدیل شد.

 سخن آخر
پیام اصلی این نوشتار را می توان این گونه خالصه کرد که جامعة ایرانی 
می تواند بــا آموزش و باال بردن دانش عمومی شــهروندان و پیش بینی 
به هنگام، زیان ناشی از بالیای طبیعی را به حداقل برساند. گذرگاه اصلی 
برای انجام این هدف رفتاری و مهم، توجه به آموزه های زیست محیطی و 
حفظ محیط زیست است. در کنار این مسئلة مهم، حفظ سرمایة اجتماعی 
و جلوگیری از فرســایش آن اصل مهمی اســت که نظام تعلیم وتربیت 
و درس هــای مرتبط با آن، از جمله علوم اجتماعی و جامعه شناســی، و 
درس های علوم انسانی در آن نقش کلیدی دارند. به امید آنکه جامعة ما 
هیچ گاه بالیای خانمان سوزی چون زلزله و سیل را تجربه نکند. اما با توجه 
به بالخیز بودن کشــور، نمی توان وقوع این اتفاقات را دور از ذهن تصور 
کرد. عزم جدی برای آماده بودن و وارد شــدن به عمق حادثه با شجاعت 
و تدبیر باال، راه حل نهایی آن خواهد بود؛ حرکت ارزشــمندی که نقطة 

عزیمت آن معلمان گران قدر کالس های درس هستند. 
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معرفی
کتاب

۶۴

 در »ستایش هیچ آموزي« نوشتة دكتر عبدالعظیم كریمي است 
كه انتشارات قدیاني آن را منتشر كرده است.

دكتر كریمي متولد 1335، روان شــناس، دانشیار دانشگاه و عضو 
هیئت علمي پژوهشگاه تعلیم وتربیت وزارت آموزش وپرورش است. 
بیش از چهل عنوان تألیف و ده ها مقاله در حوزة تعلیم و تربیت دارد 
و دیدگاه هایي پاالیشــي در این زمینه عرصه كرده است. این كتاب 
كه در جشنوارة كتاب رشد سال جاري تقدیر شد، با نگاه سؤال محور 
و تلفیق  هاي كاربردي ســلبي و ایجابــي در فرایند تعلیم و تربیت، 
مي تواند پیشــنهادي خوب و كتابي كاربردي براي جامعة معلمان و 

مربیان دغدغه مند باشد.
در كتــاب هیچ آموزي یا تعلیم و تربیــت تنزیهي، هنرهاي واالي 
حذف كردن براي جذب كردن، پنهان كردن براي آشــكار كردن، 
كاســتن براي افزودن، منع كردن براي ترغیب كردن، و هیچ شدن 
براي همه چیز شــدن به كار گرفته مي شــوند تا در این كنشگري 
تضادمند، خالق ترین و سیال ترین نوع تعلیم و تربیت فطري، به دور 

از آموزه هاي شرطي و انتظارات درسي، به ثمر بنشینند.
تعلیم و تربیت تنزیهي بازگشت به اصل است؛ بازگشت از تربیت 
رســمي و بدلي به تربیــت طبیعي و فطري؛ بازگشــت از زندگي 
»فروكاهندة دنیوي«، به زندگي »فرابرندة اخروي«. در این گفتمان 
خردآشــوب و هنجاركوب اســت كه افروختن بینــش جایگزین 
اندوختن دانش مي شــود و »ذهن اندوزي تراكمي« جاي خود را به 
»ذهن ورزي تحولي« مي دهد تا هركس به سبك خود به كشف خود 

و خلق سرنوشت خود بپردازد. 

در ستايش هيچ آموزی
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