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حضرت علي  (عليه السالم) مي فرمايند:
هر کس خود را در جايگاه الگو و پيشوای مردم قرار دهد، بايد پيش از تعليم ديگران، 
به تعليم خود بپردازد و پيش از آنکه با زبانش ادب کند، با رفتار و سيره اش ادب نمايد. 
و کسی که معلم و ادب کنندة خودش باشد، بيشتر سزاوار بزرگداشت است تا آن کسی 

که فقط معلم و ادب کنندة ديگران است. 
حکمت ۷۳ نهج البالغه

دهمين دورة جشنوارة عکس رشد
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 زندگی بشــر را می توان دريايی از 
روابط و تعامــالت ارادی و غيرارادی او 
با چهار رکن هســتی معرفــی کرد. به 
بيــان ديگر، هر انســان از بدو پيدايش 
خود پيوســته و بدون انقطــاع، در هر 
زمــان و در هر مــكان، در تالش برای 
ســامان دهی رابطة خود بــا اين ارکان 
چهارگانــه و اســتفادة حداکثری از هر 

يک از آن هاست. 
در برخی شــرايط انسان مقهور ارکان 
مذکور است و در بعضی شرايط می تواند 
پيــروز و اثرگــذار باشــد. از يک منظر 
بنيادين و ريشــه ای، موفقيت، کاميابی 
و سعادت انســان ها در گرو چيستی و 
چگونگی تدبيرشان در طراحی و اجرای 
اين روابط است. نکتة مهم و حياتی آن 
است که اصل وجود اين روابط در اختيار 
انسان نيست و او فقط در سامان دهی و 
بهره مندی بهتر از آن ها بايد هنرنمايی 

و اقدام کند. 
اگــر اين مقدمــات پذيرفته شــوند، 
بديهی است که مهم ترين نياز و دغدغة 
انسان، فهم و مديريت صحيح روابطش 
خواهد بود و برای رســيدن به پاسخ، از 
عمر و انواع سرمايه های خويش خواهد 
گذشــت. با نگاهی بــه زندگی فردی و 
اجتماعی بشر، تالش و تکاپوی او برای 
رســيدن به پاســخ، به خوبــی عيان و 

مشهود است. 
در چنين شرايط حساس و خطير و در 
ميانة سرگشــتگی ها و حيرت هاست که 
نقطه ای نورانی و مرکزی می تواند پرگار 
هستی انســان را به خوبی به چرخش 

وادارد و جايــگاه او را برايش روشــن و 
مستقر کند. آن نقطة نورانی و مرکزی، 
مقام و جايگاه واقعی معلم و مربی است. 
تقليل جايگاه معلم به يک انتقال دهنده 
ســادة برخی اطالعات اشيای مادی، به 
يقيــن از بدترين ظلم های ممکن به آن 
مقام بلند و حيات بخش است. معلم در 
يک کالم تبيين کننده و همراه بشريت 
در شناســايی صحيــح ارکان هســتی 
و ايجــاد روابــط متعالی با هــر يک از 
آن هاست. از اين منظر است که تمامی 
مکاتب و دعوت هــای الهی و غيرالهی، 
خود را در جايگاه معلمی قرار می دهند 

و معرفی می کنند.
از اولين و مهم ترين بايســته های هر 
يک از ما که خــود را معلم می خوانيم 
و می  دانيم، تأمل دربارة جايگاه و شــأن 
واال و حقيقی مان و باور آن اســت. اگر 
پايه و مرکز دايره خود را مستقر و مرکز 
ندانــد، هيچ خطی به گــرد او نخواهد 
گشــت و هيچ شــعاعی در اطراف خود 
نخواهد داشت. اما شرط اول شکل گيری 
بی نهايت شــعاع، از وجود معلم و مربی، 
ايمان او به مرکزيت و محوريت خودش 
و گرامی داشت واقعی اين جايگاه و پس 
از آن وقوف خودش به ارکان چهارگانه 

و روابط صحيح با آن هاست. 
اوليــن رکنی که فرد بايــد به خوبی 
بشناسد و تکليفش را با آن روشن کند، 
رکن «خود» اســت. معلم پيش و بيش 
از هــر کمک و کاری بايد انســان را به 
خودش بشناساند و آشــتی و رابطه ای 
منطقی بين انســان و خــودش برقرار 

کند. شــناخت غيرصحيح و فقط مادی 
يــا معنوی ديــدن خود، توقــع کم يا 
بيش از واقع داشــتن از خود، نداشتن 
تصوير صحيح از سرشــت و سرنوشــت 
خود و نکات متعــدد و متراکم ديگری 
که هر يک می توانــد اين رکن و روابط 
آن را خراب کنــد، نيازمند وجود مربی 
و معلمی اســت که هم رکــن دوم که 
شــناخت صحيح آن در گرو عبور موفق 
از مرحلة نخست اســت، رکن «خالق» 
اســت. معلم و مربی در ايــن مرحله از 
رشددهی و تعالی بخشی جامعة بشری، 
بايد خالق را بشناســاند و دست انسان 
را به دامان بلنــد و پرمهر پروردگارش 
برســاند. آن معلم و مربی که متربی يا 
متربيانــش را به خودشناســی جامع و 
مانع رهنمون شــد و آن ها را به قوت ها 
و ضعف های خودآگاه و معترف ساخت، 
آن گاه می توانــد يگانه منبع حيات و بقا 
و تنها مکمل و جبران کاستی های بشر 
را بــه او معرفی کند و رابطه اش را با آن 

رکن جاودان سامان دهد. 
معلم و مربی بايد بتواند جســم و روح 
و عقــل دانش آمــوز و متربــی خود را، 
چه کودکی باشــد نوپا و چه کهنسالی 
باشــد جويا، به درون منظومة نامتناهی 
رکن ســوم، يعنی «خلقــت» ببرد و به 
او بفهماند کــه خالق حکيم و توانا او را 
در خلقت بی کرانة خــود آفريده و قرار 
داده است و البته خود فرموده که تمام 
خلقت را بــرای او و امانتی در اختيار او 

نهاده است. 
پايان اين مسير زيبا و ضروری می تواند 

۲

 دکتر محمدطیب صحرایى
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بــه درک صحيح جايــگاه رکن چهارم، 
يعنی «خاليق» بينجامد. بديهی اســت 
جامعة انسانی  با  می توانند  کســانی  که 
روابط انسانی و متعالی داشته باشند که 
مراحل پيشين را به خوبی سپری کرده 
باشــند و بدانند از کجا آمده اند؟ بهر چه 

آمده اند؟ و به کجا خواهند رفت؟ 
يکی از شگفتی های بزرگ بهار اين است 
که در آن راز و رمز هســتی بيشتر آشکار 
می شود و وحدت عالم بی پرده خودنمايی 
می کند. در بهار ارکان چهار گانة هســتی 
گويا به يکديگر نزديک تر می شوند و خالق 
حکيم فصل شــکوفايی را به هر سه رکن 
آفريده اش هديه می فرمايد. در اين وحدت 
جايگاه معلمی و فصل بهار بســيار شبيه 
يکديگرند. همان گونــه که بهار خلقت و 
خاليق را شکوفا می کند و درون مايه های 
آن ها را بيرونی می کند، مهم ترين خدمتی 
هم که معلم می تواند به انسان ارائه دهد، 

در يک کلمه عبارت است از روياندن. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی 
و اعتقــاد صحيح او به جايگاه هر يک از 

ارکان چهارگانة هستی. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی و 
اعتقاد صحيح او به وحدت عالم در عين 

کثرت زيبای آن. 
افتخار معلم به روياندن، يعنی آگاهی 
و اعتقاد صحيح او به اينکه خالق حکيم 
هر آنچه را ضروری اســت، در خلقت و 
خاليقش و از جمله در انسان، قرار داده 
و برای شــکوفايی فقط بايد شــرايط را 
فراهم و موانع را برطرف کنيم. در آستانه 

بهار دوباره بروييم و برويانيم. 
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 يکی از مهم ترين مسائل تربيتی آن 
است که غايت تربيتی چيست؟

مربی بايد چه ويژگی هايی را در متربی 
خود ايجاد کند؟

چه زمانی تأييد خواهيم کرد که معلم 
کار خود را درست انجام داده است؟

اگر فرد چگونه باشد می گوييم فرايند 
تربيت به هدف خود رسيده است؟

معمــوًال وقتی کــودکان و نوجوانانی 
مؤدب و سربه راه داشته باشيم که از نظر 
اجتماعی کار ناشايستی انجام ندهند، از 
آن ها راضی خواهيــم بود و اگر ويژگی 
خاص و چشم پرکنی در فردی پيدا شود 
که موجب تحسين همگان واقع شود که 
ديگر فوق العاده اســت! مثًال خط خوبی 
داشته باشد؛ بسيار منظم و تميز باشد؛ 

درس خوان و شاگرد اول باشد؛ يا....
بين خودمان باشــد! معموًال هر کسی 
برای ايجاد حس رضايت درونی و کسب 
تحســين ديگران، هر طور شده است، 
يک ويژگی متمايز در فرزند 
پيدا  خــود  متربی  و 
و  او  تــا  می کند 

خود را با آن معرفی کند. اگر نشــد، به 
زور چيزی می سازد، يا يک ويژگی ساده 
را برجســته می کند و....! حتی اگر آن 

ويژگی لزومًا فضيلتی محسوب نشود !
مثًال می گويند پســر مــن خيلی به 
نگهداری از وسايل خود اهميت می دهد 
و اجازه نمی دهد کســی بدون اجازه به 

آن ها دست بزند!
دختر من هيچ وقت به کســی «نه» 
نمی گويد و هر خواسته ای که دوستانش 

داشته باشند، به آن ها عمل می کند.
به راســتی چگونه می تــوان موفقيت 
خــود را در تربيــت ارزيابــی کرد؟ به 
کيست؟  مطلوب  انســان  ديگر،  عبارت 
قبل از گفت وگو دربارة انســان مطلوب، 
خوب اســت به اين فکــر کنيم: حيوان 
مطلوب چگونه اســت؟! گياه خوب چه 

ويژگی هايی دارد؟! و...
چرا حيوان سالم را مطلوب می دانيم، 

نه حيوان بيمار را؟
چرا اسبی را که خوب سواری می دهد 
می پســنديم يا گاوی را که خوب شير 

می دهد؟ 
چرا درختی را که ميوة شــيرين دارد 
درخت خوب معرفــی می کنيم يا گلی 

 دکتر میثم صداقت زاده

را کــه رنــگ زيبا و بوی خــوش دارد 
همين طور؟

خب معلوم اســت. در نظام خلقت هر 
چيــزی ماهيتی دارد و آن ماهيت برای 
هدفی آفريده شده است. اگر همان که 
هست و بايد باشــد محقق شود، خوب 
اســت و اگر از مسير خود انحراف يابد، 

مورد پذيرش نيست.
حال می پرسيم انسان چيست و برای 
چيست؟ انسان موجودی مافوق حيوان 
اســت و بايد مافوق حيوان باشد. يعنی 
انســان فقط غريزة حيوانی ندارد. پس 
بايد مراقب باشــيم زندگــی او فقط به 
تأمين غرايز حيوانی او ســپری نشود و 
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خاص و چشمپرکنی در فردی پيدا شود
که موجب تحسين همگان واقع شود که
ديگر فوقالعاده اســت! مثًال خط خوبی

داشته باشد؛ بسيار منظم و تميز باشد؛ 
باشد؛ يا.... درسخوان و شاگرد اول

بين خودمان باشــد! معموًال هر کسی 
برای ايجاد حس رضايت درونی و کسب
تحســين ديگران، هر طور شده است،
يک ويژگی متمايز در فرزند
پيدا خــود  متربی  و 
و او  تــا  میکند 

خــود را در تربيــت ارزيابــی کرد؟ به 
کيست؟  مطلوب  انســان  ديگر،  عبارت 
قبل از گفتوگو دربارة انســان مطلوب، 
فکــر کنيم: حيوان خوب اســت به اين

مطلوب چگونه اســت؟! گياه خوب چه 
ويژگیهايی دارد؟! و...

چرا حيوان سالم را مطلوب میدانيم، 
نه حيوان بيمار را؟

چرا اسبی را که خوب سواری میدهد 
میپســنديم يا گاوی را که خوب شير 

میدهد؟
را که ميوة شــيرين دارد  چرا درختی
درخت خوب معرفــی میکنيم يا گلی 

بايد مراقب باشــيم زندگــی او فقط به
تأمين غرايز حيوانی او ســپری نشود و
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نظر گرفت! زمــان تولدش چيزی بيش 
از حيات حيوانی نمی شــود در او يافت! 
زمانی که به مرتبه عقالنی دست يافت، 
بدون هيچ ترديدی از زندگی انسانی او 

سخن گفته ايم.
اما آيا حرکت دائمی او در اين مرحله 
پايان می پذيرد؟ آيــا حرکت تکاملی او 
متوقف می شــود؟ آيا انســان هم مانند 
ديگر حيوانات اســت که وقتی به بلوغ 
خود می رســند، از حرکــت ماهوی باز 
می ايستند؟ يک کّره اسب، پس از اينکه 
به اسب بالغ تبديل شــد، تا پايان عمر 
اســب خواهد ماند! آيا نوزاد انسان هم 
پس از بلوغ، همان انسان خواهد ماند و 

تغيير اساسی نخواهد کرد؟ 
بايد گفت يک ويژگی شگفت انگيز در 
انسان وجود دارد. انسان هم مانند همة 
حيوانــات، از بدو تولد و پيش از آن، در 
حال تغيير و حرکت اســت. انسان هم 
مانند همة حيوانات، از بدو تولد و پيش 
از آن، حرکــت تکاملــی دارد. اما نکته 
اينجاســت که حرکت انســان، پس از 

رسيدن به بلوغ نيز ادامه می يابد.

حرکت انسان به سمت کمال بی نهايت 
اســت. حرکت او به سوی کمال مطلق 
اســت. او هــر کمالــی را می خواهد تا 
حرکــت تکاملی داشــته باشــد. او هر 
کمالی را به صورت بی نهايت می خواهد.

  

انســان بايد همان باشد که هست. او 
هميشه در حال حرکت تکاملی به سوی 
بی نهايت اســت. پس او بايد هميشه در 
حال حرکت تکاملی به سوی بی نهايت 
باشــد. برای حرکت تکاملــی مثًال بايد 
علم داشته باشــد، قدرت داشته باشد، 
مالکيت داشــته باشــد، زيبايی داشته 
باشد، خالقيت و ابتکار داشته باشد و.... 
و بايد همة اين ها را به صورت بی نهايت 

داشته باشد.
اتفاقًا چون می خواهد مالکيت و قدرت 
مطلق و بی نهايت داشته باشد، گاهی به 
خطا مــی رود و دروغ می گويد، دزدی و 
مطلق  کمال  چــون  می کند!  بدرفتاری 
می خواهد، ظلم و تعدی و اشتباه می کند!

کمال مطلق چيست؟ خدا.
مهــم نيســت چه اســمی بــرای او 
می گذاريم. هر چــه را که کمال مطلق 
می دانيم يا می پنداريم خدای ماســت. 
گاهی همان اِهللا رحماِن رحيم اســت؛ و 
گاهی مرد عنکبوتی يا فالن سلبريتی يا 

حتی شيطان!
آيا آنچه ما به دنبال او هستيم، کمال 
مطلق اســت و هيچ نقــص و ضعف و 
ايرادی ندارد؟ اگر اين گونه اســت، پس 
درســت تشــخيص داده ايم و درســت 

می رويم. ما اسم آن را خدا می گذاريم.
اگر آنچه به دنبال او هســتيم، ذره ای 
نقص و کژی دارد، اشتباه کرده ايم. اين 
را احتمــاًال وقتی می فهميــم که به او 

دست يافتيم.
اگر فکــر می کنيم قدرت مطلق يعنی 
رياســت بر کل کشــور، وقتــی به آن 
رســيديم، خواهيــم دانســت که خطا 
کرده ايم. وقتی رياســت بــر همة کرة 
زمين هم پيــدا کنيم، بــاز می فهميم 
مطلق نيست. به دنبال رياست در کرات 
و آســمان ها خواهيم گشت. تازه وقتی 
قدرت مطلق را يافتيم، می فهميم قدرت 
تنها کمال مطلق نيست. علم هم کمال 

است و...
انســان به دنبال کمال مطلق اســت؛ 
پس نبايد به دنبال چيزی غير از کمال 
مطلق باشــد. انســان فطرتا بــه دنبال 
خداســت؛ پس نبايد به دنبال کمتر از 

خدا باشد.
مربی بايد بــه گونه ای تربيت کند که 
حرکــت متربی از جهت تکامل منحرف 

نشود، و به سوی کمال مطلق برود. 
مربی بايد بــه گونه ای تربيت کند که 

متربی بندة خدا باشد. 

ارضای غرايــز مانع ظهور مراتب مافوق 
حيوانی او نگردد.

انســان از ابتدای تولــد و حتی پيش 
از تولــد، همواره در حرکت بوده و هيچ 
لحظه ای حرکتش متوقف نشــده است. 
پس نبايد اجــازه دهيــم دو روز و دو 

ساعتش مثل هم باشند.
حرکت انسان از بدو خلقتش تکاملی 
بوده و لحظه به لحظه کماالت بيشــتری 
کسب کرده است؛ وقتی نطفه به جنين 
تبديل شــد و جنين به نــوزاد. زمانی 
که نوزاد انســان گام به گام توانايی ها، 
مهارت ها و فضايل بيشــتری به دست 
 آورد و صاحب عقل انسانی شد، هنگامی 
کــه عقل او بــه تدريج مســير بلوغ و 
پختگی را پيمود و بر ديگر قوا غالب شد 
و... در تمامی ايــن حاالت، اين حرکت 

تکاملی به خوبی قابل مشاهده اند.
پس حرکت دائمی انسان بايد تکاملی 

باشد.
هنگام تشــکيل نطفة انســانی، تنها 
حيــات نباتــی را می توان بــرای او در 
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تکاملی به خوبی قابل مشاهدهاند.
پس حرکت دائمی انسان بايد تکاملی

باشد.
هنگام تشــکيل نطفة انســانی، تنها
حيــات نباتــی را میتوان بــرای او در
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« »
در «بســم اهللا الرحمــن الرحيم»، در 
کنار اســم جامع و جاللة «اهللا»، دو اسم 
«رحمن» و «رحيم» آمده و ديگر اسمای 
خداوند ذکر نشده است. آمدن اين دو اسم 
که هر دو از مادة «رحمت» و مفيد تأکيد 
هســتند، اعالن اين نکتة بســيار مهم و 
کليدی است که برترين صفت الهی که در 
آفرينش جهان و نيز در نزول قرآن نقش 
محوری دارد، صفت رحمت و خيررسانی 

خداوند است.
پيام مهم اين اعالن عمومی رحمت در 
آغاز سورة حمد و ديگر سوره های قرآن آن 
است که مؤمنان و دين داران نيز بايد اين 
اصل اساسی را محور زندگی و دين داری 
خــود قرار دهند و در همــة ابعاد فردی، 
خانوادگی و اجتماعی زندگی خود توجه 
ويژه ای بدان داشته باشند و بلکه مظهری 

برای اين صفت الهی در آفرينش باشند.
«رحمت» به معنای «اعطا و بخشيدن به 
ديگری برای رساندن او به رشد و کمال» 
(عالمه طباطبايی، ۱۳۷٤، ج ١: ٢١) است 
و اين همان هدفی است که پيامبران الهی 
بــه دنبال آن بودند و تعليم وتربيت دينی 

هم هدفی جز اين ندارد.
«تربيت دينی» عبارت اســت از «مهيا 
کردن شرايط مناســب رشد و شکوفايی 
هماهنگ اســتعدادهای درونی متربيان 
و به کمال رســاندن آن ها براساس طرح 
الهی١»٢. نقش معلــم و مربی در تربيت 
دينی نقشی خالفتی اســت؛ يعنی او به 
قدر توان و ظرفيت خود، واسطة ربوبيت 
خداوند و مظهر رحمانيت و رحيميت او 
می گردد و مســير رشــد و کمال را برای 

متربيــان و دانش آموزان خود تســهيل 
می کند.

« »
از تعريف تربيــت و هدف آن که همان 
رشد و کمال استعدادهای درونی در وجهی 
اختياری است، روشن می شود که تربيت 
با «ريخته گری» تفاوت دارد؛ ريخته گری 
شکل دهی به چيزی است که خود آن در 
شــکل گيری اش دخالت اختياری ندارد، 
اما تربيت شــکل گيری اختياری، آگاهانه 
و مشتاقانة انسان برای ظهور استعدادهای 
درونــی و فعليت يافتن آن هاســت. اگر 
ما فرزندان و شــاگردان خود را در مسير 
خدادادی شــان  و  اصيل  اســتعدادهای 
قــرار دهيــم و به «تفاوت هــای فردی» 
آنان نيز توجه داشــته باشيم، اول اينکه 
تعليم وتربيت در معنای واقعی آن تحقق 
می يابــد و دوم اينکه اين تعليم وتربيت از 
ســهولت و سالمتی بيشــتری برخوردار 
می شود و نتايج پربار و ماندگاری را در پی 

خواهد داشت.
متأســفانه برخی از معلمــان و مربيان 
دوســت دارند شــاگردان را در «قالبی» 
که خــود دوســت دارند «بريزنــد». به 
استعدادهای ويژه ای که خداوند در وجود 
هريک از آنان قرار داده است توجه ندارند 
و آن ها را با يکديگر مقايسة نابجا می کنند 
و مشکالت درونی و شکست های بيرونی 

را در زندگی آنان سبب می شوند.

برخــی از ما می خواهيــم کمبودها و 

شکست ها و آرزوهای تحقق نيافتة خود 
را در شــخصيت فرزندان يا شاگردانمان 
جبران کنيم؛ برخی از ما به دنبال ارضای 
احساس قدرت و سلطه گری خود هستيم 
و شاگردان يا فرزندان خود را از حرکت در 
مسير طبيعی رشدشان محروم می کنيم. 
برخی ديگــر روش تعليم وتربيت خود را 
«همرنگ با جماعت» می کنند و به دليل 
ترس از حــرف و حديث های ديگران، از 
خالقيت ها و نوآوری های ارزشــمند دور 

می شوند.
هيچ يک از ايــن گرايش ها و روش های 
نادرست را نمی توان تعليم وتربيت دينی يا 
حتی تعليم وتربيت انسانی ناميد، چرا که 
اين گونه از عملکردها، چه از نظر شيوه و 
روش و چه از نظر قصد و انگيزه، انسانی 
و الهی نيستند. اين رفتارها و روش های 
ناسنجيده و غيرعالمانه سبب سردرگمی 
و جريان ناخودآگاه کودکان و نوجوانان در 
مســير نادرست می شوند و در نهايت نيز 
بدبختی و موفق نشدن آنان را در زندگی 

در پی دارند.

البته بايد توجه داشــته باشيم، محور 
بودن رحمــت در تربيت به معنای افراط 

 محمد محرابى
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در محبــت به شــاگردان نيســت، زيرا 
همان طــور کــه در تعريــف «رحمت» 
خيررسانی  معنای  به  رحمت  گذشــت، 
و تأميــن نيازمندی های بنــدگان برای 
رســيدن آنان به کمال شايســتة خود 
است و به همين دليل، افراط در محبت 
به شــاگردان را نمی توان از مصداق های 
رحمت و خيررســانی يا از عناصر تربيت 
دينی دانســت، چرا که اين رفتار افراطی 
سبب کمال دانش آموزان نمی شود و بلکه 
آنان را از کمال انسانی و متوازن خود دور 

می سازد.
کمال متوازن درونی و نيز موفقيت در 
زندگی اجتماعی، عالوه بر محبت ورزی و 
لطافت، نيازمند شکوفا شدن صفاتی مانند 
«اقتدار و استحکام ارادی» و «استقامت 
و صبوری» اســت و اين صفات در بستر 
وابســتگی های افراطی عاطفــی يا رفاه 
شــکوفا  زياده خواهانه  بهره مندی های  و 

نمی شود.
تعادل در مهرورزی و خدمت به ديگران 
و تأميــن نيازهای آنــان، امری کمياب 
است و متأســفانه بيشتر ما يا به افراط و 
زياده روی مبتال هستيم يا گرفتار تفريط 
و کوتاهــی. معلمی که بيــش از حد به 
دانش آموزان خود محبت می کند و نرمی 

به خرج می دهــد، در ادارة کالس ناتوان 
اســت و در چشــم دانش آمــوزان خود 
ارزش زيادی نخواهد داشــت. از ســوی 
ديگر، معلمانی که اقتدارگرا هســتند و 
بــرای مديريت و تأثيرگذاری بيشــتر بر 
دانش آموزان، فضايی خشــن را بر کالس 
حاکم می کنند، نمی توانند با دانش آموزان 
خود رابطه ای صميمی و دوستانه داشته 
و تأثيرات تربيتی مناسبی بر آن ها داشته 

باشند.
اميرمؤمنــان(ع) در خطبة متقين، در 
وصف مؤمنان راســتين و انســان های با 
تقوا، آنان را به داشتن دو ويژگی «قوت» 
و «نرمی» توصيــف می فرمايند: «و قوتا 
فی لين»٣. اين فرمايش حکيمانه و ديگر 
بيانات دينی در اين زمينه، نشــانگر آن 
است که برای رســيدن به کمال انسانی 
و موفقيت هــای زندگــی و عزتمنــدی 
اجتماعی، مــا و فرزندانمــان، عالوه بر 
بهره منــدی از صفاتی ماننــد محبت و 
برخورداری  نيازمنــد  انعطاف،  و  لطافت 
از صفاتی مانند اســتحکام و استقامت و 

اقتدار هستيم.

از آنجــا کــه «تربيــت» بــه معنای 

شکوفاسازی اســتعدادهای درونی است 
و استعدادهای انســانی نيز با «اختيار و 
آزادی» رشــد می کنند و به شــکوفايی 
عاملی  نمی توان  می رســند، «تنبيه» را 
اصلی در تربيت دانست، اما از سوی ديگر 
خود می دانيم که اگر تنبيه در کار نباشد و 
تنها از محبت و تشويق استفاده کنيم، امر 
تعليم وتربيت به سامان مطلوب نمی رسد. 
پس راه چاره چيســت و چگونه می توان 
تنبيه را در نظام تعليم وتربيت جای داد؟

استاد مطهری که به حق می توان او را 
نمونه ای جامع از صفات معلمی دانست و 
به همين سبب نيز روز شهادت ايشان را 
«روز معلم» قرار داده اند، در تبيين دقيق 
اين موضوع، ترساندن و تنبيه را از ارکان 
و عناصر اصلی تربيت نمی داند (به همان 
دليلی که در باال آورديــم)، ولی آن را از 
لوازم تربيت می داند که در هنگام طغيان 
و عصيان يک فرد به کار می آيد (مطهری، 
سال ۱۳۷۳: ٤٧ ٤٤). زمانی که نوجوان 
از حالــت طبيعی خود خارج می شــود 
و طغيــان و تمرد می کند، نــه پذيرای 
«منطق» اســت و نه زبــان  «محبت» را 
می فهمــد. درواقع، او از صفات انســانی 
و فطری خود فاصلــه گرفته و يا به طور 
موقت از ميدان اثرگذاری آن ها خارج و در 
اين زمان است که نيازمند تنبيه مناسب 
و سنجيده است تا به حالت طبيعی خود 
بازگردد و روند رشد و کمال خود را دوباره 

و به صورت اختياری در پيش گيرد. 

پی نوشت ها
۱. «طرح تربيت دينی» در آيات گوناگون قرآن کريم 
ارائه شده و بر مبانی انسان شناختی ويژة قرآن کريم 
مبتنی است. در احاديث معصومان(ع) نيز تشريح و 
بسط يافته و نيازمند اســتخراج روشمند و نظام وار 
است. اين تفســير، به مدد الهی، درصدد تحصيل و 

تدوين آن است.
۲. اين تعريف مبتنی بر استاد مطهری از «تربيت» 
مبتنی است (ر.ک: تعليم وتربيت در اسالم، ص ٤۳).

۳. نهج البالغه، خطبة متقين.

منابع
۱. طباطبايی، ســيد محمدحسين (۱۳۷٤)، تفسير 
الميزان، ترجمه ســيد محمدباقر موسوی همدانی. 

چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسالمی
۲. مطهــری، مرتضی (۱۳۷۳)، تعليــم و تربيت در 

اسالم، چاپ بيست وسوم، تهران: صدرا
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 اکبــر رضايی خود را همکار فرهنگی 
آموزش وپرورش، با ٣٤ ســال سابقة کار، 
معرفی می کند. بــه گفتة خودش تقريبًا 
در تمام ســطوح آموزشی در مدرسه های 
ابتدايی، راهنمايی، متوسطه، فنی وحرفه ای 
ســمت های  و  شــغل ها  کاردانــش،  و 
متفاوتی داشته است. رضايی در سيستم 
اداری نيز تمام ســطوح را از کارشناسی، 
کارشناس مســئولی، معاونی و رياســت 
منطقه طی کرده است. او پس از ٣٠ سال 
خدمت و بازنشستگی، ادامة فعاليت های 
فرهنگی و آموزشی خود را با فعاليت های 
نيکوکارانة فرهنگی و تأسيس يک مدرسة 

خيريه ادامه می دهد.

مروری بر ســوابق: دبير، کارشناس 
آموزشــی، معــاون آموزشــی منطقة ٧، 
رئيس منطقة ١٨ تهران، رئيس منطقة ٥ 
تهران و مدير ادارة مشارکت های مردمی 

آموزش وپرورش شهر تهران.

چند نمونه از تجربه های کاری 
موفق اين ٣٠ سال خود را بيان کنيد؟

در طــول خدمتــم، همــواره با خود 
قراری گذاشته بودم و آن اينکه فرصت 
مديريتی من کوتاه اســت. بنابراين بايد 
کاری انجام دهم که ماندگار باشــد. به 
خاطر دارم، در حدود ســه سال خدمتم 
در منطقة ٧ به عنوان معاون آموزشــی، 
بايگانی منســجم و منظمــی را ايجاد 
کردم. از جمله دغدغه های مردم منطقة 
٧ که در دهه های قبل و گاهی در دورة 
حکومت قبلی فارغ التحصيل شده بودند 
و حــاال پيگيــر مدرک تحصيلی شــان 
بودند، دســتيابی به آن بود. حدود ١٠ 
سال پيش، به کمک همکارانم، طرحی 
را انجام داديم و موفق شــديم بايگانی 
منسجم و منظمی را که بخشی دستی و 
بخشی ديجيتالی بود، ايجاد کنيم. کار به 
قدری تميز و جامع بود که ديگر تغييری 

در آن داده نشد.

 ائلدار محمدزاده صدیق - عکاس:  غالمرضا بهرامى

دربارة منطقة ١٨ بايد بگويم که استخدام 
من به عنــوان معلم در منطقة ١٨ صورت 
گرفت. ٢٥ ســال سابقة کار در آنجا دارم. 
بنابراين شناخت خوبی نسبت به منطقه 
داشــتم. وقتی مدير اين منطقه شدم، در 
طول سه ســال خدمت مديريتی، منشأ 
کارهای بسياری بودم. يکی از آن ها اينکه 
بــا برنامه ريــزی و کار در مجمع خيرين 
مدرسه ساز، توانســتيم رتبة اول کشوری 
را کسب و از وزير محترم نشان لياقت، به 

دليل تکريم خيرين، دريافت کنيم.
کار ما اين بود که به سراغ خيرينی رفتيم 
که از ٤٠ سال قبل در اين منطقه مدرسه 
ساخته بودند و کسی به سراغشان نرفته 
بود. اين کار ما ســبب شد مجمع خيرين 
مدرسه ساز نيز دو مدرسة نيمه کاره را در 
اين منطقه کامل کنند و بســازند. اما در 
منطقة ٥ که زمان خدمت من يک سال و 
بسيار اندک بود، کار بزرگی انجام شد و آن 
رفع توقيف زائرسرای منطقة ٥ در مشهد 
مقدس بود. شــهرداری زائرسرای منطقه 
در مشهد را بسته بود. زيرا اين مرکز فاقد 
مجوز اقامتی بود. دريافت مجوز اقامتی آن 
حدود ٢٥٠ ميليون تومان هزينه داشت. 
من با ابتــکاری خيلی خوب، بدون اينکه 
کاری انجــام دهم، ٢٥٠ ميليون تومان از 
همکاران جمع کردم تا اين مرکز اقامتی 
و حضور همــکاران در آن قانونی شــد. 
ديری نگذشت که شهرداری مشهد تمام 
زائرســراهای آموزش وپرورش تهران را در 
مشهد، به دليل همين مشکل، تعطيل کرد. 
تنها منطقه ای که زائرســرايش فعال بود، 
متعلق به منطقة ٥ بود. در همان منطقه 
خانة معلمی داشتيم که فضای آن بسيار 
بد بود. معتقــدم معلم حرمت دارد و بايد 
از بهترين امکانات رفاهی برخوردار باشد. 
در حال حاضر اين خانة معلم که در محلة 
اکباتان تهران قــرار دارد، يکی از بهترين 
خانه معلم های تهران اســت که در زمان 
مديريت کوتاه مدت يک ساله من پايه ريزی 
شــد. بعد از آن، در ادارة کل هم اتفاقات 
خيلی خوبی افتاد. وقتی به ادارة کل رفتم، 
ادارة مشــارکت ها، به دليل گســتردگی، 
درواقع شامل مدرسه های غيردولتی، مراکز 
آموزشــی زبان، مراکز علمی، مدرسه های 
هيئت امنايی، پيش دبستانی، مدرسه های 
بزرگ ســال و مدرســه های آموزش از راه 
دور می شــد. کســی نمی دانســت چند 
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مدرســه داريم! يکی از کارهای جدی من 
که نهادينه و تبديل به کتابچه شــد، آغاز 
اجرای ســامانة شهری مدرسه های کشور 
بود؛ پروژه ای بسيار سنگين در کل کشور، 
به  اين ترتيب توانســتيم سامانة شهری 
مدرسه های کشور را ايجاد کنيم. البته از 
قبل طراحی شده، ولی اجرايی نشده بود. 
بنابراين، موانع اجرايی شدن آن را برطرف 

کرديم و کار را به نتيجه رسانديم.

شــايد در طول خدمت خود با 
تجربة کاری ناموفقی نيز روبه رو شده 

باشيد، در اين باره توضيح دهيد.
نداشــتم.  ناموفق  تجربة  خوش بختانه، 
در فعاليت هايم جابه جايی های بســياری 
داشتم. گاهی معلم يک مدرسه بودم، کار 
می کردم و به داليل مختلف به مدرســة 
ديگر می رفتم. در اين جابه جايی ها حسی 

به من دست داد که نکند خوب کار نکرده ام 
که جابه جا شده ام. در فرايندی سی و چند 
ســاله، به اين نتيجه رسيدم که با عنايت 
خدا، جابه جايی ها خوب و خوشايند بودند. 
در تمام دوران خدمتم همه جا احســاس 
رضايت درونی داشتم. در اين زمينه تجربة 
تلخ يا ناموفق و يا پشــيمانی نداشتم و در 
ذهن ندارم. علتش نيز آن اســت که تمام 
کارهايم را براساس اصول انجام می دادم و 
برای آن ها خيلی وقت می گذاشتم. يکی از 
خصوصيــات کاری من وقت گذاری بيش 
از حد در کار اســت. شايد برای کاری که 
همه دو سه ســاعت وقت می گذارند، من 
هفت ســاعت وقت می گذاشتم؛ به طوری 
که تا ســاعت سه نصف شب در خانه کار 
می کــردم. البته توضيح دهم که هرگز در 

زندگی شخصی ام کم نگذاشته ام. به نظر 
من آنچه باعث شــد تجربة تلخی نداشته 

باشم، لطف و عنايت خدا بود.

بعد از بازنشســتگی چگونه از 
تجربه های خود استفاده کرديد و به 

فعاليت هايتان ادامه داديد؟
در چندين سال ســابقة خدمتی ام، به 
دليل اينکه دو شــيفت کار می کردم و در 
کنار کارم حتی تا اواخر خدمتم تدريس را 
رها نکرده بودم، خودم را معلمی پويا و فعال 
نشان می دادم. اين باعث شده بود شخصی 
فعال باشم. هر چند که دورة خدمتم تمام 
شده بود، اما لطف خدا شامل من شده بود 
و نيروهای انســانی بسياری را در مناطق 
مختلف می شــناختم. پس به اين نتيجه 
رسيدم که سرماية اصلی آموزش وپرورش 
نيروی انســانی آن اســت کــه به داليل 

مختلف، از آن اســتفادة بهينه نمی شود؛ 
شــده اند،  فارغ التحصيل  کــه  بچه هايی 
سرماية ما هستند. با علم بر اينکه مناطق 
مختلف در استان به کيفيت بخشی آموزش 
نياز دارند، ايجاد مؤسسه ای در اين راستا 
به ذهنم رسيد. پس از مطالعات گسترده 
روی تمام مؤسسه هايی که کار فرهنگی ـ 
خيريــه ای انجام می دهند، بــا همراهی 
جمعی از دوســتان، به نقطه ای مشترک 
رســيديم و «مؤسسة سماء علم  و دانش» 
را تأسيس و در آن فعاليت های نيکوکارانه 
در زمينة آموزش را شــروع کرديم. مجوز 
اين مؤسســه در خرداد ١٣٩٦ اخذ شد. 
مجوز تأسيس مدرسه از آموزش وپرورش 
گرفته شــد. اکنون در زمينة بهزيستی، 
به ١٩ مرکز بهزيســتی تهــران خدمات 

رايگان در آمــوزش بچه ها ارائه می دهيم. 
در سيل استان گلستان، در تأمين کتاب 
کمک درسی، نيروی انســانی و آموزشی، 
کارهــای مختلفی انجام داديــم. يکی از 
فعاليت های مؤسســه تأسيس مدرسه در 

يکی از مناطق روستايی تهران بود.

مدرسة  اين  تأســيس  دربارة 
روستايی توضيح دهيد؟

مدرســة «ياران علم» را در جنوبی ترين 
محلــة «مرتضی گرد»،  تهــران،  منطقة 
تأسيس کرديم. اين منطقه وضعيتی دارد 
که شــايد از ابعاد گوناگون قابل بررســی 
باشــد. کامًال حاشــيه ای است. جمعيت 
روســتايی آن بالغ بر ٣٠ هزار نفر است، 
اما هنوز دهياری دارد و زيرســاخت های 
شهری ندارد. از نظر آسيب های اجتماعی، 
ساخت وسازهای  است.  مهاجرپذير  بسيار 
غيرقانونی در منطقه وجــود دارند. البته 
دولت در حال ايجاد زيرساخت هاست. اين 
منطقه را برای فعاليت آموزشــی انتخاب 
کرديم. ساختمان قديمی آموزش وپرورش 
را که تخليه بــود، اجاره کرديم و االن ٥٥ 
گل دختــر در پايه های اول، دوم و ســوم 
داريــم. تحصيل بچه ها در اين مدرســه 
کامًال رايگان است. سعی می کنيم خدمات 
آموزشــی را به بهترين شکل ارائه دهيم. 
هر روز صبحانــة گرم بــه دانش آموزان 
می دهيم و لوازم التحرير يکساله برايشان 
تأمين می شود. معلمانی با عالقه و انگيزه 
داريم که حقوقشــان را خيرين فرهنگی 
و نــه خيرين بازاری، تأمين می کنند. اين 
مدرسه را ايجاد کرديم تا بتوانيم الگوی يک 
مدرسة روستايی را رقم بزنيم که بگوييم 
در مناطق روستايی کشور می توان کيفيت 

مدرسه های روستايی را باال برد.

چرا به فکر تأســيس مدرسة 
دخترانه افتاديد؟

تنها مدرســة روســتايی دخترانة اين 
منطقــه در دورة اول ابتدايی (اول، دوم 
و سوم) ٨٥٠ نفر دانش آموز دارد که دو 
نوبته اســت. ما در منطقه ای که شرايط 
خاصی دارد، شــروع به فعاليت کرديم. 
اگر کمک خداوند همراه ما باشــد،  ساير 
دوره هــا را هم ايجــاد و تغييراتی را از 
منظــر فرهنگی و آموزشــی در منطقه 

ايجاد خواهيم کرد.  
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تجربه های معلمی من

 دکتر نرگس سجادیه، عضو هیأت علمى دانشگاه تهران
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 الهه صالحى - عکاس: غالمرضا بهرامى
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الســالم  حجت ا
ذوعلــم با اشــاره 
بــه اينکــه ما در 
بزرگان  پاسداشت 
کــم گذاشــته ايم 

و قدرناشناســی می کنيم، گفت: «يک 
عالــم دينی در شــرايطی ســخت به 
کشــوری رفته که در آن درگيری های 
فرقــه ای و فالکت و تحقير شــيعيان 
بذری  بردباری  با  ايشــان  است.  حاکم 
پاشيد که امروز رشد کرده است. تفکر 
اصالحی، انقالبی، سياســی، اجتماعی، 
تربيتی، فرهنگــی، معنوی و الهی امام 

موسی صدر، برکاتی برای جهان اسالم 
داشــته اســت که ما امروز شــاهد آن 

هستيم.»
برنامه ريزی  و  پژوهش  سازمان  رئيس 
آموزشــی با تأکيد بر اينکــه نگاه امام 
است،  توحيدی  فطرت گرايی  نگاه  صدر 
افــزود: «در اين نگاه، همة انســان ها با 
همة برش هايی کــه ما به آن ها داده ايم 
و بــا همة کليشه ســازی هايی که ايجاد 
کرده ايــم، همگی فطرت الهــی دارند؛ 
مسيحی، زرتشتی، شــيعه يا سنی و... 
نگاه امام موسی صدر نگاهی هويت ساز 
است؛ يعنی اگر ما امروز نوشته ايم تربيت 
يعنی تکوين و ارتقای هويت، ايشان در 
لبنان فراتر از هويت شخصی به شيعيان 

 از در که وارد می شوی راهروها را پشت سر می گذاری و وارد حياط اصلی می شوی، 
چيزی حس می کنی از جنس شــکوه، که حتی به ذهنت هــم خطور نمی کرد آن را 
گوشه ای از اين شهر شلوغ و متمدن پيدا کنی. دارالفنون با صالبت هرچه تمام تر هنوز 
پابرجاست و حافظة تاريخی اين مکان و تمام اتفاقات بزرگ و انسان های ارزشمندی که 
به خود ديده است، آن را به بهترين انتخاب برای برگزاری «همايش مدرسة تربيتی امام 

موسی صدر» تبديل می کند.
اين همايش در ســالگرد ايراد خطبه توسط امام موسی صدر در کليسای کبوشيين 
لبنان و آغاز روزة مســيحيان، به همت سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، شورای 
عالی آموزش وپرورش و ســتاد همکاری آموزش وپرورش و حوزه، برگزار شــد. در اين 
همايش، آيت اهللا سيد مصطفی محقق داماد، رئيس گروه مطالعات اسالمی فرهنگستان 
 علوم ايران، حجت االسالم علی ذوعلم، رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 
و دکتر مهدی نويد ادهم، دبيرکل شــورای عالی آموزش وپــرورش و جمع کثيری از 

عالقه مندان و پژوهشگران و معلمان حضور داشتند.

هويت داد و مسلمانان و اسالم و حريت 
و استقالل را احيا کرد.

وی با بيان اينکه در منش امام موسی 
صــدر عقالنيــت در کنــار مجاهدت، 
اخــالق در کنار علم، معنويت در کنار 
فناوری، نوآوری و نوانديشــی در کنار 
اصالت و ريشــه داری، اجتهاد پويا در 
کنار اجتهاد ســنتی و پرهيز از تحجر 
در کنــار نپذيرفتــن غــرب به عنوان 
منبع انديشــه اســت، تأکيد کرد: «ما 
بايــد ســعی کنيم اين هــا را در تمام 
بدهيم.  قرار  الگــو  خود  زندگی  وجوه 
اعتقــاد بنــده اين اســت که ســبک 
فکری امام موســی صدر برای مدارس 
و معلمان و مديران امروز ما سرمشــق 
اســت. آن صــراط مســتقيم که امام 
دنبال  بايد  اســت،  کرده  ترسيم  صدر 
شــود و اميدوارم که ما بتوانيم از اين 
سرمشــق ها اســتفاده کنيــم و آن ها 

شوند.» ما  راهنمای 
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و روابــط اجتماعــی و ارتباطاتــی که 
هم زيســتی  آن  در  می خواهيــم  مــا 
مســالمت آميز ايجاد کنيم، آنچه ارزش 
دارد، عمــل به قوانين و نظام اجتماعی 
کشــور و پــا نگذاشــتن روی مقررات 
و رعايت نظم کشــور اســت. من فکر 
می کنم نکتة آنچه امام موسی صدر در 
بحث آموزش وپرورش آغاز کرده است، 
عــادت دادن بچه هــا بــه ديگرپذيری 
اســت. به آن ها بگوييم تو تنها نيستی. 
همه حق دارنــد. هرچيزی که در قلب 
هرکس است، ســرجای خودش، اما او 
شهروند اســت و توأم شهروندی. نبايد 
دشــمنی و عداوت را در قلب کودکان 
کاشت. اين به نظر من شيوة امام موسی 
صدر است که در نوشته های ايشان هم 
مشــخص اســت. اگر ما اين موضوع را 
از دورة دبســتان شــروع نکنيم، موفق 
نخواهيم بود. ما بايد احترام گذاشــتن 
به حقوق ديگران را از کودکی آموزش 
دهيم و برای کرامت بشری ارزش قائل 
باشيم. ما بايد از طريق آموزش وپرورش 
تفکر ديگردوســتی را تزريق کنيم. اين 
يکی از درس هايی اســت که می توانيم 
از مکتب امام موســی صــدر بگيريم و 

درخت دوستی بنشانيم.

صدر،  حــورا 
صدر  امــام  فرزند 
مؤسســه  مدير  و 
فرهنگی تحقيقاتی 
صدر،  موسی  امام 

نيــز با اشــاره بــه چهــل و چهارمين 
سالگرد ايراد سخنرانی امام موسی صدر 
در يک کليســای کاتوليــک و اهميت 
دينــی و مذهبــی اين موضــوع اظهار 
داشــت: «دعوت امام به کليســا قطعًا 
پيش زمينه هايــی دارد و اينکــه امام بر 
چه مبنايی می پذيرنــد، جای تحليل و 

بررسی دارد.»
به گفتــة صدر، امام ســخنرانی خود 
را در کليســای کبوشيين اين گونه آغاز 
کردنــد: «برای انســان گــرد آمده ايم؛ 
انسانی که اديان برای او آمده اند، اديان 
همــه يکی بودنــد، چــون در خدمت 
هدفــی واحد بوده اند؛ دعوت به ســوی 
خدا و خدمت انســان و اين ها نمودهای 
حقيقتی يگانه اند و آنــگاه که اديان در 
پی خدمت به خويش برآمدند، ميانشان 
اختــالف بروز کرد. توجــه هر دينی به 
خود آنقدر شــد که تقريبا به فراموشی 

آيــت اهللا ســيد 
محقق  مصطفــی 
صحبــت  دامــاد، 
از  يادی  با  را  خود 
امام موسی صدر و 

آشنايی با ايشــان از زمان کودکی آغاز 
کــرد. وی در ادامــه با بيــان اينکه در 
زمــان فعلی بايد اين موضوع را از قرآن 
برداشــت کنيم که ايمــان و کفر امری 
قلبی است و در حقوق شهروندی اثری 
ندارد، افزود: آنچه در حقوق شهروندی 
اثــر دارد، اطاعــت از خــدا و پيامبــر 
اســت؛ يعنی عمل به مقررات و قوانين 
شــهروندی  حقوق  در  يعنی  اجتماعی؛ 
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هدف اصلی انجاميد و اختالفات شدت 
گرفت و رنج ها فزونی يافت.»

وی با اشاره به مدرسة تربيتی امام صدر 
گفت: «وقتی کارنامة امام و آثارشان را 
در لبنان مرور می کنيم، انواع و اقســام 
آثــار و نتايــج آن را می بينيم. ايشــان 
اديان  گفت وگوی  پرچــم داران  از  يکی 
و به رفع کنندة محروميــت و مبارزه با 
فقر و تأسيس جنبش محرومان معروف 
بوده انــد. امام موســی صدر مؤســس 
مقاومت است؛ مقاومتی که هنوز پايدار 
اســت و ايســتادگی می کند و سربلند 

راهش را ادامه می دهد.»
مدير مؤسســة فرهنگــی تحقيقاتی 
امام موســی صــدر يکــی از نکات و 
آثاری را که در انديشــة امام موســی 
صدر وجود دارد، جايگاه ويژة انســان 
در نگاه ايشان عنوان کرد و ادامه داد: 
«ايشان در قســمت ديگری از خطبة 
خود در کليســای کبوشــيين گفتند 
بايد همــة نيروهای انســان و نيروی 
همــة انســان ها و همــة فضيلت های 
انســانی را بــه کمال رســاند که اين 
جمله به نظر مــن داللت های تربيتی 

زيادی دارد.»
صدر افــزود: «نکتة ديگــر، نگاه امام 
صدر به دين اســت که او همواره بر اين 
نکته تأکيد کرده اســت که دين، پيش 

از اينکه توشــة آخرت باشــد، واالترين 
وسيلة زندگی است.» 

مهدی  ســيد 
فيــروزان، عضو 
مديــرة  هيئــت 
تحقيقاتی  مؤسسة 
موســی  امــام 

دســتاوردهای  مهم ترين  يکی از  صدر، 
همايش را مطرح شدن انديشة امام در 
با  معلمان  آشــنايی  و  آموزش وپرورش 
تجربه و ديدگاه های امام موســی صدر 
دانســت و گفت: «امام موســی صدر از 
معدود مصلحانی است که خداوند توفيق 
اجرای اين منظومه فکری اصالحی را به 

ايشان اعطا کرده است.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در انديشة 
امام موســی صدر بحثی وجود دارد که 
مــن جذب آن شــده ام؛ در باب توجيه 
مذمت يک رذيلت، با بيان اينکه به طور 
مثــال چرا دروغ بد اســت، چرا کبر بد 
اســت و چرا خداوند در تشريح بعضی 
اعمــال را مذموم می دانــد و چرا همة 
اديان نسبت به آن يک نظر واحد دارند. 
دينی نيســت که دروغ را مجاز بداند و 
همة اديان نسبت به رذيلت های اخالقی 

نظر واحدی دارند.» 

به گفتة فيروزان، در اين باره ايشــان 
اعتقــاد دارند که جامعة ما حاصل عمل 
ماســت و تنها چيزی که سرنوشــت ما 
را می سازد، عمل اســت. هيچ تصادف 
و هيــچ واقعه ای نمی توانــد عمل ما را 
توجيه کند و آنچه جامعه را می ســازد، 
عمل شــخصی و اجتماعی ماست. داد 
و ســتدی در جامعه اتفاق می افتد که 
جامعه را شــکل می دهــد و بنيان ها را 
محکم می کند. اين داد و ســتد انسان 
را کامل می کند. اگر صفتی جامعه را از 
داشــته های من محروم کند، عمًال ظلم 

به تمام جامعه است. 
داماد امام موســی صدر ترجمة زبان 
خداونــدی به عمل تربيتــی را معادلة 
زيبــا و مؤثری دانســت و ادامــه داد: 
«اينکه شــما به جوانان بفهمانيد که تو 
در کاروان هستی مســئولی و عمل تو 
سازنده است، چنين رويکردی آن اصل 
اخالقــی و تعليم اخالقی را برای فهم و 

تبديل به عمل آسان تر می کند.»
وی در پايــان تصريــح کــرد: «امام 
انسان را موجودی هماهنگ و يکپارچه 
می داند. آدمی در اين سيستم و کاروان 
هستی هماهنگ خلق شده است و حق 
ندارد خــودش را ناهماهنــگ کند. به 
تعبير امام، از دل اين تعادل اســالم در 

می آيد.» 
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 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دکتراى برنامه ریزى درسى

 در زمانی نه چندان دور تابلوی سر در 
مدرسه هايی را مشاهده می کرديم که روی 
آن ها، قبل از اسم مدرسه نوشته شده بود 
هوشمند سازی  داســتان  «هوشــمند». 
درکشــور ما بــا الگو بــرداری از برخی 
کشورها همچون مالزی (که خود تجربة 
ناموفقی را پشت سر گذاشــت)، از دهة 
٨٠، با بحث آموزش ICDL برای معلمان 
شروع شد. بعد هم بحث هوشمند سازی 
مدرســه ها خيلی شــتاب گرفت. تالش 
بســياری از مســئوالن آموزش و پرورش 
برای کارامد و به روز کردن مدرسه ها، به 

ابالغ بخش نامه های متعدد برای مديران 
به منظور تهية تختة  هوشــمند و وسايل 
مرتبط معطوف بود و بعد هم تغيير تابلوی 
سر در مدرسه. اما از هوشمندانه استفاده 
کردن از فناوری های نوين خبری نبود و 
استفاده از اين ابزار موفقيت زيادی برای 

معلمان به ارمغان نياورد. 
رويکرد  نوعــی  معکــوس  يادگيــری 
معلمی است نه مهندسی و صرفًا موضوع 
سخت افزار نيست. در آغاز، اين شيوه يک 
حرکت از طرف معلمان بود، نه بخش نامه ای 
از ادارة آموزش و پرورش. برخی از معلمان 
دور يکديگر جمع شدند و مطالبشان را به 

اشتراک گذاشتند و خودشان تالش کردند 
فرايند ياددهی و يادگيری کالس خود را با 
انتخاب، سازمان دهی و ارائة محتوا اصالح 
کنند. بنابراين، يک جنبش از پايين به باال 

بوده است و نه برعکس. 
يادگيری معکوس می تواند نوعی تغيير 
تدريجی باشــد. معلم ها ممکن است در 
موضوعی خاص با يک فيلم کوتاه، آرام آرام 
محتوای آموزشی خود را تدارک ببينند و 
سال های بعد بتوانند از آن ها به طور جامع 
استفاده کنند. بنابراين، انتظار می رود اين 
تغيير از يادگيری مســتقيم به معکوس، 
به تدريج صــورت گيــرد. در اين حال، 

درسى برنامه ریزى دکتراى و ریاضى دبیر د دکتر محمد نیرو،
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روش نوپای معکوس نيازمند ثبت و نشر 
تجربه های بومی مربوطه؛ به منظور نقد و 

ترويج آن، است. 
نگارنده در يادداشت های قبلی به تجربه های 
محتوايی پرداخت کــه غالباً به ويديو های 
آموزشی و همچنين ترسيم کلی و تبيين 
سؤال ها و ابهامات مطرح شده در يادگيری 
معکوس ناظر بود. از اين شماره تجربه های 

فرايندی در اين روش مطرح می شوند.

با  معکــوس  کالس  اجــرای  فراينــد 
تجربه هايــی از نگارنــده و برخی ديگر از 
معلمان همراه بود که از طريق مصاحبه با 
آن ها به دست آمد. اين تجربه ها هم بعد از 
مقوله بندی، در دياگرام زير ترسيم شد. در 
اين شماره به بخش همسو سازی و تعامل 

ناهم تراز اشاره می کنيم: 

يکی از نــکات مهم در اجــرای روش 
معکوس، توجيه گروه هدف اســت. نقطة 
آغاز ايــن روش متوجه مديــر، کارکنان 
اجرايی و مسئوالن مدرسه است که الزم 
است پشتيبان و حمايت کنندة هم باشند؛ 
به خصوص اگــر اجرای ايــن رويکرد در 
مدرسه مسبوق به سابقه نباشد و فرهنگ 

برنامة درســی به گونــه ای متفاوت رقم 
خورده باشد. 

نکتة قابل ذکر در مورد ديگر معلمان است؛ 
معلمانی که از اين روش استفاده نکرده اند و 
معموالً به شيوه های سنتی تدريس می کنند. 
چرا که ممکن اســت بــه تخريب ذهنی 
دانش آموزان اقدام کنند. اظهار همکارمان در 

اين خصوص شاهد مثال است: 

مرحلة بعدی، توجيه ساير معلمان است، 
چون واکنش معلمان هم خاص می شود. 
کافی است معلمی به کالس برود و بگويد: 
اين مطالب تئوری و دانشگاهی هستند و 
اين روش ها جواب نمی دهد؛ در حالی که 

اين طور نيست. 

در اين حــال، نبايد از توجيه والدين نيز 
غافل شد، چرا که حمايت آن ها می تواند در 
سرعت بخشی همراهی دانش آموزان نقش 
بسزايی ايفا کند. در نقطة مقابل هم ممکن 
است مشــروعيت و اثربخشی معلم را نزد 
دانش آموز کم کند. اين مطلب مورد وفاق 

عموم معلمان مورد مصاحبه بوده است. 
از جمله کارهــای صورت گرفته در اين 
خصوص، توجيه والدين در جلسة عمومی 
است. ليکن معموًال يکی از محدوديت هايی 
که ايجاد می شود، شرکت نکردن برخی از 

ايشان است. اين امر مورد تصديق يکی از 
همکاران بود که در زير آمده اســت. البته 
وی راهــکاری نيز در ايــن خصوص ارائه 
می کند، مبنی بر آنکه مانند رويکرد کالس 
معکوس، فيلم جلســه در اختيار غائبان 
قرار گيرد. نگارنده در اين مورد يک فيلم 
با عنوان «سخنی با والدين» ساخته است 
که از طريق فرزندانشان در اختيار ايشان 
قرار می دهد يا در نخستين جلسة عمومی 
والدين، آن را به نمايش می گذارد. شناسة 
تصويــری (QR Code) ايــن صفحه راه 

دسترسی به اين فيلم را ايجاد می کند. 

شما جلســه برگزار می کنيد و دعوت 
هم می کنيد، ولی همه نمی آيند. اين يک 
ماجراســت و البته اين هم راهکار دارد، 
ولی هيچ وقت به ١٠٠ درصد نمی رســد. 
می شود از همان جلسة توجيهی هم فيلم 

گرفت و در اختيار خانواده ها قرار داد. 

توجيه مسئوالن مدرسه

توجيه ديگر معلمان

توجيه والدين

توجيه کالمی و عملی دانش آموزان

بودجه بندی ساعات تکليف درس ها 

انجام تکليف به روز 

تصحيح تکاليف با نمايش پاسخ نهايی 

سؤاالت چالشی تکاليف

پيش کوييز 

پس کوييز 

معلم به مثابة طراح آموزشی 

جمع بندی و تکميل تدريس با فيلم 

تدريس قسمت های سفيد کتاب! 

تضعيف يا تقويت رابطه؟ 

فرهنگ سازی و مهارت زايی کار گروهی 

تعداد اعضای گروه 

گروه های ناهمگن

گروه بندی انتصابی منعطف 

بازه های زمانی ترکيب گروه 

نقش بسزای سرگروه

همسو سازی

تکليف

ارزشيابی

تعادل  ناهم تراز

کارگروهی

تجربه های فرايندی 
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امــا از همــة اين هــا مهم تــر، توجيه 
دانش آموزان به  عنوان اصلی ترين ذی نفعان 
اين شيوه است. يک همکار، ضمن تأکيد 
بــر اينکه «وقتی مقبوليــت و محبوبيت 
معلم اتفاق بيفتد، معمول اين اســت که 
معلم هر چه بگويــد بچه ها می پذيرند»، 
با توجه به توان منطقی و قدرت انتزاعی 
دانش آموزان دبيرستانی، ارائة نتايج ممتاز 
در کالس های مشــابه و مستندات علمی 
در اين خصوص را مجاب کننده می داند. با 
اين وصف، تغيير عادت و سياق يادگيری 
ايشان نيز به تدريج حاصل می شود و لذا 
نيازمند عاملی مؤثر و مستمر در اين گذار 
است که نقش کاريزماتيک معلم می تواند 

چنين عملگری باشد. 
برای مثال، يکی از مسئله های اجرای اين 
روش آن است که دانش آ موزان فيلم های 
آموزشی را نگاه نمی کنند. گفتنی است، 
در اين ميان شخصيت فرهمندانة معلم و 
همچنين مشروعيت و مقبوليت وی تأثير 
بســزايی دارد؛ همچنــان که نظر همکار 

ديگری هم مؤيد آن است: 

«مــن فکر می کنم کًال در اين روش آن 
کاريزمای معلــم، آنکه بچه ها آن معلم را 
چقدر قبول دارند، هم دخيل است؛ هم در 

پذيرش بچه ها و هم در يادگيری.»

با اين وصــف، برخــی از معلمان مورد 
مصاحبه به شــکل غيرمستقيم و عملی 
به توجيــه دانش آموزان و شــيوة اجرای 
اين رويکرد می پردازند و ايشــان را با مزايا 
و ضرورت های اجــرای آن آگاه می کنند 
و همراهی خود خواســتة ايشان را شکل 
می  دهند. تجربة يکی از ايشان چنين است: 

تقريبــًا فکر کنم دو جلســه در ابتدای 
سال از ما وقت گرفت. تقريبًا يک جلسه را 
دربارة اين روش که چه محاسن يا معايب 
احتمالی دارد توضيــح دادم و اينکه چرا 
اين کار را انجام می دهيم. جلسة بعد فيلم 
را گذاشــتم و با فيلم آشنا شدند. برخی 
وسط فيلم می گفتند اين جا را نفهميديم. 
بــه جای اينکه توضيح دهــم، فيلم را به 
عقب می زدم و می گفتم دوباره نگاه کنيد. 
می گفتم هميــن کار را بايد در خانه هم 
انجــام دهيد. و جاهايی کــه ابهام داريد، 
برگرديد. خالصه درس را بايد کامل کنيد. 

از  برخــی  ســؤاالت  ميــان  در  وی 
دانش آمــوزان که مورد ابهام يا پرســش 
ديگران نيســت، يادآور می شود که نگاه 
کــردن فيلم و حتی ديــدن چند بارة آن 
براســاس نياز هر يک از شــما، خلل يا 
اتالفــی در وقت ديگر دانش آموزان ايجاد 
نخواهــد کرد، بلکه کــه گامی در جهت 
شخصی ســازی آموزش برداشته خواهد 
شــد. مضاف بر آنکه اگر اکنون آمادگی 
جسمی، ذهنی يا روانی نداشته باشيد، در 
اختيار داشــتن فيلم اين فرصت را ايجاد 
می کند که در هر زمان آمادگی ايجاد شد، 
از فيلم استفاده کنيد و هر چند بار که الزم 
بود، آن را نگاه کنيد. اين ويژگی  برای افراد 
غايب در کالس يک فرصت است و مانع از 
توقف کالس يا جا ماندن ايشان می شود. 
در ايــن حال، با انتقال تدريس آغازين به 
خانه، فرصت تعامل و فعاليت های گروهی، 
حل مســئله و رفع اشــکال گسترده تر 
می شود. آن ها همچنين ياد می گيرند در 
مواقعی بايد فيلم را متوقف کنند و فعاليتی 

را انجام دهند.

در روش معکوس، معلم به مثابة فرزانه ای 
در صحنه١ نيست، بلکه راهنمايی درکنار٢ 
است. گاهی در مورد حضور معلم در اين 
روش بدفهمی صورت می گيرد و برخی با 
بيان اينکه هدف يادگيری است، در عمل 
معلم را در کالس برکنار قلمداد می کنند؛ 
در صورتی که حضور معلم ضروری است، 
ليکن نقش او تغيير می کند. معلم در اين 
حال بيش از گذشته طراح آموزش است 
و نيازمند طراحی خالقانه و پيوسته برای 

کالس درس است. 
در نخســتين جلسه، بعد از نگاه کردن 
فيلــم از ســوی دانش آمــوزان، معلــم 
پيش کوييز يا پرســش شــفاهی برگزار 
می کند که هم نقش ارزشيابی تشخيصی 
را دارد و هم  متضمن اســتفاده از فيلم 
اســت. ســپس به جمع بندی و مرور و 
گاهی تکميل مطالب می پردازد. معلم با 
اين کار ضمــن اينکه ذهن دانش آموزان 
را مرتــب می کند، به تصريح يا تلويحی، 
انتظارات خود و موضوعات کوييز پايانی 
را که بعد از فعاليت گروهی ايشان انجام 
می شود نيز تبيين می کند. جمع بندی و 
تدريس مکمل، ضمن ايجاد تنوع بخشی 

در فرايند ياددهــی- يادگيری که مهم 
است، در موضوعات دشوارتر کتاب بيشتر 
مورد تأکيد معلمان مورد مصاحبه بود و 
البته سهم زمانِی کمتر از نصف يک زنگ 

کالسی را به خود اختصاص می داد. 
در روش معکوس، معلم می تواند سهم 
بيشتری را به مطالب مرتبط ولی مکمل 
و خــارج از کتاب اختصاص دهد؛ چيزی 
که غالبــًا برای دانش آمــوزان جذاب  تر 
و گاه کاربردی تــر و ماندگارتــر خواهد 
بود و گاه در دايرة برنامة درســی پنهان 
جای می گيرد. در اين بــاره، تعبير يکی 
از معلمان در مورد تدريس قسمت های 
ســفيد کتاب جالب  بود! او ضمن اينکه 
اين امــر را مالزم دانــش و تجربه های 

گسترده تر معلم می داند، گفت: 

کار معلم درس دادن قسمت های سفيد 
کتاب است! کتاب که هست، درس را خود 
بچه ها بايد بخوانند. آن قسمت هايی را که 
نيست، بايد بگوييم تا کمکی کرده باشيم 
برای يادگيری. قســمت های ســفيد که 

خيلی بيشتر اثر دارد در يادگيری. 

نکتــة ديگری که معلمــی ديگر اظهار 
کرد، کاستی ارتباط معلم با دانش آموزان 
و تأخير در حفظ اسامی ايشان بود که در 

زير آمده است: 

من در روش قديم اسامی بچه ها را بعد 
از يــک ماه ياد می گرفتم و راحت با آن ها 
ارتباط برقرار می کردم. در اين مدل، دو ماه 
يا يک ماه و نيم طول می کشد. اين فاصله 
مقــداری ارتباط معلم را با بچه ها ضعيف 

می کند!

 ناگفته نمانــد، برخی ديگر از معلم ها، 
در نقطة مقابل، اين روش را فرصتی برای 
توجهات فردِی معلم برشمردند؛ به طوری 
که او در حالی که تمام دانش آموزان در 
فعاليت های گروهی مشــغول هســتند، 
می تواند در کنار هر يک از ايشــان قرار 
گيرد و ضمن ايجاد رابطة عاطفی بيشتر، 
به تفاوت ها و نيازهــای انفرادی بچه ها 

رسيدگی بيشتر کند. 

پی نوشت ها
1.The sage on the stage
2. The guide on the side
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 آشــنايی با مهارت های يادگيری زبان 
انگليسی

 ارائة چارچوبی کلی با هدف «جهت دار 
کردن آموزش و يادگيری»١ زبان انگليسی 
بنده به عنوان معلم زبان هميشــه در 
جلسة اول کالس درخصوص مهارت های 
يادگيری زبان انگليسی برای دانش آموزان 
صحبت می کنيــم و فرايند و ترتيب اين 
مهارت ها و ارتباط متقابل آن ها با يکديگر 
را با هــدف ايجاد انگيزه و ارائة مســير 
مطمئن و جهت دار برای يادگيری مطلوب 
می گويم؛  زبان انگليسی به دانش آموزان 
آنچه تحت عنوان «مهارت های هفت گانة 
يادگيری زبان انگليســی»، با اقتباس از 
عنــوان مهارت های هفتگانــة کامپيوتر، 
نام گذاری کرده ام. تجربة آموزشی ام نشان 
داده است، تأکيد کردن بر اين مهارت ها 

می تواند اهداف، اصول و مسير يادگيری 
زبان انگليسی در طول يک سال را برای 
دانش آمــوزان تبيين و مشــخص کند. 

مواردی که به آن ها اشاره می شود:
هنــگام يادگيری هر زبانــی، با هدف 
برقــراری ارتباط، به چهــار مهارت نياز 

داريم. وقتی زبان مادری را می آموزيم:
معموًال ابتــدا فقط گــوش می دهيم. 

شنيدن٢ : اولين مهارت.
سپس ياد می گيريم که صحبت کنيم. 

صحبت  کردن٣: دومين مهارت.
بعد می خوانيم. 

خواندن۴: سومين مهارت.
و سرانجام می نويسيم. 

نوشتن۵: چهارمين مهارت.
اين چهــار مهــارت اصلــی٦ در زبان 

انگليسی هم صادق است.
نبايد فراموش کرد که برای دســتيابی 

به مهارت هــای اصلی، بايــد قبًال روی 
«مهارت های فرعی يادگيری زبان٧» هم 

کارکرد.
واژگان٨: پنجمين مهارت.
گرامر٩: ششمين مهارت.
تلفظ١٠: هفتمين مهارت.

با توجه به تعــداد مهارت ها (هفت) و 
ارتباط تنگاتنــگ آن ها با يکديگر، آن را 
با عنوان مهارت هــای هفتگانة يادگيری 
زبان انگليســی، با اقتباس از مهارت های 
هفتگانة کامپيوتــر، نام گذاری کرده ام. با 
کامپيوتر،  هفتگانة  مهارت های  يادگيری 
افــراد در کاربرد و اســتفاده از کامپيوتر 

بسيار توانمند می شوند.

اولين مهارتی کــه خداوند در وجود ما 
انسان ها برای کسب و يادگيری زبان قرار 
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داده است، مهارت شنيدن است؛ مهارتی 
که کودک از سن چهار ماهگی در شکم 
مــادر از آن بهره می گيــرد. کودکی که 
بدون حضور در کالس و استفاده از معلم، 
زبان مــادری را از يک ســالگی صحبت 
می کند، چگونه اين مهارت را پيدا کرده 
است؟ با مهارت شنيدن. کودکی که (مثًال 
در اردبيل)، با پدر و مادر به زبان فارسی، 
با پدربزرگ و مادربزرگ به زبان ترکی، و 
با ديگری به زبان انگليسی صحبت کرده، 
چگونه توانسته اســت به دو يا سه زبان 
مسلط شــود؟ با مهارت شنيدن، مهارتی 
که خداوند آن را در وجود انسان قرار داده 

تا بتواند زبان را ياد بگيرد.

انســان از لحظه ای که متولد می شود، 
از مهــارت  صحبــت کــردن برخوردار 
اســت؛ صحبتی که با گريه کردن شروع 
می شــود. کودک با گريه خواسته هايش 
را بيان می کند؛ اينکه گرســنه است يا 
جايی از بدنــش درد می کند. بعد وارد 
مرحلــة نوع گفتاری١١ می شــود؛ يعنی 
مرحله ای که با گذاشــتن عالمت فتحه 
روی حروف  آغاز می شود. مثل َب َب، َپ 
َپ، َد َد. سپس مرحلة تک کلمه ای مثل 
بابــا، ماما و يا آبــا را دارد. وقتی پدرش 
می آيد، کلمة «بابا» را به جای «بابا آمد» 
به کار می برد يا در هنگام آب خواستن، 
به جای جملــة «آب می خواهم» کلمة 
«آّبا» را به زبــان می آورد. در اينجا وارد 
دورة تک کلمــه ای١٢ شــده اســت. اين 
فرايند ادامه می يابد تا کودک وارد دورة 
دو کلمــه ای می شــود و تا سه ســالگی 
توانايی ســاخت جمله را کسب می کند. 
و اينجاست که با رشد کودک روز به روز 
دايرة لغات و کلماتش از طريق شنيدن و 
صحبت کردن افزايش می يابد و می تواند 
تا حــدی به طور کامل صحبت کند و به 
مهــارت صحبت  کردن دســت يابد. در 
دنيای زبان شناسی دوره ای هست که در 
آن دوره کــودک می تواند چندين زبان 
را هم زمان ياد بگيــرد، از هم تفکيک و 
صحبت کند. در اين وضعيت اســت که 
می گوييم مهارت های شنيدن و صحبت 

کردن کامل کنندة هم هستند.

اين مهارت در زبان به توانايی خواندن 
مؤثر و درک متون اشاره دارد. اين مهارت 
می تواند به صورت مجــزا از مهارت  های 
شــنيدن و صحبت کردن توســعه يابد. 
خواندن می تواند در ساخت لغات جديد 
و افزايش دامنة لغات کمک کند که اين 
امر در مراحل بعدی يادگيری زبان بسيار 
مفيد اســت. برای رسيدن به درک بهتر 
مطلب بايــد واژگان و گرامر را به خوبی 

بلد باشيم.

ايــن يک مهــارت خالقانــه در زبان 
اســت. به نظر می رســد مهارت نوشتن 
ســخت ترين و پيچيده تريــن مهــارت 
در زبان باشــد. چرا کــه در اين مهارت 
کاربرد  مــورد  ديگر  مهارت هــای  همة 
هســتند. يعنی وقتی می نويســيم، هم 
حــرف می زنيم، هم گــوش می کنيم و 
هم می خوانيم. در کل، همة مهارت های 
اصلی و فرعی در مهارت نوشــتن مورد 

استفاده اند.

هر چقدر دايره و تعداد واژگان يک زبان 
را بيشتر بدانيم، تسلط زياد و بهتری در 
يادگيری و کاربرد آن خواهيم داشــت. 
بهترين روش برای ارتقای تعداد واژگان 
در زبان استفاده از مترادف و متضاد است. 
همچنيــن، بايد به معانــی مختلف يک 
 «run» کلمه هم توجه کنيم. مثًال کلمة

چندين معنی دارد.

گرامــر يا دســتور زبــان بــه منزله 
اسلکت بندی ساختمان زبان است. بدون 
 آن هيچ زبانــی هويت و نمــود ندارد و 
معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. 
لذا توجــه به گرامر و روش هــای ارائه و 
يادگيــری آن می تواند راهگشــای ما در 

دستيابی به اهداف آموزشی زبان باشد.

بــا اطمينان می توان گفــت که تلفظ 
در همــة مهارت هــای اصلــی و فرعی 

جــزو مهم تريــن و تعيين کننده تريــن 
مهارت هاست، چرا که بدون تلفظ صحيح، 
دستيابی به ســاير مهارت ها و در نتيجه 
خروجی ايده آل با مشکل مواجه خواهد 
شد. در انگليســی، در اين مهارت، همة  
حروف به همراه چهل وچهار صدا، با تلفظ 
صحيح به دانش آموزان ارائه می شــوند تا 
آن ها بتوانند تلفظ درست و دقيق داشته 

باشند.
يادگيری زبان انگليســی صرفًا و فقط 
با توجه بــه مهارت های اصلی غيرممکن 
اســت، چرا که مهارت های فرعی زيربنا 
و ريشة مهارت های اصلی هستند. بدون 
واژگان، دستور و تلفظ، هيچ کدام از چهار 
مهارت اصلی ياد گرفته نخواهند شــد. 
نتيجه اينکه همة مهارت ها را بايد با هم 

کار کرد و ياد گرفت.
مهارت هــای هفتگانــة يادگيری زبان 
در همة ســطوح يادگيری، و برای همة 
سنين يادگيری کاربرد دارد. هر چند که 
می توان گفت، چون در دورة متوســطة 
دوم و در سطح دانشگاه يادگيری حالت 
آگاهانه به خود می گيرد، می تواند کاربرد 

و تأثير بهتر و مناسب تری داشته باشد.

 آشــنايی بــا مهارت هــای هفتگانــة 
يادگيری زبان، ســرعت يادگيری زبان را 

در دانش آموزان باال می برد.
 يادگيــری زبان هدفمنــد و جهت دار 

می شود.
 کيفيت يادگيری و همراه با آن کميت 

و سطح نمرة زبان ارتقا می يابد.
 انگيــزة دانش آموزان بــرای يادگيری 
هر نوع زبان خارجــی، به خصوص زبان 

انگليسی، افزايش می يابد. 

پی نوشت ها
1. Learning orientation
2. Listening
3. Speaking
4. Reading
5. Writing
6. LSRW skills
7. VGP Sub - skills
8. Vocabulary
9. Grammar
10. Pronunciation
11. babble sound
12. one - word

en

en
e

he

en

e
he

e

m

m

en

n

he

e

n
en

n

d
nen

hee n

| | |  



۲۰

 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزۀ معمارى محیط هاى یادگیرى

که  کرديم  اشــاره  پيش  شــمارة  در 
فضــای پيونددهندة بيــن کالس ها و 
دفترها در يک مدرســه بايد واجد چه 
تاريک،  راهروهای  باشــد.  ويژگی هايی 
دلگيــر و صرفًا گذرگاه مدرســه بايد با 
نور  از  برخــورداری  مانند  ويژگی هايی 
و روشــنايی مناســب و با اولويت نور 
مناســب  تهوية  از  بهره مندی  طبيعی، 
به خصوص تهويــة طبيعی، وجود عمق 
ديــد زياد و چشــم انداز های وســيع، 
جذابيت های دلپذير محيطی با انتخاب 
رنگ و بافت مناســب در فضاها، وجود 
فضاهايی با وسعت مناسب و همچنين 
جــذاب برای مکث، اســتقرار و توقف، 

برای  مناســب  فضاهای  از  برخورداری 
يادگيری،  بهره منــدی از موقعيت هايی 
برای تحرک و نشاط، امکان شکل گيری 
فضاهــای جمعی کوچــک و بزرگ و 
ســاير ويژگی ها، بــه محيط هايی زنده 
و کارآمد بدل شــوند تــا بتوانند نقش 
قلبی تپنــده را برای آن مدرســه ايفا 
می کنيم  سعی  شــماره،  اين  در  کنند. 
برخی راهکارهای عملی در ســطح های 
اثرگذاری متفاوت را ارائه کنيم. هرچند 
برخی از اين پيشنهادها تنها در برخی 
از مدرسه ها قابل اجرا هستند، ولی ذکر 
آن ها می تواند ذهن ها را نســبت به اين 

رويکرد بيشتر آگاه و آشنا سازد.

بهترين راه حل، حذف راهروست. اگر 
در مدرسه ای اين امکان وجود دارد که 
راهروها حذف يا از طول آن ها کاســته 
شــود، بدون ترديد اين بهترين راهکار 
برای توســعة کارآمــدی  فضاها در آن 

استفاده از رنگ برای 
تغيير محيط در يک 
دبيرستان در تهران

جداره های شيشه ای 
فضای پيونددهندة يک 
دبستان در تهران
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مدرسه اســت. اما در اينجا يک پرسش 
است  ممکن  می شــود: «چگونه  مطرح 

راهرو حذف شود؟!»
اين موضــوع هم در هر مدرســه ای 
به بررســی جداگانه نياز دارد؛ بررســی 
بسيار دقيق و همه جانبه ای که براساس 
نتايج آن بتوانيم بخش هايی از فضاهای 
مدرســه را در بخش هــای ديگر ادغام 
اين  تهــران،  در  مدرســه ای  در  کنيم. 
موضــوع به اين شــکل قابليت و امکان 
اجرايی شدن پيدا می کند که با تخريب 
دو کالس از شش کالس مجاور راهرو و 
انتقال آن دو کالس به فضای ديگری از 
مدرسه و ادغام و انتقال برخی از دفترها 
به فضاهــای ديگر، فضــای دو کالس 
تخريب شده با راهروی مجاور فضای آن 
دو ادغام و به بخشی از يک سالن بزرگ 
تبديل  شود که می تواند با توجه به ابعاد 
جديــد و بزرگ تری که پيدا می کند، از 
عملکرد صرفًا معبرِی خود، محلی باشد 
با انواع کارکردهايی که محيطی جذاب 
و مناسب برای يادگيری می تواند فراهم 

سازد.
اما اين اتفاق به ندرت در مدرسه قابل 

دســتيابی اســت و توصية آن به شکل 
کلی، امکان پذير نيست.

پيش از اين گفته شد، آنچه راهروهای 
آسيب را  بيشــترين  مدرســه ها از آن 
می بينند و بسيار دلگير می شوند، نبود 

نور طبيعی و عمق کم چشــم اندازهای 
آن است. يکی از بهترين راهکارها برای 
دعوت از نور طبيعی به داخل راهروها و 
همچنين افزايش عمق ديد و چشم انداز، 
شــفاف کردن جداره های راهروست. با 
اين کار، نــور طبيعی که به کالس ها و 
است،  شده  مجاور راهرو وارد  دفترهای 
به داخل راهرو هم نفوذ می کند و فضای 
می گيرد.  شــکل  دلپذيرتری  نسبت  به 
ضمــن اينکه چشــم انداز داخلی راهرو 
قدری وسيع تر می شود و کيفيت فضايی 

راهرو ارتقا پيدا می کند.

راهــکار ديگر بــرای افزايش کيفيت 
محيطی در فضای يک راهرو، استفاده از 
چراغ های روشنايی با دمای نور مناسب 
صفحه(پنل ) هــای اس ام دی با  اســت. 
دمای نــور حدود ٤٠٠٠ کلوين در بازار 
موجودنــد که می تواننــد تأثير هرچند 

کمــی در کيفيت فضا داشــته باشــد. 
اين نــوع نور به نور طبيعــی و نور روز 

نزديک تر است.

تزئينات  در  مناسب  رنگ های  ترکيب 
و مبلمــان هر محيــط، تأثير بســيار 
چشم گيری بر آن محيط می گذارد. اين 
ترکيب در هر فضايی متفاوت و نيازمند 
بررسی اســت. مثًال در يک مدرسه در 
تهران، با اســتفاده از ترکيب رنگ آبی 
فيروزه ای و اندکی رنگ گرمابخش زرد، 
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تخريب کالس های 
مجاور يک راهرو

تابلوهای رنگی روی 
ديوارة يک فضای 

پيوند دهنده در 
يک دبيرستان در 

تهران، يک موقعيت 
يادگيری ايجاد کرده 

است.
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فضايــی کم نور و به نســبت بی روح، به 
فضايی کامًال زنده و جذاب تبديل شد. 
انتخاب ترکيب های درســت در رنگ ها 
سريع ترين و ارزان ترين راه دسترسی به 
احســاس تغيير در فضاست. هرچند که 
هيچ موضوعی مانند نور و تهوية طبيعی 
در مدرسه اهميت ندارد، اما رنگ ها در 
ذات خود ويژگی هايی دارند که بســيار 

اثرگذارند.

اين روزها تابلوهای رنگی با شيشه های 
مقاوم (سکوريت) و رنگ های متنوع، در 
بازار مبلمان آموزشــی ديده می شوند. 
اين تابلوهای شيشــه ای در نقش همان 
وايت بردهــای رايــج عمــل می کنند، 

با ايــن تفاوت کــه تنوع رنگ بســيار 
تأثير  دليــل،  همين  به  دارنــد.  بااليی 
بســيار خوبی بر محيط می گذارند. اگر 
در محيــط يــک فضای جمعــی، مثل 
راهرو از اين تابلوها اســتفاده شود، در 
ســطح اين فضاهــا، فرصت هايی برای 
گفت وگوهايی با محوريت يادگيری بين 
دانش آموزان و يا دانش آموزان و معلمان 
آن ها قابليت شــکل گيری پيدا می کند. 
فضاهــای پيوند دهنده يا راهرويی که با 
البته  وايت برد،  مشــابه  تابلوی  چندين 
در رنگ هــای گوناگون، زيبا شــده اند 
و محل هــای مکث و توقــف در مجاور 
تابلوها، آن راهرو را از معبری ســاده به 
محلی برای يادگيری تبديل کرده است.

اين موضوع به عرض راهرو بســتگی 
دارد. راهروهــای بــه نســبت عريض 
که در حدود ســه متر يا بيشــتر عرض 
دارنــد، می توانند با اين روش کارآمدی 
بيشتری پيدا کنند. راهرو را به هر نحو 
ممکن روشــن می کنيم و محيط آن را 
با ترکيب رنگ های مطلوب و متناســب 
امکانی  هيچ  وقتی  اما  می کنيم،  دلپذير 

بــرای نشســتن دانش آموزان نباشــد، 
برخی از کارکردها در محيط پاسخ داده 
نمی شــوند. ميزهای چهارنفــرة گرد با 
قطر حدود ٧٠ ســانتی متر در مجاورت 
حتی  يــا  کتاب  کوچــک  قفســه های 
صندلی های کوچک مانند چهارپايه های 
رنگی، در مجاورت قفســه های کوچک 
دو طبقــة کتاب، روزنامــه و مجله های 
علمی، فرصت هايــی ايجاد می کنند که 
گوشه و کنار راهرو را از عوامل کارآمدی 

بيشتری برخوردار می کنند.

آيا حتی راهــرو هم می تواند فضاهای 
دنجــی بــرای مطالعه پيــدا کند؟ اين 
موضــوع هم از مــواردی اســت که با 
نگاه هــای خالقانه کــه بتواند فضاهای 
کنــد،  کارآمدتــر  را  راهــرو  باريــک 
امکان پذير می شود. البته در ساعاتی که 
زنگ تفريح است و رفت و آمد زيادی در 
محيط راهــرو جريان دارد، نبايد چنين 
انتظاری داشته باشيم. اما در زمان های 
برای  دنجی  فضاهــای  می تــوان  ديگر 
مطالعه در آن پيدا کرد. شايد تصويری 
که از دبستانی در «آرلينگتون آمريکا» 
در اختيــار داريم، بتوانــد در اين باره 
الهام بخش باشــد. يک ديــوارة راهرو با 
ايجاد عمق و بعد به شکلی خالقانه، اين 

راهرو را زنده و کارآمد کرده است.

شــايد کمتر به ذهن برسد که بتوان 
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پاف های رنگی در 
گوشه و کنار فضای 
پيونددهنده در يک 
دبستان در قم

راهروی جذاب 
و کارآمد در يک 
دبستان

مدرسه ای در اصفهان 
و تبديل راهرو به 
کتابخانه
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يک راهروی ســاده را به فرصتی برای 
ورزش و تحرک جســمی، و در نتيجه، 
نشــاط روحی تبديل کرد. اين اتفاق در 
راهروهای مدرســة «فردريک اسپرگ» 
دانمارک، با امکاناتی نسبتًا ساده محقق 
شــده اســت. اين نوع تصميم ها بايد با 
نظارت و بررســی همه جانبة معلمان و 
کارشناســان ورزشــی و با رعايت همة 

تمهيدات ايمنی بخش صورت پذيرند.

بــاغ  انــواع  و  آکواريــوم  تعبيــة 
شيشــه ای(تراريوم)، استفاده از چوب يا 

شاخه های بامبو، استفاده از گل و گياه 
و حتی اســتفاده از پنجره های مجازی، 
می تواند عالوه بر توسعة زيبايی محيطی 
و پيوند با طبيعت، به شکل هايی هرچند 
محدود، نوعی فرصت يادگيری را فراهم 
ســازد. معلمان هنر يا زيست شناســی 
می توانند ايده پــردازان خوبی برای اين 

نوع تغييرات باشند.

به جای اســتفاده از تابلــو و اطالعيه 
يا پوســترهای گوناگــون، می توان در 
برخی از ديواره های راهروها از امکانات 

کارگاهی کوچک يا بازی های علمی که 
ديوارها و کنج هــای محيط را در نقش 
معلم قرار می دهند، اســتفاده کرد. در 
اين بخش می توانيد به مجموعه مقاالت 
معلم ســوم که در مجلة رشد معلم در 
ســال تحصيلی ٩٧- ۹٦ منتشــر شده 
اســت، مراجعــه فرماييــد. محتواهای 
علمی می تواننــد در عناصر معماری در 
يک راهرو به شــکل خودآغاز و تعاملی 

نمايان شوند.
در مجمــوع، وقتــی راهــرو می تواند 
عالوه بــر کارکرد معبــری خود، محل 
مناسبی برای کارکردهای ديگری مانند 
نشســت های صميمانه، مطالعه يا حتی 
ورزش باشــد، اين نتيجه گيری چندان 
بيراه نيســت که بگوييم زنــده کردن 
فضاهــای دلگير و ناکارآمــد راهروها و 
نگاهی  با  پيوند دهنده،  فضاهای  ســاير 
جديــد، می تواند ظرفيــت کارکردهای 
گوناگون ديگر را ايجاد کند. فقط کافی 
است معلمان، کارکنان و مديران مدرسه 
بپذيرند که راهرو صرفًا يک معبر نيست 
و بايد توقع بيشتری از راهروی مدرسة 
خــود به خصوص در فراينــد يادگيری، 
داشــته باشــند. همين موضوع سرآغاز 
کارآمدتر شــدن اين فضاها در مدرسة 

آن ها خواهد شد. 
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تبديل راهرو به 
محيطی برای 

تحرک، مدرسه ای در 
دانمارک

پنجره های مجازی 
و تأثير آن در 

محيط هايی که به 
بيرون راه ندارند.
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سرد بود و اين رخوت خواب صبحگاهی را 
از تنم می زدود. صدای مناجات صاحب خانه، 

مشهدی قربان، به گوش می رسيد. 
نمازم را خواندم. صبحانه خوردم و برای 
رفتن به مدرسه آماده شدم. فاصلة بين خانه 
تا مدرســه پوشيده از کشتزارهای زرشک 
بود. زرشک ها سرخ شده و رسيده و عده ای 
از اهالی روستا در حال جمع آوری محصول 

بودند. 
مدرســه بر فراز تپه ای بلند خودنمايی 
می کرد. پرچم زيبای ايــران چرخ زنان در 
امتــداد ميله ای بلند بــاال می رفت و نگاه 
بچه ها به آن دوخته شده بود. دانش آموزان 
با هماهنگــی خاصی ســرود جمهوری 
اسالمی ايران را می خواندند و در حال انجام 

مراسم صبحگاهی بودند.
پس از کمی انتظار، زمان موعود فرا رسيد. 
کالس ها آماده بود و من بی تابانه رفتن به 
کالس درس را انتظار می کشيدم. صدای 
هياهوی دانش آموزان از ســالن مدرســه 
شــنيده می شد. به ســوی کالس رفتم و 
در را بــه آرامی باز کــردم. برای لحظه ای 
ســکوت بر کالس حکم فرما شــد. کيف 
و چــادرم را بر روی ميز قــرار دادم. بعد از 
احوال پرســی و معرفی خود، دفتر حضور 
و غياب را برداشــتم تا با بچه ها آشنا شوم. 
از آنان خواستم خودشان را معرفی کنند. 
تعداد دانش آمــوزان کالس زياد بود و من 
می خواستم در همان جلسة اول چهره ها و 
اسامی را در ذهنم ثبت کنم. از اين جهت، 
وجه مشــخصه ای از چهرة آنان را در کنار 
اسمشان می نوشتم. يک خال کوچک روی 
لــب، جای زخمی روی ابرو، چشــم هايی 
به رنگ آســمان، تا اينکه به دخترکی با 
چهره ای رنگ پريده رســيدم؛ بيش از حد 
الغر می نمود. نگاه معصومانه اش در عمق 
جانم رســوخ کرد. رنگ مهتابی صورتش 
تمامی زوايای چهره اش را تحت الشــعاع 
قرار داده بود. بی اختيار نوشــتم: «دختری 
به سپيدی ماه» و اين ديباچه ای بر شروع 

کارم در مدرسه بود.
پس از گذشت يک ماه از تدريس درس 
علوم و زبان انگليســی، وقت آن رســيده 
بود که آزمونی از فصل های تدريس شــده 
به عمل آيد. در حين برگزاری آزمون علوم، 
نگاهم به زهرا افتاد. با نگرانی می نگريست. 
گويی قادر به جواب دادن پرسش ها نبود. 
آرام از روی صندلی برخاســتم و قدم زنان 

باران کوچه باغ ها را طراوتی ديگر بخشيده 
و پاييز رنگ طاليی بر درختان پاشــيده 
 بــود! بوی دود آميختــه به کلوچه فضای 
باران خــوردة  روســتا را به طــرز عجيبی 
خواستنی می کرد و صدای انعکاس زنگولة 
گردن گوسفندان در ميان عوعوی سگان 

گله گم می گشت. 
اتاقم در طبقة دوم ساختمانی کاهگلی 
بود که از پنجرة چوبی آن، دوردســت ها 
ديده می شــد؛ کوه های بلند و دامنه های 
سرســبز، رودهايی که بســان مارهايی از 
ميان کشــتزارها می خزيدند و خانه های 
پلکانی روستا که با ابهت تمام در کنار هم 

قد برافراشته بودند. من  و اين اتاق تصميم 
داشتيم يک ســال تحصيلی در کنار هم 
باشيم. با وســواس عجيبی اتاقم را چيده، 
طاقچه ها را با پالستيک های رنگی پوشانده 
و کتاب و دفترهايم را روی آن ها قرار داده 
بودم. لبخندی از روی رضايت بر لبانم نقش 
بست و چند نفس پی در پی کشيدم تا شايد 
دلهــره ای که از رفتن پــدر به دلم چنگ 

می انداخت، آرام شود.
خروس خوان از خواب بيدار شدم. به وسط 
حياط رفتم. رقص باد در البه الی برگ های 
درختان تماشــايی بود. آواز گنجشــگان 
گوش نواز می نمود. وضوگرفتم. آب ســرِد 
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به او نزديک شدم. نيمی از پرسش ها را پاسخ 
داده بود و نيمی از برگه اش سفيد بود. تعّجب 
کردم، چون او در پرســش های شــفاهی و 

فعاليت های کالسی بسيار عالی می نمود! 
برگه هــا را هفتة بعــد در کالس علوم به 
دانش آمــوزان تحويل دادم کــه نگاهم روی 
زهرا ميخکوب شــد. با نابــاوری به برگه اش 
نگاه می کرد و اشــک می ريخت. به سمتش 
رفتم، دلداری اش دادم و اميدوارش کردم که 
نمره اش را در جلســات آينده جبران خواهد 

کرد. 
تدريس اصولی زبان انگليسی وقت بيشتری 
می طلبيد و مــن به ناچار برای شــاگردانم 
کالس های جبرانی برگــزار کردم. کالس ها 
تا شب طول می کشــيد، اما با جديت تمام 
می خوانديــم، می نوشــتيم و می آموختيم. 
گاهی بــرای بچه ها داســتان های کوتاه به 
کالس مــی آوردم و بــا تنهــا فرهنگ لغت 
زبان «انگليسی- فارسی» داستان را ترجمه 
می کرديم و از خواندن آن لذت می برديم. زهرا 
به درس زبان و ترجمة داستان ها عالقة خاصی 

نشان می داد.
باری، زمان برگزاری آزمون زبان فرا رسيده 
بود. اين دفعه خواستم بچه ها را در موقعيتی 
پيش بينی نشده قرار دهم و بدون اطالع قبلی 
آزمــون برگزار کنم. بعــد از حضور و غياب 
در کالس زبان انگليســی، از آنان خواســتم 
کتاب های خود را جمع کنند. دانش آموزان با 
تعجب علت را پرسيدند و من گفتم: «دوست 
دارم ببينم کدام يک از شما درس زبان را بهتر 

آموخته ايد؟»
روز بعد که به ســراغ برگه های زبان رفتم، 
با کمال ناباوری ديــدم زهرا آزمون زبانش را 
خوب نداده است! عالمت های سؤال زيادی در 
اطراف سرم می چرخيدند و من مبهوت مانده 
بودم. آيا اين دختر، عنادی در نوشتن جواب ها 

روی برگة سؤال داشت؟ 
زهرا تمام فکر مرا به خود معطوف کرده بود. 
به کالس درس رفتم. برگة تمام دانش آموزان 
را دادم و برگة زهرا را در البه الی دفتر نمره ام 

نگه داشتم، بايد با او صحبت می کردم. 
زنگ تفريح صدايــش زدم و 

او را بــه گوشــه ای خلوت 
جواب  اينکه  علت  بردم. 
سؤاالت را ننوشته است، 
پرسيدم. او فقط اشک 
ريخــت و هيچ نگفت. 
موضــوع را بــا مدير 

مدرسه در ميان گذاشــتم و برای او توضيح 
دادم که زهرا در هفته هايی از ســال، درس 
علوم را خوب می آموزد و هفته هايی از ســال 
درس زبان را. در برخی هفته ها با خطی زيبا 
می نويسد و در هفته ای ديگر بسيار نامرتب و 
ناخوانا. مدير پيشنهاد کرد با والدينش صحبت 

کنم. من نيز پذيرفتم. 
روز بعد، جای خالی زهرا بيش از حد آزارم 
می داد. حالش را از دانش آموزان پرسيدم. هيچ 
کدام خبر درســتی از او نداشتند. از بچه ها 
آدرس خانه اش را پرسيدم. يکی از آنان گفت 
از پدرش شنيده اســت که خانوادة زهرا در 
اتاقکی قديمی در باغی متروکه و در حاشية 
روستا زندگی می کنند. تصميم گرفتم که خود 
به خانة زهرا بروم. از ميان کوچه باغ های انتهای 
روستا گذشتم. به در چوبی باغی رسيدم که 
از شــدت کهنگی به يک طرف آويزان شده 
بود. در را به عقب فشار دادم. صدای کش دار 
باز شــدن در، فضای باغ را پر کرد. با صدای 
بلند، سالمی کردم، ناگهان در قهوه ای ترک 
خوردة اتاقی که در انتهای باغ بود، باز شــد و 
چهرة تکيدة زهرا در آستانة در ظاهر گشت. 
متعجب به من می نگريست. با عجله به درون 
اتاق برگشت. مادر زهرا سراسيمه بيرون آمد. 
با خوش رويی با من احوال پرسی و مرا به درون 

اتاق دعوت کرد. 
وارد اتاق شــدم؛ اتاقی تاريــک و نمور که 
اندک نوری از تنها پنجرة کوچکش به درون 
می تابيد. کمی طول کشيد تا چشمانم به نور 
کم آن جا عادت کند. در گوشة سمت راست 
اتاق، پدر زهرا روی تشکی کوچک دراز کشيده 
بود. حالت نگاهش به من می فهماند که قادر 
به تکّلم نيست. سالمی کردم و نشستم. حال 
زهرا را پرسيدم، زهرا نگاهی به مادرش کرد 
و ســرش را پايين انداخت. دوباره پرسيدم: 
زهــرا جان خوبی؟ و او جوابی نداد. مادر زهرا 
اشک هايش را با گوشة روسری اش پاک کرد 

و هيچ نگفت. 
صدايی از اتاق پهلويی به گوشم رسيد: 

- خانم معلم... خانم معلم... 
با نابــاوری به زهرا نگاه کــردم! نگاه 
پرسشــگرم روی مادرش ثابت 

ماند! 
صدايم  کســی  چــه 

می زد؟ 
- خانم معلم... خانم 
اينجام.  مــن  معلم... 
بی اراده به سمت صدا 

رفتم و دوباره به سوی زهرا و مادرش برگشتم. 
درخشــش قطره ای اشک درگوشة چشمان 

يک پدر، روحم را  فسرد.
در اتــاق را باز کردم. زهرا، زهرای کوچک و 
نحيف، با صورتی به سپيدی ماه، روی تشکی 
مندرس در گوشــه ای از اتاق دراز کشــيده 
بود. نگاهی به زهرا انداختم و دوباره به عقب 
برگشــتم! باورم نمی شد! من در برابر دو زهرا 

ايستاده بودم!
صدای هق هق گريه های مادر، پريشــانی 
افــکارم را دو چنــدان کرده بــود. با صدای 

آهسته ای گفت: 
- زهرا و فاطمه دوقلو هستند خانم معلم. 

باورم نمی شد. چند ماه از سال گذشته بود و 
اکنون بايد اين موضوع را می فهميدم؟ 

آری، مادر زهرا و فاطمه، چون توان خريد دو 
دست لباس و لوازم مدرسه را نداشتند، آن ها 
را يک هفته در ميان به مدرســه می فرستاد. 
حاال می فهميدم چرا زهرا در يک هفته علوم را 
خوب ياد می گيرد و در آموختن زبان مشکل 
دارد و در هفتــه ای ديگر زبان را به خوبی فرا 
می گيرد و در درس علوم ضعيف عمل می کند. 
در راه برگشــت، به ايــن فکر می کردم که 
چگونه می توانم به دانش آموزانم کمک کنم؟ 
مدير مدرسه و همکارانم از شنيدن ماجرای 
زندگی زهرا و فاطمه شگفت زده شدند! وقتی 
به شــهر برگشتم، با اســتمداد از افرادی که 
هميشه دستی در امر خير داشتند، لوازم مورد 
نياز هر دو را برای درس خواندن فراهم کرديم؛ 
کمک های کوچک ما تحولی بزرگ در زندگی 
آنان پديد آورد. شادی به قلب خانواده، تزريق 
شده بود و اميد به زندگی، آنان را به تالش و 

تکاپو انداخته بود. 
ســال ها از آن ماجرا می گذرد. من دورادور 
شــاهد بهبود زندگی آنان بوده ام و بارها خبر 
موفقيــت دانش آموزانــم در مراحل مختلف 

زندگی شادمانم کرده است. 
و اکنون! من در آســتانة بازنشستگی قرار 
گرفته ام. بر خود می بالــم که زهرا و فاطمه، 
دو همکار خــوب مــن در آموزش وپرورش 
هســتند و می دانم چون رنج ها کشــيده اند، 
درد دانش آمــوزان اين مــرز و بوم را به جان 
احساس می کنند. فاطمه و زهراهای زيادی 
در زير آســمان کبود اين ســرزمين پهناور 
زندگی می کننــد. اين ماييم کــه با اندکی 
توجه می توانيم بارقه ای در آسمان تيره و تار 
زندگی آنان باشيم؛ آسمان تيره و تار زندگی 

«دخترانی به سپيدی ماه»! 

مات 

ی زهرا و مادرش برگشتم. 
ی اشک درگوشة چشمان

سرد.
دم. زهرا، زهرای کوچک و 
سپيدی ماه، روی تشکی 
ای از اتاق دراز کشــيده 
نداختم و دوباره به عقب 
یشد! من در برابر دو زهرا 

ريههای مادر، پريشــانی
دان کرده بــود. با صدای

قلو هستند خانم معلم. 
سال گذشته بود و  د ماه از

وع را میفهميدم؟ 
طمه، چون توان خريد دو 
مدرسه را نداشتند، آنها 
ن به مدرســه میفرستاد. 
 زهرا در يک هفته علوم را 

آ
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 سعیده اصالحى

«سرم به شــانة تو فکر می کند»، مجموعة ٣٦ غزل اســت سرودة «فاطمه 
سليمان پور»، که انتشارات «شهرســتان ادب» آن را در قطع رقعی به جامعة 

ادب دوستان ايران  زمين تقديم کرده است.
اشعار اين کتاب سروده های شاعر را در سه بخش مجزا، به تفکيک سال های 

سرودن از ١٣٨٥ تا ١٣٩٤، شامل می شود.
شــاعر در هر شــعر تجربه ای تازه و قدمی به سمت شــکوفايی برمی دارد و 
البه الی واژه های ســاده اما گويا، عاشقانه های عفيف و زنانگی های نجيبش را 

به تصوير می کشد.
در ســبد غزل های او شــايد ميوه هايی با طعم های شگفت انگيز چيده نشده 
باشند، اما تالش وی برای ابداع ابياتی بدون پيچيدگی و ابهام قابل تقدير است.

با هم سری به باغ غزل هايش می زنيم:

۲۶

باور کن فرشته ها از پاييز قول گرفته اند 
که هرگز به بوســتان هميشه بهاری که 
«تويی» نزديک نشــوند. باد اجازه ندارد 
به ســمت شمع های شــعله وری که در 
چشم هايت می درخشــند، بوزد. و هيچ 
غمــی نبايد بــر آفتاب چهره ات ســايه 

بيندازد.
بــاور کن فصل هــا و فاصله ها تپه های 
کوتاه و بلندی هستند که گاهی سِر راهت 
سبز می شوند و تو بايد استوار و محکم، 
تمام موانع را پس بزنی و به حمايت های 

خالق مهربانت اطمينان کنی.
زيرا هميشه قدرتی ورای تمام قدرت ها 
حامی توست و دنيا با تمام دار و ندارش 

موظف است خدمتگزارت باشد:
«و لقد کرمنا بنی آدم...»:

و به درستی که ما فرزندان آدم را بسيار 
گرامی داشتيم (اسرا/ آية ٧٠).

کوير منتظر ابرها و باران است
ببار در دل من، خاطرم پريشان است
به خاطر تو گذشتم از آنچه حقم بود

سزای خوبی بی چشمداشت، کفران است
به اين اميد که شايد ببينمت، هر صبح

نگاه من سر هر کوچه و خيابان است
عذاب قبر مگر بدتر از نديدن توست؟

چه قدر بعِد تو مردن برايم آسان است
شده است شايعه در شهر دوستم داری

ميان سينه ام امشب شهاب باران است

در چشم هايم طعم باران، در سرم طوفان 
انگار در دل رخت می شويد زنی گريان

با ياد چشمان و لبانت شعر می بافم
با تار و پودی تازه از دريا و نخلستان

اين زن، منم با جامه ای از آتش مرداد
با من هوا گرم است مثل ظهر تابستان
در موی من طغيان رود وحشی اروند

در رگ رگ من خون سرخ عشق در جريان
فرجام عمری پايمردی در مسير عشق

سنگی شدم در شيب تند دره ای غلتان

بهار آمده و طبق رسم ديرينم
هميشه موقع سال جديد غمگينم

تکانده ام همة خانه را، نرفته ولی
غبار عشق تو از تار و پود بالينم

کدام ماهی دريا به تنگ عادت کرد؟
به غيِر دوری تو چاره ای نمی بينم

پس از تو هيچ بهاری برای من خوش نيست
تمام شد همة لحظه های شيرينم
برای لحظة ديدارمان دعا کردی؟

گمان کنم که به گوشت رسيده آمينم
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۲۷

چون بود اصل گوهری قابل
تربيت را در او اثر باشد

هيچ صيقل نکو نداند کرد
آهنی را که بد گوهر باشد

کليات سعدی
مصحح: بهاءالدين خرمشاهی

می کشم آخر من از اين عشق، طرح تازه ای
بعِد من بايد بماند از تو هم آوازه ای

هست معلوم از نگاهم عاشقی ديوانه ام
مثل رسوا بودن خواب از پس خميازه ای

باز پرسيدی چرا راه دلم را بسته ام؟
نيست آخر دل شبيه شهر بی دروازه ای

رفتی و پاشيدم از هم، بعد از اين با بودنت...
منتظر هستم بيفتد اتفاق تازه ای

مرا بخوان به سالمی دوباره، فرصت هست
و صبح را بپذير از ستاره، فرصت هست

برای بارش باران، بهانه الزم نيست
دو چشم خيس پر از استعاره فرصت هست

کدام جاده تو را جا گذاشت در پاييز؟
اگرچه آمدنت را هماره فرصت هست
دلم هميشه دويد و به پای تو نرسيد

رسيدنم به تو را صد هزاره فرصت هست
ميان خواب پرستو، بهار می رقصيد

پرنده خواند: برای اشاره فرصت هست
بخوان به نام خدايی که عشق می ورزد
دوباره آدم و حوا، دوباره فرصت هست

سعيده اصالحی 
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۲۸

 دکتر مجید اسماعیلى
 

در بخش گذشته دربارة معنای ايمان، ضرورت بحث ايمان، نشانه های ايمان، متعلقات ايمان، داليل خروج از 
ايمان و ورود با کفر و حاصل بی ايمانی مطالبی بيان شد. در اين بخش تالش می کنيم براساس روايت و آيات 
کريمة قرآن، چگونگی ورود به عرصة ايمان را بررسی کنيم. بی ترديد ايمان ماهيتی آسمانی دارد که برای ورود 

به آن بايد از خداوند متعال کمک گرفت. بدون اذن پروردگار اين ورود غيرممکن خواهد بود.

کلمة ايمــان در آيات متعــدد قرآن 
کريم آمده است. در بسياری از اين آيات 
دربارة متعلقات ايمان و بايدها و نبايدها 
و نتايج و ثمرات آن صحبت شده است. 
اما در آيه ١٠٠ از ســورة مبارکة يونس 
نگاه خاصی به بحث ايمان شده است که 
می توان محل ورود مناســبی برای فهم 
بهتر اين کلمه باشــد. اين آيه می تواند 
پاية مهم و اساسی برای ارائة مناسب و 

فراگير بحث ايمان باشد.
«َوَما َکاَن لَِنْفٍس َأن ُتْؤِمَن ِإالَّ بِِإْذِن اِهللا 
َيْعِقُلوَن»  َال  الَِّذيَن  َعَلی  ْجَس  الرِّ َوَيْجَعُل 
«سورة يونس آية ١٠٠»: اما (هيچ کس 
نمی توانــد ايمان بيــاورد، جز به فرمان 
خــدا (و توفيق و يــاری و هدايت او)! و 
او پليدی (کفر و گناه) را بر کسانی قرار 

می دهد که نمی انديشند.

عبارت اين آيه بســيار محکم و به طور 
دقيق، يک مطلب مهم و خدشــه ناپذير 
دين اســالم را بيان می کند: هيچ کس 
نمی توانــد ايمان بياورد، مگــر به اذن 
خداوند متعال. اگر اين آيه در همين جا 
ختم می شــد، نگرانی وجــود جبر در 
ايمان به وجود می آمد. يعنی اگر کسی 
ايمان نمی آورد، به خاطر نداشتن اذن از 
طرف خداوند اســت و لذا مقصر نيست 
و لذا داشــتن يا نداشــتن ايمان ارزش 
محسوب نمی شــود و مستوجب پاداش 
و عقاب نيســت اما قسمت دوم آيه اين 
مســئله را منتفی می کند، زيرا خداوند 
پليــدی را برای کســانی قــرار داد که 
عقــل ندارند. اگر اين آيــه را از آخر به 
اول بخوانيم، محتوای آيه بهتر فهميده 
می شــود: اگر عقل نداشته باشيم، پليد 
می شــويم و به اذن خــدا هرگز ايمان 

نمی آوريــم. به عبارت ديگــر، اگر عاقل 
باشــيم، پاک می شــويم و به اذن خدا 
ايمــان خواهيم آورد. چنين اســت که 
اين آيه می تواند رازگشــای فهم انبوهی 
از آيات قرآن مجيد باشــد. مطالبی که 
از اين آيه می توان متوجه شــد، به اين 

شرح هستند:
١. ايمان متوقف بر اذن خداوند متعال 

است.
٢. پليدی و ناپاکــی مفهومی در برابر 
ايمان است و مانع ايمان آوردن انسان ها 

خواهد بود.
٣. رابطــة پاکی و عقل رابطه ای کامًال 

برقرار و متناظر است.
٤. پليدی باعث بی عقلی خواهد شد.

به طور خالصه می تــوان گفت، ايمان 
آوردن انســان متوقف بر چند موضوع 
اســت: اول اذن، دوم پاکی و سوم عقل. 
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۲۹

ما در ايــن بحث تــالش می کنيم هر 
کدام از اين موضوعات را به طور مستقل 

بررسی کنيم.

در نــگاه اول، اذن بــه معنای اجازه و 
مجوز فرمان اســت. برای پی  بردن بهتر 
بــه معنی کلمة اذن، بــه قرآن مراجعه 
می کنيم. در آيات کريمة قرآن هفتاد و 
يک بار کلمة اذن آمده است. اين کلمه 
در موارد متعددی به کار برده شده است:

١. به ســود و ضرر رسيدن به مؤمنان 
متوقف بر اذن خداست.

َوَلْيَس ِبَضارِِّهْم َشْيًئا ِإالَّ بِِإْذِن اهللاَِّ: (مجادله/ 
.(١٠

٢. پيروزی در جنگ بــا وجود تعداد 
کم، متوقف بر اذن خداست.

َکم مِّن ِفَئٍئ َقِليَلٍئ َغَلَبْت ِفَئًئ َکِثيَرًئ بِِإْذِن اِهللا 
ابِِريَن (بقره/ ٢٤٩). َواُهللا َمَع الصَّ

َفَهَزُموُهم بِِإْذِن اِهللا (بقره/ ٢٥١).
ـٌف َيْغِلُبواْ َأْلَفْيِن بِِإْذِن اِهللا  َوِإن َيُکن مِّنُکْم َألـْ

ابِِريَن (انفال/ ٦٦). َواُهللا َمَع الصَّ

٣. خلق متعارف و غيرمتعارف به اذن 
خداست.

ْيِر َفَأنُفُخ ِفيِه  يِن َکَهْيَئِئ الطَّ َأْخُلُق َلُکم مَِّن الطِّ
َفَيُکوُن َطْيًرا بِِإْذِن اِهللا (آل عمران/ ٤٩).

٤. شفای بيماران به اذن خداست.
َوُأْبِرُئ األْکَمَه واَألْبَرَص (آل عمران/ ٤٩).

٥. زنده شدن مردگان به اذن خداست.

َوُأْحِيی اْلَمْوَتى بِِإْذِن اِهللا (آل عمران/ ٤٩).

٦. ميراندن زندگان به دستور و اجازة 
خداست.

َوَمــا َکاَن لَِنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ بِِإْذِن اهللا (آل 
عمران/ ١٤٥).

٧. معجزات مختلف پيامبران به اذن و 
اجازة خداست.

َوَما َکاَن لَِرُســوٍل َأن َيْأِتَی بِآَيٍة ِإالَّ بِِإْذِن اِهللا 
(رعد/ ٣٨).

يَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر  َوِلُســَلْيَماَن الرِّ
َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمن َيْعَمُل َبْيَن 

َيَدْيِه بِِإْذِن َربِِّه (سبا/ ١٢).
َوَمــا َکاَن َلَنا َأن نَّْأِتَيُکم ِبُســْلَطاٍن ِإالَّ 

بِِإْذِن اِهللا (ابراهيم/ ١١).

٨. شفاعت به اذن و فرمان خداست.
َال ُتْغِنی َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا ِإالَّ ِمن َبْعِد َأن َيْأَذَن 

اهللاَُّ (نجم/ ٢٦).
ــَفاَعُئ ِإالَّ َمــْن َأِذَن َلُه  َيْوَمِئــٍذ الَّ َتنَفُع الشَّ

ْحَمُن َوَرِضَی َلُه َقْوًال (طه/ ١٠٩). الرَّ
َما ِمن َشِفيٍع ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْذنِِه (يونس/ ٣).

٩. رســيدن مصيبت به انســان ها به 
فرمان و اجازة خداست.

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍئ ِإالَّ بِِإْذِن (تغابن/ ١١).

١٠. رفتارهای چندگانة انســان ها هم 
منوط به اذن خداست.

ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم  َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِســِه َوِمْنُهم مُّ
ِ (فاطر/ ٣٢). َساِبٌق بِاْلَخْيَراِت بِِإْذِن اهللاَّ

پيامبران،  انتخــاب  و  برگزيدگی   .١١
امامان و اهل بيــت معصوم هم به اذن 

خداست.
ِفی ُبُيوٍت َأِذَن اهللاَُّ َأن ُتْرَفَع َوُيْذَکَر ِفيَها اْسُمُه 

(نور/ ٣٦).
َلُه َعَلى َقْلِبَک بِِإْذِن اِهللا (بقره/ ٩٧). َفِإنَُّه َنزَّ

١٢. تقدير و قطعی شدن همة امور به 
اذن خداست.

وُح ِفيَها بِِإْذِن َربِِّهم مِّن  ُل اْلَمَالئَِکُئ َوالــرُّ َتَنزَّ
ُکلِّ َأْمٍر (قدر/ ٤).

١٣. فرمــان و اجازة جهــاد و قتال به 
اذن خداست.

ُأِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتُلوَن بَِأنَُّهْم ُظِلُموا َوِإنَّ اهللاََّ َعَلى 
َنْصِرِهْم َلَقِديٌر (حج/ ٣٩).

١٤. اجــرای قوانين طبيعی در جهان 
آفرينش به اذن پروردگار است.

َر َلُکــم مَّا ِفــی اْألَْرِض َواْلُفْلَک  َأنَّ اهللاََّ َســخَّ
َماء َأن َتَقَع  َتْجِری ِفی اْلَبْحِر بَِأْمِرِه َوُيْمِسُک السَّ

َعَلی اْألَْرِض ِإالَّ بِِإْذنِِه (حج/ ٦٥).

١٥. هدايت به اذن و فرمان خداست.
ِکَتــاٌب َأنَزْلَناُه إَِلْيــَک لُِتْخــِرَج النَّاَس ِمَن 
ُلَماِت إَِلى النُّوِر بِِإْذِن َربِِّهْم إَِلى ِصَراِط اْلَعِزيِز  الظُّ

اْلَحِميِد (ابراهيم/ ١).
َالِم  َل السَّ َيْهِدی بِِه اُهللا َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُســبُ
ُلَمــاِت إَِلى النُّــوِر بِِإْذنِِه  َوُيْخِرُجُهــم مِِّن الظُّ

َوَيْهِديِهْم إَِلى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم (مائده/ ١٦).

١٦. حرمت و حليت بــه اذن و اجازة 
خداوند متعال است.

ْنُه َحَراًما َوَحَالًال ُقْل آّهللاُ َأِذَن َلُکْم  َفَجَعْلُتم مِّ
(يونس/ ٥٩).

در کل، از اين آيــات می توان فهميد 
هر اقــدام عملی در آفرينش، متوقف بر 
اذن خداوند اســت. در اينجا اين سؤال 
پيش می آيد که اگر چنين اســت، پس 
حوزة اختيار انســان در کجاســت؟ در 
اين صورت، انســان مجبور، مســتوجب 
پاداش و عقاب اســت يا خير؟ هر چند 
اين موضوع احتياج به بحث های فراوان 
کالمــی دارد، اما به طور کوتــاه بايد به 
آن پاســخ داد. اگر اعمالی که ما انجام 
می دهيم فرمان و اجازه و شرايط احراز 
اذن الهی را دارا باشد، آن عمل درست، 
حالل و ثواب است و در غير اين  صورت 
حــرام، گنــاه و دور کننــده از رحمت 

خداوند است.
سؤال مهم ديگر اين است که اگر اذن 
الهــی مجوز و فرمان همــة امور مادی 
و معنوی انسان هاســت، خود اين اذن 
متوقف بر چيزی اســت يــا خير؟ برای 
پاســخ بهتر به اين سؤال بايد دو حادثة 
تاريخی مربوط به صدر اســالم را مرور 

کنيم:
اولين تجربة جنگ مســلمانان جنگ 
نابرابر بدر است. در اين جنگ، با وجود 
کثرت و غلبة کمی و کيفی مشــرکان 
قريــش، در جنــگ، مســلمانان پيروز 
شــدند. در اين جنگ، به اذن پروردگار 
و بــا امداد الهی و حضور فرشــتگان به 
نص صريح آية ١٢٥ ســورة آل  عمران  
«ُيْمِدْدُکــْم َربُُّکــم ِبَخْمَســِئ آالٍف مَِّن 
ِميَن» خداوند شما را به  اْلَمآلئَِکِة ُمَســوِّ
پنج هزار نفر از فرشتگان، که نشانه هايی 
با خــود دارند، مدد خواهــد داد) آمده 
است، فرشــتگان الهی در جنگ حاضر 
شــدند و سپاه اســالم را ياری دادند و 
جنگ با پيروزی مسلمين خاتمه يافت.

ســال بعد، جنگ احد تجربة جديدی 
برای مســلمانان بــود. مســلمانان در 
ابتدا به پيروزی رســيدند، اما به خاطر 
بی توجهی بعضی از مسلمين و باز شدن 
راه غافلگيــری آنــان، جنگ بــا تلفات 
زيادی از مســلمانان و شهادت برخی از 
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ســتون های حامی پيامبر مانند حضرت 
رســيد.  پايان  به  سيدالشــهدا  حمزة 
منافقان در مدينه اين اتفاق را نشانه ای 
بر تزلزل ايده و انديشة پيامبر دانستند و 
می خواستند از اين موضوع برای شکست 
اعتقادی اســالم هم اســتفاده کنند. در 
اين شــرايط، آية ١٥٢ سورة آل عمران: 
ــوَنُهم بِِإْذنِِه  «َوَلَقــْد َصَدَقُکُم اُهللا َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ
َحتَّى ِإَذا َفِشــْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفی اَألْمِر َوَعَصْيُتم 
مِّن َبْعِد َما َأَراُکــم مَّا ُتِحبُّوَن» خداوند وعدة 
خود را به شما (دربارة پيروزی بر دشمن 
در احد)، تحقق بخشــيد (و اين پيروزی 
ادامه داشــت) تا اينکه سســت شديد و 
(بر سر رها کردن سنگرها) در کار خود 
به نزاع پرداختيــد و از امر و فرمان ولی 
خود ســرپيچی کرديــد). اين آيه فصل 
مهم و جديدی را در حوزة معارف دينی 
می گشــايد. اين آيه تأکيد می کند وعدة 
پيــروزی خداوند قطعی اســت، اما اين 
اذن و فرمان و مجوز الهی با ســه شرط 

بنيادين همراه است:
اين سه شرط مهم مقدمة جاری شدن 
اذن الهی و بعد از آن راهگشــای بحث 
ايمــان و در نهايت رســيدن به حيات 
طيبه و تبعات شگفت انگيز و همه جانبة 
آن اســت. تمام مربيان و معلمان و تمام 
کسانی که در حوزة تعليم وتربيت، امر به 

معروف و نهی از منکر و تبليغ دين کار 
می کنند، بايد بر ساختار و محتوای اين 
آيه تســلط کامل پيدا کنند و به عنوان 

شاه کليد تربيت دينی به آن بنگرند.

قرآن کريم ســه نکتة مهــم را باعث 
صادر نشــدن فرمان، مجوز و اذن الهی، 
می داند: اول تنبلی، سستی و رخوت در 
کار، دوم نــزاع و درگيری های داخلی، 
و سوم عصيــان و نافرمانی از دستورات 

رهبر، امام و ولی.
ما اکنون در ميانــة راه موضوع ايمان 
هستيم. الزم است اين موضوع را کمی 
عميق تر بررســی کنيم. لــذا به دنبال 
اين ســه کلمه باز هــم در آيات قرآن 
جســت وجو می کنيم تا منظومة حيات 

طيبه به کمال بهتر دست پيدا کند.

ناکامــل  بی ســرانجام  کار  «فشــل» 
سرسری و ناتمام اســت. به طور خالصه 
می توان گفــت، روح حاکم بــر معنای 
فشل، نقص و کاستی نابهنگام، بی دقتی، 
ســهل انگاری در عمل و فعال است که 
علت آن موارد متعددی است که به آن ها 
اشــاره می کنيم. در ابتدا به نظر می رسد 
تنبلی وزن زيادی در تعيين سرنوشــت 
زندگی پاک ندارد، اما آيات قرآن دربارة 

تنبلی به نکات مهمی اشاره دارند: 
١. تنبلــی باعث از بين رفتن معنويت 
و شــوکت می شود: َوَأِطيُعواْ اَهللا َوَرُسوَلُه َوَال 
َتَناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوَتْذَهَب ِريُحُکْم (انفال/ ٤٦).

سستی  تنبلی،  فشــلتم  کلمة  معنای 
و تســامح و ســهل انگاری در کار است. 
بــا نگاه عميق تر به ايــن کلمه می توان 
ابعاد آن را بهتر بررسی کرد. در صورت 
وجود نقص در عمل، آن عمل مشــمول 
مصداق فشلتم می شود. برای هر عملی 
امکان هشــت نقص ظاهری وجود دارد 

که شامل موارد زير می شود:
١. زمان و اختالل در تقديم و تأخير و 

کندی انجام عمل؛
٢. بــرآورد غلط از اصــل و فرع بودن 

عمل تفريع اصول و برعکس آن؛
٣. کميت و مقدار عمل (اتمام)؛

٤. کيفيــت و مرغوبيت دقت و کامل 
بودن عمل (اتقان)؛

٥. برآورد غلط و تبعات سنجی اشتباه 
يحسبون؛

٦. بــرآورد و عمق ســنجی اشــتباه 
يحسبون؛

٧. برآورد غلط از بهنگامی يا نابهنگامی 
عمل؛

٨. برآورد غلــط از بزرگی يا کوچکی 
عمل؛

اين موارد هشتگانه هر کدام می تواند 
به تنهايی يا با پيوســتن به موارد ديگر، 
باعــث سســتی، ضعف و بازگشــت از 

تصميم اوليه شود.

برای تنبلــی و هر آنچه در زير معنای 
فشلتم می گنجد، می توان ريشه های زير 

را تصور کرد:
١. تنبلی با ريشــة ناتوانی جســمی و 
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اذن الهی و بعد از آن راهگشــای بحث 
ايمــان و در نهايت رســيدن به حيات 
طيبه و تبعات شگفتانگيز و همهجانبة 
آن اســت. تمام مربيان و معلمان و تمام

کسانی که در حوزة تعليموتربيت، امر به 

میتوان گفــت، روح حاکم بــر معنای 
فشل، نقص و کاستی نابهنگام، بیدقتی، 
ســهلانگاری در عمل و فعال است که 
علت آن موارد متعددی است که به آنها 
اشــاره میکنيم. در ابتدا به نظر میرسد 
تنبلی وزن زيادی در تعيين سرنوشــت 
زندگی پاک ندارد، اما آيات قرآن دربارة 

تنبلی به نکات مهمی اشاره دارند: 
١. تنبلــی باعث از بين رفتن معنويت 
ههوَلُه َوَال ووُس وويُعواْ اَهللا َوَر ييِط وشود: َوَأ و شــوکت می
ممُکْم (انفال/ ٤٦). ککيُح ببَهَب ِر ذذَتْذ ووُلواْ َو للَش ششْف ففَت تت َف ووُعوْا َاَز ااَن ننَت

عمل؛
اين موارد هشتگانه هر کدام میتواند 
بهتنهايی يا با پيوســتن به موارد ديگر، 
باعــث سســتی، ضعف و بازگشــت از 

تصميم اوليه شود.

برای تنبلــی و هر آنچه در زير معنای 
فشلتم میگنجد، میتوان ريشههای زير 

را تصور کرد:
١. تنبلی با ريشــة ناتوانی جســمی و 
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۳۱

مادی برای درک وضعيت و فهم اهميت 
و اولويت. درمان اين تنبلی با اصالح غذا 
از حيث تناســب و تطابــق با طبع های  

مختلف قابل برطرف کردن است.
٢. وجود شــک و ترديــد در صحت 
و ســقم عمل. باورهای سســت باعث 
می شــود اعمال انسان ها استحکام الزم 

را نداشته باشد.
٣. ناپاکی غذا و خوراک. پاکی معنوی 
غــذا عامل مهــم تبديل شــدن آن به 
حرکــت و تالش و دوری از سســتی و 

رخوت است.
٤. برآورد غلــط از اهميت و اولويت و 

ضرورت انجام اعمال.
٥. عــدم انجام پيش نيازهــای عمل. 
برای هر عملی بايد مجموعه ای از اعمال 
انجام شــود. به طور مثــال، برای انجام 
انجام  نتوانســته ايم  تاکنون  که  اعمالی 
دهيم، بايد سلسله ای از اعمال مقدماتی 
را انجام دهيم تــا در نهايت بتوانيم آن 
عمل را با قدرت و استحکام انجام دهيم.
٦. نداشــتن توفيق الهی و سلب بهرة 
معنوی انجام يک عمل؛ مانند سستی در 
برخاســتن برای نماز شب و يا کارهايی 
که برای انجــام آن به همت و مجاهدة 

خاص نياز است.
٧. ريشة تنبلی آرزوهای دست نيافتنی 
و غيرقابل دسترس و نامتناسب با توان، 

امکانات و استطاعت فرد است.

برای هر اقدام و عمل درســت و پاک 
پيش نيازهايی الزم اســت. اما برخی از 
اعمال هستند که برای انجام آن ها نياز 
به هيــچ عمل ديگری نيســت. درواقع 
اين اعمال شروع کننده  های مهم حيات 
بشری محسوب می شوند و در صورتی که 
آ ن هــا را انجام دهيم، موفــق به انجام 
اقدامات بعدی می شــويم. اين مجموعه 

را به تفصيل توضيح خواهيم داد. 
نکتة مهم در موضوع تنبلی و سستی، 
معنای مخالف آن است. مترادف تنبلی، 
کاری،  مســامحه  سستی،  تن آســايی، 
بی دقتــی و کم توجهی اســت، و ضد و 
مخالف آن جديت، پرتالشــی، پرکاری، 
فعال  بودن، سعی و سخت کوشی است. 

در زبــان و بيان قرآن، ايــن عبارت با 
کلماتی مانند «جهاد، سارعوا و سابقوا» 

قابل بررسی است.

مصداق های جهــاد در قرآن کريم به 
اين شرح است:

١. جهاد نظامی: محاربــه و قتال با 
دشمنان که با شــرايط و ضوابط خاص 

صورت می گيرد.
َوالَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِفی َسِبيِل اِهللا 

(انفال/ ٧٤).
واْ َوَجاَهُدواْ بَِأْمَوالِِهْم  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجــرُ

َوَأنُفِسِهْم ِفی َسِبيِل اِهللا (انفال/ ٧٢).
ِفی  َوَجاَهُدواْ  َوالَِّذيَن َهاَجُرواْ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ 

َسِبيِل اِهللا (بقره/ ٢١٨).

اطاعت  و  تبعيت  سياسی:  جهاد   .٢
نکردن از دشمن

َفَال ُتِطــِع اْلَکاِفِريــَن َوَجاِهْدُهم بِــِه ِجَهاًدا 
َکِبيًرا: بنابرايــن از کافران اطاعت مکن، 
و به وسيله عدم اطاعت از کافران با آنان 

جهاد بزرگی بنما (فرقان/ ٥٢).

٣. جهاد اقتصادی: از مال گذشتن و 
انفاق و دستگيری از مسلمانان؛ در قرآن 

آيات زيادی به اين معنا پرداخته اند:
واْ َوَجاَهُدواْ بَِأْمَوالِِهْم  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجــرُ

(انفال/ ٧٢).
الَِّذيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ ِفی َسِبيِل اِهللا 

بَِأْمَوالِِهْم (توبه/ ٢٠).
اْنِفُرواْ ِخَفاًفا َوِثَقاًال َوَجاِهُدواْ بَِأْمَوالُِکْم (توبه/ 

.(٤١
ِ َوَرُســولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفی َسِبيِل  ُتْؤِمُنوَن بِاهللاَّ

ِ بَِأْمَوالُِکْم (صف/ ١١). اهللاَّ

۴. جهاد اعتقادی:
َالَئ  ِ َحقَّ ِجَهاِدِه... َفَأِقيُموا الصَّ َوَجاِهُدوا ِفی اهللاَّ
ِ ُهَو َمْوَالُکْم َفِنْعَم  َکاَئ َواْعَتِصُموا بِــاهللاَّ َوآُتوا الزَّ

اْلَمْوَلی َونِْعَم النَِّصيُر (حج/ ٧٨).

در بيان قرآنی شتاب و سرعت گرفتن 
در سه مورد آمده است:

ـ َوُيَســاِرُعوَن ِفی اْلَخْيــَراِت (آل عمران/ 
١١٤)؛

ـ ُيَساِرُعوَن ِفی اِإلْثِم َواْلُعْدَواِن (مائده/ ٦٢)؛
ـ ُيَساِرُعوَن ِفی اْلُکْفِر (مائده/ ٤١).

در اين آيات نکات مهمی وجود دارند 
که برای اســتفادة عملی از اين بحث و 
ايجاد شبکة مفهومی بسيار مفيد است:

١. آنچه باعث سرعت گرفتن در شر و 
پليدی و بدی اســت، خوردن مال حرام 

ْحَت (مائده/ ٦٢). است: َوَأْکِلِهُم السُّ

٢. ايمــان به خــدا و روز جــزا، امر 
بــه معروف و نهی از منکــر از مقدمات 
ســرعت در خير است: ُيْؤِمُنوَن بِاِهللا َواْلَيْوِم 
اآلِخِر َوَيْأُمــُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَکِر 

(آل عمران/ ١١٤).

٣. امراض قلبی مانند اعتماد نداشتن 
به خــدا و ترســيدن از حوادثی که در 
آينــده محتمل اســت، باعث ســرعت 
گرفتن در کفر و بدی می شود: َنْخَشی َأن 

ُتِصيَبَنا َدآئَِرٌئ (مائده/ ٥٢).

٤. دعا و درخواســت از خداوند عامل 
مهم ســرعت گرفتن در خيرات است: 

َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا (انبيا/ ٩٠).

عبــارت «ســابقوا» در قــرآن چنين 
آمده است: َولُِکلٍّ ِوْجَهٌئ ُهَو ُمَولِّيَها َفاْسَتِبُقواْ 
اْلَخْيــَراِت (بقــره/ ١٤٨): هــر طايفه ای 
قبله ای دارد که خداونــد آن را تعيين 
کرده اســت. (بنابراين، زياد دربارة قبله 
گفت وگــو نکنيــد! و به جــای آن) در 
نيکی ها و اعمال خير بر يکديگر سبقت 

جوييد!

کلمــة فعل يکــی از پــر تعدادترين 
کلمات قرآن است. اين فراوانی استفاده 
از کلمة فعل و مشتقات آن مؤيد اهميت 
اقدام و عمل اســت کــه در بحث عمل 
صالح به طور مستقل دربارة آن صحبت 

می کنيم.
در بخش بعد دربارة دو رکن ديگر اذن 
صحبت می کنيم کــه عبارت اند از نفی 

نزاع و نفی نافرمانی. 
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 شکوفه راستگو جهرمى، دبیر ناحیۀ 1 شیراز

هر معلمــی دغدغــة يادگيری کامل 
و دقيق دانش آموزانــش را دارد و مايل 
اســت پــس از تدريس مطمئن شــود 
دانش آموز مطلب آموزشــی را کامال ياد 

گرفته باشد.
می کند  گمــان  دانش آمــوز  گاهــی 
مطلــب را به طورکامــل دريافت کرده 
اســت. عکس العمل او خيــال معلم را 
راحــت می کنــد که فراينــد يادگيری 
کامل شــده اســت، اما با کمی پرسش 
و ســؤال تازه، معلوم می شود مطلب را 
به شــکل نادرســت يا ناقص دريافته و 
بــه عبارت ديگر کج فهمی ايجاد شــده 
اســت. متأســفانه برای بررسی کردن 
آموخته های تک تک دانش آموزان چنين 

امکانی وجود ندارد.
راه های  کردن  پيدا  مشــغول  مدت ها 
حل مسئله بودم تا اينکه به طور اتفاقی 
با روش های «آنجلو و کراس» آشنا شدم 
که به شکلی باورنکردنی ساده، عملی و 

مفيدند.
يکی از پيشــنهادهای آنجلو و کراس 
اســتفاده از برگة يک دقيقه ای  است؛ به 
اين نحو کــه چند دقيقه مانده به پايان 
کالس درس، از دانش آموزان خواســته 
می شــود روی برگة يادداشت کوچکی، 

به دو سؤال پاسخ دهند:

قرار شد بچه ها برای پاسخ به سؤال اول، 
مهم ترين مفاهيم آموخته شدة هر جلسه 

را به صورت خالصه بنويسند.
 برای سؤال دوم هم به قسمت هايی که 
کامل ياد نگرفته اند يا برايشان واضح نبوده 

است، اشاره کنند.
برگه ها کوچک انــد و برای چک کردن 
آن هــا زمان زيادی صرف نمی شــود، اما 
همين برگه های کوچــک دريايی از داده 
و اطالعات دارند که معلم را از نقص های 
يادگيری بچه هــا و تدريس خود و حتی 
تســلط نداشــتن بچه ها بر پيش نيازها و 
بسياری از اختالالت ديگر در مسير فهم 

عميق موضوع آگاه می کند.
گاهی جمعيت زيادی از دانش آموزان در 
موضوع خاصی به طور مشابه دچار کج فهمی 
شــده اند که ممکن است عوامل گوناگونی 
داشته باشد؛ مثل اينکه معلم در بيان و ارائة 
طرح درس خود مســير خوبی را انتخاب 
نکرده است يا حتی گاهی متوجه می شود 
پيش آموخته های دانش آموزان در سال های 
قبل يا در درس های ديگر، با مطلب تدريس 
شده هماهنگی ندارد و فرصت اين را دارد 

که برای حل مشکل اقدام کند.
عالوه بر آن، ثبت و نوشتن آموخته ها در 
ياد آوری مطالب گفته شده و ايجاد ارتباط 

بين مفاهيم آموزشی نقش مهمی دارد.
پس از آن، از اين روش به شکل ها و در 
زمان های گوناگون، به تناسب نياز کالس، 
استفاده شد. مثًال بين کالس، زمانی برای 
تأمــل دربارة آموخته هــا اختصاص داده 
شــد؛ به اين نحو که تدريس در نقطه ای 
متوقف و از آن ها خواســته شد آنچه را از 
ابتدای کالس تا اينجا آموخته اند، زنجيروار 
بنويســند (يا مسئله و سؤالی متناسب با 
درس مطرح  شد). سپس از بچه ها خواسته 
شد نوشته هايشان را روی دسته صندلی 
خود بگذارند و در مهلتی معين (مثًال پنج 
دقيقه) با اعالم معلــم از جای خود بلند 
شــوند، بر صندلی دوستشان بنشينند و 
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۳۳

پاسخ ها و توضيحات آن ها را مطالعه کنند. 
در صورت نياز هم روی برگة دوستشــان 
يادداشــت بگذارند. معموًال در طول اين 
پنج دقيقه دانش آموزان فرصت می کنند 
تعدادی از برگه های دوستانشان را مطالعه 
کنند و در صورت نياز برای او يادداشــتی 
بگذارند و سپس به جای خود بازگردند و 
برگة خود را که حاال حاوی يادداشت های 
دوستانشــان هــم هســت،کامل کنند 
(گفت وگوی نوشتاری) و در نهايت برگه ها 
را به معلم تحويل دهنــد. در اين روش، 
عالوه بر ايجــاد حرکت و بازی گونه بودن 
ماجرا که در بچه ها ايجاد نشاط می کند، 
به نوعی همه آن ها به شرکت در فعاليت 
وادار می شوند. مهم تر آنکه هر دانش آموز 
خودش مسئول يادگيری خودش می شود.

در پايان برگه ها جمع می شــوند و پس 
از کالس، معلم آن ها را بررسی می کند و 

بازخورد می دهد.
اين روش را متناســب با نــوع درس و 
موضوع مورد بحث در کالس می توان به 
روش های گوناگون اجرا کرد. حتی گاهی 
می توان صندلی ها را دايره ای چيد و سؤال 
پرسيد. در زمان های مشخص شده، برگه 
دست به دســت می شود و هر کدام روی 
پاسخ دوســت خود، به ســؤاالت قبلی 

اظهارنظر نوشتاری می کنند.
دانش آموزان در اين روش ها نوعی«با هم 
آموختــن» را تمرين می کنند و از فضای 
رقابتی به فضای مشــارکت در يادگيری 

نزديک می شوند.
حتی گاهی به تناسب و شرايط کالس، 
برای اينکه بچه ها بدون ترس از نادرســت 
بودن نوشته هايشان در فعاليت شرکت کنند 
و با هم آموختن را تمرين کنند، می توان از 
آن ها خواست نام خود را روی برگه ننويسند.
 بسياری از اين روش ها، به سبب سرعت 
در کاربرد آن ها، فقط چند دقيقه از وقت 
کالس را می گيرند، بسيار انعطاف پذيرند و 
از همه مهم تر يادگيرندگان را به نوشتن و 
استفاده از تفکر تشويق می کنند و افزايش 

انگيزة آنان به يادگيری را در پی دارند. 

منبع:
1. Classroom Assessment 
Techniques: A Handbook for 
College Teachers(1993), Thomas 
A. Angelo, K. Patricia Cross.

آنجلو و کراس اين پنج روش را به مسئوالن آموزشی پيشنهاد می کنند:

توضيح و تشريح: دبير در طول دو سه دقيقه از فراگيرندگان می خواهد به طور 
خالصه و به صورت کتبی به دو سؤال زير پاسخ دهند:

الف) مهم ترين موضوعی که امروز در طول کالس ياد گرفته ايد، کدام است؟
ب) کدام سؤال مهم شما هنوز بی جواب مانده است؟

هدف: اين روش بــه معلم اجازه می دهد بين اهداف آموزشــی و ميزان درک 
فراگيرندگان مقايسه ای انجام دهد. عالوه بر اين، از آنجا که معلم می فهمد مشکالت 
يادگيری فراگيرندگان چيســت، ترتيبی می دهد که آن ها جواب سؤاالتشــان را 

ارزيابی کنند و ملزم شوند آن ها را به خاطر بياورند.

توضيح و تشــريح: معلم از دانش آموزان می خواهد به اين سؤال پاسخ دهند: 
مبهم ترين موضوع اين جلسه کدام بود ؟

هدف: اين روش از مبهم ترين قســمت درس بازخورد سريعی به دبير  می دهد و 
کمک می کند تصميم بگيرد بر چه موضوعی بيشتر تأکيد کند و چه مقدار وقت 
برای هر موضوعی صرف کند. دانش آموزان هم به ســرعت متوجه می شوند چه 

چيزی را فهميده اند و کجا ابهام دارند.

توضيح و تشريح: معلم از دانش آموزان می خواهد به سؤاالتی دربارة موضوعات و 
عنوان های درسی پاسخ دهند. سؤاالتی با چرا، چگونه، چه ارتباطی، به چه کسی، 

کجا و چه.
هدف: کسب اطالع دبير از اينکه کدام فراگيرنده می تواند اطالعات زيادی را به 
طور کامل و خالصه بيان کنند. دانش آموزان بايد قواعد دســتور زبان را رعايت و 
همچنين درباره محتوای متــن خوب فکر کنند. آن ها توان خود را برای خالصه 
کردن اطالعات می سنجند. آن ها مطالبی را که خالصه تر و کم حجم ترند، سريع تر 

به ياد می آورند.

توضيح و تشريح: دبير از دانش آموزان می خواهد بخشی از درس را جدا کنند 
و شــرحی دربارة آن، به زبان خودشان، برای گروه خاص و هدف خاص بنويسند. 
اين کار برای دانش آموزان بســيار مفيد است، زيرا در دوره های آموزشی از آن ها 
خواسته می شود اطالعات خاصی را به زبان ديگری که برای مخاطبان، مشتريان 

و خريداران قابل فهم باشد، بيان کنند.

توضيح و تشــريح: بعد از آنکه فراگيرندگان با برخی اصول و مســائل کلی و 
نظريه و مراحل و روش ها آشنا شدند، دبير کارت هايی به آن ها می دهد و از آن ها 
می خواهد حداقل يک مثال يا يک نمونه از کاربرد آنچه را که در جهان واقعی ياد 

گرفته اند، بنويسند.
فراگيرندگان ناچارند بين اطالعات قديمی و جديدشان رابطه برقرار کنند. زمانی 
که کاربرد مطالب را به روشنی درک کنند، عالقه و انگيزه آنان به يادگيری بيشتر 

می شود. 
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دوست خوبم سالم.
شايد برای شما هم پيش آمده باشد 
که بخواهيد در فضايی شاد و همراه 
دانش آموزانتان  آموخته های  بازی،  با 
را ارزشيابی کنيد و به جای برگزاری 
آزمون مــداد و کاغذی و اعالم نمرة 
آن، روشــی را بــه کار ببنديــد که 
دانش آمــوزان نتيجة عملکرد خود را 
در فرايند بازی مشاهده کنند. در اين 
نوشتار، يک مدل از اجرای اين بازی 

را با شما به اشتراک می گذاريم.

هدف: ارزشيابی و جمع بندی درس، ايجاد 
فضای شادی، تقويت مهارت کار گروهی، 

پرورش مهارت تفکر و تصميم گيري
ردة سنی: دورة دوم دبستان و دورة اول 

دبيرستان
عدد،  توپ های  ســؤال،  کارت های   ابزار: 

چسب رنگی
مدت: ٢٠ دقيقه

نوع بازی: گروهی
فضای اجرا: کالس درس يا حياط مدرسه

تعدادی کارت داريم که روی هر 
کدام از آن ها ســؤالی نوشته شده 
گروه بندی  دانش آمــوزان  اســت. 
می شــوند. در هر دور از بازی، يک 
کارت و دو تــوپ عــدد در اختيار 
اعضای هــر گروه قــرار می گيرد. 
گروه ها بر اســاس دستور بازی به 
سؤال های آزمون پاسخ می دهند و 

در زمين بازی قدم برمی دارند.

 
 

۳۴

  هدى برناک، دبیر متوسطۀ اول، منطقۀ6 تهران - عکاس: اعظم الریجانى
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روی هر کارت يک ســوال بنويسيد. توپ ها را با ١٣ عدد ٦+ و ٥+ و... و 
صفر و... ٥- و ٦- عددگذاری کنيد و آن ها را درون کيسه ای بريزيد. زمين 
بازی را با اســتفاده از چسب رنگی به صورت يک صفحة شطرنجی ٦ در 
٦ خط کشــی کنيد. تعداد کارت ها، توپ ها و خانه های صفحة شطرنجی 
می تواند بر اساس نظر معلم تغيير کند. محل ايستادن اعضا و محل شروع 

و مقصد هر گروه در شکل زير نشان داده شده است: 

هدف گروه ۱

محل ايستادن اعضای گروه ۱محل ايستادن اعضای گروه ۲

۲۱

 ب) اگر پاسخ سؤال درست نباشد، نمايندة گروه در هدف گروه ۲
همان مکان قبلی خود می ماند.

٥. هر دو توپ به کيسه برگردانده می شوند. 
٦. حاال بازی در دست گروه «دو» است و دور اول، 
به همان صورتی که گروه «يک» اجرا کرد، توســط 

اين گروه تکرار می شود.
٧. در دور دوم بــازی، نمايندة گروه «يک» کارت 
ديگــری را انتخاب می کند و تمــام مراحل دور اول 
را اجرا می کند. ســپس گروه «دو» دور دوم را تکرار 

می کند.
٨. بازی را تا زمانی ادامه دهيد که يکی از نمايندگان 
به مقصد برســد. کارت های سؤال تمام شود يا زمان 

بازی به پايان برسد. 

 اگر عددها طوری هستند که بازيکن (نمايندة گروه) را به بيرون از 
زمين بازی می برند، او می تواند ترتيب اســتفاده از توپ ها را تغيير دهد 
يا در همان مکان قبلی خود بايستد يا به اندازة بيشترين عددی که او را 

در زمين شطرنجی نگه می دارد، پيشروی يا عقب نشينی کند.
 اگر تعداد دانش آموزان فرد است، يکی از آن ها را به عنوان مجری 
انتخــاب کنيد. مجری می توانــد نمايندگان را انتخــاب کند، کارت ها 
و توپ هــا را در اختيار نماينــدة گروه ها قرار دهد يــا بنابر نظر معلم، 

مسئوليت های ديگری داشته باشد.
 معلم می تواند ابزارهای بازی را تغيير دهد. در اين تجربه، به جای 

توپ، از در بطری استفاده شده است.
 پيشــنهاد می شــود معلم بر جنبة بازی بودن اين فعاليت تمرکز 
بيشــتری داشته باشد و به طور غيرمســتقيم به ارزشيابی و جمع بندی 

درس بپردازد.

١. دانش آمــوزان بــه دو گروه تقســيم 
می شــوند. يک نفر را به عنــوان نماينده 

انتخاب می کنند.
٢. معلــم کارتی را برمی دارد و ســؤال را 
می خوانــد. گروهی که نماينده اش پاســخ 
درست را زودتر بگويد، گروه «يک» ناميده 

می شود. شمارة گروه ديگر «دو» است.
٣. نمايندگان در محل شــروع بازی گروه 
خود قرار می گيرند. ساير اعضای هر گروه نيز 
در محل مشخص شده کنار هم می ايستند. 
٤. گروه شمارة «يک» مرحلة اول را به اين 

صورت اجرا می کند:
- نمايندة گروه از بين کارت هايی که نزد 
معلم اســت، کارتی را بــه صورت تصادفي 
انتخاب می کند و سؤال را از هم گروهی های 

خودش می پرسد. 
الــف) اگر اعضای گروه بتوانند ســؤال را 
درست پاسخ دهند، نمايندة گروه دو توپ از 
کيسه خارج می کند. سپس بر اساس عدد 
روی تــوپ اول، به صورت افقی به ســمت 
راســت يا چپ و با توجه به عدد روی توپ 
دوم، بــه صورت عمودی به ســمت باال يا 
پايين پيشروی يا عقب نشينی می کند. (عدد 

مثبت: پيشروی؛ عدد منفی: عقب نشينی).
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بســياری از معلمــان، پــس از اينکــه 
فايده های زياد نشســت های کالســی را 
می شنوند، آن را امتحان می کنند، فقط 
بــرای اينکه از نتايج ضعيف آن اطمينان 
حاصل کنند. اگر شما يکی از آن معلمان 
هستيد، پيشــنهاد می کنم قبل از اينکه 
بگوييد «ديگر نه»، ايــن متن را تا انتها 
مطالعه کنيد. شايد علت مشکالت قبلی 
را بيابيد و مهارت های الزم برای موفقيت 

را به دست آوريد.
يــک معلــم کالس ششــم در حال 

دســت وپنجه نــرم کردن بــا گروهی از 
دانش آمــوزان بود که معلــم قبلی خود 
را به ســوی مصــرف آرام بخش و رويای 
بازنشستگی زودهنگام سوق داده بودند. 
او اميــدوار بود نشســت های کالســی 
راه مناســبی بــرای آمــوزش همکاری 
و مســئوليت پذيری بــه دانش آمــوزان 
باشــند. پس از تالشی ناکام، متوجه شد 
که اشــکال کار او در برگــزاری هفته ای 
يک بار نشســت های کالســی است، آن 
هــم به صورتی کــه دانش آموزان کالس 

به صــورت رديفی پشــت ميزهايشــان 
می نشينند. بنابراين، کمی پس از اينکه او 
نشست های کالسی را به صورت دايره ای و 
به مدت ٢٠ دقيقه در روز برگزار کرد، جّو 

کالسش به نحو چشمگيری تغيير کرد.

 ابتدا يک دايره تشکيل دهيد.
زمان الزم را برای آموزش صرف کنيد 

 
 سکینه عسلى طالکوئى
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از  را  نيمکت هايشــان  دانش آمــوزان  تا 
حالت معمول درآورند و به شــکل دايره 
بچينند. وقتــی دانش آموزان روش کار را 
ياد بگيرند، هر جلســه اين کار کم تر از 
يک دقيقه طول خواهد کشيد. بعضی از 
معلمان هم ترجيح می دهند شاگردانشان 
دايره وار روی زمين بنشــينند. البته اگر 

فضای کالس اجازه بدهد.
 ســعی کنيد هر روز جلســه داشته 
باشيد. داشتن نشســت های کوتاه روزی 
يک بــار، بهتــر از نشســت های طوالنی 

هفته ای يک بار است.
تــا  ده  جلســات  روزانــة  برگــزاری 
بيســت دقيقه ای، بهتر از اين اســت که 
هفته ای يک بار جلسة سی تا چهل وپنج 
دقيقــه ای داشــته باشــيد. البته هرچه 
می توانند  شــوند،  بزرگ تر  دانش آموزان 
مهارت های آموخته شده در نشست های 
کالسی را برای مدت بيشتری نگه دارند. 
بــرای همين، وقتــی زمان کم اســت، 
برگزاری يک نشســت کالسی در هفته 
هم مفيد اســت. اما به هــر حال، وقتی 
معلمان ســودمندی ايــن روش را برای 
می فهمند  کنند،  تجربه  دانش آموزانشان 
کــه اين روش برای يــاد دادن همکاری 
و مهارت های زندگی بســيار ارزشــمند 
است. بنابراين، نشست های کالسی را هر 
روز برگزار می کننــد، زيرا به اين نتيجه 
می رسند که زمان های صرف شده برای 
نشست های کالسی از موضوع درسی جدا 

نيست.
يــک معلــم رياضــی دبيرســتان، با 
پايــه،  رياضــی  درس  دانش آمــوزان 
نشســت های روزانه، و بــا دانش آموزان 
درس حســاب نشست های هفتگی دارد. 
او در ابتدای ســال برای اجــرای روش 
نشســت های کالســی ٢٠ دقيقه وقت 
گذاشــته است، اما اکنون هر نشست ١٠ 
تا ١٥ دقيقه طول می کشد. او نشست ها 
را برای اواخر ســاعت کالس برنامه ريزی 
می کند، چون دانش آموزان غالبًا بســيار 
درگير موضوع می شــوند و اگر او نشست 
را در ابتدای کالس شــروع کند، مجبور 

می شــود آن را بــرای اجــرای برنامــة 
درسی اش قطع کند. اگرچه در ابتدا نگران 
بود نشست های کالسی از يادگيری علمی 
و تحصيلی جدا شوند، ولی اکنون فهميده 
اســت که به اين ترتيب، دانش آموزانش 
از لحاظ علمــی نيز بهتر عمل می کنند. 
او می گويد يا نشست های کالسی خيلی 
مؤثرند يــا بچه ها اين روزهــا باهوش تر 

شده اند.
 طول جلســه بهتر اســت با توجه به 
سن شــرکت کنندگان، ضرب در دو شود 
و نه بيشــتر. دانش آمــوزان کالس اول 
هفت ســاله اند، پس ١٤ دقيقه نشســت 

کافی است.
 از توپ يا چيزی مانند آن برای رعايت 
نوبت استفاده کنيد. کسی که می خواهد 
نفر بعد باشد، توپ را در دست می گيرد تا 

ديگران بدانند.
 هــر کس حرف می زنــد، بايد از اول 
شــخص (من) حرف بزند، نه شکايت از 

ديگران يا جمع ما!
 تمســخر يا تحقير و دست  انداختن 

ديگران مجاز نيست.
 جلسه ها بايد طبق يک روال مشخص، 

مستمر و به طور مرتب تشکيل شوند.
 تمرکز نشســت بر گــوش دادن به 

يکديگر است و نه کار ديگر.
 در نشست های کالسی، معلم موضوع 
بحــث را تعيين نمی کنــد و با موعظه و 
ســخنرانی ســعی نمی کند بچه ها را به 
خوش رفتــاری تصنعــی وا دارد. بچه ها 
معموًال با جلسات «معلم محور» همراهی 

نمی کنند و به  آن ها گوش نمی دهند.
 اکثر دستور جلسه ها را دانش آموزان 
مطرح می کنند. با اين حال، پيشــنهاد 
می شود معلم نيز مطالب خود را در برنامه 
بگنجاند تا بچه ها معلم را در حل بعضی از 

مشکالت ياری کنند.
 اين نشست ها تنها زمانی مؤثر خواهند 
بود که به عنوان يک روند مستمر در نظر 
گرفته شوند، چون قرار است مهارت های 
زيادی دربــارة زندگی به بچه ها بياموزند 
که به اندازة مطالب درسی اهميت دارند.

 نشســت های کالســی بــرای اين 
نيســتند که هر از گاهی برای حل يک 
بحران برگزار شــوند. ايجاد جو مراقبت، 
احترام  و  ارتباطــی  مهارت های  آموزش 
متقابل، نيازمند گذشت زمان است. طول 
می کشد تا معلمان و دانش آموزان متوجه 
فايده هــای اســتفاده از راه حل ، به جای 
تنبيه، بشوند. بدون نشست های منظم و 
برنامه ريزی شده، دانش آموزان در کسب 
مهارت های الزم برای حل مشکالتشــان 

رشد نمی کنند.
 به جای تکيه بــر پيامدها، به دنبال 
راه حل بگرديد. عدة زيادی از دانش آموزان 
و معلمان هنوز به تنبيه عادت دارند. تکيه 
بر راه حل ها کمک می کند اين مشــکل 

برطرف شود.
 به دانش آموزی که مسئله ای را مطرح 
می کند و در دستورکار قرار می دهد، اجازه 
دهيد راه حلی را کــه فکر می کند مفيد 
است، انتخاب کند و يا به دانش آموزی که 
مشکل دربارة اوست اجازه دهيد به جای 
اينکه شــاگردان ديگر دربارة او تصميم 
بگيرند، خودش يک راه حل انتخاب کند. 
اين کار احساس قدرتمندی و ارزشمندی 

را در دانش آموزان تقويت می کند.
 برای اينکه معلم و دانش آموز روند 
نشست های کالســی را فرا بگيرند، به 
گذشت زمان نياز است. اين کار ممکن 
است تا بيســت و يک روز طول بکشد. 
به نتيجة کار ايمان داشته باشيد. مدتی 
طول می کشــد تا معلــم و دانش آموز 
روش کنترل و تنبيــه را رها کنند و با 
روش های جديد احساس آرامش کنند. 
بيشتر ما وقتی ارزش روش های جديد 
می کنيم که  پيــدا  تمايل  می بينيم،  را 
آمــوزش اختصاص  برای  را  الزم  زمان 
دهيــم. مهم تريــن عامل در نشســت 
کالســی موفق، تعهد معلم به برگزاری 
می دانند  که  معلمانی  نشست هاســت. 
اندازة  همــان  به  زندگی  مهارت هــای 
هســتند،  مهم  تحصيلی  مهارت هــای 
نســبت بــه صــرف زمــان و آموزش 
نشســت های  برای  الزم  مهارت هــای 
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کالســِی مؤثر رغبت نشان می دهند و 
تالش می کنند.

آموختن اين هشــت قطعه، مهم ترين 
راه رســيدن به موفقيت اســت. کسب 
مهــارت در هر يک از اين هشــت قطعة 
سازنده، نشست هايی را شکل می دهد که 
بچه هــا به خاطر آن تمايل پيدا می کنند 
در فرايند حل مســئله مشارکت کنند و 
عالقة اجتماعی خــود را پرورش دهند. 
معرفی اين مفاهيــم به بچه ها حدود دو 
ساعت طول می کشد. پيشنهاد می کنيم 
به جای انجــام دادن يک بارة اين معرفی، 
جلســات کوتاهی برگزار کنيد و حداقل 
چهار نشست کالسی را برای بيان اصولی 
اختصــاص دهيد کــه در ادامه خواهند 
آمد. بگذاريــد دانش آموزانتــان متوجه 
نشست های  پايه گذاری  برای  شما  شوند 
کالسی موفق وقت زيادی صرف می کنيد. 
اگر موضوعات به تدريج معرفی شــوند، 
دانش آموزان کم تر خســته می شــوند و 
فرصتــی هم برای تمريــن مهارت هايی 
که آموخته اند، خواهند داشــت. فهرست 

هشت قطعة سازنده به شرح زير است:
١. به صورت گرد بنشينيد.

٢. تعريف و قدردانــی کردن را تمرين 
کنيد.

٣. برای هر جلســه دســتور کار تهيه 
کنيد.

٤. مهارت های ارتباطی را پرورش دهيد.
٥. درک تفاوت های فــردی را تمرين 
کنيد (زاويه های ديد متفــاوت را درک 

کنيد).
٦. چهار دليلی را که مردم کارهايشان 

را به خاطر آن انجام می دهند، بشناسيد.
٧. نقش بازی کردن و فکرپرانی را تمرين 

کنيد (مهارت حل مسئلة اثربخش).
٨. روی راه حل های غيرتنبيهی تمرکز 

کنيد.

قبل از شکل دادن اولين حلقة نشست 
و آغاز معرفی هشــت قطعة ســازنده به 
اعضای کالس، زمانــی را به معرفی ايدة 
نشست های کالســی برای دانش آموزان 
و جلــب توافق آن ها اختصــاص دهيد؛ 
نشســت هايی که در آن ها دانش آموزان 
می توانند نگرانی هايشــان را بيان کنند و 
از نيرو و مهارتشــان برای تصميم گيری 
استفاده کنند. دانش آموزان دورة ابتدايی 
نشست های  کردن  امتحان  برای  معموًال 
کالسی مشتاق اند. در مورد دانش آموزان 
دبيرســتانی بهتر اســت قبل از شروع، 
توافقشــان را جلب کنيــد. در غير اين 
 صورت ممکن است آن ها مخالفت کنند 
و در فرايند نشســت کالسی کارشکنی 
شود. با استفاده از زبانی متناسب با سطح 
کالستان، گفت وگويی را با موضوع قدرت 
آغــاز کنيد. با آن ها دربــارة اين صحبت 
کنيد که معموًال در مدرسة شما چگونه 
با مشکالت برخورد می شود (با پاداش و 
تنبيه). از دانش آموزان بپرســيد آيا ميل 
دارند در تصميماتی که بر زندگی شــان 
بيشــتری  مشــارکت  می گذارند،  تأثير 
داشته باشــند؟ آيا مايل اند کارهای الزم 
را برای يافتن راه حل هــای برنده ـ برنده 
انجام دهند؟ توجه داشته باشيد، بعضی 
از دانش آمــوزان درواقع ترجيح می دهند 
بزرگ ســاالن به آن ها دســتور بدهند تا 
آن ها بتوانند سرپيچی کنند. بعضی ديگر 
هم دوســت دارند بزرگ ســاالن آن ها را 
اداره کنند تا مجبور نباشــند خودشان 
مسئوليتی را به عهده بگيرند. استفاده از 
نشست های کالسی به صرف وقت و قبول 
مسئوليت شخصِی بيشــتر از جانب هر 

کس نياز دارد.
امکان ديگر اين اســت کــه بحث را با 
پرسيدن اين سؤال از بچه ها شروع کنيد 
که چند نفر از آن ها در خانه، نشست های 
خانوادگی دارند. بپرسيد در نشست های 
خانوادگی چه اتفاقــی می افتد. بگذاريد 
آن ها بدانند نشســت های کالسی جايی 

اســت که آن هــا می توانند بــه يکديگر 
کمک کنند در عقايد هم شريک شوند، 
مشــکالت را حل کنند و بــا هم دربارة 
مسائل برنامه ريزی کنند. تذکر بدهيد که 
بحث کردن دربارة مسائلی که در مدرسه 
اتفاق می افتد، در نشســت های کالسی 
قابل قبول است، اما ممکن است مواردی 
مثــل برنامة تحصيلی يا سياســت های 
مدرســه هم وجود داشته باشند که غير 
قابل تغييرند. با اين حال، اگر کسی دربارة 
چنين مسائل غير قابل تغييری دغدغه ای 
داشته باشــد، می توان به منظور تعيين 
بهترين راه برخورد با موارد غيرقابل تغيير، 
بحث و گفت وگو کرد. همين که احساس 
کرديــد عالقه و همــکاری دانش آموزان 
جلب شده است، به آن ها اطالع  دهيد هر 
چند وقت يک بار نشست های کالسی را 

برگزار خواهيد کرد.
چارچوب نشســت های کالســی را به 
دانش آموزانتــان معرفی کنيــد تا آن ها 
بدانند که در جلســات، وقتــی در حال 
يادگيری هشــت قطعة سازنده هستند، 

چه روی خواهد داد.
چارچوب نشست به شرح زير است:

 تشکر و قدردانی؛
 پيگيری راه حل های پيشين؛

 اجرای دستور کار
۱. در ميان گذاشــتن احساســات، در 
حالی که ديگران گوش می دهند؛ ۲. بحث 
 کردن بــدون اينکه دنبال مقصر بگرديم؛ 

۳. تقاضا برای ياری در حل مسئله؛
 برنامه های آينده (ســفرهای علمی، 

جشن ها و پروژه ها). 

منابع
۱. نلســن، جيــن؛  الت، لين؛ گلن، اچ، اســتيفن 
ترجمــة  مدرســه.  در  ســالم  تربيــت   .(۲۰۰۰)
محمدجواد فرشــچی و ريحانه ايــزدی (۱۳۸۷). 

تهران: سازوکار.
۲. صاحبــی، علــی (۱۳۹۳). تئــوری انتخاب در 

مدرسه. نشر ساية سخن. تهران.
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ايران  ســنتی  طب  ســالمت  دهکدة 
مکانی اســت که در آن تمــام موازين 
حفظ ســالمت طــب ســنتی رعايت 

می شوند. اين موازين عبارت اند از:

هوای پــاک و عــاری از آلودگی های 

صنعتــی و دارای لطافــت، و غنــی از 
اکسيژن که به تهوية بهتر سلول های بدن 
کمک می کند و می تواند با بهبود عملکرد 
سلول های بدن، کارکرد قلب، کبد و مغز 
را بهتــر کند. در قلب قــدرت عضالنی 
افزايش می يابــد و تلمبة خون به کبد و 
مغز قوی تر می شود. بنابراين، متابوليسم 
مواد غذايی و خنثا ســازی و دفع سموم 

از بدن توســط کبد بهتر انجام می شود، 
مغــز راحت می تواند فکر کند و تجزيه و 

تحليل داده ها را بهتر انجام دهد.

غذاها در دهکدة ســالمت طب سنتی 
ايران بر اســاس «مثلث ســالمت دکتر 
اکبری» آماده می شــوند و پذيرايی بر 

در شــمارة قبل دريافتيم که تغذيه تنها شــامل خوردنی ها و 
نوشيدنی ها نيســت. همچنين، معلم کالس و ارکان مدرسه در 
تغذية سالم و نشاط انگيز دانش آموزان نقش بسزايی دارند، چرا 
که زمان مفيد و مؤثرشان در مدرسه می گذرد. همچنين افراد، 
به خصوص کودکان و نوجوانان، از گروه های هم سال بيشتر پيروی 
می کنند و تکرار و اســتمرار آن، عادت های صحيح و رفتارهای 
بخردانــه را در آن ها و به تبع آن در خانواده ها شــکل می دهد؛ 
چه بســا فرهنگ جامعه را نيز باال می برد. بنابراين، معلم آگاه و 
عالقه مند، به سالمت جسم و روح دانش آموزان و داشتن جامعة 
موفق ارج می نهد و برای اين کار وقت می گذارد، مطالعه می کند 
و آن را با داشــتن باورهای صحيح و روش ها و خوراک خالقانه، 
در کالس و مدرسه به اجرا می گذارد؛ خوراک و تغذيه ای شامل:

 کشيدن دست نوازش بر ســر دانش آموز پرجنب وجوش و 
بازيگوش؛

 آوردن يک شاخه گل خوش بو به کالس درس؛
 خواندن دعايی دسته جمعی؛

 نشان دادن تصويرهای زيبای طبيعت و مناظر بديع به صورت 
اساليد يا فيلم کوتاه؛

 خوردن دسته جمعی خوراکی مقوی و گرم مانند کشمش و 

نخودچی در مواقع استراحت؛ 
 انجام فعاليت های نرمشی و کششی؛

 گوش دادن به شعری زيبا؛
و مثال های بی شــمار ديگری که در خاطرات معلمان دلسوز و 

نوآور بسيار شنيده ايم.
برای اينکه بتوانيــم از اين الگوها در کالس درس بهره ببريم، 
به دانستن پايه های اصلی تفکر اين معلم در متون قديمی خود 
نياز داريم. حکمای طب سنتی ايرانی برای داشتن زندگی سالم و 
سپری کردن مفيد عرض و طول عمر خدادادی، «ستة ضروريه» 
را معرفی کرده اند؛ يعنی شــش اصلی که در همة قســمت های 
زندگی و برای تمام طيف های ســنی الزم و ضروری هستند. با 
تجربه کردن ستة ضروريه و آموزه های غنی پيامبر عظيم الشأن 
اســالم و ائمة اطهار (عليهم الســالم)، اين مفهوم به «ســبعة 
ضروريه» مبدل شــد که مدلی بسيار کامل، جامع و منطبق بر 
خلقت حکيمانة رب العالمين اســت و دستورالعمل های ساده و 

الزم برای زندگی موفق را در اختيار انسان ها قرار می دهد.
دکتر حســن اکبری در طول چندين سالی که در اين حوزه 
پژوهش و مطالعه می کند، يک دهکدة ســالمتی بر مبنای دين 

اسالم را پيشنهاد می دهد که در زير معرفی می کنيم:

 فرزانه نوراللهى، دکتر حسن اکبرى، متخصص آسیب شناسى
تصویرگر: سید میثم موسوى 
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اين اساس صورت می گيرد.
محلی،  خروس  گوسفند،  گوشت ها: 

بوقلمون محلی و شتر؛
روغن های حيوانی: زرد گاوی، شحم 

گاو، کوهان شتر و دنبه؛ 
نمک: نمک سنگ ارگانيک يا نمک 

دريايی ارگانيک؛ 
آب: آب جوشيده که کمی از ولرم 
گرم تر باشد و اندکی زبان را بسوزاند؛
شربت  عسل،  شــربت  شربت ها:   

شيرة انگور و شربت زعفران؛ 
نان: نان ســبوس دار گندم، جو با 

کنجد و گياهان دارويی ديگر؛ 
دم نوش های  نوشــيدنی ها: انواع 
سنتی به ، چای سبز و چای سياه؛ 

خــواب: بهترين زمــان خواب 
يک ســاعت و نيم تا دو ســاعت 
بعد از اذان مغرب اســت. لذا در 
دهکدة سالمت در همين ساعت 

خاموشی اعالم می شود.
 ورزش: جنــاب ابوعلی ســينا 
می فرمايد: بزرگ ترين تدبير حفظ 
سالمتی و ورزش است. بنابراين، 
در دهکده، يکی از ارکان اصلی، 

برنامة ورزش منظم است. 
لباس: لباس تابستان پنبه ای و 
لباس زمستان پشمی خواهد بود.

تابســـــتان  در  طبيعـــت: 
پشــت بام خوابی و در زمستان 
کرسی خوابی اثرات بسيار عالی 

در روحيه خواهد داشت.
همچنين، در فضای طبيعت، 
با محصوالت ارگانيک دهکدة 
مثلــث ســالمت، بســياری 
مثــل  نفســانی  امــراض  از 
استرس ها يا فشارهای روحی 
غصه ها  و  غم هــا  روانــی،  و 
افســردگی ها،  همچنيــن  و 
خودبه خود برطرف می شوند. 
برای دفع احتباس و استفراغ 
ملين  دارويی  گياهــان  نيز 
يبوست را از بين می برند و 
انجام حجامت، فصد، زالو و 
بادکش درمانی سموم را از 

بدن دفع می کنند.

تمام کتاب ها و متــون قديمی و جديد ايران به 
اين ارکان توجه و تأکيد دارند. حال سؤال اساسی 
اين است که بر اين اساس چه بخش هايی از آن را 

می توان در کالس و مدرسه اجرا کرد؟
اولين و مهم ترين پايه، اســتفاده از هوای تازه و 
پاکيزه و استنشاق آن است که در تمام کالس های 
روستايی و شهرهای کوچک به راحتی ميسر است. 
با اصل قرار دادن اين موضوع، حتی در شــهرهای 
بزرگ و آلوده، می توانيم هنگام ورود به کالس، با 
باز کردن پنجره ها و در کالس، هوای اتاق را عوض 
کنيم (البته در زمانی که دمای هوا مناسب است). 
باقی زمان ها هــم، اگر بخاری يا کولری داريم که 

بوی نامناسب منتشر می کند، آن را رفع کنيم.
گاهی هم به فراخور نوع درس و موقعيت مدرسه، 
دانش آموزان را به فضای آزاد ببريم، کالس را آنجا 
تشــکيل دهيم و باور داشــته باشــيم که اين کار 

يادگيری و فراگيری ايشان را بيشتر می کند.
آنچه متأسفانه عادت غلط و مرسوم جامعه شده 
اســت، به خصوص در طيف کودکان و نوجوانان، 
اســتفادة بی رويه از خوراکی های ناسالم است. تا 
جايی که بارها از معلم و مادران شــنيده ايم: «هر 
کاری می کنيم، از خوراکی های ســالم اســتقبال 

نمی کنند و می گويند دوســت نداريم 
يا از مزه اش خوشمان نمی آيد.»

بخشــی از اين فرهنگ غلط به خاطر 
استقبال خود ما بزرگ ترها از محصوالت 
سهل الوصول کارخانه ای است که ذائقة 
فرزندانمان را تغيير داده  و در طول اين 
سا ل ها، خوردن با اشتياق خوراکی های 
مادربزرگ ها، به خــوردن محصوالت 
ســوپرمارکت ها تغيير يافته  اســت. 
بنابراين، با مروری با صبر و حوصله در 
جايگاه آموزشی، به تدريج اين فرهنگ 
جديد تغذيه را تغيير دهيم تا بتوانيم 
انتظار نســلی پرانرژی و ســالم را در 

آينده داشته باشيم.
و  ميوه هــا  به کارگيــری  از 
ســبزی های تازه در کالس درس 
و آموزش درس ها در شــماره های 
پيشين مجلة رشد معلم ايده های 
متنوعی داشــتيم؛ از جمله ساالد 
ميوه در درس زبان انگليســی در 

ويژه نامة پاية هشتم.
پژوهش های علمی دانش آموزی 
اجتماعی،  علــوم،  درس های  در 
زيست شناسی، هديه های آسمان 
و قرآن، در خصوص خوراکی های 
سالم و برای افزايش سطح آگاهی 
قطعًا  خانواده ها،  و  دانش آموزان 
درک بيشتر و عمل به آن ها را در 
پی دارد. برای نمونه، با مطالعه و 
تحقيق در مورد زيتون، می توان 
اين فرهنگ را به وجود آورد که 
يکی از تنقالت روزانه می تواند 

زيتون باشد.
سال هاســت  ديگر،  طرف  از 
بــه دانش آموزانمــان اجــازه 
می دهيم کــه حتی در کالس 
درس، به طــور نامحــدود آب 
بخورند، اما نمی دانيم خوردن 
آب زيــاد در بعضی از مزاج ها 
باعــث خواب آلودگی و تورم 
آب در ســلول ها می شــود و 
بدن  به  زيادی  آســيب های 
می رساند؛ به خصوص خوردن 
آب سرد در فصل های سرد. 
با اندکی مطالعه و داشــتن 
برنامة مناسب می توانيم اين 

مشکل را برطرف کنيم.
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جايگاه  و  ارزش  معلــم 
معلم  می يابــد.  خاصی 
می تواند  خالق  و  پرتوان 
افکار  انتشار  و  پرورش  با 
مثبــت و نگاه مناســب 
دانش آموزان،  ذهــن  در 
روح سالمت را در کالس 

تجديد کند.
در پاک ســازی بــدن از 
ســموم، دعــوت معلم به 
با  لباس هــای  پوشــيدن 
الياف طبيعی، حمام کردن، 
نوجوانان  برای  به خصوص 
که تعريق بيشــتری  دارند، 
نپوشــيدن لباس های تنگ 
کــه عامل مزاحمــی برای 
پوست و عملکرد بسيار مهم 
آن است، می تواند به  سالمت 
شايانی  کمک  دانش آموزان 
دانش آمــوزان  در  بکنــد. 
دوران  (بيشــتر  کوچک تــر 
رفتن  از  خودداری  ابتدايی)، 
زمان  در  دست شــويی  بــه 
مناســب، بســيار مشــاهده 
می شــود. معلــم می تواند با 
اين  با  کردن  برخورد  طبيعی 
موضــوع و ارائــة راه حل های 
جالب، مانع آسيب های آن به 

دانش آموزان شود.
حــال قضاوت کنيد: شــما 
ســالمت  در  معلم  به عنــوان 
دانش آموزانتــان چه ســهمی 
داريد؟ در شماره های بعد روی 
و  می شويم  دقيق  موضوع  اين 
ارائه  ديگری  عملی  راهکارهای 

می دهيم. 

داشتن برنامه ای مشخص برای خواب 
 و بيــداری يکی از مهم تريــن رمزهای 
موفقيت يا ناموفقيت در زندگی اســت. 
راهکارهايی ساده می توانند اين ايده را 
کنند: از جمله، خوابيدن خود  همگانی 
معلمان در زمان مناسب، يعنی حدود ٩ 
تا ١٠ شــب؛ که رطب خورده منع رطب 

چون کند!
بعضی ها فکــر می کنند خوابيدن تنها 
رفع خســتگی می کند و هــر فردی با 
عــادت و عالقة خود می تواند ســاعت 
خواب خــود را تنظيم کند، در صورتی 
که بهسازی و رشد اعضای رئيسة بدن، 
قلب، کبد و مغز، در حدود ســاعت ٩ تا 
١٢ شب و تنها در هنگام خواب صورت 
می گيــرد. افرادی که ايــن زمان را در 
خواب نيســتند، بخشــی از موفقيت و 
رشد جسمانی خود را از دست می دهند. 
با مطالعه و آگاهــی دادن در کالس، تا 
حد زيادی می تــوان جلوی عادت رايج 

نامناسب ديرخوابی را گرفت.

بــا وجــود اينکــه حرف و 
فايده های  و  ورزش  از  حديث 
بی شــمار آن زياد اســت و از 
کودکی بسيار شــنيده ايم، اما 
برنامة مشخص و روزانه ای برای 
ايــن کار نداريم. عمده طراحی 
آموزش هــای مــا در درس هــا 
به صــورت غيرفعــال و متمرکز 
دانش آموزان  اســت.  نشستنی  و 
ناچارند ساعت های متمادی روی 
نيمکت ها يا صندلی های خشــک 
و غيراســتاندارد بنشــينند و اين 
رفتن  تحليــل  باعث  کم تحرکــی 
جســم و روحشان می شود. حداقل 

کاری که در اين زمينه و با زمان محدود 
کالس می توانيم انجام دهيم، اين اســت 
که هر يک ربع دانش آمــوزان را در جای 
خودشــان به ايستادن، ســپس نشستن و 
دوباره ايســتادن دعوت کنيم. (در صورتی 
که امکان دارد می توان از حرکت هايی مثل 

دست زدن هم استفاده کرد.)
بارهــا ضمــن درس مواجه شــده ايم که 
دانش آمــوزان بــه ما نــگاه می کننــد، ولی 
فکرشــان جای ديگری است. فکرهای بيهوده 
و واهــی باعث از دســت دادن تمرکز و دقت 
می شوند و فکرهای بی اساس بعدی را به وجود 
را  ما  دانشمندان  پژوهش های  اساسًا  می آورند. 
متوجــه می کند که حدود ٥٠ فکــر در دقيقه 
در مغــز ما رفت وآمد می کند که در ســاعت به 
٣ هزار عدد می رســد. حال اگــر ٣٠ دانش آموز 
در کالس داشــته باشيد، به طور متوسط در يک 
ساعت کالس درس با حدود ٩٠ هزار فکر متعدد 
و متنوع مواجهيد که شايد تعداد کمی از آن ها در 
جهت درس باشد. اين قدرت مديريت افکار توسط 
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اولين ســالی که به عنــوان آموزگار 
سازمان دهی شــديم، ابالغ من و يکی 
روســتاهای  از  يکی  برای  همکارانم  از 
عشــايری بــود، به علــت صعب العبور 
بودن، امکان رفت وآمد وجود نداشت. 
به خاطــر همين، در آن روســتا بيتوته 
کرديم. چند شــب اول را در نماز خانه 
مدرســه می خوابيدم. بعد از پرس وجو 
از اهالــی و ده دار و مديــر کــه بومی 
همان روســتا بود، قرار شــد در يکی 

از خانه های روســتايی اسکان بگيريم، 
صاحب خانه يک زن با چهار فرزند بود، 
و پدر بچه هايش که شــغلش کارگری 
بوده، از ساختمانی سقوط و فوت کرده 

بود.
مــن و همکارم وســايل خــود را به 
يکــی از اتاق های تاريــک و نم دار اين 
خانه منتقل کرديم. اگرچه شــرايط و 
طوری  بــود،  ابتدايی  بســيار  امکانات 
کــه برای شست وشــو بايــد آب را از 

چاه می کشــيديم يــا بــا تلمبه نفت 
می کشــيديم و ازچراغ نفتی اســتفاده 
بود  اين  دل خوشی مان  ولی  می کرديم، 
که کرايه ای کــه می دهيم،کمک خرج 

چند يتيم می شود.
مدرسة ما يک شــيفت ثابت داشت. 
ظهرها وقتی به خانه می رفتيم، بعد از 
خوردن، ناهار و نماز خواندن وقتی برای 
نداشــتيم، چون در اتاق به  استراحت 
صدا در می آمد و دو فرزند صاحب خانه 
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سليمه و رقيه که دانش آموزان ما بودند 
کتاب به دست وارد اتاق ما می شدند تا 

تکاليف خود را انجام  د هند.
با وجود خستگی بسيار زياد، باز هم به 
می کرديم.  رسيدگی  آن ها  تکاليف  کار 
زن صاحب خانه که شرايط مالی خوبی 
نداشــت، نمی توانســت در کراية اتاق 
برای  وقت ها  بعضی  اما  بدهد،  تخفيفی 

ما نان تيری يا سبزی کوهی می آورد. 
نبودن تلويزيــون و خط ندادن آنتن 
موبايــل، ما را کامًال از دنيای ارتباطات 
دور کــرده بــود، تفريح ما نشســتن 
کنار يک ســکوی ســاخته شده با گل 
صاحب خانه  وخروس  مرغ  تماشــای  و 
بود. من هميشــه برای مرغ  وخروس ها 
تکه هــای باقی مانــده از غذايمــان را 

می ريختم.
بعد از گذشت چند ماه، اهالی روستا 
ما را به منزلشان دعوت می کردند برای 
خوردن شــام. چون ما در آن روســتا 
ناراحت  نمی رفتيم،  اگر  و  بوديم  غريب 
می شــدند. هر بــار يکــی از فرزندان 
صاحب خانــه، يعنــی رقيه يا ســليمه 
راحت تر  اين طور  می برديــم  خود  با  را 
بوديــم. بچه هــا غذايشــان را از کنار 
سفره برمی داشــتند و بيرون می رفتند 
و بعد از چنــد دقيقه با ظرف خالی بر 
می گشتند. اين کار آن ها برای من يک 

معما شده بود.
فصل زمســتان را با همة سرما پشت 
ســر گذاشــتيم و به تعطيــالت عيد 
رســيدم، بعد از تعطيالت که به روستا 
زن  ارديبهشت،  آخر  هفتة  برگشــتيم، 
صاحب خانه ما را برای شام دعوت کرد. 
با وجــود اينکه می دانســتيم وضعيت 
مالی خوبی ندارند، با اصرار دعوتش را 

قبول کرديم.

ظهر کــه به خانه برگشــتيم، مرغ ها 
مثل هميشه در حياط مشغول خوردن 
دانه بودند، اما ســر و صدای هميشگی 
را نداشــتند.آن روز تــا ســاعت چهار 
خوابيديــم. صاحب خانه هم مشــغول 
بود. موقع شــام، وقتی بــه اتاق خانه 
صاحب خانــه رفتيم فقــر و نداری زن 
صاحب خانه را به چشــم ديديم. ما در 
اين يک سال هرگز به اتاق های بااليی 
نيامــده بوديم. بيشــتر همديگر را در 
حيــاط می ديديم يا آن ها بــه اتاق ما 

می آمدند.
موقع شام شد. زن صاحب خانه سفره 
را چيد. من و همکارم بســيار گرسنه 
بوديم. از ده صبح که ســفرة سالمت را 
برگزار کرده بوديم، چيزی به جز چای 
نخورده بوديم. لحظه شماری می کرديم 
برای خوردن شــام. زن صاحب خانه در 
قابلمــه را باز کرد و دســت برد داخل 
قابلمة برنج. ناگهان يک پالستيک را از 

زير برنج بيرون آورد!
 من و همکارم با تعجب نگاه  کرديم! 

داخل پالستيک يک مرغ درسته بود.
زن صاحبخانــه گفــت، چــون فــر 
نداشتيم، رقيه گفت برای خانم ها مرغ 

شکم پر درست کن.
مــا تمايلی به خوردن ايــن مرغ که 
اما  نداشــتيم،  بود،  پالســتيک  داخل 
چــون بچه هــا و صاحبخانــه ناراحت 
می شــدند، شــروع به خوردن کرديم. 
بچه هــای صاحبخانــه هــم بــا نوعی 
احســاس افتخار و رضايت از غذايشان 
ما را نگاه می کردند و خيلی خوشحال 

بودند!
مــرغ انگار خوب پخته نشــده بود و 
کمی ســفت بود! بعــد از خوردن غذا، 
مرضيه، دختــر کوچک خانواده، کنارم 

خوشــمزه  خانم  پرســيد:  نشســت و 
بــود؟ گفتم بله، خيلی خوشــمزه بود. 
دختر کوچک ذوق زده شــد و به طرف 
آشــپزخانه دويد و گفت مامان مامان، 
خانم معلم گفت خروســتون خوشمزه 

بود!
وای! من و همکارم که تازه از شــوک 
حاال  بوديم،  آمــده  بيرون  پالســتيک 
فهميديم مرغ شکم پر، همان خروسی 
بود که من هر روز به آن غذا می دادم. 
حــس عجيبی بود. تــازه در اين حس 
عجيــب بودم کــه باز دختــر کوچک 
خانم! «خروس  خانم!  گفت:  و  برگشت 
مــا مثِل مرغ زهرا کلــواری اينا، فلفل 

وهويج هم داشت.»
همکارم از مرضيه پرســيد، تو از کجا 
می دانــی؟ مرضيه گفت: می دونم، منم 
خوردم. هــر دو گفتيــم: از کجا؟ آن 
روزکــه تو همراه ما نبــودی، خواهرت 

سليمه با ما بود؟!
مرضيــه گفت: من و آبجی با ســطل 
آمديم.ســليمه  اينا  زهرا  پشــت بام  به 

بشقابش را برای من سر پله ها..........
ديگر حرفش را گوش نکردم! در يک 
لحظه چنــد حس مختلــف را تجربه 
کردم. اينکه ايــن بچه های يتيم، برای 
پذيرايی از ما خروس شان را سر بريده 
بودند، اينکه آنقدر فقير بودند که هربار 
با ما بــه مهمانی می آمدند، غذای خود 
را از راه پشت بام به خواهر و برادرشان 

می دادند!
کار ما شده بود مثل فيلم های ايرانی. 
لحظة آخر تمام معماها حل شــد. آن 
شب را من و همکارم تا نيمه های شب 
بيــدار بوديم هر وقت ايــن خاطره را 
مرور می کنم نمی دانم چرا چشمانم پر 

از اشک می شود. 
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ارديبهشــت ماه آغاز شــد و کم کم از 
رسانه ها و مدرســه بوی تجليل از مقام 
معلم آمد. کســوت تــازة معلمی هنوز 
برايم غريب بود و در جايگاه معلم سال 
اولی، هنوز خودم را شايســتة تجليلی 

نمی دانستم. 
از هفتــة قبــل، مديــر مدرســه به 
دانش آموزان تذکر جــدی داده بود که 
جز گل و نوشــته، بــرای معلمان هدية 
ديگری نياورنــد. البته با توجه به اينکه 
اکثر خانواده های آن منطقه از نظر مالی 
بسيار ضعيف بودند، توصية بسيار بجا و 

درستی هم بود. 
 از شــروع هفتة معلــم، بچه ها برای 

معلمانی که بيشــتر دوستشان داشتند، 
شاخه ها و دسته های گل می آوردند. در 
اين بين محبوبيت معلمان را هم می شد 
تخميــن زد. البتــه من نيــز در کمال 
ناباوری از اين لطف و توجه دانش آموزان 
کم نصيب نبودم. خوب می دانستم تهية 
دســته گلی که گاهی خيلی بزرگ هم 
بود، بــرای بســياری از خانواده ها کار 
ساده ای نيســت. به خوبی از برگ برگ 
آن گل ها می شد بوی محبت و لطفشان 

را استشمام کرد. 
گاه همراه دســته گل، نامه ای سراسر 
مهر و محبت نيز به چشــم می خورد و 
از البــه الی آن دل نوشــته ها، خطی از 

شــرمندگی بود که نتوانسته بود دسته 
گلی در خــور معلم تهيــه کند، چون 
پدرش ما ه ها بيــکار بوده! و تو بغضی را 
که در سطر سطر نامه بود، با تمام وجود 
می شــدی  متوجه  و  می کــردی  حس 

چقدر از حال بعضی ها بی خبری!
کم کــم دريافتــه بودم کــه معلمی 
فقــط درس دادن و درس پرســيدن و 
انتقال معلومات نيســت. با تمام روح و 
جان در کالس بايد بود و حواســت نه 
فقــط به درس و تکليــف، که به روح و 
روان يکايکشــان بايد باشــد؛ هم ظاهر 
و هم باطن. بايــد با تمام قلبت آن ها را 
بفهمی، احساسشــان کنی و در کالس، 
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تا می توانی، خلق کنی. حتی مجبور که 
شــدی، معجزه هم کنی؛ مگر نه اينکه 
رسالت انبيا را داری؟ آن ها همين  انتظار 
را دارنــد و چه افتخاری که تو اليق اين 

انتظار می شوی!
روز ســوم از هفتة بزرگداشــت مقام 
معلم بود. بعد از پايان زنگ اول، با کلی 
وســايل و ورقه، کتــاب و دفتر کالس 
از کالســی که طبقة دوم بــود، بيرون 
آمدم. درســت روی پله های رديف اول 
بودم کــه يکی از دانش آمــوزان خوب 
کالس اول راهنمايــی، در همهمــه و 
شلوغی دانش آموزانی که عجله داشتند 
پايين بروند، جلو آمــد و گفت: «خانم 

خطيب زاده، روزتان مبارک!» 
- خيلی ممنونم. 

آرام و با خجالت گفت: ببخشــيد، من 
نتوانستم برايتان گل يا هديه تهيه کنم، 
اما هميشــه آرزو داشتم شما را ببوسم. 

اجازه می دهيد؟ 
يکه خوردم.

اين چه خواهشــی بود؟ وقتی همسن 
اين ها بوديم، حتی از ديدن ساية معلم 
هم هراس داشتيم و می ترسيديم حتی 
دستمان به لباسش بخورد! اما نگاه ساده 
و مهربان و بچه گانه اش دلم را لرزاند. با 
خــودم فکر کردم، دورة اين ها با ما فرق 
می کنــد. کمی ســاده و صميمی بودن 
به جايی برنمی خورد! بــا ترديد گفتم: 

«باشد، اشکالی ندارد!»
قدی کوتاه و جثه ای کوچک داشــت. 
کمی خم شــدم، دســتانش را به دور 

گردنم انداخت و صورتم را بوسيد! 
ناگهان، به  مانند اينکه فرمان حمله ای 
صادر شده باشــد، همهمه ای در گرفت 
فقط يادم می آيد که مانند گله شيرانی 
که طعمه ای شــکار می کننــد، عده ای 
گردنم را گرفتند و از اطراف ماچ و بوسه 
بود که نثار ســر و صورتم می شد. ابتدا 
مقاومت چندانی نکردم و ســعی کردم 
با لبخند و مؤدبانه ســرم را کنار بکشم، 
اما جمعيت هر لحظه بيشــتر و بيشتر 
می شد. از دست هايم برای مقابله کمک 

گرفتم، اما فايده ای نداشت. ظرف مدت 
کوتاهی زيردست و پايشان بودم! 

لبــة نرده هــا را محکم گرفتــه بودم 
تا به پايين پرت نشــوم. از ســر و کولم 
عده ای  چــرا  نمی دانم  می رفتنــد.  باال 
دســت ها و بازويم را می کشيدند! شايد 
نجاتم دهند و  می خواســتند از مهلکه 

خودشان فيض ببرند! 
در اين بين، صدای سوت های پی درپی 
معاون  شــريفيان،  خانم  فرياد هــای  و 
مدرسه، را می شنيدم که سعی می کرد 
بچه ها را عقب براند، اما کسی حريفشان 
نمی شد. سال  دومی ها و سومی ها هم به 
آن ها اضافه شــدند. واقعًا جنگ مغلوبه 

بود! 
بعدها خانم شــريفيان تعريف می کرد 
که چند نفر از ســال سومی ها را همان 
موقع پيدا کرده و فرمان داده بود خانم 
خطيب زاده را نجــات دهيد و از طبقة 
دوم بالفاصله به دفتــر پيغام داده بود: 
«زنگ کالس را بزنيد تا بچه ها به کالس 

بروند». 
بــا کمک نيروهای امــدادی و صدای 
زنــگ، ســرانجام ازدحام کمتر شــد و 
توانســتم با ســر و رويی ژوليده از زير 
دســت و پا بيرون بيايم. جالب اينکه تا 
جمعيت کم شــد، آن عدة اندک، برای 
اينکه شناسايی نشوند، سريع پا به فرار 
گذاشتند. دفتر نمره و کيفم زير دست 
و پا له شــده بود؛ ورقه هــای امتحانی 
روی پله هــا از باال تا پاييــن ولو بودند. 
خانم شريفيان دنبال مقنعه ام می گشت 
که ســرانجام خاکی و پاره پايين پله ها 
پيدا شــد. از نفس افتاده بــودم. روی 
پله ها نشســتم و به تميز کردن مقنعه 
و ســرکردن آن مشغول شــدم. خدايا 
اين چه جور تقدير و تشــکری بود؟! به 
شــدت ناراحت و پشــيمان بودم که به 
سادگی آلت دست بچه ها شده ام؛ البته 
در صداقت دانش آموز کالس اول شکی 
نداشتم، اما موقعيتی به دست بقيه داد 
که دلــی از عزا در بياورند و کلی تفريح 

کنند. 

خانم شــريفيان به طرفم آمد و دستم 
را گرفــت و در حالی کــه خيلی ماليم 

می خنديد، گفت: 
- دختــر جان، هنــوز نمی دانی اينجا 
اجازه ای  چنين  دانش آمــوزان  به  نبايد 
بدهی؟!... حاال باز جای شــکرش باقی 

است که از پله ها پرت نشدی! 
نای جواب دادن نداشتم. هنوز شوکه 
بودم. آخر من از کجا بايد می دانســتم؟ 
حــد بيــن اعتمــاد و بی اعتمــادی به 
دانش آمــوز کجا بود؟ از کجا می شــود 
به نيت درونی آن ها پــی برد؟... اين ها 
سؤاالتی بودند که پاسخ آن ها جز با طی 
کردن طريق معلمی در طول سال ها به 
دســت نمی آيد. بايد با قدم های خودم 

تجربه می کردم!
خانــم معــاون بــه کمک يکــی از 
دانش آمــوزان وســايلم را جمع کرد. با 
عصبانيــت و دلخوری راهی ســرويس 
بهداشــتی شــدم تا ســر و صورت آب 
دهنی ام را بشــويم. جــای چند خراش 
روی دســتم باقی مانده و درز مقنعه ام 
پاره شــده بود. از ســرويس که بيرون 
آمدم، دانش آ موز سال سومی، در حالی 
که وسايلم دستش بود، ايستاده بود. او 
را خانم شريفيان گمارده بود. نگاهی به 
همدردی  چهــره اش  در  انداختيم.  هم 
بود. سعی کردم همه چيز را عادی جلوه 

دهم. گفتم.
- اين تجليل از معلم بود يا انتقام؟! 

 از سر شرمندگی گفت: 
خانم، معمــوًال دبيران ايــن اجازه را 
بودند  خو شحال   فقط  بچه ها  نمی دهند. 
که بتوانند شــما را که خيلی دوســت 
دارند، ببوســند. البته خب بعضی ها هم 
که سوء اســتفاده کردند! شما به بزرگی 

خودتان ببخشيد. 
- به بزرگی؟ 

چــه لغتی! بايد واقعًا بــزرگ بود تا از 
دريچة نگاه دانش آموز به دنيا نگريست. 
آن وقت برای حادثه ای چنين، برخود و 
ديگران عتاب نخواهی کرد! با لبخندی 

گفتم: «سعی می کنم...» 
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اگر برای چند لحظه هم که شده است، به سال های تحصيل خودمان در کودکی، نوجوانی و جوانی برگرديم و به چگونگی 
يادگيری هايمان فکر کنيم، اين نکتة مهم برايمان واضح تر می شود که ما و دوستانمان، با وجود برخی اشتراک ها، هر کداممان 
برای يادگيری روش های ترجيهی خاصی نيز داشتيم؛ يکی فقط با گوش دادن به صحبت های معلم ياد می گرفت، ديگری نياز 
داشت معلم در کنار سخنرانی از تصوير و فيلم هم استفاده کند، برخی نيز کانال های يادگيری ديگری را نيز الزم داشتند که 

گاهی و يا بيشتر مواقع فراهم نمی شد و...
اين وضعيت در مدرســه های امروز هم وجود دارد. بارها در کالس ها مشــاهده می شود برخی از دانش آموزان با روش های 
تدريس خاص هماهنگی ندارند و در ظاهر ساز مخالف می زنند. بيشتر کسل می شوند و از کالس بيرون می روند و... حتی شايد 
به اشتباه برچسب تنبل و... هم دريافت کنند. اين ها در موارد زيادی تفاوت های شيوه های يادگيری افراد را نشان می دهند و 
الزم است تا حد امکان و شرايط و ابزارهای موجود، فرصت های يادگيری متنوعی فراهم شوند تا دانش آموزان بتوانند مراحل 
يادگيری را تا حد زيادی به روش های ترجيحی خودشان طی کنند. اين کار صد درصد رخ نمی دهد، ولی می توان با شناخت 

ويژگی های بچه ها و عالقه مندی های آن ها، يادگيری شان را در حد توان بهبود بخشيد.
در ادامه، تجربه ای از نگارنده در به کارگيری و تعويض حداقل «سه کانال يادگيری» برای آموزش يک موضوع مشابه، برای 

پوشش بيشتر دانش آموزان، ارائه شده است.

تصوير۲: فعاليت های شبيه سازی در ابعاد کوچکتصوير۱: تدريس و توضيحات روی وايت برد

تصوير٤: بازی های آموزشی در حياط مدرسه
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در تدريس فصل ماشــين ها در کالس 
علوم تجربی نهم، با توجه به حجم زياد 
مطالــب و بعد از ارائــة توضيحات روی 
تخته و نمايش با نمونه های ماشــين ها، 
با وجود توجه و عالقة چند نفر از آن ها 
به توضيحات و تصويرها و همچنين کار 
با ماشــين های ساده، هنوز هم تعدادی 
از بچه هــا با فرمول های مزيت مکانيکی 
انواع ماشــين ها، ماننــد اهرم ها ارتباط 
مناســبی برقرار نمی کردند (تصوير های 

١و ٢و ٣).
مرتضی کــه يکی از اين چند نفر بود، 
گفت: آقا برويم بيرون اين ها را با وسايل 
بزرگ تر درســت کنيم و کمی هم بازی 
کنيــم. با اين پيشــنهاد او موافق بودم. 
پس دو نفرشان زودتر رفتند و با کمک 
نردبان و بشــکة خالی نفت در گوشــة 
حياط مدرسه، اهرم ها را درست کردند. 
بعــد از چند دقيقه کــه همگی بيرون 
رفتيم، بچه ها شــروع به بازی االکلنگ 
کردند. ابتدا با قــرار گرفتن يک نفر در 

طرف راست و ســه نفر در طرف چپ، 
طرف ســنگين تر پايين رفــت (مفهوم 
گشتاور نيروها) و ســپس با کم و زياد 
محرک  طول اهرم هــا (بازوهای  کردن 
و مقــاوم) بين دو طرف تعــادل برقرار 
کردند. صــادق هم بــا خط کش طول 
بازو ها را در حالت تعادل با تعداد نفرات 
مختلف اندازه می گرفت. (تصويرهای ٤ 

و ٥ و ٦)

در ايــن فعاليت و بــازی، فرمول های 
بازوها،  گشــتاور،  مکانيکــی،  مزيــت 
نيروهای محرک و مقاوم، و محاسبات، 
از طريق بازی آموخته شد، در حالی که 
بــا توضيحــات و حتی نمايــش نمونة 
کوچک اهرم ها در کالس، درک درستی 

از اين ها پيدا نمی کردند.
و  حسی  کانال های  مناســب  تعويض 
می تواند  دانش آمــوزان  برای  يادگيری 
جمعيت به ظاهر خامــوش و غيرفعال 

گــود  وارد  را  کالس  دانش آمــوزان 
يادگيــری کند. در اين حالت، شــاهد 
مشــارکت فعال و داوطلبانة آن ها برای 

يادگيری خواهيم بود.
در ايــن فعاليت تجربی، مشــارکت و 
برای  دانش آمــوزان  بيشــتر  يادگيری 
فهم يک موضوع درســی، بــا توجه به 
محدوديت های کالس و تدريس، از سه 
طريق ديداری و شــنيداری (توضيحات 
تصويرهــای روی تخته) برای چند نفر، 
ماشين های  (شبيه ســازی  دست ورزی 
ســاده در مدل کوچک) برای چند نفر 
ديگر، و بازی و سرگرمی (بازی با همان 
ماشــين های ســاده در حياط مدرسه) 
بــرای نفرات باقی مانــده، تا حد زيادی 
کامل شــد. البته به کارگيری و استفادة 
مستمر از کانال های ديگر يادگيری، به 
لحاظ شــرايط کالس و دانش آموزان و 
امکانات و ابزارهای آموزشی موجود، در 
متفاوت  مختلف،  کالس های  و  درس ها 

خواهد بود. 

تصوير٥: بازی های آموزشی در کالس

تصوير۳: فعاليت های شبيه سازی در ابعاد کوچک در کالس

تصوير٦: بازی های آموزشی در کالس
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 طبيعی باشــيم. وقتــی تصميم 
می گيريــد خاطــره ای را از ميان ده ها 
حتمًا  بنويســيد،  خود  حرفه ای  خاطرة 
ظرفيتــی در آن مشــاهده کرده ايد که 
ســودمند  هم  ديگران  بــرای  می تواند 
باشــد يا ســرگرم کننده يا لذت بخش. 
هيــچ تالش نکنيد بــه بهترين نحو آن 
را بنويســيد. بگذاريد خاطره به صورت 
طبيعی، همان طور که برای دوســتتان 
تعريف می کنيد، از قلم جاری شود. اگر 
تالش کنيد خوب بنويســيد، از نوشتن 
باز می مانيد. طبيعی باشــيد. مگر موقع 
صحبت کردن با کســی سعی می کنيد 
زيباترين و بهترين حرف ها را بزنيد! ما 
معمــوًال افرادی را که طبيعی هســتند 
و به اصطالح خودشــان هستند، بيشتر 
دوســت داريم. اجازه دهيم خاطراتمان 

هم همان طور دوباره متولد شوند.

دست  از  را  يادگيری  شــانس   
خاطرة  بخواهيد  ابتــدا  از  اگر  ندهيم. 
بی نقصی بنويســيد، شانس يادگيری از 
طريق ايجاد تغييرات الزم در متن را از 
دست می دهيد. همان طور که هيچ کدام 
از ما بی نقص نيســتيم، خاطراتمان هم 
در تولد مجددشــان نقص هايی دارند. با 
همان نقص ها بپذيريمشان. فقط بعد از 
پيدايی فرصت داريم ياد بگيريم چگونه 
نقص هايشان را رفع کنيم. هرچه بيشتر 
اين کار را انجام دهيم، در اين راه تواناتر 

می شويم.

 خاطره نويســی را بــه منزلة 
نويســندگی  تمرين  برای  فرصتی 
چيز  هيچ  می گويند  بگيريم.  نظر  در 
بــه اندازة خود نوشــتن، نوشــتة ما را 
بهبود نمی دهد. خاطرات ما فرصت های 
بزرگی هستند برای تمرين نويسندگی. 
قدرشــان را بدانيم و از اينکه به کمک 

  حسین حسینى نژاد، مدیرمسئول ماهنامۀ انشا و نویسندگى

۴۸| | |  



ما می آينــد تا اين مهــارت را در خود 
تقويت کنيم، قدردانشــان باشيم. وقتی 
يک خاطره می نويســيد، شما ديگر فرد 
قبلی نيســتيد. کسی هستيد که تجربة 
نوشــتن يک خاطره را در خــود دارد. 
کســی هستيد که با فراز و فرود نوشتن 
به همان اندازه آشــنا شــده ايد. اگر ده 
خاطره بنويسيد، کامًال با خود اوليه تان، 
از نظــر باور بــه توانايــی و مهارت در 
نوشتن، متفاوت می شويد. و اين نتيجة 

بسيار باارزشی است.

 انتظار اخالقی از خاطره نداشته 
باشــيم. يکی از جاهايی که خاطره از 
حالت طبيعی بودن خود خارج می شود، 
همين انتظار اخالقيات از آن است. اين 
مثل را شــنيده ايم که «مشک آن است 
که خود ببويد نه آنکه عطار بگويد». اين 
مثل اينجا هم کارايی دارد. الزم نيست 
در متن خاطره فرياد بزنيم ای خواننده 
از اين خاطره درس بگير و به کار ببند. 
اين شــعار که به شکل های گوناگون در 
برخی خاطرات شــاهد آن هستيم «تو 
ذوق زن» هســتند. اصًال شکل طبيعی 
اين اســت که ما خاطره را بگوييم و هر 
کس براســاس فهم و درک و احساس 

خودش از آن برداشت کند.

ما  خاطرات  باشــيم.  شــجاع   
جايی شــکل طبيعی خودشان را نشان 
می دهنــد کــه از خودمــان و نيازها و 
خواسته ها و کسری هايمان گفته باشيم. 
خاطــره ما را با خودمان مواجه می کند. 
بــا ترس هايمــان روبــه رو می کند و با 
خاطره،  نوشتن  در  خودخواهی هايمان. 
به اين جور چيزها که می رســيم، آن ها 
را «درز نگيريم»، شجاع باشيم. احساس 
و خواسته و وضعيت خودمان را روشن 
بيان کنيم. برخی خاطرات پرش دارند. 

خواننده می فهمد يک چيزی کم دارد و 
نويســنده از روی آن پريده است. اتفاقًا 
همين نکته هايی که نمی گوييم و «درز 
می گيريم»، درس آموز هستند، بقيه اش 

که کلياتی بيش نيستند.

خاطره  هرچه  نکنيم.  کلی گويی   
کلی گويی داشــته باشد، خواننده در آن 
مشــارکت نمی کند. چون جزئياتی که 
او را بــا متن درگير کنــد ندارد. همين 
جزئيات، مثل صدا، بو،  رنگ، مزه و لمس 
بــه خاطره قوت می دهنــد، ماندگارش 
می کنند و در دل خواننده می نشــينند. 
وقتی می نويســيم يک ســال که معلم 
کالس پنجم بودم، خواننــده نياز دارد 
بداند در چه ســالی و چه محلی شــما 
تدريس می کرده ايد. چند پايه بوده ايد؟ 
بچه ها چنــد نفر بوده اند؟ يــا وقتی از 
تنهايی، ترس و خوش حالی می نويسيد، 
به ريزه کاری هايش هم اشــاره کنيد. با 
اين ريزه کاری هاست که خواننده با شما 

ارتباط می گيرد.

 چراغ خاموش پيش برويد. وقتی 
می نويســيد، به چيزهايی کــه از طرف 
ذهنتان هجوم می آورد که بد نوشــتيد، 
اينجا خوب نشد، اينجا اين را بنويسيد، 
توجه نکنيد. چراغ ويراستاری خودتان را 
خاموش کنيد و پيش برويد. بعد که تمام 
شد، حاال با چشم يک خوانندة سخت گير 
چراغ ها را روشــن کنيد و مو را از ماست 
بکشيد. فقط بعد از اينکه نوشته تان تمام 
شد اين کار را بکنيد و هرچه دست انداز 
دارد بگيريد و متن را يکدست کنيد. پس 

ابتدا چراغ خاموش جلو برويد.

 دغدغــة عالی بــودن مطلب 
را نداشــته باشــيد. وقتی خاطره 
می نويسيد، همه که عالی نيستند. برخی 

خيلــی ضعيف و بی خود هم هســتند. 
ايرادی نــدارد. تا اين ها توليد نشــوند، 
اليه های زيرين خاطرات ما خودشان را 
نشــان نمی دهند. بگذاريد اين ضعف ها 
خودنمايی کنند و عرضه شــوند. بعد به 
تکه های ناب هم می رسيد. قطعًا از ابتدا 
نمی شود توليد عالی داشت. به خودمان 

فرصت دهيم.

کنيم.  تهيه  خاطرات  فهرست   
راســتش چون به حافظه متکی هستيم 
و حافظــه هم فراز و فرود و بگير و نگير 
دارد، بد نيســت دفتری داشته باشيم و 
عنوان هر «خاطره» و «شبه خاطره ای» 
را در آن بنويســيم. به مرور فهرســت 
بزرگی تهيه می شــود. بــرای مايی که 
وقتــی می گفتند خاطره بنويس، هرچه 
نمی آمد،  يادمــان  چيزی  می گشــتيم 
پس از مدتی فهرستی از خاطرات تهيه 
می شود که بســيار ارزشمندند. طبيعی 
است که وزن هيچ کدام برابر نيست. يکی 
در يک بند می گنجد، يکی در نيم صفحه 
و ديگری در يک تــا چند صفحه. نکتة 
جالبش اينکه وقتی خواستيم بنويسيم، 
با هر کدام که بيشــتر ارتباط گرفتيم، 

شروع می کنيم. 

اگر  بخوانيم.  را  خوب  خاطرات   
فضای مجازی فرصت می دهد که گاهی 
کتاب بخوانيم، چه عالی! اگر نمی دهد، 
گروه هايــی پيــدا کنيم کــه خاطرات 
غنی و شــيوايی در گروه می گذارند. به 
قصد آموختن از نحوة نوشتنشــان، اين 
خاطــرات را عميق تر بخوانيم. البته اگر 
کتــاب خاطرات تهيه کنيــم و به قصد 
فراگيری بخوانيــم، چه بهتر! هيچ چيز 
پيشــينيان  خاطرات  خواندن  اندازة  به 
نوشتن ما را بهبود نمی دهد و ذوقمان را 

تحريک نمی کند. 
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 دکتر کیومرث فرحبخش 

 يکی از رفتارهــای پرخطر در بين 
دانش آموزان، اقدام به خودکشــی است. 
خودکشــی پيامدهــا و عواقــب روانی و 
اجتماعی زيــادی برای اطرافيان يک فرد 
در جامعه و افراد خانواده دارد. خودکشی 
پديده ای ناخوشايند و به شدت آزاردهنده 
در فرايندهای اجتماعی اســت و تالش 
متخصصان همواره آن اســت که تا حد 
امکان به مردم کمک کنند از اقدام به اين 
رفتار غيراخالقی و غيرانسانی پيشگيری 
کنند. با وجود ناخوشايند بودن خودکشی 
و اقدامــات بســيار گســترده ای که در 

جلوگيــری از اين اتفاق صورت می گيرد، 
متأسفانه همچنان اقدام برای نابودسازی 
خود يا پايــان دادن به حيات زندگی، در 
برخی افراد مشاهده می شود و گاهی اين 
عمل آزاردهنده در برخی جوامع شــيوع 

هم پيدا می کند.
عوامــل زيادی در اقدام به خودکشــی 
مؤثرند. اين عوامل به طور عمده اجتماعی 
هســتند. برای پيشــگيری از اقــدام به 
خودکشی، الزم اســت عوامل اجتماعی 
و دســت اندرکاران آن، برای پيشــگيری 
از اين اتفاق ناگــوار، اقدام الزم را صورت 

۵۰

دهند. شرايط خانوادگی، شرايط اقتصادی، 
تحوالت اجتماعی، نظام های آموزشــی و 
دوستان همگی در پيدايش ميل و اقدام 

به خودکشی مؤثرند.
در نظام آموزشــی، وضعيت کتاب های 
درســی، قوانيــن و مقررات آموزشــی، 
اجتماعی،  فضــای  ارزيابی،  شــيوه های 
مدرسه و فرهنگ گروه های دانش آموزی، 
همگی در بروز ايــن رفتار پرخطر نقش 
دارنــد. در اين نوشــتار، روی ســخن ما 
و تمرکز ما بيشــتر بر معلمــان گرامی 
است، زيرا در نظام آموزشی بنيادی ترين 
و مؤثرتريــن عنصــر در رفتــار، باورها و 
عملکرد دانش آموزان، معلمان هستند. در 
واقع، رهبری عمدة مدرسه و فرايندهای 
يادگيری و پرورشــی که بر شخصيت و 
معلمان  تأثيرگذارند،  دانش آمــوز  منش 
گرامی هســتند. اين معلم اســت که در 
مدرسه بيشترين تعامل را با دانش آموزان 
دارد و در اين فرايند تعاملی، در جهت دهی 
افکار، انگيزه ها و نگرش های دانش آموزان 
بيشــترين نقش را ايفا می کند. با توجه 
به گســتردگی تعامل معلم با دانش آموز، 
ميزان اميد و نشــاط تا حد زيادی از اين 
رابطه متأثر اســت. به عبــارت ديگر، در 
نظام آموزشــی و مدرسه، معلمان بيشتر 
از هر شــخص ديگری بر سالمت روانی و 
رشد شخصيتی دانش آموزان مؤثرند. اين 
معلم ها هستند که با تعامل خود می توانند 
ميزان اضطــراب يا آرامــش، نااميدی يا 
اميدواری، شادی يا غمگينی، خوشحالی يا 

افسردگی را در دانش آموزان تغيير دهند.
اين گفته ها بــرای هر معلمی بديهی و 
طبيعی است و نکات بسيار پيش پاافتاده ای 
تلقی می شــود، زيرا خود معلمان گرامی 
به اين مطالب به خوبی آگاه هســتند. اما 
در ارتباط با موضوع خودکشــی و نقش 
معلمان در کاهش آن، الزم است نکاتی را 

به عرض اين عزيزان برسانم.
خودکشــی يعنی اقدام فرد برای پايان 
دادن به زندگی خود. وقتی شــخصی از 
لحاظ روحی و روانی به مرحله ای رسيده 
است که تصور می کند ديگر ادامة زندگی 
بــرای او مقدور نيســت و زندگی از اين 
به بعد مايــة عذاب و فشــار خواهد بود 
و تنهــا راه نجات از شــرايط پيش آمده، 
اقدام به نابودســازی خود اســت، دچار 
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وضعيت نامناسبی است که ممکن است 
به خودکشــی اقدام کند. بررسی ها نشان 
داده اســت، دانش آموز يا هر کسی که به 
نابودسازی خود اقدام می کند، يک شبه و 
يک دفعه به اين حالت نمی رسد. به ندرت 
اتفاق می افتد شخصی که تا روز گذشته 
شادمان، سرحال، اميدوار، پرجنب وجوش، 
فعال و هدفمند بوده است، فردای آن روز 
نااميدانه از زندگی خود به شــدت دلزده 
شــود و خود را در پرتگاه نيستی تصور يا 

به نابودی خويش اقدام کند.
عمل آورد تجربه هــای نگارنده در کار با 
افرادی که به خودکشــی اقدام کرده اند، 
گويای آن است که بســياری از آن افراد 
از مدت ها قبل با مشکالت متعدد روحی، 
روانــی يــا اجتماعی دســت وپنجه نرم 
می کردند و نتوانســته اند به خوبی از پس 
آن ها برآيند، يا شخص يا اشخاص مناسبی 
در زندگی نداشــته اند که با آن ها همدلی 
و همــدردی کنــد و در فرايند انطباق با 
شرايط موجود به آن ها کمک کند. کسانی 
که به هر شکلی به نابودسازی خود اقدام 
می کننــد، از مدت ها قبل، از مشــکالت 
متعــدد روحی، روانی يا اجتماعی در رنج 
بوده اند. اين رنج، فشــار و عذاب، انگيزة 
نابودســازی خود را در اين افــراد ايجاد 

می کند. 
به طور قطع، کســانی که به خودکشی 
اقــدام می کننــد، يک يا چنــد اختالل 
روانی دارند. برای پيشــگيری از اقدام به 
خودکشــی، الزم است اختالل روانی فرد 
مشخص و براساس آن اقدام به پيشگيری 
شود. واقعيت آن است که در حال حاضر، 
برای معلم مهم نيســت که کدام اختالل 
روانی افکار يا اقدام به خودکشی را سبب 
می شــود، بلکه مهم آن است که شخص 
دارای افکار خودکشــی شناسايی شود و 
اقدام الزم برای بهبود او توسط متخصصان 

به عمل آيد.
مهم ترين کار معلمان در کمک به اين 
دانش آموزان، شناســايی آن ها و ارجاع به 
متخصصان برای درمان اســت. البته به 
نــدرت افرادی وجود دارنــد که به دليل 
تکانشی بودن، ممکن است به رفتارهای 
خودتخريبی که منجر به نابودی زندگی 
آنان می شود، اقدام کنند. يعنی اين افراد 
ممکن اســت در ابتدا افکار خودکشــی 

نداشته باشــند، اما به دليل آنکه اختالل 
تکانشگری دارند، يکدفعه تصميم به اين 
اقدام بگيرند. اين اشــخاص وقتی شاهد 
بروز رفتارهای خودکشی در جامعه باشند، 
احتماًال به سمت اين رفتارها بيشتر سوق 
پيــدا خواهند کرد. به غيــر از اين افراد، 
اشــخاص ديگر به صورت تدريجی دچار 
افکار خودکشی می شوند و سپس به آن 
اقدام می کنند. يعنی از ابتدا و قبل، افکار 
خودکشی در آن ها شکل گرفته است. اگر 
بخواهيم از وقوع اقدام به خودکشی آگاه 
شويم و از آن جلوگيری کنيم، الزم است 
بررسی کنيم آيا فرد افکار خودکشی دارد 

يا خير؟
فکر خودکشی عبارت است از اعتقاد و 
باور فرد به اينکه به دليل شرايط زندگی 
و گرفتاری های مورد تصور، الزم اســت 
يا بهتر اســت به زندگی خود پايان دهد. 
هرگاه اين باور يا اعتقاد در ذهن کســی 
جوالن داد، به اين معنی است که او افکار 
خودکشــی دارد. او کسی است که از اين 
بابت در معرض خطر اســت و بايد برای 
نجات او اقدامات مؤثر و مفيدی انجام داد. 
در اينجا بهتر است با ماهيت و فرايند اين 

فکر بيشتر آشنا شويم. 

فکر خودکشــی در انســان درجه ها و 
مراحل متعددی به شرح زير دارد.

درجة يک: زمانی که شخص اين اعتقاد 
را به دســت می آورد يا اين باور در ذهن او 
شــکل می گيرد که «کاش به دنيا نيامده 
بودم»، «کاش خداوند مــرا خلق نکرده 
بود»، «من از اينکه روی اين زمين زندگی 
می کنم به شدت ناراحتم»، در اين مرحله 
يا در اين درجه از فکر خودکشی، شخص 
به اقدام مؤثر برای نابودســازی خود هيچ 
تمايلی ندارد، اما اين اعتقاد و اين باور اگر 
رشــد پيدا کند، تقويت شود و دوام يابد، 
درجة دوم فکر خودکشــی در شــخص 

شروع به رشد و نمو می کند.
درجة دو: در مرحلة دوم، شــخص در 
شــرايط روحی سخت تری به سر می برد. 
اســترس های زندگی بيشــتر او را اذيت 
می کنند و آزار می دهند. شدت آشفتگی 
و ناتوانی فرد نسبت به درجة قبل افزايش 
بيشــتری يافته است. در اين مرحله، اين 

باور در ذهن فرد شکل می گيرد که «کاش 
بــرای من اتفاقــی می افتــاد و من نابود 
می شدم»، «ای کاش به يک بيماری مبتال 
شــوم که باعث پايان عمر يا زندگی من 
گردد»، يا حتی شخص ممکن است آرزو 
کند توسط شخص ديگری به زندگی اش 
پايان داده شــود يا آنکه در اثر تصادف يا 
ســانحه ای جان خود را از دســت بدهد. 
در اين مرحله، ايــن خطر وجود دارد که 
شخص خود را در موقعيت های خطرناک 
قرار دهد و به طور ناخودآگاه در شرايطی 
قرار گيرد که صدمة جسمانی به او برساند 
و حتی از اقداماتی که موجب پيشگيری 
از آسيب جسمی شود نيز خودداری کند، 
يا احتماًال از رعايت بهداشت که به حفظ 
ســالمت عمومی می انجامــد، خودداری 
می کند. چنانچه در اين شــرايط حمايت 
الزم و توجه کافی به اين شــخص اعمال 
نشود، به طوری که استرس ها و مشکالت 
تداوم يابد، اين باور يا فکر تقويت و شخص 
بــه مرحلة ســوم افکار خودکشــی وارد 

می شود.
فکر  مرحلــه  اين  در  ســوم:  درجة 
خودکشی شديدتر است. در مرحلة سوم 
اين باور در ذهن شــخص به وجود می آيد 
که «ای کاش می توانســتم خود را نابود 
کنــم». در واقع، در ايــن مرحله به جای 
اينکه آرزو کند ديگران باليی بر ســر او 
بياورند تــا حياتش پايان يابد، شــخص 
آرزو می کند خــودش اقدام به اين عمل 
کند. با وجود اين، جرئت و شهامت کافی 
برای انجام ايــن کار را در خود نمی بيند 
يا باورهای مذهبی و اعتقادات دينی مانع 
از آن می شــوند که به اقدام خطرناک يا 
عمل بدتری فکر کند. در اين مرحله، فکر 
و آرزوی خودکشــی و اينکه باليی بر سر 
خود بياورد و بــه حيات خود پايان دهد، 
او را آزار می دهــد. به عبــارت ديگر، به 
خاطر آن احساس گناه و ترس دارد. حال 
چنانچه مسائل و مشکالت واقعی يا ذهنی 
در زندگی تداوم يابند و ناتوانی فرد برای 
حل آن ها تشديد شود و ادامه داشته باشد 
و حمايت عاطفی و اجتماعی از او نشود، 
فکر در درجة ســوم نيز تشــديد و افکار 
خودکشی فرد وارد مرحلة چهارم می شود.

درجة چهارم: در مرحلة چهارم، فرد 
به جای آنکه آرزو کند کاش می توانست 
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بــه زندگی خــود پايان دهد، بــه اين باور 
دست می يابد که الزم است خودش دست 
به اقدام بزند و باليی بر ســر خود بياورد. به 
عبارت ديگر، فکر خودکشــی از حالت آرزو 
و تمايــل خارج و به اصــل و قاعده يا حتی 
تصميم به اقدام در زندگی تبديل می شود. 
در ايــن مرحله، شــخص اين بــاور را دارد 
که «من بايد بــه زندگی خود پايان دهم»، 
«ادامة زندگی ديگر برای من مقدور نيست و 
تصميم دارم به زندگی خود پايان دهم». با 
وجود اين، در اين مرحله فرد هنوز نگرانی ها 
و اضطراب هايی برای پايان دادن به زندگی 
خود دارد و تصميــم قطعی برای انجام آن 
ندارد. همچنان اگر مسائل و مشکالت زندگی 
تداوم يابند و شخص مورد حمايت روانی و 
اجتماعی ديگران قرار نگيرد يا خودش برای 
نجات از گرفتاری های فکری و مسائل زندگی 
اقدام مؤثری به عمل نياورد، درجة پنجم فکر 

خودکشی در او رشد می کند.
درجة پنجم: در اين مرحله، شــخص به 
اين باور و يقين قطعی می رسد که الزم است 
برای پايان دادن به زندگی خود اقدامی صورت 
دهــد. در درجة پنجم، تصميمی که فرد در 
مرحلة قبلی گرفته بود، تشــديد می گردد و 
او مصمم تر می شود. در اين مرحله، شخص 
در جســت وجوی روش ها و راه های اقدام به 
خودکشــی برمی آيد. موقعيت ها و شــرايط 
مناســب و کم آزار برای نابودســازی خود را 
شناسايی می کند و چنانچه شرايط ناخوشايند 
روحی و اجتماعی تداوم يابــد، وارد مرحلة 

ششم افکار خودکشی می شود.
درجة ششــم: در اين مرحله شــخص 
راهکارها و روش های اقدام برای نابودسازی 
خويش را شناســايی و ابــزار الزم را فراهم 
می کند و بــه دنبال فرصت برای اجرای آن 
می گردد. تداوم شــرايط آزاردهندة روحی 
روانــی و اجتماعی فرد را وارد مرحلة هفتم 

می کند.
درجة هفتم: در مرحلة هفتم، شــخص 
اقدام به خودکشی می کند. در اين مرحله، 
داروهــای را که قبــًال فراهم کــرده يا در 
دســترس دارد، مصرف می کند، يا از ابزاری 
که تهيه کرده، اســتفاده می کنــد. در اين 
صورت، اگر در اطراف او کســانی باشند که 
نجاتش دهند، خوش شانس خواهد بود و به 

زندگی ادامه خواهد داد.
الزم به توضيح است، اين مراحل روی يک 

پيوستار قرار دارند. برای مثال، کسی که در 
مرحلة ششــم قرار دارد و وارد مرحلة هفتم 
می شود، ممکن است در اقدام خيلی جدی 
نباشــد، ولی به هر حال اگر در اين زمينه 
اقدامی صورت دهد، به اين معنی است که 
وارد مرحلة هفتم شــده است. کسانی که 
از نزديک شــاهد زندگی و مســائل افرادی 
بوده اند کــه اقدام به خودکشــی کرده اند، 
کمابيش اين درجات افکار خودکشی را در 

آن ها شاهد بوده اند.
همان گونه که گفته شــد، به ندرت ممکن 
است شخصی يکدفعه از مرحلة صفر يا يک 
به مرحلة هفتم برسد. در واقع، يک شخص 
مدت زمانــی طوالنی با درجات مختلفی از 
افکار خودکشی به سر می برد تا سرانجام به 
مرحلة آخر برسد. بررسی هايی که نگارنده 
انجام داده اســت، مشخص می کند حداقل 
زمان الزم برای رسيدن به مرحلة آخر، سه 
ماه اســت. البته در هر چيزی همواره موارد 
اســتثنايی وجود دارد. همان گونه که قبًال 
گفته شــد، افرادی که اختالالت تکانه ای يا 
اختالالت نمايشــگری دارند، ممکن است 
ظــرف چند روز تا چند ســاعت به مرحلة 
هفتم برســند. هر چند داشتن کنش های 
تکانه ای همــراه با خلق منفی تحريک پذير 
يا نمايشگری، شاخص هايی هستند که بايد 

به منظور پيشگيری مورد توجه واقع شوند.
با توجه به آنچه گفته شــد، شناســايی 
دانش آموزانــی که افکار خودکشــی دارند، 
به راحتی ممکن اســت و چنانچه معلمان 
گرامی قصدکمک به ايــن دانش آموزان را 
دارند، به راحتی می توانند اقدامات مؤثری در 
شناسايی و حمايت از آنان به عمل آورند. اين 
وظيفة همة ماست که به لحاظ انسانی اجازه 
ندهيم هيچ انسانی به هيچ طريقی زندگی و 
جان خود را از دســت بدهد. از دست رفتن 
جان انسان ها ضايعه ای اجتماعی و انسانی 
تلقی می شود. وظيفة همة ماست که از بروز 
اين گونه حوادث جلوگيری کنيم. هرگاه در 
مدرسه ای چنين اتفاقاتی رخ دهد، متأسفانه 
افــرادی که درجه های پايين تــری از افکار 
خودکشی دارند نيز ممکن است به مرحله 
هفتم برسند و اقدام به خودکشی کنند. يا 
اگر در درجه های ١ و ٢ باشند، به درجه های 
سوم، چهارم و پنجم برســند. بنابراين، ما 
معلمان به لحاظ شرايط اجتماعی و انسانی 

بايد مراقب سالمت دانش آموزان باشيم.
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اکنون روش های سادة شناسايی چنين 
دانش آموزانی را به معلمان عزيز و گرامی 
پيشــنهاد می کنيم. معموًال دانش آموزانی 
که افکار خودکشــی دارند، حــال و روز 
خوبی ندارند. کناره گير، ناراحت، غمگين، 
آشفته حال، پرخاشــگر و خصمانه رفتار 
می کنند. هرگاه اين نشانه ها يا عالئم را در 
دانش آموزان ديديم، به عنوان معلم وظيفه 
داريم با آنان رابطة اجتماعی صميمانه ای 
برقرار کنيم و کمی پای درددلشان بنشينيم. 
چنانچه احساس يا فکر کنيم وقت و زمان 
مــا برای اين کار اندک اســت، بايد توجه 
داشته باشيم که اين عمل می  تواند به نجات 
جان يک انسان منجر شود و از يک ضايعة 

انسانی جلوگيری کند.
اگــر اصل غم خــوار بودن و احســاس 
مســئوليت در برابــر رنج و غــم درونی 
ديگــران در زندگی برای ما مهم باشــد، 
چنين اقدامی بســيار ارزشمند و اساسی 
خواهد بود. صددرصد غيرانســانی است 
چنيــن دانش آموزانی را مورد بی مهری و 
بی توجهی خود قرار دهيم. به طور طبيعی، 
همة ما دوســت داريم بــا دانش آموزان 
خوش اخالق و خــوش رو تعامل کنيم و 
از دانش آمــوزان اخمو، ناراحت و در خود 
فرو رفته دوری گزينيم. اين تمايل به طور 
ناخودآگاه می تواند برای دانش آموزان در 
معرض خطر آســيب زننده باشد. هرگاه 
دانش آموزانــی را غمگيــن، کناره گيــر، 
ناراحت، آشــفته و در حالــت خصمانه 
مشــاهده کرديم، بهتر اســت بــا آن ها 
گفت و گــو کنيم، حال و احــوال آن ها را 
بپرسيم، پای صحبت آنان بنشينيم، علت 
ناراحتی آن ها را جويا شــويم، و احساس 
آن ها را دربارة زندگی خودشــان و اهداف 
آينده ســؤال کنيم. با يک سؤال کليدی 
می توانيد ميزان و شــدت وجــود افکار 

خودکشی را تشخيص دهيد.

ايــن ســؤال بــرای تشــخيص افکار 
خودکشی بسيار ســاده و کليدی است. 
چنانچــه دانش آموزی افکار خودکشــی 
داشته باشد، به شما چنين پاسخ خواهد 

داد «اصــًال از زندگی راضی نيســتم»، 
«دوست دارم هرچه زودتر زندگی ام پايان 
يابد»، «من خيلی به زندگی اميد ندارم»، 
«دوســت ندارم زنده بمانــم». «بعضی 
وقت ها از خداوند آرزوی مردن می کنم». 
«خيلی دوســت دارم بميــرم». يا حتی 
«دوست دارم به زندگی خود پايان دهم».

اگــر دانش آموزی چنيــن جمالتی بر 
زبان جاری ســاخت، شک نکنيد او افکار 
خودکشی دارد. گاهی مواقع ممکن است 
دانش آموز به صورت مستقيم اين جمالت 
را اظهار نکند و فقط به شــما اعالم کند 
من از زندگــی خود ناراضــی ام. در اين 
صورت از او سؤال کنيد: «آيا تاکنون اين 
فکر به سرت زده است که کاش خداوند 
تو را خلق نکرده بود». شــک نکنيد اگر 
دانش آموزی افکار خودکشی داشته باشد، 
به راحتی و احتمال زياد، آنچه را در ذهن 

دارد به شما خواهد گفت.
به عنــوان معلم، گاهــی می توانيد در 
کالس اين ســؤال را به صورت مســابقه 
مطرح کنيد: «دانش آمــوزان عزيز من، 
روی يــک برگة کوچک بنويســيد اگر 
خداوند از شــما بپرسد می خواهيد چند 
ســال زندگی کنيد و ميزان ســال های 
کنيد،  تعييــن  خودتان  را  زندگی تــان 
شــما چند ســال را به خداوند پيشنهاد 

می دهيد».
بــا ايــن روش، بــه احتمــال زيــاد 
دانش آموزانی که افکار خودکشی دارند، 
آن ها  نمی دهند.  مناســبی  پاســخ های 
معموًال می نويسند «تا همين اندازه کافی 

است» يا «هيچ» يا «خيلی اندک».
اين دانش آموزان را شناسايی کنيد، در 
يک فرصت مناســب، بدون آنکه متوجه 
شــوند، رابطه ای صميمانه با آن ها برقرار 
و شرايط آن ها را بيشــتر بررسی کنيد. 
وقتی مشکوک شديد دانش آموزی افکار 
خودکشــی دارد، موضــوع را بايد جدی 
بگيريد. مســئله را به طــور محرمانه با 
مشاور مدرســه در ميان بگذاريد و از او 
بخواهيد پس از برقراری رابطة صميمانه و 
همدالنه، اقدامات الزم را برای دانش آموز 
به عمل آورد. اگر نمی توانيد هيچ اقدامی 
انجام دهيد، يا مشاور در دسترس نداريد، 
والديــن او را به مدرســه دعوت کنيد و 
بسيار صميمانه موضوع ناراحتی و روحية 

دانش آموزان را با آن ها در ميان بگذاريد 
و از آن ها درخواســت کنيد برای بهبود 
وضعيت روحی او بــه متخصص مرتبط 

مراجعه کند.
اين يکی از کمک های بســيار عالی و 
خوب شما به آن دانش آموز است. توجه 
داشته باشيد، با والدين مستقيم از افکار 
خودکشی صحبت نکنيد. فقط وضعيت 
آشــفتة او را به والديــن توضيح دهيد. 
به آن ها بگوييد اقدام مناســبی به عمل 
آورند، چــرا که ممکن اســت خطراتی 
دانش آموز را تهديد کند. با اين اقدامات، 
شــما خدمت انسانی بزرگی را در حق او 
انجام داده ايد و چه بســا ماية نجات يک 
انسان از مرگ حتمی شده باشيد که در 
اين صورت شــما «کل بشريت را نجات 

داده ايد».
نکتة آخر دربارة اقدام خودکشــی آن 
اســت که چنانچه در شــرايطی متوجه 
شــديد دانش آموزی در خارج از مدرسه 
دست به چنين اقدامی زده است، موضوع 
را به طور کلی و کامل از دانش آموزان ديگر 
پنهان نگه داريد. تا جايی که امکان دارد، 
اجازه ندهيد موضوع اقدام به خودکشی 
در بين دانش آموزان شــايعه شود. علت 
فوت دانش آموز را اگر خودکشی هم بوده 
ديگری  چيز  دانش آموزان  برای  اســت، 
بيان کنيد. برخی تصور می کنند خالف 
واقع بيــان کردن اقدام به خودکشــی، 
نوعی نداشتن صداقت است که اين تصور 
به کل اشتباه است. وقتی بيان يک اتفاق 
بد واقعی موجب اتفاقات بدتری می شود، 
پوشاندن آن کار انسانی ارزشمندی است. 
متأسفانه برخی از گروه ها و جريان های 
سياســی برای ضربــه زدن به گروه های 
سياســی رقيب و بی کفايت جلوه دادن 
سوء استفاده  و  اجتماعی  دست اندرکاران 
از آن برای کسب قدرت، به اسم آزادی، 
در اطالع رســانی، به طــرز جنايتکاران، 
قدرت طلبی  دســت ماية  را  اتفاق ها  اين 
خود می کنند. اينان به نظر خودشان به 
جامعه خدمت کرده  اند، در حالی که اين 
عمل اقدامی خيانت آميز اســت. خداوند 
همة ما را در حفظ و نگهداری ســالمت 
دانش آموزان ياری فرمايد و به همة شما 
معلمان عزيز و گرامی عزت و سالمتی و 

سربلندی عطا فرمايد. 
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اينکه در مدرســه ها و مراکز آموزشــی، معلمان و 
آموزش دهندگان در حوزة درسی و محتوايی به فرايند 
درس پژوهــی می پردازند، مغتنم و محترم اســت، اما 
آنچه از اين مراکز مشــاهده و شنيده می شود، حاکی 
از کژتابی ها و کژفهمی هايی احتمالی اســت که نشان 
می دهد درس پژوهی از مســير اصلی خود خارج شده 
اســت. به نظر می رســد، اين روند و فرايند به نگاهی 
دوباره نياز دارد. بنابراين، در اين پژوهش، ضمن مطالعة 
انگاره های معلمان دربارة درس پژوهی، ابتدا به کژفهمی  
و کژتابی های مفهوم و فراينــد درس پژوهی با عنوان 
«درس پژوهی چه چيز نيســت» پرداخته شده است و 

سپس خود درس پژوهی تبيين می شود.

مسابقه يا جشنوارة تدريس نيست...
يکی از آســيب های طرح های تربيتی در نظام آموزشــی ايران، 
تبديل آن ها به جشــنواره و مســابقه، صورت گرايی و تهی کردن 
محتوا و اصول اصلی آن اســت. اينکه معتقد باشــيم درس پژوهی 
صرفًا منحصر و منجر به شــرکت در مسابقه ها و جشنواره ها شود، 
و بــرای حضور در صحنــه رقابت با ديگران انجــام گيرد، جفا به 
درس پژوهی و نبود رفاقت با آن و غور در رقابت با آن است و توجه 
نکــردن به فرايند عادی آن را در بر خواهد داشــت. درس پژوهی 
صرفًا يک مســابقه يا رقابت جشــنواره ای نيست و بيشتر از اينکه 

مبتنی بر رقابت باشد، متکی بر تعامل سازنده است.

برای ارزشيابی و رتبه بندی معلمان نيست...
اينکه درس پژوهی نشــان دهندة علم و دانش معلم و عالقة او به 
تدريس و يادگيری نحوة تدريس باشد، به معنی اين نيست که صرفًا 
برای شرکت معلم در رتبه بندی معلمان، اخذ امتياز و مانند آن باشد. 
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برای ارزشيابی و رتبهبندی معلمان نيست...سپس خود درسپژوهی تبيين میشود.
اينکه درسپژوهی نشــاندهندة علم و دانش معلم و عالقة او به 
تدريس و يادگيری نحوة تدريس باشد، به معنی اين نيست که صرفًا
برای شرکت معلم در رتبهبندی معلمان، اخذ امتياز و مانند آن باشد. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



۵۵

اگر هدف از انجام آن در اين جهت باشد،  
حالت مکانيکی، تکراری بودن، کپی کاری 
و بــازاری بودن آن ظهــور خواهد کرد. 
در نتيجه، راه راســتش بيراهه ای بيش 
نخواهد بود. بنابراين، درس پژوهی بيشتر 
از اينکه ابزاری برای ارزشيابی معلم باشد، 

فضايی غيررسمی برای يادگيری اوست.

ابزار تعيين پژوهشگر نيست...
درس پژوهی شايد نشان از علم، دانش، 
پژوهشــگری و اهل تحقيق بودن معلم 
داشته باشد،  اما صرفًا ابزاری برای تعيين 
معلمان به مثابه پژوهشــگر نيست؛ چرا 
که هدف آن برانگيختن معلم به تفکر و 
خودانتقادی در باب تدريس با رويکردی 
سازنده و رو به سوی بهبود است. گرچه 
پژوهيــدن و پژوهش بــا حرفة معلمی 
آميخته است، ولی آموزش درس پژوهی 
نبايــد با آموزش مهارت های پيشــرفتة 

پژوهش در هم آميخته شود.

کار مکانيکی نيست...
درس پژوهی  بــرای  واحد  قالبی  ارائة 
و تأکيــد مفــرط بر آن، به آن آســيب 
مکانيکی  کاری  درس پژوهی  می رساند. 
هم محســوب نمی شــود، بلکــه کاری 
علمــی، دقيق، همکارانه، مشــارکتی و 
حاصــل هم فکری و هم افزايی دانشــی 

معلمان است.

کار فردی نيست...
کاری  ماهيتــش  در  درس پژوهــی 
گروهی و هميارانه اســت. لذا نمی توان 
داد.  انجام  درس پژوهی  فردی  به صورت 
مشــارکت فعال معلمان در کار تدريس 
خــود، درس پژوهــی را معنــا می کند 
و ماهيــت درس پژوهــی بهره گيری از 

مشاهده و نظرات ديگر همکاران است.

برای ارائة گزارش نيست...
در درس پژوهی بيشتر از اينکه گزارش 

آن اهميت داشــته باشــد، فرايند کار 
اولويت دارد. هدف از درس پژوهی ارائة 
گزارش نيســت. تهيــه و ارائة گزارش، 
ابزاری اســت برای درس پژوهی. تأکيد 
صرف به مهارت نوشــتن، شايد از دقت 
ديدن بکاهد و ارزش مشاهده را کم کند. 
بنابراين، درس پژوهی صرفًا گزارش دهی 

و گزارش نوشتن نيست.

برنامــه ای بــدون آگاهی مدير 
مدرسه و بدون همراهی او نيست...

و  اطالع  بــدون  نمی توانند  معلمــان 
درس پژوهی  مدرســه  مدير  همراهــی 
انجــام دهند، چرا که دو نقطة ضعف در 
پس خواهد داشــت؛ يکــی اينکه مدير 
از کار علمــی و عملی معلمان بی  اطالع 
خواهد بــود و ديگر آنکه از برنامة آن ها 
حمايــت نخواهد کــرد. بنابراين، بدون 
مديری که درس پژوهــی را درک کند 
و برای آن ارزش قائل باشــد، پيگيری 
آن بسيار دشوار است. معلمان مطمئن 
هستند که مديران منابع حمايتی الزم 
را دارند و در زمان برخورد با مشــکالت 
درس پژوهی، از گروه ها حمايت می کنند 

(استيپانک، ١٣٨٩).

حرفه ای،  توسعة  رويکرد  درس پژوهی 
صميمانــه و دوســتانة معلمــان برای 
بهسازی آموزش و تدريس و غنی سازی 
عالقه مند  که  معلمی  اســت.  يادگيری 
اســت و انتقاد پذير، معلمی اســت که 
ديگران را از تدريس و آموزش خود آگاه 
می سازد و اشــتياق و عالقه  به مشاهدة 
کالسش توسط همکاران دارد و نظرات 
آنان را اخذ می کند. اين معلم در زمانی 
که همکار يا معلمی به کالس او می آيد، 
بــه دانش آموزان می گويــد فالنی آمده 
است کالس ما را ببيند و پس از کالس 
با هم گفت وگويی خواهيم داشــت که 
آيــا می توانيم بهتر با هــم حرف بزنيم 

تا مفاهيم بهتر دريافت شــوند، و قطعًا 
آن ها هم ذوق می کنند (ســرکارآرانی، 
١٣٩٤). درس پژوهی آينه است؛ در آينة 
معلم ديگری، خود را ديدن (پيشــين، 
١٣٩٤). درس پژوهــی وقتــی فرهنگ 
می شــود که دوســتانه و در حلقه های 
کوچک يادگيری شروع شود و آرام آرام 

گسترش يابد و ادامه داشته باشد.
برای  غيررسمی  فرصتی  درس پژوهی 
يادگيــری معلمان در فضــای تعاملی 
و ســازنده اســت. بــه عبــارت ديگر، 
درس پژوهی مجموعه ای از برنامه ريزی ها 
و اقدامات حرفه ای برای بهبود تدريس 
معلمان اســت. در فرايند درس پژوهی، 
معلمان حول محور يک مسئلة درسی، 
به صورت جمعــی، به پژوهش و مطالعه 
در بــاب تدريس روزمره می پردازند و از 
اين طريق شــرايط را برای بهبود مداوم 
 يادگيری دانش آمــوزان فراهم می کنند

 .(Rock & Wilson, 2005)
را  درس پژوهــی  اهــداف  از  برخــی 

می توان به صورت زير بيان کرد:
 ارتقای دانش حرفه ای معلمان؛

در  يادگيری  فرهنــگ  گســترش   
مدرسه ها؛

 فراهــم کــردن محيــط يادگيری 
معلمان از يکديگر؛

 بازانديشی در رفتار خود؛
 توســعة محيطی انعطاف پذير برای 

دستيابی به يادگيری سازمانی؛
 احساس مسئوليت بيشتر در ادارة 

مدرسه؛
 ترويج تفکر انتقادی؛

 توســعة فرهنگ مشارکت حرفه ای 
معلمان؛

 ارتقای مديريت آموزشی و مدرسه 
به مثابة سازمان يادگيرنده.

به طور  نيــز  را  درس پژوهی  مراحــل 
خالصه می توان چنين ترسيم کرد:

از  بعد  افــراد  نمودار،  اين  براســاس 
تشــکيل تيــم درس پژوهــی و تعيين 
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نقش هــا و مســئوليت ها، بــه تعيين، 
خواهند  مســئله  بيــان  و  تشــخيص 
پرداخــت؛ مســئله ای کــه در فرايند 
آموزش و يادگيری، ذهن معلمان را به 
خود مشغول ســاخته است و آن ها را 
برای بهســازی و بهبود تدريس ترغيب 
ســپس هدف از درس پژوهی  می کند. 
تيم مشخص می  شــود. در مرحلة بعد، 
معلمــان طرح مناســبی بــرای درس 
مورد نظــر و تحقق هدف يــا اهداف، 
برنامه ريــزی و طراحی می کنند. بعد از 
طراحی، تدريس اجرا می شــود. به نظر 
می رسد مهم ترين بخش در اين مرحله، 
غير از تدريس، يادداشت برداری و تهية 
گزارش است. چرا که راهگشای مرحلة 
تجديدنظــر اســت و راهبــر تدريس 
مجــددی خواهد بود که در مرحلة بعد 
انجام خواهد شــد. بازتاب و بازخورد، 
مرحلة پايانی و فرجام کار اســت. اين 
بازخورد بايد در تدريس ســاير معلمان 
مؤثر باشد. اينکه طبق اين نمودار، بعد 
از مرحلــة پايانی، دوباره به مرحلة اول 
برگشــت داده می شويم، نشان می دهد 

تدريــس  و  درس پژوهــی  کار  رونــد 
همچنان ادامــه می يابد و ادامه خواهد 
نظريه های  توليــد  چنانکــه  داشــت؛ 
و  دارند  ادامه  همچنــان  تعليم وتربيت 

خواهند داشت.
برای بهره گيری از ظرفيت درس پژوهی 
بــرای بهبود گام بــه گام فرايند تدريس 
و فرهنگ ســازمانی مدرسه، نياز است 
ابتــدا بدفهمی هــای موجــود در اين 
مسير اصالح شــوند. نبايد درس پژوهی 
را به مســابقه يا فراينــدی برای رقابت 
کاســت و نبايد آن را جايگزين فرايند 
پرآسيب جشــنوارة سابق الگوهای برتر 
تدريــس کرد. درس پژوهــی را نبايد با 
صورت گرايــی به فراينــدی پيچيده و 
زمان بر کاست، بلکه بايد از طريق ايجاد 
فضــای تعامل بين معلمــان در فرايند 
شورای معلمان و گروه های حرفه ای، آن 
را توسعه داد. برای رسيدن به اين هدف 
الزم است در فرايند مديريت مدرسه و 
سياست گذاری آموزشــی به اين نکات 

توجه شود:
 ايجاد فرصتی برای تعامل حرفه ای 

معلمــان در مدرســه از طريق کاهش 
محتواهای درسی؛

 فراهم ســاختن نيروهای انســانی 
مناســب بــرای راهنمايی و مشــاورة 

معلمان در باب درس پژوهی؛
 توانمندسازی مديران مدرسه ها در 
نوين  رويکردهای  و  درس پژوهــی  باب 

تدريس؛
اطالعاتــی  بانــک  تدويــن   
در  صورت گرفتــه  درس پژوهی هــای 
مدرسه ها و قرار دادن آن ها در دسترس 

معلمان؛
 تقويــت گروه هــای آموزشــی در 
اداره های مناطق،  برای نظارت بالينی و 

فرايندی بر درس پژوهی. 
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تشخيص مشکل
و تعيين مساله

آموزش، مشاهده 
و گزارش گيری

بازتاب و مشارکت 
در نتايج

تجديد نظر 
و تدريس مجدد

طرح ريزی
درس

تعيين اهداف
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دکتر زهرا کرمى، دبیر تربیت بدنى، منطقۀ 9 تهران 

چاقی نوجوانان يکی از مهم ترين نگرانی های 
بهداشــت عمومی است که وضعيت سالمت 
را نه تنهــا در دوران نوجوانی، بلکه در دوران 
بزرگ سالی نيز تحت تأثير قرار می دهد. معاون 
تربيت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش نيز 
گفته اســت: «از ١٣ ميليــون و ٥٠٠ هزار 
دانش آمــوز، ٢١ درصد آنان دچــار چاقی و 
آســيب های ناشی از آن هســتند. بايد برای 
کاهش وزن اين دانش آموزان چاره ای انديشيده 

شود تا در آينده با مشکل روبه رو نشوند.» 
به عنوان دبير درس تربيت بدنی، آنچه همواره 
ذهن مرا به خود مشغول کرده، شيوع قابل توجه 
چاقی و اضافه وزن در بين دانش آموزان دختر 
است. از اين  رو، تصميم گرفتم ضمن شناسايی 
دانش آموزان درگير در اين مسئله، برنامه های 
کاهش وزن را در مدرســه اجرا کنم و از اين 
رهگذر تلنگری باشم برای اين قشر، تا کمی 
جدی تر به فيزيک بدنی خويش بينديشند و 
زندگی خود را در قالب ســبکی سالم و فعال 
طرح ريزی کنند. با بررسی ، مشاهده، گفت وگو 
با دانش آموزان و توزيع پرســش نامه، به اين 
نتيجه رســيدم که چاقی دانش آموزان علل و 

عوامل متعددی دارد: 
é ناآگاهــی دانش آمــوزان و خانــواده در 

خصوص عوارض چاقی و اضافه وزن؛ 
é استقبال برخی اطرافيان از چاقی به عنوان 

جنبة مثبتی از جاذبه های زنانه؛
é توجــه نکردن به کيفيت ســبد غذايی 
خانواده از نظر ميزان کالری موجود در آن و 

اثری که بر فيزيک بدنی افراد خانواده دارد؛ 
é بی توجهی به جيرة غذايی که دانش آموزان 
به عنوان تغذية بين روز و ميان وعده می خورند؛ 

 نظارت ناکافی بــر کيفيت مواد غذايی 
بوفة مدرسه؛ 

 بی عالقگــی و بی انگيزگی نســبت به 
برنامه های زنگ تربيت بدنی؛ 

 نبود برنامة مرتب و منظم فعاليت بدنی 
و ورزش در اوقات فراغت بيشتر خانواده های 

مورد مطالعه؛ 
 بی توجهــی يا کم توجهی مدرســه ها، 
اداره های آموزش و پرورش و رسانه ها به شيوع 

و گسترش چاقی بين دانش آموزان؛ 
از آنجــا که اضافه وزن و چاقی مشــکالت 
متعدد جســمی و ذهنــی را در پــی دارد، 
برنامه ريزی هــا به گونــه ای انجام گرفت که 
هم زمان همة جنبه های اين قضيه مورد نظر 
قرار گيرد. از اين رو برنامه ها در شش زمينه  

به انجام رسيد: 
الف) اطالع رسانی شفاهی و ارائة بروشور؛

ب) برگزاری کارگاه سيب سالمت و سبک 
زندگی سالم؛ 

ج) نظــارت بــر برنامــة تغذية بيــن روز 
دانش آموزان تحت پوشش طرح؛ 
د) راه اندازی مدرسة بسکتبال؛ 

هـ) اجــرای کالس بدنســازی و آمادگی 
جسمانی؛ 

و) سنجش های مرحله ای قد، وزن و شاخص 
تودة بدنی. 

هدف از اجرای اين طرح، درگام اول ايجاد 
جو و شــرايطی است که در آن دانش آموزان 
نسبت به شرايط بدنی خويش و کيفيت وزن 
و فيزيک بدنی خود نظارت بيشتری داشته 
باشند. در گام دوم، بنا بر اين است که خانواده 
و به ويژه مادران، که در مورد کيفيت ســبد 

غذايی خانــواده نقش تعيين کننده ای دارند، 
به موضوع اضافه وزن دانش آ موزان دقت جدی 
کنند. در گام آخر، اميد بر اين است که خود 
افراد تحت  پوشــش طــرح، به صورت عملی 
فراينــد کاهش وزن را تجربــه کنند و برای 

دستيابی به آن گام های عملی بردارند. 
ما توفيق داشتيم موضوع توجه به وضعيت 
فيزيک بدنی، سبک زندگی، تغذيه، فعاليت 
بدنی و اموری از اين دست را در مرکز توجه 
دانش آمــوزان و خانواده قــرار دهيم و از اين 
رهگذر شاهد کاهش وزن رقمی در حدود ١٥ 
نفر (٣٨ درصد) از دانش آموزان شرکت کننده 

در طرح باشيم. 

     

در خالل اجرای طرح به اين نتيجه رسيدم 
که کاهش وزن فرايندی اســت که بايد خود 
شخص درباره اش احساس مسئوليت کند و 
خود او خواهان تغيير باشد. تنها در اين صورت 
است که می توان از همکاری همه جانبة افراد 
تحت  پوشــش بهره مند شد. از همين رو و با 
بهره گيری از ابــزار موجود، دو نتيجة عمده 

حاصل شد: 
١. نهضت توجه به وزن، رژيم غذايی، تناسب 
اندام، فعاليت بدنی و سبک زندگی سالم در 
بين دانش آموزان، اوليا و همکاران شاغل در 

آموزشگاه به راه افتاد. 
٢. رقمــی در حــدود بيش از يک ســوم 
دانش آموزان (٣٨ درصد) تحت  پوشش طرح 
توانســتند از مزايای کاهش وزن بهره مند 

شوند. 
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سازمان دهی جشنوارة عمار به گونه ای 
اســت که هر کســی بتواند، فيلم های 
مخاطب  مســئله های گروه  با  متناسب 
خــود را دريافت می کنــد و برای آن ها 
مرکزی  مراسم  اگرچه  می دهد.  نمايش 
جشــنوارة عمار همــه ســاله در ايام 
بزرگداشــت نهــم دی و هفتة بصيرت 

برگزار می شــود، اما اکران های مردمی 
آن در تمام ســال ادامه دارند. به همين 
خاطر، از مدرســه ها تا دانشــگاه ها، از 
مهدهای کودک تــا خانه ها، از پارک ها 
تا مســجدها، از محل کار تا سالن های 
شــهری و فضاهای متعــدد ديگر، اين 
فيلم ها به صورت مستمر در حال اکران 

هستند.

در هر ســال، صدها مــورد از اين آثار 
برای مخاطب کودک تا بزرگ ســال و در 
موضوع های مختلف مثل «اميد، ســبک 
زندگی، حجاب، جنگ اقتصادی، انقالب و 
دفاع مقدس، روحانيت، نقد درون گفتمانی، 
روستا و مدافعان حرم» در اختيار فعاالن 

اکران مردمی قرار می گيرند.

«اکران  مردمی جشــنوارة عمار» به جنبشی مردمی اطالق 
می شود که در سال های اخير برای نمايش فيلم های انقالبی در 
شهرها و روستاهای کشور شکل گرفته است. در اين جنبش، 
خود مردم در موضوعات و مســئله های اصلی و ديرين جامعه، 
از فيلم های مفيد، بصيرت افزا و مسئله محور حمايت می کنند 
و نمايش عمومی آن ها را به دســت می گيرند. در يک اصطالح 
رايج، از جشنوارة عمار به عنوان نوعی «امربه معروف فرهنگی» 

نام برده می شود.

۵۸
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روايتی طنزگونه از مواجهة متفاوت رهگذران با نصب نامناســب يک علمِک گاز در 
پياده رو.

پرمخاطب ترين فيلم دوره های اکران مردمی جشــنوارة عمار که با تحســين رهبر 
انقالب همراه شد.

نوع فيلم: داستانی
مدت زمان: هشت دقيقه

کارگردان: حسين دارابی، تهران

پرترة زندگی و فعاليت های گستردة يک پيرمرد نابينای اهل کياسر مازندران 
اين مســتند نقطة آغاز توليد فيلم های بسياری دربارة قهرمان های مردمی شد 

و بيش از ٢٠ جايزة معتبر جهانی را نيز کسب کرد. 
نوع فيلم: مستند

مدت زمان: ٤٠ دقيقه
کارگردان: مهدی زمان پور، کياسر مازندران

تجربة متفاوت اشــتغال موقت و تابســتانی تعدادی از دانش آموزان مشهدی که به 
برگزاری يک برنامة اســتندآپ کمدی دربارة خاطرات طنز آن ها از دورة کار منتهی 

شد.
نوع فيلم: مستند

مدت زمان: ١٥ دقيقه
کارگردان: هاشم مسعودی، مشهد

دو دانش آموز قراراســت در مسابقة نقاشی شــرکت کنند. از طرف مدرسه به 
هرکدام يک بســته مدادرنگی داده می شــود، اما مدادهای يکی از آن ها داخل 

رودخانه می افتد و حضور او در مسابقه دچار مشکل می شود...
نوع فيلم: داستانی

مدت زمان: ١٧ دقيقه
کارگردان: يونس شهباز، مرند

۵۹ | | |  

ر



فعاليــت صنعتی اقتصادی جوان مبتکر مهابادی به نام ســوران پيامی که با 
کمترين بودجة مالی، توليد ترازوی ديجيتالی را در يک زيرزمين کليد زد.

نوع فيلم: مستند 
مدت زمان: ٢٢ دقيقه

کارگردان: علی قادری، مهاباد

ســرودی زيبا و بانشــاط از جذابيت هــا و نعمت های زندگی 
روستايی با اجرای گروهی از کودکان بختياری

نوع فيلم: نماهنگ
مدت زمان: ٤ دقيقه

کارگردان: اسماعيل معنوی، اهواز

سرگذشــت بحران تخلية کاالی بندرهای جنوبی کشور در سال ٦٢ و راه حل 
شگفت انگيز امام خمينی (ره)

نوع فيلم: پويانمايی
مدت زمان: ٦ دقيقه

کارگردان: محمدحسين خوش بيان، تهران

به تصوير کشيدن زندگی عاشقانه و سالم يک خانوادة ايرانی در قالب يک ترانه
نوع فيلم: نماهنگ

مدت زمان: ٤ دقيقه
کارگردان: سيدمهدی حسينی، تهران

نگرانی يک پدر برای اعالم خبر شــهادت پسر به مادر و واکنش جاودانة مادر 
شهيد.

اين مستند در اکران های مردمی، از نظر تعداد مخاطب، غالب آثار داستانی 
را پشت سر گذاشت.
نوع فيلم: مستند

مدت زمان: ١٥ دقيقه
کارگردان: ساسان فالح فر، فرديس
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اکــران مردمی بيشــتر کاری گروهی 
است، اما کافی است يکی از اعضای گروه 
 Ekran.AmmarFilm.ir وب سايت  در 

ثبت نام کند.

متناســــب بــا اهــداف خـــــود و 
 مسئله هــای جامعه، آثار را از وب ســايت
Ekran.AmmarFilm.ir دريافت کنيد 
تماس   ٠٢١٤٢٧٩٥٠٥٠ شــمارة  با  يا 
بگيريد. البته بايد مراقب حقوق معنوی 
توليدکنندة آثار باشــيد و اجازه ندهيد 
فيلم ها تکثير شــوند. همچنين ممکن 
اســت اکران برخی آثار مستلزم فروش 

بليت  باشد.

 با هر وســيلة نمايشــی که داريد، 
ماننــد لپ تــاپ، تلويزيــون، تبلــت و 

ويدئوپروژکتور، فيلم را نمايش دهيد.
 هر جا که امکان نمايش فيلم وجود 
دارد؛ مســجد، مدرســه، دانشگاه، نماز 
جمعه، هيئت، پايگاه بســيج، محل کار، 
اتوبوس، پارک و حتی منزل، می توانيد 

فيلم را اکران کنيد.
 اگر به نامه ای  مکتوب برای معرفی 
خود به يک مرکز مشخص نياز داشتيد، 
ســتاد مرکزی اکــران آن را به شــما 

می رساند.

می توانيد در کنار اکــران، برنامه های 
جنبی نيز تدارک ببينيــد: از قهرمانان 
و الگوهــای موفــق تجليــل و آن ها را 
معرفی کنيــد، کتاب عرضــه کنيد. از 
کارگردان تقدير کنيد. نمايشگاه عکس 

و کاريکاتور بگذاريد.

می توانيد از پشــتيبان اکران (شناسه  
EkranYar@ در پيام رسان های ايرانی) 
بخواهيد شــما را در گروه های مجازی 
فعاالن اکران  عضو کنند تا از مشــورت 

ايشان بهره مند شويد.

 اطــالع از دســتاوردهای هر اکران  
مردمــی، می تواند برای ســاير فعاالن 
فرهنگی الگو باشــد و شوق حرکت های 
خودجــوش مردمــی را دوچندان کند. 
بازخوردهای اکران برای توليدکنندگان 
آثــار نيز انگيزه بخش و آموزنده اســت. 
بنابرايــن، هر اکــران، بــدون انعکاس 

بازخورد آن، ناتمام است.
 برای انعــکاس بازخــورد اکران ها 
ديگــران،  تجربه هــای  ديــدن  يــا 
کانـــال «ايــوان رنگين کمـــــان» را 
ببينيــد: ايرانــی  پيام رســان های   در 

 @Eyvan_Ammar

توجه ســينما به مقولة دين و حقايق، 
و آمدن اين معارف داخل ســينما، يک 
حرکت مبارک است. شما اين را شروع 
متوقف  نگذاريــد  لحظه  يــک  کرديد، 
بشود... کســانی که امروز مشغول کار و 
فعاليــت در عرصة فيلم های با مضامين 
انقالبی و دفاع مقدس هستند، واقعًا در 

حال جهاد هستند. ١٣٩١/١٢/٠١

کار اکران کننده ها کار با ارزشی است و 
اگر اين ها نباشند، کار توليدکنندة فيلم 

بی فايده خواهد بود.
 ١٣٩٦/١٠/١٤

بارها گفته ام که هر پيامی، هر دعوتی، 
هر انقالبی، هر تمدنی و هر فرهنگی، تا 
در قالب هنر ريخته نشود، شانس نفوذ 
و گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود. 

١٣٦٥/٠٩/٢٧

توليــد، توزيــع و تبليغ ســايت های 
فشــرده،  لوح های  فيلم ها،  اينترنتــی، 
نوارهای کاســت، مجــالت، روزنامه ها، 
کتاب هــا و انواع آثار هنــری به منظور 
گســترش فرهنگ و معارف اســالمی 
و مبــارزه با تهاجم فرهنگــی و ابتذال 
اخالقــی، از مصاديق مهم عمل صالح و 
از واجبات کفايی و دارای پاداش اخروی 

بزرگ است (پاسخ به استفتائات).

ستاد مرکزی جشــنوارة مردمی فيلم 
عمار:

نشــانی: تهران، بلوار کشاورز، خيابان 
١٦ آذر، پالک ٦٠ (حسينية هنر)

تلفن:٠٢١٤٢٧٩٥٠٥٠
Ekran.AmmarFilm.ir :نشانی ايميل
@EkranYar :شناســة پيام رســانی 

در  بازخــورد  ارســال  و  (پشــتيبانی 
پيام رسان های ايرانی) 

م

ن
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 قاسم برجسته، مروج یادگیرى در گفت وگو، دبیر متوسطۀ دورۀ  اول دانشمند، شهرستان آ مل

۶۲

جلســة دوم کالس رياضی بود. از بچه ها خواســتم 
تکاليفشــان را بگذارند روی ميز. جلسة اول سعی شد 
بنای ارتباطی ســالم و مؤثر، و احترام تــام و تمام با 
دانش آموزانم گذاشــته شــود و تمرينی از روش های 
گفت وگويی را با آن ها انجام دهم. ســعی کردم آن ها 
را به اســم کوچکشــان صدا بزنم. در پايان جلســه، 
مقداری تکليف يادگيری هم مشخص کردم. به طرف 
دانش آموزان حرکت و شــروع کردم به نگاه کردن به 
دفترهايشــان. با توجه به جو جلسة اول، انتظار توجه 
بيشــتر دانش آموزان به انجام تکاليفشان را داشتم. اما 
متأسفانه مثل هميشه يک گروه تکليفشان را ننوشته 
بودند. از آن ها خواستم از جايشان بلند شوند و بيايند 

کنار تخته.
يکی، دوتا.. جمعشــان اضافه شد. برگشتم و رويم را 
بــه طرف تختة کالس کردم. تعدادشــان زياد به نظر 
می رســيد. از يکی از آن ها خواســتم تعداد خودشان 
را بشــمارند؛ ١٣ نفر. تعدادشــان زياد بود؛ صحنه ای 

ناخوشايند و چالش برانگيز.

تغييرات و تحوالتی که در طول پنجاه سال اخير تحت عنوان 
رويکردهای تأملی - انتقــادی، يا رويکرد های بديل در دنيای 
آموزش رخ داده، امکانات گســترده ای را در اختيار معلمان 
و خانواده ها قرار داده اســت تا بتواننــد با تکيه بر آن، نوعی 
يادگيری اصيل، تغييرات پايــدار در دانش، مهارت و نگرش 
دانش آمــوزان ايجاد کنند. يکی از ايــن امکانات، گفت وگو و 
اســتفاده از قدرت گفت وشــنود در آموزش است. از طريق 
گفت وگــو در کالس درس می توان تأثيراتــی فراتر از برنامة 
درسی و کالس درس روی دانش آموزان گذاشت. گفت وگو در 
محيط های آموزشــی موجب پرورش رفتار و منش شخصيتی 
همچون دانايی، خويشــتن داری، توانايی برقــراری ارتباط، 
شکيبايی، پرسشگری، گوش دادن و رواداری در افراد می شود 

(نيستانی، سال۱۳۹۴)
روايتی که در پی می آيد موقعيتی اســت که نشان می دهد، 
به کارگيری گفت وگو در کالس درس، در عمل تعاملی دوسويه 
و چندسويه در جهت رشــد و توانمندی دانش آموزان ايجاد 
می کند. شــرايط يادگيری از همديگر و با هم فکر کردن را نيز 

خلق می کند.

| | |  



۶۳

نااميد نبودم، بی توجهی بچه ها ترکش های نبود ذوق و شوق يادگيری 
و نداشــتن ارتباط خوب با درس رياضــی را تداعی کرد. درماندگی و 
اضطراب را در چشمانشان می ديدم؛ شايد جنگ و تقابل کهنة معلم و 

شاگرد در ذهنشان بود! 
کمــی درنگ و تأمل کردم. برخورد من تأثير زيادی روی ارتباط من 

با دانش آموزانم داشت. 
برای من ارتباط خوب در کالس عنصر کليدی آموزش بود. رو کردم 
به آن ها گفتم، هر کدام از شــما بيايد عــدد ١٣ را جور ديگری روی 
تخته بنويسد، می تواند برود ســرجايش بنشيند. از رضا شروع کردم. 
آمد و ١٣ را به انگليســی نوشت. لذت يک موفقيت کوچک را تجربه 
کرد. نوبت حســين بود. عدد ١٣ را به فارسی نوشت، رفت و نشست. 
نوبت علــی بود. آمد جلو، کمی مکث کرد و بــا ناراحتی گفت، ديگر 
نمی شــود. با لحــن تند و مطمئن يک بار ديگر بــا جديت حرفش را 

تکرار کرد. 
از لحنش خوشــم نيامد. برای پيش بردن نقشــة خــود، به آرامش 
نياز داشــتم. به روی خودم نياوردم! نگاهــی به بچه های کنار تخته و 
بچه های ديگر کردم. به نظر می آمد همه با علی موافق هستند. سکوت 
ســنگينی بر کالس حاکم شد. شــروع کردم به قدم زدن در کالس. 
گفتم يک مسئله و يک چالش. بچه ها، فکر کنيد. بايد ١٣ را يک جور 

ديگر بنويسيد تا برويد بنشينيد.
ناگهــان آرميــن از انتهای جمعيت دســت بلند کــرد و گفت، من 
می توانــم! جمعيت را کنار زد و آمد کنار تخته و نوشــت ١٢+١، مثل 
اينکه جرقه ای زده شده بود، ولوله ای در بچه ها ايجاد شد. برای پاسخ 
دادن بی تابی می کردند. يکی آمد نوشت ١-٧*٢ و همين طور بچه های 
ديگر. خوش حالی و احســاس موفقيت را در چشمانشــان می ديدم. 
بچه ها به ترتيب ســرجای خود نشستند. از علی هم خواستم سرجای 

خود بنشيند.
نگاهــی پيروزمندانه بــه همة آن ها انداختم. سرخوشــی و رضايت 
در کالس موج می زد. خودم هم همراه بچه ها شــور و شــعف را مزه 
می کردم! در بازنگری و ارزيابی، از آن ها پرســيدم بچه ها از اين مسئله 
و اتفاق کالس چه احساســی داريد و چــه چيزی ياد گرفتيد؟ بچه ها 
پاســخ های خود را دادند. نوبت به علی رسيد که اصرار می کرد ديگر 
نمی شــود جور ديگری نوشــت. گفت، ياد گرفتم زود قضاوت نکنم و 

بيشتر فکر کنم.
اين يک پيروزی برای همه بود. به نوعی با کمک هم، با هم ياد گرفتيم 
و به يک ايدة مهم رسيديم که زود قضاوت نکنيم و بيشتر فکر کنيم. اين 
نتيجه، دستاوردی فراتر از برنامه های درسی و کالس درس دربرداشت. 
امکانات درونی دانش آموزان و تجربه های کالســی، به طور مستقيم به 
زندگی وصل می شــدند. يادگيری عميق و تــوأم با معنا در ذهن آن ها 
ســاخته می شد و ساخت ذهنی قبلی آن ها را تغيير می داد، چرا که هر 

جا معنا حاصل شود، آموزش حاصل شده است (ليپمن، ١٣٩٥: ١٥).
زود نتيجه نگيريم و بيشتر فکر کنيم. 
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نويسندگان: سايه طاهباز و سيما فرج نيا
ناشر: گيسا (۰۲۱-۶۶۱۲۵۷۲۴)

تاريخ نشر: ١٣٩٧

 طبيعــت معلمــي تعامل و همراهــي با تمامي افــراد جامعه 
بــا توانمندي هاي مختلــف را ايجاب مي کند. هــدف نهايي تمام 
برنامه هاي توان بخشی براي کودک کم شنوا، رساندن هرچه سريع تر 
او به باالترين سطح عملکرد ارتباطي است. در اين راستا متخصصان 
از روش هــاي متعددی بهره مي گيرند که برخي با ســرعت باالتر و 
برخي با سرعت کمتر، کودک را به اين هدف می رسانند. همچنين، 
برخي روش ها کودک را به ســطح بااليي از مهارت می رســانند و 

برخي تنها پيشرفت نسبي در وي ايجاد مي کنند.
اين کتاب در پي آن اســت که به صورت نظام منــد و تدريجي، به 
متخصصان، مربيان و خانواده ها کمک کند تا زمان کســب تسلط 
کودک بر انواع مهارت ها را کوتاه تر کنند و سرعت رشد مهارت هاي 

او را به حداکثر برسانند.
مطالعة اين کتاب شــايد بتواند کمک خوبي به همکاران گرامي يا 
والدين محترمي باشــد که با اين طيــف از دانش آموزان و کودکان 

دوست داشتني همراه هستند. 
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حضرت علي  (عليه السالم) مي فرمايند:
هر کس خود را در جايگاه الگو و پيشوای مردم قرار دهد، بايد پيش از تعليم ديگران، 
به تعليم خود بپردازد و پيش از آنکه با زبانش ادب کند، با رفتار و سيره اش ادب نمايد. 
و کسی که معلم و ادب کنندة خودش باشد، بيشتر سزاوار بزرگداشت است تا آن کسی 

که فقط معلم و ادب کنندة ديگران است. 
حکمت ۷۳ نهج البالغه

دهمين دورة جشنوارة عکس رشد



6

IS
SN

: 1
60

6-
91

29
w

w
w.

ro
sh

dm
ag

.ir

ماهنامۀ  آموز شى، تحلیلى و اطالع رسانى براى معلمان، دانشجومعلمان، استادان و کارشناسان وزارت آموزش  و پرورش
دورۀ  سى و هشتم- اسفند 1398- شمارۀ پى درپى 328- 64صفحه- 26000 ریال


