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اِت  اْنَت اْلَمْدُعوُّ ِلْلُمِهمَّ
اِت  َو َأْنَت اْلَمْفَزُع ِفی اْلُمِلمَّ
َال َيْنَدِفُع ِمْنَها ِإالَّ َما َدَفْعَت 

َو َال َيْنَکِشُف ِمْنَها ِإالَّ َما 
َکَشْفَت

تويی آن که در کار های مهم بخوانندش 
و در ناگواری ها بدو پناه برند. 

هيچ باليی از ما برنگردد مگر تو آن بال را بگردانی 
و هيچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
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مانند  مفاهيمــی  حاضــر،  عصــر  در 
«حقيقت جويــی»،  «آزادی خواهــی»، 
با  و «محبــت ورزی»  «زيبايی گرايــی» 
عرصة  وارد  بيشــتری  هرچــه  تماميت 
زندگی مردم و به خصوص نســل جوان 
شده است. اين مفاهيم روان شناختی، هم 
از نظر وراثتی، هــم از نظر تربيتی و هم 

از حيث فرهنگی، به كودكان ما ســرايت 
می كنند و در آينده نيز به طور طبيعی رو 

به فزونی خواهد گذاشت.
در چنين فضايی، ديگر نمی توان تربيت 
را در قالب های به نسبت جبری گذشته 
به اجرا درآورد. در گذشته، رابطة پدران، 
فرزنــدان، معلمــان و شــاگردان از نوع 
استياليی و صرفًا تكليفی بود. فرزندان و 
شاگردان نمی توانستند در قبال فرمان های 

 حجت االسالم محمد محرابى

  در مبحث گذشــته بيان كرديم كه خداونــد دو گونه صفت دارد؛ صفات جمالی و 
صفات جاللی. اصالت و اولويت از آن صفات جمالی است و از آنجا كه والدين و معلمان 
نمايندگان خداوند در ربوبيت و پرورش فرزندان و شــاگردان هستند، الزم است آن ها 
نيز صفات جمالی را در خود تقويت كنند و تعليم وتربيت خويش را بيشتر بر مبنای اين 

صفات جمالی طراحی و به اجرا درآورند.
نكتة مهم ديگری كه الزم اســت بدان توجه داشــته باشيم، اين است كه كودكان و 
نوجوانان بيش از ما بزرگ ترها زبان زيبايی و لطافت و دوستی را می فهمند. آن ها چون 
به فطرت الهی نزديك ترند و جويبار وجودشان هنوز آلوده نشده و ذهنشان از مفاهيم 
گوناگون آكنده نگشته است، رابطة قوی تری با صفات جمالی خداوند دارند و اين فرصتی 
بی نظير برای معلمان است تا بر اين امواج فطری شاگردان خود سوار شوند و با استفاده 
از بادهای موافق كشتی تربيتی خود را به حركت درآورند و در زمانی بسيار كوتاه تر آن 

را به ساحل مقصود برسانند.

پدر و اســتاد، مخالفت يا مقاومتی داشته 
باشند يا از چرايی دستورهای آنان پرسش 
كننــد و در مواجهــه با معــارف دينی و 
فرمان های شرعی يا تعاليم و آداب تربيتی 
نيز حق سؤال و تأمل يا چالش را نداشتند.

اما در عصر حاضر، فرزندان ما می خواهند 
همه چيز را بدانند و در مقابل هر چيزی 
عالمت سؤالی بگذارند. آن ها به زيبايی ها 
و مهرورزی ها عالقة وافر دارند و دوســت 
دارند هر كاری را آزادانه و به دور از تكليف 
و جبر انجــام دهند. اگرچه اين ويژگی ها 
اكنــون صورتی افراطی يافتــه و نيازمند 
كنترل و تعديل اند، اما آنچه قطعی است 
اينكه در تعليم وتربيت ديگر نمی توانيم از 
روش جبری و استياليی گذشته استفاده 
كنيم. الزم است روش «تربيت جمالی» را 
به كار ببريم؛ تربيتی كه بيشترين عنايت 

معقول را به مقوالت چهارگانة فوق دارد.

       

اوليــن گام در اين زمينه آن اســت 
كــه خودمان منش و رفتــاری جمالی 

۴| | |  
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داشته باشيم و خود را با صفات جمالی 
خداوند هماهنگ كنيم. بديهی اســت 
اين هماهنگی در صفات و شــخصيت 
درونی، تجانس و تقرب هرچه بيشــتر 
ما به خداوند را در پی دارد كه بخشی 
مهــم از دينــداری اصيــل و اســتوار 
انسان  رسيدن  دينداری  هدف  اســت. 
بــه مقام خالفت و جانشــينی خداوند 
اســت و اين خالفت نيز بدون همگونی 
صفاتــی ممكن نيســت. البته خالفت 
الهــی درجه های گوناگــون و ماهيتی 
تشــكيكی  و ذومراتــب دارد و برترين 
مرتبه آنكــه «خالفت مطلق»، كامل و 
انسان  به  اختصاص  اســت؛  همه جانبه 
كامل و معصوم الهــی دارد و او مظهر 

همة صفات كمالی خداوند است.
هر معلمی كه خود را به صفات جمالی 
خداونــد نزديــك و با آن هــا هماهنگ 
كنــد، به دليل تقرب به خداوند و اتصال 
درونــی اش با صفات الهــی، به لطافت و 
جذابيتی دست می يابد كه تأثيرگذاری او 
بر شاگردان را به حداكثر ممكن می رساند 
و از آنجا كه شاگردان نيز از اصالت فطری 
و لطافت ذاتی برخوردارند، مجذوب معلم 
خود می شوند و بيشترين هماهنگی را با 
او خواهند داشــت؛ بلكه محبتی وافر به 
وی داشته و او را الگوی رفتاری و منشی 

خود در زندگی قرار می دهند.

    
رويكرد جمالی در تعليم و آموزش سبب 
می شود بيشــترين تمركز را بر تعميق 
شناخت و معرفت دانش آموزان نسبت به 
«خود» و «جهــان» و «خدا» و «دين» 
داشته باشيم و با دادن تصويری درست 
و هماهنگ با فطرت آنان، شوق زندگی و 
اميد و بالندگی را در آنان تقويت كنيم و 
با احترام گذاشتن به جايگاه انسانی آن ها 
و توجه داشــتن به تفاوت های فردی و 
ارج نهادن به حق انتخاب خدادادی شان، 
احساس هويت و شــخصيت را در آن ها 
افزايش دهيــم و انگيزة علمی شــان را 

عميق و دوچندان كنيم.
عرصه هــای  در  جمالــی  رويكــرد 
جهان شناسی، خداشناسی، انسان شناسی 
و دين شناســی خود را به صــورت زير 
نمايــان می كند و بنيان هــای ذهنی و 

مثبت  تحت تأثير  را  شاگردان  احساسی 
قرار می دهد:

جهان شناسی
و  منظم  جهانــی  آفرينــش  جهــان 
هدفمند اســت كه قوانينی ثابت بر آن 
گوناگونی  نعمت هــای  واجــد  و  حاكم 
انسان  نيازهای  تأمين كنندة  كه  اســت 
و ديگــر موجودات زنده اســت و آن ها 
را برای رســيدن به كمال شايستة خود 
ياری می رســاند. دقت و تأمل جدی در 
ظرايف و قوانين جهان نشــان می دهد 
اين جهان زاييدة اتفاق نيست و دستی 
قدرتمنــد و مهربان، جهان و امور آن را 
تدبير می كند كه همــان خدای بزرگ 
و مهربان اســت. جهان هســتی صحنة 
ضيافت خداوند مهربان برای انســان و 
كشتزاری برای اعمال نيك و مهرورزی 
او نسبت به ديگران و بستری برای رشد 
و كمال روحانی اوست كه نتيجة آن را 
در همين جهان و به وجهی اعجاب آور و 
بی نظير در جهان ديگر دريافت می كند.

خداشناسی و انسان شناسی
خداونــد خالق و پــروردگار مهربان و 
توانای جهان است كه انسان و موجودات 
ديگر را به عبث نيافريده است. او مخلوقات 
خود را دوست دارد و آن ها را برای رشد 
و كمال و توســعة وجودی آفريده است. 
او انسان را ارشد آفرينش و دستيار خود 
در ادارة جهــان و ديگــر مخلوقات قرار 
داده و دوســتدار خوش بختی و سعادت 
او در دنيا و آخرت اســت. خداوند ما را 
برای بهشــت و بهشت را برای ما آفريده 
است؛ بهشــت و جهنم باطن و حقيقت 
رفتارها و صفات خوب و بد ماســت كه 
در دنيای ديگر به گونه ای بسيار قدرتمند 
و زيبــا و لذت بخش يا دردناك و كريه و 

وحشتناك برای ما رخ می نمايند.
اگرچه خداوند خالق همة هســتی و 
عرصه های آن است،  اما آنچه در جهان 
ديگر اصالــت دارد و به عنــوان نتيجة 
مطلوب و مورد نظــر خداوند از زندگی 
فوق العادة  زندگی  می شــود،  تلقی  دنيا 
انسان در بهشت و برخورداری بی نهايت 
او از نعمت هــای الهی اســت و جهنم، 
نه مطلوب خداونــد، كه زاييدة انحراف 

انسان از فطرت پاك خود و انتخاب های 
نادرست و رفتارهای ناشايست اوست.

دين شناسی
كريم،  قرآن  مكرر  تصريحات  براساس 
انسان مخلوقی ويژه١ و دارای روح الهی٢ 
است و ســطح وجودی او برتر از جهان 
مادی است. او موجودی استثنايی است 
كه تنها در جوار خداوند بزرگ و مهربان 
و بــا يــاد او آرام می گيــرد و هيچ گاه 
نعمت ها و جاذبه هــای گوناگون جهان 
مادی نمی تواند روح بی نهايت خواه او را 

سيراب كند.
چنين انســانی، اگر هويــت بزرگ و 
الهــی خود را نشناســد و خــود را به 
گونــه ای ديگر از حيوانــات بداند و در 
جاذبه های كوچك دنيايی غرق شود، در 
چاه حقارت می افتد و برای رســيدن به 
لذت ها و قدرت های ناپايدار اين جهان، 
آلوده به ظلم و آزار ديگران می شــود و 
جهنمــی دنيايی با انبوهــی از رنج ها و 
تاريكی هــا را برای ديگران و خود ايجاد 
می كند، اما اگر بــه هويت عظيم خود 
پی ببرد و در مســير كمال شايسته اش 
حركت كند، چراغ راهی پر نور و ياوری 
مهربان برای ديگران و بهشتی سرشار از 
آرامش و شادمانی برای خود و ديگران 

خواهد بود.
دين الهی پيام بشــارت خداوند برای 
انســانی اســت كه با عنايت ويژه او را 
آفريــده و از روح خــود در او دميده و 
دوستدار ســعادت و خوش بختی او در 
دنيا و آخرت است؛ «دين» يعنی آيين 
زندگی و نقشــة راه «رشــد و كمال» 
انسان. آموزه های دين الهی برای رشد و 
سعادت انسان در سه بخش ارائه شده اند؛ 
بخشی برای شناخت و آگاهی (معارف و 
اعتقادات)، بخشــی برای تقويت صفات 
انسانی و كسب فضائل اخالقی (اخالق) 
و بخشــی بــرای عملگرايــی و انجام 
رفتارهای نيكو نسبت به خود و ديگران 
كه ضامن ســالمتی و سعادت دنيوی و 

اخروی ماست (احكام). 

پی نوشت ها
۱. مؤمنون/ ۱٤ و ص/ ۷٥.

۲. ص/ ۷۲ و حجر/ ۲۹ و سجده/ ۹.
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 دکتر میثم صداقت زاده

 نگرانی از کرونــا، بيش از آنکه به 
خطرآفرينی آن مربوط باشد، از سرايت 
ســريع اين ويروس ناشــی مي شــود. 
می شــود  موجب  آن  انتشــار  فراگيری 
امکانات و زيرســاخت های هيچ کشوری 
پاسخ گوی نياز مبتاليان به اين بيماری 
نباشد و در نتيجه سالمت عمومی جامعه 

با اختالل مواجه شود.
مــردم در مواجهه با ايــن ويروس به 
چند گروه تقســيم می شوند. کسانی که 
به دليل کهولت ســن يــا بيماری های 
زمينــه ای، مقاومت چندانــی در مقابل 
کرونا ندارند و از پا درمی آيند، افرادی که 
گرفتار بيماری می شوند و با وجود تحمل 
رنج بيماری، آن را شکســت می دهند، و 
اشــخاصی که با رعايت احتياط، از نفوذ 
ايــن پديدة منحــوس به وجــود خود 

جلوگيری مي كنند و بدون ابتال به حيات 
خــود ادامه می دهند. البته گروه ديگري 
هم هســتند كه مبتال مي شوند و بدون 
اينكه متوجه شوند، بيماري را پشت سر 

مي گذارند.
امــا جامعــه فقط از اين چند دســته 
تشــکيل نشده است. در هر جامعه گروه 
مهــم ديگری وجــود دارد کــه ويژگی 
آن ها نه در بيمار نشــدن يا بهبود يافتن 
از بســتر بيمــاری، بلکه در مبــارزه با 
ويروس و ســالمت بخشيدن به بيماران 
است؛ پزشــکان و پرستارانی که در خط 
مقدم اين نبرد، برای ريشــه کنی اين بال 
از جامعــه، جان فشــانی می كنند. امروز 
کمتر کسی را می توان يافت که از عمق 
جان خــود قدردان اين قشــر از جامعه 
نباشــد؛ کســانی که زندگی را به مردم 

۶

هديه می کنند، در واقع شايستة بهترين 
سپاس ها و پاداش ها هستند.

اما آيا انســان ها و جوامع فقط با خطر 
کرونا مواجهند؟ بيماری های ديگر مانند 
حمله های  و  امراض  ســرطان،  آنفلوانزا، 
قلبی کمتر از کرونا ســالمتی را تهديد 
می کننــد؟ باليــای طبيعی و ســوانح 
رانندگی چطــور؟ اصًال آيا خطر فقط در 
کمين سالمت جسمی و زندگی دنيوی 
ماســت؟ آيا بعد روحانــی ما در معرض 
ويروس هــای خطرناک نيســت؟ حيات 
مادی مهم تر اســت يا حيات معنوی؟ آيا 
بيماری های اخالقی، اعتقادی و فرهنگی 
را همان ميزان مهم می شــماريم که به 
کرونــا و ديگر باليای جســمی اهميت 

می دهيم؟
اگر جامعة ما دچار نااميدی، اســراف، 
بی انگيزگی،  اعتمادبه نفــس،  نداشــتن 
دروغ گويی، بی نظمی، کســالت و تنبلی، 
و بی تعهدی باشــد، چقدر مهم اســت؟ 
چگونه بايد با اين مشکالت برخورد کرد؟ 
متولی آن کيســت؟ مدافعان ســالمت 
روحی چه کسانی هستند؟ آيا قدر آن ها 
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دانسته می شود؟
مربيان و معلمــان وظيفة حفاظت از 
روح جامعــه را در مقابل حملة مهمانان 
ناخوانــدة فرهنگی دارنــد. آنان همواره 
در خــط مقدم جهــاد فرهنگی، از همة 
داشته ها و نداشــته های خود برای اين 
مرزبانی و نگهبانی بهره برده اند. با همة 
مشــکالت مادی و معنوی، شــخصی و 
خانوادگی، و روحی و جســمی هيچ گاه 
در راه انجام وظيفة خود کم نگذاشته اند 
و با ويروس هــای جهل علمی و جهالت 

عملی مبارزه کرده اند.
مهاجم  ويروس هــای  ايــن  از  بعضی 
فرهنگــی بســيار خطرناک و کشــنده 
هســتند و برخــی به ســرعت شــيوع 
می يابند. تعدادي از تهاجم   ها متناســب 
با بيماری هــای زمينه ای فرهنگی عمل 
می کنند و بخشی از آن ها به دليل ضعف 
بنية دفاعی معنوی مؤثر واقع می شوند. 
تعدادی از اين شــبيخون های فرهنگی 
در آزمايشــگاه ها و اتاق های فکر دشمن 
ســاخته و پرداخته شده اند و قسمتی از 
آن ها حاصل مشکالت فرهنگی ـ تمدنی 

خودمان هستند.
به هر حال، اين فرهنگيان هستند که 
بايد با تربيت انسان ها، فرهنگی بهتر را 
برای جامعه به ارمغان بياورند. به همان 
ميــزان که روح هر کس در مقايســه با 
جسم او اصالت و برتری دارد، سالمت و 
بيماری روحی نيز در مقايسه با سالمت 
مضاعف  اهميتــی  جســمی  بيماری  و 
دارد. هر قدر کار پزشــکان و پرستاران 
در مبارزه با بيمــاری کرونا و در تأمين 
سالمت جســمی جامعه شايستة تقدير 
اســت، زحمات معلمان و مربيان جامعه 
در تربيت فرهنگي بايد به مراتب بيش از 

آن ها مورد قدردانی قرار گيرد.
معلــم قهرمان عرصة نبــرد فرهنگی 
اســت و بايد در چشــم جامعه به عنوان 
قهرمان ملی شــناخته شــود، نه فردی 
که بيشــترين ســخنی که در مورد او 
در رسانه ها مطرح می شــود، كم  بودن 
دســتمزد و مزايا يا معوقات مالی باشد! 
خود معلمان، اصحاب رســانه و هر کس 
در هر جا که امکانــات و ظرفيتی دارد، 
بايــد بــرای بازســازی قهرمانانة نقش 
معلمی در جامعه بکوشد. امروز جوانان و 
نوجوانان ما به  شدت نيازمند قهرمان ها 
و الگوهايی هستند تا با کسب هويت از 
آن ها، فرايند رشد خود را به  درستی طی 

کنند. و چه کسی بهتر از معلم؟!
اما معلم چگونه با بيماری های روحی 
و فرهنگــی مقابله می کند و براســاس 
کدام دانش برای متربيان خود نســخه 
متخصصان  برخــی  نســخة  می پيچد؟ 
پزشــکی مــدرن، اگرچــه در نظر اول 
در محــل درد کارگــر واقع می شــود، 
ولــی با نگاهی عميق تــر خواهيم يافت 
کــه او تنها به محــل درد توجه دارد و 
انســان را به صورت يــک کل واحد در 
نظر نگرفته اســت. گاهی شکم کسی را 
پاره می کنند تا عضو آســيب ديده را از 
 بدنش خارج کننــد. گاهی بدون توجه 
بــه علت اصلــی بيماری، تنهــا به رفع 
نشــانه های آن می پردازند. مثًال اشکالی 
که در دندان کســی ايجاد شــده است، 
موجب شده غذا به  درستی جويده نشود 
و براي او مشــکالت گوارشی ايجاد کند 
و پزشــکی که مثًال فوق تخصص معده 
دارد، برايش داروی کمک به معده تجويز 

می کند! و... امان از اين تخصص گرايی!
در ميان معلمان هم همين نكته صادق 

است. نمی شود کسی داعية تربيت انسان 
داشته باشد، ولي انســان را آن گونه که 
هســت نشناســد. تربيت تنها آموختن 
مهارت های ادارة کالس و نحوة مواجهه 
با اختالالت روانی کودکان نيست. مربی 
هم بايد با واقعيت انسان آشنا باشد و راه 
سير به انسانيت را بشناسد. بايد با فرايند 
تدريجی شــکل گيری شخصيت متربی 
خود آشنا باشد و بداند نقاط رشد و نقص 
هرکدام از آن ها معلول چه پيشينه ای در 

وجود اوست.
به جای اينکه پس از مشــاهدة برخی 
بيش فعالی،  برچســب  بالفاصله  عالئم، 
کندذهنی و بی ادبی به دانش آموز بزنيم، 
شايد الزم باشد با ريشه يابی اين عالئم، 
به سرچشــمه های اصلی راه يابيم و به 
جای اســتفاده از نسخه های متخصصان 

بی خبر، علل اصلی را چاره کنيم.
تربيــت نيازمند نگاهی جامع اســت. 
وقتی کودک يا نوجوانی هم کالسی های 
خود را آزار می دهد، لزومًا شــخصيتی 
پرخاشــجو ندارد، شايد به دليل شرايط 
خانوادگی نيازمند توجه اطرافيان است. 
وقتی دختری با پوشــش نامناســب در 
مدرســه يا جامعه حاضر می شود، لزومًا 
بی حيــا نيســت، شــايد در اعتراض به 

چيزی يا کسی اين گونه عمل می کند.
انســان همه انســان اســت و تربيت 
بايد انسان را رشــد دهد. تخصص های 
گوناگون تربيتی مانند ســواد جنســی، 
سواد رسانه ای و روان شناسی رشد، اگر 
به  درســتی حاصل شوند، در جای خود 
مفيد هســتند، اما نتيجة آن بايد تربيت 
جامع انســان باشــد، نه وصلــه کردن 

قطعه های از هم گسيخته.
مراقب باشيم، متخصص نباشيم. 
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مرکز گفتمان سند 
تحول را با همکاری 
نفر  پنج  مشارکت  و 
از اوليــا در مجتمع 
شکل داديم تا برای 

تحقق جامعه سازی و امت سازی که طرح 
و برنامة کليدی مدرسه است، کار کنيم. 
در اين باره، و دربارة نهضت انتظار، نکات 
کليدی «چيســتی و چرايــی» انتظار را 
مد نظر قرار داده ايم. اســاس کار و برنامة 
ما، تالش برای نهضت انتظار اســت و از 
نظر جنبه های عاطفی و انسانی، کارمان 

 هوشنگ غالمى - عکس: غالمرضا بهرامى

  سومين نشست دبيرخانة ايده های کانون مدرسه های اسالمی، بهمن ماه ٩٨ با عنوان 
«دانش و مهارت افزايی والدين» در سالن اجتماعات مجتمع «بانو امين» تهران برگزار شد.

در اين نشست، نمايندگان مدرسه های اسالمی، ژاله روشن بخت از مدرسة «بانو امين»، 
اکبر عاليشاه از «پيام غدير»، ثمينه نجاتی از «تزکيه»، دکتر مهدی فيضی از «خواجه 
نصير الدين طوسی»، سيد حسن رحيمی از «ميزان» و سيد حسن وکيلی از «معلم»، 
در سخنانی، ديدگاه ها، برنامه ها و عملکرد خود در زمينه های متنوع آموزش خانواده 

را به حاضران ارائه کردند. 
«مواجهة فعاالنه با دانش افزايی والدين، آموزش زيرساخت های تربيتی در خانواده، 
توانمند سازی والدين در مشاوره به فرزندان، طراحی و اجرای کارگاه های ويژة مادران 
توسط مادران و تأسيس مرکز گفتمان تحول بنيادين توسط اوليا»، محورهای مطرح  شده 
در نشست بودند که نمايندگان و کارشناسان مدرسه های اسالمی آن ها را طرح و واکاوی 

کردند. 
گزارش نشست را با هم پی می گيريم. 

زمينه ســازی و فراهم کــردن مقدمات 
ظهور برای حاکميت اسالم در عالم است. 
حرکت برای جامعه سازی و امت سازی 
تاکنون کند بوده و همة حرکت و برنامة 
ما برای سرعت بخشيدن به اين موضوع 
بوده است تا جامعه آمادگی ايفای نقش 
خود را برای رســيدن به تمدن ايرانی- 

اسالمی بيابد. 
ما بايــد بتوانيم در ايــن پيچ تاريخی 
مأموريت خــود را در قالــب خانواده ها 
برای امت سازی و رسيدن به تمدن نوين 
اسالمی به انجام برسانيم. ما تا وقتی امت 
نباشيم، نمی توانيم امت سازی کنيم. همه 
بايد در يک جهــت و هدف با رهبری و 

تشکيالت واحد حرکت کنيم.
وظيفة خانواده ها در اين شرايط آن است 

که گروه هايی را تشکيل دهند تا با هدف 
مشخص کار کنند. اين گروه ها تشکيالت 
و اســاس نامه دارند و هــدف و برنامه و 
نقشة راه آنان همان سند تحول بنيادين 
اســت؛ يعنــی دانش آموز ما تــراز نظام 
جمهوری اسالمی باشد و بتوانيم فرزندان 
خود را برای امام زمــان (عجل اهللا تعالی 
ظهور  زمينه سازی  برای  و  فرجه الشريف) 
تربيت کنيم و آن هــا بتوانند دولتمردان 
آينده و ســازندة امت توحيدی باشــند. 
هنوز ما نتوانسته ايم امت اسالمی و جامعة 
اسالمی خود را شکل بدهيم و خانواده ها 
در اين زمينه با همکاری آموزش و پرورش 
نقش بسيار مهم و بزرگی بر عهده دارند. 
حتی در سطح جهانی نيز می توان کارکرد 
و فکــر جهانی داشــت. کار فراگير ما در 
ايران و جهان اين اســت که جهانی فکر 
کنيم، جهانی انگيزه پيدا کنيم و جهانی 

کار کنيم. 
خانواده ها با مشــارکت آموزش و پرورش 
اســت که فرزندان خود را در روابط فردی، 
خانوادگی، اجتماعــی و جهانی به صورت 
نظام مند تربيت خواهند کرد و بار خواهند 

آورد.
دانش آموز تراز ســند تحول 
عرصة  چهار  در  بنياديــن، 
ارتباطــی خــود بــا خدا، 
جامعه،  و  خلقــت  خــود، 
خود را پيدا می کند. به نظر 
مــا راهبرد ٤٤ ســند تحول 
موجب  می توانــد  بنياديــن 
 بصيــرت دينــی و انقالبی و 
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سياسی شود. همچنين، راهکار ٤/١ سند 
تحول در زمينة ايجاد سازوکارهای ترويج 
واليتمداری،  فرهنــگ  نهادينه ســازی 
امر به معروف و نهــی از منکر، انتظار و 
زمينه سازی برای اســتقرار دولت عدل 
مهدی (عجل اهللا تعالی فرجه الشــريف) 
کارســاز خواهد بود. در حال حاضر، ٣٤ 
نفر عضو مرکز گفتمان تحول هســتند 
و ٥٠ نفــر نيز تحت پوشــش اين مرکز 
قرار دارند. متأســفانه امروز در شرايطی 
قــرار داريم که مشــخص نيســت که 
جهان بينی توحيدی داريم يا جهان بينی 
غيرتوحيــدی؟ يعنی در شــرايطی قرار 
داريم که در مسائل مختلف، هم خدا را 

می خواهيم و هم خرما را! 

   
   

در  مــا  رســالت 
است  اين  مدرسه ها 
که فرزندان را تربيت 
کنيــم و بــه آن ها 
آموزش دهيم. عالوه 

بر آن، نکتة بســيار مهم برای ما، تمرکز 
بر اولياست. تحقيقات نشان داده است، 
هرچه در زمينة آموزش خانواده ها انرژی 
و توان بگذاريم، در تربيت فرزندان خود  
و دانش آموزان توفيق بيشــتر و بهتری 
خواهيم داشــت. اگر ما در زمينة بحث 
آمــوزش خانواده کار و ســرمايه گذاری 
کنيم و انرژی الزم را داشــته باشــيم، 
در زمينة تربيت و رشــد فرزندان خود 

مطمئنًا موفق تر می شويم. 
مدرســه يک شــريک تربيتی است و 
پدر و مادر هم ديگر شــريک بسيار مهم 
تربيتی هستند. بحث آموزش خانواده در 
مؤسســة پيام غدير از بدو تأسيس آن، 
يعنی حدود ٢٠ سال است که پيگيری 
می شــود. به نظر ما، آموزش خانواده و 
آموزش اوليا بايد با هم انجام شود. سند 
تحول بنيادين نيز به آموزش خانواده به 
صورت روشن و صريح اشاره کرده است. 
اکنون در کشورهای پيشرفتة دنيا نيز 

آموزش خانواده بسيار مطرح است.  
يکی از اوليای ما که مدت ها در فرانسه 
زندگی کرده اســت، تعريــف می کرد، 

در تنهــا موردی که به ســرعت و بدون 
هيچ مالحظه ای بــا مرخصی کارمندان 
و نيروهای ســازمانی موافقت می شود، 
به  خاطــر حضور اوليــا در برنامه و کار 
مرتبط با آموزش  وپرورش اســت. جملة 
مهم و تاريخی مقام معظم رهبری مبنی 
بر اينکه تنگة احد نظام، خانواده اســت، 
سرلوحة همة کارها و برنامه های ما قرار 
دارد؛ چــون اگر نظام خانــواده در نظام 
جمهوری اســالمی گسســته شود، کار 
بســيار خطرناکی است که جمع کردن 

آن مشکل است. 
رســانه ای  امپراتور  مرداک،  رابرت 
جهــان، صريــح گفته اســت کــه در 
کشــورهای مدنظرمان اگر بتوانيم نهاد 
مقدس خانواده را به لجن بکشــيم، به 
همه چيــز خواهيم رســيد. اکنون هم 
به طور مشــخص خانــواده را هدف قرار 
داده و بی امان در اين زمينه کار می کنند. 
در مؤسســة فرهنگــی پيــام غدير، 
مؤسســان اهتمام ويژه ای بــه آموزش 
خانــواده دارند و بر همســويی خانواده  
با آموزش هايی که در مدرســه صورت 

می گيرد، تأکيد دارند. 
اگر ميــان خانواده هــا و آموزش های 
موفقيت  به  نباشد،  هم سويی  مدرسه ای 

در هدف خود نمی رسيم. 
ما چهارده طــرح را در مجتمع پياده 
و اجرايــی می کنيم که يکــی از آن ها 
کالس های حضوری آموزشی ماست که 
برای پدران  و مادران تشکيل می شوند. 
محتوای اين جلسات ثبت، ضبط و پياده 
و پس از آن در نشــرية «پيام» منتشر 
می شود و در اختيار همة خانواده ها قرار 
می گيرد. برنامة بعدی، «طرح مطالعاتی» 
برای خانواده است که در قالب يک طرح 
سه ساله اجرا می شــود. برای دورة دوم 
متوســطه نيز «نهج البالغه» مد نظر قرار 
گرفته اســت که در طول سه سال برای 
اوليا اجرا می شــود  همــراه با آن دورة 
کتاب «مفاتيح  و  ســجاديه»  «صحيفة 
الحيات» آيت اهللا جوادی آملی در برنامة 

آموزشی خانواده ها قرار دارد. 
ما بايد برای رسيدن به جامعة ايده آل 
اســالمی و تحقق حيــات طيبه، روی 

بنيان های اعتقادی کار کنيم. 
تأسيس کتابخانة تربيتی اوليا و مربيان 

نيز از ديگر برنامه  های ما بوده اســت که 
در اين راستا، ٤٠ عنوان تربيتی تهيه و 
در برنامة مطالعاتــی و تحقيقاتی کار با 

اوليا قرار گرفت.
توسعة فرهنگ کتاب خوانی در خانواده 
ديگــر هدف اصلی ما بــوده و در نهايت 
تأسيس «مدرسة عالی تربيتی مادران»، 
از طرح های مهم و کليدی ماســت که 
در طول يک برنامة ســه ساله و در حد 
يک دورة کارشناسی، ١٢ درس محوری 
و اصلی عقيدتــی و اجتماعی، از جمله 
دوره های روان شناســی، ارائه می شود و 
حتی در پايان سال تحصيلی برای اوليا 
کارنامه هم صادر می شود. از خانواده های 

فعال هم تجليل و قدردانی می شود. 
بازخورد کار مدرسة تربيتی خوب بوده 
و باعث تغيير يــا تکميل نگرش اوليا به 
مسائل تربيتی و فرهنگی شده است. اکثر 
آن ها تأکيد داشــتند که برنامة مدرسة 
تربيتی باعث شده است با نهج البالغه و 
صحيفه انس و الفت عميق پيدا کنند و 
از مفاهيم آن ها نهايت استفادة تربيتی و 

اخالقی را ببرند. 
ســخت ترين کارها در جامعه، تربيت 
و همچنين حکومت داری اســت. حتی 
تأکيد شده است، حکومت داری بايد در 

خدمت تربيت باشد. 

  
  

آمــوزش  گــروه 
مجتمع  در  خانواده 
هدف های  با  تزکيه 
جملــه  از  مهمــی 
ی  ز نمند ســا ا تو

مادران در زمينه هــای ارتباط با خود و 
ديگران، تقويت مشارکت مادران در امور 
مدرسه، افزايش سطح تعامالت مادران با 
يکديگر و تقويت مشارکت مادران شکل 

گرفته است. 
خــود من يکی از مــادران عضو گروه 
آموزش خانواده هســتم که با همکاری 
و مشــارکت خود اوليــا، کار طراحی و 
را  خانواده  آمــوزش  کارگاه های  اجرای 
پی می گيريم. ســعی ما بر ايجاد تصوير 
ذهنی مثبت نسبت به مفهوم مشارکت 
و افزايش حس تعلق به مدرسه و ايجاد 

| | |  



فضای مناســب برای طــرح مباحث و 
موضوع هــای فنی در گروه بوده اســت. 
خوشــبختانه مادران به ما اعتماد خوبی 
پيدا کرده اند و مدرســه نيــز اين فضا و 
امــکان را در اختيار ما قرار داده اســت 
تا ضمــن رعايت اصــل رازداری، اوليا و 
مادران بتوانند با اطمينان خاطر، مسائل 

و مشکالت را مطرح و پيگيری کنند. 
ما طرح آموزش خانواده را با شناسايی 
و بهره گيــری از دانــش و تجربة مادران 
توانمنــد و عالقه منــد بــرای تدريس و 
اجرای کارگاه های متناسب با نياز مادران 

مجموعه آغاز کرديم. 
در بسياری از موارد خود مادران، طرح، 
ايــده و ابتکارهای مناســب و جالبی را 
در زمينــة آموزش مطــرح می کنند که 
کارآيی و کيفيت برنامة آموزشی را بسيار 
باال برده اســت. تــالش کرده ايم ارتباط 
نزديک و دوستانه ای بين مادران هر دورة  
تحصيلی برقرار کنيم که فضای همکاری 

را ايجاد کرده است. 
همــة تالش و ســعی ما بــرای ايجاد 
از  حاصــل  آرامــش  و  نشــاط  حــس 
تمرکز بر مفاهيمــی چون عزت نفس و 
مثبت انديشــی در مادران بوده اســت. 
بهبــود روابط ميــان فــردی در ميان 

همسران، مادران و فرزندان و ايجاد حس 
رضايتمندی و آرامش حاصل از پذيرش 
اصول، از جمله دستاوردهای برنامة کاری 

ماست. 
همــة همت ما اين اســت کــه اوليا و 
مادران را تشــويق و حمايــت کنيم تا 
فضايی مثبت و قوی در خانه ايجاد کنند 
و رابطه ای بسيار قوی بين خانه و مدرسه 

برقرار شود. 

   
     

  
آمــوزش  طــرح 
خانــواده بــا عنوان 
«لقمــان» در ايــن 
اجــرا  مجتمــع 
طرح  دو  می شــود. 

کالن با نام های «ســلمان» و «لقمان» 
داريــم. طــرح ســلمان بــه توانمندی 
همکاران و طرح لقمان به توانمند سازی 

اوليا می پردازد. 
در طرح لقمان، شــعار ما تقويت نقش 
اســت.  خانواده  در  والدين  مشــاوره ای 
والدين به فرزندان خود در همة زمينه ها 
مشــاوره می دهند و از تجربه های خود 

برای آنان سخن می گويند. سعی ما اين 
است که اين نقش را توانمند تر و قوی تر 

کنيم. 
بســيار مطرح می  شود که بچه ها ديگر 
تحمل موعظه را ندارند، در حالی که ما 
در قرآن مســئله اندرزهــا و توصيه های 
لقمان حکيم را داريــم. ما اعتقاد داريم 
موعظه در نهايت جواب می دهد و دورة 
موعظه به هيچ وجه نگذشــته است، ولی 
نــوع موعظه و ادبيات و ســبک آن بايد 

خاص و قوی باشد.
ســبک موعظة لقمان حکيــم به اين 
گونه اســت که وقتی فرزندش را موعظه 
می کند، گريزی هــم می زند که بايد به 
پدر و مادر خود احســان کنــی؛  البته 
اين موضوع را غيرمســتقيم و از طريق 
سوم شخص مفرد و در شکل رابطة بنده 

با خدای خود مطرح می کند.
موعظه ها بايد به گونه ای باشند که خود 
اين باره،  در  نباشد.  منتفع  موعظه کننده 
فنون موعظه را بايد بسيار جدی گرفت 
و از آن به بهترين شــکل استفاده کرد. 
در کارگاه ها، کارکردهای متنوع موعظه 
و نقش هــای پدر و مــادر در خانواده را 
بــاز و تحليل می کنيــم. همة کارکردها 
و نقش های والديــن در خانواده بايد در 



مسير رشد و توسعه و هدف های متعالی 
باشــد و هم آهنگــی و صميميت بر آن 

حاکم باشد.
قرار نيســت هيچ فردی خود را فدای 
ديگری کند. همه بايــد يکپارچه و در 
کنار هم و برای هم کار کنيم و برای هم 
باشــيم. خانواده و پدر و مادر و  فرزند 
قرار است همه با هم به تکامل برسيم و 
هيچ فردی، نه پدر و نه مادر، و نه فرزند 
نبايد فــدای فرد ديگری  شــود. چون 
معموًال می شنويم که مثًال پدری خطاب 
به خانواده می گويد: «من خودم را فدای 

شما کرده ام.»
به نظر ما، ويژگی های مشاورة مطلوب 
از ديدگاه علم مشاوره بايد امانت داری و 
راز داری باشد. مشاور بايد منافع مراجع 
را بر منافع خود ترجيح دهد. نسبت به 
جامع  اطالع  مراجع  خانوادگی  ســابقة 
و کاملی داشــته باشــد و بتواند اعتماد 

مراجع را به خود جلب کند.
ايفای نقش مشاوره ای والدين مزايای 
بســياری دارد. در ارکان مشاوره، قطعًا 
پدر و مادر از هر مشــاوری جلوتر است 
و بسياری از مســائل فرزندان را پدر و 
مادر بهتر و دقيق تر می دانند. پدر و مادر 
همة شرايط يک مشاور مطلوب را دارند 
و فقط ممکن اســت از نظر تحصيالت 

تخصصی با او تفاوت داشته باشند.
اگر ما پدران و مادران را در مســيری 
هدايــت کنيم که هر يــک از اوليا يک 
فرزند را تربيت کند و به جامعه تحويل 
دهد، بــرای دنيا و آخــرت همه کافی 

است.
والدين بــرای اينکــه در ايفای نقش 
باشند،  داشته  توفيق  خود  مشــاوره ای 
بايــد از الزاماتی مثل انگيــزة متعالی، 
دانــش الزم، توانايی هــای ذهنی الزم، 
مهارت های عملی، شــخصيت و رفتار و 

دانش های کاربردی برخوردار باشند.
همــة برنامه های ما در دو دورة ســه 
سالة متوســطة اول و دوم و در مجموع 
٢٤ دوره و طی شش سال ارائه می شود. 
هر ســال چهــار کارگاه و چهار دوره را 
عملياتــی می کنيم تــا در حد ظرفيت 
و اســتقبال اوليا باشــد. خوشــبختانه 
اســتقبال مــادران و پــدران خوب و 

گسترده بوده است.

  
  

مفاهيم و آموزه های 
با  خانــواده  آموزش 
عنوان آينده در چهار 
شــبکة اجتماعــی 
می شوند.  بارگذاری 

مشکل ما اين است که برای فرزندان خود 
بيشــتر حرف تکراری می زنيم، در حالی 
که بايد حرف تازه و نو داشــته باشــيم و 
برای ايــن کار هم بايد بياييم در خانواده، 
در جامعــه، و در محافل خود، حرف های 
تازه و نو بزنيم. براســاس تجربه های من، 
خانواده های ما سه نوع هستند: سهل گير، 
ســخت گير و مقتدر. اين ها در مجموعة 
گسترده ای از خانواده های کارآمد، ناکارآمد، 
درهم تنيده، از هم گسيخته، خانواده هايی با 
مردان حاشيه ای و خانواده هايی با والدين 

غيردرگير، پراکنده هستند.
در مثلث خانوادة متعادل و در خطوط 
ارتباطی رســم شــده بين پدر و مادر و 
فرزنــد، خطراتی کمين کرده اند که بايد 
بســيار مواظب آن ها باشــيم. نداشتن 
قانون، کمبود ارتباط، نبود روش تربيتی، 
بی تفاوتــی بــه مؤلفه هــای اثرگذار در 
تربيت، نبود منابع قدرت والدين و توجه 
نکردن به رويکردهای مثبت و خالق، از 
خطراتی هستند که رسيدن به خانوادة 
متعــادل و برنامــة آموزش خانــواده را 

تهديد می کند.
ما غافل شده ايم و حواسمان نيست که 
خط ارتباطات خانوادگی بسيار کم رنگ 
شده است. از خانوادة متعادل بسيار دور 
شــده ايم. ارتباط بين والدين و فرزندان 
ضعيف شــده و هيچ کس نقش خود را 

نمی تواند ايفا کند.
کتــاب دو جلدی «نگاهــی دوباره به 
تربيت» از دکتر خسرو باقری، رويکرد 
و طــرح ما در بيــان آموزه های آموزش 
خانواده است. نکتة جالب و مطرح برای 
ما در اين رويکرد اين بود که پرســيديم 
کدام يک از کاربرگ های ارائه شــده به 
اوليا در اين باره است که آيا فرزندان به 
شما سالم می کنند؟ احترام شما را حفظ 
می کنند؟ با شــما صحبت و مشــورت 
می کنند؟ آيا در برخورد با اشــتباهات و 
برخوردهای تند فرزندان، صبر و حلم و 

بردباری و درايت داريد يا نه؟
برپايــی مرکز مهارت آمــوزی اوليا در 
مجتمع معلــم برای اين اســت که در 
فضايــی آزاد، به همــگان، يعنی اوليای 
دانش آموزان مدرسه و ديگر عالقه مندان، 
جديدتريــن و کاربردی ترين آموزه های 

آموزش اوليا را ارائه دهيم.
«کارگاه مهربانی»، با حضور و مشارکت 
اوليا و همچنين فرزندان آن ها، از ديگر 
برنامه هــای ما بوده که از آن اســتقبال 
خوبی شــده و تأثيرات مثبــت و قوی 
هم داشــته اســت. جالب اين است در 
کارگاه هايی که ايجاد کرده ايم، بيشتر از 
طرح مقوالت مربوط به تربيت کردن، بر 
مقوالت مبتنــی بر تربيت نکردن تأکيد 

کرده ايم.

  
     

مقولة دانش افزايی 
اصلی  مخاطــب  و 
از  والديــن،  آن، 
ماست.  دغدغه های 
است  اين  ما  تالش 

که دو کليدواژه ای را که به آن رسيده ايم، 
يعنی «بده بســتان تربيتی» محور قرار 
دهيم تا بتوانيم به خانواده ها دانش الزم 
را ارائه کنيم. عمــوم اوليای ثبت کننده 
در مدرسه های ما تحصيل کرده و مدعی 
هســتند. از طرف ديگر هم، رســانه ها 
چون مدام در زمينــة مباحث تربيتی، 
موضوع های دانشی را مطرح می کنند و 
به  نوعی، خانواده ها را «بمباران دانشی» 
می کننــد، ديگــر جايی بــرای ما باقی 

نمی گذارند.
عموم خانواده ها مهارت ندارند و «بده 
بســتان تربيتی» در آن ها وجود ندارد. 
در مدرسه بايد باز باشد و اولياء مدرسه 
را از خــود بدانند و به طــور دائم در آن 

رفت وآمد داشته باشند.
بايــد تجربه های تربيتی و آموزشــی 
خود را در زمينة کســب مهارت ها حتمًا 
مبادلــه کنيم. تا اوليا فهمی درســت از 
موضوع تربيت و مهارت تربيتی نداشته 
باشند، کار جلو نخواهد رفت و در مسير 
دچار مشکل می شويم. تکنيک، روش و 
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مهارتی را که انتخاب و عرضه می کنيم، 
بايد قابليت عملی و اجرايی داشته باشد.
ما برای هر جلســه ای که می خواهيم 
ارائه کنيم، نخست محورها و موضوعات 
آن را در ســايت و کانــال مربوطة خود 
می آوريم تا اگر عالقه داشــتند، ثبت نام 
کننــد. نکتة مهــم برای مــا نگهداری 
فرزندان در جلسات است. برای اين کار 
دغدغة خانواده ها و دغدغة فرزندان آنان 
را مدنظر قرار داده ايم و مسائل را صادقانه 

و صميمانه واکاوی و تحليل کنيم.
جلســات عمومی پرجمعيت بيشــتر 
يک طرفه و بدون گفت وگو و بحث برگزار 
می شوند، ولی ســعی کرده ايم جمعيت 
جلســات کارگاهی بين ده تــا دوازده 
نفر باشــد تا در آن بحــث  و گفت وگو و 
همچنين سؤال و جواب  محور قرار گيرد. 
حضور يــک روزة اوليا در مدرســه از 
جمله طرح هايی است که اجرا کرده ايم 
و تأثيــرات مثبت و ســازندة آن را در 
مقوله های تربيتی شــاهد بوده ايم. اوليا 
می توانند هر زمان و هر وقت خواستند به 
مدرسه بيايند، ولی در يک روز مشخص 
تعيين شــده، بايد يک روز به طور کامل 
در مدرســه حضور داشــته باشند و در 
طول اين اقامت، آن ها ضمن آشنايی با 
فرايندهای آموزشــی و تربيتی مدرسه، 
دانش و مهارت خــود را در زمينه های 
تربيتی افزايش می دهند. سواد رسانه ای 
نکتة مغفولی اســت که بايــد با تدبير 

افزايش آن در اوليــا مدنظر قرار گيرد. 
شناخت رسانه ها، نحوة صحيح استفاده 
از مطالب ارائه شده و پااليش آن، بسيار 

مورد تأکيد ماست.
فعاليت هــای ويــژه و خاصــی برای 
دانش آموزان در مجتمع تعريف کرده ايم 
کــه تقريبًا جای تکاليف درســی آن ها 
را گرفته اســت و طــی آن مهارت های 
گوناگون مورد نياز فرزندان و همچنين 
اوليا بــرای فراگيری، ارائه می شــود تا 

مسئوليت پذيری را در آنان رشد دهيم.
آقای بنی اسدی، از مسئوالن دبيرخانة 
ايده ای کانون مدرســه های اسالمی نيز، 
در نشســت، طی ســخنانی يادآور شد 
حيات و تقويــت دبيرخانه به حمايت و 
کمک متوليان مدرســه ها نيــاز دارد تا 
بتواننــد با جمع بندی، ســازمان دهی و 
سامان دهی، همة مباحث و موضوع های 
مطرح شــده را به طور کامل و در اسرع 
وقت در اختيار مراکز، مدرســه ها و اوليا 

قرار دهند.
وی همچنيــن تأکيد کــرد: «در پی 
پژوهش انجام شــده در ٩٠ مدرســه، 
حاصل آن را کــه هفت کتاب راهنمای 
کار معلمان بود، تدوين و آماده کرده ايم. 
تاکنون چهار عنوان از آن ها چاپ شده و 

در اختيار عموم قرار گرفته اند.

  
خانم گلپو، معــاون فرهنگی مجتمع 

آموزشــی  فرهنگی 
به عنوان  امين،  بانو 
ميزبــان نشســت، 
اينکه  به  اشــاره  با 
و  جــاری  گفتمان 

سراسری جامعه نوعی گفتمان التقاطی 
است، خاطرنشان کرد: «برای رسيدن به 
گفتمان جهان توحيدی، بايد دولتمردانی 
توحيدی تربيت کنيم. در اين باره، سند 
بســتر  آموزش وپرورش  بنيادين  تحول 
رســيدن به جهان توحيدی است.» وی 
افزود: «برای شــکل دادن امت اسالمی 
گفتمان  که  مدرســه هايی  بايد  حداقل 
مشــترک دارند دســت به دســت هم 
بدهند. برای رســيدن به امت اسالمی، 

نقش مدرسه نقشی جامع است.»
وی با تأکيد بر اينکه در صدر هستيم 
با شناســايی دشــواری های مدرسه و 
با هــدف تربيــت دولتمــردان آينده، 
خانواده هــا را ضلع جدی شــکل گيری 
گفتمــان جهان توحيدی قــرار دهيم، 
متذکر شد: «برای تحقق اين امر، مرکز 
تحول بنيادی را ايجاد کرده ايم؛ مرکزی 
که از مادران هم فکر مجموعة بانو امين 
شکل گرفته است تا به شکل طرح يک 
مطالبه، حرکت در مســير امت اسالمی 
را از جمع خود اوليا بيرون بياوريم. اوليا 
مطالبه گر تشکيل امت اسالمی هستند 
و خود را ســهيم و شــريک اين پروژه 

می دانند.»
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ثمينه نجاتی در پاسخ به اين سؤال که آيا کار آموزش خانواده متولی و مستولی حرفه ای دارد، متذکر شد: «همة اعضا 
و متوليان مرکز آموزش خانواده تحصيالت عالی دارند و متخصص با برنامه های ارائه شده برای خانواده ها و اوليا مرتبط 

است.»
وی تصريح کرد: «ما محتواهای ساده و عمومی را برای خانواده ها مطرح می کنيم و سعی داريم بيشتر به جمع کردن 
خانواده ها و ايجاد کانونی گرم و صميمی اقدام کنيم و مباحث پيچيده، فنی و بسيار تخصصی مطرح نمی کنيم تا ميزان 

استقبال اوليا را افزايش دهيم.»
نجاتی همچنين دربارة امکان حضور همسران در برنامه های آموزش خانواده گفت: «اگر «مادر» در خانواده حال خوبی 
داشته باشد و اين حال را بروز دهد و مادران با حالت تدافعی در جلسات ما شرکت نکنند و به آن ها بفهمانيم که تغيير، 

تحول و آموزش را از خود شروع کنند و بعد آن را به خانواده منتقل کنند، بسيار مؤثر و سازنده خواهد بود.»
اکبر عاليشاه نيز در پاسخ به سؤال فوق افزود: ما آموزش پدران را بسيار جدی می گيريم و بيشتر جلسات آ ن ها و برنامه های 

علمی و آموزشی را در نوبت های عصر قرار داده ايم تا بتوانند حضوری فعال داشته باشند. 
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 دکتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دکتراى برنامه ریزى درسى

 
همه ساله به طور معمول در بسياری از شهرها با تعطيالت غيرتقويمی مدرسه ها که غالبًا ناشی از آلودگی هوا يا بارش برف است 
مواجه بوده ايم. از آن رو که تعطيالت مزبور خيلی طوالنی نبودند، معلمان با فشرده  کردن کالس های درس خود يا با برگزاری چند 
کالس جبرانی، مانع از عقب ماندگی دانش آموزان می شدند. ليکن ورود ويروس کرونا به کشور ما و تعطيلی طوالنی مدت مدرسه ها 

در پی آن، شرايط خاصی را رقم زد که متفاوت از تعطيلی يکی دو هفتة سال های قبل بود.
در اين ايام، دغدغه های آموزشــی معلمان و مديران شــکلی ديگر به خود گرفت که شيوه های جبرانی گذشته را برنمی تابيد. 
صدا وسيما، همچون دوران دفاع مقدس، طريق تدريس از رسانة ملی را پيش گرفت که به داليل گوناگون، چندان اثربخش نبود. 

نابسامانی، سرگردانی و نگرانی سالمتی و آموزشی، و همچنين آفت بی کاری دانش آموزان در منزل، نمودار بود.
در اين برهه، توانمندســازی معلمان برای توليد محتوای آموزشــی و برگزاری کالس های مجازی ضرورت يافت. در اين راستا، 
عده ای از جمله نگارنده، در راستای ايفاي مسئوليت اجتماعی خود، به ياری معلمان شتافتند. بسياری از مدرسه ها به شيوه های 

مختلف و خالقانه به دنبال جبران عقب ماندگی درسی بچه ها با آموزش های غيرحضوری و ارائة محتوا در فضای مجازی بودند.
بنابراين، تهديد کرونا و تعطيلی مدرســه ها فرصتی پديدار ســاخت تــا معلمان در غياب دانش آموزان در مدرســه، از طريق 
فيلم های آموزشــی، در منزل دانش آموزان حضور يابند! بدين ترتيب، بســتری ناخواســته فراهم شــد تا گام نخست برگزاري 
 کالس معکوس که تهية محتوا و ترجيحًا فيلم آموزشــی معلم  ساخته و اســتفادة دانش آموز از آن در منزل است، برداشته شود. 
بر اين اساس، اميد می رود شرايط ايجادشده، نهضت يادگيری معکوس را در کشور تسريع بخشد؛ شيوه ای که می تواند بسياری از 

مسائل کالس های درس را رفع كند و لذت يادگيری را همراه با تسهيل و تعميق آن به ارمغان آورد.
در آخرين شماره از دورة اخير قصد داشتم به مالحظات و پيامدهای يادگيری معکوس که غالبًا به طراحی آموزشی در کالس 
درس مربوط  است، بپردازم. ليکن با جنبش و نياز فوری ساخت محتواهای آموزشی در پي تعطيلی مدرسه ها، ترجيح دادم نکاتی 

تکميلی را در ساخت فيلم آموزشی ارائه کنم و ديگر موارد را به فرصت و يادداشتی ديگر واسپارم.
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تصور اينکه قرار است کسانی تدريس ما را 
نگاه کنند، ممکن است قدری استرس در ما 
ايجاد کند. بنابرايــن، تدريس ما را در مقابل 
دوربين تحت تأثير قــرار دهد. در اين بخش 
١٠ نکته ارائه می شود که به شما معلم گرامی 
برای تدريــس بهتر در اين شــرايط کمک 

خواهد کرد.

 در ابتــداي كار از صدا و تصوير 
تصوير  معموًال  ما  نشويد.  ناخشنود  خود 
خود را در آيينه ای می بينيم که برخالف آنچه 
در فيلم خود مشــاهده می کنيم، هم بسيار 
شفاف اســت و هم حرکاتی که در آنجا از ما 
سر می زند قرينة حالت واقعی است. از اين رو، 
ابتدا ممکن است با ديدن تصوير خود در فيلم، 
حس آشنايی و رضايتمندی در ما شکل نگيرد. 
از سوی ديگر، هنگامی که صحبت می کنيم، 
لرزش تارهای صوتی با عبــور هوای گذرا از 
نــای، ايجاد صدا می کند. در اين حال، گوش 
ما بيشتر صدا را با ارتعاش اين تارها از درون 
بدنمان دريافت می کنــد که به طور طبيعی 
برای ما احســاس طنين و دلنشينی خاصی 
دارد. ليکن افراد ديگر صدای ما را با واســطة 
هــوا و از طريق امواج صوتی خارج  شــده از 
دهانمان می شنوند که به طور طبيعی نازک تر 
و ضعيف تر خواهد بود. چنين تفاوتی را ما با 
مشاهدة فيلم خود تجربه می کنيم و ممکن 
است در ابتدا احساس خوبی پيدا نکنيم. در 
هر دو حالت، اين حس به  مرور زايل و اين امر 
طبيعی قلمداد می شود. پس نسبت به تصوير 
خود حساسيت خاصی نداشته باشيد و صدای 
خود را بدون تغييــر در زير و بمی و صرفًا با 
حجمی باالتر، در مقابل دوربين به کار گيريد.

ممکن  كنيد.  اصالح  را  اشتبا  ه ها   
است در هنگام فيلم برداری از تدريس خود، 
دچار اشتباه لپی يا حتی علمی شويد. دقت 
در اين موضوع تأکيد مي شود، زيرا در فضای 
مجازی شــاهد بوده ايم کــه برخی، چنين 
مواردی را برجسته و حتی به شکل دابسمش 
نشر می دهند! البته معلم می تواند به محض 
توجــه و آگاهی، با خنده از آن رد شــود و يا 
اصالح  شــدة آن را (که توصيه بر اين است) 
تکرار کند. در انتخاب دوم، بهتر است حالت 
خــود را بر هم نزند و بعد از قدری ســکوت، 

مطلــب را تكرار كنــد و در تدوين فيلم، آن 
قسمت را حذف کند. در هر حال خوب است 
که آرام و شمرده صحبت کنيد تا کمتر دچار 

اشتباه شويد.

به  داشته  باشيد.  اعتمادبه نفس    
اين منظور الزم است به محتوا مسلط باشيد. 
همچنين، تصور کنيد بــرای محبوب ترين 
دانش آموزان کالستان تدريس می کنيد. حتی 
احساس کنيد قرار است با اين کار، به ايشان 
هديه بدهيد. در اين حال، کمی بلندتر سخن 
گفتن، قيافة افراد با اعتمادبه نفس را گرفتن و 
القاي «من می توانم» نيز مؤثر است. با وجود 
اين، در ابتدا منتظر انتقاد، قضاوت و تمسخر 
احتمالی باشيد، به خود هراس راه ندهيد و آن 
را فرصت تقويت خود بدانيد. گفتنی است که 

اغلب معلمان شرايطی مشابه دارند!

به  که  کســانی  نباشيد.  کامل گرا   
دنبال انجام کار بی نقص هســتند، معموًال با 
دچارشدن به وسواس، هم رنج زيادي می برند 
و هم حاصل کارشان يا به تأخير می افتد يا به 
سرانجام نمی رسد. برای اصالح اين وضعيت، 
توصيه می شــود در آغاز، تدريــس خود را 
مانند يک کالس حضوری، بدون قطع کردن 
فيلم، انجام چنانچه اشکاالتي جزئی در فيلم 
مشاهده کرديد، با صرف نظر از تغيير آن، در 
فيلم های بعدی اشكال را اصالح کنيد. با اين 
حال، واقع گرا باشيد. ما معلم هستيم و احتماًال 
دنبال کنندگان پرشماري نداريم. با اين محتوا 
می خواهيم به دانش آموزانمان آموزش بدهيم، 

نه اينكه فيلم هاليوودی بسازيم!

 ســناريو را به  مثابة طرح درس 
بدانيد. سناريوی فيلم آموزشی به  مثابة طرح 
درس اســت. اين هنر معلم است که اجزای 
فيلم همچــون اطالعات، مثال ها، تحقيقات، 
داستان، پرسش، کار عملی، شوخی و غيره را 
به شايستگی در جای خودش  به کار ببرد تا آن 
را برای دانش آموز لذت بخش و اثربخش کند. 
خوب است در ابتدای فيلم محتوای آموزشی 
خود را دسته بندی کنيد تا دانش آموز در هر 
مرحله از فيلم بداند در کدام قسمت قرار دارد. 
گفتنی است زمان فيلم آموزشی، به دليل نبود 
عوامل حاشيه ای معمول در کالس، به نصف 

تا ثلث زمان تدريس حضوری کاهش می يابد.

 به بچه هــا بگوييد فيلم آموزش 
مجازی سرگرمي نيســت. دانش آموزان 
بايد روش نگاه کردن فيلم آموزشــی معلم 
را يــاد بگيرند. آن ها بايد بدانند که اين فيلم 
با فيلم های مرســوم کــه در تلويزيون نگاه 
می کنند فرق دارد. بايد شــکيبا باشند و در 
پی جذابيت ويژه يا سرگرمی خاصی نباشند! 
بلکه الزم است وسايل موردنياز همچون قلم، 
دفتر يا کتاب را همراه داشــته  باشــند و به 
شــکل متمرکز و فعال از آن بهره مند شوند. 
البته ممکن اســت معلمان هنرمندی وجود 
داشته  باشند که بتوانند با روش سرگرم آموزی 
تدريس کنند. نگارنده در فيلم های خود، گاه 
کليپ های مرتبط و کوتاه جذاب يا خنده دار 
نيز اضافه می کند تا به عنوان زنگ تفريح، بر 

رغبت و همراهی مخاطب بيفزايد.

 هنر بيان داشته  باشيد. توجه به اين 
چند نکته در مقابل دوربين بسيار مفيد است. 
انرژی شــما در ارائه، با وجود نبود مخاطب 
حاضر، نبايد پايين باشد يا به  مرور پايين بيايد. 
صدای خود را باال و پايين ببريد و احساسات 
خود را در کالمتان بــروز دهيد. مخاطب را 
درگير کنيد و با مکثی کوتاه يا توقف فيلم از او 
فعاليتی را بخواهيد. بی تکلف و صميمی سخن 
بگوييد و گاه از خاطره يا شــوخی، همچون 

کالس درس، استفاده کنيد.

 پوشش خود را متناسب با كالس 
رعايت كنيد. پوشش شما می تواند رسمی 
يا غيررسمی باشد. اين موضوع به مخاطب، 
محتوا، جايگاه، خالقيت و شــخصيت شما 
بســتگی دارد. البته کسی از پوشش رسمی 
زيان نکرده  اســت. توصيه می شود با همان 
پوششی که ســر کالس برای دانش آموزان 
خود تدريس می کنيد در مقابل دوربين ظاهر 
شويد. طبيعی است که معلمان محترم خانم، 
مالحظات انتشار احتمالی فيلم را نيز خواهند 

کرد.

 تمرين و تحليــل كنيد و الهام 
بگيريد. برای معلمی که تدريس در مقابل 
دوربين را تجربه نکرده، بسيار مهم است که 
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فيلم برخی از معلمانی را که به  زعم وی ارائه ای 
شايسته داشته اند، با دقت نگاه کند. سپس با 
الهام از ايشان، سناريويی برای تدريس خود 
در مقابل دوربين تنظيم و ارائه کند. باالخره 
در بازبينی و تحليل آن، يا با بهره گيری از نظر 
ديگران، نقاط قوت و ضعف خود را بشناســد 

و با دقت و ممارست، سبک خود را برگزيند.

 در فيلم بــرداری با تلفن همراه 
امروزه  بگيريد.  نظــر  در  را  نكته  چند 
بسياری از گوشی های همراه قابليت بااليي در 
فيلم برداری دارند. از اين رو می توانيد از دوربين 
گوشی، با رعايت نکات زير، به جای دوربين 

فيلم برداری استفاده کنيد:

zoom

 از باالتريــن کيفيت ضبــط و بدون زوم 
استفاده کنيد. وقتی تصوير را زوم می کنيد، 
پيکســل های مربوطه بزرگ می شوند و افت 

کيفيت زيادی را شاهد خواهيد بود.

 دوربين را به صورت افقی در دست بگيريد 
يا روی ســه پايه قرار دهيد، زيرا در غير اين 
صورت در دو طرف ويديو حاشــيه ای سياه 
ايجاد می شــود. ابعاد اســتاندارد برای ضبط 

ويديو ۱٦*٩ است. وقتی دوربين را به صورت 
افقی قرار می دهيد، لنز دوربين در سمت چپ 
شما واقع شــود تا تصوير وارونه ضبط نشود. 
تنها در موارد خاص، مانند ضبط ويدئو برای 
IGTV اينستاگرام، به  ناچار بايد دوربين را در 

حالت عمودی قرار دهيد.

 قبل از ضبط فيلــم، لنز دوربين را تميز 
کنيد. لنز دوربين در تماس با دست موجب 

تاری تصوير  يا خطا در فوکوس می شود.

 ميزان شارژ باتری و حافظة گوشی را قبل 
از ضبط کنترل کنيد و گوشــی را در حالت 

پرواز يا بی صدا قرار دهيد.

 ترجيحًا در زمان فيلم برداری، ســوژه در 
وسط کادر باشــد، مگر زمانی که قرار است 
بــا روش های حذف پردة ســبز، تصويرها يا 

نوشته هايی نمايش داده شوند. در اين حالت 
بهتر است شــما در يک سوم سمت راست يا 
يک ســوم ســمت چپ تصوير قرار بگيريد. 
همچنين، حتمًا سوژه در مقابل نور و دوربين 

پشت به نور باشد.

 نرم افزارهای فيلم برداری گوشی قابليت 
فوکوس خودکار دارند. به اين معنا که با تغيير 
موقعيت ســوژه، فوکوس تغيير می کند. اين 
قابليت هميشه خوب نيست و گاه مشکل ساز 
می شود! مثًال وقتی دستتان حرکت می کند، 
دوربين می خواهد فوکوس مجدد انجام دهد 
و اين باعث می شــود لحظه ای تصوير شما از 
حالت وضوح خارج شود. لذا توصيه می شود 
در نرم افزارهای گوشی، چند لحظه انگشتتان 
را در دايره ای ســفيدرنگ که وســط صفحه 
اســت، نگه  داريد تا تنظيم روی سوژه قفل 
شود. در اين حال، اگر از نرم افزار ضبط فيلم 
خود گوشی راضی نيستيد، توصيه می کنم از 

اپليکيشن «Filmic Pro» استفاده کنيد.

 بهتر اســت بــرای ضبط صــدا از يک 
ميکروفون بيرونی، از جمله هدفون گوشــی، 

استفاده کنيد تا کيفيت صدا بهتر شود. 
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تجربه های معلمی من

 در اين بخش، 
تجربه های معلمی 

خانم صبوری را 
دنبال می کنيم 
که در وبالگش 

گزارش می کند؛ تازه 
معلمی که امسال 
در نخستين سال 

خدمت، معلم علوم 
تجربی و تفکر و 

سبک زندگی کالس 
هشتمی هاست. اين 

هم از مطلب وبالگِی 
اين روزهای او.

 دکتر نرگس سجادیه، عضو هیأت علمى دانشگاه تهران
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 سعیده اصالحى، معلم منطقه 15 تهران

۱۸

  

از معلم جان روشن يافتيم
«معلــم بايــد نيروی فکــری متعلم را 
پرورش دهد و او را به ســوی اســتقالل 
رهنمون شود و قوة ابتکار او را زنده کند».  

استاد شهيد مطهری

گرِم رفتن از خويش ام، رو به سوی آينده
تا هميشه با من باش ای طلوع پاينده
از بلوغ هر روزن، عطر نور می چينند
زائران خورشيدند شاخه های بالنده 

در ســايه ســار محبت زالل ات به فردا 
می انديشــم. فردايی که بايــد پا به پای 
گنجشــک های کوچک و بازيگوش، کنار 
پنجره بايستم و باليدن و بهار ماندن را در 

گوش آينده سازاِن حقيقی زمزمه کنم.
فردايی کــه بايــد روی نيمکت چوبی 
تماشا بنشينم و به شکوفه هايی بيانديشم 
که قرار است دنيايی رنگين کمانی بسازند 
و با هياهوی شادمانة خويش راه حل های 
بهتری برای فراموش کردن غم های ريز و 

درشت جهان بيابند .
معلــم عزيــزم از تو آموختــم که بايد 
چشــم هايم را با بصيرت صميمی آينه ها 
آشنا کنم و درخشش لبخند را در چهرة 

فرشتگان زمينی ببينم.
بــه احترام نــام آســمانی ات، تمام قد 
می ايســتم و هم صدا بــا تمــام ابرها و 
چشمه ها می خوانم: روزت فرخنده باد ای 

پيامبر دانايی.

جواد محقــق در ســال ١٣٣٣ 
در همــدان بــه دنيا آمد. در ســال 
١٣٥٨ بــه عنوان دبير به اســتخدام 
آموزش وپرورش درآمد و ســال ها در 
مدارس شهري و روستايي به تدريس 
پرداخت. او در ســال ١٣٦٩ با توجه 
به سابقة تدريس در دوره هاي مختلف 
آموزشي و نيز، فعاليت هاي فرهنگي و 
مطبوعاتي، به عنوان سردبير ماهنامة 

«رشــد معلم» انتخاب شد و به مدت ١٣ سال در اين سمت ماند. وي بعدها 
سردبيري ماهنامه هاي «رشد جوان»، «رشد كودك» و فصلنامه هاي «جوانه» 

و «رشد آموزش هنر» را هم برعهده گرفت.
از ديگر فعاليت هاي فرهنگي اين معلم، شاعر و پژوهشگر مي توان به تأسيس 
انجمن ادبي ميالد، عضويت در شــوراي طرح و برنامــة خانة روزنامه نگاران 
جوان، عضويت در شوراي شعر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، دبير 
علمي بيش از پانزده جشنوارة ملي در حوزة شعر، داستان، كتاب و مطبوعات، 
عضو هيأت علمي جايزة كتاب ســال، جايزة ادبي جالل آل احمد، جشنوارة 

بين المللي شعر فجر، ... اشاره كرد.
از اين معلم شــاعر تاكنون ده هــا جلد كتاب براي كــودكان، نوجوانان و 
بزرگ ســاالن منتشر شده اســت كه برخي از آن ها عبارت اند از: «قصة مرد 
بزرگ پاپتي»، «مردي چو آفتــاب»، «معلمان خوب من»، «خواب خوب»، 

«تاوان عشق»، « باران بهانه بود» و ....

      
مي توان در سايه اش آموختن          گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، ياد آموختيم         پس، سويداي سواد آموختيم
از پدر گر قالب تن يافتيم           از معلم جان روشن يافتيم
اي تو کشتي نجات روح ما        اي به طوفان جهالت نوح ما

يک پدر بخشنده آب و گل است    يک پدر روشنگر جان و دل است
ليک اگر پرسي کدامين برترين     آنکه دين آموزد و علم يقين
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« اين» را کنار می زند و «آن» می آورد

بی ابر و باد ، چشم تو باران می آورد
حاال اشاره های تو يعنی: نسيم، پر

دل های پشت پنجره: پر، ياکريم: پر
بر بام ها صدای سفر می چکد هنوز
بارانی از پرنده و پر می چکد هنوز
دنيا اگر قفس، همه آزاد می وزند

اين ابرهای خيس که در باد می وزند
رو می کنم به عشق، به مسئول معجزه
وقتی مسيح چشم تو مشغول معجزه
بی جبرئيل، «علم االنسان» می آورد
دنيا به چشم های تو ايمان می آورد

 
بامدادی که تفاوت نکند ليل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
صوفی از صومعه گو خيمه بزن بر گلزار
که نه وقتست که در خانه بخفتی بيکار
بلبالن وقت گل آمد که بنالند از شوق

نه کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشيار
آفرينش همه تنبيه خداوند دلست
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

چند شعر از اين معلم شاعر تقديم به شماست.

   
در سال هاي سخت دبستان

در برگه هاي زخمي امال
قسطنطنيه غلط مي شد
تا تركه هاي نازك آلبالو

گل هاي سرخ بكارد
در دست هاي من

حاال در اين هواي مه آلود
در كوچه ها و خيابان هاش

مانند جوي
روانم

اما دريغ، نمي دانم 
اين روزهاي خوشايند

پاداش واژه هاي صحيح است
يا غلط؟

من چوب را به جرم چه مي خوردم؟!

    
نه درختان سيب از شكوفه

سرباز مي زنند
نه مرغان از خواندن 

مي ايستند
حتي كالغان

قارقار خويش را 
سرداده اند

بايد رسيده باشي
بهار!

اين هياهو 
بيهوده نيست.

 
جنگل تمام خودش را 

در برگ هاي سوزني كاج
تكثير كرده است

اما هنوز هم
تصويرهاي سرو و صنوبر

در البالي درختان هست.

| | |  



۲۰

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

 در بخش نخست، به کارآمدی کالس 
درس پرداخته شــد و طی آن، «کالس 
برای تدريس معلــم» در مقابل «کالس 
برای يادگيری دانش آموزان» قرار گرفت. 
برای  بارها  پيش تــر  که  مبنايی  مطابق 
هر  کرده ايم،  تعريــف  محيط  کارآمدی 
ساختمان و محيط کارآمد بايد تسهيلگر 
مهم ترين رويدادهايی باشد که به درستی 
ديگر،  سوی  از  شده اند.  تعريف  آن  برای 
مهم ترين رويداد در مدرســه، يادگيری 
اســت و حتی تدريس رســمی معلم، 
روش ها،  اقسام  و  انواع  از  يکی  به عنوان 
زمانی ارزش دارد که به شــکلی مؤثر، به 

يادگيری دانش آموزان بينجامد.
در شمارة پيشين، تصويری کلی و عمومی 
از کالس درس مهيا شده برای تدريس و 
تسهيلگر فعاليت با رويکرد معلم محوری و 
همچنين تصويری از يک محيط يادگيری 
بــا رويکرد دانش آموزمحور ارائه شــد. 
در اين شــماره به يکی از اساسی ترين 

و  معماری  حــوزة  با  مرتبط  راهکارهای 
طراحی مبلمان محيط های يادگيری اشاره 
می شود که کمک می کند، کالس درس به 
تســهيلگر يادگيری و مبتنی بر حمايت 
جهت  در  دانش آمــوزی  فعاليت های  از 

يادگيری در آن محيط تبديل شود.

      

كالس كارآمــد، به عنــوان تســهيلگر 
فرايندهــای يادگيــری در آن محيــط، 
همة  کــه  دارد  اوليــه ای  ويژگی هــای 
فضاهــای يادگيــری بايد واجــد آن ها 
باشــند تا دوست داشتنی شــوند و اين 
جذابيت های محيطی به کارآمدی آن ها 
کمک کند؛ ويژگی هايــی از قبيل نور و 
روشنايی طبيعی، تهوية طبيعی مناسب، 
چشــم اندازهای زيبای داخلی و بيرونی، 
اســتفاده از رنگ به شــکل هدفمند و 
مؤثر، احساس تعلق و مالکيت نسبت به 

محيط کالس، احساس همسان با حس 
موجــود در محيط خانه، ايجاد  محيطی 
با قابليت های اجتماعی و مواردی از اين 
دســت، که در مجموعه مقاالت مدرسة 
دوست داشتنی مجلة رشد معلم در سال 
تحصيلــی  ٩٦- ١٣٩٥ به برخی از آن ها 
پرداخته شــد. اما اين کالس کارآمد، به 

مجموعه تصاوير شماره  ۲ 
انعطاف پذيری برای سهولت در 
ايجاد تنوع تركيب های جمعی 
و انفرادی

 
مجموعه تصاوير شماره ۱

 انعطاف پذيری برای 
انتخاب روش های 
گوناگون يادگيری

بخش دوم
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طور ويژه بايــد در زمينة انعطاف پذيری 
در محيط ظرفيت بســيار زيادی داشته 
باشد. شايد بتوان گفت يکی از مهم ترين 
ويژگی های هر کالس درس که آن را به 
محيطی کارآمد تبديل می کند، پويايی و 

انعطاف پذيری آن است.

      

انعطاف پذيری در محيط كالس درس 
ثمرات و نتايج بسيار کارآ و مؤثری در پی 
دارد. در ادامه به برخی از آن ها به اختصار 
اشــاره می كنيم. اشــارات زير، مقدماتی 
نظری هســتند که طی آن هــا برخی از 
اهداف و نتايــج انعطاف و پويايی محيط 
شناخته می شود. البته راهکارهای عملی 
و کاربردی مرتبط، به کمک تصويرهايی 

از نمونه های موردی برخی مدرسه ها قابل 
دستيابی هستند:

الف) انعطاف برای تغيير روش
امكان  منعطــف  يادگيــری  محيــط 
پشتيبانی از شيوه های گوناگون يادگيری 
را دارد و معلــم می توانــد در زمان های 
متفاوت كالس، به راحتی سبك و سياق 
راهبری فراگيرنــدگان را در جهت ذيل 
به يادگيــری تغيير دهــد. در مجموعه  
تصويرهای ١ دبســتانی را می بينيد كه 
در آن نــوع مبلمان و فــرش محيط به 
گونه ای اســت كــه انعطاف پذيری برای 
استفاده از روش های گوناگون يادگيری، 
ماننــد يادگيری انفــرادی، يادگيری در 
در  يادگيری  و  دوســتانه،  گفت وگــوی 

تدريس معلم در آن وجود دارد.

ب) انعطــاف  بــرای تغييــر در 
تركيب های فردی و جمعی

كالس پويــا و منعطف امكان چيدمان 
منعطف با حداقل زمان را فراهم می كند. 
اين امــكان به ســهولت شــكل گيری 
تركيب های گوناگــون جمعی و انفرادی 
در كالس كمك می كند و از نحوة تعامل 
بين دانش آموزان به شكل های گوناگون 
تصويرهای ٢  مجموعه  می كند.  حمايت 
متعلق به يك دبيرستان دورة دوم هستند 
كه در آن ها حمايت مبلمان محيط برای 
تنوع تركيب های جمعــی و انفرادی در 
گوشــه و كنار كالس را می توان مشاهده 
كرد. نوع شكل هندسی ميزها به گونه ای 
اســت كه می توان آن ها را به شكل های 
متفــاوت در كنار هم چيد و تركيب های 
گوناگــون  فــردی و گروهــی را فراهم 

ســاخت. در ضمن  فرش كف و سكوی 
مجاور پنجره ها هم به اين موضوع كمك 

می كنند.

ج) انعطاف  بــرای افزايش ظرفيت 
كالس!

بــه  منجــر  معمارانــة  تمهيــدات 
انعطاف پذيــری در كالس، زمينه هايی را 
فراهم می كند كه حتــی بتوان ظرفيت 
كالس را تــا حدودی افزايــش داد. اين 
افزايش ظرفيت گاهی به كمك جداره های 
جمع شو و امكان ادغام يا تفكيك آسان دو 
فضای مجاور يكديگر، با تغيير در مساحت 
كالس هم توأم است. البته تمهيدات اين 
چنينی، ضمن اهميت و تأثير فراوانی كه 
در انعطاف پذيــری محيط دارند، معموًال 
بسيار پرهزينه هستند و ما در اين مقاله 
به آ ن ها نمی پردازيم. اما روش های ديگری 
هم وجــود دارند كه با هزينه  ای بســيار 
مناســب، انعطاف پذيری محيط را منجر 
می شوند. اين روش ها می توانند ظرفيت 
كالس را به كمك افزايش سرانة مفيد در 
يك كالس با مســاحت ثابت و معين باال 
ببرد. مجموعه تصويرهای  ٣ دبستانی را 
نشان می دهند كه در آن مفروش شدن 
فضای كالس ، بــه افزايش فضاهای قابل 
استفاده برای نشســتن و انجام فعاليت 

كمك می كند.

د) انعطاف  برای چند عملكردی شدن
منعطف نمودن كالس درس و محيط 
يادگيری باعث می شوند آن محيط قابليت 
چندعملكردی شــدن را پيدا كند. يعنی 
بتواند عالوه بر اينكه كالس درس باشــد 

۲۱

 
مجموعه تصاوير شماره ۳ 
افزايش ظرفيت كالس 
با فرش كردن و امكان 

نشستن در هر موقعيت 
از يك كالس
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۲۲

و از عملكرد تدريس معلم پشتيبانی كند، 
از عملكردهای ديگر هــم حمايت كند. 
مجموعه تصويرهای ٤ به خوبی نشــان 
می دهند چگونه هر كالس درس ظرفيت 
پيدا می كند به يــك كارگاه، غذاخوری 
يا ســايت رايانه تبديل شود، بدون اينكه 
تابلوی آن محيط بخواهد اين عنوان ها را 

به خود ببيند.

ه) انعطاف  برای استقبال از تغييرات 
آينده

و  انسان محور  محيط هايی  مدرســه ها 
اجتماعی هستند. فعاليت های  انسانی و 
اجتماعی هم در گذر زمان تغيير می كند. 
برای اينكه محيطی بتواند همواره بستر 
فعاليت های اجتماعی و انســانی باشــد، 

بايد بتواند به ســرعت خود را با تغييرات 
آينــده تطبيق دهد. بــه خصوص زمانی 
كه اين تغييــرات در تحــوالت مرتبط 
بــا دگرگونی های نظريات، ســبك ها و 
ســامانه های جديد يادگيــری كه هنوز 
شناخته نشــده اند، تركيب شود. محيط 
منعطف به شــكل بهتری خــود را برای 

تطبيق با تغييرات آماده می كند.

  
نتايج مفيد و ارتقادهندة كارآمدی محيط 
كالس درس در پی انعطاف پذيری و پويايی 
محيط آن كالس، بسيارند. شايد هر يك از 
آن ها  بتواند موضوع مختص به يك گفتار 
جداگانه باشــد. البته كارآمدی هر كالس 
به انعطاف  و پويايی آن محدود نمی شــود 

و اينجا بايد گفــت، كالس درس كارآمد 
موضوع بسيار چندبعدی و پردامنه ای است 
كه هر يك از ابعاد آن ارزش بااليی دارد و از 
اين جهت شايستة توجه و كنكاش در هر 

يك از اين ابعاد است.
اميد آن اســت كه اين دست مقاالت 
بتواننــد حساســيت معلمــان خالق و 
كارآمد را نســبت به باال بردن ظرفيت 
كارآمدی محيط های يادگيری، به كمك 
معماری آن محيط هــا، افزايش دهد و 
احساس نياز به انواع زمينه های ارتقا در 
كارآمدی مدرسه ها به كمك اين معلمان 
خالق به دســت اندركاران و متوليان آن 
مدرســه ها ســرايت كند تا روز به روز 
شــاهد افزايش كارآيــی در محيط های 

يادگيری باشيم. 

 مجموعه 
تصاوير شماره  ۴ 
انعطاف محيط برای 
عملكرد های گوناگون

مجموعه 
تصاوير شماره ۵

تغييرات در نظريه ها 
و سبك های يادگيری 
در گذر زمان؛ 
ضرورت انعطاف  برای 
استقبال از تغييرات 
آينده
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۲۳

دکتر سید حشمت اهللا مرتضوی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان - تصویرگر: سید میثم موسوى

 بــه تازگــی از دانشــگاه عالمــه 
طباطبايی در رشتة مديريت و برنامه ريزی 
هفتة  بودم.  شده  فارغ التحصيل  آموزشی 
اول مهرماه تمام شد و سه بار  ابالغ من را 
تغيير دادند. پيش مسئول آموزش رفتم. 
در حال گفت و گو بودم که مرد جوانی وارد 
شد و به مسئول آموزش گفت: «به تنهايی 
دانش آمــوزان را ثبت نام کردم. همه چيز 
برای شروع سال تحصيلی آماده است، اما 
من تنها هستم. حداقل يک نفر را به عنوان 

معاون آموزشی معرفی کنيد.» 

دبيرســتان تازه تأســيس بــود. هيچ 
امکاناتی نداشــت و از امکانات مدرسة 
نوبت صبح اســتفاده می كرد. رو به من 
کرد و گفت: رشتة تحصيلی تان چيست؟ 
خود را معرفی کردم. با سماجت و اصرار 
فراوان، ابــالغ کاری را به عنوان معاون 
آموزشــی گرفــت و ســاعت ١٢ ظهر 
راهی روســتای راک در ٢٥ کيلومتری 

شهرستان دهدشت شديم. 
 دانش آمــوزان را ثبت نــام کرده بود. 
١١٠ دانش آموز دختر و پسر از پايه های 

اول تا ســوم نظام جديد داشــت. آقای 
کالس ها  شــروع  صف  روز  آن  صادق 
را برگــزار کرد. برخــی از دانش آموزان 
را به کالس فرســتاد و برخی ديگر، به 
دليل نداشــتن معلم، در حياط مدرسه 
دور هم جمع شــدند. بــا هم گفت و گو 
می کردند. به اتــاق کوچکی رفتيم که 
دفتر مدير، معاون و اســتراحت معلمان 
بود. در اتاق را بست و گفت: «شما سال 
اولتان اســت و تجربــة تدريس نداريد. 
الزم اســت با فرهنگ و آداب و رســوم 
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۲۴

روســتا آشــنا شــويد. اغلب مردم اين 
روستا از ســادات سيد محميد و طايفة 
دشــمن زياری هســتند. يک خانوادة 
افغانی و تعداد کمی هم از طوايف ديگر 
داريم. اکثر آن ها طرفدار نمايندة کنونی 
تعصب  دانش آموزان  هســتند.  مجلس 
خاصــی به نمايندة خــود دارند. عادت 
دارند در هر گفت و گويــی به بهانه های 
مختلــف از نماينده شــان تعريف کنند 
و کارهای صورت گرفته در شهرســتان 
را به ايشــان نســبت دهند. پس سعی 
کنيد نســبت به اين موضوع حســاس 
نشــويد و تالش کنيد مســائل سياسی 
وارد محيط آموزشــی نشود. اين را هم 
می دانم که شــما طرفــدار آن نبوديد. 
نمايندة  دربــارة  مطلبی  می رود  انتظار 
کنونی مجلس نگوييد. نکتة ديگر اينکه 
اين دانش آموزان همديگر را می شناسند 
و اغلب آن ها با همديگر نســبت فاميلی 
دارند. کوچک ترين اتفاقی که در مدرسه 
رخ می دهد، همة مردم متوجه می شوند. 
مواظب باشــيد و به گونه ای عمل کنيد 

که متانت و وقار شما حفظ شود.» 
اين توضيحــات درس بزرگی بود. در 
طول دو ســال به مهمانی نرفتم. قبل از 
روز معلم بــه دانش آموزان می گفتم در 
روز معلم برای من هديــه نياوريد. اگر 
اصرار داريد ســعی کنيد؛ هدية شــما 
نوشــته ای  يا  دفتر  معمولی،  خودکاري 
با تبريک روز معلم باشــد. آقای صادق 
از من خواســت قبل از شروع کالس ها 
جلــوی مدرســه بايســتم و اســامی 
دانش آموزانــی را که بــا تأخير می آيند 
خيلی  کار  ابتــدای  کنــم.  يادداشــت 
کم رو بودم و نمی توانســتم در چشمان 
دانش آمــوزان، به خصــوص دختــران، 
نگاه کنم. ســرم را پايين می انداختم و 
اسامی آن ها را می نوشتم، غافل از اينکه 
بعدهــا فهميدم اکثر آن ها مشــخصات 
واقعی خــود را نمی گفتند. واقعيت اين 
اســت که نمی دانستم چه کارهايی بايد 
انجام دهم. آقای صادق شــرح وظايف 
معاون آموزشــی را به من نشــان داد و 
گفت: «اين کارهــا را بايد انجام دهيد. 
با وجود ايــن، باز هم ســردرگم بودم. 
فهرســت حضور و غيــاب معلمان را به 
مــن داد و گفت مســئوليت اين کار به 

عهدة شماست. عالوه بر آن، در برقراری 
نظم مدرســه، به خصوص ورود و خروج 

معلمان و دانش آموزان، نظارت کنيد.»
 مدرسه دو حياط داشت؛ حياط پشت 
و حياط جلــوی کالس ها. در زنگ هاي 
تفريــح، دختران را به حياط پشــتی و 
پســران را به حياط جلويی بفرستيد تا 
اســتراحت کنند. بارها از من خواست 
صف عصرگاهی را برگزار کنم، ولی من 
هر بار به دليل ترس از صحبت کردن در 

جمع و کم رويی، امتناع می کردم.
 هفتة سوم به مدرسه نيامد. بايد صف 
برگزار می شــد. پيغام داده بود صف را 
برگزار کنيد و دانش آموزان را به کالس 
بفرســتيد. کتاب روان شناسی پرورشی 
دکتر ســيف در دفتر مدرســه بود. 
شيوه های مطالعه را انتخاب کردم. تيتر 
مطالب را سريع يادداشت كردم و با هر 
زحمتی، صف را برگزار کردم. و برايشان 

از شيوه هاي مطالعه گفتم. 
هفتة چهــارم بود که معلم رياضی به 
دفتر آمد، برگة سؤال رياضی را به من 
داد و گفت ســاعت دوم آزمون داريم. 
لطفــًا ١٥ برگه کپی بگيريد. داشــتم 
کپی می گرفتــم که آقای صادق گفت: 
«گاو يکــی از دانش آموزان اين کالس 
از بين رفــت. خيلی ناراحت اســت و 
نمی توانــد در آزمون شــرکت کند. به 
معلم رياضی بگوييد هفتة بعد امتحان 

برگزار کند.» 
می کند،  شــوخی  می کردم  فکر  ابتدا 
ولی او با جديت گفت: «همة ســرماية 
خانوادة ايشــان اين گاو بود که از دست 
رفت. از طريق فروش شير و ماست اين 
گاو امرار معاش می کردند. لوازم التحرير 
خود را هم از اين طريق تهيه می کرد.»

 وقتــی ماجرا را برای معلم رياضی که 
اهــل يزد بود، تعريف کــردم، با صدای 
بلند خنديد و گفــت: «آقای مرتضوی، 

مسخره ام می کنيد!»
 بــه آرامــی از او خواســتم از کالس 
بيرون بيايد. واقعيــت را برايش تعريف 
کردم. اشک از چشمانش سرازير شد و 
مبلغی پول به مدير دبيرســتان داد که  

به دانش آموز بدهد.
 يک ماه از سال تحصيلی گذشته بود 
که معلــم اقتصاد پيغــام داد نمی تواند 

براي تدريس به اين روســتا بيايد. آقای 
صــادق گفت: «مدير و معــاون بايد در 
هفته شــش ســاعت تدريــس موظف 
داشته باشــند. تدريس اين درس را به 
عهــده بگيريد و از هفتــة بعد به جای 

ايشان تدريس کنيد.»
 قبل از تدريس، موضــوع را مطالعه 
کردم. ده نفــر از دانش آموزان ابتدايی 
محلــه را به خانــه آوردم و بــا دادن 
شــيرينی، از آن ها خواستم به تدريس 
مــن گوش دهنــد. ٢٠ دقيقه تدريس 
کردم. از آمادگی خــود مطمئن بودم. 
وقتی برای اولين بار به عنوان معلم وارد 
و  دانشگاهی  رشتة  شدم،  درس  کالس 
دانشگاه محل تحصيل خود را برايشان 
گفتم. دانش آموزان مرا می شــناختند. 
قوانين کالســی را با زبان مثبت روی 
تخته نوشــتم. موضوع درس را اعالن و 
تدريس را آغاز کردم. دو دختر و هفت 
پسر در آن کالس بودند. وقتی به چهرة 
آن هــا نگاه کــردم، متوجه شــدم ١٨ 
چشــم به من نگاه می کند. دست هايم 
به لــرزش در آمدند، ولــی تدريس را 
ادامــه دادم. هنگام تدريــس، يکی از 
دانش آموزان ســؤال کــرد، اقتصاد در 
لغت يعنی چه؟ قبل از ورود به کالس 
درس، با مطالعه موضوع درس، خود را 
برای تدريس آمــاده کرده بودم، اما به 
معنی لغوی اقتصاد فکــر نکرده بودم. 
استرس  شد،  مطرح  ســؤال  اين  وقتی 
تمام وجودم را فرا گرفت. دســت وپای 
خــود را گم کردم، زيرا نمی  توانســتم 
با اطمينان به اين ســؤال پاسخ دهم. 
تجربة الزم را نداشتم و نتوانستم پاسخ 

قانع کننده ای پيدا کنم. 
تدريــس را نيمه کاره رهــا کردم و به 
دفتر رفتم. حاضر نشــدم دوباره به آن 
کالس بروم. بعد از آن جلســه، فرهنگ 
فارسی معين را خريدم. از آن به بعد، هر 
وقت می  خواســتم خود را برای تدريس 
آماده کنم، معنی لغــوی کلمات را هم 
پيدا می  کردم تا ديگر دچار اين مشکل 

نشوم. 
هفتة پنجم در حال تدريس بودم که 
توپ فوتبال به شيشــة پنجره خورد و 
شکســت. صدای داد و فرياد دانش آموز 
دختری که کنار پنجره نشسته بود، بلند 
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شــد. چون حياط مدرسه زمين فوتبال 
بود، غالبــًا توپ به پنجره می خورد ولی 
اولين بار بود شيشة پنجره شکست. آن 
روز مدير مدرســه کليدهای مدرسه را 
دســت من داده و به مرخصی رفته بود. 
کالس شلوغ شــده بود و آن دانش آموز 
مرتب گريه می کرد. گويی ذرة شيشه ای 
در چشم دانش آموز فرو رفته بود. مرتب 
گريه می کرد. بالفاصله کليد ها را به يکی 
از معلمان دادم. حادثه را برايش تشريح 
کــردم و گفتم بعد از اتمــام کالس ها 
چراغ ها را خاموش و پنجره ها را ببندد و 
در ورودی مدرسه را قفل کند. با کمک 
دو تا از دانش آموزان، دانش آموز مجروح 
را به ميدان روستای راک منتقل کرديم 
که اغلب ماشين های مسافربری از آن جا 
مســافران را جا به جــا می کردند. هيچ 
کدام از معلمان ماشين نداشتند. منتظر 
ماشــين بوديم که جوانی قوی هيکل، با 
چماق بزرگی در دســت و فرياد کنان، 
به ســمت ما آمد. مــن او را ديده بودم 
و نمی دانســتم قصد جان مــرا دارد. با 
وجودی که تأکيد کرده بودم کســی به 
خانوادة دانش آمــوز صدمه ديده چيزی 
نگويد، اما يکی از دختران، قبل از رفتن 
ما به شــهر، حادثه را بــه خانواده گفته 
بود. چند قدم مانده به رسيدن جوان به 
من، اهالی روســتا او را گرفتند. از مردم 
ســؤال کردم مشکل چيســت؟ گفتند 
آمده بود شــما را کتک بزند. می گويد 
اين از بی عرضگی شماســت که شيشه 

وارد چشم خواهرم شده است. 
نمی دانســتم چه بگويــم. بعد از چند 
دقيقه گفتم: تقصير من چيست؟ شيشة 
پنجره شکست، من که نشکستم. حياط 
دانش آموزان  و  اســت  بزرگ  مدرســه 
مجبورنــد زنگ تربيت بدنی را در آن جا 
برگزار کنند. ما چاره ای جز اين نداريم. 
بــدون توجه به هياهو و ســر و صدای 
برادر دانش آموز و ســاير مردم که به او 
تاختــه بودند و سرزنشــش می کردند، 
دختر را به شهر دهدشت برديم. پزشک 
شيشــه را از چشم او در آورد. فردای آن 
روز در دفتر دبيرستان نشسته بودم که 
همان دانش آموز وارد شــد و از واکنش 
بــرادرش اظهار ناراحتی کــرد. پس از 
معذرت خواهــی گفت بــرادرم کينه ای 

نيست. زود از کوره در می رود و زود هم 
از کردة خود پشيمان می شود. خواهش 
می کنــم بــه دل نگيريــد و موضوع را 
فراموش کنيد. گفتم، ما معلم هســتيم 

و فراموش می کنيم. 
دانش آمــوز از کالس بيرون رفت که 
يکــی از معلمان با ناراحتــی وارد دفتر 
شــد. چندين بار با خود گفت: «خودم 

مقصرم. خاک بر سرم.»
 پرســيدم: چه شــد؟ چــرا ناراحت 

هستيد. 
گفــت: «روی صندلی نشســته بودم، 
دانش آموزان دختر و پسر دور من حلقه 
زده بودند. با هم گفت و گو می کرديم که 
يکی از دانش آموزان پســر دست خود 
را دور گردنــم انداخت و گفت آقا معلم 
نامــزد داريد؟ بچه ها همــه خنديدند و 
من از شــدت عصبانيت کالس را ترک 

کردم.»
 امتحانات نوبت اول فرا رســيد. مدير 
دبيرســتان گفت: «ابالغ برايتان صادر 
کــرد ه ام. آزمون هــای هماهنــگ را از 
شهرســتان بگيريد و با خــود بياوريد. 
يکــی از روز هــا، ســه کالس آزمــون 
هماهنــگ داشــتند. اوراق امتحانی را 
از واحد امتحانات گرفتم و به مدرســه 
برگه های  مرتضوی،  گفت:  مدير  آوردم. 
امتحان يکــی از درس ها را نياورديد. تا 
دير نشده است برگرديد و بياوريد. سوار 
ماشين شدم که يکی از دختران روستا 
که بزرگ ســاالن درس می خواند، رو به 
من کرد و پرسيد، چرا سوار شديد؟ چه 

شد؟ 
دست بردار نبود. ماجرا را بازگو کردم. 
در ميــان جمــع گفت: «تــو چه جور 
معاونی هســتی که برگه هــای آزمون 

نهايی را فراموش می کنی؟» 
پاسخی ندادم و از ماشين پياده شدم. 

وارد ادارة آموزش و پرورش شدم. 
ورقه هــا را گرفتم و به مدرســه بردم. 
امتحانات تمام شــد. دانش آموزان را به 
کالس فرســتادم و خودم هم به کالس 
رفتــم. درس روان شناســی تدريــس 
«هيجان ها»  درس  موضــوع  می کردم. 
بود. هنگام تدريس متوجه شــدم چند 
نفر از دانش  آموزان به شــدت به خنده 
افتاده اند و قادر بــه کنترل خندة خود 

نيستند. ظاهراً قضيه از اين قرار بود که 
يکــی از دانش  آموزان، درحين تدريس، 
کتابــش را باز کرده و تصويــر نوزادان 
تــازه متولد شــده ای را که هــر کدام 
حالت  های هيجانــی خاصی ماننِد گريه 
و خنده داشته اند، به ساير دانش  آموزان 
نشــان داده و با گويش محلی، جمله ای 
طنز آميز در ارتبــاط با آن تصوير گفته 
بــود. به اين ترتيــب، دانش  آموزانی که 
صدايش را شــنيده بودند، خنده شــان 
گرفته بود و ديگر نتوانسته بودند خندة 
خود را کنتــرل کننــد. فضای کالس 
ناگهان آشفته شــد. ديگر دانش  آموزان 
نيز به جای توجه به کالس و درس، به 
آنان که می  خنديدند، نگاه و با هم نجوا 
می كردند. کنترل کالس از دستم خارج 
شــد. در حالی که به دانش  آموزان نگاه 
می  کردم، در ايــن فکر بودم که چگونه 
فضای حاکم بــر کالس درس را عوض 
کنم و با دانش  آموز خاطی چه برخوردی 
داشــته باشــم؟ در حالی که به فکر راه 
حل بودم، تصميمات زيــادی از ذهنم 
گذشت تا اينکه به ياد روش  های تغيير 
رفتــار افتادم. خيلی ســريع همه را در 
ذهنم مرور کردم تا عكس العمل مناسب 
آن رفتار را پيدا کنم. اصل «اشــباع يا 
سيری» را انتخاب کردم. از دانش آموز 
مورد نظر خواســتم پــای تخته بيايد. 
با اصــرار جلوی کالس آمد. شــادمانه 
از او و ســاير  دانش آموزان خواســتم 
که همه با هم بخندنــد. دانش  آموزان 
می  خنديدند و من از آن  ها می  خواستم 
کــه هم چنــان ادامه دهند، تــا اينکه 
باالخره از خنديدن خســته شــدند و 
همه با هم، ضمــن عذر خواهی، گفتند 
کــه ديگر نمی  توانيــم بخنديم. به اين 
ترتيب، انجام اين عمــل، نه تنها باعث 
تغييــر رفتار آن دانش  آموز شــد، بلکه 
دوســتی و صميميت خاصی در کالس 
درس ايجاد كرد. ديگر تا پايان ســال 
تحصيلــی شــاهد چنين رفتــاری از 
هيچ يــک از دانش  آمــوزان نبودم. از 
ســال ١٣٨٠ تاکنون در تربيت معلم و 
دانشــگاه فرهنگيان تدريس می کنم و 
در درس اصــول و روش های تدريس، 
خاطرات سال اول را متناسب با موضوع 

تعريف می کنم. 
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در برابــر و مخالف با کلمــة تنازع از 
کرد.  استفاده  می توان  متعددی  کلمات 
مواســاه، ايثار و گذشــت، صلح جويی و 
تعامل از جملة اين عبارت ها محســوب 
می شــوند، امــا همچنان کــه به نظر 
می رســد روح حاکم بر تنــازع جدايی، 
تفرقه، ظلم و دشمنی است، روح حاکم 
بر مفهوم مخالف تنازع نيز عبارت هايی 

مانند محبت و وحدت هستند.

 
 موضوع محبت در برگيرندة بسياری 
از مکارم اخالق اســت. اين کلمه مادر 

خوبی هاست و در بيان اهل بيت مطهر، 
دين جز محبت نيســت. ســامان دهی، 
دوست داشتن و دشمن داشتن وظيفة 
هر مســلمان در طول زندگــی دنيايی 
اوســت؛ اينکه دوستان خدا را دوست و 

دشمنان خدا را دشمن بدارد. 
در خصوص موضــوع محبت به چند 
نکته اشــاره می کنيــم: معنای محبت، 
محبــت از نگاه قرآن، اجزا، ريشــه ها و 

نقش محبت در تعليم و تربيت.

  
داشــتن،  دوســت  معنای  به  محبت 
عشــق ورزيــدن، شــفقت، صميميت، 

مهربانی، عطوفت، عالقه، مودت و انس 
و معنای فلســفی آن ابتهاج به شــیء، 
اشــتياق روحــی، ارادت بــه محبوب، 
تمايل قلبی، توال و هواخواهی است. به 
نظر می رســد محبت نوعی رابطة قلبی 
بين انسان با انســان ديگر يا با خداوند 
و يا با اشــيای مادی در طبيعت است. 
اين تعلق روحی باعث می شــود محب 
شــيفته، دلداده، عالقه مند، ارادتمند و 
هواخواِه محبوب شود. انسان ها در طول 
زندگی خــود با محبت زندگی می کنند 
درجه  نشان دهندة  آن ها  محبوب های  و 
و مقام مادی و معنوی آن ها هســتند. 
رشد عقلی انســان ها آن ها را به سمت 
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۲۷

و  ماندگارتر  ارزشــمندتر،  محبوب های 
عظيم تر راهنمايی می کند، در غير اين 
آن  حد  پايين ترين  در  محبــت  صورت 
باقی می ماند و به رشــد و تعالی انسان 

نمی انجامد.

   
 محبــت يک واژة بســيار مهم قرآنی 
اســت که بر مبنای آن می توان ارتباط 
و جايــگاه بســياری از آيات قــرآن را 
فهميد. پروردگار عالــم در قرآن کريم 
به صراحت و بــا تأکيد، آنچه را به عنوان 
خالق و آفرينندة آفرينش می پسندد يا 
ناپسند می داند بيان کرده و صريح ترين 
کلمه بــرای بيان اين خوشــايندی يا 
ناخشنودی، کلمة ُحب است. به همين 
منظــور، بــرای مربيــان و معلمان، در 
مواردی بيســت گانه، بــه آنچه خداوند 
ناپسند می شمارد اشاره  دوست  دارد يا 
می کنيم. الزم به ذکر اســت، اين موارد 
کامــًال قابل شــمارش، اندازه گيــری و 
محاســبه هســتند و بی ترديد بهترين 
شاخص برای دين داری انسان ها، تنظيم 
رفتار آنان با دوســت داشتن های خالق 
هستی است. متأسفانه مربيان و متوليان 
آموزش در خصوص بيان اهميت عظيم 
اين موضوع بسيار کوتاهی می کنند و در 
فضای مدرسه ای، بزرگداشت الزم برای 
آنچه خدادوســت يا دشــمن می دارد، 

وجود ندارد.

     
را  نيکوکار  افــراد  خداوند   1
دوست دارد. محسنين کسانی هستند 
که در آشــکار و پنهان انفاق می کنند، 
خشــم خود را فرو می خورند و از گناه 

مردم درمی گذرند: 
يَن (بقره،  َوَأْحِســُنوا ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْحِســنِ

آية١٩٥).
اِء َواْلَكاِظِميَن  رَّ اِء َوالضَّ رَّ الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ
اْلَغْيــَظ َواْلَعاِفيــَن َعــِن النَّــاِس َواَهللاُ ُيِحبُّ 

اْلُمْحِسِنيَن( آل عمران، آية ١٣٤).
َواَهللاُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن (آل عمران، آية ١٤٨).
َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن 

(مائده، آية ١٣).
2 خداونــد توبه کننــدگان را 
دوست دارد. توبه کننــده کسی است 
که مدام در حــال برطرف کردن موانع 
مسير بازگشت خود به سمت خداست و 

بر آن مراقبت می کند:
ابِيَن (بقره، آية ٢٢٢). ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ التَّوَّ

دوست  را  پاکيزگان  خداوند   3
دارد. توجه به اين نکته ضروری اســت 
که پاکی جــزو ارکان و مقدمات ايمان 
اســت و در واقع پروردگار عالم با بيانی 
ديگــر درصــدد بيان اهميــت پاکی و 
جايــگاه آن در منظومة ايمان اســت: 
ــُروا َواَهللاُ ُيِحبُّ  ِفيِه ِرَجاٌل ُيِحبُّــوَن َأن َيَتَطهَّ

ِريَن (توبه، آية١٠٨).  هِّ اْلُمطَّ
4 خداوند تبعيــت از پيامبر و 
جانشينانش را دوست دارد. پاداش 

تبعيت کنندگان بخشش گناهان است:
ُقْل ِإن ُكنُتــْم ُتِحبُّوَن اَهللاَ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم 
اهللاَُّ َوَيْغِفــرْ َلُكــْم ُذُنوَبُكْم َواَهللاُ َغُفــوٌر رَِّحيٌم 

(آل عمران، آية٣١).
دوســت  را  متقين  خداوند   5
دارد. شــاخص تقوا امانت داری است و 
خداوند کســانی را که به عهد و پيمان 
خود وفادار می مانند دوســت دارد. روح 

حاکم بر تقوا عهد و پيمان داری است:
... بََلی َمــْن َأْوَفی به عهده َواتََّقــی َفِإنَّ اَهللاَ 

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (آل عمران، آية٧٦).
ِتِهْم ِإنَّ اَهللاَ  ـی ُمدَّ وا إَِلْيِهــْم َعْهَدُهْم إِلـَ َفَأِتمُّ

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (توبه، آية ٤).
َفَما اْســَتَقاُموا َلُكْم َفاْســَتِقيُموا َلُهْم ِإنَّ اَهللاَ 

ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن (توبه، آية ٧).    
6 خداوند صابرين را دوســت 
دارد. صابرين کســانی هستند که در 
سختی ها و شدائد نه سست می شوند و 

نه ناتوان:
ابِِريَن.  َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا َواَهللاُ ُيِحبُّ الصَّ

(آل عمران، آية ١٤٦).
دوست  را  متوکلين  خداوند   7
دارد؛ کســانی که وقتی عزم کردند، به 
مقدمات  ظاهراً  می کنند.  توکل  خداوند 
توکل دو چيــز اســت: خوش خلقی و 

مشاوره:
ا  َفِبَما َرْحَمٍة مِّــَن اَهللاِ لِنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظ

ــوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضُّ
َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشــاِوْرُهْم ِفي اْألَْمِر َفِإَذا َعَزْمَت 
ِليَن.  ْل َعَلــی اَهللاِ ِإنَّ اهللاََّ ُيِحــبُّ اْلُمَتَوكِّ َفَتــَوكَّ

(آل عمران، آية١٥٩).
8 خداوند افراد عادل را دوست 

دارد:
ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (مائده، آية ٤٢).

َفَأْصِلُحــوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِســُطوا ِإنَّ اَهللاَ 
ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (حجرات، آية ٩).

ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن (ممتحنه، آية ٩).
9 خداوند جهادگــران در راه 

خدا را دوست دارد.
ا  يِلِه َصف ِإنَّ اَهللاَ ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِفي َســبِ

َكَأنَُّهم ُبْنَياٌن مَّْرُصوٌص (صف، آية٤).

10 خداوند پاکان و کســانی را 
تالش  ديگران  شدن  پاک  برای  که 

می کنند دوست دارد:
ِريَن (بقره، آية ٢٢٢).  َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ

      
   

1 خداوند افراد متعدی، متجاوز 
و ظالم را دوست ندارد:

َوَال َتْعَتــُدوا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن (بقره، 
آية١٩٠). 

َوَال َتْعَتُدوا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن (مائده، 
آية٨٧).

ًعــا َوُخْفَيًة إِنَّــُه َال ُيِحبُّ  اْدُعــوا َربَُّكْم َتَضرُّ
اْلُمْعَتِديَن (اعراف، آية ٥٥).

2 خداوند افرادی را که در زمين 
اين  ندارد.  دوست  می کنند،  فساد 
فساد می تواند در تباه کردن کشاورزی و 
دامداری و حتی فساد در تباهی انسان و 
زاد و ولد و نسل انسان هم باشد. به نظر 
می رســد هر جا پروردگار دربارة فساد 

بيانی دارد، مصداق بارز آن يهود است:
َوِإَذا َتَولَّــی َســَعی ِفي اْألَْرِض لُِيْفِســَد فيها 
َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْســَل َواَهللاُ َال ُيِحبُّ اْلَفَساَد 

(بقره، آية ٢٠٥).
َوَيْســَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَســاًدا َواَهللاُ َال ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن (مائده، آية٦٤).
اَر اْآلِخَرَة َوَال َتنَس  َواْبَتِغ ِفيَما آَتــاَك اُهللا الدَّ
ْنَيا َوَأْحِســن َكَما َأْحَســَن اُهللا  َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

| | |  



إَِلْيَك َوَال َتْبِغ اْلَفَســاَد ِفــي اْألَْرِض ِإنَّ اَهللا َال 
ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن (قصص،  آية٧٧).

ندارد  دوست  را  ربا  خداوند   3
و عامــل آن را مصداق انســان بســيار 

ناسپاس می داند:
َدَقاِت َواَهللاُ َال ُيِحبُّ  بَا َوُيْرِبي الصَّ َيْمَحُق اَهللاُ الرِّ

اٍر َأِثيٍم (بقره، آية٢٧٦). ُكلَّ َكفَّ
خدا  از  نافرمانــی  خداوند   4
و رسول را دوســت ندارد و آن را 

مصداق کفر می داند:
ُسوَل َفِإن َتَولَّْوا َفِإنَّ اَهللاَ َال  ُقْل َأِطيُعوا اَهللاَ َوالرَّ

ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن (آل عمران، آية٣٢).
إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن (روم، آية٤٥).

کســانی  و  ظالمان  خداوند   5
را  ديگران  خوب  کار  پاداش  که  را 
نمی دهند و در تالفی گناه ديگران 

زياده روی می کنند، دوست ندارد:
الِِميَن   َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهــْم َواَهللاُ َال ُيِحبُّ الظَّ

(آل عمران، آية ٥٧).  
الِِميــنَ (آل عمــران، آية  َواَهللاُ َال ُيِحــبُّ الظَّ

.(١٤٠
ْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح  َوَجَزاُء َســيَِّئٍة َســيَِّئٌة مِّ
الِِميَن  (شوری،  َفَأْجُرُه َعَلی اَهللاِ إِنَُّه َال ُيِحبُّ الظَّ

آية ٤٠).
فخرفروش  متکبر  خداونــد   6
را دوســت ندارد. مصداق اين تکبر 
و فخرفروشــی در چند نکته ذکرشــده 
اســت: اول: تکبرنداشــتن در برابر خدا 
و شــرک نورزيدن به او. دوم: احسان به 
والدين. سوم: احســان به خويشاوندان. 
چهارم: احســان بــه يتيمــان. پنجم: 
احسان به افراد مسکين. ششم: احسان 
به همســايگان نزديک. هفتم: احســان 
به همسايگان دور. هشــتم: احسان به 
دوستان و هم نشــينان. نهم: احسان به 
واماندگان در ســفر. دهم: احســان به 
کســانی که رزق و روزی آنان در دست 

ماست:
ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًال َفُخوًرا (نساء، 

آية ٣٦).
َك لِلنَّاِس َوَال َتْمِش ِفي اْألَْرِض  ْر َخدَّ َوَال ُتَصعِّ
َمَرًحا ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر (لقمان، 

آية ١٨). 
ا َعَلی َما َفاَتُكــْم َوَال َتْفَرُحوا ِبَما  لَِّكْيَال َتْأَســوْ

آَتاُكْم َواَهللاُ َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخور (حديد، 
آية ٢٣).

7 خداوند افراد خيانت پيشه را   
دوست ندارد:

انًا َأِثيًما (نســاء،  ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ
آية ١٠٧).

 ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ اْلَخائِِنيَن  (انفال، آية ٥٨).
اٍن َكُفــوٍر (حج،  ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحــبُّ ُكلَّ َخــوَّ

آية٣٨).
8 خداوند مســرفان را دوست 

ندارد:
ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوا إِنَُّه َال ُيِحبُّ  َوآُتوا َحقَّ

اْلُمْسِرِفيَن (اعراف، آية ٣١).
9 خداوند مستکبران را دوست   
ندارد؛ چه استکبار ظاهری و چه پنهان 
در قلــب و دل. خداونــد هيچ کــدام را 

دوست ندارد.
وَن َوَما ُيْعِلُنوَن  َال َجَرَم َأنَّ اَهللاَ َيْعَلُم َما ُيِســرُّ

إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن (نحل، آية ٢٣).
10 خداوند شادخواری مغرورانه 
دوست  را  متمول  مردم  بی غمانة  و 

ندارد:
ـُه َقْوُمُه َال َتْفــَرْح ِإنَّ اَهللاَ َال ُيِحبُّ  ِإْذ َقــاَل لـَ

اْلَفِرِحيَن (قصص، آية ٧٦).
نظام ارزش گذاری دين اسالم بر مبنای 
قرآن اســت. اين نظام ارزشی می تواند 
به گــزاره ای قابل ارزيابی تبديل شــود 
و مــالک برخوردهای مربيان و معلمان 
آموزش  نظام  متأســفانه  باشد.  مدرسه 
به صراحت  آنچــه  خصوص  در  کشــور 
دوست داشــتنی های  به عنوان  قرآن  در 
حساسيت  اســت،  آمده  عالم  پروردگار 
ندارد و نمی تواند آن را به اصول و قوانين 
آموزش وپرورش  محکــم  و  تغييرناپذير 
خــود تبديل کند! در جامعة آموزشــی 
کشور به ندرت می توان مدرسه ای را در 
برابر اسراف حساس دانست، درحالی که 
اسراف دشمنی با امر مؤکد قرآن است. 
تعــدی و تجاوز بــه حقــوق ديگران، 
فخرفروشی، خيانت و آرايش های جديد 
مفهوم خيانت، اســتکبار، شاد خواری و 
نمايش های جديد آن و بســياری ديگر 
از مواردی که در متن يادشــده اند، در 
محيط های آموزشــی کشور رواج دارند 

و مربيان و معلمان با وجود آسيب های 
فراوانی کــه در ايــن حوزه ها متحمل 
برخوردهای  آغــاز  نقطــة  می شــوند، 
تربيتی و آمــوزش خود را جايی غير از 
اين مــوارد جســت وجو می کنند. الزم 
اســت در خصــوص هرکــدام از موارد 
برنامه ريزی های  محبــت  بيســت گانة 
مفصل آموزشــی و تربيتی صورت گيرد 
و از اولين لحظــات ورود دانش آموز به 
پيش دبستان  از  آموزشــی،  محيط های 
تا پايــان متوســطة دوم، ايــن موارد 
به عنوان فرمان های الهی و منشــورهای 
مستحکم موردتوجه قرار گيرند. تبديل 
هرکدام از موارد بيســت گانة يادشده به 
سرفصل های رفتاری و تربيتی، نيازمند 
فرصت مناسب ديگری است که به ياری 
خداوند انجام خواهد شــد. متأسفانه يا 
خوش بختانه اخبار آموزشــی و تربيتی 
برخی کشورهای مهم در عرصة آموزش، 
از استفادة فراوان آگاهانه يا غير آگاهانة 
آنان از اين منشــور الهی حکايت دارد. 
اميــد اســت بازگشــت و اســتفاده از 
کامل ترين کالم الهی در بين مسلمانان 
هم رايج شود و مهجوريت قرآن در بين 

اصلی ترين مخاطبان آن رفع شود.

   
 وادار کردن انسان به انجام يک عمل، 
به دو صورت کلی قابل انجام اســت: يا 
عمل به زور اجبــار يا عمل به اختيار و 
عالقه. حالت اول، يعنی عمل بر اساس 
اجبــار و زور، باز به دو صــورت اتفاق 
می افتد: اجبار بر اساس استدالل عقلی 
و منطقی، يا اجبار بر اســاس استبداد و 

اجبار محض.
 حالت عالقه و اختيار هم يا براســاس 
محبت و عالقة قلبی اســت يا بر اساس 

مهر و محبت کاذب و غيرواقعی.
 عمل براســاس محبت «تبعيت» نام 
دارد و عمل براســاس عقل و استدالل 
«اطاعــت» ناميده می شــود. فهميدن 
تفــاوت تبعيت و اطاعت نيــز در نظام 
آموزشــی بســيار مهم و اساسی است. 
تبعيت به ســنخيت منجر می شــود و 

۲۸| | |  



درنهايت ماندگاری و بقا دارد و می تواند 
در حوزة اخــالق و رفتار انســان ها به 
تغييرات ماندگار و قطعی منجر شــود، 
درحالی که اطاعت نمی تواند اين کارکرد 
را داشته  باشــد و صرفًا می تواند زمينة 
تغيير و تبديل شدن اطاعت به تبعيت را 
فراهم ســازد. بر همين اساس نيز قرآن 
کريــم به نقش تبعيت در هدايت تأکيد 
کرده و درآيات فراوان به اهميت تبعيت 
پرداخته شده است. آية ١٠٢ سورة بقره 
به همين نکته اشــاره دارد: «َوَلن َتْرَضی 
َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَری َحتَّی َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل 
ِإنَّ ُهــَدی اَهللاِ ُهَو اْلُهَدی َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواَءُهم 
َبْعــَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اَهللاِ ِمن 

َوِليٍّ َوَال َنِصيٍر». 
در آيات متعدد ديگر قرآن، به تحذير 
مردم از گام های شــيطان و دشمن (َوَال 
ْيَطاِن)، پرهيز از تبعيت  َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ
از هوا و هوس (َفــَال َتتَِّبُعوا اْلَهَوی)، پرهيز 
از راه های بی منشــأ و فراوان (َوَال َتتَِّبُعوا 
ــُبَل)، پرهيز از تبعيــت از غير خدا  السُّ
(َوَال َتتَِّبُعــوا ِمن ُدونِــِه) و پرهيز از تبعيت 
راه مفســدين (َوَال َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن) 
اشــاره شــده اســت. در اين مجموعه 
آيات، دشمن انسان فقط دنبال اطاعت 
نيست، بلکه دنبال تبعيت است، زيرا در 
تبعيت روح و روان انســان ها به تسخير 
درآمده اســت، درحالی کــه در اطاعت 
فقط جسم انسان ها به تسخير درخواهد 
آمد. متأسفانه در نظام آموزشی، مربيان 
متربيان  کــردن  اطاعت پذير  درصــدد 
هســتند تــا تبعيت پذيری آنــان! زيرا 
همان طور که گفته شــد، فرايند اطاعت 
اگر بر اســاس زور باشد، به سرعت قابل 
انجام است و اگر بر اساس عقل و منطق 
هم باشــد، باز نسبت به ايجاد محبت و 
تبعيت پذيــری ناشــی از ايجاد محبت، 
بســيار راحت تر است. لذا تغيير رويکرد 
نظام آموزشــی به ايجــاد فرايند پايدار 
تغيير از طريق آموزش محبت و متعاقب 

آن تبعيت، ضروری به نظر می رسد.
 در خصوص محدودة اطاعت و تبعيت 
و اينکه حوزة تأکيد قرآن بر لزوم اطاعت 
به چه موضوعاتی مربوط است، در زمان 

مقتضی بيان خواهد شد.
 درنهايــت می توان به اهميت موضوع 
محبــت واقف شــد؛ هرچنــد در قرآن 
وجود  مقدســی  و  فراوان  امرونهی های 
دارد، اما آنچه در ذيل کلمة محبت قرار 
می گيرد، ريشة بسياری از امرونهی های 
قرآن اســت. از ســوی ديگــر، راهبرد 
مديريت محبت در جامعة دينی بســيار 
تعيين کننده و کاربردی اســت. لذا در 
اين بحث به موضــوع محبت از جوانب 

گوناگون می پردازيم.

   
 ســير منطقی و معقول شــکل گيری 

محبت به اين ترتيب است:
 اول) انسان ها با موضوعی يا شخصی 
آشنا می شــوند. بی ترديد شناخت ماية 
اوليه و حياتی محبت اســت. انسان ها 
چيزی را دوســت خواهند داشــت که 
آن را بشناســند و هرچــه از جزئيات 
دل بستگی های  شوند،  باخبر  بيشتر  آن 
آن ها بيشتر می شود. برای مثال، آنچه 
باعث می شود شخصيت های سينمايی، 
ورزشی و هنری در بين مردم محبوب 
شــوند، از توزيع فــراوان اطالعات ريز 
و درشــت دربــارة اين افراد نشــئت 
می گيرد؛ از صــورت و ظاهر گرفته تا 
روابط شــخصی خانوادگی و اجتماعی 
آنــان؛ به طوری که گاهــی رنگ، غذا، 
عطر موردعالقه و بســياری از مســائل 
خصوصی و فردی آنــان در بين مردم 
منتشــر می شود و به خصوص جوانان و 
نوجوانان بــه تقليد از آنان می پردازند. 
لذا می تــوان گفت، هر مقــدار دانش، 
آگاهــی و علم مــا دربارة شــخص يا 
موضوعی افزايش پيدا کند، آن شخص 
در افق دوست داشــتنی های ما وارد  و 
ميزان ورود ما به دايرة محبت او زيادتر 

می شود.
دوم) مرحلــة ارزيابی اســت. در اين 
مرحله چنــد موضــوع موردتوجه قرار 

می گيرد:
١. ضروری يا غيرضروری بودن نياز؛ 
٢. جسمی است يا روحی بودن نياز؛ 

٣. انحصاری يا غيرانحصاری بودن نياز؛
٤. واقعی يا غيرواقعی بودن نياز؛

٥. قابل دســترس يا غيرقابل  دسترس 
بودن نياز؛

٦. معقول بودن يا نامعقول بودن بهای 
به دست آوردن و برطرف کردن اين نياز؛
٧. دوطرفه بودن يا يک طرفه بودن نياز؛

٨.  دائمی يا موقت بودن نياز.
ارزيابی های  درصورتی کــه  ســوم) 
انجام شده مثبت باشد، تعقيب و پيگيری 
موضوع از راه هــای گوناگون موردتوجه 

قرار می گيرد.
چهــارم) درنهايــت، ســير محبت 
به دســتيابی واقعی يا مجــازی منجر 
می شــود و پس  از آن محبت شروع به 
زايش می کند. اولين و ارزشــمند ترين 
ثمرة محبت، سنخيت و هم شکلی است. 
لذا زمانی که کسی شبيه کس يا چيزی 
شده اســت، يعنی محبت به بار نشسته 
و شــروع به زايش کرده اســت. در اين 
مرحلــه زدودن محبت هــای غيرواقعی 
در مرحلة ســختی قرار می گيرد و ديگر 

نمی توان به راحتی آن را از بين برد.
تبعيت  به  محبــت  درنهايت  پنجم) 
می رســد. در تبعيت ديگر اســتدالل و 
منطق حاکم نيست. در اين مرحله فرد 
نمونة کوچکی از محبوب می  شود، مانند 
او فکر می کند و می تواند رفتار محبوب 
را در موضوعات جديد پيشگويی کند و 
انجام دهد. در اين مرحله محبت به اوج 

خود رسيده است.
 همان طور که از ظاهر بحث پيداست، 
ايــن چرخه دو ســو دارد و می تواند در 
يک سو افرادی را تربيت کند که عاشق 
خداوند و اهل بيت هستند و آرزويی جز 
شهادت ندارند. از ســوی ديگر افرادی 
که عاشق هواهای نفســانی و شيطانی 
هســتند و از هيچ فسق و فجوری دور و 
مبرا و روی گردان نيستند. در اين حالت 
به طور متعارف و معمــول نمی توان به 
بازگشــت اين افراد اميد فراوان داشت. 
لذا بايد اين چرخة بسيار مهم و حياتی 
بحث آموزش وپــرورش را از نقاط اولية 

آن مورد دقت قرارداد.   
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۳۰

 به دنبال جدی شــدن خطر شيوع 
ويروس کرونا در اوايل اســفند ســال 
٩٨، مدرســه های ايران تعطيل شدند. 
از همان ابتدا، برخی مدرســه ها طبق 
آموزش  هدايــت  با  مــدون،  برنامه ای 
رســمی به فضــای مجــازی، مانع از 
شــدند.  آمــوزش  رســمی  تعطيلــی 
فرســتادن فيلم های آموزشی، تدريس 
در قالــب فايل های صوتــی و برگزاری 

شــرايطی  حاصل  مجازی،  آزمون های 
بود که تمامی دلسوزان تعليم و تربيت 
را بــا حداکثــر تــوان و بضاعت علمی 
بــه کار گرفت تــا در کنار شــيوه های 
نويــن تدريس، با به کارگيــری راهکار 
کنند؛  تجربــه  را  آمــوزش  جديدتری 
شيوه ای که هرچند به کارگيری آن در 
برخی مراکز علمی سابقه داشت، اما تا 
اين زمان هنوز در مدرســه ها جايگاهی 

 دکتر  سهیال نعیمى، دبیر تاریخ، تهران
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۳۱

جدی نيافته بود. شايد به جرئت بتوان 
اذعــان کرد که آمــوزگاران و دبيران و 
آموزش وپرورش،  رسمی  متوليان  ساير 
پــس از ســپری شــدن ايــن بحران، 
همچنان از اين ظرفيــت مفيد در کار 
تدريس بهــره گيرند.تهديــد کرونا در 
کنــار تمامــی پيامدهــای اجتماعی و 
اقتصادی و روانی خــود، فرصتی برای 
عرضة توانمندی های فردی فراهم کرد 
و به صراحت نشان داد که فقط عشق به 
خدمت اســت که می تواند يک آموزگار 
مدرسة اســتثنايی و يک دبير را، پس 
ميدان  وارد  بازنشســتگی،  ســال ها  از 
کند و در عمل نشــان دهد که او در هر 
شرايطی در کنار دانش آموز خود است.

نبايد فراموش کرد که غالب اختراعات 
و اکتشافات بشر از کهن ترين روزگار همه 
مديون همين تهديدها بوده و هستند؛ 
تهديدهايی که اگر نبودند، چه بسا هرگز 
فرصتی برای خلــق راهکارهای جديد 
فراهم نمی شــد. اين جريــان، روندی 
چنانچه  است.  بشــر  زندگی  در  دائمی 
اشاره شد، فرصت پيش رو ظرفيتی تازه 
در آموزش رسمی کشور به وجود آورد 
که هرچنــد جايگزين آموزش حضوری 
را  مطلوب  فضــای  حداکثر  امــا  نبود، 
امکانات  حداقــل  از  بهره گيــری  برای 
موجود فراهم کــرد. از آنجا که همواره 
مواجه شــدن با تهديدها اجتناب ناپذير 
است، سؤال اصلی اين است که چگونه 
می تــوان قبــل از بروز و ظهــور آن ها 
خود را آمادة مقابله با چنين شــرايطی 
کرد؟ به تعبيری ديگــر، آيا برای خلق 
فرصت و تجربــه ای جديد، همواره بايد 
منتظر تهديدی جديد بود؟ اينجاســت 
که می طلبــد متوليان آموزش وپرورش 
بــا بهره گيری از تجربه هــای اخير، در 

برخورد با چنين موقعيت هايی روشــی 
ضمن  تا  باشــند  داشــته  منســجم تر 
پيش  از  برنامه ريــزی  از  برخــورداری 
معايب  و  محدوديت ها  از  تعيين شــده، 
راهکارهای قبلی دور باشــند و از بروز 
جلوگيری  آموزشی  مختلف  سليقه های 
شود. چرا که هرگونه بی دقتی و اهمال 
در اعمال روش های جايگزين آموزشی، 
نه تنهــا نتايج مثبتی در پی ندارد، بلکه 
زمينه ساز بی ميلی و بی رغبتی آموزشی 
می شــود  مخاطبان  و  فراگيرندگان  در 
و بــه اتالف وقت و هــدر رفتن نيروی 

انسانی می انجامد.
 برخی از مدرســه ها از همان روزهای 
ابتدايی دســت به کار شدند و به بهانة 
آموزشــی،  فرصت  نــدادن  دســت  از 
کالس های مجازی خود را به طور جدی 
گاه تا ســاعت ١٤,٣٠ ادامه دادند. در 
اين ميان، برخی مدرسه ها نيز با استناد 
به اينکــه هيچ آموزشــی را جايگزين 
آمــوزش حضوری نمی دانســتند، تنها 
فرصت های طاليی را از دســت دادند. 
ماحصــل هــر دو نگــرش، اعتراض و 
نارضايتی دانش آمــوزان و اوليا بود که 
آموزشی  برنامه های  فشردگی  از  برخی 
دانش آموزان  روانی  ناآرامی  روزهای  در 
و برخی نيز از بی تفاوتی اوليای مدرسه 
و بالتکليــف گذاشــتن دانش آمــوزان 

گله مند بودند.
به نظرمی رسد، وقت آن رسيده  است 
که نهاد رســمی تعليم و تربيت برای 
تجربه هايی،  چنين  تکرار  از  جلوگيری 
برنامه ای مدون برای تشــکيل ستادی 
مجــرب و تدبيرهايــی ارزنــده برای 
مواجهه با شرايطی مشابه داشته باشد 
و با مشــخص کردن متولی خاص در 
آموزشــی  مديريت  شــرايطی،  چنين 

را بــر عهده بگيــرد تــا دانش آموزان 
از ســردرگمی و اعمــال ســليقه های 
مختلف آموزشی در امان بمانند. شايد 
الزم باشــد اين ســتاد از اکنون برای 
ســال جديد تحصيلی فعاليت خود را 
آغاز کند و درس های هر رشــته را به 
تفکيــک، به صورت ضبط شــده و زير 
در  مختلف،  رشته های  متخصصان  نظر 
فضايی آرام و بدون شــتاب، در اختيار 
مدرســه ها قــرار دهد تا در شــرايط 
نيز  دبير  تأمين نشدن  حتی  يا  مشــابه 
روند آموزشی به شــکل مطلوب ادامه 
يابد. ضمن تشــکر از تمامی متصديان 
آموزش وپــرورش در تدويــن و پخش 
برنامه های آموزشی از طريق رسانه های 
ملــی، و تقدير از تالش هــای خالصانة 
آنــان در اين زمينه، بايــد اذعان کرد 
گاه شــتاب زدگی در تدوين و برگزاری 
کالس های آموزشی، مانع از بهره گيری 
مطلــوب دانش آموزان شــد. حال که 
مجازی  فضای  از  بهره گيــری  ظرفيت 
در تدريس مدرسه ای بر همگان مسلم 
شده  اســت، شــايد وقت آن باشد که 
متوليــان رســمی آموزش وپرورش، با 
فاصله گرفتن از ناديده گرفتن و حذف 
اين روش، در تدريس برخی از درس ها 
يا حتی در مواقعی که با مشکل نيروی 
انســانی، به خصوص در کالن شــهری 
چون تهــران، روبه رو هســتند، از آن 
بهــره گيرند. يادمان نــرود که پديدة 
کرونا، در کنار تمامی پيامدهای منفی 
خــود، فرصتــی فراهم کرد تا نشــان 
دهد معلمان و فرهنگيان اين کشــور، 
برخالف مؤسسه های آموزشی، هميشه 
در کنار دانش آموزان خود حضور دارند 
و تنهــا نيت آنان عشــق به خدمت به 

دانش آموزان اين مرز و بوم است. 
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برای اينکه يادگيری واقعی در دانش آموزان شــکل بگيرد، نياز 

اســت بين آن ها و موضوع يادگيری رابطه برقرار شود. اين رابطه به معنای 
مرتبط شــدن موضوع يادگيری بــه نيازها و عواطف وجودی دانش آموز اســت، 

به طوری که در او به افزايش انگيزش بينجامد. چنين رابطه ای با ايجاد بســتر يادگيری 
مبتنی بر حل مســئله١ محقق می شود. در اين بســتر، يادگيری در موقعيت های واقعی حل 

مسئله ايجاد می شود و يادگيرندگان به طور فردی يا گروهی در شرايط واقعی زندگی به حل مسائلی 
می پردازند که يک راه حل واحد ندارد (سيف، ۱۳۹۰: ۲٢١-۲١٨). برای درک عميق تِر آن يادگيری  که 

با وجود دانش آموز مرتبط است، از نظر ونگه٢ در رابطه با «يادگيری موقعيتی»٣  کمک می گيرم. يادگيری 
موقعيتی به اين معنی است که يادگيری تنها در موقعيت هايی رخ مي دهد که با زندگی واقعی ارتباط دارند 
و با تکاليف اصيل طراحی شده اند. اين موقعيت ها در اساس، ماهيت اجتماعی دارند و به زمان و مکان بافتی 
بستگي دارند که دانش آموز در آن واقع است. برای فراهم کردن زمينة به کاربستن اين نوع از يادگيری، بايد 

از نظريه های سازه گرايی اجتماعی٤  استفاده کرد (ايلريز، ۲۰۰۹: ۲١٨-۲٠٩).
ســال تحصيلی ۹۹-۱۳۹۸ پر بود از مســئله هايی که به تعطيلی مکرر مدرسه منجر شد. هر کدام از 
اين مسئله ها، اگر با وجود فردی دانش آموزان مرتبط باشد، می تواند زمينة يادگيری دربارة آن مسئله 
باشــد. در اين شــماره، يک فعاليت از کتاب «بازی ها و تمرين ها» اقتباس کرده ام که با اجرای آن 

به صورت حضــوری يا مجازی، می توانيم زمينة تأمل دربارة مســئله های واقعی و يادگيری از 
آن ها را برای دانش آموزانمان فراهم کنيم. خوب است توجه داشته باشيم، فرايند طراحی و 

اجرای پروژه های مسئله محور بسيار پيچيده تر از اجرای اين فعاليت است و فعاليت زير 
می تواند زمينه ای برای شــروع يک پروژه باشد. برای آشنايی بيشتر با چگونگی 

طراحی يک پروژة مسئله محور می توانيد به مجلة شمارة ۳ رشد معلم در 
سال ۱۳۹۸، ويژه نامة هفتة پژوهش، مراجعه کنيد.

۳۲

 بهاره میرزاپور، معلم و طراح آموزشى، تهران 
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۳۳

سؤال اول: قبل از وقوع اين اتفاق، ديدگاهتان دربارة آن چه بود؟ شرح  دهيد.
سؤال دوم: بعد از لمس اين اتفاق و محسوس شدن آن برای شما، چه ديدگاهی دربارة آن 

پيدا کرديد؟ آن را شرح دهيد.
سؤال سوم: در مواجهــه با اين مسئله، چه چيزی ياد گرفتيد و چه کارهايی انجام 

داديد؟ اگر دوباره با آن روبه رو شويد، چه برخوردی می کنيد؟
پس از آنکه تمام دانش آموزان پاسخ هايشــان را نوشتند، در اجرای حضوری 
از آن هــا بخواهيــد از جای خود برخيزند و تصويری را که در اختيارشــان 
بود، به همراه سه کارتی که پاسخ هايشــان را روی آن ها نوشته اند، روی 
ديوار کالس نصب کنند. اگر فضای کافی برای چســباندن نداريد، از 
هر دانش آموز بخواهيد تصوير و کارت های حاوی پاسخ را به ترتيب 
سؤال ها روی ميزش بچسباند. سپس به همه بگوييد برای مدت 
۱٥ دقيقه از جای خود برخيزند و كارت هاي نصب شــدة روی 

ديوار يا صندلي ها و نوشته های روی آن ها را بخوانند. 
در اجــرای مجازی می توانيد از هــر دانش آموز بخواهيد 
پاســخ هايش را ضبط کند و فايل صوتی آن را ارسال کند 
يا نوشتة خود را در گروه برای همه ارسال کند. به بچه ها 

يادآوری کنيد همگي پاسخ های يکديگر را بخوانند.
پس از مرور جمعی پاسخ های يکديگر، از دانش آموزان 
بخواهيــد در صورتی که پس از مرور پاســخ ها چيز 
جديدی فهميده اند، آن را با جمع به اشتراک بگذارند.

گفت وگوی آخر بخش مهمی است. در اين گفت وگو 
می توانيد زمينه ای فراهم کنيد تا دانش آموزان عالوه 
بر توجه به جنبه های مختلف مسائلي كه دوستانشان 
مطرح كردند، به جنبه های علمی تر اين مسائل فکر 
کنند. اگر اين گفت وگو به خوبی راهبری  شود، می تواند 
زمينة  بروز دغدغه در يک دانش آموز يا گروهی از آن ها 
باشد و انگيزه ای برای شروع يک پروژة مسئله محور در 

سال تحصيلی آينده شود.
اگر موضوع خاصی مدنظرتان است، می توانيد تمام 
تصويرها را از يک موضوع انتخاب کنيد و دانش آموزان 
را بــه گروه های چهار يا پنج نفري تقســيم کنيد و 
بخواهيد به صورت گروهی دربارة سؤال ها فکر کنند و 

سپس بقية فعاليت را اجرا کنيد.
اين فعاليت به گونه ای است که می تواند با خالقيت شما 
پوياتر و جذابيت های ديگری به آن افزوده شود. خوشحال 
می شــوم تجربة اجرا و يادگيری هايتــان از فعاليت را به 

اشتراک بگذاريد.
راه ارتباطی:

 bm.teacher1984@gmail.com

پی نوشت ها
1. Problem-based learning
2.  Étienne Wenger
3.  Situated learning
4.  Social Constructivism
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هدف: آگاهی از برداشت های مختلف دربارة يک موضوع خاص

ردة سنی: دورة دوم دبستان به باال
مدت: ٤٥ دقيقه

فضای اجرا: کالس درس يا گروه يادگيری مجازی
ابزار موردنياز:

تعدادی عکس دربارة چند موضوع:  شهادت شهيد قاسم سليمانی و هم رزمانش، 
آلودگی هوا، سيل در مازندران، لرستان يا سيستان و بلوچستان، شيوع بيماری 

کرونا
به طور خاص، برای اجرای حضوری: سه کارت در سه رنگ متنوع، ماژيک و 

چسب نواری.
خالصة فعاليت: تصويرهايی از موضوع های مدنظرتان تهيه کنيد و با 

شيوه ای که در روش اجرا آمده  است، درباره آن ها با دانش آموزان تبادل 
نظر کنيد.

روش اجرا: در اجرای حضوری، به هر گروه از دانش آموزان يک 
تصوير و ســه کارت در سه رنگ بدهيد و از آن ها بخواهيد برای 

دقايقی دربارة تصوير فکر کنند و ســپس به سه سؤال پاسخ 
دهند. قبل از اينکه دانش آموزان پاســخ ها را روی کارت ها 

يادداشــت کنند، به آن ها بگوييد هر کارت رنگی برای 
نوشتن پاسخ کدام سؤال است.

در اجرای مجازی، برای هر دانش  آموز يک تصوير 
ارسال کنيد و از او بخواهيد برای دقا يقی دربارة 

تصوير فکر کند و ســپس پاسخ هر سؤال 
را به صورت مجزا يادداشــت و در گروه 

ارتباطی ارسال کند.
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 در شــمارة گذشته، از هشت قطعة سازندة 
نشست های کالسی، سه مورد را به تفصيل شرح 
داديم. در اين شماره سعی می کنيم پنج قطعة 

باقی مانده را نيز تشريح کنيم.

 سکینه عسلى طالکوئى، دانشجوى دکتراى تخصصى مشاورۀ دانشگاه عالمه طباطبایى(ره)
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مهارت های ارتباطی از قبيل شنوندة خوب 
بودن، رعايت کردن نوبت، منظور خود را به 
طورشــفاف بيان کردن و درک تفاوت های 
فردی را می توان در دو نشســت کالسی، 
بعد از تشــکيل حلقــه و رد و بدل کردن 
تعريف ها و تشکرها، مطرح کرد. مؤثرترين 
راه برای آمــوزش مهارت های ارتباطی، از 
طريق فعاليت هايی است که به دانش آموزان 
کمک می کنند با تجربة خود کشف کنند 
چه چيزی بــه درد می خورد و چه چيزی 
به درد نمی خورد. يکی از فعاليت های زير 
يا همــة آن ها را می توانيد بــرای آموزش 
مهارت هــای گــوش دادن انتخاب کنيد. 
می توانيد خودتان هم با خالقيت خودتان 

چند فعاليت طراحی کنيد.
 فعاليــت ١: به همة بچه هــا بگوييد 
هم زمان بــا هم صحبت کننــد. پس از 
اينکه با عالمت شما همه ساکت شدند، 
بپرسيد چند نفر از آن ها احساس کرده اند 

به حرفشان گوش داده شده است. وقتی 
از آن ها بخواهيد بيان کنند چه احساسی 
داشــته اند، چه چيزی يادگرفته اند يا چه 
تصميمی گرفته اند، ممکن اســت بحث 

بانشاطی سربگيرد.
فعاليت ٢: از يــک داوطلب بخواهيد 
خاطــره اي خــوب مثــل خاطــرة يک 
تعطيــالت به يادماندنــی را برای کالس 
تعريف کند. از بقيــة بچه ها بخواهيد در 
ضمن شــنيدن خاطره، دستشــان را به 
نشــانة اجازه گرفتن در هوا تکان دهند. 
سپس از داوطلب دربارة احساسش سؤال 
کنيد. بپرسيد چقدر اين کار را گيج کننده 

و مزاحم می داند.
فعاليت ٣: به هــر دانش آموز بگوييد 
يک يار برای خود انتخاب کند. دانش آموز 
اول دربارة برنامة تلويزيونی موردعالقه اش 
بــا دانش آموز دوم صحبــت می کند، در 
حالی که دانش آموز دوم از نگاه کردن به 
چشمان او خودداری می کند. از يک نفر 
ديگر بخواهيد در حين صحبت با يار خود 

بلند شود و او را ترک کند. اين فعاليت را 
با دعوت از دانش آموزان برای به اشتراک 
گذاشــتن افکار، احساسات و تصميمات 

خود پردازش کنيد.
وقتی دانش آموزان آموخته های خود از 
اين فعاليت هــا را بيان می کنند، متوجه 
می شويد پيام مربوط به ضعف مهارت های 
شــنيداری را دريافت کرده انــد. از آن ها 
بخواهيد بر سر اين موضوع بحث کنند که 
اين فعاليت ها به موفقيت در نشست های 
کالسی چه ربطي دارد. در ضمن، هر وقت 
در ضمن جلســات کالسی، مهارت های 
شــنيدن را به درســتي رعايت نکردند، 
می توانيد ســؤال کنيد «چند نفر از شما 
فکر می کنند ما داريم مهارت های خوب 
شنيدن را به درستي اجرا می کنيم؟ چند 
نفر اين طور فکر نمی کنند؟» بچه ها با باال 
بردن دستشــان می توانند پاسخ دهند. 
معموًال برای حل اين مشکل همين سؤال 
کافی است و نياز به گفتن حرف ديگری 

نيست.

| | |  



۳۵

       
بيشــتر بزرگ ساالن ادعا می کنند که می فهمند هرکس با 
ديگری فرق دارد، به گونه ای متفاوت فکر می کند و ادراک و 
اهداف متفاوتی دارد. هرچند وقتی  نوبت به رفتار خودشان 
در قبال رفتار بچه ها می رسد، طوری عمل می کنند که انگار 
فقط يک شيوه وجود دارد و آن هم شيوة آن هاست. معلم ها 
غالبًا طوری عمل می کنند که انگار تمام بچه ها بايد دقيقًا به 
يک شيوه رفتار کنند؛ يعنی فرمان بردار باشند. بچه هايی که 
در اين قالب نمی گنجند، غالبًا تنبيه می شــوند و اين بسيار 
نامحترمانه اســت. بچه ها هم معموًال به شــيوة نامحترمانة 
خودشان پاسخ می دهند و يک چرخة بی احترامی به وجود 
می آيد. بســياری از بزرگ ســاالن از اين می ترسند که تنها 
جايگزين تنبيه، آسان گيری باشد. آسان گيری بيش از حد، 

هم برای بچه ها، هم برای بزرگ ساالن و هم برای ايجاد نظم 
که الزمة آزادی است، کار صحيحي نيست.

 درک تفاوت هــای فــردی يک قطعة ســازندة مهم برای 
نشســت های کالسی است و به معلمان و دانش آموزان کمک 
می کند چرخة بی احترامی را بشکنند. وجود تفاوت های فردی 
به اين معناست که افراد مسائل را به گونه ای متفاوت می بينند. 
همة افراد به يک شيوه فکر نمی کنند، بلکه راه های مختلفی 
برای نگريستن به مسائل وجود دارد. بايد در نظر داشته باشيم، 
هرکــس نقاط  قوت و ضعفی دارد. از دانش آموزان بپرســيد: 
چگونه همة ما می توانيم با به اشتراک گذاشتن توانايی هايمان 
و درس گرفتن از همديگر، در چگونگي غلبه بر ضعف هايمان 
پيشــرفت كنيم؟ اگر همة ما به جــای ضعف ها بر نکات قوت 

ديگران تکيه کنيم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
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از دانش آموزانتان بپرســيد آيا تا به حال به اين فکر 
کرده اند که انگيزة مردم از کارهايی که انجام می دهند، 
چيســت و آيا دوســت دارند در اين مــورد چيزهای 
بيشــتری ياد بگيرند؟ معموًال آن ها به اين قضيه فکر 
کرده اند و برای اينکه نظراتشــان را به شــما بگويند، 
دستشــان را باال خواهند برد. بعد از اينکه حرف های 
آن ها را شــنيديد، به آن ها بگوييــد: «عالوه بر اين ها، 
چهار هدف نادرســت رفتاري نيز وجــود دارد. برای 
توضيح دادن اين چهار هدف اشــتباه، من می خواهم 
از مثال تکليف استفاده کنم. شما فکر می کنيد بچه ها 
ممکن است چه داليلی برای انجام  ندادن تکاليفشان 
داشته باشــند؟» بچه ها معموًال داليلی مانند اين ها را 
مي آورند: «خيلی خسته بودم»، «کارهای زياد ديگری 
داشــتم»، «يادداشت تكليف را گم کردم»، «نفهميدم 

بايد چه کارش کنم». 
توضيح دهيد که اين ها بهانه هايی منطقی هســتند 
که مردم برای توجيه رفتارشان می آورند. به هر حال، 
در بســياری از موارد، مردم کارهايشــان را به داليل 
غيرمنطقی انجام می دهند و حتی ممکن است از اين 
داليل آگاه هم نباشــند. ما اين ها را «داليل پنهانی» 
می ناميم. داليل پنهانی رفتار بر تمايل ما برای داشتن 
احســاس تعلق و مهم بودن مبتنی است. سؤال کنيد 
«کدام  يک از شما دلش می خواهد در خانواده، کالس 
و کنار دوستانش احســاس تعلق و مهم بودن کند؟» 
سپس توضيح دهيد همة ما به دنبال راه هايی هستيم 
که احســاس تعلق و مهم بودن بکنيــم. گاهی اوقات 
اين راه ها مؤثرند و گاهی هم نيســتند. اگر ما احساس 
کنيم دوستمان ندارند يا احساس تعلق نکنيم، معموًال 

راه هايــی را امتحان می کنيم تا محبت جلب کنيم، يا 
برعکــس، آن ها را می رنجانيم تا تالفی کرده باشــيم! 
حتی گاهی اوقات احســاس تسليم شدن به ما دست 
می دهد، چرا که فکر می کنيم درست انجام دادن کارها 

و داشتن حس تعلق غيرممکن است. 
وقتی ما حس می کنيم تعلق نداريم و مهم نيستيم، 
کارهايــی را انجام می دهيم که غالبًا راه های اشــتباِه 
به دســت آوردن تعلق و اهميت هســتند. اين کارها 
«روش های نادرست» ناميده می شــوند، زيرا در واقع 
برای به دســت  آوردن آنچه می خواهيم، به ما کمک 
نمی کنند. چهار روش نادرست رفتار در زير آمده است:

١. جلب توجه بی جا
٢. قدرت طلبی بی جا

٣. انتقام جويی
٤. تظاهر به بی کفايتی (تسليم شدن)

به مثال تکليف رجوع کنيد. بپرسيد «چند نفر از شما 
فکر می کنند بعضی از دانش آموزان نبايد تکاليفشــان 
را انجــام دهند، چرا که اين راه خوبی اســت تا معلم يا 
والدينشان به آن ها توجه بيشتری کنند؟ آيا تا به حال 
کســی از شما تصميم گرفته اســت تکليفش را انجام 
ندهد تا اين طوری قدرت خود را نشان دهد و ثابت کند 
معلمان يا والدين نمی توانند او را مجبور کنند با سرعت 
و کمالی کــه آن ها می خواهند تکليفش را انجام دهد؟ 
شايد بعضی از شما احساس رنجش کرده ايد و تصميم 
گرفته ايد با انجام نــدادن تکاليفتان تالفی کنيد. چون 
می دانستيد اين کار والدين يا معلمتان را خواهد رنجاند. 
آيا تا به حال هيچ کدام از شما آن قدر احساس دلسردی 
کرده ايد که بپذيريد نمی توانيد تکليفتان را انجام دهيد، 
پس چرا تالش کنيد؟ آيا تاکنون خواسته ايد فقط تسليم 

شويد و ديگران شما را تنها بگذارند؟»
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در ســومين نشست کالســی، بچه ها 
معمــوًال آمادگی يادگيــری مهارت های 
کارآمد حل مســئله را دارنــد. دايره را 
تشــکيل دهيد، تشــکرها و تعريف ها را 
برگزار کنيد و آنگاه به کالس اعالم کنيد 
امروز دو مهارت جديد را ياد  می گيرند که 
به آن ها کمک خواهد کرد مشکالتشــان 
را حل کنند: «ايفای نقش و فکر پرانی». 
از فهرست دستور کار، موردی را که فکر 
می کنيد قابليت تمرين اين دو مهارت را 
دارد، انتخاب کنيد. راه ديگر اين اســت 
که مسئله ای عمومی مانند اسم گذاشتن 
روی همديگــر را بررســی كنيد. گاهی 
يادگيری ايفای نقش دربارة مســئله ای 
که با دانش آموز خاصی در ارتباط نباشد، 
کم خطرتر است. به آن ها يادآوری کنيد 
امروز يادگيــری مهارت ها مهم تر از حل 
مشکالت است. از دانش آموزی که مشکلی 
را در دستور کار کالس مطرح کرده  است 
بخواهيد آخرين باری را که اين مشــکل 

پيش آمده، با جزئيات کامل تعريف کند؛ 
طوری که اعضاي کالس متوجه شــوند 
چگونه نقش قسمت های مختلف را بازی 
کنند. اگر داســتان به قدر کافی جزئيات 
نداشت، با اين سؤال ها جزئيات را تشريح 
کنيد: «چه اتفاقی افتاد؟ بعدش چه شد؟ 
تو چــه کار کردی؟ او چه کار کرد؟ تو چه 
گفتی؟ او چه گفت؟» و ســپس از راوی 
ماجرا بخواهيد نقش کارگردان را به عهده 
بگيــرد و بازيگراِن نقش ها را تعيين کند. 
در نظر داشته باشيد که کل ايفای نقش 
در مورد يک موضوع، نبايد بيشتر از يک 

يا دو دقيقه طول بکشد. 
بعد از اتمام کار، از بازيگران بپرســيد 
دربارة نقش هايی که بــازی کردند، چه 
فکری می کنند، چه احساسی دارند، چه 
آموختند يا چه تصميمی گرفتند. بسيار 
مهم اســت که از دانش آموزان بخواهيد 
پاســخ های خود را بعد از هر ايفای نقش 
ارائه کنند تا بتوانند ازآنچه اتفاق می افتد، 
بايد  نقش  ايفــای  کنند.  نتيجه گيــری 
فکر پرانی را به دنبال داشــته باشد. بعد 
از ايفــای نقش، به بچه هــا بگوييد وقت 

فکر پرانی اســت. توضيح دهيد هرکسی 
می تواند يک پيشــنهاد برای بهتر کردن 
وضعيت بدهد. به هنــگام فکرپرانی، هر 
ايده و پيشــنهادی که داده می شود مهم 
است و بايد روی تخته نوشته شود؛ حتی 
ايده هايی که نامعقول به نظر می رســند. 
بنابراين، در طــول زمان فکرپرانی، هيچ 
پيشــنهادی را تحليل، نقد يا رد نکنيد. 
نوشــتن يک پيشــنهاد به معنای تأييد 
يا عملی بودن آن نيســت، بلکه فقط در 
حد يک پيشنهاد است. توضيح دهيد که 
بعداً وقت برای پاک کردن پيشــنهادهای 
غيرعملــی و غيرمحترمانــه وجود دارد. 
همين که فهرست پيشنهادها کامل شد، 
دربارة هرکدام بحث کنيد و اجازه دهيد 
دانش آمــوزان نتيجه گيــری کنند کدام 
ايده ها ممکن است مؤثر باشند يا نباشند. 
آنگاه بگذاريد تصميم بگيرند کدام ايده ها 
را بايد به دليل غيرمحترمانه يا غيرعملی 
بودنشان خط زد. هر راه حلی که انتخاب 
شود، حداقل يک هفته بايد امتحان شود. 
اگر مفيد نبود، هر کسی می تواند دوباره 

مسئله را در دستورکار قرار دهد.

         
کار خود را با فعاليتی آغازکنيد که درک دانش آموزان شما 
را از آثارمنفی تنبيه افزايش دهد. از يکی از فعاليت های زير 

يا از هر دوی آن ها استفاده کنيد.
فعاليــت ١: ســؤاالت زيرا را بپرســيد و پاســخ های 
دانش آموزان را روی تخته بنويسيد: «وقتی کسی شما را 
می رنجاند، اوليــن کاری که دلتان می خواهد انجام دهيد 

چيســت؟ وقتی کسی به شــما تحکم می کند چطور؟ يا 
وقتی کســی روی شما اســم می گذارد يا شما را کوچک 
می کند؟ چند نفر از شــما فکر می کنيد اين کارها کمک 
می کند تا شــما رفتار بهتری داشته باشيد؟ چه کاری به 

شما کمک می کند رفتار بهتری از خود نشان دهيد؟»
 در شــمارة بهمن ماه (شــمارة ٥) به طــور مفصل به 

جايگزين های تنبيه پرداخته شده است.

منبع
۱. جين نلســن و لين الت (۱۳۹٦). تربيت سالم در مدرسه. ترجمة 

محمد جواد فرشچی و ريحانه ايزدی. سازوكار. تهران.
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 در كالس را كه باز كردم چشم هاي 
فهميدم  مي زد.  برق  دانش آموزان  همه  
مثل قبل نيســتند. همين كه نشستم 
هوا  بعدش  و  بادكنك  تركيدن  صداي 

رفتن بادكنــكاي رنگي بود كه در 
در  من  و  مي كردند  پرواز  كالس 
ميان همهمه و دســت و جيغ و 
روزت  عزيزم  جملة «معلم  هورا 
مبارك» را شــنيدم. كه بچه ها 
از گوشــه و كنــار كالس تكرار 

مي كردند.
 خوب كــه داد و هــوار و كف 

رفتند  شــد  تمام  بچه ها  زدن هاي 
ســراغ كيك .... كيك را روي ميز، 
كنــار دفتر نمره قــرار دادند و يك 
چاقوي تزئين شده هم به من دادند 
و گفتنــد: خانم! خودتــان كيك را 

ببريد!  
چاقــو را گرفتم و دفتــر نمره را هم 

كناري گذاشتم كه كثيف نشود: داشتم 
با چشــمم محاسبه مي كردم كه چطور 
به گونه اي  را  كوچك  نســبتًا  كيك  اين 
بــرش بزنم كــه هم ٢٧ قاچ مســاوي 
داشــته باشــد و هم يك تكة نســبتًا 
بزرگش را براي دفتر مدرسه بفرستم... 
كه صدايي از آخــر كالس گفت: خانم! 
اول عكــس بگيريم بعد قــاچ كنيد! به 
چشم برهم زدني همه ريختند دور ميز 
كــه بتوانند بهترين جايگاه را در عكس 
و نزديك ترين مكان را نســبت به كيك 

و مِن معلم كسب كنند. 
با صداي ســيب عكس گرفته شــد و 
دوبــاره يك صداي ديگــر گفت: خانم! 

قبل از برش يه خاطره بگيد! 

حرفش تمام نشده بود كه همه با لحن 
كشــدار ادامة حرفــش را گرفتند: آره 
خانم خاطره بگيد! و با دست زدن  هاي 
مكــرر و ريتميك با هم تكــرار كردند: 
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خاطرررره خاطره خاطرررره خاطره...
معلم كه باشــي مي داني كــه نبايد 
به دلخواه رفتــار كرد... بايد روي دلت 
و احســاس آن لحظه ات پــا بگذاري و 
به مغــزت فشــار بيــاوري و از ميان 
خاطراتت يك خاطره قشــنگ و شــاد 
متناسب با حال و هواي االن بچه ها بر 

زبانت بياورد.
ســخت بود. ... گفتم:  قشنگ ترين و 
خنده دارترين خاطره ام از وقتي اســت 
كــه يكي از تنبل تريــن و هيكلي ترين 
بچه ها، روز معلم در ســالن مدرســه، 
جلوي مرا گرفت و بــا صداي مهيبي، 
در حالي كه يك تخم  مرغ دستش بود، 
گفت: «يا نمره ام رو بيســت مي كني يا 

تخم مرغ را رو سرت مي شكنم!»
و بعــد بــه بقيه بچه ها كــه دور من 
حلقه زده بودند اشــاره كــرد و گفت: 
«اين بچه ها شــاهدن! به وهللا اين  كار 

رو مي كنم!»
من مات شدم و عصباني. نمي توانستم 
بفهمــم چه اتفاقــي در حال رخ دادن 
است؟ فقط از قســم سختي كه خورد 
فهميدم خيلي جدي اســت. به بچه ها 
نگاه كردم: ديدم يه عده هم در انتهاي 
ســالن منتظرند كه ببينند چه اتفاقي 

مي افتد! 
... دختــر تنبــل و هيكلــي كه اكثر 
چشــمم  جلوي  صفرهايش  و  منفي ها 
رژه مي رفــت، صدايش را بلند تر كرد و 

گفت: «بيســت را مي دي يا تخم مرغو 
بشكنم؟!» 

بــا توجه بــه اينكه از او تــا حاال به 
جز «ببخشيد، درس نخوندم» و «ديگه 
تكرار نمي شه» و از اين دست جمالت 
و  كشيدن  داد  اين جور  بودم  نشــنيده 

تهديد كردنش برايم عجيب بود... 
ترجيح دادم بايســتم و دل را به دريا 
بزنم و آرامشم را حفظ كنم، فكر كردم 
شكسته شدن تخم مرغ روي سرم بهتر 
از شكستن قانون مدرسه و ترس نشان 
دادن است ، و حتي بهتر است از كمك 
خواستن از دفتر و خنديدن بچه ها.... 

ســعي كردم عصبانيتم را زياد نشان 
ندهــم. فقط گفتم:  نكــن، اين كار را! 

نكن دختر!
خنــده بدي كــرد و گفــت: «حرف 
نزن! يــا قول بيســت بده يــا مقنعة 

تخم مرغي؟!»
چيــزي نگفتم. چيــزي هم به ذهنم 
نمي رســيد كه بگويــم. از لحن تندش 
معلوم بود كه جايــي براي نصيحت و 
نگاهش  اســت ،  نمانده  باقي  گفت وگو 
كــردم و آخريــن جمله را بــا حالتي 
فردا،  گفتــم: «ولي  تهديد گونه  و  آرام 
نه همين امروز پدرتــو مي گم بياد...» 
تا معلم نباشــي نمي دانــي كه چقدر 
ســخت  مواقع  اين  در  تصميم گيــري 
است، كه هم نترسي، و هم كم نياوري، 
معلمي ات  خــاص  ابهت  مواظــب  هم 

باشــي و هم يك جوري تسليم نشوي 
كه بچه  ها بي احترامي برايشــان عادي 

بشود.... 
تخم مــرغ را كه پرت كرد من در يك 
لحظه چشــم هايم را بســتم و صلوات 
و  بچه ها  خنــده   ناگهــان  فرســتادم. 
صداي آهنگ  اي معلــم و جملة معلم 
عزيزم روزت مبارك به گوشــم رسيد. 
چشم  هايم را كه باز كردم بچه هايي كه 
دور من حلقه زده بودند دست مي زدند. 
پوسته هاي تخم مرغ رو مقنعه ام بود اما 
نه از زرده خبري بود نه از سفيده. همة 
هيكلم پــر بود از خرده ريزه هاي كاغذ 
رنگياي براق، و مــن ديدم تخم مرغي 
كه به ســقف زد و روي سر من پايين 
آمد پر بود از خالقيت كاغذ  رنگي هاي 
زيباي يك دانش آموز ســاكت كالس و 

غافلگيرانه ترين نمايش روز معلم.... 
بچه ها از شــنيدن اين خاطره لبخند 
رضايت و تحســين بر لبانشــان بيشتر 
شد و با هيجان تا آخرش را در سكوت 
گوش دادنــد. خاطــره ام را كه گفتم 
كيــك را بريدم. شــيرين بــود كيك 
خوردن همراه با احساس كاغذ رنگياي 

تخم مرغ... 
معلــم كــه باشــي مي دانــي كيك 
آميخته با لبخند شــوق و تحســينت 
براي خالقيت ســاكت ترين دانش آموز 
مي كردي  فكر  اشــتباه  به  كه  كالست 

تنبل است چه طعمي دارد... . 
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 «روزه» عملي عبادي است 
كه فــردي صــورت مي گيرد. 
امــروزه روزه ديگر يك فريضة 
صرف نيســت. محققان دنيا با 
تحقيقاتي كه دربارة روزه درماني 
داشته اند، توانسته اند دريچه هاي 
ديگري از نتايج اين عمل الهي 
و عبادي را بــه روي جهانيان 
بگشايند. در اين شماره، به بهانة 
ماه مبارك رمضــان كه در آن 
قرار گرفته ايم، بنا داريم اين بار 
به روزه از ديد علمي نگاه كنيم 
و در ادامــه با تجربه هاي خوب 
دكتر حسن اكبري، توصيه هايي 
به معلمان عزيز داشته باشيم تا 
بتوانند در اين ماه پربركت و با 
زبان روزه، شرايط بهتري را براي 
آموزش در كالس درس تجربه 

كنند.

زماني كه دســتگاه پيچيده و جديدي 
تهيه مي كنيد، قبل از شــروع اســتفاده 
از آن، يا دفترچــة راهنمايش را به دقت 
مي خوانيد يا از كارشناسي كه دستگاه را 
براي شما راه اندازي مي كند، مي خواهيد 
شرح استفاده از آن را برايتان بگويد تا با 
شناخت دقيق تري از شيوة استفاده از آن، 
بتوانيد زمان بيشتري و با كارآيي باالتري، 

از دستگاه بهره ببريد.
بدن ما هم مجموعة پيچيده و در عين 
حال كامــًال هماهنگ از دســتگاه هاي 
گوارش، قلبــي عروقي، لنفاوي و ايمني، 
عصبي و تنفس است كه با وجود وظيفة 
حساس و كار پرحجمي كه هر يك دارد، 
در صورتــي بهترين عملكرد را براي بدن 
خواهند داشت كه با نظم، دقت و آگاهي 
از نقش و وظيفة هر يك در بدن، بتوانيم با 
برنامه اي متناسب و مخصوص، در تعادل 

همة مجموعه از آن ها استفاده كنيم.
بــراي نمونه، تجربه  كرده ايم كه هر گاه 
در دســتگاه عصبي تنش، اضطراب يا هر 
نوع نگراني به وجود آيد و ادامه پيدا كند، 
عملكرد غدد درون ريز بدن تغيير مي كند 
و اختالالت هورموني به وجود مي آيد. اين 
اختالل هورموني ممكن است بر دستگاه 
گوارش تأثير بگذارد و در هضم و عملكرد 
معده يا روده اختالل ايجاد كند. نتيجة آن 
در دستگاه لنفاوي و ايمني ديده مي شود 
و ... يا تجربه هاي بي شــمار ديگري كه ما 
را روانة مطب دكتر و بيمارستان كرده و 
براي مدتــي انرژي زيادي از ما گرفته اند. 
عمومــًا چــون اين تجربه هــا به صورت 
ريشــه اي بررسي نشــده و منشأ دقيق 

بيماري ها و اختالالت شناخته نشده اند، 
بــه دليل شــناخت ناكافــي از عملكرد 
اعضاي بدن و برنامه ريزي نامتناســب با 
اين سيستم پيچيده، تنها به خوردن دارو 
و قرص  هاي شــيميايي اكتفا مي شود و 
به مرور زمان هم نتيجة مطلوبي حاصل 
نمي شــود؛ در حالي كه گاهي مي توان با 
يك تنظيم ساده، بيماري ها و اختالالت 
را به راحتي درمــان كرد. دربارة معلمان 
و دبيران پرتالش ما كه زندگي شــغلي 
و مســائل مربوط به زندگي و رفتارهاي 
دانش آموزانشان با برنامة زندگي خودشان 
بســيار تداخل دارد، در تراكم و سختي 
كار روزانه، آنچه معموًال حذف مي شــود، 
مراقبت هاي فردي ســالمتي خودشــان 
اســت. در اين فشار كاري، رعايت نكردن 
اصول بهداشــتي تغذيه و توجه نداشتن 
به برنامة خواب مناسب، خود به تنهايي 
كافي اســت تــا از كارآيي و اثربخشــي 

معلمان بكاهد.
  

اما روزه با بدن ما چه مي كند؟ در 
حرفه اي  نگراني هاي  و  دلواپســي ها  اوج 
معلمان به خصوص امسال كه ماه رمضان 
مصادف با ماه ارديبهشــت، پايان ســال 
تحصيلي را پوشش مي دهد، چگونه روزه 
گرفتن مي تواند جســم و روح معلمان را 
تقويت كند؟ براي باورپذيري بيشتر اين 
بحث، نياز داريم دربارة فلسفة علمي روزه 

گرفتن شرح دهيم:
ســلو ل هاي بدن ما در فرايند سوخت و 
ساز دائمي خود دچار انباشتگي و رسوبات 
فراوان مي شوند و رسوبات موجب اختالل 
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عملكرد قسمت هاي مختلف سلولي مي شوند. جنس رسوبات سلولي 
معموًال از مواد پروتئيني، چربي و قند اســت. يكي از راه هاي حذف 
رسوبات مختل كنندة عملكرد ســلولي، گرسنه و تشنه نگه داشتن 
سلول هاست تا سلول ها به علت كمبود انرژي مجبور شوند اين مواد 

را به گلوكز تبديل كنند، بسوزانند و توليد انرژي كنند.

C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O+Energy
تحمل گرسنگي و تشنگي در بدن آب خالص و انرژي توليد مي كند.

 اگر كمبود آب براي سلول ها به وجود نيايد، فرايند سوخت و ساز 
سلولي كامل نمي شود و آخرين آثار رسوبات مذكور در سلول ها باقي 
مي ماند. ولي در صورتي كه ســلول ها به مدت طوالني در تابستان و 
بهار گرم، دچار كمبود آب شــوند، مجبور مي شوند عالوه بر كمبود 
انرژي، با سوزاندن آخرين بازمانده هاي رسوبات سلولي، به هر نحو كه 
شده، براي سلول آب تأمين كنند. لذا روزة اسالمي كه مصرف (حتي 
يك قطره) از مبطالت آن است، اين فرصت سازنده و مثبت را براي 

سلول هاي بدن فراهم مي كند.
حتــي افرادي كه ناراحتي كليوي دارند بــه همين ترتيب، با رها 
شدن سلول هاي توبول هاي كليوي از شر انباشتگي و رسوبات سلولي، 
عملكرد آن ها بهتر مي شود. مي دانيم كه يكي از علل اصلي تشكيل 
سنگ كليه، عملكرد نامناسب سلول هاي توبول هاي كليوي است. با 
روزه مي توانيم آن ها را پاك سازي و به چرخة عملكرد طبيعي خود 

بازگردانيم.
در افرادي كه ناراحتي ديابت دارند، با آزاد شــدن ســلول ها 
از شــر مواد زائد در اثر روزه، تمام سلول هاي بدن و در نتيجه تمام 
اندام هاي بدن، سبك تر مي شوند و بهتر كار مي كنند. لذا سوخت و 
ساز قندها نيز در سلول ها بهتر مي شود، قند خون پايين مي آيد و به 
اندازة طبيعي خود نزديك مي شــود. بنابراين، روزه نه تنها در ديابت 
ضرري متوجه سلول ها نمي كند، بلكه روزه دار با رعايت كامل اصول 

مثلث سالمت مي تواند به درمان بيماري خود نيز اقدام كند.

بدن ما در صورتي بهتريــن كاركرد خود را دارد 
كه با توجــه به هفت اصل «ســبعة ضروريه» كه 
در دو شــمارة قبل بيان كرديم، تنظيم شود. طبق 
اين اصول، بهترين زمان و نوبت وعدة غذايي براي 
فصل هــاي بهار و تابســتان، ٦ تــا ٨ صبح و عصر 
است. خوردن صبحانة مقوي و شام ضروري است. 
حذف شام آسيب جدي به سالمت بدن مي زند. در 
طبيعت بدن ما خوردن ناهار ضرورتي ندارد؛ به ويژه 
اينكه بسيار عادت كرده ايم غذاها را قاطي و درهم 
بخوريم (ساالد، دوغ، سبزي، پلو و خورشت، دسر و 
...) بعد از  وعدة غذايي و ريزه خواري و خوردن ميوه 

و تنقالت هم به معده آسيب جدي مي زند.
خواب مناسب و تقويت كنندة بدن حدود ١٠شب 
تا ٤ صبح اســت. دستگاه قلب و عروق، كبد و مغز 
در خواب ساعت هاي اوليه (همان حدود ١٠ شب تا 
١٢ شب) بهبود و ترميم مي يابند. بنابراين، خواب 
روز، به خصــوص در ماه مبارك رمضــان، بعد از 
خوردن سحري، نه تنها براي بدن مفيد نيست، بلكه 
به آن آسيب مي رساند و نظم طبيعي اندام هاي بدن 
را به هم مي زند. در يازده ماه سال، در تراكم كارهاي 
روزانه، به نظم طبيعي بدن هيچ توجهي نمي شود. 
اما خداي مهربان خواسته است كه يك ماه از سال، 
حداقل دستگاه گوارش به مرخصي برود، معده هم 
استراحتي كند تا براي ادامة فعاليت هايش تجديد 
قــوا كند. ماه رمضان ماه تنظيم شــدن اجباري با 
طبيعت بدن اســت. براي اينكه زود بخوابيم و زود 
بيدار شويم. ماه رمضان ماه تمرين زندگي و سالمت 

است.
لــذا زماني ماه رمضان به تندرســتي بدن كمك 
مي كند و در پايان ماه احســاس سبكي و سالمتي 
به وجود مي آيد كه خواب طبق ســاعت بدن انجام 
شــود و خوردن افطار و ســحري كه الزامي است، 
مطابق توصيه هاي بهداشــتي كه در ادامه خواهد 
آمد، باشد. برخالف ماه هاي ديگر، از درهم خوري، 
برهم خوري، ريزه خواري و پرخوري هم پرهيز شود. 

روزه دار تمرين مي كند تا يك مدل غذا بخورد. 
پيامبــر اكــرم (صلي اهللا عليــه و آ له و ســلم) 
مي فرمايند: «اهل منزل در اثر كم خوردن خانه شان 

نوراني مي گردد» (كنزالعمال، ج ٣: ٣٩١).
همچنين مي فرمايند: «روزه بگيريد تا ســالمت 

باشيد.» (الدعوات، ص ٧٦).
اميرالمومنين (عليه السالم) مي فرمايند: «گرسنگي 
(غررالحكم،  داروهاســت»  سودمندترين  كشيدن 

حكمت ٩٠٣). 
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در ســال هاي اخير، در فضاي مدرسه و 
دانش آموزان  اقبال  كه  شنيده ايم  كالس 
به روزه گرفتن كم شــده است و به دليل 
تداخل ماه رمضان با امتحانات مدرســه 
و درس خوانــدن دانش آمــوزان با تصور 
اينكه انرژي كافي بــراي روزه گرفتن و 
همــراه آن درس خواندن وجــود ندارد، 
روزه نمي گيرنــد. نقش معلم درمانگر در 
اين مرحله بســيار مفيد و كمك كننده 
است تا با دادن آگاهي و انجام تحقيقات 
دانش آموزي، به بچه ها كمك كند نقش و 
اهميت واقعي روزه را در سالمت و تقويت 

عمومي بدن متوجه شوند.
براي نمونه، دانشمندان دانشگاه «ساوت 

همپتون» انگلستان، طي تحقيقات خود، 
بــه روش  جديــدي بــراي از بين بردن 
سلول هاي ســرطاني از طريق گرسنگي 
ســلولي دســت يافتنــد. از فايده هاي 
گرسنگي ســلولي آن است كه مي تواند 
ســلول هاي ســالم را از طريق سوزاندن 
سموم انباشته شــده در سلول ها تقويت 
كند و باعث از بين رفتن و ضعيف شدن 
سلول هاي سرطاني بر اثر فشار گرسنگي 
شود، زيرا سلول هاي سرطاني ساختماني 
شــكننده دارنــد و نمي تواننــد ماننــد 
سلول هاي طبيعي در مقابل كمبود انرژي 

مقاومت كنند.
گرســنگي ســلولي به پاك ســازي و 

تقويت كل ســلول هاي بدن، به خصوص 
سلول هاي سامانة ايمني كه بايد در مقابل 
سلول هاي سرطاني مقاومت كنند و آن ها 
را از بيــن ببرند، كمــك مي كند. البته 
سلول هاي سرطاني با استفاده از پروتئيني 
K  مي توانند با مواد غذايي  EEF به نــام
كم نيز زنده بمانند، ولي اگر شرايط روزة 
اسالمي و كمبود آب و كمبود غذا با هم 
همراه شــوند، در بلندمدت مي توانند بر 
ســلول هاي خطرناك غلبه كنند و آن ها 
را از بين ببرند. ضمن اينكه بهتر اســت 
با گرفتن روزه هاي واجب و مســتحب و 
كم خوري دائمي، جلوي بروز ســرطان را 
بگيريم، چون درمان آن بســيار سخت و 

۴۲

  
 خرما+ يك فنجان آب گرم  

 سه قاشق گالب براي تقويت معده 
 شيربرنج يا شله زرد، فرنی با عسل يا 

مرباي انجير 
 وعدة غذايي افطار مي تواند يكي از اين  

غذاهاي زودهضم و سريع الجذب باشد.
تخم مرغ عسلي

سوپ جو
خوراك سبزيجات

آب گوشت بدون گوشت كوبيده
 آب گرم  بعد از افطار براي سالمت كبد و معده

  
 نوشيدن چاي به خصوص پررنگ 

 دوغ 
آب سرد و آب يخ 
شربت با يخ 
هندوانه يا ميوه هاي خنك 
زياد خوردن 
تند خوردن 

متنوع خوردن 
غذاهاي غليظ و چرب 
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۴۳

  
 عرقيات با طبع خنك مانند شاطره 
و كاسني در فاصلة بين افطار و سحر
 ميوه هاي آب دار فصل

 شربت هاي ضدعطش مانند خاكشير،  
بيدمشك، آب ليموي تازه، تخم شربتي

 غذاهاي پيشنهادي سحر
كوبيدة آبگوشت 

 حليم
 غذاي گوشتي با برنج

 عدسي
 نان و پنير و گردو و سبزي

 ارده با شيرة انگور 
 شامي با گوشت

بيدار ماندن از افطار تا سحر و مرتب خوردن 
حذف وعدة سحري 
خوردن غذاهاي چرب و شور 
خوردن چاي به خصوص پررنگ 
تند خوردن 

همراه هم خوردن غذا و آب 
خوردن آب خنك بعد از وعدة سحري 

خوابيدن بالفاصله بعد از خوردن وعدة سحري 

زمان برخواهد بود.
 cancer، health، كليدواژه هــاي با   
fasting، diet مي تــوان در اين بــاره در 
ميان مقاالت علمي روز دنيا جســت وجو 
كرد. خــود دانش آموزان هم با مراجعه به 
سايت هاي معتبر دانشگاه هاي رسمي دنيا 

مي توانند اين اطالعات را به دست آورند.

é 8 Health Benefits of Fasting,  
Backed by Sciencen written by 
Rachael Link, Ms, RD on july 30, 
2018
é healthline.com

جالب اســت كه در اين مقاله، هشــت 
فايدة روزه ذكر شــده است. يكي از آن ها 
كه مي تواند بســيار مورد توجه خانواده ها 
و دانش آموزان باشــد، مورد ششم است: 
«ترشح هورمون رشد را افزايش مي دهد 
كه براي رشــد، متابوليسم، كاهش وزن و 
قدرت عضالت حياتي اســت.» اين يافتة 
علمي، برخالف تصور بعضي خانواده هاست 
كه بــه غلط فكر مي كننــد روزه گرفتن 

جلوي رشد فرزندانشان را مي گيرد.

براي دانش آموزان و معلمان عزيز كه فعاليت ذهني زياد دارند، خوردن سحري بسيار الزم و ضروري است؛ حتي چند لقمه! 
اگر افطار زياده از حد خورده نشود و خواب كافي در شب صورت گيرد ميل به خوردن سحري هم وجود خواهد داشت.

از طرف ديگر، ميل نكردن سحري باعث بروز سردرد، دردهاي عضالني، بي حالي مفرط ناشي از افت قند خون، كاهش 
يادگيري، بي حوصلگي و خستگي مي شود.

در نهايت، چه خوب اســت پس از پايان 
يك ماه تمرين خوب و منظم زندگي كردن 
و  به دســت آوردن ســالمت، سعي كنيم 
آن را حفظ كنيــم و اين عادت هاي خوب 
بهداشــتي را بعد از پايــان ماه رمضان هم 

داشته باشيم.
 با توجــه به اينكه بدن در طول يك ماه 
بــه خوردن دو وعدة ســحر و افطار عادت 
مي كند، اين نظــم را رعايت كنيم و ادامه 
دهيم، يا حداقل ناهار را كم و ســبك ميل 

كنيم.
 از پرخوري و خوردن ســاالد گوجه و 
خيار همراه غذا و از نوشيدن و نوشيدني هاي 

سرد و نوشابه ها همراه غذا اجتناب كنيم.
 ورزش و تحرك كافي، به ويژه در هواي 
آزاد، داشته باشــيم تا به يكباره اضافه وزن 

پيدا نكنيم.
 معده را به غذاهاي سالم و مقدار اندك 
عادت دهيم تا مشــكالت گوارشي بعد از 

روزه داري به سراغمان نيايد.

تحفة دكتر اكبري به معلمان عزيز:
- بــراي جلوگيري از ســردرد، در طول 
مدت روزه داري، يك روش بسيار ساده اين 
اســت كه هيچ گونه مايعات يخ، خنك و 
سرد نخوريم. خواب اندازه و به موقع (حدود 
١٠ شــب تا ٤ صبح) بــه صورت خاص به 
معلمان عزيز كه در طول روز و با زبان روزه 
انرژي بســياري مصــرف مي كنند، كمك 
مي كند انرژي خود را تا افطار حفظ كنند و 

دچار سردرد نشوند.
به معلمان عزيز ميهنمان توصيه مي كنم، 
آب جوشيده كه موقع خوردن اندكي زبان 

را بســوزاند، جايگزين نوشــيدن هر گونه 
نوشــيدني شــود. براي طعم دار كردن آن  
مي توان از گالب، عسل، انواع بذرهاي تخم 
شربتي و خاكشير استفاده كرد. اين آب هم 
رفع عطش مي كند و هم مانع بروز خستگي 

و سردرد مي شود.
- براي تقويت چشــم، يعني عضوي كه 
شما معلمان عزيز بسيار از آن بهره مي بريد، 
شــب، هنگام خواب، يك قطره رازيانه در 
چشــم خود بچكانيد. اين عمــل در كنار 
تقويت عمومي چشــم، از بروز بســياري 

بيماري هاي چشمي پيشگيري مي كند.

منبع
اكبري، حسن (۱۳٤۳)، مثلث سالمت. فارابي، 
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 رضا رادپور يکی از فرهنگيان فيلم ساز استان خراسان رضوی است. در سال ١٣۵١به 
دنيا آمده و ٢٧ سال سابقة کار در آموزش و پرورش دارد. هم اکنون دبير مدرسه های ناحية 
هفت مشهد است. ليسانس مطالعات اجتماعی دارد و در کنار تدريس به فيلم سازی نيز 
مشغول است. در اوايل دهة هشتاد آموزش فيلم سازی را در انجمن سينمای جوان دفتر 
مشــهد گذراند و تاکنون بيش از ٢٠ فيلم مستند در زمينه های مختلف ساخته است. 
رادپور عالوه بر فيلم سازی، در رشتة عکاسی نيز فعاليت دارد و حدود ۵٠ مقام کشوری 
و دو مقام جهانی در زمينة عکاسی و فيلم سازی در رزومة هنری خود ثبت کرده است. 
آخرين موفقيت رضا رادپور کسب ديپلم افتخار از چهل و نهمين جشنوارة بين المللی 

فيلم رشد است که هفتة آخر آبان ماه ١٣٩٨ در تهران برگزار شده است. 

۴۴

فيلم ســازی  به  دوره ای  چــه  از   
عالقه مند شده ايد؟ 

از همــان دورة  ابتدايی به عکس و فيلم 
عالقه داشــتم. در دورة دبيرســتان يک 
دوربين عکاســی خريــدم و به طور خود 
آموخته  شروع به عکاسی کردم. البته در 
دورة ما به عکس و فيلم دانش آموزی بها 
نمی دادند. برای دانشگاه قصد داشتم در 
رشــتة هنر تحصيل کنم، اما چون رشتة 
برای  بود،  انســانی  علوم  دبيرســتانی ام 

شرکت در رشتة هنر مشکل داشتم. يادم 
هست، زمانی که وارد تربيت معلم شدم، 
از ما نظرخواهی شد و من در فرم مربوطه 
نوشتم به رشــتة هنر خيلی عالقه دارم، 
ولی به دليل ضوابط آن موقع، شرکت در 
کنکور هنر برايم مقدور نشد. برای همين 
شايد از ســال بعد مقرر شد هر کس هر 
رشــته ای شــرکت می کند، می تواند در 
رشتة هنر هم به عنوان رشتة دوم شرکت 
کند. از من ديگر گذشته بود، ولی مصمم 

 روح اهللا مالمیر

بودم در کنار دبير آموزش و پرورش بودنم، 
کار عکاسی و فيلم سازی هم انجام بدهم. 
بــه يقين، اگر در ايــن زمينه تحصيالت 
دانشــگاهی داشتم، با ذوق و عالقه ای که 
در خودم می ديــدم، االن يکی از بهترين 
مستند سازان بودم. البته پس از گذراندن 
دورة تربيــت معلم و خدمت در روســتا، 
وقتی به شــهرم مشــهد منتقل شــدم، 
در کالس هــای انجمن ســينمای جوان 
ســال ١٣٨١ شــرکت کردم و آنجا دورة 

فيلم سازی را گذراندم. 

 از فيلم هايی که ساخته ايد برايمان 
بگوييد. 

 به خاطر عالقة شــديد به فيلم سازی و 
عکاســی، از همان زمانی که در سينمای 
جوانان فارغ التحصيل شدم، هر سال يک 
فيلم ساختم. مثًال فيلم مقصد را ساخته ام 
که در مورد قطار شهری مشهد است. فيلم 
«تو رو خدا به من رأی دهيد» را ساخته ام 
که در مورد انتخابات دانش آموزی اســت. 
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۴۵

در اين فيلم قصد داشتم چگونگی صحيح 
انتخاب کردن را به دانش آموزان ياد بدهم 
که مورد توجه شبکة مستند و شبکة دو 
ســيما هم قرار گرفت. فيلم  «من پاهايم 
را دوســت دارم» را ساخته ام که در دورة 
٤٧ فيلم رشــد هم پذيرفته شده بود. در 
جشنوارة عمار هم مقام آورد. فيلم ديگری 
که ســال ٩٨ از بنده در جشــنوارة فيلم 
رشد پذيرفته شــد، فيلم «يک شب در 
مدرسه» بود که در مورد درس مطالعات 

اجتماعی است. 

حاميانی  فيلم هايتان  ساخت  برای   
هم داشته ايد؟ 

متأسفانه خير. ما هيچ حامی نداريم. نه از 
طرف آموزش و پرورش استان و نه از جايی 
ديگــر، ما حمايت نمی شــويم. مطمئنم 
مسئوالن آموزش و پرورش استان خراسان 
رضوی هنوز نمی دانند بعضی از فرهنگيان 
اســتان مثل بنده اهل فيلم و فيلم سازی 
هستيم. خوشبختانه به داليلی، از بخش 
دانش آمــوزی اندکی حمايت می شــود، 
ولی از معلمان اصًال. در صورتی که معلم 
هنرمند اســت که می توانــد دانش آموز 
هنرمند تربيت کند. هر معلم ٣٠ ســال 
در خدمت آموز ش و پرورش اســت. حتی 
بعد از بازنشستگی هم می تواند خدماتی 
به آموزش  و پرورش ارائه دهد، اما متأسفانه 
به راحتی از بدنة آموزش و پرورش جدا و 

رها می شود. 

 آيا فيلم هايتــان را در کالس برای 
دانش آموزان خودتان هم پخش کرده ايد؟ 

چه واکنشی داشته اند؟ 

بله. به خاطر اينکه رشــتة تحصيلی ام 
اجتماعی اســت، فيلم و عکس هايم هم 
در مورد مســائل اجتماعی هستند. برای 
درک بهتر مطالب اجتماعی فيلم می سازم 
و برای همــة دانش آموزانم در کالس به 
نمايش می گذارم. مطالب مهم اجتماعی 
را با فيلم به دانش آموزانم تدريس می کنم. 
دانش آموزانم هم واکنش خوبی نشــان 
داده اند. در ســاخت اين دو فيلم آخر به 

من خيلی کمکم کرده اند. 

 کدام فيلم هايتان جايزه گرفته  اند؟ 
در چه سال هايی و در کدام جشنواره ها؟

بيشــتر مقام هايی که آورده ام، در مورد 
عکس مستند اجتماعی بوده است، ولی 
در فيلم هم مقام هايی کسب کرده ام. البته 
چون در ساخت فيلم ابزار حرفه ای ندارم و 
به صورت ساده فيلم می سازم، در خيلی از 
جشنواره ها نمی توانم شرکت کنم. بعضی 
از موفقيت ها و مقام های من عبارت اند از: 
مقام سوم فيلم مستند «کار» در جشنوارة 

شهر بهشت، دی ماه ١٣٨٤، مشهد. 
مقــام دوم بهترين نماهنگ «قريب در 
غربت» در ســومين جشــنوارة قربان تا 

غدير، دی ماه ١٣٨٦، بيرجند. 
مقــام برتر فيلم مســتند «مقصد»، با 
موضوع قطار شهری مشــهد در دومين 
دورة  جشــنوارة شهر بهشــت، ١٣٨٥، 

مشهد. 
مقام برگزيدة برتر در جشنوارة فيلم های 
مستند غيرحرفه ای شبکة مستند سيما با 

فيلم «مقصد». ١٣٩٠.
مقام بهترين فيلم مســتند با موضوع 
انتخابات در شبکة مستند برنامة نردبان، 

با فيلم «تو رو خــدا به من رأی دهيد»، 
تابستان ٩٢، تهران، شبکة مستند. 

مقام اول در رشتة فيلم مستند، با فيلم 
«مدرســة زندگی» در جشنوارة اختران، 

بهمن ١٣٩٤، مشهد. 
مقام سوم در جشنوارة فيلم های مستند 
بــا رأی داوران در برنامة نردبان شــبکة 
مســتند، با فيلم «من پاهايم را دوست 

دارم»، فروردين ١٣٩٦.

مقام دوم در رشــتة فيلم در جشنوارة 
هنری و رسانه ای «مشهد  الرضا، پايتخت 

جهان اسالم»، مرداد ١٣٩٦، مشهد. 
راهيابــی دو اثر در بخش فيلم ما «يک 
روز مــن يک عمــر او» و «من پاهايم را 
دوســت دارم» در جشنوارة فيلم عمار  و 
کسب لوح تقدير و فيلم برگزيده در بخش 
ما با فيلم «من پاهايم را دوســت دارم»، 

دی ماه ١٣٩٦، تهران. 
حضور در جشنوارة «حسنات» با فيلم 
«يک روز من يک عمر او» و کسب مقام 
برتــر در بخش «هر شــهروند يک فيلم 

کوتاه»، ارديبهشت ١٣٩٧، اصفهان. 
حضــور در چهل و نهمين جشــنوارة 
بين المللی فيلم رشد در بخش معلمان و 
کسب ديپلم افتخار با فيلم «يک شب در 

مدرسه»، آبان ١٣٩٨، تهران. 
حضور در دهمين جشنوارة فيلم عمار و 
کسب لوح افتخار برای فيلم «تو رو خدا 
به من رأی دهيد»، دی ماه ١٣٩٨. تهران.

 چگونه شــد که فيلم يک شب در 
مدرسه را ساختيد؟ 

با سابقة تدريسی که در آموزش و پرورش 
دارم، به خوبی می بينم که در مدرســه ها 
به درس های به اصطالح ســخت بيشتر 
اهميت می دهنــد. کالس های جبرانی و 
خصوصی زيادی برگزار می کنند و بيشتر 
شده اســت تجارت آموزشــی. افسوس 
می خورم که خيلی از ما زندگی اجتماعی 
را نياموخته ايــم و قدرت يک نه گفتن را 
نداريــم. به حق و حقوق همديگر احترام 
به  برمی گردد  همــه  اين ها  نمی گذاريم. 
اينکه به درس اجتماعی و آموز ش های آن 
بی توجهيم. اين بود که به کمک يکی از 
مدرسه ها که تمايل داشتند  به اين درس 
اهميت بدهند، برای تفهيم اهميت درس 
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اجتماعی، مســتند يک شب در مدرسه 
را در مدت يک ســال، با امکانات ساده، 

ساختم. 

در  بتواند  فيلم  اين  داشتيد  انتظار   
بخش فرهنگيان جايزه دريافت کند؟ 

بنده اصًال برای جايزه فيلم نمی ســازم، 
چون اگر هدف جايزه بود، همان اول که 
در خيلی از جشنواره ها جايزه نمی گرفتم، 
فيلم ســازی را کنار می گذاشتم. ولی در 
هر جشنواره که شرکت می کنم، به کارم 
اطمينــان دارم و انتظار مقــام هم دارم. 
البته از مقام نياوردن دلسرد نمی شوم. به 
دنبال ايراداتم هستم تا کار بعدی را بهتر 
بسازم. برای فيلم «يک شب در مدرسه» 
هم که به جشــنوارة فيلم رشد فرستاده 
بودم، خيلی خوشــحال شــدم از اينکه 
هيئت انتخاب دغدغــة فيلم مرا متوجه 
شــده بودند و فيلم به بخش مسابقه راه 
پيدا کرده بود. خستگی ام در رفت وقتی 
موقع  جشنواره،  داور  خمسه،  عليرضا 
تحويل جايزه به من گفت: «از اين فيلم 

خيلی لذت بردم، کيف کردم!» 

 شما به  عنوان فيلم ساز فرهنگی، چه 
انتظاری از وزارت آموزش و پرورش داريد؟ 

 از پرسيدن اين سؤال خيلی خوشحالم، 
چــون می توانم حرف دلم را بزنم. ببينيد، 
در تمام جشــنواره های آموزش و پرورش، 
مســئوالن رده باال مدام از اهميت فيلم و 
فيلم سازی در آموزش و يادگيری صحبت 

می کنند. خب، به نظر شما از يک فيلم ساز 
فرهنگی چگونه می توان حمايت و تقدير 
کرد؟ آيا تقدير از ما اين است که يک لوح با 
يک کارت خريد صد تومانی هديه بگيريم؟ 
مسلمًا خير!  انتظار دارم فيلم هايی را که به 
جشنوارة رشد راه پيدا کرده اند، حتی اگر 
مقام هم نياورده باشــند، آموزش و پرورش 
خريداری کند و برای تمام مدرســه های 
کشــور، متناسب با شــرايط سنی شان، 
ارســال کند يا مجوز دهد ما خودمان اين 
کار را انجام دهيم و فيلم را به مدرســه ها 
بفروشيم. ميليون ها لوح فشردة نمونه سؤال 
که زحمت خيلی کمتری برای تهية آن ها 
کشيده می  شود، هر ساله در مدرسه ها به 
فروش می  رود. لوح فشردة فيلم آموزشی 

مسلمًا فايدة بيشتری دارد. 
وقتی به فيلم ســاز فرهنگــی اهميت 
داده شــود، انگيزه ای می شود برای ديگر 
فرهنگيان تا وارد اين عرصه بشوند. به هر 
حال، آبرومندتر از شــغل های دوم ديگر 
اســت. اگر خود من به فيلم سازی عالقه 
نداشتم، حتی يک فيلم هم نمی ساختم. 
متأسفانه هيچ حمايتی از آموزش   و پرورش 
نمی شويم. حداقل وقتی می بينند فرهنگی 
فيلم ساز دارند،  می توانند در توليد بعضی 
از فيلم ها از ما دعوت به همکاری کنند؛ 

چه در استان و چه در مرحلة کشوری. 

 چه انتظاری از جشنواره هايی مثل 
فيلم رشد داريد؟ 

تعداد فيلم های پذيرفته شــده بيشتر 

شود تا موجب ســرخوردگی فيلم سازان 
نشــود. آن هايی که کار پذيرفته شــده 
دارند، هر ســال دعوت شوند و جلسات 
نقد و آموزش هم برگزار شــود تا موجب 

پيشرفت شود. 

 به نظر شــما در خصوص فيلم های 
راه يافته به جشنوارة فيلم رشد که تحت 
عنوان فيلم های علمی، آموزشی و تربيتی 
رشد، در برخی مدرسه های کشور به مدت 
يک هفته اکران می شود، چيست؟ آيا به 

نظر شما اين کار هم فايده دارد؟ 
بله، فايــده که حتمــًا دارد. فيلم های 
آموزشــی هم مثل کتاب های آموزشــی 
دانش آموزان  برای  خوبی  آموزشی  نکات 
دارند، ولی به نظرم الزم اســت به حق و 

حقوق سازنده هم توجه شود. 

 در حال حاضر پــروژة جديدی در 
دست توليد داريد؟

بله. در حال ساخت يک فيلم ديگر در 
مورد مسائل اجتماعی هستم که اميدوارم 

فيلم خوبی از آب درآيد. 

 اگــر قرار باشــد بيــن معلمی و 
فيلم سازی يکی را انتخاب کنيد، کدام را 

انتخاب می کنيد؟ و چرا؟ 
فيلم ســازی را انتخــاب می کنم، ولی 
معلمی را هم دوست دارم، چون وقتی در 
کالس درس هســتم، احساس خاصی از 

مفيد بودن دارم. 

۴۶| | |  



 كتاب «خانم مربی» مجموعه خاطرات 
سرکار خانم سعيده صديق زاده، مشاور و 
مربی تربيتی باسابقة مشهدی است. اين 
اثر را انتشارات «راه يار» در ٢٧٢ صفحه 
و در قالب «مصاحبه» به چاپ رســانده 
است و حاصل ٢۵ ساعت گفت وگوی خانم 
«مرضيه ذاکری» با راوی، دربارة خاطرات و 
تجربه هاي تربيتی ايشان در گذر روزهاي 
زندگی و خدمت در آموزش وپرورش است.

کتاب حاضر ثمره ای از تالش ارزشمند 
پژوهشــگران «واحد تاريخ شفاهی دفتر 
مطالعات جبهة فرهنگی انقالب اسالمی» 
در ثبــت خاطــرات و تجربه هاي تربيتی 
مربيان مدرسه هاست که حاصل مصاحبه 
با حــدود ٢٠٠ نفر اســت. ويژگی ممتاز 
خاطرات خانم صديــق زاده برای تدوين 
در قالب کتاب، حضور مســتمر ايشــان 
به عنوان مربی تربيتی از ابتدای تشــکيل 
امــور تربيتی در ســال ١٣٥٩ تا آخرين 
سال خدمت است؛ با اين مالحظه که در 
اين ســال ها، تحوالت متعددی در حوزة 
تربيتی در آموزش وپرورش اتفاق افتاده اند؛ 
به طوری که بســياری از فعاالن پرورشی 
به امور ديگري پرداختند. از سوی ديگر، 
تنوع و گســتردگی فعاليت ها، خالقيت، 
تالش جهادی و درک درســت از شرايط 
مدرســه و دانش آموزان، الگويی جذاب از 
مربی را ارائه کرده است که برای خواننده 
آموزنده نيز خواهد بود. در اين ميان، مرور 
گوشه هايی از تاريخ انقالب از پنجرة نگاه 
راوی و پرداختــن به ماجراهــای دوران 
کودکی، به ويــژه آنچه از فضای زندگی و 

خاطرات مادرش نقل می کند، بر شيرينی 
مطالعة آن افزوده است.

گفت وگوهای کتــاب در دو بخش و با 
رنگ وبوی تربيتی شکل گرفته است. بخش 
اول که به خاطرات خانوادگی می پردازد، 
عــالوه بر جذابيــت داســتانی، از منظر 
تربيتی نيز قابل استفاده است. همچنين، 
زمينه های شــکل گيری شخصيت خانم 
صديق زاده، به عنوان مربی تربيتی، را نشان 
می دهد. در بخش دوم، خواننده با خاطرات 
متنوع«خانــم مربــی» در زمينه هــای 
مشاوره ای  و  تربيتی  اردويی،  آموزشــی، 
درتعامل با دانش آموزاِن سه دهة متوالی 
همراه می شــود؛ خاطراتی از ماجراهای 
واقعی مدرسه و ايده های خالقانه در کار 
پرورشــی که حتمًا بــرای مربيان جوان 
آموزنده است. تجربه هاي تلخ و شيرينی 
کــه در تعامل با دانش آمــوزان دوره هاي 
گوناگون، از اقشــار و گروه های متفاوت 
فرهنگی و اجتماعی، شکل گرفته است و 
دقت در ظرافت های تربيتی آن، خواننده 
را به تحسين وا می دارد. تجربه هاي دهة 
شــصت، با دانش آموزان جذب شــده در 
فرقه ها و گروهک ها، کودکانی که به تازگی 
پدرانشان در جبهه ها به شهادت رسيده اند 
و تالش برای پشتيبانی از جبهه با همراهی 
شــاگردان، تا آسيب های دوران جديد در 

مواجهه با موبايل و رسانه ها.
در فضايی که نگاه غالب در آثار تربيتی 
بر اســاس مسائل پسران شــکل گرفته، 
«خانم مربی» اثری اســت که به فضای 
تربيت دخترانــه پرداخته و از اين جهت 
بايد آن را شايستة تقدير دانست. بخشی 

از کتاب را اينجا بخوانيد:
«يادم هســت يک روز که از مدرســه 
بيرون آمدم و خيلی هم عجله داشــتم، 
تاکســی ای جلوی پايم نگه داشت و من 
هم سوار شدم. کمی که گذشت، راننده 
شروع کرد به صحبت کردن. ديدم کامًال 
من را می شناسد و از تمام کارهايم خبر 
دارد. گفتم شما از کجا من را می شناسيد؟ 
گفت من برادر يکی از دانش آموزهايتان 
هستم. وقتی اســم دانش آموز را گفت، 
فهميدم که از نيروهای مجاهدين است 
و قصــد و غرضــی دارد، چون آن دختر 
از دانش آموزان خيلــی فعال مجاهدين 
بود. می دانســتم که برادر هــم ندارد و 
منظور آن آقا از برادر، همان برادر تيمی 
اســت. خيلی ترسيدم، اما به روی خودم 
نياوردم. در اولين فرصت، به محض اينکه 
ســر چهارراهی توقف کرد، سريع بيرون 
پريدم و فرار کردم. اوضاع خطرناکی بود. 
زمانــی بود که تند و تند داشــتند ترور 

می کردند...» 

 

۴۷

 محمدصادق اصغری زرگرآبادی 
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  حسین حسینى نژاد،  مدیرمسئول ماهنامۀ انشا و نویسندگى

 تاکنون در اين مجموعه از شماره های 
رشد معلم بيشــتر دربارة خاطره نويسی 
و نقد خاطرات شــما ســخن گفته شد. 
اميدوارم مورد توجه قرار گرفته باشــد. 
اکنــون که بــه فصل تابســتان نزديک 
می شــويم و فرصتی بــرای بازنگری در 
فعاليت های علمی خود در سال گذشته 
داريم، پيشــنهاد می کنم برای تابستان 
خويش و همين طور سال تحصيلی آينده، 
به داشتن «پروژه» برای نوشتن نيز تأملی 
کنيد و اگر آن را مناسب کار خود ديديد، 
به برنامه های تابستانی و برنامه های سال 
جديد اضافه کنيد. در اينجا می کوشــم 
منظور خودم را از داشتن «پروژه» توضيح 

بدهم:
آيا به اين نکته پــی برده ايد که به چه 
نوع نوشتنی بيشتر عالقه داريد؟ خاطره، 
داســتان، شعر، سفرنامه يا ...؟ پيدا کردن 
پاسخ اين سؤال ســاده در بيشتر و بهتر 
نوشــتن ما تأثير بسزايی دارد. با دقت در 
احوال کســانی که می نويسند، می بينيم 
يکی عاشق داستان است و آرمانش چاپ 
داســتان هايش در مجالت است، ديگری 
دل در گرو شاعرانه نويسی دارد و قطعه ای 
ادبی او را از خود بی خود می کند. يکی به 
آموزش نوشتن می انديشد و يکی عاشق 
نوشــتن اســت؛ به هيچ چيز کار ندارد، 
فقط می نويسد. مدام دفتر سياه می کند 
و خودکار خالی. فردی هم مدت هاســت 
قلمــش به ُکمــا رفته اســت؛ هر کاری 

می کند، به هوش نمی آيد.
آن يکی يادداشت نويسی اولويت اولش 
اســت و دوستی هم ميل به مقاله نويسی 
دارد. ســرودن شعر شــخصی را به وجد 

می آورد. فردی هم يک قدم به جلو می آيد 
و دو قدم عقب می رود. اعتمادبه نفسش را 
ستانده اند؛ تا کی و چگونه آن را باز يابد؟ 
آن دگری بيشــتر به قصد آنکه مطالب 
نويســندگی به گوشش بخورند، به جمع 
پيوســته اســت؛ به قول دوســتی برای 
صوابش! کســی هم می انديشد چگونه از 
نوشتن به درآمد برســد؟ و در اين راه از 
يادگيری هيچ نکته ای کوتاه نمی آيد. يکی 
هنوز با خودش کنــار نيامده که باألخره 
استعداد دارد يا ندارد و گاه می گويد دارم 
و گاه می پندارد ندارد. يکی سال هاســت 
می خواهد بنويسد، اما فکر می کند هنوز 
ميوة نوشتن کال اســت. يکی از کمبود 
وقــت می نالد و منتظر اســت تا باألخره 
سبد وقتش پر شود. و يکی نمی داند چرا 
در اين جرگه افتاده اســت! يکی ذهنش 
پر اســت، اما قلم که دســت می گيرد، 
چيزی نمی آيــد؛ هرچه می گردد خبری 
نيست. دوست ديگری از بس می نويسد 
و خط می زند و عوض می کند و نوشته به 
دلش نمی چسبد، تسليم کمال طلبی اش 
می شــود. يک نفــر هم آن قــدر دربارة 
مطلبش با ديگــران صحبت می کند که 
ديگر در او برای روشــن کــردن موتور 
نوشــتن نمی ماند. کســی هم هربار که 
می نويســد، انرژی  بيشتری برای نوشتن 
کالس های  بيــن  هم  کســی  می گيرد. 
آموزش نويسندگی، ســعی صفا و مروه 
دارد؛ گاه خوشحال که يافتم و گاه ناراحت 
که سراب بود. يکی هم خوب می نويسد، 

اما باور ندارد که خوب می نويسد.
موانع  دلبســتگی ها،  نيازها،  می بينيد 
و عالقه هــا چقدر متفاوت هســتند! آيا 



۴۹ | | |  

به تعداد آدميان راه به ســرزمين پهناور 
«نوشــتن» وجود ندارد؟ تجربه می گويد 
ببينيم کجای جادة نوشــتن ايستاده ايم 
تا متناســب با آن برای خود برنامه ريزی 

کنيم.
هر جای جادة نويســندگی قرار داشته 
باشيم، به داشتن «پروژه» يا پروژه هايی 
برای نوشتن نياز داريم. روی سخنم بيشتر 
با کسانی است که در نوشتن «کمی جلو 
می آيند و کمی بيشــتر عقب می روند». 
حساب آنان که به نوشتن به عنوان حرفه 
نگاه می کنند و برايش برنامة جدی دارند، 
جداست و خود می دانند. اين راهی است 
جدی و تقريبًا غيرقابل برگشت؛ در نتيجه 
برايش برنامة کوتاه مدت و بلندمدت دارند.
تجربة من می گويد، داشــتن «پروژه» 
بهترين کمک کار است. منظور از پروژه، 
داشــتن برنامه ای برای توليد متن است. 
مثًال اگر به خاطره نويســی عالقه داريم، 
بــرای خودمان دورنمايــی تعريف کنيم 
که تا ســه  ماه آينده ده تا پانزده خاطره 
نوشته باشيم. اگر اهل دل نوشته هستيم، 
به همين ترتيب. اگر يادداشت های کوتاه 
می نويســيم، همين طور. اگر هم تصميم 
داريم مقاله يا کتابــی در زمينة دانش و 
تجربة خود توليد کنيم، به همين صورت 

پيش برويم.
اين کار مــا را از وضعيت «باری به هر 
جهت نوشتن» و بيشــتر «ننوشتن» در 
می آورد. می دانيم برنامــه داريم که اين 
هفته بايد يک يا دو متن در زمينة مورد 
عالقة خود توليد کنيم تا به سقف نهايی 

برنامة شش ماهه نزديک شويم. اين برنامه 
بدون اســترس و فشار اســت. نوشتن را 
زندگی می کنيم. از کلمات و جمله ها لذت 
می بريم. قصدمان نويسنده شدن نيست؛ 
چون در حين نوشــتن داريم نويســنده 
می شويم. ما با هر نوشته يک گام به جلو 
برمی داريم. قصد ما لذت بردن از نوشتن، 
توليد محتوا و تقويت اعتمادبه نفس است؛ 
اين هر ســه در نوشتن «پروژه ای» اتفاق 
می افتنــد. فراموش نکنيــم که به تعداد 
آدميان «پروژه» برای «نوشــتن» وجود 
دارد. هيچ کــس جای ديگــری را تنگ 

نمی کند.
سخن پايانی اينکه اگر معلمان در اين 
مســير راه خود را يافتــه و قالب دلخواه 
خويش را نشــان کرده باشــند و به طور 
منظم بنويســند و آثار خود را در کالس 
برای بچه ها بخوانند، بيشــترين تأثير را 
در پرورش نسل اهل قلم خواهند داشت. 
وقتی بچه ها مشاهده کنند معلمشان از 
ابتدای سال برای خود تکليف يا پروژه ای 
تعريف کرده است، طوری که تا پايان سال 
يک دفتر نوشته در زمينه ای داشته باشد، 
آنان نيز عالقه مند می شوند از معلمشان 

تقليد کنند و پا جای پای او بگذارند.
ســال جديد تحصيلی کــه به کالس 

می رويــد، بی آنکه برای کســی تکليفی 
تعيين کنيد، دفتری زيبا و سفيد با خود به 
کالس ببريد و به بچه ها بگوييد می خواهم 
تا پايان سال شعرها، دل نوشته ها، خاطرات 
و مقــاالت و يادداشــت های روزانه ام را 
در ايــن دفتر بنويســم. شــما هم مايل 
بوديد، اين کار را بکنيد و زنگ های انشــا 
نوشــته های خودمان را از روی اين دفتر 
برای هم می خوانيم. در پايان سال نتيجة 
کارتان را مشاهده کنيد. بچه ها با نوشتن 
می نويسند،  منظم  می شــوند.  دوســت 
لذتش را می برند و حتی اماليشــان هم 

خوب می شود.
به بچه هــا بگوييد من هم بــه يادگار 
مطلبی در دفتر شما می نويسم. شما نيز 
می توانيد در دفتر من مطلبی بنويسيد. به 

امتحان و ديدن نتيجة عالی اش می ارزد!
با آرزوی توفيق روزافزون شما
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 يکی از مشــکالت شايع و دامن گير 
در دنيای امروز، گرايــش روزافزون به 
آن هاســت؛  مصرف  و  روان گردان  مواد 
موادی که هيچ ســودی برای جســم 
و روان ندارنــد (بی نيازی بــه آن ها) و 
مصرف آن ها ســبب تغييــرات مخرب 
رفتاري  و  شــناختی  عاطفــی،  خلقی، 
مصرف کننــده می شــود (تغيير روان)، 
به طوری کــه يــک يا چند بــار مصرف 
آن ها موجب وابستگی جسمانی و روانی 
(وابستگی جسمی و روانی) فرد می شود 
و عــالوه بر آن، در هر بــار مصرف نياز 
به مقدار بيشتری از آن است تا حداقل 
تجربة روانی در مصــرف قبلی را ايجاد 
کند (افزايــش تحمل دارويی). از طرف 
ديگر، کنار گذاشــتن آن بــروز عالئم 
آزاردهندة جســمی و روحی را ســبب 
مي شــود (عالئم ترک) و مســموميت 

مشــروبات  مي كند.  ايجــاد  بــدن  در 
و  ماری جوانا  حشــيش،  ترياک،  الکلی، 

مت آمفتامين از اين نوع هستند.
همان طور کــه می دانيم، اين گرايش 
و اقدام بــه مصرف مــواد روان گردان، 
آسيب های جســمی، روانی و اجتماعی 
زيادی به انســان وارد می کند. در واقع، 
يکی از مصيبت های دنيای امروز گرايش 
بــه مصرف روزافزون مــواد روان گردان 
اســت. امروز تالش های زيادی صورت 
می گيرد تا از گرايش جوانان به ســمت 
مصرف مواد روان گردان پيشگيری شود. 
زيرا اعتقاد بر آن اســت که پيشگيری 
بهتر از درمان اســت. از ســوی ديگر، 
درمان اعتياد و مصرف مواد روان گردان 
و  اســت  پيچيــده  و  ســخت  کاری 
هزينه های هنگفتی را به جامعه تحميل 
می کند. درمان  نكردن آن نيز هزينه های 

به مراتب ســنگين تر و بدتــری را برای 
جامعه به دنبال دارد. مطالعات و شواهد 
زيادی نشــان می دهند که در شــرايط 
کنونی، ســن ابتال به اعتيــاد در حال 
کاهش است، به طوری که مشاهده  شده 
اســت دانش آموزان دوره های متوسطه 
در پايه هاي ۱ و ۲ دست به مصرف مواد 
حاکی  می زننــد. گزارش ها  روان گردان 
از آن اســت که گرايش به مصرف اين 
مواد به سطوح سنی پايين تر نيز سرايت 
کرده است. مصرف مواد روان گردان در 
ســطوح پايين، گاهی از اختيار کودکان 
و نوجواناِن مصرف کننده خارج اســت. 
اين دســته ازکودکان و نوجوانان به طور 
عمده کسانی هســتند که والدين آن ها 
خودشــان مصرف کننده يا توزيع کنندة 
موادمخدر هســتند. برخــی از والدين 
برای آنکه از کــودکان و نوجوانان برای 
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فروش مواد روان گردان اســتفاده کنند، 
فرزندان شــان را به بالی اعتياد گرفتار 

می كنند. 
همان گونــه کــه گفته شــد، درحال 
حاضر اکثر متخصصان و مؤسســه های  
مداخله گــر در کنتــرل مصــرف مواد 
الگوهايــی  دنبــال  بــه  روان گــردان 
هســتند که براســاس آن بتوانند مانع 
ورود اشــخاص به فضــای مصرف مواد 
روان گردان شــوند. به بيان روشن تر، به 
دنبال آن هستند تاجايی که امکان دارد، 
با اســتفاده از الگوهای پيشگيرانه، مانع 
از تجربة افراد جامعــه در مصرف مواد 
پيشگيری،  به  اعتقاد  شوند.  روان گردان 
به عنوان اقدامی به مراتب بهتر از درمان، 
افراد  ورود  فرايند  شــناخت  مســتلزم 
به مصــرف مواد روان گردان اســت. در 
حال حاضر، بيشــتر رويکرد پيشگيرانه 
مبتنی بر آن است که اقدامات فرهنگی 
گسترده در سطح جامعه به عمل آيد تا 
جوانان سرگرم شــوند و به سمت مواد 
روان گردان نروند. بر اساس اين رويکرد، 
با اســتفاده از بودجه های تعيين شــده، 
به راه اندازی مراکز ورزشــی و تفريحی، 
و فرهنگی اقدام می شــود يــا عالوه بر 
آن، در زمينه هايــی ماننــد برگــزاری 
و  اعتياد  دربــارة  علمــی  همايش های 
مصرف مواد روان گردان اقداماتی صورت 
مي گيرد. توزيع پوسترها و بروشورهای 
آگاهی دهنده، برگزاری مراسم فرهنگی 
و انواع جشــن ها يا ســاير فعاليت های 

فرهنگی نيز از ديگر كارها هستند. 
بر اســاس اين مدل، چنانچه ابزارهای 
فرهنگــی الزم بــرای پرکــردن اوقات 
فراغــت دانش آمــوزان و جوانان وجود 
داشته باشد، آنان به  احتمال کمتری به 
چنين  می روند.  روان گردان  مواد  سمت 
رويکردی قطعًا می تواند مناســب باشد، 
اما نکتة اساسی اينجاست که متأسفانه 
کســانی کــه در معرض مصــرف مواد 
روان گردان هستند، به طور خودانگيخته 

به ســمت استفاده از شرايط فرهنگی 
فراهم  شــده نمی روند. مشاهده 

 شــده اســت، زمانی که در 
بخشی از جامعه برنامه های 

متنوع فرهنگی اجرا می شــوند، به طور 
عمده کســانی در اين برنامه ها شرکت 
وارســتگی  و  پختگــی  که  می کننــد 
اجتماعــی باالتری دارند و متأســفانه 
همان هايی کــه در معرض مصرف مواد 
روان گردان هســتند و ضروری اســت 
در اين برنامه ها شــرکت کنند، حضور 
نخواهند داشت. ناگفته نماند، شيوة ارائة 
برنامه ها به طور عمده به گونه ای اســت 
که افراد در معــرض خطر مصرف مواد 
روان گردان را پوشش نمی دهد. از طرف 
پيشــگيرانة  فرهنگی  برنامه های  ديگر، 
مصرف مواد روان گردان را بيشترکسانی 
و در مکان هايــی اجرا می كنند که هيچ 
شــناخت درســتی از مصرف کنندگان 
مواد روان گردان و افراد در معرض خطر 
ندارنــد. در اين نوع برنامه ها اين اعتقاد 
وجــود دارد که پرکردن ســالم اوقات 
فراغت، کاهش گرايش مردم به مصرف 

مواد روان گردان را در پي دارد.
طرح ديگری که در حال حاضر برای 
پيشــگيری از مصرف مواد روان گردان 
اجرا می شــود عبارت است از برگزاری 
کالس های مهارت زندگی يا برنامه هايی 
و  نگرش ها  مي كوشــند  که  آموزشــی 
مهارت های الزم زندگی سالم را به افراد 
آموزش دهند. براي مثال، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر هرساله بودجه ای به مراکز 
فرهنگی و آموزشــی اختصاص مي دهد 
سرفصل های  با  آموزشی  کالس هايی  تا 
مناســب، به منظور آگاه ســازی جامعه 
از خطرات مصرف مــواد روان گردان و 
مشکالتی  با  مقابله  مهارت های  آموزش 
که افراد را به ســمت مصرف مواد سوق 
می دهند، برگزار كنند. اين فعاليت ها نيز 
مفيد و الزم هســتند، اما اشکال بزرگ 
اين است که بسياری از مطالب آموزشی 
مورد ارائه، با مصــرف مواد روان گردان 
ارتباط چندانــی ندارند. از طرف ديگر، 
هماننــد فعاليت هــای فرهنگی، عمده 
کســانی که در اين کالس ها شــرکت 
می کننــد و از آن بهــره می برنــد، 
فرهيختگانــی هســتند کــه از 
شــرايط روحــی روانی خوبی 
برخوردارند و احتمال گرفتار 

شــدن آن ها به مصرف مواد روان گردان 
بسيار اندک اســت.  از آنجا که شرکت 
در ايــن دوره های آموزشــی داوطلبانه 
اســت، در اين کالس ها از کســانی که 
مصرف کننده يا در معرض خطر گرفتار 
شدن به مصرف مواد روان گردان باشند، 
خبری نيست. هرســاله تعداد زيادی از 
اين نوع کالس ها و برنامه های آموزشی 
در مدرســه ها و فرهنگســراها و مراکز 
فرهنگی دانشــگاه ها يا مراکز مشــاوره 
برگزار می شــود و طبيعی اســت وقتی 
گروه هــدف در معرض اين آموزش ها و 
برنامه های فرهنگی نباشــند، اثربخشی 

آن ها بسيار اندک خواهد بود.
اگــر قرار باشــد براي پيشــگيری از 
و  مؤثر  اقــدام   روان گردان ها  مصــرف 
کارآمدی صورت گيرد، الزم است بيشتر 
فعاليت ها به کســانی معطوف شود که 
در معرض خطر ابتال به آن هســتند. به 
عبارت ديگر، در فعاليت ها و برنامه های 
پيشــگيرانة مصرف مــواد روان گردان، 
کســانی مورد هدف قرار بگيرند که در 
معرض خطر ابتال به آن هستند. اگر اين 
فعاليت ها اشــخاص در معرض خطر را 
هدف خود قرار دهند و زندگی آن ها را  
متأثر سازند، آن وقت اثرگذار و کارآمد 
خواهنــد بود. در حالي كه معلمان عزيز 
بارها و بارها در مدرسه شاهد بوده اند كه 
هرگاه برای دانش آموزان يا والدين آن ها 
فعاليتي فرهنگی يا آموزشــی به منظور 
آگاه ســازی آنان در مقابلــه با مصرف 
مــواد روان گردان صورت  گرفته اســت، 
و  خانواده ها  شــرکت کنندگان  عمــدة 
کسانی  بوده اند. تنها  سالم  دانش آموزان 
که در اين جلسات، فعاليت ها، کالس ها 
و برنامه های فرهنگی شرکت نداشته اند، 
همان هايی هستند که در معرض خطر 
ابتــال به مصرف مواد هســتند. الزم به 
يادآوری اســت، منظور از اين ســخن 
آن نيســت که برای افراد سالم فعاليت 
فرهنگي صورت نگيرد، قطعًا فعاليت های 
فرهنگی مفيد و سازنده برای همة افراد 
جامعــه الزم و ضروری اســت.  نهادها 
و ســازمان های ذی ربــط فرهنگی بايد 
فعاليت های فرهنگی را در سطح جامعه 

ی ر ي
مشاهده 

ه در 
ی 

و ی
فرهيختگا

شــرايط
برخور
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اختصاصِی معطوف  داشــتن برنامه های 
به دانش آمــوزان در معــرض خطر، به 
فعاليت های  ســاير  معنای تعطيل کردن 
جاری فرهنگی و تربيتی و آموزشــی در 
مدرسه نيســت. بلکه الزم است در کنار 
ايــن فعاليت ها برنامه های پيشــگيرانة 
ويــژه ای برای دانش آمــوزان در معرض 
خطر برگزار شود. بســيار ساده لوحانه و 
ساده انگارانه اســت که تصور شود صرفًا 
از طريق فعاليت های فوق برنامة عادی و 
جاري مدرسه ها می توان دانش آموزان در 

معرض خطر را نجات داد!
 بــا توجه بــه مطالب گفته شــده، دو 
سؤال اساســی باقی مانده است که بايد 
بــه آن پرداخت. اول اينکه دانش آموزان 
در معرض خطر چه کســانی هســتند؟ 
و چگونه می تــوان آن ها را شناســايی 
كرد؟ ســؤال دوم اين اســت که بعد از 
اينکه دانش آموزان شناســايی شــدند، 
معلمــان بــرای کمــک به آنــان براي 
پيشــگيری از گرفتار شدنشان به جهنم 
می توانند  اقداماتی  چه  روان گردان  مواد 
انجام دهند؟  ابتدا سؤال اول پاسخ داده 
که  می شود  توضيح داده  يعنی  می شود. 
شــاخص های دانش آمــوزان در معرض 

خطر چيست؟
به طور کلــی، افراد جامعــه را از نظر 
مواد روان گردان  به  نزديک بودن  ميزان 
می توان به ســه دسته تقسيم كرد: يک 
گروه افراد ســالم جامعه هستند. آن ها 
از هر نــوع گرايش يا نگــرش مثبت يا 
تجربة مصرف مواد روان گردان به دورند. 
آن ها اين مواد را برای خود بســيار مضر 
و خطرناک قلمــداد می کنند و هيچ گاه 
تصميم ندارند بــرای مصرف آن اقدامی 

صورت دهند. گروه دوم کسانی هستند 
که در حال حاضر مواد روان گردان مصرف 
نمي كنند، اما از لحاظ شرايط خانوادگی 
و اجتماعــی و خصوصيــات روحی در 
وضعيتی به ســر می برند که دير يا زود 
به مصرف مواد روان گردان اقدام خواهند 
کرد. گروه سوم کســانی هستند که در 
حال حاضر به مصــرف مواد روان گردان 
مبتال شــده اند و تجربة مصرف دارند يا 
نيازمند  ســوم  گروه  مصرف کننده انــد. 
درمان هستند. اينان همان هايی هستند 
که به سيســتم های درمانی ارجاع داده  
شــده اند تا اختالل مصرف مواد در آن ها 
بهبــود يابد. براي گروه اول نيز برگزاری 
فعاليت هــای فرهنگــی به منظور حفظ 
وضعيت سالم آنان الزم و ضروری است. 
فعاليت هايی فرهنگی که فعًال در سطح 
مدرسه ها و جامعه صورت می گيرد، برای 
اين افراد بسيار مفيد، ضروری و کارآمد 
اســت و نبود آن ها ســبب می شود اين 
گروه ها به مرور زمان در فهرســت افراد 
در معرض خطــر قرار بگيرند. گروه دوم 
كه گروه در معرض خطر هستند، دستة 
مورد بحث ما را شــكل مي دهند.  افراد 
در معرض خطر چه کسانی هستند و چه 
شاخصه هايی دارند؟ تعدادی از پاسخ های 
مربوط به اين ســؤال را معلمان، مربيان 
به خوبی   می توانند  مدرسه ها  مشاوران  و 

پاسخ  دهند.
   در ادامه شــاخص های قرار گرفتن 
در معرض خطر مصرف مواد روان گردان 
توضيح داده خواهد شــد.  عالوه بر آن، 
ميــزان ضريــب خطر ابتال بــه مصرف 
مــواد روان گــردان در مقيــاس صفر تا 
صد  به طور فرضی بيان مي شــود. شما 
می توانيد بــا جمع بندی ضريب هاي  هر 
شاخص، ميزان درخطر بودن دانش آموز 
برای مصرف مواد روان گردان را ارزيابی 

کنيد.
 وجود عضــو مصرف کننده در 
خانواده: دانش آموزی كه يک يا تعدادی 

و برای عموم مردم انجــام دهند. وقتی 
قرار است بودجه هايی برای پيشگيری از 
يابد،  اختصاص  روان گردان  مواد  مصرف 
الزم و ضروری اســت کــه فعاليت های 
مرتبط با آن نيز به کسانی معطوف شود 
که در معرض خطر و گرفتار شــدن به 
اين بالی خانمان ســوز هســتند. قطعًا 
محتوای آموزشــی و نوع فعاليت بايد با 
شرايط و نيازهای آنان تطبيق داده شود. 
فعاليت هايــی فرهنگی و آموزشــی که 
برای عموم طراحی می شوند، خاصيت و 
اثرگذاری مناســب برای افراد در معرض 
خطر مصرف مواد روان گردان را ندارند. 
الزم اســت اين فعاليت ها و برنامه ها بر 
در  افراِد  بوم شــناختی  شــرايط  اساس 

معرض خطر طراحی و اجرا شوند.
 هــدف از بيان اين مطالب آن اســت 
که معلمان، مشــاوران، مربيان تربيتی، 
دســت اندرکاران  ســاير  و  مديــران  
مدرســه که رسالت انسان ســازی را بر 
عهده دارند، فعاليت های  پيشــگيری از 
مصــرف مواد روان گردان را به کســانی 
معطــوف کنند کــه در معــرض خطر 
گرفتار شــدن به آن هستند. يعنی برای 
پيشــگيری از ابتــالی دانش آموزان به 
مصرف مواد روان گردان، الزم است افراد 
در معــرض خطر شناســايی و اقدامات 
مؤثر و الزم برای آنان به عمل آيد، وگرنه 
فوق برنامة  فعاليت های  يا  تدريس  صرف 
معمولی نمی تواند ايــن دانش آموزان را 
از جهنمــی که در آن گرفتــار خواهند 
شــد، نجــات دهد. يــادآور می شــود، 



از افراد خانــوادة او گرفتار مصرف مواد 
تعداد   چقدر  هر  هســتند.  روان گردان 
بيشــتری از افراد خانــوادة دانش آموز 
گرفتار مصرف مواد روان گردان باشــند، 
ضريب خطرپذيری او به شــدت افزايش 
پيدا می کند. ميزان نقش افراد خانواده 
در خطرپذيری به ترتيب عبارت است از 
پدر و مادر هر دو با هم، مادر به تنهايی، 
ارشــد،  والدين  به تنهايی، برادران،  پدر 
عموها و دايی ها. ضريــب خطر ابتالي 

اين افراد ۹۵ درصد تعيين می شود.

مصرف کننده:  دوستان   وجود 
دانش آموزانی که دوستان مصرف کنندة 
مواد روان گردان دارند نيز به شــدت در 
خودشان  هرچند  هستند؛  خطر  معرض 
نباشــند.  مصرف کننده  حاضر  حال  در 
مطالعــات زيادی نشــان داده اســت، 
دوســتان در رفتار جوانان تأثير زيادی 
دارنــد. تجربه ها و باورهای مردم نيز آن 
را تأييد می کنند. به ندرت جوانانی پيدا 
می شوند که دوستان مصرف کنندة مواد 
روان گردان داشــته اند، اما خودشان به 
اين بال گرفتار نشده اند. ضريب خطر اين 
عامل ٩٠ درصد در نظر گرفته می شود.

از  تأثيرناپذيری  بــه  بــاور   
دوســتان مصرف کننده يا داشتن 
دوستانی که دوستی با مصرف کننده 
را بي اشــکال بدانند. دانش آموزانی 
که اعتقــاد دارند رفاقت و دوســتی با 
افراد مصرف کننده هيچ مشــکلی برای 
آنان ايجاد نمی کند و با وجود دوســتی 
می توانند از مصرف  همچنــان  با آن ها 
مواد روان گردان دور بمانند، در معرض 
خطرنــد. برخی از ايــن دانش آموزان با 
اين باور اشتباه که می توانند دوستشان 
را از مصرف مــواد روان گردان منصرف 
كنند، با آن ها طرح دوستی می ريزند و 
از اين طريق آلوده می شــوند. اين باور 
يک عامل پرخطر اســت، زيــرا مانع از 
آن می شود که آن ها برای پيشگيری از 
مصرف مواد اقدامی انجام دهند. ضريب 

اين شاخص ۸۹ درصد تعيين می شود.

 ميزان دسترســی بــه مواد 
روان گردان: چنانچه دانش آموز با افراد 

باشد،  مرتبط  فروشنده  يا  مصرف کننده 
حتي اگر دوســت صميمی او نباشــند، 
در معرض خطر ابتال به مصرف اســت. 
هر چقدر تعداد اين افراد مصرف کننده 
و توزيع کننده بيشــتر باشــد، شــدت 
ايــن خطر نيــز افزايش می يابــد. اين 
افراد می توانند اقــوام و فاميل نزديک، 
همسايه ها  يا هر شخص ديگری باشند. 
دسترسی به هر محرکی می تواند انسان 
را به انجام آن عمــل وادار كند. نه تنها 
روان گردان  مواد  مصرف  به  دسترســی 
انسان را به مصرف آن وسوسه می کند،  
بلکه دسترسی به هر موقعيت، انسان را 
برای انجام عمل متناسب با آن موقعيت 
تحريک و وسوســه می كند. براي مثال، 
مطالعات نشان دادند مردانی که مرتکب 
خيانت زناشــويی می شــوند، شرايط و 
موقعيت کافی برای دسترسی به افرادي 
از جنس مخالف را داشــته اند و امکان 
برقراری رابطه بــرای آن ها فراهم بوده 
اســت. يا افرادی که در نظام های مالی 
مرتکب خيانت می شــوند، دسترســی 
آن ها به امکانات مالی موردنظر به راحتی 
امکان پذير بوده است. بنابراين، چنانچه 
و  توزيع کننــدگان  بــا  دانش آمــوزی 
مصرف کنندگان مواد روان گردان مرتبط 
باشد، بايد او را در معرض خطر قلمداد 
کرد. رابطه با اين افراد امکان دسترسی 
به مواد روان گــردان را فراهم می کند. 
ضريب خطر اين گــروه ۸۵ در صد در 

نظر گرفته می شود.

 ميزان و نحوة مراقبت والدين: 
شــاخص ديگر، ميزان امــکان مراقبت 
و شــيوة مراقبت والدين اســت. ممکن 
اســت در خانــوادة دانش آموز کســی 
مصرف کننــده نباشــد، امــا والدين به 
داليل گوناگــون اقــدام مراقبتی الزم 
را به شــيوة نرم و مشــفقانه نسبت به 
فرزند خود اعمــال نمی کنند. برخی از 
اين والدين با خوش خيالی تمام، دربارة 
اينکه فرزند ما قابل اعتماد است، او را به 
حال خود رها می سازند. گاهی مراقبت 
 نكــردن ناشــی از روابــط تعارض آميز 
والدين يا بی مســئوليتی آنان نسبت به 
سرنوشــت فرزند خود و يا ناآگاهی آنان 
از شــيوة مراقبت کردن يا به طور کلی 

از هم پاشــيدگی نظام خانواده اســت. 
برخی والديــن نه تنها فرزند خود را رها 
می ســازند، بلکه هيچ نــوع  آموزش يا 
اطالعات  مناســبی در ايــن ارتباط در 
اختيار او قــرار نمی دهند. ضريب خطر 
اين شــاخص ٧٠ درصد در نظر گرفته 

می شود.

مواد  ماهيــت  از  ناآگاهــی   
از  که  دانش آموزانــی  روان گــردان: 
خطرات مصرف مواد روان گردان شناخت 
و آگاهــی الزم را ندارند و در عين حال 
با افــراد مصرف کننده و توزيع کننده در 
ارتباط هســتند، در اثر ايــن ارتباط به 
مواد روان گردان دسترسی دارند. ضريب 
خطــر اين دســته را ٩٠ درصد در نظر 

می گيريم.

باورنداشتن  و  تفنني  مصرف   
باور   کــه  دانش آموزانی  اعتيــاد:  به 
دارند و معتقدند بــا وجود مصرف مواد 
روان گردان، هيچ گاه معتاد نخواهند شد 
يا اين باور را دارند که مصرف تفننی آن 
يا مصرف آن در شرايط بحران روحی يا 
برای يادگيری بهتــر نمی تواند آن ها را 
گرفتــار كند. اين اعتقــاد يا باور در هر 
فردی که باشــد، باوري بســيار پرخطر 
برای گرفتار شــدن در دام مصرف مواد 
روان گردان است. ضريب عامل اين خطر 

٧٠ درصد در نظر گرفته می شود.

 ميل به لذت جويی، لذت گرايی و 
نســبی گرايی اخالقی: اين دســته 
لذت هــای آنی را به لذت هــای غايی و 
دورتر ولــی مفيدتر برای زندگی ترجيح 
می دهند. آن هــا نمی توانند از لذت های 
آنی و مخــرب درگذرند و می خواهند به 
هر چيز لذت بخشی به طور آنی  دسترسی 
پيدا کنند. برای آن ها به تأخير انداختن 
لذت ها معنی و مفهومی نــدارد. دربارة 
درســت يا نادرســت بودن ارزش ها نيز 
يک نظام اخالقی منســجم ندارند. نظام 
اخالقی ايــن دانش آموزان بر لذت گرايی 
و نسبی گرايی مبتني است. باورشان آن 
اســت که «هر عامــل لذت بخش خوب 
اســت» و «هر عامــل غيرلذت بخش بد 
اســت». از نظر آن ها، خوب يا بد بودن 

۵۳ | | |  



به فرد و ميزان لــذت هر پديده برای او 
بستگی دارد. درســت و نادرست از نظر 
آنــان به اين بســتگی دارد کــه از چه 
چيزی لذت مي برند و از چه چيزی لذت 
نمی برند. هرگاه اتفاق يا حادثه  يا عملی 
موجب لذت در آن ها می شــود، اتفاق و 
عمل درســتی اســت و هرگاه عمل يا 
رفتاری لذت جويی نداشته باشد، نادرست 
است. بر اســاس استدالل آنان، هرکسی 
از چيــز خاصی لذت می بــرد. بنابراين، 
درست و نادرست برای آنان، ميزان لذتی 
است که تجربه می کنند. اين طرز تفکر 
و نگرش برای گرفتار شدن  به هر رفتار 
نامناســب و مخربی زمينه اي خطرناک 
اســت. ايــن دانش آموزان به شــدت در 
روان گردان  مــواد  مصرف  خطر  معرض 
هســتند. ضريب خطر اين دســته ۹۰ 

درصد تعيين می شود.

 ميزان خودکنترلی و مقابله با 
وسوسه ها: برخی افراد در معرض خطر 
در بســياری مواقع به خوبی تشــخيص 
می دهند که برخی لذت ها برای انســان 
بسيار مضر و خطرناک است، اما توان و 
قدرت مقابله با ميل و هوس خويشــتن 

را ندارند. وقتی ميل و هوس در آنان به 
وجود می آيد، با وجود آنکه از خطرناک 
بودن آن آگاهند، امــا نمی توانند با آن 
مقابلــه کننــد. ضريب ايــن عامل ٨٠  

درصد در نظر گرفته می شود.

کنتـــرل  همرنگ پذيـــری   
نشده: همرنگ پذيری يعنی ميل انسان 
به آنکــه با افراد دور و بر خويش همانند 
و هماهنگ شود. ميل به همرنگ پذيری 
برای داشتن زندگی اجتماعی،  به منظور 
هماهنگی بــا ديگران تا حــدی الزم و 
ضروری اســت. اما زمانی کارآمد و مفيد 
است که تحت کنترل خود انسان باشد. 
همرنگ پذيــری خارج از کنترل در همة 
شــرايط اجتماعی برای فرد مشکل ساز 
خواهد بود. افرادی که براساس معيارهای 
ارزشــی خود تصميــم می گيرند تا چه 
ميزان در يــک موقعيت همرنگی کنند، 
در معــرض خطــر اندکی قــرار دارند، 
اما اشــخاصی که به راحتی تحت  فشــار 
ديگران با افراد گروه همرنگ مي شوند، از 
نظر گرايش مصرف مواد روان گردان در 
معرض خطر هســتند. ضريب اين عامل 

خطر ۷۵ درصد در نظر گرفته می شود.

اختالالت  برخــی  بــه  ابتال   
روانی: ابتالی دانش آموزان به برخی از 
اختالالت روانی زمينة شديدی را برای 
گرايش آنان به مصرف مواد روان گردان 
ايجــاد مي كند. افراد دچــار اختالالتی 
اختالل  مقابلــه ای،  بی اعتنايی  ماننــد 
بيش   فعالی، اختــالل  ســلوک، اختالل 
اختالل  هويــت،  بحــران  افســردگی، 
ناتوانی ذهنی خفيف تا متوســط،  و در 
دانش آمــوزان ســال های باالتر اختالل 
شــخصيت  اختالل  مرزی،  شــخصيت 
ضداجتماعی و احتمــاًال افراد مبتال به 
اختالل شخصيت خودشيفته، نمايشی و 
وابســته، در معرض خطر مصرف مواد 

روان گردان قرار دارند.
در رابطــه با شــاخص های در معرض 
خطر ابتال به مصرف مــواد روان گردان 
باورهای اشــتباهی نيــز وجود دارد که 
نبايــد آن هــا را مبنــای تصميم گيری 
دربارة غربال ايــن دانش آموزان در نظر 
گرفت. يک باور اشــتباه رايج اين است 
که مصرف مواد روان گردان امري ذاتی 
يا وراثتی اســت. درست است که برخی 
از پژوهش هــا همبســتگی بااليی بين 
مصرف مواد روان گــردان و اعتياد اقوام 



نســبی مانند پدر، مــادر، دايی، عمو و 
خواهر يا برادر نشــان مي دهند، اما اين 
پژوهش هــا صرفــًا از نوع همبســتگی 
هســتند و به هيچ وجه نمی توانند دليل 
اصلی گرايش به مصرف مواد روان گردان 
باشند. تبديل بسيار ساده تر آن است که 
بگوييم اين افراد گرايش به مصرف مواد 
روان گــردان را از يکديگر ياد گرفته اند. 
يادگيری و الگو گيری از يکديگر، به عالوة 
سخت گيرانه  نگرش های  و  باورها  وجود 
يا نگرش ها و باورهای مثبت نســبت به 
مــواد روان گردان در خانــواده، ارتباط 

واقعی تری با مصرف مواد دارد.
  

اکنــون که شــاخص های در معرض 
خطر بودن مشــخص شدند، يک سؤال 
اساســی و مهم ديگــر باقی مانده و آن 
اين اســت که چگونــه می توانيم اين 
دانش آموزان را شناسايی کنيم. تصور بر 
آن است که شناسايی اين دانش آموزان 
کار چندان سخت و پيچيده اي نيست. 
به شرط آنکه برای خود، به عنوان معلم، 
مربی پرورشی، مدير، ناظم يا معاون و 
مشاور مدرســه، رسالتی به مراتب فراتر 
از تدريس و انتقــال معلومات از کتاب 
ذهــن دانش آموز قائل باشــيم. اعتقاد 
به داشتن رســالت پرورشی و تربيتی، 
فراتر از رســالت آموزشــی، مهم ترين 
نگرش و باور است که به اولياي تربيتی 
به  جامع  نگاهي  می کند  کمک  مدرسه 
فرايند تعليــم و تربيــت و مراقبت از 
دانش آموز داشــته باشــند. اين باور و 
اعتقاد، يعنی باور به رســالتی فراتر از 
تدريــس يا آموزش، انگيــزه اي قوی و 
محکم را در بازی های تربيتی مدرسه، 

به منظور شناسايی دانش آ موزان، فراهم 
شناخت  بدون  علمی،  آموزش  می کند. 
وضعيت و موقعيــت دانش آموز، عملی 
بيهوده و ناکارآمد اســت. معلمانی که 
از شرايط و وضعيت دانش آموزان خود 
شــناخت درســتی ندارند و بر اساس 
نگرش هــای تکنوکراتــي اعتقاد دارند 
فقــط مطالب کتــاب را تدريس کنند، 
آمــوزش آن هــا بی اثر و هــدر دادن 
هزينه هــای آموزشــی اختصاص داده  
شده است. متأسفانه مدت های مديدی 
اســت که اين باور در نظام آموزشی، از 
دبستان تا دانشــگاه، شايع شده است. 
تعيين شده، به  با توجه به شاخص های 
نظر می رسد مناســب ترين اقدام برای 
غربالگری  ابتدا  دانش آموزان،  به  کمک 
آنان در مدرســه است. يعنی ابتدا الزم 
اســت که دانش آموزان شناسايی  شوند 
و سپس به منظور مقابله با شاخص های 
خطر، اقــدام الزم برای تقويت آنان كه 
در خطــر ابتال هســتند، صورت گيرد. 
برای شــناخت اين دانش آموزان معلم 
ســوم  يا  دوم  هفته هاي  در  می توانــد 
ســال تحصيلی، يک ساعت از تدريس 
خود را بــه گفت وگو بــا دانش آموزان 
صرف كنــد. در اين گفت وگــو که به 
شــيوة صميمانــه و خودمانــی برگزار 
تشويق  کالس  می شــود، دانش آموزان 
می شــوند شــرايط و موقعيت خود را 
گفت وگوی  فرايند  در  کننــد.  توصيف 
مورد  دانش آمــوزان  کــه  خودمانــی 
توجه و حمايت عاطفی معلم باشــند، 
ســرنخ هايی از شــاخص ها و مشکالت 
آمد.  دانش آمــوزان به دســت خواهد 
وقتی هر دانش آموز تشويق شود دربارة 

خــود و شــرايط زندگــی اش توضيح 
اوليه  ســرنخ های  می توانيد  شما  دهد، 
را به دســت آوريــد. از طريق بحث و 
گفت وگو دربارة مســائل و مشــکالت 
اجتماعی نيز شــاخص ها قابل شناسايی 
دانش آموزان  می توانيد  شــما  هستند. 
را تشــويق کنيــد دربــارة نگرش ها و 
ديدگاه های خود نســبت به کسانی که 
هستند،  روان گردان  مواد  مصرف کنندة 
به راحتــی صحبت و گفت وگــو کنند. 
امــا معلم بحث را به گونــه اي مديريت 
مي كند كه اين گفت وگوها به ســمت 
ترويج و تبليغ مــواد روان گردان نرود. 
ممکن اســت اين ســؤال يــا نگرانی 
برای برخی اوليای محترم مدرســه به 
وجود آيد که تشــويق دانش آموزان به 
صحبــت کردن دربارة خود و شــرايط 
زندگی شان، موجب افشای شرايط آنان 
برای ديگران می شــود و اين مســئله 
دارد.  دنبــال  به  را  خطراتی  احتمــاًال 
اوليای تربيتی مدرسه، معلم يا هر فرد 
ديگر بايد از اين نکته آگاه باشــند که 
دانش آمــوزان به طور طبيعی در تعامل 
با يکديگر، شــناخت بيشتری نسبت به 
هم پيدا می کنند. در واقع، بســياری از 
مطالبــی را که قرار اســت دربارة خود 
در کالس مطرح کنند، قبًال با يکديگر 
بســياری  در  گذاشــته اند.  ميــان  در 
مواقع، دانش آموزان به مراتب چيزهايی 
دربارة  مدرسه  تربيتی  اولياي  از  بيشتر 
جای  بنابرايــن،  می داننــد.  يکديگــر 
نگرانی نيســت کــه در کالس معلم از 
که  حدی  در  بخواهــد  دانش آمــوزان 
خودشــان تشخيص می دهند و دوست 
دارند، دربارة شرايط و وضعيت زندگی 
خــود توضيح دهند. معلــم مي تواند با 
طرح موضوع دوســت و دوســت يابی، 
دانش آموزان را تشــويق کنــد دربارة 
دوستان خود در کالس گفت وگو کنند. 
معلم می تواند با پيش کشــيدن بحث 
زندگی موفق و خوشبخت و ربط دادن 
آن با رفتارهــای پرخطر مانند مصرف 
مواد روان گــردان، نگرش ها و باورهای 
شناســايی  اين باره  در  را  دانش آموزان 
کنــد. در کل، غربالگــری و شــناخت 
چنين دانش آموزانی توســط معلم، کار 

چندان پيچيده اي نيست. 
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 هادی مالزینل، معلم ریاضى متوسطۀ دوم - تصویرگر: سید میثم موسوى

  در شمارة قبل با هم مرور کرديم که 
برای رشد و تعالی دانش آموزان و متربيان، 
شايد کليدی ترين کار، وجود ارتباط دقيق، 
هوشــمند و دارای هدف مشــخص بين 
مربی و متربــی يا به عبارتی معلم راهنما 
و دانش آموزان است. بيان شد که در سن 
نوجوانــی، الگوپذيری و قهرمان پروری در 
حــد اعالی خود قرار دارد و دانش آموز در 
بيرون از خانواده به دنبال راهنما و مرشدي 
برای اتصال قلبی و همسان سازی خود با او 
و با گروه هم ســاالن خود می گردد. اشاره 
شد که بعضی از مدرسه ها در ساختار خود، 
اين کار ويژه را بر دوش شخصی به عنوان 
مدير پايه يا معلم راهنما گذاشــته اند که 
پل ارتباطی مدرسه و دانش آموز در همة 
زمينه های آموزشی و تربيتی است. البته 
اين الگو پيش از ايــن در خيلی از مراکز 
تربيتی مثل مسجدها و مؤسسات اسالمی 

مسبوق به سابقه بوده است.
پس کوتاه کالم اينکه در هر مرکزی که 
بخواهند نظام تربيتی را بر اســاس اولويت 
رشد همه جانبه و غير کاريکاتوری دنبال 
کنند، اين الگوی ارتباطی مربی و متربی 

قابل استفاده و بهره برداری خواهد بود.
در نوشــتة قبلی به اثرات و برکات اين 
شــيوة مديريتی و ارتباطــی پرداختيم. 
چند مثــال خدمتتان عــرض کردم که 
اگر مجموعــه ای به مثابة يــک ذره بين، 
همة کارهای پراکندة فرهنگی، آموزشــی 
و ورزشــی خود را در سلســله اي تربيتی 
متمرکــز کند، چــه کارکردهای عينی و 
عملی مفيــد و جذابــی را در بر خواهد 
داشت. ان شــاءاهللا در اين شماره نيز چند 
خاطرة مبتنــی بر واقعيــِت مطالب اين 

مقدمه را خدمتتان عرض خواهم کرد.
يکــی از مبناهای اصلی و قطعی تربيت 
اســالمی، مبنای عــزت و کرامت نفس 
(عليه السالم)  علی  اميرالمؤمنين  اســت. 

می فرمايد: هركــس  نفس  خود را گرامی  
بدارد، شهوت ها برای او كوچك  و بي ارزش  

خواهد بود (نهج  البالغه ، قصار ٤٤٩).
شهيد مطهری ســنگ زيربنای تربيت 
اســالمی را عزت و کرامت نفس می داند. 
مرحوم آيت اهللا ميرزامحمدعلی شاه آبادی، 
اســتاد حضرت امام خميني (رحمت اهللا 
عليه)، شاه کليد تربيت اسالمی و کليدواژة 
محوری آن را کرامت نفس قائل شدن برای 
متربی می داند و آن را کيميا و مهم ترين 

نکته در تربيت اسالمی مي شمارد.
خود ما معلمان و مربيان در تجربه هاي 
ميدانی و عملياتی در مدرسه ها و مسجدها 
ديده ايم، بچه هايی که از طرف خانواده ها 

عزيز و گرامــی بوده اند، نوعي خودباوری 
ممــدوح دارند و برای خود ارزش خاصی 
قائل  اند. در مقابل، نوجوانانی که در خانواده 
تحقير شده اند، خيلی به خطا و اشتباه و 
انحــراف نزديک ترند. به عبــارت ديگر، 
دانش آموزی که آبرو و وجاهتش برای او 
اهميت نداشته باشد، معموًال مشتاق رشد 
و حرکت نيست و دچار آفت بی انگيزگی 
مي شود. برعکس، دانش آموزی که اسم و 
رسم و اعتبار و عزتش برای او مهم است، 
هم در درس و هم در ســاير موارد انگيزة 
رشد بيشــتري دارد و مسير ارتقا و رشد 

خود را دست يافتنی می داند.
دو خصلتي كه براي تقويت شــخصيت 
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متربی الزم است و مربی  بايد آن ها را در 
وجود خود نهادينه  كرده باشد، يکي سعة 
صدر و تحمل باالســت و دومي روحية 

چشم پوشي از اشتباهات دانش آموزان.
معلم راهنمايی که برای دســتيابی به 
هدف تربيتی خود عجله کند و با استفاده 
از ابزارهاي زود گذری مثل تنبيه و تشويق 
آنی، تغييرات جزئــی و کوتاه مدت را در 
متربی دنبال كند، اصًال رســالت خود را 

نشناخته است.
تربيــت امــري تدريجــی و درازمدت 
است که با ارشــاد و راهنمايی مربی و با 
انتخاب خود متربی حاصل می شود. چه 
تنبيه فوری و چه تشويق فوری، باعث به 
انحراف افتادن مسير رشد است. معلمی 
که تا خطا مي بيند، تنبيه مي كند، چيزی 
از رابطة قلبی بين خــود و نوجوان باقی 
نگذاشــته اســت و قبح کار را فروريخته 
است. نوجوان هم وقتی تنبيه فوری شد، 
جری و از حيا خارج می شــود. تشــويق 
فوری متربی را شرطی نيز می کند. البته 
در مصداق هــاي مختلــف، اين موضوع 
حکم هــای متفاوتی دارد. اما در مجموع، 
اگر مربــی در تشــويق و به خصوص در 
تنبيه، نتواند مثــل خداوند متعال رفتار 
كند، مربی نخواهد بود. خداوند انســان 
خطاکار را در فضای تعليق  قرار مي دهد 
که مجازات مــن چه خواهد بود و دربارة 
فرد محسن و نيکوکار هم که وعدة بهشت 
به او می دهد، شرط آن را حفظ عمل قرار 

می دهد.
همة ما می دانيم خــدا می بيند و عالم 
محضر خداست، اما آيا خدا به محض گناه 
عذاب می کند؟ خيــر، چون خدا نتيجة 
فوری زودگذر را که باعث شکسته شدن 
حيا بين عبد و معبود باشد، نمی پسندد. 
خداوند متعال چون هدفش تربيت انسان 
کامل بر اســاس اختيار خود انسان است، 
خطــاکار را اول با وجــدان خودش تنها 
می گذارد و فضای تعليق و توأم با احساس 
ندامــت برايش ايجاد می کند تا خود فرد 
پشيمان شــود. اين روش شايد ديربازده 
باشد، ولی اگر از صميم قلب اتفاق بيفتد، 

اصالح بنيادی را در پي دارد.
در خوبی ها و حسنات هم همين است. 
يک عمر بايد خوب بود تا به بهشت الهی 
رسيد. اگر به محض انجام کار خوب پاداش 

داده می شد، معلوم نبود چه افرادی واقعًا 
ايمان آورده اند و چه کسانی از سر طمع 
و پاداش عمل حسنه انجام می دهند. به 
عبارت ديگر، بازخورد آنی با تربيت عميق 

رابطة عکس دارد.
مربی و معلم بايد کار خدايی کند، يعنی 
با اســتفاده از ابزار چشم پوشي، حرمت 
بين خود و متربی را حفظ كند و با سعة 
صدر خويش، برای انجام خوبی ها و دوری 

واقعی و قلبی از بدی ها انگيزه ببخشد.
اجازه دهيــد ما دو مثال اين بحث را با 

يکديگر ادامه دهيم:
 ســال ٨٦ قــرار شــد با يکــی از 
به عنوان  تهران،  منطقة ٢  مدرســه هاي 
مربی، راهی ســفري زيارتــی و روحانی 
شويم. همة بچه ها از يک مدرسة دولتی 
بودند و قرار بود پنــج روز با هم زندگی 
کنيم. نزديک هــای ظهر حرکت کرديم. 
هنگام غروب برای نماز کنار يک مسجد 
ايستاديم. سفر ما با اتوبوس بود. من وسط 
اتوبوس ايستادم و گفتم نماز است نماز. 
كســي بلند نشد. باز هم گفتم نماز است 
نماز. باز هم کســی بلند نشــد. خواستم 
بيشــتر از اين خود را سبک نکنم، گفتم 
هر کس می خواهد دستشويی برود پياده 
شود که تا شــام نمی ايستيم. همه پياده 
شــدند! تازه فهميدم چه خبر اســت! با 
چهل نفري عازم سفر زيارتی شده بودم 
که حتي يک نفرشان هم نماز نمی خواند! 
کم کم متوجه شــدم بچه ها برای اينكه 
حتي چند روز هم شده به مدرسه نروند، 
با هم براي ســفر هماهنگ کرده بودند و 
بدون توجه به مقصد، راهی ســفر شده 
بودنــد؛ به خصــوص که  ســفر به دليل 
زيارتی بودن، يارانه داشت و تقريبًا بچه ها 

رايگان آمده بودند.
 شب شــد. من جلوی اتوبوس نشسته 
بودم. همکارم کــه در ميانة اتوبوس بود، 
با دلهره و اضطراب خاصی پيشــم آمد و 
در گوشم گفت: «هادی، همه عقب دارند 
موســيقی خيلی بد گــوش می دهند و 
حرکات موزون (و کارهايی که اينجا دگر 

الزم نيست بنويسم) انجام مي دهند.
من شوکه شدم؛ سفر زيارتی و اين کارها. 
کمی تأمل کردم. سعی کردم سعة صدر به 
خرج دهم و از اصل چشم پوشــي غفلت 
نكنم. به همکارم گفتم بيا تو هم کنار من 

بنشين که اگر امشب آبروی آن ها پيش 
ما برود و بدانند ما همه چيز را می دانيم 
و چيزی برای از دست دادن ندارند، ديگر 
کار ما در اين ســفر تمام است و شکست 
خواهيم خورد. هر جور شده  است، نبايد 
بگذاريــم حيا و پردة بيــن ما و بچه ها از 
بين برود. اگر چنين شــود، وضع از اين 
هم بدتر می شــود. ما که معلم مدرســة 
خودشان نيســتيم و هيچ ابزار نظارتی و 
نظامتی نداريم! اين ها هم که آمده اند پنج 

روز دورهمی، آن کار ديگر می کنند.
آخر شب به محل اسکان رسيديم. بچه ها 
را با هزار زحمت و مصيبت خوابانديم. در 
ميان شب ديديم چند نفر يواشکی رفتند 
بيرون به بهانة آوردن ساک از اتوبوس. از 
محل اقامت خارج شدم. متأسفانه مشغول 
كشيدن سيگار بودند. هم آن ها فهميدند 
که من ديــدم و هم من ديــدم آنچه را 
که نبايد! اما انــگار نه انگار! به روی خود 

نياوردم و برگشتم. 
فردا صبح، بعد از نمازی که هيچ کس 
جز مــن و همکارم اقامه نکرد، در هنگام 
صبحانه، يکی از بچه ها که با معرفت تر و 
به قول خودشــان لوطی تر بود، آمد و در 
گوشم گفت: آقا دمت گرم، فهميدم هم 
در اتوبوس متوجه  شــدي آهنگ گوش 
می داديم و هم سر کوچه ديشب. من که 
در نقش چشم پوشي خود فرورفته بودم، 
گفتم نه بابا! اين حرف ها چيســت؟ شما 
زائر هستيد و در هر صورت من خادم شما 

هستم. گفت خيلی باحالی و رفت. 
اولين جرقة ارتباطی ما روشــن شــد. 
کم کم با حفظ اصول و بدون لوس بازی، 
به هر قيمتی ســر حــرف را با بچه ها باز 
کردم. ديدم همــان بچه های بزن بکوب 
اتوبــوس و اهل کارهــای به ظاهر گناه، 
چقــدر دل پر از غصه ای داشــتند. اکثر 
آن هــا از طرف خانــواده  کمبود محبت 
داشــتند و ذهن هايشان پر از شبهه  های 
سياسی و مذهبی بود. کمی روی خوش 
توأم با عزت و وقت گذارِی چهره به چهره، 
اتفاقات جالبی را رقــم زد. اينکه در اين 
سفر زيارتی از ابزارهای تربيتی، از جمله 
خود موضوع زيارت، چه استفاده ای شد، 
محل بحث من نيســت، اما شروع همة 
آن اتفاقات که فقط به آخر آن ها اشــاره 
خواهم کرد، از ســعة صدر و چشم پوشي 
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بود. تقريبًا سه شبانه روز نخوابيدم. چشم 
در چشم و بدون هيچ قضاوتی، با همه شان 
حرف زدم. براي هر کدام به طورشخصی 
و انفرادی وقت گذاشتم. بيشتر آن ها بار 
اول بود كه مي توانســتند با يک مشاور 
و معلم راهنمــا  درددل کنند و قضاوت 
نشــوند؛ نه از تنبيه بهراسند و نه شوقی 
به تشويق داشته باشند! همين قدر بگويم 
که در انتهای آن سفر، برای نماز ظهر در 
کنار مسجدی ايستاديم. وقتي گفتم نماز 
است نماز، همه آمدند. گفتم بچه ها برويم 
ناهار بعد نماز، گفتند آقا بعدش سخته، 

خسته ايم. اول برويم نماز.
از بين خودشــان يک نفر  را که چون 
پدرش کارمند ســفارت ايران در مسکو 
بــود و بــه او می گفتند مســکو، امام 
جماعت کردند. اول نماز خواندند و بعد 
ناهار خوردند. چند روز پيش هم مسکو 
آمــد در خانة بنده و برای عروســی اش 
دعوتم کرد. چقدر لذت بردم که يک کار 
تربيتی، مثل دانه ای که کاشته می شود، 
چند ســال بعد برداشــت می شود. هم 
خود متربی از رشــدش و هم خود مربی 
از ثمــرة کارش لذتي می بــرد که قابل 

توصيف نيست.
اجــازه دهيد قبــل از بيــان مثال و 
خاطــره ای ديگــر، بــرای جلوگيری از 
کج تابــی موضوع، يک نکتــه را متذکر 
شــوم. روش چشم پوشــي که از مبنای 
کرامت نفس قائل شــدن برای متربی ها 
نشئت می گيرد، يک ظرافت مهم در اجرا 
دارد که رعايت نكردن آن باعث شکست 
مربی مي شود و تصور ساده لوح بودن او را 
به بچه ها می دهد. همه می دانيم که خدا 
ناظر و عالم به کل اعمال ماســت و نيز 
می دانيم او می داند، اما ارزش انسانی ما 
را حفظ می کند. به عبارت ديگر، به روی 
ما نمی آورد و پردة حيا بين عبد و معبود 
را به فــوری و در مألعام از بين نمی برد 
تا ما در انجام خطا مصر و جری نشــويم 
و در امورنادرســت شتاب نگيريم. مربی 
نيز بايد طوری رفتار کند که بدون ايجاد 
منت و مالمت و بدون اينکه بخواهد به 
روی دانش آموز بيــاورد، با رعايت اصل 
تغافل، حيای بين خود و بچه ها را حفظ 
کند. از طرف ديگر، بايــد طوری رفتار 
کند کــه بچه ها احســاس نكنند مربي 

ســاده لوح است و مشرف   نيست، بلکه با 
شرمی توأم با حفظ آبرو در مقابل مربی، 
بدانند که مربی فردی اســت تيزهوش 
و مســلط به کارهای بچه ها، و می داند، 
اما بــه روی خود نمــی آورد. به عبارت 
ديگــر، آن نوع از چشم پوشــي و تغافل 
در ارتبــاط تربيتی مؤثر اســت که در 
مخاطب نوجوان حس تواضع در مقابل 
بزرگی روح مربــی را ايجاد کند. از نگاه 
ديگر، تغافلی رشددهنده و باعث کرامت 
و حفــظ عزت نفس متربی اســت که از 
کرامــت و بزرگی مربی نشــئت بگيرد، 
نه از بی اطالعی و نبود تســلط و اشراف 
بر متربيان خود. همچنين، تغافل نبايد 
باعث کوچک جلوه كردن گناه در چشم 
نوجوان شــود، طوري كه او تصور کند 
حتمًا کار بد و نادرســتی نکرده است که 

معلم راهنما واکنش نشان نمی دهد.
به صورت خالصه بايد گفت: مبنا کرامت 
اســت و اصل تربيتی حفــظ حرمت و 
حياست و روش اعمال آن چشم پوشي و 

تغافل است.
به طور خالصه، روش تغافل چند نکتة 

مهم برای اثرگذاری دارد:
 بی منت و بي سرزنش بودن در آيندة 

ارتباط مربی و متربی
 القــا نكردن ســاده لوحی و بی دقتی 

مربی در نظر متربی
 ايجاد تواضع و خشــوع در برابر معلم 

راهنما در وجود دانش آموز
 ايجادنكردن حس بی تفاوتی و کوچک 

شمردن گناه در نظر نوجوان
 هدف دار بودن تغافل در فراموشــی 
مطلق ايجاد نكردن دربارة موضوع اصلی 

در مربی.

 يکــی از چالشــی ترين موضوعات 
فعلی مربيــان، ارتباط نوجوانان با جنس 
مخالف اســت. روزی در پارک محل قدم 
می زدم که يکباره رفتــار خالف عرف و 
شرع يکی از شاگردانم با يک دختر خانم 
را ديدم. در يک آن چشم در چشم شديم. 
روی خود را برگرداندم و سريع گذشتم. 
فردای آن روز در مدرســه، در زنگ های 
تفريــح تالش کردم او را نبينم. او نيز که 
به من عالقه داشت همين  رفتار را داشت. 
بعد از مدرســه با هزار شرم آمد پيشم و 
گفت آقا، خواستم بگم...، تا لب به سخن 
باز کرد، من که هم نمی خواستم گناه را 
در نظر او کوچک کنم و هم نمي خواستم 
دروغ بگويم، با حفظ تسلط و رعايت حيا 
و عزت نفس او، با استفاده از روش تغافل، 
با اينکه او می دانســت کــه من می دانم 
محمد  تک فرزند خانواده اســت، گفتم، 
جان، ديروز در پارک شــما را با خواهرت 
ديدم. نشــد که خوش و بش کنيم. البته 
آدم در مقابل نامحرمان با خواهرش هم 
نبايد بلندبلند بخندد. کامًال سرخ شده بود 
و غرق در شرم. هم فهميد چه می گويم 
و هــم آبرو و حيايش با من حفظ شــد. 
اين خود باز شــروعی بود برای  ارتباطي 

تربيتی.
 باز الزم به ذکر است، تغافل شروع است 
و يک دوران گذار. اگر از فرصتی که اين 
روش بــرای ارتباط تربيتی عميق متربی 
با نوجوان ايجاد می کند، اســتفاده نشود، 
مصداق ضرب المثل «از قضا سرکه  انگبين 
صفرا فزود» می شود و کم کم مربی را نزد 

دانش آموز بي اعتبار مي كند.
ان شــاء اهللا همه شــامل عفو و رحمت 

حضرت حق شويم. 
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 رقیه پیله ور، دبیر ریاضى، ناحیۀ 2 اردبیل

 پارســال به مدرسة شــاهد دعوت 
شــدم. کالس ها و درس هايــي که بايد 
تدريس می کردم مشــخص شــد. قبل 
از شــروع مدرســه ها، تابســتان همان 
ســال، طبق معمول، وقتی با همکاران 
در مورد مدرســه و کتاب هايی که بايد 
تدريــس می کرديــم و کالس هايی که 
بايد می رفتيم، حرف می زديم، اکثرشان 
تأکيد کردند که کالس يازدهم رياضی 
را کنســل کنم. بنا بــه گفتة همکاران، 

کالســی ضعيف و شــلوغ با رفتارهای 
نابهنجار بود که اکثــر همکاران در آن 
تجربه هاي تلخی داشــتند و اتفاق های 
متعــددي روي داده بــود کــه باعث 
درگيری بيــن معلمان و دانش آموزان و 
در نتيجه درگيری معلم با مدير شده   بود.

در حين اينکــه درگيری و اختالف و 
جزئيات رفتار دانش   آموزان را برای من 
شرح می دادند تا قانعم کنند درس هاي 
آن کالس را بر ندارم، من در ذهن خود 

مشتاق تر می شدم که حتمًا به آن  كالس 
بروم. فکــر می کردم حتمًا دانش آموزان 
آن کالس را دوســت خواهم داشــت. 
مطمئنــًا با تــک تــک دانش آموزانش 
دوســت خواهم شــد. هر کالسی قلق 
خاص خود را دارد، پس من می توانم راه  
كنار آمدن با آن ها را پيدا کنم. با وجود 
شلوغ و ضعيف بودنشان، عالوه بر اينکه 
با آن ها دوســت خواهم شد، آن ها را به 

درس رياضی عالقه مند خواهم کرد!
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اول مهر وقتي در دفتر مدرسه داشتيم 
آمادة رفتن به کالس ها می شديم، معاون 
بنا بر وظيفة خود، اطالعاتی از کالس ها 
به معلمان تازه وارد گوشزد  کرد. به من 
هم در مــورد همان کالس هشــدار و 
پيشنهاد هايی داد. گفت مواظب باشم و 
از همان جلسة اول حواسم جمع باشد، 

چون  سال قبل مشکالتی داشته اند. 
نمی دانــم چرا هرچقــدر در مورد آن 
کالس می گفتند، تأثيری بر من نداشت 
و دقيقــًا برعکــس آن در ذهنم تداعی 
می شد! مطمئن بودم همة آن ها اشتباه 
می کنند. مصمم بودم به همة کارکنان 
و همکاران نشان دهم همة دانش آموزان 
و  درس خــوان  و  مــؤدب  کالس  آن 
مشکلی  هيچ  و  هستند!  دوست داشتنی 

در آن کالس نخواهم داشت.
اول،  جلســة  شــدم.  کالس  وارد 
طبــق معمــول همة جلســاِت اول، به 
معرفی خــودم، دانش آمــوزان و کمی 
درس حسابان سپری شــد. هيچ رفتار 
غيرمعمولی از آن ها نديدم. همچنان که 
فکر می کردم، همة آن ها دوست داشتنی 
و مؤدب بودند؛ دانش آموزانی با عالقه ها 
و آرزوهای متفاوت و مصمم. با گذشت 
زمان، همچنان که مــن با آن ها راحت 
بودم، آن هــا هم با من راحت شــدند. 
به مرور زمــان اعتماد دو طرفه به وجود 
آمد. گاهی می توانســتم مطالبی غير از 
رياضــی را البه الی درس هــاي رياضی 
با آن ها در ميان بگــذارم. انتقال برخی 
واقعيت های زندگی و تجربه هاي خودم 
و گاهی حق و حقوق خودشــان و شايد 
مطالب انگيزشی برای آينده شان، باعث 
نزديکی و عالقة بيشتر من به آن ها شد؛ 
طوری که آن كالس بهترين کالس من 

در آن سال شد.
ذهــن مثبت مــن باعث شــد فقط 
دانش آمــوزان عالقه مند بــه رياضی و 
فعــال کالس را کــه هميشــه نمرات 
باالتــری را کســب می کنند دوســت 
نداشته باشــم، بلکه دانش آموزی را هم 
که بــه زور والدينش در رشــتة رياضی 
درس می خوانــد و هيــچ عالقــه ای به 

خواندن درس هاي رياضی ندارد، دوست 
بدارم؛ حتی دانش آموزی را که فقط به 
رشتة هنر فکر می کند، يا دانش آموزی 
که قصد دارد در آينده آرايشگر باشد و 
در رشــتة رياضی هيچ هدفی ندارد. يا 
حتی دانش آموزی که هيچ دفتری برای 
حسابان و هندسة خود ندارد و هميشه 
به زور و با ســليقه تمام جواب ها را در 
کتاب خود می گنجاند. دانش آموزی که 
خجالت می کشــد در حين تدريس من 
اشکاالت خود را بپرسد و هميشه ساکت 
است. دانش آموزی که ذهن رياضی قوی 
دارد، ولی به خاطر مسائل جانبی زندگی 
و شايد نداشتن انگيزة کافی، سر کالس 
حواسش نيست و مشغلة ذهنی ديگری 
دارد. همه و همة آن ها را با تمام اهداف 
متفاوتشــان دوســت دارم. امسال هم 
درس هايشــان  تدريس  خودم  تأکيد  با 
را پذيرفته ام، چون از کالسشــان لذت 

می برم و هميشــه از آن ها انرژی مثبت 
دريافت می کنم.

در عــوض اين تجربه، امســال تجربة 
متفاوتی داشــتم. سال هاســت تدريس 
رياضــی رشــتة انســانی را نمی پذيرم، 
چون در اولين ســال های تدريســم، از 
رشتة انســانی تجربه هاي تلخی داشتم. 
مثًال دانش آموزان رشتة انسانی از درس 
رياضی متنفرند و زنگ رياضی را دوست 
اســتدالل  هم  خوب  نمی توانند  ندارند. 
کنند. به ازای هر ســؤال رياضی، حتمًا 
عده ای در کالس هستند که آه مي كشند 
چه کسی رياضی را اختراع کرد! و سعی 

می کنند رياضی را حفظ کنند و...
امســال در بين كالس  هايی که به من 
داده  شد، دوازدهم انسانی را ديدم. تمام 
تالش خود را کردم که کالس را عوض 
کنم، ولی برنامة مدرســه كامًال به هم 
می ريخت. باالخــره با برخی توضيحات 
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مدير، قبول کردم امسال را تحمل کنم.
اول مهــر وقتی اولين بار داشــتم به 
کالس دوازدهم انســانی می رفتم، تمام 
تجربه هاي تلخ گذشــته در ذهنم مرور 
 شــد. کلی انرژی و افکار منفی با خودم 
بــه کالس بردم. جلســة اول به معرفی 
خودم و تدريس بخشی از درس گذشت 
کــه با جديت من همراه بود. هيچ حس 
خوبی به دانش آموزانش نداشتم. من که 
سعی می کنم زنگ رياضی زياد خشک 
نباشــد و با آب و تاب و تلفيق شوخی و 
شکلک تدريس مي کنم، حس هيچ کدام 
را نداشتم، چون افکاری که بر ذهن من 
مســلط شــده بود، می گفت اين كارها 

برای اين کالس هيچ فايده ای ندارد! 
فضــای ســنگينی در کالس حاکــم 
بــود. حتــی حــرف زدن آرام بچه ها با 
بغل دستی شان برايم غيرقابل تحمل بود! 
برخی چهره هايی کــه از رياضی متنفر 
بودند، خيلی روشن ديده می شدند. عدة 
کمی هم بی خيال بــه صندلی لم  داده 
بودند و بدون هيچ يادداشتی فقط تماشا 
مي كردند! کامًال معلوم بود به  اجبار در 
کالس نشســته اند و هيچ دل خوشی از 

رياضی و معلم رياضی ندارند.
جلســة اول به سختی گذشت. آن روز 
بسيار خسته شده بودم. آن يک جلسه 
مرا به اندازة يک روز تمام کاری خســته 
کرده بود. در ذهــن خود فکر می کردم 
چگونــه امســال را تمام  کنــم! يا بايد 
راه حلی می يافتم، يا امسال را به همين 
منــوال می گذراندم. تصميــم گرفتم تا 
جلسة بعد اين مسئله را حل کنم. تمام 
راه حل هايی را که درگذشته برای ادارة 
کالس ها بــه کار بســته بودم، از ذهنم 
گذراندم. اين مشکل من تازگی داشت! 
هيچ وقت با چنين مشکلی مواجه نبودم! 
تمام اتفاقات و جلســة اول کالس را در 
ذهن خــودم گذرانــدم. کالس ايرادی 
نداشــت. در کل دانش آمــوزان مؤدب 
و درس خوانــی به نظــر می آمدند! پس 

مشکل از کجا بود؟
بخشــی از کتاب «اثر مرکب» نوشتة 
دارن هــاردی بــه ذهنم خطــور کرد: 

«مــا ذاتــًا مخلوقاتی هســتيم که در 
جســت وجوی هدفيم. ذهن ما هميشه 
در تالش اســت تا جهــان درونی را با 
جهــان بيرونی که می بينيــم مطابقت 
دهــد. بنابراين، وقتی بــه مغز خويش 
دستوري می دهيد، مغز در جست وجوی 
چيزهايی که شــما خواهان آن هستيد، 
شــروع به ديدن آن ها می کند. درواقع 
خواهان  که  شماســت  آرزوهای  هدف، 
ديدن آن هســتيد. پس شروع به ديدن 
آن ها می کنيد. آرزوهای شــما هميشه 
در اطراف شما وجود داشته اند، اما شما 
ذهن و چشــم خود را برای ديدن آن ها 
باز نکرده ايد. اين همان شــيوه ای است 
که قانون جاذبه طبق آن عمل می کند. 
قانون جاذبه، آن طور كه به نظر می رسد، 
يک جادوی مرموز درونی نيســت، بلکه 

بسيار ساده تر و عملی تر از آن است. 
ما هــرروز با هــزاران ميليارد  محرک 
حسی، سمعی، بصری و فيزيکی روبه رو 
می شويم و فقط آن هايی را می بينيم که 
به شــمارش می آوريم و تجربه می کنيم 
و ذهن ما روی آن ها متمرکز می شــود. 
به همين دليل است كه وقتی به چيزی 
فکر می کنيم، اين طور به نظر می رســد 
که آن را به طور معجزه آسايی به زندگی 
خود وارد کرده ايم! در واقع شما هم اکنون 
چيزی را می بينيد که از قبل آنجا وجود 
داشته است. شــما واقعًا آن را به زندگی 
خويــش جذب می کنيد. آن چيز از قبل 
در دسترس شــما بوده  است و شما فقط 
افکار خود را متمرکز کرده و ذهن خود را 

برای جذب آن آماده کرده ايد!»
بــا مرور اين مطلب، کــه قبًال خوانده 
بــودم، فهميدم مشــکل دقيقــًا خود 
من هســتم. مشــکل افــکار منفی من 
بود. بی تجربگی من در ســال های اول 
تدريســم باعث اين همه افکار منفی ام 
نســبت به دانش آموزان رشــتة انسانی 
شــده بود! من بايد خــودم و ذهنم را 
اصالح می کــردم. بايد افــکار منفی را 
دور می ريختــم. همچنان کــه با افکار 
مثبت وارد کالس دوازدهم رياضی شده 
بودم، در اين کالس هم بايد مثبت فکر 

می کردم. تصميم گرفتم تا جلســة بعد 
که به کالسشــان می روم، با کلی انرژی 
و افکار مثبت وارد کالس شوم. تدريسم 
را همچنان با شوخی و مزه پرانی تلفيق 
کنم. به رياضی عالقه مندشــان کنم و 
آن قدر انگيزه در آن هــا ايجاد کنم كه 
در کنکــور، رياضی را با باالترين درصد 

بزنند!
جلسة دوم با همين افکار وارد کالس 
شدم. خودم ســبک و خوشحال بودم. 
دانش آموزان را دوســت داشتم. فضای 
ســنگين کالس کًال محــو شــده بود. 
دانش آموزان هم می توانســتند بخندند. 
خيلــی زود با هم همراه شــديم. هيچ 
چهرة متنفــر از رياضــی را نمی ديدم. 
برايم  مزه پرانی هايشــان  و  شــوخی ها 
جالب بود و کلی هم مرا می خنداند. به 
تدريج متوجه شــدم، با اينکه زنگ آخر 
به کالسشان می روم و معموًال خسته ام، 
ولــی حرف های مــزه دار و خنــده دار 
و رفتــار ســنجيدة آن ها خســتگی را 
از تنــم بــه در می کنــد. خيلی خوب 
می دانند چه وقت بايد ســاکت باشند و 
درس بخوانند و چه وقت بايد شــوخی 
و مزه پرانــی کنند. روزبــه روز آن ها را 
در  تالششان  داشــتم.  دوســت  بيشتر 
درس رياضی تحسين برانگيز بود. اولين 
امتحان که چند سؤال کنکوري هم در 
آن بود، نتيجة درخشــاني داشــت. آن 
هم کلی انرژی مثبــت و روحيه به من 
داد. دانش آموزانی که جلســة اول روی 
صندلی سرخورده و سرشان را به پشت 
صندلــی تکيه داده بودنــد، طوري که 
کم از خوابيدن نداشــت، يا آن ها كه با 
بي ميلی، بدون اينکه چيزی بنويســند، 
به صورت اجباری گوش می کردند، حاال 
گوش می دادند، يادداشت می کردند و از 
من اشکال می پرســيدند. برق چشمان 

آن ها انرژی دوچندانی به من می داد!
اآلن ســه ماه از ســال گذشته است و 
دوازدهم انســانی از بهترين كالس  های 
من اســت؛ کالســی که نظر مرا نسبت 
به رشتة انســانی عوض کرد! از تک تک 

اعضاي اين كالس متشکرم. 
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 وقتی به اتفاقــات محيط زندگی خود نظــر بيندازيم، 
گفت وگو و ضرورت آن بيشتر از هر زمان ديگر آشکار می شود. 
گفت وگو در کالس می تواند يک سرآغاز باشد. استفاده از ابزار 
گفت وگوی مؤثــر در کالس درس برای يادگيری تحت عنوان 
يادگيــری در گفت وگــو، و برجســته کردن ارتبــاط آن با 
مهارت های گفت وگو، نگــرش گفت وگويی را در دانش آموزان 
رواج می دهــد و اين مهم می تواند از نتايــج يادگيری پنهان 
اين روش آموزشی باشد. يادگيری در گفت وگو تعاملی سازنده 
ميــان دانش آموزان با همديگــر، و دانش آموزان و معلم ايجاد 
می کند. صدای دانش آموز در کالس شــنيده می شود. عواطف 
و هيجانات برانگيخته می شــوند و بــا به کارگيری تجربه های 
زيســتة دانش آموزان، هيجانات مؤثر در يادگيری توسعه پيدا 
می کنند و ارتباط يادگيــری با زندگی دانش آموزان بهتر رقم 
می خــورد. تفکر در حال رشــد دانش آموزان درگير مســئله 
می شود و به دانش آموزان کمک می کند بر بدفهمی های خود 
غلبه کنند و يادگيری به معنای تغيير ساخت ذهنی يا توسعة 
ســاخت ذهنی آن ها اتفاق می افتد. بــه تدريج در اين فرايند 

دانش آموزان به يادگيرندگان مادام العمر تبديل می شوند.
فصل اعداد صحيح به پايان رسيد. نظر داشتم براساس اصل 
«توالی و تقويت» تکليفی را مطرح کنم. از آن ها خواستم چند 
عدد صحيح دلخواه را در نظر بگيرند و آن ها را در خودشــان 
ضرب کنند. در گروه های کوچک، با مشــورت دوستان خود، 
به اين ســؤال پاســخ دهند که در انجام و پاســخ اين تکليف 
کدام ويژگی کلی را مشــاهده می کننــد. پس از گفت وگو در 
گروه های کوچک، با رسم يک جدول در تخته و نوشتن چند 
عدد، و حاصل ضرب آن ها در خودش، مربع يا توان دوم آن ها، 
همــه را به تأمل و گفت وگوی جمعی دعوت کردم تا نظرات و 
يافته های خــود را در گروه بزرگ تر بيان کنند. بچه ها به نظر 
مشــترک رسيدند که پاسخ ها منفی نيستند. از آن ها خواستم 

برای اين ويژگی يک اسم بيان کنند و آن را در دفترهای خود 
بنويســند. اينجا بود که بچه ها به معنای واقعی درگير شدند. 
نظر چند نفر از بچه ها را با ذکر اسمشان در ابتدای نوشته شان 

روی تخته نوشتم.

بچه ها با دقت به هم گوش می دادند و صحبت های همديگر 
را دنبال می کردند. دربارة انتخاب يک پاسخ از ميان پاسخ ها، 
گفت وگويی در کالس صورت گرفت و عبارت نامنفی با توجه 

به وجود صفر، در ميان پاسخ ها مورد توافق قرار گرفت.
شــادمانی خودم کمتر از بچه ها نبود. ما با راه رفتن داشتيم 
جادة يادگيری اصيل و زندگی ســاز را می ســاختيم. همة اين 
اتفاقات ارتباط من را با دانش آموزانم عميق تر می کرد. يکی از 
دانش آموزان گفت، دوست دارد از همة اين اتفاقات و صحنه ها 
در کالس فيلم بسازد. از بچه ها خواستم دربارة آنچه در کالس 
اتفاق افتاد، در دفترشــان بنويســند، با عنوان سرگذشت يک 

کالس رياضی.
موقعيت های گفت وگو در کالس های من جريانی بين زندگی 
و آمــوزش را خلق می کرد که ارزش و جايــگاه دانش آموز و 

منحصربه فرد بودن او را در ذهنم ارتقا می داد.

۶۲

  
 

 قاسم برجسته، مروج یادگیرى در گفت وگو، دبیر متوسطۀ اول دانشمند، شهرستان آمل
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در جلســه ای که با حضور خانواده ها و دانش آموزان در ســالن 
اجتماعات مدرسه تشکيل داديم، خانواده ها از تغيير نگرش بچه ها 
به رياضی، و کسب نگرش مثبت آن ها صحبت می کردند. بخشی 
از مشــکالت و چالش ها با خانواده ها در ميان گذاشته شد. مهارت 
خوانــدن دانش آموزان ضعيف بود. آن ها قــادر نبودند متن کتاب 
درســی رياضی را به درســتی بخوانند. يا طوری می خواندند که 
معنای درســتی از آن استنباط نمی شــد. در صحبت با خانواده، 
از اهميــت مطالعة کتاب های خوب در رشــد فکر دانش آموزان و 

تقويت مهارت خواندن آن ها با خانواده ها صحبت شد.
قرار گذاشــتيم با مشــارکت بچه ها و مدرســه، يک کتابخانة 
کوچــک در کالس درس برای بچه ها درســت و با خريد کتاب، 
امکان استفادة بچه ها از کتاب های خوب را فراهم کنيم. قرار شد 
پرداخت ها داوطلبانه باشــد. بعضی از دانش آموزان نظرشــان بر 
اين بود که اســتفاده از کتاب ها فقط برای بچه هايی که مشارکت 
کرده اند مجاز باشــد. دربارة اين پيشــنهاد بــا بچه ها گفت وگو و 
جوانب اخالقی و پيامدهای آن را بررسی کرديم. اجماعی صورت 
گرفت که از اين تصميم چشــم بپوشيم و امکان استفاده را برای 

همه، حتی کالس های ديگر، فراهم کنيم.
پدر يکی از دانش آموزان ساخت قفسه و نصب آن را تقبل کرد. 
بعد از خريد کتاب و نصب قفســة کتاب، با حضور مدير مدرسه، 
کتابخانة کالس افتتاح شــد. اين کاری بود که نقش بچه ها در آن 

پررنگ بود.
با توجه به تعيين مبلغ مشــخص برای خريد کتاب، محاســبة 
سهم هر دانش آموز و در نظر گرفتن سهم مدير مدرسه، محاسبات 
رياضی مربوط به تعيين سهم کالس، و متوسط سهم هر دانش آموز 
را بچه ها انجام دادند ـ اين اتفاق فرصتی فراهم کرد تا دانش آموزان 
يادگيــری خوبی در بعضی از مفاهيم رياضی پيدا کنند و در عمل 
ياد بگيرند. به اذعان مدير مدرســه، بچه های اين کالس آرام تر، و 

توانايی خودسامان دهی بيشتری از خود بروز می دادند. 
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۶۴

 چند روزی بود که پيام به روزرسانی جديد گوشی تلفن همراهم آمده 
بــود و من به آن بی توجه بودم. هر برنامة جديدي را دانلود می کردم، نصب 
نمی شــد. بعضی از برنامه های قبلی کار نمی کرد. مــدام اين پيغام را روی 

صفحه شاهد بودم: «لطفًا به روزرسانی کنيد!»)
بعد از گذشت چند روز به اين نتيجه رسيدم که اين نسخه (ورژن) ديگر 
قابل استفاده نيست؛ و ديگر مقاومت کردن فايده ندارد. درست است که من 
به نســخة فعلی عادت کرده ام و کار کردن با آن برايم راحت شده، اما يک 

مشکل بزرگ وجود دارد و آن اينكه  به روز نيست!
نسخة جديد که نصب شــد، دليل آن همه اصرار و پيغام را درک کردم! 
حاال برنامه های قبلی با کيفيت بيشــتری اجرا می شدند. برنامه های جديد 
به راحتی كار مي كردند؛ حتی شکل و رنگ آميزی ها هم شکيل تر شده بود. 
با خودم گفتم: «چقدر خوب که صاحبان و مديران شرکت های تلفن همراه 
چند وقت يک بار به فکر به روزرسانی می افتند!» به اين فکر  کردم كه همان 
بار اول که پيغام را ديدم، بايد به روزرسانی را انجام مي دادم؛ ناگهان به ذهنم 
رســيد، من هم به عنوان صاحب اين تلفن همراه نياز به به روزرسانی دارم؟ 
آخرين بار که پيغام «لطفًا ذهن و توانايی تان را به روز کنيد» را ديده ام، چه 

زمانی بوده است!؟
پيــدا کردم! آخرين بار زمانی بود که يک ويروس، کالس و آموزش نفس 
به نفس را از من گرفت و واژة آموزش مجازی نقل همة محافل شد. درست 
در همان روزها متوجه شدم نسخة آموزش به شيوه ای که من برايش آماده 
و تربيت شــده ام، در شرايط پيش آمده کارآيی ندارد! در همان زمان بود که 
درک کردم، بيشتر برنامه ها و شيوه های تدريس، در نسخة جديد آموزشي 
قابل  اجرا نيستند. حتمًا ذهنم مدام پيغام می داد «لطفًا به روزرسانی کنيد» 

و من همچنان مقاومت مي کردم و اصرار داشتم با نسخة قبلی ادامه دهم!
راستی، با همة نقص ها و کمبودها و نامديريتی ها و بی برنامگی ها، ما معلمان 

(به عنوان خط مقدم آموزش) چند وقت يک بار به به روزرسانی نياز داريم؟
چنــد نفرمــان در برابر پيغام «به روزرســانی» مقاومــت می کنيم؟ آن 
را پشــت گــوش می اندازيــم و اصرار داريم نســخة فعلی مــان بی نقص 
 اســت؟ چند وقت يک بار مهارت های تدريســمان را بررســی می کنيم؟ 
آخرين بار چه وقت فکر کرده ايم آيا اين نسخة کهنه برای انسان هاي نسل 
گوشی های هوشمند كه دائم در گوگل و شبکه های اجتماعی مي چرخند، 

جذابيت دارد يا نه؟
درست است که اين ويروس خانه نشينمان کرده و شرايط اقتصادی را بدتر 
کرده اســت، درست است که از ديدن عزيزانمان محروم شده ايم، و درست 
است که دل نگرانی هايمان چندبرابر شده است، اما در عوض روزهايی را پيش 
رويمان قرار داده که زمان های آزاد زيادی داريم. مگر چند ساعت می شود 

دل نگران بود و اخبار را کنترل کرد؟! مطمئنم همة روزمان را پر نمی کند!
بايد پذيرفت که محيط و نسخة قديمی از کار افتاده است. درست است كه 
کار کردن با آن برايمان راحت است، اما اين نسخه يک مشکل بزرگ دارد: 
به روز نيست! بياييد از زمان استفاده و با فناوری آشتی کنيم. بياييد خودمان 
را به جای نســلی بگذاريم که با يک کليک به دنيايی از اطالعات دسترسی 

مي يابند و ببينيم هنوز می شود نسخة آموزش را به روز نکرد!؟ 

 زهرا عرب سلمانى، آموزگار منطقۀ پیشوا
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اِت  اْنَت اْلَمْدُعوُّ ِلْلُمِهمَّ
اِت  َو َأْنَت اْلَمْفَزُع ِفی اْلُمِلمَّ
َال َيْنَدِفُع ِمْنَها ِإالَّ َما َدَفْعَت 

َو َال َيْنَکِشُف ِمْنَها ِإالَّ َما 
َکَشْفَت

تويی آن که در کار های مهم بخوانندش 
و در ناگواری ها بدو پناه برند. 

هيچ باليی از ما برنگردد مگر تو آن بال را بگردانی 
و هيچ اندوهی بر طرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
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