
گزارش

سعیدهباقری
عكاس:رضا معتمدي

طرح »خوداتکایی« مدرسه های شبانه روزی به دنبال  آموزش 
دانش آمــوزان در زمينة مشــاغل مورد نيــاز جامعه و محل 
زندگی شان اســت. هدف این است که هم بخشی از هزینه های 
زندگی دانش آموزان در خوابگاه ها تأمين شود و هم دانش آموزان 
مهارت هایی شــغلی با قابليت درآمدزایی کسب کنند. اجرای 
موفــق این طرح می تواند مانع از تــرک تحصيل دانش آموزان 

به خاطر مسائل اقتصادی شود.
به منظور شناساندن بيشتر این طرح و بهره مندی از مزایای آن، 
در هر شماره از مجله های سال جاری، گزارش یکی از مدرسه های 

مجری طرح خوداتکایی ارائه می شود.

صبحروزسهشــنبه11ارديبهشت97،ســاعت7:30،از
مجتمعفرهنگیرفاهیرشــدمشــهد،بهمقصدجادة»سد
کارده«راهمیافتیــم.ازجــادةکالتواردجــادهایفرعی
میشــويموبعدازعبورازيکیدوروستا،حدودساعت8:30
بهمدرســةشــبانهروزی»امهانی«میرســیم؛روستايیدر
منطقةتبادکاندرحاشیةشهرمشهد.فضایسرسبزوشاداب
مدرسهخســتگیراازتنمانبیرونمیکند.آنچهدرمدرسه
بهچشممیخورد،خودزندگیاست.دانشآموزانمانندخون
دررگهایمدرســهجاریهستند.اينجاسهمدرسهدرکنار
همفعالیتمیکنند.متوسطةاولبا210دانشآموز،متوسطة

دومبا45دانشآموزوهنرستانبا98دانشآموز.

قراراستنمايشگاهیازکارهایدستیدانشآموزانبرگزار
شود.عدهایازدانشآموزاندررفتوآمدوتکاپوبرایچیدن
غرفههاینمايشــگاههستند،گروهیمشــغولآمادهکردن
نمايشــگاهدفاعمقدسوگروهیديگــردرحالتدارکمیز
پذيرايیازمهمانهایجشــننیمهشعبان.مدرسهقراراست
میزبانمهمانانیازادارةکلآموزشوپرورشباشــد.عالوهبر
آن،ازنیروهاینظامیپاسگاهکاردهکههمسايةمدرسهاست،
دعوتشدهاستبرایبازديدازنمايشگاهدفاعمقدسبیايند.

دريکیازکالسهاجمعیمشــغولتمرينسرودند.همراه
باضبطصوتیکهموسیقیمتنراپخشمیکند،يکصداوبا
قدرتســرودمیخوانندوذهنمرابهسالهایدورمیبرند.
باورمنمیشــودکهبیشازبیستسالازروزهايیکههمراه
همکالســیهايميکصدامیخوانديم:»ايرانمن،ســرزمین
من،اینامتوبرزبان!«،گذشــتهباشد!يکیازدانشآموزان،
آبپاشبهدست،ازوســطرويایمنعبورمیکند.باعجله
واردکالسمیشودوگلدانهاراآبمیدهد.معاونمدرسه،
خانم مرادی،توضیــحمیدهدکهدانشآمــوزانبهنوبت
مســئولیتآبدادنبهگلدانهايیراکهدرتمامکالسهاو
محوطههستند،برعهدهدارندوايندانشآموزهمهمینطور

کالسبهکالسمیرودوکارشراادامهمیدهد.
بهســاختمانیمیرويمکهنمايشــگاهصنايعدستیدرآن
برقراراست.تابلوفرش،گلیم،پتهدوزی،گلدوزی،کیفنمدی،

گزارشی از کار بچه ها 
در مدرسۀ شبانه روزی 

»ام هانی« منطقه 
تبادکان مشهد
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اوقات فراغت کاری



عروســک
پارچــهای،
عة مـــجمو

ســـتگیرة د
آشـــپرخانهو

پـــادری،هــمه
کاردســتدختران

هستند. اول متوســطة
يکــیازدانشآمــوزانروش

بافتپادریزيباورنگارنگشرابرايمتوضیحمیدهد.
يکغرفههممخصوصهنردانشآموزانرشــتةکامپیوتر
استکهعکاســیرابافتوشاپتلفیقکردهاندوآتلیةعکس
کودکراهانداختهاند.باشوقوذوقمیگويندآتلیهشانچند
مشتریداشتهوبرخیتابلوهایعکاسیشانفروختهشدهاند.
عروسکهایپارچهایزيبادريکیازغرفههاتوجهمراجلب
میکند،امامسئولآنغرفهفعاًلدربخشديگریازمدرسه

مشغولاست.
بهکارگاهآشــپزیسرمیزنیم.دانشآموزانرشتةمديريت
خانواده،پیشبندپوشــیدهودرحالپختغذاوشیرينیاند.
مربــیتوضیحمیدهدکهپیشبندهاراخودشــانقباًلبرای
درسخیاطیدوختهاندوحاالازهمانهادرکارگاهآشــپزی

استفادهمیکنند.
فضایمدرســهعالوهبرگلدانهاوگلخانههايیکهدرآنها
گلوسبزيجاتپرورشمیدهند،ازسرسبزیطبیعیمنطقة
روســتايینیزبهرهمنداســت.خانم حســينی،دبیرکارو
فناوری،توضیحمیدهدکهکرتهایسبزيکاریدرسالهای
گذشتهسبزیموردنیازتماممعلمانودانشآموزانراتأمین
میکرد،اماامسالبهدلیلکمآبی،فقطامکانآبیاریيکیدو

تاازکرتهاوجوددارد.
خانم دوزندهازسال1373مسئولیتادارةاينمدرسهرا

بهعهدهگرفتهاســت.درآنزمان
اينجايکمدرســةدورةراهنمايیبودهکهبه
مرورهنرستانودبیرســتانهمبهآناضافه
شدهاند.خانم مرادیمیگويدکاشآنزمان
ازچندســولةپراکندهایکهامروزبهاينشکل
درآمدهاند،عکــسمیگرفتیمتــامیديديدخانم
دوزندهچقدرزحمتکشــیدهاند!تالشايشــانباعث
شــدهخیرينهماعتمادکنندوبسیاریازنیازهایمدرسه
ازاينطريقتأمینشود.کارگاههابااستفادهازکمکخیرين
راهاندازیشــدهاند،اماهزينههایجــاریوتأمینمواداولیه
بــرایادامةکارازطريقفروشمحصوالتتأمینمیشــوند.
فارغالتحصیالنهنرستانغالبًابعدازمدرسهمیتوانندکسب
وکارخــودراراهانــدازیکنندوهمینموضــوعانگیزههای

دانشآموزانراافزايشدادهاست.
البتهاينامربهاينســادگیرخندادهاســت.مديرمدرسه
بهطورجدیودلســوزانهبادانشآمــوزانتوانمنددورةاول
متوســطهوخانوادههايشــاندربارةادامــةتحصیلصحبت

میکند.تالشاوباعثشــدهاستترکتحصیلدختران
وازدواجزودهنــگامبهمیزانقابلتوجهیکمشــود.

عالوهبــرآن،اودانشآمــوزانراترغیبمیکندبه
جایدبیرستان،بههنرســتانبروندتابتواننددر

زمینههایموردنیــازمنطقةخودفعالیتکنند.
ايــنفرهنگســازیثمربخشبــودهونگرش
دانشآموزانووالدينشاننسبتبههنرستان

مثبتاست.
درخشــشدانشآموزانهنرستاندرکنار
فعالیــتجدیمعلمکاروفنــاوریدردورة
متوســطةاولرويکردمدرســهرابهسمت
تولیدواشتغالسوقدادهاست.تماممعلمان
ونیروهایاينمدرســه،بهجزسرپرســتان
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خوابگاه،هــرروزحدود
رفت مسیر ساعت سه
وبرگشتازمشهدبه
ســدکاردهرادرراه
و باعالقه و هستند
انگیزةفــراوانبرای
ايــندانشآمــوزان
فعالیــتمیکننــد.

خانم تالشگر روحیة
دوزندهباعثشدهاست

اينانگیزهبرایهمکاران
ايجادشــود.حتیخیرينی

کههزينههایعمــدهازقبیل
هزينةراهانــدازیکارگاههاوخريد

تجهیزاتاولیــهراتأمینمیکنندنیزبه
واســطةحضورايشانمشــارکتمیکنند.همین

باعثشدهاستکهمديرمدرسهباوجودامکانبازنشستگی،
همچناندرمدرســهبماندوفعالترازهمةهمکاراندرتمام

صحنههاحضورداشتهباشد.
سالهایگذشتهمدرسهدبیرکاروفناوریتخصصینداشت
ومعلمانديگــرايندرسراتدريــسمیکردند،امااکنون
خانم حسينیدبیرتخصصیکاروفناوریاستوحضورش
باعثشــدهاســتدرسکاروفناوریدورةمتوســطةاول
رونقبیشتریبگیرد.خانمحســینیمیگويد،بااينکهابالغ
اولیهاشدرمدرســهایدرمشــهدونزديکمحلزندگیاش
بودهاست،بهدرخواستخودشبهاينمدرسهمنتقلشدهتا
درکنارخانمدوزندهکارکند.دانشآموزان
کارهــایکالسايشــانرابا
عالقــهوانگیزهدنبال

کــه بهطــوری میکننــد،
هم تفريحها زنــگ گاهی
دارند کارگاهحضــور در
وهرســاعتخالیکه
پیدامیکننــدبهاين
اختصاصمیدهند. کار
درهرگوشــهایازاين
اســت ممکن مدرســه
دانشآمــوزیرادرحال
انجامکارهایدرسکارو

فناوریببینید.
از يکــی بيابانی خانــم 
فارغالتحصیــالنموفقمدرســه
استکهازســالتحصیلی76-75تا
سال1382درمدرسهتحصیلکردهاست.
ايشــاندرحالحاضرعضوشوراینخبگانقرآنیو
مدرسوعضوشــورایمؤلفانمعارفصداوسیماست.بعد
ازفارغالتحصیلی،ازســال1392بهدعــوتخانمدوزنده
بهمدرسهبازگشتهاســتودرمناسبتهایگوناگونبرای

اجــرایبرنامههــاوبرگــزاریدورههــایمعلمانو
دانشآموزانحاضرمیشــود.اوتأکیدداردکه

موقعیتخاصمدرســههایشــبانهروزی،
که70درصددانشآموزانشــاندرآنها

بیتوتهمیکنند،موجبشــدهاســت
دراينمدرســههاپرورشبرآموزش
پیشــیبگیردوتوجــهخاصمدير
مدرســهبهايــنامرنیــزضروری
است.ايشــانتأکیدمیکند،امثال
خانمدوزندهبايدتکثیرشــوندوهر
کــدامازدانشآموزانمدرســهبايد

روشايشــانرادنبالکندوحضور
اجتماعــیدرکنارحضوردرســنگر

خانوادهوتالشبــرایخدمتبهمناطق
محرومراازايشانبیاموزد.

دراينمدرسه،برایراهاندازیرشتههابهنیاز
منطقهوامکاناســتفادهازمهارتهاتوجهمیشــود.

درحالحاضر،رشــتههایخیاطی،کامپیوتر،حســابداری،
مديريــتخانــوادهودوخــتلباسهایشــبوعروساز
رشتههایفعالهنرستانهستند.رشتةگیاهاندارويیهم
قراربودهتشــکیلشودکهبهحدنصابنرسیدهاست.يکی
ازاولینرشــتههایهنرســتانپرورشقارچبودهاستکه
متأسفانهبهدلیلآتشسوزیسالنپرورشقارچ،اينرشته
درحالحاضرفعالنیســت.آنچهاهمیتداردايناستکه

تالشهامتوقفنشدهاستوزندگیهمچنانادامهدارد.
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گزارش

بوی مرغ، بوی خروس، بوی جوجه، بوی خونه، بوی روستا.
بوی کار، بوی تالش، بوی عمل، بوی عاملیت.

بوی احساس تعهد، بوی مسئولیت، بوی رسالت.
بوی تولید، بوی بازار، بوی درامد، بوی خوداتکایی.

بوی اتحاد، بوی گفت وگو، بوی پایان رقابت های کور.
بوی خانه در مدرسه،  بوی پایان دلتنگی ها در مدرسه.

بوی خنده، بوی شادی، بوی همدلی، بوی جشن  و سرور.
بوی خوش زندگی، بوی عشق، بوی امید، بوی تربیت!

به دبیرستان متوسطة اول شبانه روزی فاطمه الزهرا )س( بهبهان آمده ایم؛
آمده ایم تا گزارشــی از اجرای طرح خوداتکایی این مدرسه با عنوان »طرح 
تولید مرغ و بلدرچین« تهیه کنیم؛ طرحی که پیوند مستحکمی بین دانش آموز 
و معلم، خانه و مدرسه، و مدرسه و بازار ایجاد کرده است؛ طرحی که فایده های 
آموزشــی، تربیتی،  اجتماعی و روحی فراوانی برای دانش آموزان داشته است؛ 

طرحی که آوازة آن در شهر بهبهان پیچیده است.
گزارش ما را از چگونگی اجرای طرح خوداتکایی و دستاوردهای آن ببینید: 

حس خوب 
جوجه پروری در مدرسه

گزارشگر: نصراهلل دادار
عکاس: امیر عباس برگ

گزارشی از اجرای طرح خود اتکایی در دبیرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا)س( بهبهان
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طرحخوداتکایی
طــرح خوداتکایی در تاریخ 

20 آبان مــاه ســال گذشــته 
)1396(، از طرف معاونت آموزش 

متوسطه وزارت آموزش وپرورش به 
منظور فراهم کردن شــرایط مناسب 

برای آموزش علمی مهارت های کاربردی، 
تقویــت روحیة کار و تالش، توســعة فرهنگ 

کارآفرینــی،  پرورش مســئولیت پذیری در دانش آموزان،  
کسب درآمد و تأمین بخشی از هزینه های تحصیلی دانش آموزان 
و همچنین اســتفادة مناســب از اوقات فراغت در مدرسه های 
شبانه روزی،  به دبیرستان های دورة اول متوسطه ابالغ شده است.

بهبهان
شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان، در فاصلة 
200 کیلومتری از شــهر اهواز واقع شده است و در حدود 220 

هزار نفر جمعیت دارد.
آب وهوای بهبهان نیمه بیابانی یا کوهپایه ای است. قدیمی ترین 
نرگس زار ایران و زادگاه اصلی آن متعلق به شهرســتان بهبهان 

است.
یکی از حوادث تلخ روزگار این شهر، بمباران موشکی مدرسة 
پیروز بهبهان در دوران جنگ ایران و عراق اســت. حدود ساعت 
17:10 دقیقة چهارم آبان ســال 1363 شمســی، در حالی که 
دانش آمــوزان نوبت عصر مدرســة حمداهلل پیــروز بهبهان در 
کالس های درس خود بودند، مورد اصابت موشکی عراقی ها قرار 
گرفتند و 69 دانش آموز، چهار معلم و یک خدمتگزار مدرســه 

شهید و 130 دانش آموز و 13 معلم دیگر زخمی شدند.

دبیرستانفاطمهالزهرا)س(
ساعت 9 صبح یک روز بهاری است. تازه وارد ترمینال 
مسافربری شهر بهبهان شــده ایم. با یک تاکسی به 
سمت دبیرستان متوسطة اول فاطمه الزهرا)س( 
حرکت می کنیم. دبیرستان در انتهای کوی 
حجــت، نرســیده به بیمارســتان تأمین 
اجتماعی این شــهر قــرار دارد. فاصلة 

زیادی نیست و خیلی زود می رسیم.
خانم لیال زارعی، مدیر دبیرستان،  
در بیرون از مدرسه منتظر ماست. با 
راهنمایی ایشان وارد مدرسه و دفتر 
کارش می شــویم. خوش اخالق، با 
نشــاط، پرانرژی و با انگیزه است. 
مثل همة جنوبی هــا خون گرم و 
صمیمی اســت. از رفتار و کردار او 
خوب می توان فهمید که از کارش 
احساس رضایت و خرسندی دارد و 

واقعًا کارش را دوست دارد.
احســاس رضایــت از کارش، نه تنهــا به 

ــه دانش آمــوزان  مــن، بلکــه ب
نــرژی مثبــت و نشــاط  ا

ــد. می بخش
خوش حال است که برای تهیة 
گزارش از طرح خوداتکایی به این 
مدرســه رفته ایم. او 9 سال است که 

مدیر این دبیرستان است.
همکارانش خانم مینا وارسته، معاون فناوری، 
و خانم مهری عالیان، سرپرســت خوابگاه مدرســه را به 

دفترش دعوت می کند.
خانم زارعی می گوید: »دبیرستان ما 278 دانش آموز دختر در 
سه پایة هفتم، هشتم و نهم دارد که بیشتر آن ها از خانواده های 

روستایی محروم، عشایر و کوچ نشین هستند.«
وی می افزاید: »من در طول سال های خدمتم درآموزش وپرورش، 
همــواره از اینکه مــا دانش آموزانی تربیــت می کنیم که فقط 
مجموعه ای مطالب علمی را حفظ می کنند و مهارت های عملی 
نمی آموزند،  رنج می بردم. به همین دلیل، درهر فرصتی که برای 
آموزش مهارت های عملی بچه ها فراهم می شــد، قدم هایی هر 
چند کوچک برمی داشتم؛ مثل ماکت سازی، بافتن کاله،  دستکش 
و شنل؛ درست کردن کش مو، تل و دستبند؛ برگزاری نمایشگاه 
کتاب؛ گلیم بافی و ... بنابراین، وقتی طرح خوداتکایی دبیرستان 
شبانه روزی اعالم شد، به شدت از اجرای آن در مدرسة خودمان 

استقبال کردم.

طرحتولیدمرغ،بلدرچینوتخممرغ
بــه گفتة خانم زارعی، این طرح در بهمن ماه ســال 1396، با 
خرید یک دســتگاه جوجه کشــی با ظرفیت 3600 تخم مرغ و 
ساختن محل نگهداری جوجه ها و مرغ ها در مدرسه آغاز شد و 

آموزش های الزم به دانش آموزان داده شد. 
خانم زارعی در پاســخ به این سؤال که چرا این طرح، یعنی 
تولید مرغ و بلدرچین و تخم مرغ را برای اجرای طرح خوداتکایی 
در این مدرســه انتخاب کرده اید، می گویــد: طرح تولید مرغ و 
تخم  مرغ با شرایط بومی، اقلیمی و جغرافیایی و فرهنگ منطقه 
متناسب اســت و اتفاقًا در اصل طرح خوداتکایی به این ویژگی  

تأکید شده است.
در نتیجه، من با همکاری همسرم که در اجرای این طرح خیلی 
بــه ما کمک کرد و جا دارد همین جا از او تشــکر کنم، در ابتدا 
یک دستگاه جوجه کشی با هزینة شخصی خودمان و با ظرفیت 
3600 تخم مــرغ خریدیــم و فضاهای الزم را بــرای نگهداری 
جوجه ها و مرغ ها در مدرسه فراهم کردیم. به یاری خدا، عماًل از 
تاریخ 20 بهمن ماه ســال قبل )1396(، کار را با قرار دادن 150 
تخم مرغ و 300 تخم بلدرچین در دســتگاه جوجه کشی شروع 
کردیــم. پس از 17 روز، همة تخم هــای بلدرچین ها به جوجه 
تبدیل شــدند، ولی از تخم مرغ ها، پــس از 21 روز، فقط 100 
جوجه متولد شــدند. این نتیجة اولین کاشت ما بود. هم زمان با 
تولید جوجه های مرغ و بلدرچیــن، 100 مرغ محلی هم برای 

پرورش  نژادهای اصلی محلی خریدیم.
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به ایــن صــورت، در کنار اجــرای طرح، 
تحقیقات گســترده ای هم دربارة نحوة کار 
انجام دادیم و کار را پیــش بردیم. در حال 
حاضر 500 جوجة مرغ که تازه از دســتگاه 
بیــرون آمده انــد، و تعدادی مــرغ  محلی و 

نژادهــای اصیل داریم که روزانــه بین 50 و 
60 تخم مرغ تولیــد می کنند و ما به بازار عرضه  

می کنیم.«
مدیر دبیرستان فاطمه الزهرا )س(، در ادامه، ضمن تشکر 
از حمایت هــای رئیس ادارة آموزش وپرورش شــهر بهبهان در 
اجرای این طــرح گفت: رئیــس ادارة آموزش وپرورش و امام 
جمعة شــهرمان از این طرح بازدید کردنــد و این اتفاق،  ما و 
به خصوص دانش آموزان را تشــویق کرد. حتی امام جمعة شهر 

از اجرای این طرح در نمازجمعه یاد کرد.

نتایجودستاوردها
یکی از سؤال هایی که دربارة اجرای این طرح در ذهن افراد 
بســیاری پیش  می آید، این اســت که این طــرح چه نتایج و 

دستاوردهایی برای مدرسه و دانش آموزان داشته است؟
مدیر دبیرســتان فاطمه الزهرا )س( در پاســخ به این سؤال 
می گوید: »در حال حاضر از نظــر اقتصادی نمی دانیم کار ما 
چقدر موفقیت آمیز بوده است، ولی با جرئت می توانیم بگوییم 

که نتایج آموزشــی و پرورشی طرح بسیار 
زیاد بوده است. 

بچه ها با اجرای این طرح زنده شــدند و 
مهارت های  کردنــد.  پیدا  اعتمادبه نفــس 
زیــادی هــم بــرای زندگی آینده کســب 

کرده اند.«
به گفتــة خانم مینا وارسته، معاون فناوری 
دبیرســتان، که بیش از 9 سال است در این مدرسه 
انجام وظیفه می کند، دستاوردهای اجرای طرح خوداتکایی در 

این مدرسه بسیار ارزشمندند.
وی می گوید: »یکی از سیاســت های اصلی ما در مدرســه 
این اســت که آموزش درس ها از حالت حفظی فاصله بگیرد و 
جنبه های عملی پیدا کند تا بچه ها بتوانند از آموخته هایشان 
در زندگــی آیندة خود اســتفاده کنند. اجــرای این طرح در 

مدرسه به تحقق این سیاست خیلی کمک کرد. 
ما در آموزش درس هایی مثل فناوری تالش می کنیم بچه ها 
احساس کنند آموزش ها در زندگی شــان مؤثرند. اجرای این 
طرح به ما کمک کرد این احساس در بچه ها شکل بگیرد.«

خانم وارســته می افزاید: »با اجرای این طرح، بچه ها 
یاد گرفته اند که می توانند روی پای خود بایستند و در 
آینده منتظر شغل دولتی نباشند. من فکر می کنم،  
این طرح ها شادی و نشاطی به بچه ها می دهد که 
از طریق های دیگر نمی توان به آن دست یافت.«

معاون فناوری دبیرستان به اثرات اجرای این 
طرح روی آموزش سایر درس ها مانند علوم،  

جغرافیا و هنر نیز اشاره می کند و می گوید:
»این طرح روی آموزش برخی دیگر از درس ها،  

غیر از درس فناوری، بسیار تأثیر داشته است.
دانش آموزان ســعی می کننــد درس هایی 
مانند علوم،  جغرافیا و هنر را بیشتر به صورت 
عملی یاد بگیرند و از دست سازهای خودشان 
مثل رنگ کردن سنگ ها، درست کردن گلدان 
و رنگ آمیــزی کمدهــا در یادگیری اســتفاده 

کنند.«

پایصحبتهایسرپرستخوابگاهدبیرستان
دبیرســتان  خوابگاه  سرپرســت  عالیان،  مهری  خانم 
شــبانه روزی فاطمه الزهرا )س( است. او می گوید: »اکنون سه 
سال اســت که من سرپرســت خوابگاه هســتم، ولی شور و 
نشــاطی که این چند وقت، سپس از اجرای طرح خوداتکایی 

در بچه ها می بینم، در سال های اول و دوم ندیدم.
هر چند که درس هایی مثل فناوری در دوســال گذشته هم 
بودند. آن موقع هم فعالیت هایی مثل کاله بافی، شــال بافی و 
برپایی بازارچه را داشــتیم، ولی این طرح روی بچه ها خیلی 
اثر گذاشــته اســت. من بعد از ظهرها و بعد از پایان کالس ها 
می بینــم که موضوع مرغ ها و جوجه هــا فعالیتی جدی برای 

بچه ها شده است.

خانمزارعی:بچهها
بااجرایاینطرح
زندهشدهاند،
اعتمادبهنفسشان
بیشترشدهاست
ومهارتهایزیادی
برایزندگیآینده
کسبکردهاند
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اینطرحپایآموزشرابهخانههابازکرد
یکی از نکات بسـیار جالبـی که خانم عالیان 
بـه آن اشـاره می کنـد، این اسـت که ایـن طرح 

پای آمـوزش را به خانه هـای دانش آموزان 
هـم کشـیده اسـت. او در ایـن بـاره 

می گوید:»چنـد روز پیش، یکی 
می گفـت  دانش آمـوزان  از 

مامان مـن 50 مرغ خریده 
اسـت تا کاری را که ما در 
مدرسه یادگرفته ایم، در 
خانـه هم انجـام دهیم. 
اوقـات  برخـی  حتـی 
دانش آمـوزان  والدیـن 
روسـتایی بـه مدرسـه 
می کــنند  مــراجعه 
و  نگهـداری  دربـارة  و 

پـرورش مـرغ و جوجـه 
مــی کنند  سـؤال  مــا  از 

مــی خواهند.  راهــنمایی  و 
باعـث  طـرح  ایـن  بنابرایـن، 

اسـتحکام روابط خانه و مدرسـه هم 
شـده اسـت.«

نکتــة جالب دیگری کــه خانم عالیان به 
آن اشــاره می کند، آموزش فروشندگی به بچه ها از طریق 

این طرح اســت. وی می گوید: »با اجــرای طرح خوداتکایی، 
بچه ها آموختند که فروشندگی هم یک هنر است و با این هنر 

می توان بخشی از مسائل زندگی را حل کرد.«

دانشآموزاندربارۂاجرایطرحچهنظریدارند؟
جامعــة هــدف بســیاری از طرح هایی که در مدرســه ها 
انجام می شــوند، دانش آموزان هســتند. بــه منظور آگاهی 
از تأثیــر اجرای طــرح خوداتکایی در این دبیرســتان، پای 
صحبت تعدادی از دانش آموزان مدرســه می نشــینیم. اتفاقًا 
دانش آموزان حرف های بســیار جالبی دربــارة طرح مطرح 

می کنند.

 نرگس سجادی مهر، دانش آموز پایة نهم:  اجرای این 
طرح اعتماد به نفس ما را افزایش داد. ما یاد گرفتیم که تنها به 
کارهای دولتی فکر نکنیم و به خودمان متکی باشیم. چون از 
همین دوران دانش آموزی توانستیم درامد کسب کنیم. کسب 

درامد برای انسان شیرین است.

فاطمه حســین زاده، دانش آموز پایة هشــتم:   
اجرای ایــن طرح در مدرســة ما که اکثــر دانش آموزان 
آن روســتایی و از نظر اقتصادی ضعیف هســتند، بســیار 
اثربخش اســت. یکی از تأثیرات بســیار خوب اجرای این 

طرح،  تقویت حس مســئولیت پذیری در 
بود.  ما 

پایة  آموز  دانش  نسرین پرور،   
هفتم: ما درس های زیادی از این 
طرح آموختیم. اول آنکه نحوة 
بلدرچین  پرورش مــرغ و 
و چگونگــی نگهــداری 
آموختیم.  را  آن هــا  از 
یـادگــرفتیـم  مــــا 
واکســن های آن هــا 
را بــه موقــع بزنیم 
و  دماســنج  بــا  و 
و  دما  رطوبت ســنج، 
رطوبت محیط آن ها را 
مناسب کنیم. یکی دیگر 
از نـــکاتی که آموختیم، 
فروش محصوالتمان بود. ما 
توانســتیم بهترین فروش را در 

شهر اهواز داشته باشیم.

 یاســمن ایلچی، دانش آموز پایة نهم: 
فایدة این طرح ایجاد حــس صمیمیت و مهربانی بین بچه ها 
بــود. ما حتی حس می کنیــم در خانة خود هســتیم، چون 
مدرسه بوی خانه، بوی روستا،  بوی مرغ و خروس گرفته است 

و دیگر در مدرسه حس دلتنگی نداریم.

 گلناز عکاشــه، دانش آموز پایة هشتم: یک بخش 
ازدرس فناوری ما پرورش مرغ و مرغداری اســت. اجرای این 
طرح موجب شــد ما ایــن درس را خوب یاد بگیریم و خاطرة 

شیرینی از آن پیدا کنیم. 

 خانم الناز ابوعلی، دانش آموز پایة هشتم: درسی که 
من در اجرای این طرح آموختم،  نحوة درمان مرغ و جوجه ها 
به هنگام بیماری است. چند وقت پیش تعدادی از جوجه ها و 
مرغ ها مریض شده بودند. ما با عجله سیر و ماست تهیه کردیم 
و با هم مخلوط کردیم و به آن ها دادیم. حیوانات خوب شدند 

و این احساس بسیار خوبی به ما داد.

 فاطمه پرور، یکی دیگر از دانش آموزان: به نظر من، 
بهترین تأثیــر این طرح این بود کــه خانواده ها حس خوبی 
نســبت به مدرســه پیدا کردند، زیرا دیدند مدرسه چیزهایی 
بــه ما یاد می دهد که برای زندگی آینــده و حتی خانوادة ما 

مفیدند.

خانممهریعالیان
سرپرستخوابگاه:
اجرایاینطرح
باعثمستحکم
شدنروابطخانهو
مدرسهدردبیرستان

ماشد
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سعیده باقرى
عکاس: حسین ساالر

وقتی رسيديم زابل، آقای رضا اربابی، مدير مدرسه، قبل از ما 
آمده بود فرودگاه. يکی دو ساعتی تا روستای «کارگاه پکک» 
راه بود. محوطة مدرســه وسيع بود و چندين ساختمان داشت. 
مدرسه ورزشگاهی داشت که دانش آموزان، معلمان و حتی اهالی 
روســتا از آن استفاده می کردند. مدرسة شهيد محالتی يک 
دبيرستان پسرانة دورة اول شبانه روزی است. از نظر آقای اربابی، 
يکی از سه رکن مهم اوقات فراغت دانش آموزان، ورزش است و 
دو رکن ديگر کار و درس هستند. با توجه به اين ديدگاه، ضرورت 
پر کــردن اوقات فراغت دانش آمــوزان خوابگاهی با برنامه های 
مفيد، از انگيزه های مهم برای اجرای طرح خوداتکايی بوده است.

وارد ســاختمان روبه رويی ورزشــگاه شــديم کــه خوابگاه 

دانش آمــوزان و بخش اداری در آن قرار داشــتند. آقای اربابی 
توضيح داد که اينجا قديمی ترين بخش ساختمان مدرسه است 
و اين اتاق ها قبًال کالس درس بوده اند. با شــعف خاصی اضافه 
کرد: «خود من دانش آموز همين مدرسه بودم و در تک تک اين 
کالس ها درس خوانده ام.» همين را بعداً که از ساختمان قديمی 
مدرســة ابتدايی روستا بازديد کرديم هم گفت. با همان حالتی 
که ما از وطنمان ايران ســخن می گوييم، از روســتايش سخن 
می گفت. راز تالش و کوشش او برای پرورش نسل آيندة روستا 
در همين لحن خودنمايی می کرد. خانة خودش هم در نزديکی 
ساختمان قديمی مدرسة ابتدايی بود؛ ساختمانی که در اختيار 
خانم ام البنين سارانی، مدير مدرســة ابتدايی، است و حاال 

نگاهی به کتاب  های درسی کاروفناوری دورة اول متوسطه نشان می دهد،  براساس اين کتاب ها، قرار است دانش آموزان در اين 
سه سال کارهای عملی گوناگونی بياموزند و مهارت های زيادی کسب کنند. از آن جمله می توان به فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مستندسازی، کار با چوب، پرورش و نگهداری گياهان، پوشاک، خوراک، کار با فلز، الکترونيک و پرورش و نگهداری از حيوانات 
اشاره کرد. شايد امکانات کار در زمينة برخی از اين فناوری ها در شهرها بيشتر باشد، اما خوبی و قوت اين کتاب ها در اين است 
که به همان نسبت مهارت هايی دارد که در روستاها راحت تر می توان به آن ها پرداخت. متأسفانه، در بيشتر مدرسه ها، به خاطر 
بها دادن بيش از حد به درس های ديگر، چنين کتاب هايی به حاشيه می روند و تمرين عملی مهارت ها به دست فراموشی سپرده 

می شوند.
در اين گزارش به ســراغ مدرسه ای رفته ايم که درس کاروفناوری در آن چه بسا از علوم و رياضی مهم تر است؛ مدرسه ای در 
شهرستان هيرمند که تنها ســه کيلومتر با مرز ايران و پاکستان فاصله دارد. در منطقه ای که بادهای آن معروف است و گاهی 
گردوغبار به حدی غليظ می شود که مدرسه ها را تعطيل می کند. خشک سالی طوالنی باعث شده رودخانة هيرمند خشک شود 
و بســياری از زمين های کشاورزی به بيابان های باير تبديل شــوند. اما همين منطقه مردمی دارد که ثابت کرده اند زمين برای 

حاصل خيزی، بيش از باران، به کار و تالش دسته جمعی نياز دارد.
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ديگر به جای بچه ها، جوجه ها را در آن پرورش می دهند.
شــايد عجيب به نظر برســد، اما در اين منطقه، اجرای طرح 

خوداتکايی به مدرسه های شبانه روزی محدود نشده است.
آقای حميد ســارانی،  مدير آموزش وپرورش شهرســتان 
هيرمند، که خود از اهالی همين روســتا بوده است، به خوبی از 
طرح حمايت کرده و پس از ديدن اجرای موفق آن در مدرســة 
شــهيد محالتی، ترتيبی داده است تا آقای اربابی تجربة خود را 
در کارگاه ها و جلســاتی توجيهی، در اختيار ديگر مديران قرار 
دهد. مديران ديگر هم از اين طرح استقبال کرده اند. يکی از اين 
مديران خانم سارانی است. پس از ساخته شدن ساختمان جديد 
مدرسة ابتدايی، ساختمان قديمی بی استفاده مانده بود و حاال از 
اتاق های آن برای نگهداری جوجه ها در مراحل رشدشان استفاده 
می کنند. خانم سارانی، به جز مديريت، تدريس برخی از درس ها 
را نيز برعهده دارد. دانش آموزان را برای آشــنايی با پرندگان و 
مراحل رشد آن ها به اين ساختمان می آورد. بخشی از هزينه های 
مدرســه نيز از طريق فروش مرغ و جوجه ها به اهالی روســتا و 

روستاهای اطراف تأمين می شود.
کار پرورش پرندگان در مدرسة شهيد محالتی مفصل تر است. 
آنجا، عالوه بر پرورش مرغ محلی، بلدرچين و بوقلمون هم پرورش 
می دهند. بيشــتر کار برعهدة خود دانش آموزان است و در قالب 
پودمان های درس کاروفناوری دنبال می شــود. عالوه بر ساعت 
درس کاروفناوری که برای همه مشــترک اســت،  دانش آموزان 
خوابگاهی، براســاس نوبت تعيين شده، مسئوليت غذا دادن به 

پرندگان را در ساعت های غيرآموزشی به عهده دارند.
اگــر دانش آموزی عالقه مند باشــد، می تواند بيــش از زمان 
تعيين شده هم وقت بگذارد و مســئوليت قبول کند. برخی از 
دانش آموزان، با مهارتی که در مدرســه کسب کرده اند، در خانه 
هم برای خودشــان پرورش بوقلمون راه انداخته اند. با اين کار، 
هم به اقتصــاد خانواده کمک می کنند و هــم تجربة گرداندن 
يک کسب و کار کوچک را توشة راه شغلی آينده شان می کنند. 
بسياری از خانواده های روستايی در خانه های خود مرغ و بوقلمون 
نگهداری می کنند، اما مزيت آموزش دانش آموزان در اين است 
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که کتاب درسی اطالعات علمی 
الزم برای اين کار را نيز در اختيار 

آن ها می گذارد. به اين ترتيب، نسل 
آينده با آگاهی بيشــتری اين کار را 

دنبــال می کند. ايــن دانش آموزان در 
صورت تمايل می توانند اين کار را گسترش 

دهند.
عالوه بر پرورش پرندگان، دانش آموزان می توانند پودمان 

پرورش گل و گياه را هم در گلخانه ای که وقف مدرســه شــده 
است، تمرين کنند. آقای حسين دانش زايی، دبير کاروفناوری 
مدرســه، تالش می کند تا جايی که امکانات اجازه می دهد، به 
تمام پودمان های کتاب درسی، به همين صورت عملی، بپردازند. 
کالس های مدرسه موضوعی هستند و کمد کالس کاروفناوری 
از دست ســازه های چوبی، فلزی و صنايع دســتی دانش آموزان 
پر است. هر سال اســفندماه بهترين محصوالت هنری توليدی 

دانش آموزان را در نمايشگاهی عرضه می کنند و می فروشند.
در گفت وگويی که با ايشــان داشتيم، دربارة امکان تلفيق اين 
درس با درس های ديگر صحبت کرديم. در عمل، دانش آموزان 
برای اجرای فعاليت ها به مهارت های درس رياضی و اطالعاتی از 

علوم تجربی نياز دارند. 
اتصــال فعاليت های عملی بــا اين درس ها بــه ارتباط بهتر 
دانش آموزان با اين مفاهيم و در نتيجه آســان شــدن يادگيری 
کمک می کند. درس کاروفناوری می تواند محوری برای برقراری 

ارتباط تمام درس ها با زندگی دانش آموزان باشد.
اين موفقيت ها با کار يکی دو نفر به دست نيامده است. اينجا 

همه دست به دست هم داده اند 
و کمر همت بســته اند تا نسلی 
را پــرورش دهند کــه برای خود، 
خانواده و جامعه شان مفيدند. شيعه 
و سنی همه در کنار هم برادرانه تالش 
می کننــد. آقای بهمن براهويی مالدار، 
معاون دبيرستان، که از برادران اهل تسنن است، 
سال هاســت در کنار کار فرهنگی، کســب وکار خانوادگی 
خودش، يعنی کشــاورزی را هم دنبال می کند. گلخانه های او 
نزديک مدرسه هســتند. يکی از اين گلخانه ها را وقف مدرسه 
کرده است که عالوه بر تمرين کشاورزی، محل تأمين صيفی و 

سبزی مصرفی غذای دانش آموزان خوابگاهی هم هست.
طرح خوداتکايی مدرسه های شبانه روزی برای تأمين بخشی 
از هزينه های مدرسه، به ويژه هزينه های خوابگاه، پيشنهاد شده 
است. در اين مدرسه هم بخشی از محصوالتی که دانش آموزان 
توليد می کننــد، از بوقلمون، مرغ و تخم مــرغ تا گوجه فرنگی، 
خيار و سبزی، به مصرف آشــپزخانة خوابگاه مدرسه می رسد. 
اما آورده های اين طرح برای دانش آموزان بيش از کمک هزينه 
است. در برنامة غذايی خوابگاه مدرسة شهيد محالتی،  هفته ای 
دو بار آبگوشت بوقلمون يا بلدرچين هست. مهم تر از آن، تازه و 
طبيعی بودن محصوالت اســت. اين برنامة غذايی در کنار کار و 
فعاليت بدنــی ثمربخش و برنامة ورزش هر روزه که با همراهی 
مدير مدرســه و ديگر کارکنان آموزشــگاه و با شعار «تحرک، 
پويايی و نشاط، رمز موفقيت» اجرا می شود، نويدبخش پرورش 

نسلی تندرست و توانمند است.
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