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در گیـر و دار گله هـای بسـیار از زمیـن و زمـان، از اوضـاع و 
احوال اقتصادی تـا جایگاه اجتماعی، از پیچیدگی های 
بـا  پرتکـرار  چالش هـای  و  دانش آمـوزان  جدیـد  نسـل 
خانـوادۀ جدیـد ایرانی، هنـوز برای یک معلـم، بهانه های 
در  و  درون خـود  در  بتوانـد  تـا  اسـت  موجـود  بسـیاری 
خـود،  اجتماعـی  و  فـردی  زیسـتِن  و  زندگـی  پیشـگاه 

احسـاس بالندگـی، شـرافت و کامیابـی داشـته باشـد.
اختیـار  در  تنهایی هـا،  و  تک فرزندی هـا  دوران  در 
داشـتن ده، بیسـت و یا سـی دانش آموِز کودِک معصوم و 
یا شـاگردهای نوجـواِن پر از شـور و انگیـزۀ زندگی کردن، 

نعمتـی بـزرگ بـه شـمار می آید.
چنـد  هـر  آن چنانـی،  مشـکوِک  پول هـای  دوران  در 
امـا  اسـت،  سـخت  معلمـی  پـوِل  برکـت  از  صحبـت 
آیـا بـه واقـع هیـچ معلمـی هسـت کـه درآمـد ناشـی از 
علم آمـوزی اش را با مـال دیگری تعویض کند؟ آیا معلمی 
هسـت کـه قدِر ابـزار کاِر خـود -یعنی قلم و گـچ و تخته و 
دفتـر- را بـا ابزارهـای کاری هیچ شـغل دیگـری معاوضه 

کنـد؟ در دل اصالـِت شـغل معلمـی، خوشـبختی هایی 
هسـت کـه نبایـد  آنهـا را بـا مقایسـۀ معلمـی با مشـاغلی 
چـون مهندسـی و... مقایسـه کـرد؛ هـر چنـد جامعـه به 
علـت درآمد بـاالی این مشـاغل، به ظاهر بـه آنها جایگاه 

ویـژه ای داده باشـد. 
بـا  البتـه ایـن احسـاس خـوِب معلم بـودن، منافاتـی 
مطالبه گـری معلمـان نخواهـد داشـت. وزارت آمـوزش و 
پـرورش بـرای معلـِم امـروز، بایـد بـه قـدر انتظـاری کـه از 
او دارد، انتظـاراِت او را بـرآورده کنـد. جامعـه می بایسـت 
جایـگاه معلمـی کـه آینـدۀ دور و نزدیکـش را بنـا می کند، 
ارتقـا بخشـد و تـا رخـداِد چنیـن انتظاراتـی، معلـم نبایـد 
منفعـل و افسـرده شـود. معلـم نبایـد متـر و معیـارش را تا 
سـطح انتظارات مشـاغلی که بود و نبودشـان برای جامعه 
بسـیار بـی اهمیت اسـت، پاییـن بیـاورد. انفعـال و بازیچۀ 
سیاسـت بازی فـرد و گروه شـدن آفت هـای معلـم در روزگاِر 
کنونـی اسـت. افتـادن در چنین ورطـه ای، در گـرو عبور از 

یک احسـاس کلیدی اسـت؛ احسـاس خوِب معلم بودن

احساِسخوِبمعلمبودن

یادداشت سردبیر
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بازهمما
بازهمکاالیایرانی

تحلیل ماه
زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه

علیرضا بیابان نورد

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد شیراز

نام گذاری سال 1397 توسط مقام معظم رهبری به  سال  

حمایت از کاالی ایرانی، این بار بر خالف سال های گذشته، 

دو مخاطب عمده را هدف قرار داده است؛ دولت و دولتمردان 

که مانند هر سال، می بایست برای تحقق شعار سال تالش 

کنند و این بار فرد فرد جامعۀ ایرانی. مخاطب قرار گرفتن 

مردم نشان از این دارد که آنها، تنها در مقام نقد و مطالبه  

نسبت به دولت قرار ندارند و خود می بایست برای محقق 

کردن شعار سال، گام بردارند.
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همیشه منتقدان
جـّو مخـرب چنـد دهـۀ اخیـر تمـام حوزه هـای فکـری 
جامعـه، جـوی آمیختـه با نقـد و نقادی بـوده اسـت؛ گویی 
هرچـه جنبـۀ نقـادی سـخن بیشـتر باشـد، بیشـتر بـه دل 
می نشـیند. به نظر می رسـد ایـن نوع نقد و نقـادی مخرب، 
میراث فرهنگ و اندیشۀ چپ و مارکسیستی در ایران است. 
البتـه هرچنـد نقـد و نقـادی از ویژگی هـای جهـان مـدرن 
اسـت، ریشـه در جهان سـنت نیز دارد. اما بر خالف این دو 
کـه در نقد و نقادی به دنبال گشـایش راهی بـرای برون رفت 
از مشـکالت و شـرایط فعلی و اصالح هستند، اندیشه های 
نقادانـۀ چـپ جهـان مـدرن، به نوعـی در پی نفی آن اسـت 
و نه تنهـا کمـک چندانی بـه جامعه نمی کند، بلکه شـرایط 
زیسـت فـرد فرد آن را به مخاطـره نیز می اندازد و آرامـش را از 

زندگی آنها می سـتاند.
جنبۀ دیگـر و مخرب »پدیدۀ نقد« در ایران فعلی، همان 
پدیـدۀ نه چنـدان جدیـد »دیـدن همـه را و ندیـدن خـود را« 
اسـت. انسـان ایرانـی معاصـر -مذهبـی یـا غیـر مذهبـی، 
روشـنفکر یـا غیـر آن و حتـی مـردم معمولـی- همـواره در 
سـلوک و قضاوت هـا بـه نوعـی نقـد متوسـل می شـوند. 
تـو گویـی نقـد بـه جـزء الینفکـی از زندگـی و اندیشـۀ آنـان 
مرتبـط شـده اسـت. امـا نکتۀ مخـرب اینجا اسـت کـه این 
نقـد، همیشـه شـامل دیگـران می شـود و هیـچ کـس بـه 
جنبـۀ دیگـری از نقـد، یعنی نقد خـود، نقد عملکـرد و نقد 

اندیشـه های خـود، نمی اندیشـد.
جامعـۀ ایرانـی ایـن روزهـا بـه دنبـال یافتـن مصادیـق 
نقدهـا در »جـان و جهان« دیگران اسـت. هیـچ کس، خود 

را مخاطـب واقعـی اصـالح نمی دانـد و قـرار نیسـت هیـچ 
نقـدی متوجـه او شـود! جامعـۀ ایرانـی گویی پند بـزرگ لئو 
تولسـتوی را فرامـوش کـرده اسـت کـه »همـه می خواهنـد 
جامعـه را بسـازند، هیچ کـس در پی اصالح خود نیسـت«. 
چـرا فـرد فرد جامعه با شـنیدن پندها و موعظه هـا به دنبال 
یافتـن مصادیق آن در وجود خود نمی افتند؟! این مشـکل 
حتی به نگاه افراد جامعه نسبت به متون مهم و مقدس نیز 
رخنه کرده اسـت و چه بسـا کسانی در آن نیز صرفًا به دنبال 
یافتـن اماره هایـی بـرای محکوم کـردن دیگران هسـتند...

گویـی بـه قـول اخـوان ثالـث، همـه خـود را حکایـت آن 
غریبی می دانند که قصه اش چون غصه اش بسـیار اسـت؛ 
»مـن غریبـم و قصـه ام چـون غصه ام بسـیار«. چه شـده که 
مـا، صرفـًا خـود را موجـودی منحصـر بـه فـرد می دانیـم که 
مخاطـب هیـچ وعظ و پند و اندرزی نیسـتیم و گویی هرچه 
هسـت و نیسـت، از دیگران است! حال این ویژگی ها به چه 

دلیـل اسـت و چـرا، مجالی دیگـر می طلبد...

جست وجوی مشکل در دیگران! مسئله این است
بـا انـدک نگاهی بـه موضـوع و نام های سـال کـه مطرح 
گرفـت.  پـی  را  بـاال  آسـیب  همیـن  می تـوان  می شـوند، 
شـبکه های اجتماعی در امروز و پیشتر، صفحات اینترنت، 
کتـب و سـخنرانی ها از مطالبـی بـرای نشـان دادن ابعـاد 
مختلف مسـئله پر می شـوند که البتـه امری مبارک اسـت. 
شـناخت مسـئله و آسیب شناسـی شـرایط موجود، قدمی 
اسـت بـرای درک و رسـیدن بهتـر بـه سـمت آنچـه مطلـوب 
اسـت. امـا بـاز هـم در گفتـار و کردار و نوشـته ها، متأسـفانه 

آیا وقت آن نیست 
که به جای انتخاب 
منظری صرفًا 
انتقادی نسبت 
به جامعه، همان 
منظر انتقادی را 
نسبت به خود به 
کار بریم؟ آیا وقت 
آن نیست که هر 
فرد، خود مخاطب 
شعار یک سال  
شود؟

“
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البتـه غـرض از این نوشـته، صرفـًا طرح بحـث پیرامون 
موضـوع  »کاالی ایرانـی« نبـوده و نیسـت. ایـن معضـل در 

همـۀ ابعـاد اجتماعـی نیـز ما به چشـم می خـورد.
باشـد که »انسـان ایرانی« با نقد »جان و جهان« خویش 
در چشـمه ای روشـن »غبـار از تن« بـردارد و بداند که نیازی 
بـه رفتن دنبـال آرمان های دور و دراز و پیچیده نیسـت و چه 
بسـا به قول پیشـوای ما امـام علـی)ع( »ای آرزوهای بلند و 
عمر کوتاه«! باید به دنبال قدم های کوچکی برای رسـیدن 
بـود. مگـر نه این اسـت که فتح کوه هـای بزرگ بـا قدم های 
کوچـک آغـاز می شـود؟ اصالح اقتصـاد وطنـی و حمایت 
از کاالی ایرانـی هـم از اصـالح رفتـار اقتصادی هر فـرد آغاز 

می شود

گویـی مخاطـب، دیگرانند. هیچ کس در پی دیدن مسـئله 
و ابعـاد آن در وجـود خـود نیسـت. بـه محض مطرح شـدن 
مسـائل آسیب شناسـانه، همۀ نگاه ها به سـمت »دیگری« 
اسـت. غافل از اینکه به قول سـعدی شیرین سخن، »هیچ 

کـس بـی دامنی تر« نیسـت.
یکـی از آسـیب های این مسـئله می تواند این باشـد که 
علی رغـم آنکـه ادبیـات و نیـز متـون مذهبی جامعـۀ ایرانی 
سرشـار از گوشـزد کـردن ایـن نکته اسـت که هـر کس باید 
از خـود آغـاز کنـد و بـه قولـی »گـر بـه خـود آیی بـه خدایی 
رسـی« و مخاطـب ایـن متـون تک تک ما هسـتیم، همه به 

دنبـال عیـب در وجود دیگـری یا دیگران هسـتند.
چـرا علی رغم شـنیدن حرف ها و یا حتی سـخن گفتن 
در مذمـت و مـدح آنها، در عمل از آنان تبری جسـته و راهی 

دیگـر می رویـم؟! بـا نیم نگاهـی کوتـاه بـه شـبکه های 
وضـوح  بـه  اجتماعـی،  گسـتردۀ  اینـک 

می تـوان آسـیب های پیش گفتـه را دیـد. 
آیـا وقـت آن نیسـت کـه به جـای 

انتخـاب منظری صرفـًا انتقادی 
نسـبت به جامعه، همـان منظر 
انتقـادی را نسـبت بـه خـود بـه 

کار بریـم؟ آیـا وقـت آن نیسـت که 
هـر فـرد، خـود مخاطب شـعار یک 

سـال  شـود؟  آیا جامعۀ ایرانی 
ساخته و برخاسته 

از تک تـک افراد 
؟ نیست
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فتح خرمشهر)1361( و روز 
مقاومت، ایثار و پیروزی

-فرزنـد  آقـا  احمـد  صبـح  نـه  سـاعت 
گرامـی حضـرت امـام-  زنگ زد، سـالم 
امام را رسـاند و گفت: »صدا و سیما منتظر 
گفتـم:  اسـت«.  شـهر  شـدن  آزاد  اعـالن 
»اجـازه بدهیـد خـودم داخـل شـهر بـروم 
و از جزئیـات مطمئـن شـوم«.  بـه سـوی 
خرمشـهر رفتـم. نرسـیده بـه دروازۀ شـهر، 
راننـده فریاد بلندی کشـید، صـدای غرش 
هواپیمـا آمـد و بالفاصلـه دود و گردوخـاک 
غلیظی همراه یک انفجار شـدید ماشین را 

در درون خـود فـرو بـرد.
عظیـم  گودالـی  ماشـین،  جلـوی  در 
روی جـاده ایجـاد شـده بـود و درکنـار آن، 
بسـیجی موتور سـواری  شـهید شـده بود. 
کمـی آن طرف تـر رزمندۀ دیگـری، آخرین 
نفس هایـش را می کشـید. مـرا کـه دیـد، 
گفـت: بـه امـام بگوییـد ما بـه عهدمـان وفا 
کردیـم و از ایشـان بخواهیـد بـرای مـا دعـا 

کنـد.1

شهادت حضرت علی علیه السالم
بودنـد.  نمونـه  انسـان  یـک   علـی
 ایشـان در دولتـش عدالـت محمـدی
را بنیـان نهادنـد. مگـر ایشـان نیسـت کـه 
می گویـد: »فقـر در وطـن، غربـت اسـت. 

مـال در غربت، وطن اسـت« و اینکه »مردم 
دو گروه هستند: یا برادر تو در دین هستند 
و یـا هم نـوع تـو در آفرینـش«؟ ایـن همـان 
چیزی اسـت که جبـران خلیل جبـران نیز 
بـه آن اشـاره کـرده اسـت. جبـران از امـام 
علـی تأثیـر پذیرفـت. پیامبـر امـام 
علی را به عیسـی بن مریم تشـبیه 
ایـن تشـبیهی تنهـا جسـمانی  می کـرد. 
نیسـت، چون من یقین دارم که نور علی از 
نور پیامبران و فرسـتادگان خداوند متفاوت 

نیسـت.2

روز جهانی بیابان زدایی
جدیـدی  مسـئلۀ  کویرزایـی،  موضـوع 
نیست؛ هرچند نقش مهمی در تاریخ بشر 
ازجمله کمک به فروپاشـی چند امپراتوری 
بـزرگ و آوارگـی بسـیاری از مردم محلی ایفا 
کـرده اسـت، امـا امـروزه سـرعت تخریـب 
زمین هـای قابـل کشـت، ٣٠ تـا ٣٥ برابـر 

نـرخ تاریخـی برآورد شـده اسـت.
حاضـر،  حـال  در  خشـک  مناطـق 
شکننده و ضعیف به شمار آورده می شوند. 
زمانی کـه رو به انحطاط و تخریب می روند، 
بر افراد، دام و محیط زیسـت تأثیر گذاشـته 
و می تواننـد ویرانگـر باشـند. در ١٠ سـال 
آینـده، نزدیـک بـه ٥٠ میلیـون نفـر از مردم 
بـه دلیـل کویرزایـی ممکـن اسـت از محـل 

3خرداد

27خرداد
17 June 

16خرداد
21رمضان

اردیبهشت - خردادماه نگار اندیشه
زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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سـکونت خـود آواره شـوند.
کـه  می دهـد  رخ  زمانـی  کویرزایـی 
درخت و پوشـش گیاهی -کـه در دل خاک 
هسـتند- از بین می روند. این دقیقًا زمانی 
اتفـاق می افتد کـه درختـان و بوته هـا برای 
اسـتفاده از الـوار یا اسـتفاده از چـوب برای 
تأمین سوخت یا پاکسـازی برای کاشت، از 
بین می روند.حیوانات از چمن ها و گیاهان 
تغذیـه می کنند یـا روی خاک را با سـم های 
خود دچار سـاییدگی می کنند.کشـاورزی 
فشـرده و بیـش از انـدازه، باعـث آلودگـی 
مـواد مغـذی در خاک می شـود. فرسـایش 
می کنـد،  تشـدید  را  آسـیب ها  بـاد  و  آب 
حمل خاک سـطحی و باقی گذاشـتن یک 
ترکیب غیرحاصل خیز از گردوغبار و شـن و 
ماسـه، همه ترکیبی از عواملی هسـتند که 
زمین هـای تخریب شـده را به کویـر و بیابان 

تبدیـل می کنند.
کویرزایی یک مسئلۀ جهانی با پیامدهای 
جدی در سراسـر جهان برای تنوع زیسـتی، 
محیط زیسـت امـن، ریشـه کن کردن فقـر، 
ثبـات اجتماعی- اقتصادی و توسـعۀ پایدار 

محسوب می شـود. 3

شهادت دکتر مصطفی چمران 
)1360(

الزم تـر  تخصـص  از  »تقـوا  می گوینـد 

امـا می گویـم:  آ ن را می پذیـرم؛  اسـت«، 
را  کاری  و  نـدارد  تخصـص  کـه  کـس  آن 

بی تقواسـت. می پذیـرد، 
ما می گوییـم: برای تقوا معیـار بگذارید 
کـه قابـل قبول همـگان باشـد... ولـی تقوا 
چیسـت؟ آیـا ریـش گذاشـتن اسـت؟ آیـا 
کسـانی  اسـت؟  بافتـن  گـزاف  ادعاهـای 
ادعـای تقـوا می کننـد کـه در نظر مـن، بی 
تقواتریـن آدم هـا هسـتند. اسـم اسـالم و 
انقـالب را ضایـع می کننـد. دروغ، تهمت، 
لجـن  حقه بـازی،  و  وبنـد  زد  شـارالتانی، 
مـال کـردن مـردم بی گنـاه، شـایعۀ دروغ 
سـاختن و مخالفیـن خـود را بـا قلـدری و 
زرنگـی از میدان به در بردن، ... اینها متقی 

نیسـتند!4
پی نوشت ها:

فرمانده  رضایی،  محسن  از  خاطره ای   .1

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در دوران دفاع 

مقدس، تابناک،  کد خبر: 591668.

2. سخنان خواندنی جرج جرداق مسیحی در 

گفت وگو با شفقنا، 23دی1392.

می شود  »پیش بینی  انصاری،  تهمینه   .3

دهۀ  در  را  نفر  50میلیون  کویر،  پیش روی 

آینده آواره کند«، ایران آنالین، شناسه خبر: 

.228777

4. مصطفی چمران، حماسه عشق و عرفان، 

ص85.

31خرداد



در دروانـی کـه واژۀ حـق در انـواع و اقسـام ترکیب هـا بـه کار 
مـی رود، سـخن گفتـن از حـق دانش آمـوزان بـر معلمـان، 
امـری دور از انتظـار نخواهـد بـود. اگـر وظیفۀ معلم مطابق 
تعاریف پذیرفته شـده بر دوپایۀ تسـهیل یادگیـری –و نه فقط 
انتقـال اطالعـات- و توانمندسـازی متعلـم در فراگیـری 
سـریع و به هنـگام مطالـب درسـی اسـت، در ایـن فـرض، 
دانش آمـوزان چـه حقوقی بر معلـم دارنـد و معلم ها چگونه 
بایـد ایـن حقـوق را ادا نماینـد؟ ایـن، مسـئله ای اسـت کـه 
هرچنـد شـاید در ابتـدا بدیهـی بـه نظـر آیـد، اما بـا نگاهی 
دقیق تـر به برخی زوایا و چالش هـای فراروی حقوق متعلم، 
می تـوان سـرنخ هایی از عـدم فهـم درسـت ایـن مسـئله از 
سـوی معلمین را ردیابی نمود. هرچند حق متعلم بر معلم 
مسئله ای دیرینه است و در منابع دینی بدان تصریح شده، 
بـه نظـر می رسـد امـروزه معلمیـن در تطبیـق ایـن حقـوق 
بـا اقتضائـات دوران، دچـار نوعـی سـردرگمی گشـته اند. 
گشـودن دریچه ای در این باب، شـاید بتواند برای شـناخت 
حقـوق و انتخـاب بهتریـن گزینه هـا در مواجهـه بـا مـوارد 

حکمت

هشدار!
اینجا هدْف دانستن صرف نیست!

کار  به  گوناگون  فرهنگ های  در  که  است  واژه ای  حکمت، 
می رود و در قرآن، حدیث، فلسفه، تصوف و عرفان اسالمی، 
حکمت،  واژۀ  فارسی  معادل  است.  شده  بحث  آن  دربارۀ 
»فرزانگی« است؛ یعنی علم با ارزشی که همراه با عمل باشد! 

عملی برای زندگی، برای آموزش و برای آموزگاری!

درترازویحق

دکتر محمدرضا نظری
محقق و پژوهشگر

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

نگاهیبهمسئلۀ
حقدانشآموزبرمعلم

آگاهی دینی
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پیرامـون حـق متعلـم چنیـن آمـده اسـت: »و اما حـق آنان 
کـه در تعلم رعیت تو هسـتند، این اسـت که بدانـی خدای 
عّزوجـّل بـا دانشـی که به تـو داده و از گنجینه هـای خود بر 
تو ابوابی گشـوده، تو را سرپرسـت آنان فرموده اسـت. پس 
اگـر آنـان را نیکـو تعلیـم دهـی و بر آنان درشـتی نکنـی و بر 
ایشـان خشـم نگیری، خداونـد از فضل و کرمـش بر دانش 
تـو می افزایـد. و اگـر مـردم را از دانش خود محروم سـاخته و 
به هنگام درخواسـت آموزش، با آنان درشـتی کنی، بر خدا 
سـزاوار اسـت که دانش و صفای آن را از تو بازستاند و تو را از 

جایـگاه بلندی کـه در دل هـا داری، فـرود آورد.«1 
حقـوق، در وظیفـه انعـکاس دارد. از ایـن رو در 
متـون دینـی بـه وظایـف دینی دیگـری نیز اشـاره 
شـده اسـت که می توان از دل این وظایف، اصولی 
کاربـردی را در خصـوص حق دانش آموز اسـتخراج 
نمـود.2 برخـی از ایـن وظایـف کـه 
عبارت انـد  هسـتند،  آفریـن  حـق 
از: خلـوص نیـت، لطـف و محبـت به 
شـاگرد، فروتنی و نرمش نسـبت بـه او، 
پرس وجو از احوال او، احترام به شخصیت 
دانش آمـوز و عدم تحقیـر و اهانت به او، اهمیت 
به افکار او، رعایت مسـاوات میان دانش آمـوزان، ایجاد 
حـس مسـئولیت و انضبـاط در میـان آنـان، متانـت و 
وقـار در جلسـۀ درس، ایجـاد انگیـزه و شـوق در میـان 
و  مفاهیـم  انتقـال  در  اهمـال  عـدم  دانش آمـوزان، 
ارزش ها در حین تدریس، اسـتفاده از بهترین روش ها 
و برنامـۀ درسـی و توجه کافی به اصـول ارتباط کالمی.
پرسشـی کـه مطـرح می شـود، ایـن اسـت کـه بـا 
وظایـف پیش گفتـۀ یـک معلـم، اواًل در هنـگام مواجهـه بـا 

تزاحـم ایـن حقوق با یکدیگر، گامی اساسـی در دو رسـالت 
پیش گفتـه تلقی شـود.

در متـون دینـی، مسـئلۀ حـق معلـم و متعلم، جـاده ای 
دوسـویه اسـت کـه یک سـر آن بـه متعلـم و سـوی دیگرش 
 ،بـه معلـم بـر می گـردد. در رسـالۀ حقـوق امـام سـجاد

در متون دینی، 
مسئلۀ حق معلم 
و متعلم، جاده ای 

دوسویه است 
که یک سر آن به 

متعلم و سوی 
دیگرش به معلم 

بر می گردد

“
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تربیتـی و پژوهشـی دانش آمـوز، سـعادت و رفـاه او را رقـم 
خواهد زد. تخطی از هنجارهای اخالقی و حقوقی آموزش 
نیـز می توانـد بـه توانایـی دانش آمـوز در یادگیـری محتوای 
درس یـا انگیزه بـرای ادامۀ تحصیل، صدمه بزنـد. برخی از 

ایـن قواعـد و هنجارهـا به شـرح زیر اسـت:
1. احترام به متعلم و حفظ کرامت الهی او.

2. شـکوفایی اسـتعدادهای متعلـم در راسـتای فطـرت 
الهـی او.

3. جامع نگری در ارائۀ روش ها و محتواها به دانش آموز.
4. اهتمام به رشد خالقیت های دانش آموزان.

5. رعایت اصل مسـاوات در آموزش، ارزشـیابی و مشاوره 
به متعلم.

6. تبعیـت معلـم از مسـئولیت حرفـه ای در برنامه ریـزی 
دقیق.

7. بهره مندی از مهارت های الزم در تدریس.
بـه  آزاداندیشـی و پرهیـز از جمودی گـری نسـبت   .8
نگرش های مختلـف )خواه در انتخاب موضوعات درسـی، 

تحقیـق کالسـی و یـا ایده هـای دانش آمـوز.
9. اهمیت به عنصر اختیار دانش آموز.

10. حفظ اطالعات محرمانۀ دانش آموز3
پی نوشت ها:

)1( تحف العقول، ص261.

)2( برای اطالع بیشتر ن. ک. »منیة المرید فی ادب المفید و 

المستفید«.

)3( ن. ک. جمعی از نویسندگان: »اخالق کاربردی؛ چالش ها 

و کاوش های نوین در اخالق عملی«، قم: نشر پژهشگاه علوم 

انسانی و فرهنگ اسالمی.

حـق دانش آمـوز و ثانیـًا در هنـگام تعـارض میـان حقـوق 
معلـم و متعلـم و همچنیـن میـان وظایـف خود معلـم، چه 
انتخابـی باید داشـت؟ مثـاًل دانش آمـوز درد دلـی را با معلم 
خـود در خصـوص وضعیـت اقتصادی خـود و خانـواده اش 
مطـرح می کنـد. ایـن، فقط یک درد دل اسـت و شـما نیک 
می دانیـد کـه بایـد رازداری کنید. حال آیا معلم مجاز اسـت 
بـرای حـل مشـکل ایـن دانش آمـوز راز او را افشـا نمایـد؟ 
همچنیـن ممکـن اسـت دانش آمـوزی در جلسـۀ امتحان، 
تقلـب کند و شـما نیک می دانیـد دریافت بودجۀ بیشـتر از 
سـوی چند نهاد اجتماعی، منوط به رشد نمرات ارزشیابی 
اسـت و جذب بودجۀ بیشـتر برای مدرسه نیز ارتقای سطح 
کیفیـت تحصیـل تمـام دانش آمـوزان را بـه همـراه خواهـد 
داشـت. حال آیا می توان از تقلب چند دانش آموز در مقابل 
نفع کل مدرسـه چشم پوشـی نمـود؟ در همیـن خصوص، 
در فرضی که اگر شـما شـاهد تقلـب دانش آموزی باشـید و 
تقلـب او را گـزارش کنیـد، برای همیشـه از تحصیل محروم 
خواهـد مانـد، چـه باید کـرد؟ مثـال دیگر این اسـت کـه در 
عرصـۀ ارتقـای صالحیت های پژوهشـی دانش آمـوز، راهی 
جـز انجـام تحقیـق توسـط او نیسـت. امـا آنجا کـه تحقیق 
می توانـد در دراز مـدت به او صدمه وارد سـازد، چه باید کرد؟ 
مثال دیگری که بسیار مشهود اسـت، شرکت دانش آموز در 
نماز جماعت اسـت. اگر یقین داشـته باشـیم که شـرکت او 
در نماز جماعت سـبب رشـد دانش آموز است، آیا می توانیم 

او را بـه ایـن کار اجبـار کنیم؟
بـه نظـر می رسـد در هنـگام مواجهـه بـا ایـن دوراهـی یا 
تضادهـا بایـد از میـان چند امر، مهم تریـن و بافضیلت ترین 
اقـدام را برگزیـد. روشـن اسـت کـه رعایت حقوق آموزشـی، 

دانش آموز درد 
دلی را با معلم 
خود مطرح 
می کند. این، 
فقط یک درد دل 
است و شما نیک 
می دانید که باید 
رازداری کنید. 
حال آیا معلم 
مجاز است برای 
حل مشکل این 
دانش آموز راز او را 
افشا نماید؟

“
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شبهه شناسی

گاهـی این سـؤال مطرح می شـود کـه وجود امـام و رهبری 
کـه غایب اسـت، چه آثـار و فوایـدی دارد؟ به عبـارت دیگر، 
چـرا امام سـال ها قبـل از ظهـور، تولد یافته انـد و فایدۀ 
وجـود آن حضـرت چیسـت؟ امامی که صدها سـال غایب 
اسـت، نه دین را ترویج می کند، نه مشـکالت جامعه را حل 
می نمایـد، نه پاسـخ مخالفـان را می دهد، نه امـر به معروف 
و نهـی از منکر می کند، نه از مظلومی حمایت می کند و نه 
حـدود و احـکام الهـی را جاری می سـازد. پس بـود و نبود او 

چه تفاوتی دارد؟
به منظور پاسـخ به سـؤاالت طرح شده، 
باید گفت: فواید وجود امام، فقط منحصر 
در امـور ظاهـری و منافعـی کـه مربـوط به 
ترقـی و ترویج آیین اسـالم در دوران ظهور 

می باشد، نیسـت؛ بلکه 

فوایـد باطنـی بسـیاری نیز بـر وجـود امام مترتب اسـت که 
اکثـر ایـن منافـع، عمومـی اسـت یعنـی مسـلمان و کافر، 

شـیعه و سـنی در آن سهیم هستند.

وجود امام، منشأ خیر و برکت1 
بـر حسـب روایـات و اخبـار، وجـود افـراد مؤمـن در 
بیـن مردم، منشـأ خیر و برکـت و موجب نزول بـاران و جلب 
منافع و دفع بسـیاری از بالها از جامعه اسـت. سـلیمان از 
امـام صـادق، ایشـان از امـام باقـر و آن حضـرت از 
امـام زیـن العابدیـن نقـل می کند که 
 ،پیامبـر اهل بیـت  »مـا  فرمودنـد: 
حجت هـای  اسـالم،  امـت  پیشـوایان 
خـدا بـر جهانیـان، آقـای اهـل ایمـان، 
روسـفیدان  پیشـتوای 

چیزیفراترازبرکت
زهرا اجالل

نویسنده

وجودامامغایبچهفایدهایدارد؟

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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حفظ و نجات شیعیان از خطرات، 3 
گرفتاری ها و شر دشمنان

در توقیعـی کـه از جانـب حضـرت حجـت بـرای شـیخ 
مفیـدw صـادر گشـته، آمـده اسـت:

مـا در رسـیدگی و سرپرسـتی شـما کوتاهـی و اهمـال 
نکـرده و یـاد شـما را از خاطـر نبرده ایم کـه اگر جز ایـن بود، 
دشـواری ها و مصیبت ها بر شـما فـرود می آمد و دشـمنان، 

شـما را ریشـه کن می نمودنـد.3
سـالمتی و نجات یافتـن از خطـرات، گرفتاری هـا و شـر 

دشـمنان توسـط امـام، بـر دو وجه اسـت:
و  دینـی  از همـۀ خطـرات  و سـالمتی  عافیـت  الـف. 

دنیـوی.
ب. حاصـل شـدن سـالمتی و نجـات یافتـن از بالیـا و 
گرفتاری های بسـیار سـخت و مشـکالت عظیم در امر دین 

دنیا. و 
همچنین، توسـل به حضرت مهدی و دستگیری 
و امدادهـای امـام نیـز، از دیگـر بـرکات ایشـان در دوران 
عنـوان  -بـه  ایشـان  بـه  توسـل  بـا  زیـرا  اسـت،  غیبـت 
نزدیک تریـن بنـدگان به خـدا- می تـوان اطمینان قلبی 
داشـت کـه خطـرات، مشـکالت و گرفتاری هـا برطـرف 

می گـردد

پی نوشت ها:

)1( موسوی اصفهانی، سیدمحمدتقی: »مکیال المکارم فی 

فوائد الدعاء للقائم«، ج 1، ص  207.

)2( طبرسی، احمد بن علی: »االحتجاج«، ج2، ص497.

)3( صدر، سید محمد: »تاریخ الغیبة الکبری«، ص153.

و سرپرسـت مؤمنـان هسـتیم. مـا امـان بـرای اهـل زمیـن 
هستیم، همچنان که سـتارگان امان برای اهل آسمانند. ما 
کسـانی هستیم که خدا به واسـطۀ ما آسمان را بر فراز زمین 
نگه داشـت و اهل زمین را از هالکت نجات بخشیده است. 
بـه واسـطۀ ما بـاران می بارد و رحمت خدا منتشـر می شـود 
و زمیـن برکاتـش را بیـرون مـی آورد و اگـر نبـود در هر عصر و 
زمانـی امامـی از مـا اهل بیت در زمیـن، زمین اهلـش را فرو 
می برد و هالک می کرد. سـپس فرمودند: از هنگام خلقت 
آدم تـا قیامـت، زمیـن از حجت خدا خالی نبـوده و نخواهد 
بـود؛ خواه حجتش در میان مردم آشـکار و معروف باشـد یا 
غایـب و ناپیدا و تا برپایی رسـتاخیز نیز زمیـن از حجت خدا 
خالـی نمی ماند، اگر ایـن گونه نبود، خـدا در زمین عبادت 

نمی گردیـد.«1

امیدبخشی به مسلمین2 
ایمـان و اعتقـاد بـه امـام غایب، سـبب امیـدواری 
مسـلمانان نسـبت بـه آینـدۀ پرمهـر و صفـای خویـش در 
عصـر ظهـور امـام می گـردد. ایـن امیـدواری از بزرگ تریـن 
اسـباب موفقیـت و پیشـرفت جامعۀ شـیعی اسـت. بـاری، 
حضـرت مهـدی همـواره مراقـب حال و وضع شـیعیان 
هسـتند و همین مسـئله باعث می گردد که پیروان ایشـان 
بـه امیـد لطـف و عنایت حضرتـش، برای رسـیدن بـه وضع 
مطلوب جهانی تالش کرده و در انتظار ایشـان به سـر برند. 

چنان کـه خـود فرموده انـد:
»ما در رسـیدگی و سرپرسـتی شـما کوتاهی نکرده و یاد 
شـما را از خاطـر نبرده ایـم؛ پـس تقوای الهی پیشـه کنید و 
مـا را یـاری نمایید تـا از فتنه ای که به شـما رو می آورد، شـما 

را نجات بخشـیم.2

ما در رسیدگی و 
سرپرستی شما 
کوتاهی و اهمال 
نکرده و یاد شما را 
از خاطر نبرده ایم 
که اگر جز این 
بود، دشواری ها 
و مصیبت ها بر 
شما فرود می آمد 
و دشمنان، 
شما را ریشه کن 
می نمودند

“
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گفت وگو

کسانی که در زمینۀ تاریخ انقالب اسالمی مطالعه و فعالیت داشته اند، یعقوب توکلی را به خوبی می شناسند؛ 
نویسندۀ کتاب پرفروش »حقیقت سمیر« و کتاب درسی تاریخ معاصر ایران دورۀ سوم متوسطه، که کتاب هایش 
را با پیش زمینۀ جریان شناسی تاریخ نگاری، جریان شناسی سیاسی، جنبش های اسالمی، تاریخ تحوالت معاصر، 
تاریخ دفاع مقدس و شخصیت شناسی معاصر روانۀ بازار کرده است و سال هاست تدریس تاریخ را در دانشگاه های 
مختلف، برعهده دارد. توکلی در  گفت وگو با اندیشۀ معلم، به چرایی و چگونگی مطالعۀ تاریخ پرداخته و نقدی 

کوتاه بر جایگاه تاریخ در مدارس کشور داشته است.

خطراصلیدرتاریخخوانی
اصراربرماندِندرگذشتهاست

مجتبی حاجی لو
خبرنگار 

نقدوبررسیشیوههایتدریسوتحصیلتاریخدرمدارس
درگفتوگوبادکتریعقوبتوکلی،مورخواستاددانشگاه

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه
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کـه از چـه جریانی و با چـه فکری و با چه ایـده ای به معرفت 
تاریخی دسـت پیدا می کنیم، آن وقت نتایجی کـه در ذهن 
ما شـکل می گیرد، مطابـق آن مقدمـات، می تواند متفاوت 
باشـد؛ ممکن اسـت که ارزشـی باشـد، یا ممکن است ضد 

ارزشـی باشد.

بـا توجه به اینکـه تاریخ خواندن بـر ما تأثیراتی 

از جهت شـکل گیری هویت و انتخاب مسـیر 

چنیـن  رخ داد  جلـوی  می تـوان  چگونـه  می گـذارد، 

اشتباهاتی را گرفت؟

کسـانی گفتند: مـا می خواهیم مبـارزه کنیـم و از »علم 
مبـارزه« ای کـه نزد مارکسیسـت ها یافتیم، اسـتفاده کنیم. 
بعد آرام آرام مارکسیسـت شـدند! در فضـای فکری تاریخی 
نیـز، همین طور اسـت. گاهی وقت ها باید مواظب باشـیم، 
تـا بیمـاری تاریخ زدگی، مـا را گرفتار نکند. تاریخ وسـیله ای 
بـرای فهـم اسـت؛ آن چنان که فلسـفه هـم وسـیله ای برای 
فهـم اسـت، هم چنـان کـه سـایر علـوم نیـز بـرای فهـم این 
جهـان اسـت. تاریـخ هـدف زندگـی نیسـت؛ تاریخ وسـیلۀ 
زندگـی بـرای »فهمیدن« اسـت. ممکن اسـت یکی جهان 
را بـر اسـاس برداشـت های فیزیکـی تفسـیر کنـد، یکـی بر 
اسـاس برداشت های فلسفی، یکی بر اساس برداشت های 
تاریخـی؛ زاویۀ دید و پنجره ها ی ایشـان متفاوت اسـت؛ اما 
معمـواًل انگاره هـای تاریخـی را همـه می فهمنـد. معلمـان 
جامعـۀ مـا باید توجـه کنند که کنـار پنجره های اشـتباهی 
ننشـینند و به اعتبار آدرس های غلطی که ممکن اسـت به 
آنهـا داده بشـود، آدرس غلط ندهند، تـا انگاره های غلط در 

ذهـن جامعه جـای نگیرد.

شناسـی  جریـان  بـر  شـما  مطالعـات  محـور 

تاریخـی اسـتوار اسـت. به طور کلـی تاریخ چه 

ارزش یا ضد ارزشی را به دسِت مخاطب خود می دهد؟

باید دقت داشـته باشید که تاریخ وسیله ای برای آگاهی 
از گذشـته، حـال و آینـده اسـت؛ ایـن تصـور -کـه عـده ای 
بـه جامعـه القـا کرده انـد- اشـتباه اسـت کـه تاریـخ را صرفًا 
دانـش مربـوط به گذشـتگان بدانیم. دانسـتن تاریـخ، به ما 
قدرت تشـخیص تحـوالت روز و تحـوالت آینـده را می دهد و 
ندانسـتن آن، شاخک های تشـخیصی را از ما می گیرد. در 
وهلـۀ اول مـا باید بدانیـم که از کجـا آمده ایم و چه مسـیری 
را طـی کرده ایـم، هویـت مـا چیسـت، چه نسـبتی بـا زمان 
حال داریم؛ این شـناخِت پیشـینه، به ما کمک می کند که 

راه مان را تشـخیص بدهیم.
اینکـه ایـن مسـئله، چـه ارزش و یـا چـه ضـد ارزشـی را 
می توانـد منتقـل کنـد، بسـتگی بـه نـوع فلسـفۀ ذهـن ما 
دارد. ممکن اسـت کسی بر اسـاس شناخت تاریخ، نسبت 
بـه هویـت دینـی خـودش آگاه تـر و مطلع تر باشـد. ممکن 
اسـت شـخصی دیگر، یک نگرش تاریخی دیگر را بخواند؛ 
مثـاًل مطالعاتـش، توهمـات تاریخی  باشـد. آن وقـت بر پایۀ 
صحت و سـقم توهمات تاریخی، اندیشـۀ شـخص هـم آرام 
آرام در خصوص نوع هویتش شـکل می گیرد. تاریخ چیزی 
اسـت که می شـود آن را با توهمات و به اصطالح »افسـانه« 
مخلـوط کـرد و بـه عنـوان »تاریـخ« به دیگـران عرضـه کرد! 
عین این حقه بازی و شـیادی، در عرصۀ تاریخ فراوان اسـت. 
ولـی چـون قصـه  اسـت، همـه می خواننـد و چـون خیـال 
می کننـد تاریـخ اسـت، همـه بـاور می کننـد! اگـر مـا تاریِخ 
درسـت بخوانیـم و درسـت تاریـخ بخوانیـم و متوجه باشـیم 



ما یک دوره تالش کردیم و محتوای کتاب ها را به 
قضایای معاصر نزدیک تر کردیم. من استداللم این 

بود که ما در تاریخ قهرمانانی داریم؛ بعضی از این 
قهرمانان غیرقابل تصویر و ارائه هستند. ما ]از 

قهرمانان ایران باستان[ یک کلیتی می دانیم؛ مثاًل 
سورنایی بود که کراسوس را شکست داد )بقیه  

چیزهایی که می دانیم، افسانه است(. من عرضم این 
است که بیاییم بحث ها را معاصرتر کنیم؛ احترام ما 

به بزرگان قدیم سر جای خودش هست، اما بچۀ من، 
امروز نیاز دارد با مهدی باکری، با مصطفی چمران، با 

عباس بابایی آشنا بشود
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می کردنـد. از طرفـی دیگـر، طـی سـال هایی طوالنـی در 
بخـش تاریـخ آموزش و پـرورش، تاریـخ انقالب وارد نشـده 
بـود و داسـتان های زیـادی بـه وجـود آمـد؛ خالصـه ایـن 
بخـش در کتـب تاریـخ مـدارس گنجانده شـد. نتیجه این 
شـد کـه زبـاِن معلمـان تاریـخ در مـدارس و در آمـوزش و 
پـرورش، زبـان متفـاوت از جامعه و انقالب شـد و همیشـه 
واکنـش متقابـل داشـت و کسـی بـه فکـر درمـان چنیـن 

البتـه خود مـا هم باید تشـخیص بدهیم ایـن ظرفی که 
از آن آب می خوریـم، کثیـف اسـت یـا تمیز؟ ایـن کتابی که 
می خوانیـم داسـتان و خیال بافی اسـت یا تاریـخ؟ این درک 
را بایـد داشـته باشـیم و بدانیم که نویسـنده، از چه منظری 
ایسـتاده و نوشـته اسـت؟ مثـاًل اگـر از مکتـب تاریخ نگاری 
انگلیسـی است، او دارد منافع انگلستان را تفسیر می کند. 
او می خواهـد کاری  کنـد کـه تاریـخ روابـط جوامع انسـانی 
-کـه بر اسـاس روابط اسـتعماری تعریف شـده اسـت- سـر 
جـای خودش بماند. لذا نظام فکری آن مورخ، نظام فکری 
امپریالیسـتی اسـت. یعنی او امپریالیسـم را یک امر واقعی 
در نظـام زندگـی انسـان ها می بینـد. بنابرایـن بـرای غلبـۀ 
امپریالیسـم در نظام فکـری و ذهنی جامعه، تـالش زیادی 

می کند.

به نظـر جناب عالی، عمده ترین نقد و اشـکال 

نظـام آموزشـی ما در زمینـۀ تدریس و تحصیل  

تاریخ در مدارس چیست؟

متأسـفانه سـال های اخیـر، خیلی بـه تاریـخ کم مهری 
شـد. چنـد دلیـل داشـت؛ دلیـل عمـدۀ آن، ایـن بـود کـه 
نظـام آمـوزش تاریخ در دانشـگاه ها، عمدتًا دسـت جریان 
روشـنفکری اسـت و این باعث می شـود تا دانشـجویی که 
بـه دانشـگاه می رسـد  و می خواهـد معلـم تاریـخ بشـود، 
بن مایه هـای اعتقـادی اش را -تحـث تأثیـر ایـن اسـاتید- 
می کردنـد؟  چـه کار  اسـاتید  ایـن  می دهـد.  دسـت  از 
خیلـی از حرف هـا را می زدنـد، بعـد یواشـکی می گفتند: 
سانسـور اسـت؛ نمی شـود گفت! یا مثاًل اسـاتید رده های 
باالتـر، مبانـی سـکوالری که داشـتند، به معلمـان منتقل 
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اگـر دربـارۀ کتـب تاریخـی بخواهیـم صحبـت 

کنیم، آیا کتاب های درسـی مـا در حوزۀ تاریخ، 

بـه درسـتی بر روی مداری که شـما توضیـح دادید و هدف 

تاریخ خوانی به شمار می رود، قرار گرفته اند؟

مـا یـک دوره تـالش کردیـم و محتـوای کتاب هـا را بـه 
قضایـای معاصـر نزدیک تـر کردیـم. من اسـتداللم ایـن بود 
کـه مـا در تاریـخ قهرمانانی داریـم؛ بعضی از ایـن قهرمانان 
غیرقابـل تصویـر و ارائـه هسـتند. مـا ]از قهرمانـان ایـران 
باسـتان[ یـک کلیتـی می دانیـم؛ مثـاًل سـورنایی بـود کـه 
کراسـوس را شکسـت داد )بقیـه  چیزهایـی کـه می دانیـم، 
افسـانه اسـت(. مـن عرضم این اسـت که بیاییـم بحث ها را 

را  تاریـخ  عرصـۀ  مـدام  و  می آمدنـد  آنهـا  نیفتـاد.  دردی 
کوچک تـر و محدودتـر می کردند؛ از کنکور برمی داشـتند 
و در ایـن فرِاینـد، کار بـه جایـی رسـید که نقـش معلمان و 
درس تاریـخ، کم رنـگ و کم رنـگ تـر شـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه مـا همیشـه بـا حافظـۀ تاریخـی جامعه سـروکار 
داریـم. یعنـی درس تاریخ به عنوان یـک درس اصلی، یک 
ضـرورت اصلی، موضوعی اسـت که دسـت برقضـا تا آخر 
عمـر همـراه دانش آموز اسـت. لـذا اهمیت آن خیلـی زیاد 
اسـت و فکـر می کنم کـه به عنوان یک معلم تاریـخ، چه در 
دانشـگاه و چه در دبیرسـتان، نیاز به مطالعۀ بیشـتری در 

ایـن زمینـه داریم.

یک زمانی در همین 
کتاب های درسی، 
عکس خرابۀ تخت 
جمشید را آوردند، بعد 
گفتند: این تصویری 
خیالی از تخت 
جمشید است!



باید مواظب باشیم، تا بیماری تاریخ زدگی، ما را گرفتار 
نکند. تاریخ وسیله ای برای فهم است؛ آن چنان که 

فلسفه هم وسیله ای برای فهم است
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بسـیار سـخت تر از بقیـۀ درس هـا اسـت؛ چراکه بسـیاری از 
سـؤاالت و شـبهات طـی سـال های اخیر، به سـمت خاصی 
میـل پیدا کـرده و ادبیات کفـر در عرصۀ تاریـخ، به طور جدی 
وارد شـده اسـت. چرا؟ چون انتقال مفاهیم فلسفی، کالمی 
یا آتئیسـتی بـه جامعـه، از طریـق ادبیـات تاریخـی راحت تر 

صـورت می گیرد. معلم مـا باید ایـن را بداند کـه درس تاریخ، 
یک درس پرتالطمی اسـت و او مثل ناخدای کشـتی است؛ 
بایـد تالطم های دریا را درک کند. چون سـؤاالت متعـددی از 
اطـراف و اکنـاف می آیـد و دانش آمـوز بـا ایـن سـؤاالت درگیر 
می شـود، معلمـان دیگـر بـا ایـن سـؤاالت درگیـر می شـوند، 
جامعه درگیر می شود. بنابراین معلم ما باید تحقیق و مطالعه 
بکند. بر اساس خواندن جزوۀ دانشگاه دیگر نمی تواند معلم 
باشد، بر اساس اطالعات بیست سال پیش در تربیت معلم، 
نمی توانـد »اآلن« معلمی تاریخ را به عهده بگیـرد. باید دائمًا 
اهل مطالعه، اهل تحقیق، اهل سؤال و تفحص علمی باشد 
که عاقالنه و هوشـمندانه بتواند حقیقـت را از مجـاز، توهم را 
از حقیقت و توهم را از واقعیت تشـخیص بدهد و فهم بکند. 
اینکه من ممکن اسـت زبانم تلخ باشـد، به خاطر حساسیت 
ماجـرا اسـت. ایـن ناشـی از درک ایـن واقعیـت اسـت کـه مـا 
در ایـن حـوزه، نیـاز به سـعی بسـیار زیـاد داریـم. در غیـر این 
صـورت، می شـویم ناخدایی کـه وسـط طوفـان، در دل دریا، 

خوابیده اسـت!

معاصرتر کنیم؛ احترام ما به بزرگان قدیم سـر جای خودش 
هسـت، امـا بچـۀ مـن، امـروز نیـاز دارد با مهـدی باکـری، با 

مصطفـی چمـران، با عبـاس بابایی آشـنا بشـود.

بـه خاطـر اینکـه ملموس تـر و در دسـترس تر 

بودند، این پیشنهاد را دادید؟

بلـه! هـم در دسـترس اسـت و هـم می توانـد او را لمـس 
کند. ما نیاز به قهرمان سـازی نداریم، نیاز به افسانه نداریم، 
نیـاز بـه تخیـل مزعـوم نداریـم. مثـاًل یـک زمانـی در همین 
کتاب های درسـی، عکـس خرابۀ تخت جمشـید را آوردند، 
بعد گفتند: این تصویری خیالی از تخت جمشـید اسـت!
مـا در تاریـخ نیـاز بـه بیـان واقعیـات داریم؛ چـون دنیای 
بیرون، دنیای واقعیت است، دنیای خیال نیست. متأسفانه 
اآلن دارنـد توهم تاریخی درسـت می کنند و پشـت سـر هم 
به جامعه دروغ تزریق می کنند، سفسـطه تزریق می کنند! 
خـب اگـر جامعـه راضی بـود، چـرا رضاخانی که بـه راحتی 
با یک اشـارۀ انگلیسـی ها رفت، مردم جشـن گرفتنـد؟ اگر 
جامعـه از پهلوی ها راضی بـود، چرا انقالب کردند؟ معلم ما 
چـون مشـروطه ای فکر کـرده و آموزش دیـده، قاجاری فکر 
کـرده و آمـوزش دیده، در برابر این سـؤاالت مدهوش اسـت 
و قاجـاری جـواب می دهـد و گرفتـار می شـود؛ مگـر اینکه 

عصر حاضر را فهمیده باشـد.

شـما معلم تاریخ هم هسـتید. سـبک شما به 

طـور خـاص، در تدریـس تاریـخ چگونه اسـت و 

اولویت های شما در طرح مباحث تاریخی چیست؟

بایـد قبول کنیـم کـه درس تاریخ، درس سـختی اسـت و 



حرکتستان
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مـردی بـا خنجـر خون آلـود از خرابـه ای کـه فـردی در آن در 
خـاک دسـت و پا می زد، بیـرون آمـد. مـردم دور او را گرفتند 
و از او پرسـیدند: تـو در ایـن خرابه چه می کـردی؟ گفت: در 
ایـن خرابـه این مرد را کشـتم. او را با همـان خنجر خون آلود 

به محضر امیرالمؤمنیـن بردند.
در آنجـا او اقـرار کـرد: یـا علـی مـن ایـن مـرد را کشـتم. 
امیرالمؤمنیـن هم دسـتور حرکـت او بـرای قصـاص را دادند. 
در هنگامـۀ حرکت، فـردی دوان دوان آمد و گفت: دسـت نگه 
داریـد! قصـاص را متوقف کردند. گفت: قاتل من هسـتم؛ او 
را به  خطا دسـتگیر کرده ایـد. مردم واماندنـد؛ او می گوید من 
قاتلم، این می گوید من قاتلم! قصاص را واگذاشـتند و هر دو 

را در محضر امیرالمؤمنیـن آوردند.
مسـئله، دو اقرار بود که هر کدام دیگری را نفی می کرد. 

این معضل چگونه باید حل شـود؟
علـی، کسـی که باب مدینۀ علم اسـت، فرمـود: هر 

دو را نـزد فرزندم حسـن ببرید تـا او نظر بدهد.
بایـد فهمیـد کسـی کـه امیرالمؤمنیـن،  مرجـع اولین و 

آخریـن، بـه او ارجـاع دهـد، کیسـت!

انسان آسمان

حسنبودن
شناختحضرتامامحسنمجتبی

درکالمآیتاهللوحیدخراسانی

 وقتـی یـک دانۀ کوچـک، در اعماق تاریک 
خاک، مشـتاِق پیـدا کردن راهی به سـمت 
نـور می شـود، حتـی سـخت ترین سـنگ ها هـم، باید 
کنار روند تا او عبور کند. به خاطر داشـته باش: جایی 

که تمنا و اشتیاق هست، زندگی هست

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه
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حضـرت  پیـش  را  دو  هـر 
مجتبی آورند و واقعه را گفتند.

امام حسـن فرمود: هر دو را آزاد کنید و 
دیۀ آن مقتـول را از بیت المال بدهید.

چـه کسـی می فهمـد کـه او چـه کـرد؟! حیـرت انـدر 
اسـت! حیـرت 

بعـد از صـدور حکـم، امیرالمؤمنیـن فرزنـدش را احضار 
کرد و پرسـید: مسـتندت چیسـت؟

امـام حسـن فرمودنـد: هـر دو اقـرار کرده انـد؛ یکی 
نافـی، یکی مثِبت. این شـخص )اقرارکنندۀ دوم( کسـی را 
کشـته )مقتول( و لکن کسـی را هم إحیا کرده )اقرارکنندۀ 
اول را از قصاص نجات داده(. به آن قتل، مسـتحق قصاص 
و بـه ایـن إحیا، مسـتحق عفـو اسـت. آن قتل و ایـن إحیا با 
هـم تزاحـم می کننـد )و حکـم قصـاص منتفی می شـود(. 
بعـد از تزاحـم، نوبـت به حل مشـکل می رسـد؛ هـر دو باید 
آزاد شـوند. به موجب قانون »َعـَدُم ِذهاِب َدِم ُمسـِلٍم َهَدرًا«، 
بایـد دیـه داده شـود. دیـه هـم در چنیـن مواقعـی -چـون 

مصلحـت عام اسـت- بایـد از بیت المال ادا شـود.

ارکان کمال بشـر، چهار 
رکـن اسـت: یـک رکـن علم، 
یک رکن حلم، یک رکن شـجاعت و یک رکن، 

کرم و سـخاوت اسـت. علـم، چنین علمی!
حلـم چـه حلمـی اسـت؟ حلمـی اسـت کـه وقتـی 
جنـازه اش را برداشـتند، مـروان آمـد زیـر تابـوت را گرفـت. 
پرسـیدند: تـا زنـده بود، خـون به دلش کـردی! حـاال بعد از 
شـهادتش، پـای جنـازه اش ایـن چنیـن آمـده ای؟! گفت: 
خـون بـه دل کسـی کـردم که حلمـش بـه انـدازۀ کوه های 

عالـم بـود!...
کرم چه کرمی اسـت؟ تمام بزرگان شـیعه و سـنی، همه 
 ،ایـن روایـت را نقل کرده اند: أشـبه الناس به رسـول الله

حسـن بن علی بن ابی طالب اسـت.
شـرح داسـتان زیاد اسـت: دید غالمی نشسـته، سگی 
مقابلـش، ِگـرده نانـی دارد، یـک لقمـه خودش می خـورد، 
یـک لقمـه را بـه این سـگ می دهـد. ایسـتاد و تماشـا کرد. 
کار ایـن غـالم را دیـد. بعـد پرسـید: تـو که هسـتی؟ گفت: 
غالمی هسـتم، موالی مـن صاحب این باغ اسـت. فرمود: 

علی، کسی 
که باب مدینۀ علم 
است، فرمود: هر 

دو را نزد فرزندم 
حسن ببرید تا او 

نظر بدهد.
باید فهمید کسی 
که امیرالمؤمنین، 

 مرجع اولین 
و آخرین، به او 

ارجاع دهد، 
کیست

“
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یـک روز از سـِر بـی کاری، بـه بچه هـای کالس گفتـم 

انشـایی بـا ایـن عنـوان بنویسـند: »فقـر بهتـر اسـت یا 

عطـر؟«

قافیه سـاختن، از سـرگرمی هایم بـود. چنـد نفـر از 

بچه ها نوشـتند: فقر! از بین علم و ثروت، همیشه علم 

را انتخاب می کردند. نوشـته بودند: »فقر خوب اسـت، 

چـون چشـم و گـوش آدم را بـاز می کنـد و او را بیـدار 

نگـه مـی دارد؛ ولـی عطـر، آدم را بیهـوش و مدهـوش 

می کنـد.« عـادت کـرده بودنـد مجیـز فقـر را بگوینـد؛ 

چون نصیبشـان شـده بـود.

فقـط یکـی از بچه هـا نوشـته بـود: عطـر. انشـایش 

بـود: »عطـر،  بـود. نوشـته  را هنـوز هـم دارم. جالـب 

حس هـای آدم را بیـدار می کنـد کـه فقر آنهـا را خاموش 

اسـت!...« کـرده 

برشی از کتاب »رؤیای تبت«، نوشتۀ  فریبا وفی، نشر مرکز.

اینجـا بنشـین، تـا مـن برگـردم. رفـت و برگشـت. تـا 
آمـد، غـالم را صـدا زد. غـالم برخواسـت. گفـت: تـو 
را از موالیـت خریـدم. ایسـتاد و گفـت: سـمعًا و طاعًة 
یـا ابن رسـول الله! فرمـود: خریدمـت؛ امـا آزادت 
کـردم . این بـاغ را هم خریدم، به تو بخشـیدم. این  هم 

اسـت! کرمش 
سـید الشـهدا پرسـید: برادرم! چه کسـی با تو 
 ایـن کار را کـرده؟ بـه بـرادرش حسـین بـن علـی
گفـت: از مـن نپـرس! کسـی کـه با من 
ایـن کار را کـرده، من می شناسـم. 

امـا هرگز ابـراز نخواهـم کرد!
ای مظهـر سـتارالعیوب! یـا 
حسـن بـن علـی! کسـی 
که این گونه پـردۀ عیب قاتلش 
را بپوشـد، بـا ایـن جـود و کـرم، با 
دوسـتانش چـه خواهد کـرد؟!
امام حسـن را بشناسـید و 

بشناسانید!

برش مـــاه



روزگار غریبی شده است. این روزها نه عده ای در جامعه، که حتی در صنف خود معلم ها هم، جایگاه 
اجتماعی معلم را با میزاِن درآمد او، مدل و برند خودروی او و یا متراژ خانه اش می سنجند. 

دردناک تر آنجاست که این سنجش غلط را، در کالس نیز با دانش آموزان درمیان 
می گذارند. باید با صدای بلند اعالم کرد: حقیقت این نیست! این متِر مناسبی برای 

سنجش رفعت جایگاه معلم نیست. بسیاری از اهل علم و معرفت، از معلم 
انتظار دارند که قدر علم را بداند و به گونه ای با دانش آموز خویش حرف بزند و 

رفتار کند، که دانش آموز بداند و بفهمد که ارزش 
علم، بهتر از ثروت است و نه بالعکس! این یک 
علم  که  بدانند  باید  آنها  است؛  اخالقی  نکتۀ 
یک شرف است، علم یک کمال است و بدانند 
مادی  هزینه های  کمال  و  شرف  این  اگر  که 
را داد. پروندۀ  باید آن هزینه ها  هم می طلبد، 

به  معلم،  اندیشۀ  شمارۀ  این  ویژۀ 
در  جایگاهش  امروز،  معلم 

جامعۀ ایران و وظایفش 
می پردازد.

در تکاپوی
یخئ جایگاه تار

پروندۀویژۀمعلمامروز
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پروندۀ ویژه

بـه طـور کلی، دو نظر کامـاًل متضاد دربـارۀ جایگاه معلمان 
در جامعـه رواج دارد؛ عـده ای معتقدنـد معلمـان، باالتریـن 
»گـروه مرجـع«  جامعۀ ایران هسـتند و میزان اعتمـاد افراد 
جامعـه بـه آنها بیش از هر قشـری اسـت. در همین راسـتا، 
افرادی در سـخنرانی های عمومی به وجود تحقیقی اشـاره 
می کننـد کـه معلمـان را درجایـگاه باالتریـن قشـر مرجـع 

می نشـاند، امـا ارجاعات فاقد سـند اسـت.
عـده ای نیز معتقد هسـتند که منزلـت و اعتبار معلمان 
ایرانـی سـیر نزولی داشـته و اکنون، معلمـان در پایین ترین 
موقعیـت منزلتـی و اعتبـار اجتماعـی در جامعۀ ایـران قرار 
دارنـد. هرچنـد هیچ مدرک و سـندی در دسـت نیسـت که 
نشـان دهـد کـه معلمـان در جامعـه بـه عنـوان یـک »گروه 
مرجـع« بـرای اقشـار دیگـر شـناخته می شـوند و یـا شـغل 
معلمی برای جوانان جذابیتی بیش از مشـاغل دیگر دارد، 
اما در بین بخش هایی از فرهنگیان، چنین اعتقادی وجود 

دارد.
در نقطۀ مقابل، گروه هایی از معلمان با گرایش صنفی، 
در مـورد تنـزل »منزلـت« معلمـان در جامعـه بیـش از حـد 
اغـراق می کنند. عده ای از معلمان، مشـکالت معیشـتی و 
تفـاوت میزان حقوق و دریافتی معلمـان و دیگر بخش های 

کارکنـان دولـت را در کاهش منزلت معلمـان مؤثر می دانند 
و تصـور می کننـد که منزلت و اعتبـار باید از طریـق دولت و 
مقامـات بـه آنهـا اعطا شـود، در حالـی که منزلـت و اعتبار، 
پدیـده ای اجتماعـی اسـت و ربـط مسـتقیمی بـه دولـت و 

وزارت آمـوزش و پـرورش نـدارد.
در چنیـن موقعیتی، تنها چاره آن اسـت که بـه تجارب، 
مشـاهدات و اطالعـات شـخصی رجـوع کنیـم کـه البتـه 
قابلیـت تعمیـم نـدارد. دربـارۀ جایگاۀ اجتماعـی معلمان، 
الزم اسـت کـه منزلـت اجتماعـی آنـان از دیـدگاه سـه گروه 

معلمـان، دانش آمـوزان و اولیـا بررسـی شـود.

جایگاه معلمان از نگاه معلمان 
اگـر اظهـارات معلمـان را مبنـای ارزیابـی آنهـا از جایگاه 
خـود بـه حسـاب بیاوریـم، بسـیاری از معلمـان از وضعیـت 
موجـود گله مند هسـتند. گالیه ها جنبۀ اقتصـادی، اداری 
و منزلتـی دارنـد. عمده تریـن گالیـه ایـن اسـت کـه حقوق 
دریافتـی، نیازهـای اولیـۀ آنهـا را پوشـش نمی دهـد. اغلب 
اثبـات تبعیـض در پرداخت هـا بـه فیـش  معلمـان بـرای 
حقوقـی و رقـم دریافتـی دیگـر کارکنـان دولـت بـه صـورت 
موردی و پراکنده اسـتناد می کنند و عقیـده دارند که قانون 

باالوپایینروزگار

شیرزاد عبدالهی
کارشناس مسائل آموزشی

بررسیجایگاهاجتماعیمعلمان

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه
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مدیریـت خدمـات کشـوری، عادالنـه اجـرا نمی شـود.
در  معلمـان  کـه  نشـان می دهـد  بررسـی سـاده  یـک 
دارنـد.  جـای  جامعـه  متوسـط  اقتصـادی  دهک هـای 
اقتصاددانـان خانوارهـا  را بـر حسـب میـزان درآمـد در ده 
گـروه طبقه بندی می کنند کـه به هر کـدام از ایـن گروه ها، 
»دهک« گفته می شـود. دهک یکم، شـامل کم درآمدترین 
اقشـار جامعـه اسـت و دهـک دهـم، پـر درآمدتریـن گـروه 
اجتماعـی را دربـر می گیرد. در این تقسـیم بندی، معلمان 
با متوسـط حقوق ناخالـص 2میلیون و یکصد هـزار تومان، 

جایـگاه متوسـطی را اشـغال می کننـد.
در هـر صـورت هرچنـد موقعیت مالی تنها پارامتـر برای 
تعیین مرجعیت اجتماعی اقشار و افراد نیست، اما یکی از 
مهم ترین عوامل محسـوب می شـود. به عبارت دیگر وقتی 
فـردی در ادارۀ زندگـی خـود درمانـده و یـا چنیـن تصـوری 
دربـارۀ خـود داشـته باشـد، نمی توانـد نقـش الگـو بـرای 

دیگـران را بـازی کند. 

تصویر معلمان از دید دانش آموزان 
برخـی از معلمـان بـا حسـرت بـه گذشـته می نگرنـد و 
بچه هـای دو سـه نسـل پیـش را بـه رخ دانش آمـوزان امـروز  

گروهی تصور 
می کنند که 

منزلت و اعتبار 
باید از طریق 

دولت و مقامات به 
آنها اعطا شود، در 
حالی که منزلت و 

اعتبار، پدیده ای 
اجتماعی است 

و ربط مستقیمی 
به دولت و وزارت 
آموزش و پرورش 

ندارد

“
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داشـتند و از همـه مهم تـر، پدیـده ای بـه نام اینترنـت وجود 
نداشت.

زمانه عوض شـده اسـت؛ دانش آموزان امروز دیگر قواعد 
رفتار و اخالق سـنتی را بدون چون و چرا نمی پذیرند. اصرار 
معلـم بر ادامۀ روابط سـنتی شـاگرد-معلم، فقط تضاد بین 

معلمان و دانش آموزان را بیشـتر می کند. 
بـه نظـر می رسـد کـه معلمـان بـه عنـوان یـک گـروه 
اجتماعی، بـرای دانش آموزان دیگر نقـش یک گروه مرجع 
را ندارنـد؛ هـر چنـد معلمانـی پیـدا می شـوند کـه الگـوی 
دانش آمـوزان قرار می گیرند، اما تعداد آنها روزبـه روز در حال 

اسـت. کاهش 

معلمان از منظر اولیا 
در گذشـته، اولیـا برای معلم احترام ویـژه ای قائل بودند. 
بیشـتر پدر و مادرها سـواد نداشـتند و از نظر اقتصادی هم 
فقیـر و گرفتـار بودنـد. کتـک زدن بچه هـا در منـزل امـری 
عادی بود و انتظار داشتند که معلم، برای تأدیب فرزندشان 

از خشـونت و تنبیه بدنی اسـتفاده کند.
خیلـی از اولیـا وقتـی معلمـان را می دیدنـد و مثاًل معلم 
گالیـه می کـرد کـه درس بچـه خـوب نیسـت، می گفتنـد: 
»جناب معلم! گوشـتش مال تو، اسـتخوانش مـال ما« این 
نگاه در مدرسه و جامعه به معلم اقتدار کاذب می داد. اما در 
طول زمان و به تدریج، وضعیت متفاوت شـده است. میزان 

باسـوادان جامعه به حدود نوددرصد رسـیده اسـت.

می کشـند؛ بچه هایی کـه با دیدن معلم در خیابـان و کوچه 
فـرار می کردنـد، دانش آموزانـی کـه در کالس از تـرس معلم 
زبانشـان بند می آمد، داسـتان ترکۀ آلبالو و چـوب و فلک... 
متوقف ماندن نگاه تربیتی برخی از معلمان در گذشته و 
عدم درک تغییرات نسـل های نـو در مدارس، موقعیت های 
تراژیکـی خلق می کند. تنبیه بدنی دانش آمـوزان، درگیری 
اولیـا با معلمـان و گاهی هم تعـرض دانش آمـوزان به معلم، 
در حـال گسـترش اسـت. ایـن خطری بسـیار جـدی برای 
معلمـان و آمـوزش و پـرورش اسـت. دالیـل ایـن وضعیـت 
هرچه باشـد، موقعیت معلمان را در جامعه بیشتر تضعیف 
می کنـد. متأسـفانه این تصـور دربیـن برخی از اولیا شـکل 
گرفتـه کـه معلمـان به دلیـل اختالفاتی کـه با دولت بر سـر 
دستمزد و حقوق دارند، کار خود در کالس و مدرسه به نحو 

شایسـته ای انجام نمی دهند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه در بسـیاری از زمینه هـا معلـم 
نه تنهـا دیگـر الگویـی بـرای دانش آمـوز خـود نیسـت، بلکه 
از نظـر اطالعـات و دانـش و برخـی مهارت هـای اجتماعی 
از دانش آمـوز خـود عقـب افتـاده اسـت. روزگاری گـردش 
اطالعات بسـیار محـدود بـود. دانش آموزان اغلب سـؤاالت 
خود را با معلمان در میان می گذاشـتند. پاسخ معلم هرچه 
بـود، معمـواًل بـدون چـون و چـرا پذیرفتـه می شـد. اگـر هم 
دانش آمـوزی در درسـتی پاسـخ معلم تردید می کـرد، راهی 
بـرای راسـتی آمایـی وجـود نداشـت. اولیـا اغلـب بی سـواد 
بودند. مطبوعات و رسـانه های دیگر ضریب نفوذ محدودی 
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نتیجه گیری 
اگـر جایـگاه معلـم در جامعـه و میـزان تأثیرگـذاری او بـر 
دانش آمـوزان و سـایر شـهروندان را از زاویـۀ نـگاه معلمـان، 
دانش آموزان و اولیا بررسـی کنیم، بر اسـاس پاره ای شواهد 
و قرایـن می تـوان گفـت کـه جایـگاه معلمـان در جامعـه از 
دیـد معلمیـن، دانش آمـوزان و نیـز اولیـا تنزل یافته اسـت. 
گروه هـای مرجـع دیگـری در جامعـه توانسـته اند جایـگاه 
بالمنازع معلم در جامعۀ سـنتی را اشـغال کنند و معلمان را 

بـه رده هـای پایین تـر برانند.
ایـن امـر ناشـی از تحـوالت اجتماعـی چند دهـۀ اخیر و 
تغییرات سـریعی اسـت کـه در حوزۀ شهرنشـینی، توسـعۀ 
بـه  منجـر  اقتصـادی  تحـوالت  و  و سـواد  عالـی  آمـوزش 
شکل گیری طبقۀ متوسط و تغییر نگاه فرهنگی جامعه به 

موقعیـت کـودک و تربیـت او رخ داده اسـت.
در واقـع، امـروز دیگـر بـه سـختی می تـوان تصـور کـرد 
کـه دانش آمـوزان، معلـم را الگـوی زندگـی و آینـدۀ خـود 
بدانند. الزمۀ بازگشـت معلمان بـه جایگاهی معتبر در بین 
گروه هـای اجتماعی، انجام تغییراتـی در آمـوزش و پرورش 
در جهـت کار آمـدی سیسـتم، آمـوزش حرفـه ای معلمان و 
تدوین پروتکل رفتاری الزام آور، ایجاد نظام ارزشـیابی دقیق 
بر اسـاس پـاداش و تنبیه بـرای معلمـان، رفع تبعیض های 
قانونـی و غیرقانونـی در پرداخت حقـوق و مزایای معلمان و 
مثبت شـدن نـگاه معلمان به معلمـی به عنـوان یک حرفۀ 

ارزشـمند و پرافتخار اسـت

آمـوزش عالـی در پنجاه سـال اخیر، بسـیار توسـعه پیدا 
کرده اسـت. پنجاه سال پیش، هشـتاددرصد جامعۀ ایران، 
سـاکن روسـتا بودند،  امروز حدود هفتاددرصد جامعۀ ایران 

شده اند. شهرنشین 
طبقـۀ متوسـط اقتصـادی و فرهنگی بزرگی بـا نیازهای 
مدرن در شـهرها شکل گرفته اسـت. دسترسی شهروندان 
بـه وسـایل ارتبـاط جمعی افزایـش یافته اسـت.  انتظـارات 
از آمـوزش و پـرورش و معلـم هـم متحـول شـده اسـت. 
اغلـب پـدران و مـادران طبقۀ متوسـط، بـرای فرزنـدان خود 
شـخصیت مستقل قائل هسـتند و به تربیت آنها و نیازهای 

مـادی و معنـوی کـودکان توجـه بیشـتری می کنند.
تنبیـه بدنـی در بسـیاری از خانواده هـا منسـوخ شـده و 
تعداد اولیایی که تنبیه بدنی در مدرسـه را ضـروری و ابزاری 
مفیـد بـرای تربیت کـودکان می دانند، بسـیار کاهش یافته 
اسـت. در چنین فضایی معلمان هم باید خود را با تحوالت 
اجتماعی هماهنـگ کرده و تصورات سـنتی در مورد نقش 

معلـم و روش تدریـس را کنار بگذارند.
در سـال های اخیـر، گزارش هـای تأسـف باری از برخورد 
برخی از اولیا با معلمان در محیط مدرسـه رسـیده که حتی 
در مواردی کار به درگیری فیزیکی کشـیده شده است. این 
اتفاقات ممکن است بیانگر تغییر نگرش جامعه به جایگاه 
معلمان باشـد که راه حل آن، اتخاذ روش های نوین و تغییر 
در رفتـار معلمـان بـا دانش آمـوزان بـر حسـب شـرایط زمانه 

است.



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | اردیبهشت و خرداد261397

پروندۀ ویژه

مقدمه
جایـگاه »معلمـان« در جامعـه، بـا »مرجعیـت« آنـان 
ارتبـاط مسـتقیمی دارد . برای اثبات ایـن فرضیه می توان 
بـه کتاب »کند و کاو در مسـائل تربیتی ایران« اشـاره کرد.
این کتاب که در سـال 1348 به رشتۀ تحریر درآمده است، 

در مـورد معلمـان و وضعیـت و جایگاه آنـان می گوید:
»...تکـۀ بـزرگ ایـن »قطعه گوشـت مـرده«، فرهنگیان 
هسـتند؛ معلم یا اداری. قصد من شـناختن و شناساندن 
زندگـی این طبقـه به طور کلی اسـت. طبقـه ای که کبادۀ 
»مترقی تریـن بـودن« را می کشـد و قصد آن دارد که نسـل 
فـردا را بـار آورد کـه بتوانـد پابه پـای موشک سـازان، »سـبع 
السـموات و االرض« را بپیمایـد و بـه کره های دیگر برسـد. 
در اینجـا فقـط می پردازم به وقـت بیکار و خارج از مدرسـه 
و اداره. پیـش از این دیدیم که سـِر کار چه رفتـاری دارند«.

معلِم ایرانی و مرجعیت اجتماعی
بـا اجازۀتـان ایـن »تکـۀ بـزرگ گوشـت مـرده« را زیـر 

می کنیـم. تماشـا  هـم  بـا  و  می گـذارم  میکروسـکوپ 
»...جهان بینی شـان  می نویسـد:  ادامـه  در  بهرنگـی 
محـدود اسـت بـه چهـار دیـواری خانـه و آغـوش زن و بچه 

)اگر داشـته باشـند( و راهشان منحصر 
بـه  مدرسـه  و  اداره  راه  بـه 
خانـه. روز بـه روز بیشـتر بـه 

مبانـی اسـتوار اخـالق -کـه 
گذشـتگان مـا به وسـیلۀ 

گذشتگانشـان بـــــه 
آنهـا مؤمن شـده اند- 

تمایـل نشـان می دهنـد؛ 
روز بــــه روز بیشـتر خـود و 
خانوادۀ خود را می فریبند.

سرگرمی های شان 
بـرای وقت کشـی و تفنـن اسـت. وقـت بیـکاری 

بـه بطالـت و تفنـن می گـذرد. نیروهـا صـرف ارضـای 
اینهـا:  همـۀ  نتیجـۀ  و  می شـود  متعلقاتـش  و  شـکم 
آدم هایـی سـطحی و محافظـه کار بارمی آیند. کلۀشـان 

َمَثـل اعـالی کاهـدان می شـود. بـه هـر چیـز مبتـذل دل 
می بندنـد )فیلـم، موسـیقی، کتـاب، آدم، روزنامـه، مجله 
و...(. سـطح ذوقشـان آن قـدر پایین می آیـد که اگر قطعۀ 
موسـیقی، فیلـم یـا کتابـی، حرفـی و اندیشـه ای داشـته 
باشـد و از ابتـذال یـک سـانتی متر فاصلـه گرفتـه، درکش 

درتکاپویجایگاهتاریخی

علی پورسلیمان
آموزگار و مدیر وب سایت صدای معلم )پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران(

نگاهیبهمعلمومعلمیدرشرایطامروزجامعۀایرانی

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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بـود کـه در مدارس و توسـط اولیاء مدرسـه  به تعلیم   قالب 
بـود و از اوایـل دهـه هفتاد ، این دغدغه آمـوزش صرف بود 

کـه گوی سـبقت را از مسـئله تربیـت ربود.  
بـه هـر صـورت در کلیـت این سـالها معلم مانند سـابق 
»داننـدۀ همـه چیـز« نبـود و مهم تـر از آن، افـول سـطح 
معیشـتی -کـه مهم تریـن وجـه آن »چنـد شـغله شـدن 
معلمـان« بـود- اقتـدار سـنتی معلـم را بـه شـدت مـورد 
تردیـد و چالش های اساسـی قرار داد. معلمـان هم زمان با 
ایـن افـول جایگاه، نتوانسـتند موقعیـت خـود را در »افکار 
عمومـی« جامعـه بازتعریـف کـرده و یـا »هویـت صنفـی–

حرفـه ای« بـرای خـود تعریـف کنند .
در این موازنۀ نیروهای اجتماعی، »رسانه« می توانست 
ابـزار مهـم و راهبـردی بـرای ایـن پـل ارتباطـی باشـد؛ امـا 
معلمـان به دالیل مختلف -که مهم ترین آن »ضعف سـواد 
رسـانه ای« بـود- نتوانسـتند جامعـه را با نقـش منحصر به 

فـرد خود، همـراه کنند.
در ایـن فرآینـد معیـوب، تأکیـد معلمـان بـر احیـای آن 
نقـش سـنتی بـا ابزارهـای سـنتی، موجب فاصلـه گرفتن 
بیشـتر از جامعـه شـد و حتی این رابطـه، برخـی اوقات به 

»تقابـل« نیز کشـیده شـد.
فقدان تشـکل های پیش رو در درون آمـوزش و پرورش، 
موجـب شـد »نگـرش ابـزاری« نسـبت بـه آنـان -کـه در 
سراسـر کشـور گسـترده بودند- شـکل بگیرد و متأسـفانه 

ایـن وضعیـت، تاکنون اسـتمرار داشـته اسـت.
شـاید نخسـتین گام در ایـن چرخـه، بازیابـی هویـت 
حرفـه ای از طریـق تأسـیس نهـادی مانند »سـازمان نظام 
معلمـی« باشـد، کـه البته بـه دالیل مختلف بـا یک غفلت 

تاریخـی مواجه شـده اسـت

نمی کننـد و خسـته کننده می یابنـدش. تفکـر نمی کنند 
نمی تواننـد...«. و 

می تـوان بـه این گزارۀ مهم رسـید کـه »معلـم ایرانی«، 
بـه نظـر می رسـد وضعیـت  انقـالب -کـه  از  پیـش  چـه 
معیشـتی و اقتصـادی بهتری بـا توجه به رشـد اقتصادی 
رشـد  ایـن  -کـه  انقـالب  از  پـس  چـه  و  اسـت-  داشـته 
اقتصـادی بـا فـرود و فرازهـای زیـادی روبـه رو بوده اسـت- 
واجـد و یـا حامـل ویژگی هـای الزم  و کافـی بـرای 

»مرجعیـت اجتماعـی« نبـوده اسـت.

در  معلـم  بایسـته های 
شـرایط جدیـد

نکتـۀ مهـم آن اسـت 
کـه نقش معلـم پیش 
از انقـالب، در »اقتدار 
سـنتی« خالصه می شـد. 
نظـام  مهـــــم  معلـم قطـب 
آموزشـی و حاکـم بالمنـازع 
دانش آمـوزان  و  بـود  کالس 
ایـن  از  انتقـاد  یـا حتـی  جـرأت قدبرافراشـتن و 
»نقـش سـنتی« را نداشـتند. قانـون هـم در بسـیاری از 
مـوارد،  از ایـن وضعیـت »یـک سـویه« حمایـت می کـرد.
و  اجتماعـی  وضعیـت  دگرگونـی  و  انقـالب  از  پـس 
بازتعریـف نقش هـا و مهم تـر از آن، پـر رنـگ شـدن وجـه 
»تعلیم و تربیت غیر رسـمی« نسبت به »آموزش رسمی«، 
ایـن نقـش کم رنـگ شـد. هر چنـد موضـع تربیتـی  نظام 
آموزشـی در ایـن سـالها را نمـی تـوان به صـورت یکپارچه 
مـورد تحلیـل قرار داد، چـرا که در دهه شـصت این تربیت 

در کلیت این 
سالها معلم مانند 

سابق »دانندۀ 
همه چیز« نبود 

و مهم تر از آن، 
افول سطح 

معیشتی،  اقتدار 
سنتی معلم را به 

شدت مورد تردید 
و چالش های 

اساسی قرار داد

“
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پروندۀ ویژه

     مقدمه
آنچـه نخبـگان را از انسـان های عـادی متمایـز می سـازد، خالقیـت آنها 
اسـت. خالقیـت، از پدیده هایـی که وجـود ندارند، ارزش می سـازد 
و شـاید بـه همیـن دلیل اسـت کـه بـه خالقیـت، آفرینندگی و 
آفرینشـگری -کـه همگـی از صفـات خداوند هسـتند- هم 
اطالق می شـود. خالقیت و نوآوری، از واالترین ویژگی های 
انسـان اسـت. همۀ علوم، تولیدات، فناوری ها، صنایع، 
ابداعـات، اختراعات، هنرها، ادبیات، موسـیقی، 
معمـاری و بـه طـور کلـی اسـاس انـواع تمدن ها 
از ابتـدا تاکنـون و کلیـۀ دسـتاوردهای بشـری، 
جلوه هـای گوناگـون خالقیـت و نـوآوری اسـت. 
بـدون خالقیـت  زندگـی وی  و  انسـانی  تمـدن 
خالقیـت  کلـی،  طـور  بـه  نیسـت.  امکان پذیـر 
فرایندی اسـت که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، 
انطباق پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار 
می آینـد و می تواند جوابگویی برای مشـکالت باشـد. بـا این مقدمه، 
بایـد بیان شـود که خالقیت و ثمـرۀ آن ابتکار، از جمله شـاخصه هایی 
اسـت که معلم در دورۀ حاضر باید به آن مجهز باشـد. چرا که خالقیت 
منتهـی بـه ابتـکار در برابـر دانش آمـوز پیچیـدۀ امروز، تنها مسـیر 

ازخرقۀعادتبیرونجستن

مجتبی پورآقاجان
آموزگار زیست شناسی

نگاهیبهموضوعخالقیتدرشیوۀتدریس
بهعنوانیکیازویژگیهایمعلمامروز

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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خطرپذیری4 

را  خطـری  هرگونـه  خـود  راه  در  مبتکـر  معلـم 
اسـت. معتقـد  و  امیـدوار  هدفـش  بـه  زیـرا  می پذیـرد، 

قدرت تغییر پیش فرض ها5 

معلم مبتکر، پیش فرض های جدیـد ارائه می دهد 
و به یک مسئله از زوایای مختلف می نگرد؛ پیش فرض های 
قدیمی برای او جالب نیسـتند، می اندیشـد، در ذهن خود 
»چرا«پـروری ذهنـی ایجاد می کند و پیش فرض ها را تغییر 
می دهـد، تجربـه می کنـد، می آزمایـد تـا باألخـره روشـی 

جدیـد و طرحی نـو دراندازد.

تشخیص پیش نیازهای دانش آموزان6 

یکـی از دانسـتنی های مهـم بـرای فعالیـت معلم، 
ایـن اسـت کـه از کجـا شـروع کنـد و پیش نیـاز فراگیـران او 
چیسـت؟ فرد مبتکـر، سـنتی و معمولی نیسـت و بهترین 
نقطۀ شـروع را به کار می بندد؛ گاهی با طرح سـؤالی نوین 

بـا آوردن وسـیله یا ماکتی سـؤال برانگیـز و...

درمان ناتوانی های یادگیری7 

معلـم مبتکـر، دانش آمـوزان ناتـوان را شناسـایی 
می کنـد و بـه درمـان آنهـا می پـردازد. معلمـی کـه تنهـا بـا 
دانش آمـوزان خـالق و توانـا کار کند، عمومـًا ابتکار خاصی 
در کار نخواهـد داشـت. امـا معلـم مبتکـر، بـا بـه کار بـردن 
روش هـای جدیـد آموزشـی، بـه دانش آموزان ناتـوان کمک 

می کنـد.

شناخت تفاوت های فردی8 

معلم مبتکـر، بـه تفاوت هـای فـردی دانش آمـوزان 
توجـه دارد؛ می دانـد بـه هر کدام چه مسـئولیتی بدهد، در 
چه زمینه ای آنها را خالق بار آورد و اسـتعدادهای نهان آنان 

را در چه رشـتۀ تحصیلی بارور سـازد.

عبـور از مشـکالت تدریس اسـت.
معلم باید برای خالق بودن، دسـت به شـیوه های جدید 
بزنـد تـا دانش آموزان خـود را نیز خـالق بار بیـاورد. فراموش 
نکنیـد که  هـر انـدازه دانش آمـوز از نظر اطالعـات، غنی تر 
باشـد، انگیـزۀ خالقیتـی کـه در نهـاد او بالقـوه وجـود دارد 
بـه فعلیـت می رسـد و ایـن، صـورت نمی پذیـرد مگـر ایـن 
کـه معلـم او، آراسـته به صفـت خالقیت باشـد و در برابـر او، 

خالقانه عمـل کند.

اجرای شیوۀ خالقانه در کالس

ایجاد دنیای پرسش در کالس1 

معلـم مبتکـر، کسـی اسـت کـه همیشـه سـؤالی 
بـرای مطـرح کـردن در کالس داشـته باشـد، حـس انگیزۀ 
کنجـکاوی دانش آمـوزان را تحریـک کند، آنـان را به فعالیت 
و جنبـش وا دارد و عشـق یادگیـری فنـون جدیـد را در آنهـا 
زنـده کنـد. )در کالس مرده و خسـته کننده، مرتبـًا دیدگان 
دانش آمـوزان فقـط بـه عقربه هـای سـاعت اسـت و هیـچ 

خالقیتـی وجـود نـدارد.(

ایجاد دنیای تخیل در کالس2 

احتـرام  دانش آمـوزان  تخیـل  بـه  مبتکـر،  معلـم 
می گـذارد. یـک انشـای نـو یا یک نقاشـی غیـر عـادی را به 
مسـخره نمی گیرد، بلکه از جنبۀ خالقانـه و مبتکرانه به آن 
می نگـرد، زیـرا تخیـل، خالقیت و ابتـکار را بـه دنبـال دارد.

واهمه نداشتن از شکست3 

معلـم مبتکـر، در بـه کارگیـری مسـائل از هیچ گونه 
شکسـتی نمی هراسـد، بلکـه قـوی و اسـتوار می ایسـتد، 
طرح هـای خالق خـود را آزمایش می کنـد و جواب و نتیجه 

را می گیـرد و بـه همـه منعکـس می کند.

مربی باید، هنگام 
جواب دادن به هر 
سؤال کودک، او را 
به سوی معماهای 

تازه تر بکشاند تا 
ذهنش خودآگاه 

یا ناخودآگاه، 
مشغول کنکاش و 

جست وجو باشد

“
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از اولیـن سـال های ورود بـه مدرسـه فراهـم نمـود.

نکتۀ آخر
همان طور که می دانیم، سـؤال در واقع انعکاسـی از مغز 
تشـنه ای اسـت که می خواهد با دریافت جواب از فردی که 
بهتر از او می داند، خود را سـیراب کند. اگرچه احتیاج باید 
فـورًا بـرآورده شـود، ولـی کمـی مکـث بین سـؤال و جـواب، 
غالبـًا می تواند افـکار و ایده های مفیدی برای مباحثه به بار 
آورد. مربـی بایـد، هنـگام جـواب دادن به هر سـؤال کودک، 
او را بـه سـوی معماهای تازه تر بکشـاند تا ذهنـش خودآگاه 
یـا ناخـودآگاه، مشـغول کنـکاش و جسـت وجو باشـد. بـر 
ایـن اسـاس، بایـد از بـه کار بـردن کلماتـی از قبیـل بلـی، 
خیـر، البته، هرگـز، مطمئنًا و امثـال آن اجتناب شـود. این 
نـوع جواب ها، چشـمۀ جوشـان کنجـکاوی کـودک را ارضا 
نمی کند. اگر دانش آموزان نگران شکسـت در فعالیت های 
یادگیری خود باشـند یا اینکه پاسـخ های نادرسـت آنـان در 
کالس با تمسخر معلم و دیگر دانش آموزان مواجه شود، در 
حـل مسـائل خود در کالس، بـه نحو خالق موفق نخواهند 

بود

استفادۀ صحیح و مطلوب از ساعات درس انشا9 

در  و خالقیـت  تفکـر  اسـاس  و  پایـه  ایـن درس، 
دانش آموز اسـت. برای اسـتفادۀ مطلوب تر از ساعات درس 
انشـا، الزم اسـت کتابخانـه را بـه کالس آورد و یـا بهتـر از آن، 
دانش آمـوزان بـه کتابخانـه برده شـوند تا با مطالعـۀ کتاب و 
مجـالت گوناگـون غیـر درسـی و نوشـتن خالصـه یـا ارائـۀ 
نتیجـه ای از مطالـب خوانـده شـده و بیـان آن بـرای سـایر 
دوسـتان، عـالوه بـر افزایـش عمـق یادگیـری، مهـارت در 

نوشـتن و خالقیـت در دانش آمـوز پـرورش یابـد.

تغییرات در شیوۀ ارزشیابی و امتحانات10 

معلـم می توانـد بـرای پـی بـردن بـه میـزان 
موفقیـت دانش آمـوز در درس هـا و نتیجه گیـری از کار خود 
و دانش آموز، از سیسـتم ارزشـیابی استفاده کند. ارزشیابی 
نیـز بایـد بتوانـد خالقیـت دانش آمـوز را بسـنجد. یعنـی به 
جـای سـؤاالت تسـتی و کوتاه پاسـخ یـا سـؤاالت همگـرا، 
از سـؤاالت واگـرا یـا سـؤاالتی کـه دانش آمـوز را بـه تفکـر و 
ارائـۀ عقیـده و نظر وا دارد، اسـتفاده شـود. به همین منظور 
می تـوان بـه پرسـش های مسـتمر و فعالیت هـای خـارج از 
کالس و مرتبـط بـا موضوع بها داد و زمینۀ رشـد خالقیت را 

تدریس خالقانۀ 
معلم ُسنُقری در 
زنگ انشا
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پروندۀ ویژه

مقدمه
گاهـی دانش آموزان 

در کالس از کلماتی 
اسـتفاده می کننـد 

عنـوان  بـه  شـما  کـه 
معلم، هیچ آشنایی با آنها 
ندارید؛ از تکنولوژی تا مد 
رفتـاری و پوششـی روز، از 
گفتمان هـای جهانـی تـا 

تردیدهایـی در سـنت های 
به ظاهـر غیرقابل تغییـر! اگر 

معلـم یـک نسـل از دانش آمـوزان 
باشـید، بـرای شـما جالـب خواهـد بود 

کـه بدانیـد در گذشـته ای نه چنـدان دور، یـک معلم 
در طـول دورۀ خدمـت خـود، تغییـرات بسـیار کوچک تـر و 
سـطحی تر را نیـز در سـطح اجتماع، نمی دیـد. امـا در این 
دوره، خطر عمده ای که شـما را تهدید می کند، بازماندگی 
از اطالعـات روز اسـت؛ بـه گونـه ای کـه خیلـی سـریع، از 

دانش آمـوزان خـود عقـب می مانیـد.

سـرعت،  مقوله هـای  قـرن 21،  آموزشـی  فضـای  در 
دقـت، مهـارت، اطالعـات و فناوری هـای نویـن مطـرح 
اسـت. در ایـن فضـا، کالس درس، تحـت عنـوان 

»سلف سرویس 
مدرسـه،  و  عمومـی« 
تحت عنوان »جمهوری 
دانـش« نـام می گیرد که 
از استانداردهایی خاص 
کـه  می کننـد  پیـروی 
بایـد در به کارگیـری آنهـا، 
دقت هـای الزم لحاظ شـود. 
وجـود  وضعیتـی،  چنیـن  در 
خصوصیـات و شـرایط الزم در فراینـد 
یاددهی-یادگیـری در کالس درس کـه مطابـق 
نیازهـا و ویژگی هـای فراگیـران می باشـد، بایـد بـه بهترین 

وجـه مدنظـر باشـد.
ویژگـی معلـم، بـاال بـردن اطالعـات و بـه روز کـردن آن 
اسـت. در بحث اطالعـات، برنامۀ ICT فنـاوری اطالعات، 

جایـگاه ویـژه ای دارد کـه بـه آن می پردازیـم.

ازآخرینبهروزرسانیام
چندماهگذشته؟

ناهید مقیمی
کارشناس ارشد آموزش ابتدایی و آموزگار بازنشسته

نگاهیبهویژگیهایمعلِمامروزدرحوزۀاطالعات

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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بایـد معلمانـی محقـق و پژوهشـگر باشـند و دانش آمـوزان 
پرسـش گر امـروز و پژوهشـگر فـردا را تربیـت کننـد.

باال بردن اطالعات عمومی: 2 

معلـم امـروز، باید نـه فقـط در زمینۀ رشـتۀ تدریس 
خـود، بلکـه در همـۀ زمینه هـا اطالعـات خـود را بـاال ببرد، 
چـرا کـه بسـیاری از علـوم بـه هـم وابسـته اند. معلـم بایـد 
اصطالحـات رایج روز را بشناسـد، امور سیاسـی، اقتصادی 
و اجتماعـی جامعـۀ خـود را بدانـد و در نهایـت، بـه علـم 
روانشناسی آگاه باشد؛ یک معلم، بیش از معلم بودن، باید 

یـک روانشـناس آگاه و خبـره باشـد.

آشنایی فناوری آموزشی:1 

برای کسـب موفقیـت، معلمـان بایـد دانش آموزانی 
تربیـت کننـد کـه یادگیرنـدگان مادام العمـر باشـند و ایـن 
میسـر نمی گـردد، مگـر اینکـه فراینـد یادگیـری مبتنی بر 
انتقـال صـرف دانش، تغییر پذیـرد. بنابراین، معلمـان باید 
بـا اسـتفاده از کامپیوتـر و اینترنـت و کاربرد آنهـا در تدریس 
آشـنا باشـند و بـه دانش آمـوزان نیـز در ایـن زمینـه آمـوزش 
دهنـد. فنـاوری اطالعـات بـه ما می گویـد آنچه که تـا دیروز 
درسـت بـوده، امـروز ممکن اسـت نادرسـت و حتـی گمراه 
کننـده باشـد. بنابراین، معلمـان با اسـتفاده از این تکنیک 
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خـود را شـفاف منتقل سـازد. معلم بایـد از این فکـر که من 
تنها مسـئول ادارۀ یک کالس هسـتم و مسـئولیت من بعد 
از خـوردن زنـگ تفریـح پایان می پذیـرد، خارج شـود. معلم 
قـرن 21، معلـم تعامـل میـان والدیـن و مدرسـه و بـه طـور 

خـاص خود اسـت.

داشتن طرح درس:6 

معلـم، بایـد زمـان تدریـس خـود را حسـاب کنـد، 
کتـاب مـورد تدریـس را بـا طـرح درس سـاالنه، منطبـق و 
تنظیم نماید، طـرح درس روزانـه و اطالعاتی کافی و جامع 
دربارۀ مراحل طرح درس نویسـی داشـته باشـد، ارزشیابی 
تشـخیصی، تکمیلـی، پایانـی را بدانـد و در مراحل تدریس 
خـود بـه کار بنـدد، هدف هـای جزئـی و کلـی و هدف های 
رفتـاری را شناسـایی کنـد، حیطه هـای آموزشـی )دانـش، 
درک و فهم، کاربرد، ترکیب قضاوت( را بداند و در طرح ریزی 
سؤاالت و ارزشیابی های مستمر خود که در طرح ساالنه در 

نظـر گرفته، اعمـال نماید.

نتیجه گیری
اصـواًل نشـریه جـای تلنگـر زدن اسـت و جـای بسـط 
مباحـث آموزشـی همچـون کتـاب و حتـی مقالـه نخواهد 
بـود. مـواردی که ذکر شـد، تنها برای آشـنایی ما معلمان، 
بـا ویژگی هـای معلـم قـرن بیسـت و یکـم فراهـم شـده تـا 
خـود را روی نمـوداری قـرار داده، کاسـتی ها و کمبودهای 
خویـش را دریابیـم و بـه به روزرسـانی خـود اقـدام کنیـم. 
حتـی یـک نرم افـزار تلفن همراه هوشـمند نیـز در مقاطع 
کوتاهـی به روزرسـانی می شـود. در انتهـا ایـن سـؤال را باز 
به خود پاسـخ دهیـم؛ از آخرین به روزرسـانی ام چند مدت 

است؟ گذشـته 

تدریس نوین:3 

اسـتفاده از روش تدریـس فعـال و همـگام بـا روز و 
روش هایـی کـه تدریـس معلـم را ویژگی خاص می بخشـد، 
عبارت اسـت از: روش همیـاری، روش تدریس فعال، روش 
بـارش مغـزی، روش ایفـای نقـش، روش نمایشـی، روش 
بحـث گروهـی، روش حل مسـئله، روش اسـتقرایی، روش 
اکتشـافی. معلم به روز، تمامی این روش ها را می شناسـد و 
می دانـد کـه هـر یـک را در چـه درسـی و در چـه کالسـی به 
کار گیـرد. بر این اسـاس، تدریس او مبتنی بر اسـتانداردها 
اسـت و تدریـس بر اسـاس اسـتاندارد، نوعی بهبـود فرایند 
کار در آمـوزش و پـرورش اسـت. اگر در فرایند تحصیل، یک 
معلم چنین روش هایی را نیاموخته باشـد و در آموزش های 
ضمـن خدمـت نیـز خبـری از آمـوزش روش هـای تدریـس 
نویـن نباشـد، ایـن خـود معلـم اسـت کـه بایـد بـا مطالعه و 
آمـوزش فـردی، چنیـن روش هایـی را بیامـوزد. در غیـر این 
صـورت، کالس بـرای او موقعیـت پیـش برنـده ای نخواهـد 

بود.

شرکت در دوره های ضمن خدمت: 4 

معلـم همیشـه بایـد در حـال فراگیری علم باشـد و 
اطالعات جدید را به دسـت آورد، در طول کار خود همیشـه 
یکسـان تدریس نکند و نـکات را از جهات مختلـف و زوایای 
متعـدد، بیـان کنـد. الزمـۀ ایـن کار، شـرکت در دوره هـای 

ضمـن خدمت آمـوزش معلمان اسـت.

آشنایی با اصول روان شناسی تربیتی: 5 

از آنجـا که معلـم در طول تدریس خود نیاز به ارتباط 
مقابل دارد، باید مخاطبان خود را شناسـایی کند، بداند در 
چـه شـرایطی زندگـی می کننـد و تـا حـدی از خانـوادۀ آنها 
مطلـع باشـد. در ایـن صـورت می توانـد پیام هـای یاددهی 

فناوری اطالعات 
به ما می گوید آنچه 
که تا دیروز درست 
بوده، امروز ممکن 

است نادرست و 
حتی گمراه کننده 

باشد. بنابراین، 
معلمان با استفاده 
از این تکنیک باید 
معلمانی محقق و 

پژوهشگر باشند

“
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پروندۀ ویژه

مهارت
مهـارت، یکـی از مهم تریـن امتیـازات قرن حاضر اسـت 
و بـر ایـن اسـاس، معلـم بایـد دارای ویژگی هـای زیـر در این 
مقوله باشـد تا بتواند نه بر حسـب موقعیت معلم بودن، که 
بر اسـاس پویایـی اندیشـه، پیشـرِو دانش آمـوزان در کالس 

باشد.

مهارت های فردی:1 

شـامل قـدرت طرح ریزی مـدل ذهنـی، به کارگیری 
اصـول منطقـی در تدریس، قدرت تجزیه و تحلیل مسـائل 

قـدرت تصمیم گیری.

مهارت های ارتباطی: 2  

مهارت های ارتباطی معلم شامل ویژگی های کنترل 
احساسـات، فن بیان، به کار بردن شـعر و امثله در تدریس و 

گزارش دهی صحیح می باشـد.

مهارت در تدریس:3 

بیشـترین تأثیـر در اثربخشـی کار معلمـان، 
مهـارت در تدریـس و اطـالع از دانـش تدریس 

اسـت. معلـم قـرن بیسـت و یکـم بایـد بـا 
فنون جدید تدریس آشـنا باشـد و آنها را 

در تدریـس خـود بـه کار گیـرد.

کمـک 4  وسـایل  از  اسـتفاده 

آموزشی )تکنولوژی آموزشی(: 

و  مهـارت  بـه  کـه  مقوله هایـی  از  یکـی 
سـرعت تدریـس معلـم کمـک می کنـد، به 

کار بردن وسـایل کمک آموزشـی -به ویژه در دورۀ 
ابتدایی- در امر تدریس می باشـد.

دویسرعتدرالمپیککالس

الهه معبودی
آموزگار

نقشسرعتومهارتبهعنوانشاخصههایمعلمامروز

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه

مقدمه
حقیقتاً برای ما دانش آموختگان دانشگاه های تربیت معلم با اسامی و سازوکار مختلفش که در هر دولتی هم 
تغییر کرده، روشن است که ما باید مثل معلم های زمان مکتب خانه، به صورت شخصی و خارج از سیستم زمانه را 
بشناسیم و در پی ارتقای دانِش آموزشی خود باشیم. همچنین نیک آگاهیم که در این دانشگاه ها خبری از تالش 
برای آموزش مهارت و سرعت به عنوان یکی از ارکان مهم عصر پیشرفت دانش جهانی نبوده و نیست. یاداشت زیر، 

نگاهی کوتاه به چگونگی کسب ویژگی های فوق برای معلم دارد.
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دربـارۀ موضوعـات گوناگـون بـه روشـنی بحـث می کننـد، 
می داننـد انجـام چـه کارهایـی الزم اسـت و چـه کارهایـی 

ضـرورت و اهمیت نـدارد. 

سرعت
فرامـوش نکنیـد کـه دوی سـرعت در المپیـِک کالس، 
همـواره برقـرار اسـت و معلمـی کـه می خواهـد معلـم روز 
باشـد، بایـد همـواره در این رقابت پیشـرو و برنده باشـد. در 
ایـن کارزار، معلـِم بدون مهـارت، اگر کوه انگیزه هم باشـد، 
نمی توانـد بـا تحـوالت روِز این دوره بدود و خـود را به جایگاه 
معلمـی و پیشـروی در ذهـن و فکـر و زندگـی شـخصی و 

اجتماعـی دانش آمـوزان برسـاند

مهارت تفکر انتزاعی:5 

معلمانی که تفکر انتزاعی باالیـی دارند، می توانند 
بـا دیدهـای متفـاوت -مثـاًل از دیـد خـود، دانش آمـوزان، 
مشـاوران، مدیـران، اولیـا و...- بـه یـک مسـئله یـا مشـکل 
بنگرنـد. بنابرایـن، می تواننـد راه حل هـای متفاوتـی ارائـه 
دهنـد، دربـارۀ مزایـا و معایـب هـر برنامـه فکـر و بهتریـن 
راه را انتخـاب کننـد و اگـر نتایـج پیش بینـی شـده تحقـق 
نیابد، مشـتاق هسـتند که برنامه را تغییر دهند. در هنگام 
برنامه ریـزی، می تواننـد مشـکالت اضافی را حـدس بزنند 
و قبـل از اینکـه مشـکل روی دهد، به طور منظـم و اصولی 
پیشـگیری هایی را تـدارک ببیننـد. مهـارت تفکـر انتزاعی 
باعـث می شـود معلمـان در امـر یاددهـی موفق تر باشـند.
6. مهارت تجزیه و تحلیل مسـائل: این معلمان سطح تفکر 

انتزاعی فوق العـاده باالیی دارند. در حـوزۀ کالمی از هوش 
زیـادی بهره منـد و سرشـار از اندیشـه های عالـی هسـتند. 
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پروندۀ ویژه

مقدمه
وقتی قرار شـد نگاهـی به اصالت های معلمـی در عصِر 
حاضـر داشـته باشـم، چنـد سـؤال را از خـود تکـرار کـردم! 
بزنگاه هـای  در  معلمـی  اصیـل  خصلت هـای  آیـا  اینکـه 
تغییـر مقتضیـات جهـان تغییـر می کننـد؟ آیا معلـم عصر 
راه  از  آموزشـی  نظـام  و  آموزشـی  اپلیکیشـن های جامـع 
دور، دیگـر باید از سـنت ها و مسـائل تربیتـی و دینی بکلی 

بگسـلد؟ جایـگاه تربیـت بـرای معلـِم امـروز کجا اسـت؟
اگر بخواهیم به صورت شـعاری پاسـخی به این سؤاالت 
بدهیـم، باید بگوییـم: »ویژگی های معلـم در فرهنگ دینی 
مـا، همیشـه جـای خـود را دارد که در کنـار ویژگی هـای روِز 
معلمـی کـه مقتضـای ایـن روزهـا اسـت، اهمیـت فـراوان و 
به سـزایی دارد؛ چـرا کـه هـدف از تعلیم و تربیـت فراگیران، 
تنهـا در زمینـۀ علـم نیسـت، بلکه تربیـت و پـرورش دینی و 
رشـد خصوصیات اخالقی، بسـیار مهم اسـت.« اما پاسـخ 
واقعـی بـه این سـؤالت، این نیسـت! تمام آنچه معلـم دیروز 
در مباحث تربیت دینی بدان دسـت مـی زد، امروز هم قابل 
اجرا اسـت. در تعلیم و تربیت دینـی، »چوب معلم ُگله و هر 
کـی نخوره خله!« و مسـائلی از این دسـت، هیچـگاه وجود 
نداشته است. با این مقدمه، به ویژگی های اخالقی مبتنی 

بـر تربیـت دینی معلم در قرن بیسـت و یکـم می پردازیم که 
مراعـات آنهـا موجبـات احیـای بسـیاری از صفات نیکـو در 

جامعـه را در آینـده ای نـه چنـدان دور فراهم می کند.

اصول تربیتی معلم امروز

مراعات آداب و رسوم اجتماعی:1 

بسـیاری از سـعادت های اجتماعی، مرهـون ادب و 
مراعـات آداب و رسـوم اجتماعی اسـت و به بهانۀ پیشـرفت 
علـم و تحـوالت و جهانـی شـدن، نبایـد معلـم کـه الگـوی 
اخـالق بـرای دانش آمـوزان خویـش اسـت، آداب و رسـوم 

اجتماعـی خـود را کنـار گـذارد و حصارهـا را بشـکند.

نشاط و شادابی:2  

معلم باید به هنگام ورود به کالس، مشکالت زندگی 
خـود -نظیـر تـورم، گرانـی، بیماری هـا و...- را کـه ناشـی 
از تغییـر و تحـوالت جامعـه اسـت، کنـار گـذارده و بـا روحیۀ 
شـاداب و پرنشـاط پا به دنیای کالس نهد. اگر بی نشاطی، 
کسـلی و افسـردگی بر او غلبه کند، همین احساساست به 

دانش آمـوزان نیـز منتقل می شـود.

آراستگی ظاهر:3 

هرچنـد در قـرن بیسـت و یکـم، سـرعت، اهمیـت 

هنوزتعلیموتربیت،عبادتاست

ساغر خیام دار
آموزگار و مشاور دبیرستان

چراییاهمیتمسئلۀتربیتوبهطورخاصتربیتدینیبرایمعلمامروز

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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اتـالف وقت نمی کند، کـم کاری در برنامه اش مفهـوم ندارد 
و حتـی گاهـی بیش از وظیفه نیز کار انجـام می دهد و ایثار 
می کنـد، بـه کار تنها از جنبۀ مالی و سـود مـادی نمی نگرد 
و در حیـن انجام وظیفه، چشم داشـتی به تعریف، تمجید، 

پـاداش و تشـویق خـاص و... نـدارد.

رأفت و مهربانی:7 

معلـم قـرن بیسـت و یکـم، مهربـان اسـت و بـا این 
صفـت، کـودکان و نونهـاالن را بـه خـود جـذب می کنـد. 
پرخاشگر، تندخو و عصبانی نیسـت، زمینه را برای هرگونه 
پرسـش و سـؤال فراهـم می کند، اجـازه می دهد بـه راحتی 
دانش آمـوزان با او گفتگو و مشـکالت درسـی یا غیر درسـی 

خـود را بازگـو کنند.

نگرش و بینش صحیح:8 

معلـم قرن بیسـت و یکم، نگرشـی درسـت و مثبت 
از مسـائل دارد. مسـائل جدیـد و نوآوری هـا را بـا دید مثبتی 
می نگـرد کـه روحیـۀ رقابت جویـی را در او تقویـت می کنـد، 
نـه اینکـه کاسـتی های او را بـه رخـش کشـد. در تجزیـه و 
تحلیل این نوآوری ها، قوی و قدرتمند اسـت و آنها را مغتنم 

می شـمارد و بـه خوبـی اسـتفاده می کند. 
بـه این فهرسـت می توان موارد متعـدد دیگـری را افزود و 
برای هر کدام چندین و چند آیه و حدیث از تعالیم اسالمی 
آورد کـه مجـال آن موجود نیسـت و به همین تعداد بسـنده 
بایـد کـرد. در واقـع، ذکـر موارد فـوق، تنها بهانه هایـی برای 
درک چرایی اولویت قائل شـدن به مسـئلۀ تربیـت در قیل و 
قال تحوالِت آموزشـی اسـت که باید امیدوار بود که هیچ گاه 

از پهنـۀ آمـوزش رخت بر نبندد

ویـژه ای می یابـد و زمـان و فرصـت بـه حداقـل می رسـد، 
امـا معلـم بایـد فرصـت رسـیدن بـه ظاهـر را بـه خـود بدهد 
 و بـا ظاهـری آراسـته وارد کالس شـود. پیامبـر اکـرم
می فرماید:»إنَّ اللَه ُیِحبُّ ِمن َعبیِدِه إذا َخـَرَج إلی إخواِنِه أن 
َل« 1؛ خداوند دوسـت مـی دارد که چون   َلُهـم َو َیَتَجمَّ

َ
ـأ َیَتَهیَّ

بنده اش به سـوی برادرانش بیرون می آید، خـود را برای آنها 
آمـاده و زیبا سـازد.

سعۀ صدر: 4 

اگر معلم در عصر تحوالت و تغییرات، رفتاری خاص 
از دانش آمـوزان خـود دیـد، باید با سـعۀ صـدر بـا آن برخورد 
کند، دریادل باشـد و توانایی پشـت سر گذاشتن هیجانات 
ناشـی از پیشـرفت در دانش آموزان خود را داشـته باشـد. با 
سـعۀ صدر، بسـیاری از مشکالت حل می شـود »َرّب اشَرح 
ـر ِلـي أمـِري...«2 بـا سـعۀ صـدر می تـوان  ِلـي َصـدري َو َیسِّ

اسـتعداد درونی فراگیران را شـناخت و آنها را شـکوفا کرد.

شخصیت دادن به دیگران:5 

معلم موفق در قرن بیسـت و یکم، کسـی اسـت که 
عالوه بر اینکه خود متشـخص اسـت، برای دیگران -اعم از 
دانش آمـوزان یـا همکاران- ارزش و شـخصیت قائل اسـت. 
نبایـد بـا سـخنان کنایه آمیـز دیگـران را رنجانـد، بلکـه بایـد 
راهنمـای بقیـه در راه یابـی بـه موفقیت هـا شـد و دیگـران را 
تحقیر و در جمع سـرزنش نکـرد؛ »َویٌل ِلـُکلِّ ُهَمَزٍة ُلَمـَزٍة«.3 

وظیفه شناسی:6 

خصلـت  دارای  یکـم،  و  بیسـت  قـرن  معلـم 
وظیفه شناسـی اسـت. از زیـر بـار مسـئولیت بـه بهانه های 
مختلـف نمی گریـزد، تأخیـر در کار نـدارد، در کالس درس 

پی نوشت ها:

)1( مکارم 

األخالق: ص 35.

)2( طه)20(: 25.



یادداشت

دنیا و دین
از دیدگاه اسـالم، واقعیت وجودی انسـان )بدن و نفس( 
محـور اساسـی برنامه هـا -چـه درسـی و چـه غیـر درسـی- 
اسـت. نظـام تربیـت بدنـی اسـالمی، نظامـی همه جانبـه 
اسـت و عالوه بر جسـم، به ابعاد علمی، اخالقی، اجتمایی 
و عاطفـی نیـز تأکیـد دارد. تربیـت بدنـی از دیدگاه اسـالم، 
بـر تربیـت و تقویـت جسـم  تأکیـد دارد کـه بایـد هم پـای 

خودسـازی، اخـالق و از طرفـی مصونیـت جامعه باشـد.
اسـالم می گوید دنیا، مضحکه ای گریه انگیز اسـت.1 در 
مقابـل می فرمایـد به دنبال تـالش و معاش باشـید؛ »َمن ال 
َمعـاَش َلـُه ال َمعـاَد َلُه« دنیا و آخرت با هـم و در کنار هم دیده 

می شـود. روح و جسـم بـا هـم دیـده می شـود و هـر کـدام 
الزمۀ الینفک دیگری اسـت . به همین دلیل می توان گفت 
ضـرورت دارد کـه انسـان به پرورش بـدن خود همـت ورزد و 
به رشـد و سـالمت بدن خود رسـیدگی کند. همچنین راه و 

وسـیلۀ اندیشیدن انسـان، همین بدن او است.

مهارت

توجه کنید!
سرویس پیش روی شما، کالس آموزش ضمن خدمت است؛ 
مهارت هایی که می تواند شما را در فرایند تعلیم و تربیت، به 
موفقیت های بیشتری برساند و در حقیقت، ابزار دست شما 
در کالس و در برخورد با دانش آموزان و بحران های ناخواسته 

باشد. اینجا سرویس مهارت است.

تربیتبدنِی
دینی

سینا فاکر
کارشناس تربیت بدنی و آموزگار ورزش 

زمان تقریبی مطالعه: 3دقیقه

نگاهیبهجایگاهواهمیتورزشدر
دیناسالم
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می توانـد در معنایـی بـه تربیـت جسـم پیامبـر اشـاره 
داشـته باشـد، امـری کـه هر مؤمـن هم بایـد بـه آن اهتمام 

ورزد. 
 موسـی حضـرت  دربـارۀ  قصـص  سـورۀ   14 آیـۀ 
ُه َو  اسـَتوی آَتیناُه ُحکمًا  چنیـن می فرماید: »َو َلمـا َبَلَغ َاُشـدَّ
َو ِعلمـًا َو َکذِلـَک َنجزِ ی الُمحِسـنیَن«؛ هنگامی که موسـی 

نیرومنـد و کامـل شـد، حکمـت و دانـش بـه او دادیـم. ایـن 
بیـان، بـه نحوی بـه لزوم داشـتن تن سـالم برای خـردورزی 

و دانشـمندی اشـاره دارد.
حضـرت رسـول اکـرم پیوسـته در مـورد بهداشـت، 
حفظ سـالمت و تندرسـتی و تقویت روح و جسـم از طریق 

تفریحات سـالم و فعالیت های مختلف ورزشـی 
تأکیـد فـراوان داشـت. ایشـان در 

تربیـت  بـر  کـه  افـرادی  مـورد 
جسـم اهتمام می ورزند، 

می فرماینـد: »إنَّ 
ُیِحـبُّ  اللـَه 

ورزشکاران برگزیده
بـه  همـواره  خـود  برگزیـدگان  انتخـاب  در  خداونـد 
ویژگی های ممتازی توجه داشـته اسـت. برای نمونه، قرآن 
کریـم در آیۀ 246 سـورۀ بقـره به ویژگی هایی چـون هوش، 
فرزانگـی، علـم، درسـتی و قدرت بدنی اشـاره می کنـد. در 
آیـۀ 60 سـورۀ انفال نیـز خداوند در بیان لزوم تربیت جسـم 
ة...«؛ هرچه  می فرمایـد: »و َاِعـّدوا َلُهم َما اسـَتَطعُتم ِمن ُقـَوّ
می توانیـد خـود را نیرومنـد و قـوی سـازید تا دشـمن خدا و 

دشـمن خویش را بترسـانید.
خداونـد در آیـۀ 247 سـورۀ بقـره در بیان اعطـای قدرت 
جسـمانی پیامبـر از فعل وسـعت بخشـیدن اسـتفاده 
ـَه اْصَطَفـاُه َعَلیُکْم َو  کـرده و می فرمایـد: »َقـاَل ِإَنّ الَلّ
َزاَدُه َبْسـَطًة ِفـی اْلِعْلـِم َو اْلِجْسـِم...«؛ 

خداونـد او را بر شـما برگزیده و علم 
و )قدرت( جسـم او را وسعت 
اسـت.  بخشـیده 
همین امـر هم 
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تـوازن هسـتند کـه نشـانه های آن را بـه وضـوح می تـوان 
در بیـان فعالیت هـای آنهـا در جنگ هـا و حتـی امـورات 
روزمـره دریافـت. تبییـن ایـن تـوازن در نـگاه بـه جسـم و 
روح در اسـالم، نیازمنـد ارایۀ مقـاالت، پایان نامه ها و کتب 
عمیقـی اسـت که حق مطلـب را ادا کند و آنچه ذکر شـد، 
تنهـا نگاهـی گـذرا بـه ایـن مسـئله بـر اسـاس مجـال یک 

یادداشـت سـاده بود

پی نوشت ها:

)1( غرر الحکم: 1721.

)2( الرضایة فی ایران و العالم، ص33.

)3( حجتی، محمد باقر: »سه گفتار پیرامون برخی از مسائل 

فرهنگ اسالمی،   1359 ،  نشر  دفتر  تهران:  تربیتی اسالم«، 

ص12  .

)4( مطهری، مرتضی: »انسان در قرآن«، تهران: صدرا، 1394، 

ص211.

َعبـَد الَقِوّی«2 و در بیانی دیگر شـخص نیرومنـد و ورزیده را 

بـه نحـوی مد نظر قـرار می دهند که او را دوست داشـتنی تر 
الَقـوِ یُّ  »الُمؤ ِمـُن  می کننـد؛  معرفـی  دیگـران  میـان  در 
عیـِف«3؛ شـخص بـا ایمـان  َخیـٌر َو أَحـبُّ ِمـن الُمؤ ِمـِن الضَّ

و  بهتـر  ایمـان ضعیـف  بـا  از شـخص  نیرومنـد،  و  قـوی 
اسـت. دوست داشـتنی تر 

در  »انسـان  کتـاب  در  نیـز  مطهـری  شـهید  مرحـوم 
قـرآن« چنیـن می نویسـد: »اسـالم، تن پـروری بـه معنـای 
نفس پروری و شهوت پرسـتی را شدیدًا محکوم کرده است، 
امـا پـرورش بـدن بـه معنـای مراقبـت و حفـظ سـالمت و 
بهداشـت را از واجبات شـمرده اسـت و هر نوع عملی را که 

بـرای بـدن زیان بخـش باشـد، حـرام شـمرده اسـت.«4

نتیجه
نگاهـی بـه تعالیـم دینـی نشـان می دهـد کـه تربیـت 
جسـم، متقارن با تربیت روح و هم پای خودسـازی اسـت. 
شـخصیت پیامبـر و امـام علـی نمونه هـای ایـن 



41اردیبهشت و خرداد1397 | کتاب آموزش و تربیت | اندیشۀ معلم 

یادداشت

این روزها آهنگ تندرسـتی در زنگ ورزش به کندی نواخته 
می شود. گاهی »وسایل نامناسـب«، گاهی »عدم امکانات 
و فضای مناسـب« و گاهی هـم »کمبود نیروی متخصص« 
بـه عنـوان دالیـل ایـن کنـدی مطـرح می گـردد، ولـی بـی 
تردیـد ایـن مشـکالت در اغلـب مـدارس کشـور بـرای زنگ 

ورزش وجـود دارد.
در  تنهـا  جسـمانی،  پـرورش  و  دانش آمـوزی  ورزش 
بخشـنامه ها و اجبـاری کردن برخی رشـته های ورزشـی در 
دوره های ابتدایی و متوسـطه خالصه شـده است. هرچند 
ورزش، نبض هر جامعه ای اسـت و کشـورهای توسـعه یافته 
بـه ورزش -بـه ویـژه در حـوزۀ آموزشـی- اهمیـت زیـادی 
می دهنـد و از هزینـه در این بـاره نیـز کوتاهـی نمی کننـد، 
چنـد سـالی اسـت کـه ورزش دانش آمـوزی در مـدارس 
کشـور جدی گرفته نمی شـود و مسـئوالن، یا درک درسـتی 
از ماجـرا نداشـته یـا بـه بیراهه رفته انـد؛ در مجمـوع، ورزش 

دانش آمـوزی همچنـان در کمـا بـه سـر می بـرد.

اجرای طرح های جدید و برنامه ریزی دقیق تر
مقطـع  در  دانش آمـوز  دو  -مـادر  محرابیـان  سـکینه 
دبیرسـتان و ابتدایـی- از اینکـه بچه ها در زنگ مدرسـه باید 
در یـک حیـاط کوچـک و نفس گیـر و زیـر آفتـاب، والیبـال 

یـا پینگ پنـگ بـازی کننـد، ناراحـت اسـت و می گویـد: 
»مسـئوالن پارسـال برای بچه های ما آموزش شـنا گذاشـته 
بودنـد، ولـی فقـط سـه جلسـه برگـزار شـد و بعـد، بـه بهانۀ 
سـختی رفـت و آمد، سـردی هوا، آموزش نامطلـوب مربی و 

احتمـال خطـر، کالس شـنا تعطیـل شـد.«

بچه های بی تحرک و نرمش های سنگین
اولیـن جلسـۀ زنـگ ورزش را بـا دویـدن دور حیـاط آغـاز 
کرده انـد. بچه هـا خسـته شـده و نفس زنـان منتظرنـد تـا با 
شـمارش معلـم، نرمـش را آغـاز کننـد. همـه دانش آمـوزان 
سـال دوم دبیرسـتان هسـتند ولـی تعـدادی از آنهـا دارای 
و  کوتاه تـر  بقیـه  بـه  نسـبت  برخـی  شـدید،  اضافـه وزن 
دانش آمـوزان انگشت شـماری هـم از نظر قـد و وزن، در حد 

هستند. اسـتاندارد 
معلـم ورزش و البتـه کارشـناس تربیـت بدنـی، زیـر تیغ 
آفتـاب ایسـتاده و بچه هـا روی خـط سـفید در یـک زاویـۀ 
نـود درجـه بـه صف ایسـتاده اند و حرکات نرمشـی معلـم را 

ناشـیانه انجـام می دهنـد...
دانش آمـوزان بـه سـختی و بـا زحمـت دسـت ها را بـاال و 
پاییـن می برنـد؛ برخی حرکات را اشـتباه انجـام می دهند، 
شـکم های بزرگ مانع خم شـدن بعضی از بچه ها می شـود 

زیرغبارفراموشی
صدیقه توانا

نویسنده

گزارشیازمشکالتونارساییهایدرستربیتبدنیدرمدارس

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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ورزش، درس سالمتی
آقـای اسـماعیل پور، مدیر یـک دبیرسـتان نمونه دولتی 
و پیش دانشـگاهی با سـابقۀ بیسـت سـاله در امر مدیریت، 
درس ورزش را درس سـالمت تـن و روح می دانـد و از اینکـه 
این درس در برخی مدارس خیلی جدی گرفته نمی شـود، 

اظهار تأسـف بسـیار می کند.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهم تریـن مشـکالت پیـش 
روی درس ورزش، کمبود معلم تخصصی این درس اسـت، 
خاطرنشـان می کنـد: »یـک کارشـناس ورزش، بـا توجه به 
آنکـه درس پزشـکی خوانـده، در صـورت بـروز حادثـه برای 
دانش آمـوزان، در کمتریـن زمـان خدمات رسـانی خواهـد 

کرد.«
اسـماعیل پور بـا بیـان ایـن مطلـب کـه درحـال حاضـر 

و تعـدادی هـم دور از چشـم معلـم، فقـط تکانـی بـه خـود 
می دهنـد و از انجـام نرمش هـا، شـانه خالـی می کننـد.

گوشـه ای بـه تماشـا می ایسـتم. از یکـی از دانش آموزان 
می پرسـم ورزش سـخت تر اسـت یـا فیزیـک؟ می خنـدد و 
می گویـد: »ورزش! خداییش این حرکات خیلی سـخته!«
آرمیـن عارفـی، دانش آمـوز سـال دوم ریاضـی فیزیـک 
دبیرسـتان نمونه دولتی شـهید صـدر، در مورد زنـگ ورزش 
می گوید: »در مدرسـه فقط فوتبال بازی می کنم. این زمان 
خیلـی کـم اسـت، ولـی چـون درس مـا زیاد اسـت، بـاز هم 

ایـن نرمش هـا به سـالمتی مـا کمـک می کنند.«
بـه او می گویـم بیـرون از مدرسـه هـم ورزش می کنیـد؟ 
پاسـخ او هم مثل بسـیاری دیگر از دوستانش، منفی است.
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بـه نحـوی که مربـی غیـر متخصـص، اسـتعداد دانش آموز 
را در همـان ابتـدای دوران ابتدایـی کشـف نمی کنـد و ایـن 
اتفـاق باعـث هرز رفتـن انرژی او می شـود« را در کنـار »عدم 
تغذیـۀ مناسـب دانش آمـوزان که منجـر به چاقی یـا الغری 
مفرط می شـود«، به عنوان معضـالت دیگر تربیت بدنی در 
مـدارس ذکـر می کنـد و می گویـد: »اگر مـا نگاه تخصصی 
به ورزش داشته باشیم و از کارشناس تربیت بدنی استفاده 
کنیـم، ایـن نقایص برطـرف شـده و باعث نشـاط، انـرژی و 

تکاپـوی دانش آموزان می شـود.«

خانه های مسکونی یا کالس درس؟!
مصطفی وحیدنیـا، پدر دانش آموزی اسـت که در سـال 
سوم راهنمایی در مدرسه ای غیرانتفاعی تحصیل می کند. 
گله مندانـه از اینکـه یـک سـاختمان قدیمـی را بـه مدرسـه 
تبدیـل کرده انـد و فضـای مناسـبی بـرای ورزش بچه هـا 
در ایـن مـکان وجـود نـدارد، بـه گزارشـگر روزنامـۀ کیهـان 
می گویـد: »مسـئوالن بایـد در دادن مجوزها برای تأسـیس 
مـدارس، دقـت و ظرافت بیشـتری بـه خرج دهنـد و پس از 

بررسـی تمـام زوایـا برای تأسـیس مدرسـه، مجـوز دهند.«
او می گویـد: »زنـگ ورزش، پسـرم را بـا اتوبـوس بـه یـک 
زمیـن فوتبـال خـارج از مدرسـه می برنـد. مدیـر مدرسـه 
می گویـد فضای چمن آنجا خیلی خوب اسـت، ولـی واقعًا 
از اینکه فرزندم در سـاعت مدرسـه از فضای آموزشـی خارج 
شـود و بـه یک محیط دیگـر آن هم با وسـایل نقلیۀ عمومی 

در خیابان هـای شـلوغ بـرود، اصاًل رضایـت نـدارم...«

از سیسـتم آموزشـی ضعیفـی برخورداریـم و نتوانسـته ایم 
سیسـتمی نویـن را در آمـوزش و پـرورش بـه کار گیریـم، 
می گویـد: »وقـت آن رسـیده کـه کشـور بزرگـی مثـل ایران 
کـه قله هـای علـم را یکـی پـس از دیگـری فتـح می کنـد، 
بـه تغییرات سیسـتم آموزشـی خـود کـه پایه و اسـاس همۀ 
پیشـرفت ها اسـت، توجـه بیشـتری کنـد. متأسـفانه زنـگ 
ورزش کـه عامـل اساسـی و اصلـی در سـالمت روح و روان 
اسـت هـم مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه و هـم تالشـی برای 

بهبـود اوضـاع نمی شـود.«
ایـن مدیـر دبیرسـتان، عمده تریـن نقـاط ضعـف را در 
کمبـود امکانـات و تجهیـزات مـدارس و کمـی زنـگ ورزش 
ذکـر می کنـد و می گویـد: »متأسـفانه نه تنها به سـاعات آن 
اضافـه نشـده، بلکه در پایۀ سـوم به نصـف زنگ تقلیل پیدا 
کرده اسـت. آیا یک معلـم ورزش در این 45 دقیقه می تواند 
بـا دانش آمـوزان انرژیـک و نیرومنـد خوب کار کند تـا ورزش 

اثر بخش باشـد؟«
وی اضافـه می کنـد: »مورد بعدی، جـدی نگرفتن نمرۀ 
ایـن درس اسـت؛ اگـر معلمی نمرۀ واقعـی دانش آمـوز را به 
ورزش بدهـد، پیـش از همـه، اولیـا و مدیر مدرسـه اعتراض 
می کننـد! یعنـی طـوری جـا افتـاده کـه نمـرۀ ورزش همـه 
باید 20 باشد. همچنین فضای نامناسبی که اکثر مدارس 
-مخصوصـًا مـدارس غیردولتـی- بـا آن روبـه رو هسـتند و 
حیـاط کوچکـی دارنـد، از دیگر مشـکالت پیـش روی زنگ 

ورزش اسـت.«
اسـماعیل پور، »تخصصی برخـورد نکردن کادر ورزشـی 

 از یکی از 
دانش آموزان 

می پرسم ورزش 
سخت تر است 

یا فیزیک؟ 
می خندد و 

می گوید: »ورزش! 
خداییش این 

حرکات خیلی 
سخته!«

“
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گفت وگو

آیا درسـت اسـت که دامنۀ تأثیر ورزش فردی از 

روی تن، جسم و حتی روح فرد ورزشکار فراتر 

رفته و به تأثیرات شگرف اجتماعی می انجامد؟

وقتـی از ورزش و sport صحبـت می کنیـم، کامـاًل یـک 
مفهـوم مـدرن را طـرح می کنیم. ورزش به شـکل امـروزی، 
عمـر چندانـی نـدارد. حـدود سـیصد سـال از آغـاز عمـر 
مدرنیتـه در اروپـا می گـذرد و ورزش هم هم پـای مدرنیته در 
این سـال ها رشـد کرده اسـت. امـروزه مفهـوم ورزش، صرفًا 
یک فعالیت بدنی یا فردی و گروهی نیسـت. بلکه به شدت 
بـا حوزه هـای اجتماعـی پیونـد پیـدا کـرده اسـت. نوربرت 
الیـاس، در مقالـۀ »ورزش و فراینـد متمدن شـدن« توضیح 
می دهـد کـه چگونـه بریتانیایـی کـه می خواهـد حتـی در 
حوزه هـای حکومتـی مدرن شـود -یعنی تشـکیل پارلمان 

دهـد و در آن مباحـث مدرنیتـۀ خـود و مباحـث اجتماعـی 
جدیـد را قانونگـذاری و پیگیـری کنـد- از ورزش فوتبـال 
اسـتفاده می کنـد. الیـاس در آن مقاله می گویـد اتفاقًا عمر 
حیـات مدرن سیاسـی و فوتبـال مدرن در انگلیـس، تقریبًا 

یکسـان اسـت و این هـا بـا هم شـروع می شـوند.
نمونـۀ تاریخی دیگر پس از جنگ جهانـی رخ می دهد؛ 
بعـد از جنگـی کـه کشـورهای درگیر با تـوپ و تانـک از روی 
هم رد شـده بودند و شـهروندان یکدیگر را کشـته و شـهرها 
را تخریـب کـرده بودنـد، بـار دیگـر تحـت یـک تـز علمـی و 
موقعیتـی که ابتدا از اقتصاد هم شـروع شـد و تحت عنوان 
جهانی سـازی با یکدیگر ارتبـاط برقرار کردنـد. خالصۀ این 
تـز ایـن بـود کـه اگـر ایـن آدم هـا بـا هـم داد و سـتد داشـته 
باشـند، راحت تـر می تواننـد دوبـاره یک دیگر را بپذیرنـد و با 

معضلاصلیزنگورزش
ساختاریاست

مهدی رزاقی طالقانی
سردبیر

گفتوگوبادکترداروینصبوری،جامعهشناسورزش،پیرامونتأثیرات
اجتماعیورزشدرمدارس

زمان تقریبی مطالعه: 10دقیقه

آنچه در زنگ ورزش مدارس ما می گذرد، نیاز به واکاوی غیر کلیشه ای دارد؛ به مباحثی که وضعیت فعلی را شفاف و 
برای بهبود آن راه کار ارائه کند. برای این منظور، سراغ دکتر داروین صبوری، جامعه شناس ورزش رفته ایم.
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روی حـس انتقام جویـی آرژانتینی هـا هـم از همین جنس 
تأثیرگزاری ها بود. بنابراین، بله؛ حرف شـما صحیح اسـت. 
امروزه ورزش از یک فعالیت فردی و اجتماعی صرف خارج 

شـده و کارکردهای به شـدت گستردۀ اجتماعی دارد.

همین مثال هـا را در حوزۀ تأثیرگـذاری داخلی 

هم می توان مطرح کرد؟

بلـه این هـا مثال هایـی در حـوزۀ کارکردهـای خارجـی 
ورزش بـود، امـا در همـۀ حوزه هـای داخلـی هـم در بحـث 
انسـجام اجتماعی، بحـث نقدپذیری در کـودکان و مبحث 
ورزش تربیتـی -کـه امـروز یکـی از حوزه هـای خیلـی مهـم 
ورزش اسـت- تأثیـرات شـگرف اجتماعـی ورزش نمایـان 

است.

هـم آشـتی کنند. تقریبًا ده سـال بعـد از آن بود کـه ورزش و 
کرنومترهای جهانی به کمک این تز و آشـتی دادن ملت ها 
آمدنـد. اهالـی ورزش در چنیـن شـرایطی ادعـا می کردنـد 
کـه آدم هایـی کـه با هـم به صـورت سـمبلیک یا بـه صورت 
نمادیـن هـر چهـار سـال یـا هشـت سـال یـک بـار در قالب 
المپیک هـا و جـام جهانی ها مبـارزه می کننـد، زودتر با هم 

آشـتی می کنند. 

و یـا حتـی انتقـام می گیرنـد؛ مثـل ماجـرای 

دست خدا در دیدار آرژانتین و انگلیس...

بله دقیقًا. کشمکش سیاسی انگلستان و آرژانتین بر سر 
جزایر فالکلند و ُگلی که مارادونا در جام جهانی زد و موسوم 
شـد بـه »دسـت خـدا« و در جهان بیـرون آب خنکـی بود بر 
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می پذیرد؟

بلـه. تمام دروسـی -به جـز زنـگ ورزش- کـه در مدارس 
تدریـس می شـوند، همگـی مبتنـی بـر آمـوزش مسـتقیم 
هسـتند و امتحـان هـم از محتوای همان آموزش مسـتقیم 
گرفتـه می شـود. امـا مهم تریـن رکـن آمـوزش کـه آمـوزش 
غیرمسـتقیم اسـت، در زنـگ ورزش اجرا می شـود. آموزش 
غیر مسـتقیم در واقـع قدرت نهادینه سـازی فوق العـاده ای 
دارد. بـرای مثال، ممکن اسـت وقتی به شـما می گویند »با 
ادب باش«، شـما اصاًل ندانید با ادبی چیست؟! یا وقتی به 
شـما می گویند »کار گروهی کن«، شـما نتوانید آن را انجام 
دهیـد، چراکـه هر قـدر این هـا را در تئـوری به شـما آموزش 
دهند، ممکن اسـت نتیجـۀ آن پس زدن باشـد. امـا در زنگ 
ورزش، مـا می توانیـم مفاهیمی مثل نظم پذیری، انسـجام 
اجتماعـی، احترام به قوانین، یادگرفتن قوانیـن، احترام به 
پیشکسـوت و احتـرام بـه داور یعنـی کسـی که ناظر اسـت 
و کسـی کـه بـر قانـون آن میـدان اشـراف دارد را بـه راحتـی 
نهادینـه کنیم و فـرد دچار پس زدگی نشـود. این مفاهیم در 
زنـگ ورزش می توانـد  بـاز تولید شـود و به ثمر برسـد. البته 

اگـر به درسـتی و در فراینـدی صحیح صـورت پذیرد.

در زنـگ ورزش کشـورهای توسـعه یافتـه چـه 

می گذرد و چه اهدافی دنبال می شود؟

بـه طـور کلـی مسـئله ای کـه در مقولـۀ آمـوزش بـرای 
آن  بـرای  و  اسـت  مهـم  بسـیار  پیشـرفته  کشـورهای 
سـرمایه گذاری زیـادی می کننـد، سـاخت انسـان آینـده 
اسـت. آنها اعتقـاد دارند که مـا در آینده به انسـانی احتیاج 

اصـوالً چـرا بایـد بـرای ورزش مـدارس اهمیـت 

قائـل شـویم و بـه طور کلـی ورزش مـدارس چه 

چیزی را باید دنبال کند؟

ورزش مـدارس در تمـام جهـان جـزء ورزش همگانـی 
حسـاب می شـود. وقتـی ورزش همگانـی را مـورد مطالعـه 
قـرار می دهیـم، هدف آن تنها سـالمت و شـادابی و نشـاط 
نشـاط  و  بـرای شـادابی  تـالش  ایـن  و  اسـت  اجتماعـی 
آغـاز  انسـان  آمـوزش  اولیـۀ  دوران  همـان  از  اجتماعـی، 
می شـود و تـا زمانـی کـه او این کـرۀ خاکی را تـرک می کند، 
ادامـه دارد. پـس در واقـع کـودک بایـد در آمـوزش و پرورش 
حسـاب و کتـاب و خوانـدن و نوشـتن را فـرا بگیـرد و در کنار 
آن، باید بداند که جسـم سـالم، بسـتر تمام فراگیری های او 
اسـت. ایـن مبنای اولیـۀ حضـور ورزش در مدارس بـود. اما 
بعدهـا -مخصوصًا در نیمۀ دوم قرن بیسـتم- به این نتیجه 
رسـیدند که ورزش، کارکردهـای دیگری فراتـر از حوزه های 
سـالمت دانش آمـوزان دارد. به عبارتی فرد فقط بر سـر یک 
کالسـی که قرار است جبر و تاریخ و جغرافیا به او یاد بدهند 
حاضـر نشـود و در ایـن میان، فرصتی هم داشـته باشـد که 
در آن بتوانـد با هم کالسـی های خود، یک کنـش و واکنش 
بدنی داشته باشـد تا در البه الی آن، فرآیند اجتماعی شدن 
او هـم کشـف شـود. مثـاًل بچه هـا بتواننـد بـا هـم دوسـت 

شـوند، رقابـت نمادین و کنترل شـده داشـته باشـند و...

اخـالق  و  ورزشـی  اخـالق  مباحـث  پـس 

اجتماعـی هـم می توانـد از یـک زنـگ ورزش 

هدفمنـد اسـتخراج شـود؟ ایـن فرآینـد چگونـه صـورت 

امروزه مفهوم 
ورزش، صرفًا یک 
فعالیت بدنی یا 
فردی و گروهی 
نیست. بلکه به 
شدت با حوزه های 
اجتماعی پیوند 
پیدا کرده است

“
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کـه مـا همه جـور حیـات سـنت گونه را در زنـگ ورزش هـای 
خومان داریم که این حیات سـنت گونه، از دو طریق تقویت 
می شـود؛ اول از طریق خوِد نگاه سـازمان آموزش و پرورش 
مـا اسـت که در یک سـطح کلی اسـت و در آن، زنـگ ورزش 
را اصـاًل زنـگ مهمـی نمی داننـد و فکـر می کنند کـه زنگی 
اسـت که می شـود با تعطیـل کـردن آن، درس های تقویتی 
را در آن گنجاند و می شـود با یک نیروی غیر متخصص هم 
آن را انجـام داد و... عامل دوم که بسـیار خطرناک تر اسـت، 
بحـث نگاه والدیـن به زنگ ورزش اسـت. آنها هـم هنوز این 
نـگاه رفتـاری را دارنـد کـه زنـگ ورزش چندان بـرای کودک 
مهم نیسـت و نباید مهم باشـد. آنها ترجیح می دهند که به 
جـای زنـگ ورزش، کالس درس هایـی باشـد که قرار اسـت 
فرزنـدان آنهـا را در آینـده مهندس یا دکتر کند. این مسـئله 
هـم خـود بـه یـک آسیب شناسـی نیـاز دارد کـه چـرا در این 
جامعـه، افـراد موفـق را تنهـا افـراد تحصیل کـردۀ این گونـه 

می پندارد.

همین دسـته از تحصیـل کرده ها هم با همین 

سیسـتم تفکری والدیـن، در آینـده افـرادی با 

اندام و شرایط جسمی نامتناسب هستند...

و بـر عکـس آن، اکثـر ورزشـکاران حرفـه ای و قهرمانـان 
مـا هـم از پایگاه علمی پایینـی برخوردار هسـتند. بله؛ این 
پارادوکـس وجـود دارد. افـراد تحصیل کردۀ ما معمـواًل افراد 
خـود تخریب، گوشه نشـین و به لحاظ فعالیت هـای بدنی، 
آدم هـای کم تحرکـی هسـتند و برعکـس آن هـم صـدق 

می کنـد.

داریـم کـه یک سـری مشـّخصه های خیلـی خاص داشـته 
باشـد. انسـانی که بتواند تحلیل کند، محیط زیسـت خود 
را دوسـت داشـته باشـد، به دیگران احترام بگذارد، جامعه را 
دوسـت داشـته باشـد و مدام بـا دیگران -فـارغ از هـر رنگ و 
نـژاد و قومیتـی- در کنش قرار گیرد. در کشـورهای توسـعه 
یافته، دو ارگان هسـتند که مسئولیت کشف استعداد های 
ورزشـی و غیـر ورزشـی در شـاخه های گوناگـون را بـر عهده 

دارنـد؛ یکـی مـدارس و دیگـری شـهرداری ها.
در مورد ارگان دوم، بحث فراوان است و در مجال گفتگوی 
مـا نیسـت. امـا در مـورد مـدارس بایـد گفـت که کشـورهای 
دنبـال  بـه  مـدارس، شـدیدًا  ورزش  زنـگ  در  توسـعه یافته 
استعدادیابی هستند. به عبارتی تمام امکانات خود را بسیج 
می کننـد تـا دریابنـد که فـرد در چه رشـتۀ ورزشـی از کودکی 
تبحـر دارد. ایـن بسـیج امکانـات هم بـه لحـاظ نرم افـزاری و 
هـم بـه لحـاظ سـخت افزاری اسـت. بـه عبارتـی هـم مـکان 
و فضـای مناسـب را در اختیـار دارنـد و هـم از متخصصیـن و 
ایدئولوژیسـت های ورزشـی اسـتفاده می کننـد. ایـن افـراد 
کـه اسـتعدادیاب های ورزشـی هسـتند، در کنار تسـت های 
پزشـکی، روانشناسـِی موضـوع و فـرد را در نظـر می گیرنـد تا  
فـرد را بـه عرصـه ای که عالقه دارد، برسـانند؛ مسـائلی که در 

مـدارس مـا شـدیدًا جـای آن خالی اسـت.

فکـر می کنـم بـا ایـن مقدمـه بایـد وارد بحـث 

آسیب شناسی زنگ ورزش در ایران شویم.

بله! این مسـئله هم بسـیار مهم اسـت. باید دقت داشته 
باشـیم کـه مشـکل اصلـی مـا در زنـگ ورزش، ایـن اسـت 

کشورهای 
توسعه یافته در 

زنگ ورزش، 
شدیدًا به دنبال 

استعدادیابی 
هستند. تمام 

امکانات خود را 
بسیج می کنند تا 
دریابند که فرد در 
چه رشتۀ ورزشی 

از کودکی تبحر 
دارد

“
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نـه از شـأن واالیـی در حـوزۀ  تـو اسـت، 
همان درون سـازمانی برخوردار هسـتی؛ 
مثـاًل یک معلـم فیزیـک را خیلی بیشـتر 
از شـما تحویـل خواهنـد گرفـت. حتـی 
می آینـد،  مدرسـه  بـه  والدیـن  وقتـی 
احتمـااًل از وضعیـت درس ورزش فرزنـد 
خـود سـؤال نمی کننـد. مـن هم مثـل تو 
مـوردی را سـراغ نـدارم کـه احتمـااًل ایـن 
موضـوع پیـش آمـده باشـد کـه والدیـن 
بـه نحـو مراجعـه بـه دفتـر مدرسـۀ فرزنـد 
خـود، سـراغ معلم ورزش را بگیرنـد و از او 
بپرسـند کـه بـه نظر شـما وضعیـت فرزند 
مـا چطور اسـت؟ می تواند بـا بقیۀ بچه ها 
پـس  از  می توانـد  کنـد؟  بـازی  خـوب 
خـودش برآیـد؟ چـه رشـته ای را بیشـتر 
دوسـت دارد؟ شـما فکر می کنید ما بایـد چه کار کنیم؟« 
پـس اول مـن چـون خـودم یـک جامعه شـناس شـدیدًا 
سـاختارگرا هسـتم، کمتـر بحـث کنش هـای فـردی را در 
مباحـث خـود مطـرح می کنم. بـه زعم من، مشـکالت ما 
مشـکالت ساختاری هسـتند و مشکالت فردی نیستند.
در بخـش دوم می گویـم کـه تـو بایـد ایـن را بدانـی کـه 
کار تـو به شـدت کار مقدسـی اسـت. وقتـی از بسـیاری از 

اگـر بـا یـک معلـم ورزش مواجـه شـوید، چـه 

سفارشـات و توصیه هایـی بـرای غنی سـازی 

زنگ تحت مدیریت او خواهید داشت؟

در چنیـن موقعیتـی، احتمـااًل صحبت هـای خـودم 
»مـن  کـه  می گویـم  او  بـه  اول  می کنـم؛  قسـمت  دو  را 
کامـاًل بـا تـو هـم درد هسـتم. کامـاًل می فهمـم که تـو چه 
می کشـی و کامـاًل می دانـم کـه تو بـه تنهایی هیـچ کاری 
نمی توانـی بکنـی. می دانـم کـه نـه امکانـات در اختیـار 
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در کاناپه هـای خودشـان لـم می دهنـد و پـای کارتـون یـا 
بازی هـای کامپیوتـری و... می نشـینند.

هرچنـد مـن جـزء جامعه شناسـان بدبیـن هسـتم، اما 
همچنان امیدوارم حداقل آن معلم ورزش به رسالت خود، 
بـه اهمیت رسـالت خود و به قداسـت رسـالت خـود ایمان 
داشـته باشـد و فضا را خالی نکند. این خالی نکردن فضا، 
خیلـی مهـم اسـت. این معلـم ورزش باید معمار باشـد و او 
اسـت که می تواند بفهمد یـک دانش آموز از ابتـدا در کدام 
رشـتۀ ورزشـی ورود پیدا کند. همه قرار نیست فوتبالیست 
شـوند، همه قرار نیسـت والیبالیست شـوند، ممکن است 
بچـه ای باشـد کـه پینگ پنگ بـاز خوبـی باشـد، تنیس باز 
خوبی باشـد، دوندۀ خوبی باشـد و از این مجراها است که 
معلمیـن ورزش می تواننـد با یک پیوند صمیمانه بـا اولیا، 
اسـتعداد کـودک را کشـف کننـد. مـن از آن معلـم ورزش 
خواهـم خواسـت کـه جـا را خالی نکنـد، زنـگ ورزش را به 
دیگر معلمان، مدیران و ناظمین هدیه ندهد. معلم ورزش 
حتمـًا باید در جلسـات هم اندیشـی اولیـا و مربیان حضور 
داشـته باشـد. آنها باید آنجا حاضر باشـند و از دغدغه های 
سـالمت، از دغدغـۀ ورزشـی و از دغدغه هـای این چنینی 
سـخن بگویند. من فکر می کنم حضور معلمین ورزش در 
چنیـن انجمن هایی نه تنها واجب اسـت، بلکـه باید کاماًل 

قانونی و الزامی باشـد

نویسـندگان مطـرح کشـور و جهـان در خصـوص چرایـی 
پیشـرفت و انتخـاب راه می پرسـیم، معمـواًل می گوینـد ما 
یـک دبیـر ادبیـات خیلـی خوبی داشـتیم کـه ما را بسـیار 
تشـویق می کـرد. مـن فکر می کنـم بایـد به سـمتی برویم 
کـه قهرمانـان و موفقین آیندۀ مـا چه در حـوزۀ ورزش های 
قهرمانـی، چـه در حـوزۀ سـالمت و حتـی در ورزش هـای 
فراگیر و همگانی هم بگویند که ما معلم ورزشـی داشـتیم 
کـه بـرای مـا بـه صـورت عملـی و علمـی ایـن عرصـۀ مورد 

موفقیـت مـن را توضیح مـی داد.
بـا اینکـه گفتن ایـن جمالت سـخت اسـت، اما مـن از 
معلـم ورزشـی کـه امـکان دیالـوگ بـا او خواهـم داشـت، 
تقاضـا می کنـم کـه کار را بـه صـورت دلـی دنبـال کنـد. 
اینکـه در درجـۀ اول، عاشـق کار خود باشـند، آن قدر مهم 
اسـت کـه ممکـن اسـت آینـدۀ یـک انسـان و حتـی آیندۀ 
یـک جامعـه را عـوض کند. مـا امروزه مشـکالت زیـادی از 
جملـه در حـوزۀ سـالمت، مشـکالت چاقـی، فشـار خون 
و... داریـم. امـروزه سـن چاقـی مفـرط بسـیار پاییـن آمده 
و مـا کـودکان ده سـاله یـا نـه سـاله را می بینیـم کـه این ها 
چاقـی مفـرط دارنـد. جایـی کـه می شـود بـه آنهـا کمـک 
آنهـا  اتفاقـًا در زنـگ ورزش مـدارس اسـت چـون  کـرد، 
وقتـی بـه خانـه می رونـد، بـه قـدری از قیـل و قال مدرسـه 
و خوانـدن دروس بی فایـده خسـته شـده اند که دیگر فقط 

باید به سمتی 
برویم که قهرمانان 

و موفقین آیندۀ 
ما در حوزۀ 
ورزش های 

قهرمانی بگویند 
ما معلم ورزشی 

داشتیم که برای ما 
به صورت عملی و 
علمی این عرصۀ 

مورد موفقیت من 
را توضیح می داد

“



شرح بازی: 

تعـدادی از دانش آمـوزان در فواصـل بیـن میزهـای کالس قـرار 
می گیرنـد و پـس از فرمـان مربـی، دسـت خـود را بـر روی طرفیـن دو 
میـز کنـاری می گذارنـد، پاهـا را از زمیـن باند کـرده و حرکتی شـبیه پا 
زدن دوچرخه سـوار را تقلیـد می نماینـد. در بین افراد مزبور، شـخصی 
کـه اسـتقامت و بردبـاری بیشـتری از خود نشـان دهـد و از سـایر افراد 
بیشـتر پا بزنـد، برنده خواهـد بود. بـازی دوچرخـه سـواری را می توان 
در گروه هـای مختلف اجرا کـرد و فرد برتر کالس را از طریق رقابت بین 

نفـرات اول گروه هـا مشـخص کرد.

دوچرخه سواری
 اهداف:

استقامت، بردباری و تقویت عضالت ران، 

شکم و کتف.

ابزار الزم: میزهای کالس.

سن بازیکنان: 9 تا 13 سال.

شکل بندی: دلخواه.
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مهارت شناسی

زنِگبازی
مهیار خاوری

نویسنده و دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

ایدههاییبرایپربارکردنزنگورزش

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه

اشاره:
در مدارسی که سالن ورزشی ندارند، به هر دلیلی مثل سرما و بارندگی، زنگ ورزش به کالس یا نمازخانه منتقل 

می شود. در چنین شرایطی، ارائۀ لیست بازی هایی برای انجام در فضای بسته، می تواند مفید باشد.
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شرح بازی:

دانش آمـوزان بـه صـورت گروه هـای چهـار یـا شـش نفـره تقسـیم 
می شوند. در کنار دیوار، دو عدد سبد قرار داده، از گروه ها می خواهیم 
کـه توپ هـا را داخـل سـبد بیندازنـد. هر گروهی که بیشـترین تـوپ را 
داخل سـبد پرتاب کند، تشـویق و برنده محسوب می شـود. گروه های 

بعـدی نیـز به همان صـورت، بـازی را ادامـه می دهند.
نکته: می توان به جای انداختن توپ، از حلقۀ پالستیکی هم استفاده کرد؛ 

به این صورت که حلقه ها به داخل یک میله انداخته شوند.

انداختن توپ به سبد
اهداف:

دقت و تمرکز حواس، هماهنگی چشم با 

دست.

ابزار الزم : سبد و توپ یا حلقۀ پالستیکی، به 

تعداد گروه ها.

سن بازیکنان: 7 تا 18 سال.

شکل بندی: به صورت خطی.

2

شرح بازی:

الف. دانش آموزان به دو گروه رقیب تقسـیم شـده و از آنان خواسـته 
می شـود تـا بـا شـنیدن عدد یک، دسـت راسـت و با شـنیدن عـدد دو، 
دسـت چـپ خـود را بلنـد کننـد و بـا شـنیدن عـدد سـه بایسـتند و بـا 
شـنیدن عدد چهار، بنشـینند. اعداد بـه صورت نامنظم تکرار شـده و 

گروهـی که خطـای کمتری داشـته باشـد، برنده خواهـد بود.
ب. مربـی دو ماژیـک )مثـاًل قرمز و آبـی( را در دسـت خود می گیرد 
و بـا بـاال بـردن سـر ماژیـک آبـی، دانش آمـوزان دسـت های خـود را باال 
می برنـد و بـا پاییـن آوردن سـر ماژیـک آبـی، دسـت های خـود را پایین 
می آورنـد. بـا بـاال بردن سـر ماژیک قرمز، می ایسـتند و با پاییـن آوردن 
آن، می نشـینند. بـا ترکیـب حـرکات ماژیک هـا، دانش آمـوزان نیز باید 
حـرکات خـود را ترکیـب کننـد مثـاًل بـا بـاال بـودن هـر دو ماژیـک، باید 

بایسـتند و دسـت های خـود را بـاال ببرند.

بلند شدن و نشستن
اهداف:

تقویت قدرت شناخت و سرعت 

عکس العمل.

ابزار الزم: ماژیک یا هر شئ دیگر.

سن بازیکنان: 8 تا 18 سال.

شکل بندی: دلخواه.
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شرح بازی:

دانش آمـوزان، بـه تعـداد ردیـف نیمکت هـای کالس به چنـد گروه 
مساوی تقسـیم می شوند. توپی نسـبتًا سنگین )مدیسنبال(، کیفی 
بـزرگ و یـا کیسـه ای شـنی را بـه اولیـن نفـرات هـر گـروه داده و از آنهـا 
خواسـته می شـود که با رد کردن شـئ مزبور به افراد گروه خود، بازی را 
بـه صـورت امدادی شـروع کنند. گروهی که توپ را سـریع تر به آخرین 
نفر خود برسـاند، یک امتیاز خواهد گرفت. تیمی که در زمان کمتری 
مجمـوع امتیـازات خـود را به حد مشـخصی برسـاند، به عنـوان برنده 

شـناخته خواهد شد .

شرح بازی:

در این بازی، نیمکت یا صندلی های کالس به شـکل دایره نزدیک 
هـم چیده می شـود. تعـداد دانش آمـوزان به گونه ای انتخاب می شـود 
کـه یـک نفـر بیشـتر از تعـداد صندلی هـا باشـد. بـا صـدای دسـت یـا 
گفتـن کلمـۀ شـروع، دانش آموزان شـروع بـه دویدن بـه دورصندلی ها 
زمانـی کـه صـدای دسـت مجـدد معلـم شـنیده شـد،  می کننـد. 
دانش آمـوزان بایـد سـریع روی صندلی ها بنشـینند. کسـی کـه بدون 
صندلـی بماند، از دور مسـابقه خارج می شـود. با خارج شـدن هر فرد 
از دور مسـابقه، یکی از صندلی ها هم کم می شـود، تا جایی که تعداد 
صندلی هـا به یک عدد برسـد. در این هنگام، کسـی که زودتـر روی آن 

صندلی بنشـیند، برنـدۀ بازی خواهـد بود.
نکته: برای سخت تر کردن بازی، می توان تعداد دانش آموزان را دو یا سه نفر 

بیشتر از تعداد صندلی ها در نظر گرفت.

رد کردن کیف امدادی
اهداف پرورشی:

همکاری و تعاون، حس رقابت و بهبود 

سرعت.

ابزار الزم: کیسه ای شن، کیفی بزرگ و یا توپ 

مدیسنبال. 

سن بازیکنان: محدودیت سنی ندارد.

شکل بندی: به صورت نیمکت های کالس.

کی صندلی داره؟!
اهداف:

تقویت چابکی، تمرکز و سرعت عکس العمل.

ابزار الزم: تعدادی صندلی.

سن بازیکنان: 7 تا 18 سال.

شکل بندی: دایره.
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شرح بازی:

از  و  می کشـد  مسـتقیم  خـط  یـک  گـچ  بـا  کالس  کـف  معلـم 
دانش آمـوزان می خواهـد در صفـی مقابـل خـط بایسـتند. سـپس 
پاییـن، بـاال و روی خـط را بـرای آنهـا مشـخص می کنـد. پـس از آن، به 
دانش آمـوزان می گویـد بـا شـنیدن یـک بـار صـدای سـوت، همـه بـه 
صـورت جفت پا، روی خط، با شـنیدن دو صدای سـوت، بـاالی خط و 
با شـنیدن سـه صدای سـوت، پایین خط بپرند. به تدریج سوت زدن ها 
نامنظم شـده و عکس العمل سـریع دانش آموزان محک زده می شـود.
نکته: برای ایجاد تنوع در بازی، می توان حرکت جهش را به صورت لی لی 

هم انجام داد.

شرح بازی: 

بـا اسـتفاده از گـچ، پنـج دایـره در امتـداد هـم و بـا فاصلـۀ بیسـت 
سـانتی متر از هـم روی زمیـن کشـیده می شـود. بـه ترتیـب داخل هر 
دایـره، یکـی از اعـداد 5، 10، 15، 20 و 25 نوشـته می شـود. در هـر 
دایـره، قرعـه ای قـرار می گیـرد کـه می توانـد حرکتی ورزشـی یـا انجام 
شـیرین کاری باشـد و عدد داخـل دایره، امتیـاز انجام آن عمل اسـت. 
دانش آمـوزان بـه گروه هـای چهار نفره تقسـیم می شـوند و بـه ترتیب، 
اعضـای هر گروه در فاصلۀ یک متری پشـت حلقـۀ اول قرار می گیرند 
و بـدون حرکـت بـدن و تمـام دسـت و تنها با حرکت مچ دسـت، تـوپ را 
درون یکـی از دایره هـا می اندازنـد و چالـش انتخـاب شـده بـرای دایرۀ 
مربوطـه را انجـام می دهنـد. در پایـان، گروهی که بیشـترین امتیـاز را 

کسـب کرده باشـد، برنـده خواهـد بود

خط روی خط
اهداف:

تقویت قدرت انفجاری عضالت پشت 

ساق پا.

ابزار الزم: گچ و سوت.

سن بازیکنان:7 تا 18 سال.

شکل بندی:به صورت خطی.

حلقه و شانس
دهداف:

تقویت فاکتورهای آمادگی جسمانی)افزایش 

دامنۀ حرکتی مفصل مچ دست( و ایجاد 

نشاط و هیجان.

ابزار الزم: گچ، توپ پینگ پنگ، 

دانش آموزان.

سن بازیکنان: 7 تا 13 سال.

شکل بندی: به صورت گروه های چندنفره.
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مهارت شناسی

فضای انگیزشی در زنگ ورزش
افزایش انگیـزش دانش آمـوزان  بـرای ورزش، موضوعی 
بهتریـن  می شـود.  مربـوط  ورزش  معلـم  بـه  کـه  اسـت 
برنامه هـای تربیـت بدنـی هـم تنهـا زمانی بخـت موفقیت  
دارنـد کـه دانش آمـوزان مشـتاقانه  تـالش  کننـد و بـا 
جدیـت خواهان دسـت یابی به تکالیـف و فعالیت ها 
باشـند. بنابراین، معلمان ورزش باید نسـبت به 
موضوع انگیزش دانش آموزان، شـناختی 
کافـی  و  روانشناسـانه 
داشـته باشـند تـا در 
تجربه هـای آنهـا در 

زنـگ ورزش تأثیـر  مثبتـی بگذارند و به معلمـان کمک کند 
تـا بـه تعامل خود بـا دانش آموز بهبود بخشـند و همچنین، 
بـه طراحی برنامه برای اشـاعۀ فعالیت حرکتی کمک کند.
بـا  تکالیفـی  در  بایـد  دانش آمـوزان  ورزش،  زنـگ  در 
دشـواری و ماهیت متنوع شرکت  کنند .اغلب  آنها دو سؤال 
اساسـی را در مواجهه با تکالیف مدرسه از  خود  می پرسند: 

- آیـا می توانـم؟ - آیـا می خواهـم؟
سـؤال اول، در ارتباط با شایسـتگی فردی اسـت. اغلب 
مـردم مشـتاقانه خواهـان انجـام  و کسـب  برتـری در کارهـا 
هسـتند و یـا می خواهند بر محیط کنترل داشـته باشـند. 
سـؤال  دوم ، در  ارتبـاط بـا نظـر شـخصی فـرد 

نسـبت به تکلیف اسـت.
دانش آمـوزان بـا ایـن دو سـؤال  -و در  
بـه  بـا توجـه  بـا تکالیفشـان-  نتیجـه  
ذهـن  در  کـه  متفاوتـی  موضوعـات 
در   مثـالً   می کننـد.  برخـورد  دارنـد 
ارتبـاط بـا سـؤال »آیـا می توانـم؟« ایـن 
سـؤال نیز ممکن اسـت مطرح شـود کـه »آیـا  می توانم  آن  
را بـه خوبـی دوسـتانم انجام دهـم؟« واضح اسـت که 

باانگیزههاهموارهپیشتازند!
وندل آویل 

مترجم: شمسی صنعتی منفرد، کارشناس ارشد تربیت بدنی

آموزشایجادوافزایشانگیزشدرزنگورزش

زمان تقریبی مطالعه: 8دقیقه
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دالیـل درگیـر شـدن بـا تکالیـف ویـژه یـا دلیل انتخـاب یک 
شـیوۀ آموزشـی بـه خصـوص را درک می کننـد و در نتیجه، 

عالقـۀ آنـان بـه درس افزایـش می یابد.
با کمک گرفتن از شـیوه های زیر، فضای مهیجی ایجاد 

کنید:
1. همیشه با حالتی بشاش صحبت کنید .

2. هـر آنچـه که در طـول سـال در کالس انجام خواهید 
داد، بـه دانش آمـوزان بگویید.

3. بر اهمیت این موارد در زندگی آنان تأکید کنید.
4. لـذت و تفریحـی را کـه دانش آمـوزان درک خواهنـد 

کـرد، گوشـزد کنید.
اهـداف  بـه  دسـت یابی  کـه  سـازید  خاطرنشـان   .5
جلسـات، به پیشـرفت فـردی آنـان بسـتگی دارد و از طریق 
تـالش و تمریـن زیـاد می تواننـد به این پیشـرفت ها دسـت 

یابند.
6. توضیح دهید که داشـتن توانایی باال برای تمام مردم 
غیر ممکن اسـت و کسـب توانایی های جسـمانی، تنها به 
عوامل ژنتیگی بسـتگی نـدارد، بلکه به میزان بیشـتری به 

تمرین و تالش وابسـته اسـت.
7. تأکیـد کنید که هدف شـما تنها ایجاد جسـم ورزیده 
و قـوی نیسـت، بلکـه سـالمت روان و شـخصیت و رفتار نیز 

مهم اسـت.
8. توضیـح دهیـد که داشـتن روان و شـخصیت سـالم، 
اسـترس را از آنهـا دور می کنـد و اعتماد به نفس جـای آن را 

می گیرد.

چگونگـی برخـورد دانش آمـوزان بـا ایـن دو سـؤال، معانـی 
مهمـی  در  ارتبـاط بـا انگیـزش آنـان دارد. بـه عـالوه، روش 
آمـوزش می توانـد در برخورد  دانش آمـوزان  با  این دو سـؤال، 

باشـد. مؤثر 

فضای آموزشی
ورزش ،  درس  در  کـودکان  فـردی  اهـداف  بـر  عـالوه 
معلمـان  بایـد  به فضـای انگیزشـی کالس نیز توجه داشـته 
باشند. فضای انگیزشی کالس شـامل  آن  دسته از عواملی 
اسـت که در گرایش دانش آموزان به سـمت تکالیف درسـی 
مؤثـر اسـت. ایـن چگونگـی درک دانش آمـوزان اسـت کـه 

واکنش هـا را تعییـن می کنـد.

راهنمای عملی ایجاد فضای انگیزشی

فضـای انگیزشـی دلخـواه، بایـد با خـود کـودکان ایجاد 
شـود. در چند جلسـۀ اول، معلمان باید مطمئن شـوند که 
تمام دانش آموزان ارزش ها، انتظارات و اهداف شـکل گرفته 
از فضای یادگیری مدار را فهمیده و پذیرفته اند. این موضوع 

بـه جای گفتگـو باید از طریق تمرین تحقـق پیدا کند.
در جلسـات اول، دانش آمـوزان می تواننـد بـا مفاهیـم و 
ارزش درس هـا و مثال هـای دقیق از فعالیت ها آشـنا شـوند 
کـه باعـث ارتقـای ایـن ارزش هـا می شـوند. هـدف از ایـن 
مثال هـا دو چیز اسـت: اول اینکه دانش آمـوزان، ارزش های 
درس را فراگیرنـد و راحت تـر آن را بپذیرنـد؛ چراکـه متوجـه 
اهمیـت کاربـردی آن می شـوند. دوم اینکـه دانش آمـوزان 

فضای انگیزشی 
دلخواه، باید با 

خود کودکان 
ایجاد شود. 
معلمان باید 

مطمئن شوند که 
تمام دانش آموزان 
ارزش ها و اهداف 

شکل گرفته 
از فضای 

یادگیری مدار را 
فهمیده اند.

“
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بـه  کمـک  درس،  از  هـدف  کـه  کنیـد  خاطرنشـان   
دانش آمـوزان اسـت تـا یاد بگیرند که چه طـور تمرین کنند، 
پیشـرفت خـود  را  ارزیابـی کننـد و چگونـه برنامۀ تمرینـی را 
تنظیـم کننـد کـه بـه ایجـاد حس شایسـتگی منجر شـود.
آنهـا  طریـق  از  کـه  بزنیـد  مثـال  مهارت هایـی  از   
دانش آموزان می آموزند خود و عملکردشـان را  ارزیابی  کنند 

و یـا برنامـۀ تمرینـی تنظیـم کننـد.

تربیت بدنی روزانه
تمرین روزانه باید با فلسفه ای که در ابتدا به دانش آموزان 
معرفی کرده اید، سـازگار باشـد . پیشـنهادات  زیـر در ارتباط 
با تکالیـف ، شـیوه های  آمـوزش، انتظـارات و بازخوردهایی 
هسـتند که بـه شـما در ایجاد فضـای یادگیری مـدار کمک 

کرد. خواهند 

تکالیف

روی تکالیفـی متمرکـز شـوید کـه بـرای دانش آمـوزان 
بـرای  تکالیـف  مطلـوب  ترکیـب  باشـند.  شناخته شـده  
دانش آمـوزان، از تازگـی، تنوع، تفـاوت و هیجان انگیز بودن 

اسـت. برخـوردار 
بـرای اهداف ویژۀ هر درس، فهرسـتی متنوع از تکالیف  
تهیه  کنید. همچنین به طور جداگانه تکالیفی برای ایجاد 
تفریح و اشـتیاق کنـار بگذارید و از آنهـا هم در بخش اصلی 
و هـم بـه عنـوان زنگ تفریح در بین سـایر تکالیف اسـتفاده 

کنید.

پیروزی یا رکوردشکنی؟
 توضیـح دهیـد کـه گاهی نتیجـه بـه  عوامل  بیرونـی از 
قبیل اتفاق، ویژگی رقیب و... وابسته  است . اما  پیشرفت به 
مقـدار زیادی به تالشـی که  به  کار می گیریم بسـتگی دارد.

 تأکید کنید که خطاکردن، بخشی از یادگیری است .
 بـرای آنان  توضیح دهید که اگر به آنچه  که می خواهند  
دسـت  نیابنـد، جـای هیچ گونـه نگرانـی نیسـت. هنـوز  در  

اجـرای مهارت بی عیب نشـده اند و باید بیشـتر بکوشـند.
 تفکـر کلـی نسـبت بـه  سـالمتی  را برایشـان توضیـح 

دهیـد.
 بـه  دانش آمـوزان بگویید که هدف شـما  تنهـا  کمک به 
آنان نیسـت تا جسـمی ورزیده و قوی داشـته باشـند، بلکه 
بهبـود سـالمت روانـی، سـالمت  شـخصیتی و ارتباطـات 

اجتماعـی طبیعـی )normal( را  نیـز  اشـاعه می دهیـد .
 بـه  آنهـا توضیح دهیـد که با برنامۀ شـما در می یابند که 
چگونـه تمرین به بهبود نیرو)قدرت(، اسـتقامت، سـرعت، 
چابکـی و کاهـش  خطـر  بیماری هـا -بـه ویـژه بیماری های 

قلبـی و عروقـی-  می انجامد .
 بـر  سـهم  تمریـن  در سـالمت روانی ، کاهش  اسـترس و 

افزایـش اعتمـاد به نفـس تأکید کنید.
 اهمیت همکاری را خاطرنشان سازید.

 بـا مثال بیرونی، توضیح دهید کـه زمانی  که  به  دیگران 
کمـک می کنیم، آنچـه را که  قبالً  می دانسـتیم ، بهتـر  درک  
خواهیـم  کـرد. همـکاری، موجـب رشـد شایسـتگی ها و 

لذت بخـش شـدن تمریـن خواهد شـد.

انتظار باالیی به 
نسبت توانایی 
دانش آموز  در  
رسیدن به 
هدف داشته 
باشید. به جای 
فکر به توانایی 
دانش آموزان، 
به کمکی که 
می توانید به آنها 
بکنید، فکر کنید.

“
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را انتخـاب کند. انتظار باالیی به نسـبت توانایـی دانش آموز  
در  رسـیدن به هدف داشـته باشـید. به جای فکر به توانایی 
دانش آمـوزان، بـه کمکـی که می توانید بـه آنها بکنید، فکر 

کنید.

بازخورد

هرگونه بازخوردی باید توجه  دانش آموز را تنها به سـمت 
تکلیـف معطـوف کنـد. از  سـتایش مفـرط فـرد در حضـور  
خـودش -بـه ویـژه در جمـع- دوری کنید زیـرا توجـه او را از 
تکلیـف، بـه  سـمت  خـودش تغییـر می دهیـد. ایـن تغییر 
توجـه -مخصوصـًا در دانش آموزانـی کـه توانایـی پایینـی 
دارنـد- بـا الگوهـای انگیزشـی سـازگار  

. نیست

در  طراحـی  برنامـۀ روزانـه، از حداقـل یـک تـا دو تکلیف 
سـاده، سـه تا چهار تکلیف که باعث افزایش اشتیاق شوند 
و تکالیفی  که به دفعات تکرار نشـوند، در سرتاسـر درس و یا 

در بیـن  یک  سلسـله  از دروس بهره بگیرید.
تمریـن بایـد بـا توانایی هـای فـردی دانش آمـوزان و بـا 

دشـواری تکلیـف متناسـب باشـد. 
به خاطر داشـته باشـید که در آغاز سـال، بایـد  در  برنامۀ 
خـود دروسـی را قـرار دهیـد کـه دانش آمـوزان چگونگـی 
تعدیل تکالیف با  سـطوح  توانایی  خـود را بیاموزند. هرچند 
در تمـام درس هـا بایـد بـه تفاوت هـای فـردی توجه داشـته 
از دسـتور العمل  ارزیابـی  دانش آمـوزان  باشـید، در  زمـان  

پیـروی کنیـد و آزمـون را بـه فـرد دیگری نسـپارید .
از  معیارهایی چون»عملکـرد خوب«، »حداقل عملکرد 

قابل قبول« و »عملکرد غیر قابل قبول« استفاده نکنید. 
همچنین مراقب  باشید اطالعاتی در خصوص عملکرد 

دیگـران ندهیـد. آزمون هـا 
بایـد پیشـرفت فـردی هـر 

جداگانـه  را   دانش آمـوز  
ارزیابـی کننـد. بـرای آنـان توضیـح دهیـد کـه  آزمون هـا  
میانگین هایـی  هسـتند کـه بـه آنهـا کمـک می کننـد.

انتظارات

انتظـارات مثبتـی را  بـرای دانش آمـوزان ایجـاد کنید. بر 
موفقیت هـای کنونـی متمرکز شـوید و به گذشـتۀ آنها فکر 
نکنید. به هـر دانش آموز کمک کنید هدف چالش انگیزی 
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انتقـاد را بـه  خـود  دانش آموز برنگردانید؛ همیشـه انتقـاد را 
بـا یک توضیح همـراه کنید. محل اصـالح را بـه دانش آموز 
خاطرنشـان کنیـد. تـا حـد امـکان ، از  واژه هایـی  چون»نه« 
و »غلـط« و ژسـت های منفـی، حتـی  بـا  توضیح اسـتفاده 
نکنیـد. توضیحات معلم نشـان می دهـد که دانش آمـوزان 
بایـد چیـزی را اصـالح کننـد، یعنـی خطایـی کرده انـد که 
در آینـده نبایـد  تکـرار  شـود. بـه عـالوه، واژۀ »نـه« در آغـاز 
یـک توضیـح  می توانـد »خـود« دانش آمـوز را تهدیـد کنـد. 
در نتیجـه ممکـن اسـت دانش آمـوزان حرف هـای معلـم    را 

نشنوند.

قبل از شروع درس
افـکار نامربوط، مشـکالت شـخصی و هیجانات منفی 
را  بیـرون کالس بگذاریـد و افـکار خـوب داشـته باشـید. 
مشـکالت، همیشـه وجود خواهند داشـت؛ اجـازه ندهید  

کـه  تأثیـری بـر کار شـما بگذارند.
از تکنیک های کاهش اسـترس برای رسـیدن به آرامش 
استفاده کنید و به طور ذهنی، چند بخش را تمرین کنید. 
بـه توالـی تکالیـف و کل فراینـد  آمـوزش  و 
تمریـن یـک تکلیـف توجـه کنیـد. در هـر 
تکلیـف، بـا دقت کلماتـی را انتخـاب کنید که 
توجـه دانش آمـوزان را بـه تکلیـف معطـوف دارد. آرام، 

مثبت  و بشـاش باشـید

دانش آمـوزان و بـه ویژه آنهایی را که فاقد اعتماد به نفس 
هستند، تشـویق کنید. همان طور که قباًل اشـاره شد، این 
کار را بـه طـور خصوصـی انجام دهیـد. حتـی در آن صورت 
هم مطمئن شـوید که دانش آموز  به تشـویق شـما نیاز دارد. 
مطمئن  شـوید  که دانش آموزان حمایت شما را عاملی برای 
ارتقـای اعتمـاد بـه نفس می داننـد، نه عاملی برای فشـار یا 

  کنترل !
البتـه صـرف نظـر از اینکـه در جمـع صحبـت می کنید 
یـا نـه، اگـر متوجـه شـدید کـه دانش آمـوزی  بـرای عملکرد 
موفقیت آمیزش به بازخورد شـما نیاز دارد، باید این بازخورد  
را بـه او بدهیـد . بـه  هر حال، گفتـن »خوب بود فالنـی!«، با 
ایـن تذکر کـه »کارت در آن تمرین خوب بود«، تفـاوت دارد. 
زمانی که بازخوردی را در جمع ارائه می دهید، باید نسـبت 

بـه عملکـردی  ویژه باشـد، نه به خـود فرد!
در ارائۀ بازخورد مثبت، عالوه بر اینکه بازخورد و تقویتی 
مثبـت می دهید، هـدف چالش انگیزی ایجـاد کنید؛ مثاًل 

»عالـی بود ماری، سـعی کن حفظش کنی«.
ایـن مطالـب در مـورد انتقـاد هـم صـادق اسـت. هرگـز 

افکار نامربوط، 
مشکالت شخصی 
و هیجانات منفی 
را  بیرون کالس 
بگذارید و افکار 
خوب داشته 
باشید. مشکالت، 
همیشه وجود 
خواهند داشت؛ 
اجازه ندهید  که  
تأثیری بر کار شما 
بگذارند

“
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مهارت شناسی

سرآغاز
ممکن اسـت در یک منطقـۀ دورافتـاده تدریس کنید و 
درس تربیـت بدنـی در انبوه مشـکالت به ظاهـر جدی تر، 
بـرای شـما یـک وقـت سـاده بـرای تلـف کـردن بـه نظـر 
برسـد. البته ممکن اسـت دغدغۀ این درس را داشـته، اما 
امکانات مورد نیاز را در اختیار نداشـته باشـید. یادداشـت 
زیـر بـه شـما معلم هـای مناطـق دورافتـاده که تدریـس در 
کالس هـای چندپایـه را بر عهده داریـد، در تدریس تربیت 

بدنـی کمـک می کند.
کالس چندپایه، کالسـی اسـت کـه دانش آموزانی بین 
دو تـا شـش پایـه در آن تحت آموزش هسـتند. در برخی از 
مناطـق کشـور، یک معلم به طـور همزمان در یـک اتاق به 

دانش آمـوزان شـش پایه آمـوزش می دهد.

چگونگی آموزش تربیت بدنی در کالس های 
چندپایه

بـرای تدریـس تربیـت بدنـی در کالس هـای چندپایـه، 
ابتدا باید ترکیب سـنی و جنسـی دانش آموزان را مشخص 

کنیـد و بـرای سـؤاالت زیر، پاسـخ دقیق و روشـنی بیابید:
- چند پایه دارید؟

- در هر پایه، چند دانش آموز وجود دارد؟
- چنـد نفـر از آنهـا به انجـام کارهای گروهـی و چند نفر به 

انجام کارهـای فردی عالقـه دارند؟
- بـا توجـه به شـناختی کـه از آداب و رسـوم جامعۀ محلی 
داریـد، آیـا دختـران و پسـران می توانند به صـورت گروهی 

با هـم ورزش کنند؟
- در محیـط مدرسـۀ شـما، چـه فعالیت هایـی را می تـوان 

کرد؟ سـازماندهی 
- چه امکانات و وسایل ورزشی در اختیار دارید؟

- بـا ایـن تعـداد دانش آمـوز، محیـط و امکانـات، بـا چـه 
اداره کـرد؟ را  بایـد کالس  روشـی 

- تـا چـه انـدازه بـه بازی هـا یـا ورزش هـای بومـی و محلی 
دارید؟ آشـنایی 

امکانـات  و  محیـط  دانش آمـوزان،  شـناخت  از  پـس 
مدرسـه، در اولین جلسـه برای همۀ دانش آمـوزان مواردی 
و  توزیـع  نحـوۀ  مقـررات،  و  قوانیـن  گروه بنـدی،  چـون 

زنگشادیبهوقتدشواری
سید حشمت الله مرتضوی زاده

نویسنده

راهکارهاییبرایآموزشتربیتبدنیدرکالسهایچندپایه

زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه
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آنجا که مهارت های حرکتی و جسـمانی الزم برای شـرکت 
موفـق در فعالیت های جسـمانی بـه خودی خـود پرورش 
نمی یابنـد، بایـد بـه روش هـای گوناگـون فرصـت کافـی 
در اختیـار آنهـا قـرار گیـرد تـا بتواننـد مهارت های خـود را 

دهند. پـرورش 
قومـی  و  جغرافیایـی  اقلیمـی،  شـرایط  بـا  متناسـب 
منطقـه، بازی هـای بومی-محلـی را محـور کار خـود قـرار 
دهیـد؛ ایـن بازی هـا از آداب و رسـوم دانش آمـوزان نشـأت 
می گیرنـد، از قبـل بـا آنها آشـنا هسـتند، جذابیـت کافی 
دارنـد و می توانند تأثیرات مثبتی در سـاعات درس تربیت 

بدنی داشـته باشـند.
هـدف اصلی تربیـت بدنی -کـه با هدف کلـی آموزش 
و پـرورش یکسـان اسـت- تربیـت همـه جانبـۀ کـودکان 

جمـع آوری وسـایل، تعییـن سـرگروه، نحـوۀ ارتبـاط معلم 
و دانش آمـوزان و ارزشـیابی را مشـخص کنیـد. اگـر چهـار 
الـی شـش پایـه داریـد، آنهـا را بـه دو گـروه -دانش آمـوزان 
پایـۀ اول تـا سـوم و دانش آمـوزان چهارم تا ششـم- تقسـیم 
کنید و بکوشـید برای هرکدام، ورزش، فعالیت و بازی های 
متفـاوت و متناسـب طراحی کنید. در انتخاب نـوع ورزش 
و فعالیت هـا، بـه عواملـی چـون سـن، جنـس، عالقه هـا، 
تجربیات دانش آموزان و آداب و رسـوم جامعۀ محلی توجه 
کنیـد. فعالیت هایـی را طراحـی کنید که موجب شـادی و 

نشـاط دانش آمـوزان شـود.
مهارت هـای حرکتـی پایـه از جملـه دویـدن، پریـدن، 
پرتـاب کـردن و گرفتـن اشـیاء، مهارت هایـی هسـتند کـه 
کـودکان را بـرای فعالیت هـای دیگـر آمـاده می سـازند. از 
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وضـوح بیـان کنیـد. در ایـن صـورت، دانش آمـوزان کاری 
را انجـام می دهنـد کـه شـما می خواهیـد. نـوع فعالیـت 
یـا بـازی را بـا ذکر نـام آن بـرای دانش آمـوزان شـرح دهید. 
سـپس از دانش آمـوزان بخواهیـد تـا قبـل از شـروع بازی، 
بـدن خـود را گـرم کننـد. این عمـل به آنها کمـک می کند 
عضـالت خـود را گـرم کننـد و بـه تدریـج بـرای شـرکت در 
بـازی آمـاده شـوند. پـس از شـروع فعالیت هـا، بـه ایمنـی 

دانش آمـوزان توجـه کنیـد.
معلـم کالس چندپایه نمی توانـد در درس تربیت بدنی 
در همـۀ جلسـات بـر کار دانش آمـوزان نظـارت کنـد. ایـن 
وظیفـه را معمـواًل بـه دانش آمـوزان ارشـد یـا »معلمیـار« 
واگـذار می کنـد. غالبـًا هـم بـه دلیـل کافـی نبـودن تعداد 
دانش آمـوزان، مجبور می شـود به چندپایـه و گاهی هم به 
همـۀ دانش آمـوزان کالس، یک فعالیت مشـترک ارائه کند 

تـا بـه صـورت گروهی اجـرا کنند.
در پایـان هـر جلسـه، دانش آمـوزان نیـاز دارنـد کـه از 
نظـر جسـمی و روحـی بـه حالـت آرام اولیـه بازگردند. پس 
مـدت زمانـی را بـه بازگشـت بـه حالـت اولیـه اختصـاص 
دهیـد و در ایـن زمـان، آنهـا را تشـویق کنیـد تـا بـا اجـرای 
برخـی از فعالیت هـا، بـه تدریـج به حالـت اولیـه بازگردند. 
پس از بازگشـت به حالـت اولیه، از دانش آمـوزان بخواهید 

فعالیت هـا را در منـزل تمریـن کننـد.

پیشنهادات
 دانش آمـوزان را تشـویق کنیـد هـر روز یـا هـر دو روز 
یـک بار، حداقـل 20 دقیقه زودتر در مدرسـه حضور یابند 
تـا بـه صـورت گروهـی بـه فعالیت هـای ورزشـی بپردازند. 

و مسـئولیت پذیر  افـرادی مفیـد  بـه عنـوان  نوجوانـان  و 
در جامعـه اسـت. بنابرایـن، برنامـۀ آموزشـی آنـان بایـد بـه 
قـدری اساسـی و فراگیـر باشـد که آنـان بتواننـد معلومات 
و تجربه هـای الزم را بـرای رسـیدن بـه اهـداف آمـوزش و 

پـرورش، کسـب کننـد.
عـالوه بر اینهـا، برای تدریـس درس تربیت بدنـی می توانید 

اقدامـات زیـر را انجام دهید:

 بـرای ارائـۀ فعالیت های خود، ابتـدا برنامه ریزی کنید؛ 
یعنـی فعالیت هـا را بـا برنامه ریـزی مناسـب بـه کـودکان 
ارائـه دهیـد تا بتواننـد به طور مرتـب با مهارت ها سـر و کار 

داشـته باشـند و به تکـرار و تمرین آنهـا بپردازند.
وسـایل مورد نیاز را متناسـب با نوع فعالیت تهیه کنید. 
بکوشـید با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی در 
کالس هـای چندپایـه، بازی هـا و فعالیت هایـی را انتخاب 
کنیـد که بتوانید به کمـک دانش آموزان، وسـایل مورد نیاز 

آنهـا را انتخاب کنید.
 پیـش از شـروع بـازی یـا فعالیـت، دانش آمـوزان را بـه 
و بهداشـتی، کار  ارزش هـای اخالقـی  رعایـت قوانیـن، 
گروهی، احترام به خود و دیگران، صبر و خویشـتن داری، 
حـس مسـئولیت پذیری و نظـم و انضبـاط ترغیـب کنیـد.
کـه  کنیـد  سـازماندهی  گونـه ای  بـه  را  فعالیت هـا 
دانش آمـوزان به آموزش و یادگیری تشـویق شـوند. فضای 
مناسـبی انتخـاب کنیـد و بـه نـوع آب و هـوا توجه داشـته 
باشـید. در هـوای سـرد در فضـای سرپوشـیده و کالس 
درس و در هـوای آفتابـی در حیـاط مدرسـه فعالیت هـا را 

کنید. اجـرا 
قوانیـن و مقـررات مـورد نظـر را بـرای هـر فعالیـت بـه 

به دانش آموزان 
اجازه دهید به 

صورت گروهی 
یا فردی به بازی 

مورد عالقۀ خود 
بپردازند

“
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مدیریت بحران

طوفانیرارامکن!

دکتر الهام درستیان
روان شناس

بررسیشیوههایمواجههبادانشآموزان
پسازنزاعودرگیری

زمان تقریبی مطالعه: 6دقیقه

مقدمه
پدیدۀ نزاع و درگیری، از آسیب هایی است که با ایجاد 
اختالل در روابط بین دانش آموزان، فضایی آکنده از بغض، 
کینه و دشمنی را در میان آنان به وجود می آورد و این امر 
با زمینه سازی برای ایجاد درگیری و تنش های بعدی، 

مدرسه را از نظر مادی و معنوی متضرر می سازد.

تعریف مسئله
بـروز نـزاع و درگیـری بیـن دانش آمـوزان، عمدتـًا دارای 
دو بعـد کالمـی و جسـمانی اسـت؛ خشـونت کالمی نظیر 
تهدید، توهین، تحقیر، تمسـخر و اسـتفاده از القاب زشـت 
و فحاشـی، و خشـونت جسـمانی نظیر قلدری، هل دادن، 
عـدم رعایـت حـق تقـدم، کتـک کاری، گاز گرفتـن، پرتـاب 
اشـیاء و اسـتفاده از سـالح سـرد اسـت. بین سـخت گیری 
بیـش از حـد والدیـن، رفت و آمد با دوستان ناباب، بدرفتاری 
و درگیـری فرزنـدان  نزاع  بـا  و فرزندان،  با یکدیگـر  والدين 
نـوع  ایـن  ابـراز  دارد.  وجود  مسـتقیم  رابطـۀ  مدرسـه،  در 
خشـونت ها در پسران، عمدتًا به صورت پرخاشگری آشکار 

و در دختـران، بـه صـورت پرخاشـگری پنهـان اسـت. 

بـه دانش آمـوزان اجـازه دهیـد بـه صـورت گروهـی یا 
فـردی به بـازی مورد عالقـۀ خود بپردازنـد. این عمل 
سـبب می شـود تـا سـاعت درس تربیـت بدنـی در 
برنامـۀ روزانه خالی شـود و معلم وقت بیشـتری برای 

تدریـس سـایر درس ها داشـته باشـد.
 می توانیـد سـاعات درس تربیـت بدنـی همـۀ 
پایه ها را در جلسـۀ مشترک، ترجیحًا در جلسات آخر 
بـه صورت مشـترک قـرار دهید تـا دانش آمـوزان همۀ 

پایه هـا با هـم فعالیـت کنند.
 اگـر تعـداد دانش آمـوزان برای انجـام ورزش های 
گروهـی مناسـب باشـد، می توانیـد سـاعت تربیـت 
بدنـی همـۀ پایه ها را در جلسـات متفاوت قـرار دهید 

تـا بـه صـورت جداگانه بـه تدریـس بپردازید.
 هـر جلسـه ایـن درس را در طـول هفتـه به چهار 
قسمت 20 تا 25 دقیقه تقسیم کنید. این کار سبب 
می شـود تـا در طـول هفتـه، چهـار جلسـه در برنامـۀ 

هفتگی دانش آمـوزان قـرار گیرد.
 تربیـت بدنـی را با درس هـای دیگر تلفیق کنید. 
بـرای مثـال، معلـم بـرای تدریـس موضـوع »دوری و 
نزدیکـی« در درس ریاضیـات پایـۀ اول، دانش آموزان 
را بیـرون از کالس می برد و جایـی دور از دانش آموزان 
را مشـخص می کنـد. سـپس از آنهـا می خواهـد بـه 
سـرعت به طرف نقطه تعیین شـده حرکت کنند، به 
آن دسـت بزنند و سـریع برگردند. معلم ضمن نشـان 
دادن دوری و نزدیکی در درس ریاضیات، سـرعت در 
درس علـوم، و نرمـش و دومیدانـی را در درس تربیت 

بدنـی آمـوزش می دهد

 بازی های 
بومی-محلی را 
محور کار خود 
قرار دهید؛ این 
بازی ها از آداب و 
رسوم دانش آموزان 
نشأت می گیرند،  
جذابیت کافی 
دارند و می توانند 
تأثیرات مثبتی 
در ساعات درس 
تربیت بدنی 
داشته باشند

“
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چگونگی حل مسئله

معضـل، 1  ایـن  بـرای  درازمـدت  راه حـل  بهتریـن 
نرم خویی و نزدیک شـدن به دانش آموزان پرخاشـگر 
و نزاع طلب اسـت. این دانش آمـوزان از لحاظ عاطفی دچار 
دلبسـتگی اجتنابـی و ناایمـن هسـتند. رفتـار محترمانه و 
دوسـتانه بـا آنها می تواند کمـک کند تا پذیـرای حرف های 
معلـم باشـند. بـرای دانش آموزان کوچک تر در شـش سـال 
اول تحصیـل، دادن برخـی مسـئولیت های جزئـی بـه فرد 
پرخاشـگر، صـدازدن دانش آموز به اسـم کوچـک، هم بازی 
یـا هم تیمی شـدن معلـم بـا دانش آمـوز خاطی در مدرسـه 
و ایجـاد انگیـزه در پـرورش توانمندی هـای او، می توانـد 
در مدیریـت رفتـار دانش آمـوز مؤثـر باشـد. از ایـن طریـق 
دانش آمـوز انتقاد مربـوط به رفتار غیرقابل قبول را آسـان تر 
می پذیـرد و بـرای تغییـر آن تـالش 
داشـته  نظـر  در  می کنـد. 
باشید  در بیشتر موارد، 
درگیـری  عامـل 

کـودکان، احسـاس ناکامی و نرسـیدن بـه نیازهـای درونی 
اسـت و سـعی می کننـد بـا عکس العمل هـای فیزیکـی، 

خشـم خـود را بـروز دهنـد. 

معلم می توانـد دانش آمـوزان را به صـورت انفرادی 2 
یـا گروهـی بـه تبعیـت از قواعـد رفتـاری مثبـت، 

تشـویق کند. 
نوجوان سـرکش و پرخاشـگر، از اطاعت از مقام باالتر از 
خـود، خـودداری یـا  بـا او مخالفت می کنـد و او را بـه مبارزه 
می طلبـد. بـه جای اهمیـت دادن بـه اشـتباهات نوجوان، 
رفتار مثبت او را تشویق کنید و همچنین به جای بدرفتاری 
بـا او، بـه افـکار نادرسـت وی توجـه و کمـک کنیـد تا آنهـا را 
اصـالح کنـد. بـرای او وقـت بگذاریـد تا انگیـزۀ تغییـر در او 

شـکل بگیرد. مفهوم روابط سـالم 
– یعنـی اعتمـاد، آرامـش، 

پذیرش و همدلی- را 
برای نوجوان شـرح 
دهید و خودتان نیز 
الگویی سـالم برای 

او باشید.
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بـا 5  صلح آمیـز  گفتگوهـای  علی رغـم  چنانچـه 
بـود،  دانش آمـوز خاطـی الزم  تنبیـه  دانش آمـوز، 
انتخاب تنبیه باید منطبق با سـن، جنسـیت و شـخصیت 
دانش آمـوز باشـد و از تنبیه هـای بدنـی خـودداری شـود.

گام آخر
اگر در نهایت الزم شـد از شیوۀ »اخراج موقت از مدرسه« 
اسـتفاده شـود، معلمان و مسـئولین مدرسـه به نکات ذیل 

توجه داشته باشند:
 در هنگام اخراج، قاطع باشید.

 بـه هنـگام اخـراج، حرمـت دانش آمـوز را نگـه داریـد و 
شـأن انسـانی او را فرامـوش نکنیـد.

 از الفاظـی اسـتفاده نکنیـد کـه او در برابـر دیگـران 
کنـد.  تحقیـر  و  طردشـدگی  احسـاس 

 اخـراج را بـه عنـوان زمانـی بـرای بازیابـی خـود بـرای 
دانش آمـوز در نظر بگیرید. دانش آموز به ایـن زمان نیاز دارد 
تا رفتارش را بازنگری کند و بتواند دوباره به مدرسـه بازگردد. 
 بعـد از اخـراج با او صحبت کرده و زمینه را برای انتخاب 

رفتار بهتر فراهم کنید. 
 بـا آرامـش بـه او کمـک کنید به مدرسـه باز گـردد و پس 
از بازگشـت، بـه او برچسـب پرخاشـگر، خاطـی و... نزنید. 
چنانچـه در رفتـار او تغییر مثبتی حاصل شـده بـود، او را به 
طـور کالمی تشـویق کنید و ویژگی های خـوب و نقاط قوت 
شـخصیتی وی را به او و سـایرین یادآور شـوید. مهارت های 
کنترل خشـم، حل مسـئله و ارتبـاط مؤثر را بـه او بیاموزید. 

دانش آموز باید با حقوق انسـانی و قضایی در زمینۀ 3 
نـزاع و درگیـری آشـنا شـود و بدانـد بـر اسـاس ایـن 
حقوق، شرکت در نزاع چه عواقبی دارد و بهتر است در برابر 
طـرف مقابل، موضع دیگری اتخاذ کند. آشـنایی با حقوق 
انسـانی و قضایی، سبب می شـود بداند که دیگران موظف 

نیسـتند هرگونه رفتار او را تحمل کنند.

معلمان و مسـئولین مدرسـه باید هنـگام دعوای 4 
دانش آمـوزان، از ایفـای نقـش »قاضـی« دوری 
کننـد. در عیـن حـال، برای مواجهـه بـا دانش آموزانی که 
بـا یکدیگر درگیری و نزاع داشـته اند، بایـد در برابر چنین 
رفتـاری قاطعیت داشـته باشـند و به آنها یادآور شـوند که 
رفتـار  تهاجمی به هیچ وجه قابل قبول نیسـت. بنابراین، 
بهترین روش این اسـت که پاسـخ دانش آمـوز خاطی را با 
آرامـش، مالیمـت و احترام، ولی قاطعانه و جـدی داد. به 
او تذکـر دهیـد کـه هـر محیط شـأنی دارد و رفتـار و گفتار 
پرخاشـگرانه و نزاع آمیـز در شـأن مدرسـه و دانش آمـوزان 
نیسـت. دانش آمـوز متخلفی که راهنمایی هـا و گفتگوی 
معلـم در او مؤثـر واقـع نشـده، حتمـًا بـه مشـاور مدرسـه 
صـورت  در  بایـد  مدرسـه  مشـاور  شـود.  داده  ارجـاع 
تشخیص آسیب روان شـناختی، او را به روانشناس ارجاع 
دهـد و والدیـن، در جریـان ایـن رونـد قرار گیرنـد. معمواًل 
والدیـن دانش آمـوزان نیـز بـه جلسـات خانواده درمانـی 
نیـاز دارنـد. همچنیـن همـکاری خانواده هـا در اجـرای 
تنبیه های منطقی و متناسـب با ناهنجاری دانش آموزان 

خاطی اهمیـت دارد.

 در بیشتر موارد، 
عامل درگیری 
کودکان، احساس 
ناکامی و نرسیدن 
به نیازهای 
درونی است و 
سعی می کنند با 
عکس العمل های 
فیزیکی، خشم 
خود را بروز دهند

“
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آمـوزش دهیـد.
 تاب آوری او در رویدادهای ناگوار و شـرایط مخاطره آمیز 

را افزایش دهید. 
 بـه او بیاموزیـد کـه پیـروی کورکورانـه از افـراد قلـدر و 

دارد.  سـنگینی  عواقـب  پرخاشـگر، 
 عزت نفس و خودباوری او را تقویت کنید. 

 مهارت »نه« گفتن قاطعانه را به او بیاموزید.
 فهرسـتی از پاسـخ هایی کـه او می تواند بـه دانش آموز 
آزاررسـان بگویـد را تهیـه کنیـد و از او بخواهیـد تـا هرچـه 
در ایـن خصـوص بـه نظـرش می رسـد، بگویـد. جمالتـی 
کـه می توانـد ایـن آزاررسـانی را متوقـف کند، تکـرار کنید. 
ایـن جمـالت بایـد سـاده، واضـح و قاطعانه باشـند. روش 
ایفـای نقـش می توانـد در قدرتمنـد کـردن و آماده سـازی 
او در مواجهـه بـا نـزاع، کمک کند؛ شـما نقـش دانش آموز 
پرخاشـگر را بـه عهده بگیریـد، او نیز نقش قربانـی را بازی 
کنـد و از کلماتـی کـه تمریـن کـرده بـود، آن قدر اسـتفاده 
کنـد تـا از احسـاس تـرس رهـا شـده و بـا اعتماد بـه نفس 
بتوانـد صحبت هـای متوقف کننـدۀ آزاررسـانی را بـه کار 

ببرد.
 از فعالیت های او برای ترویج پیشگیری از رفتار پرخطر 

حمایت کنید.
شـما بـه عنوان فـردی مسـئول در مدرسـه، بایـد عوامل 
آن،  پیرامـون  و  مدرسـه  محیـط  در  کـه  مخاطره آمیـزی 
دانش آمـوزان را تهدید می کند، شناسـایی کنیـد و با کمک 

خانواده هـا و نهادهـای محلـی، آنهـا را مدیریـت کنیـد

از مهـارت حل مسـئله اسـتفاده کنیـد و تفکـر نقادانه را 
بـه دانش آمـوز آمـوزش دهیـد. بـا طـرح یـک پرسـش آغـاز 
کنیـد. در ذهن دانش آموز سـؤال ایجاد کنید کـه آیا راه های 
دیگـری بـه جز رفتار  خشـونت آمیـز، نـزاع و درگیـری وجود 
دارد؟ او را تشـویق کنیـد تـا نظـرات خـود را مطـرح کنـد و 
سـایر راه های ارتباط مؤثر و پیشـگیری از نزاع و خشـونت را 
به او پیشـنهاد دهید. بـرای تصحیح سـوءفهم ها و تصورات 
نادرسـتی که از خود و دیگران در ذهن او نقش بسـته، وقت 

بگذارید.
 بـه او یـاد دهیـد کـه الزم نیسـت بـرای دیـده شـدن و 
تأییـد گرفتن، رفتـار ناهنجار بـروز دهـد؛ او می تواند بدون 
اعمـال قدرت و داشـتن رفتار پرخاشـگرانه نیز مـورد تأیید 

باشد. 
دانش آمـوزان از رفتار بزرگسـاالن الگو بـرداری می کنند. 
نمی تـوان انتظـار داشـت کـه بـه عنـوان یـک بزرگسـال بـا 
دانش آمـوز رفتـار تهاجمی داشـته باشـیم و او انعـکاس این 
رفتـار را در رابطـه با هم سـاالن خود بـروز ندهد. اگر معلمان 
و اولیـای مدرسـه، نـزاع دانش آمـوزان را بـا خشـونت کالمی 
و تنبیـه بدنـی پاسـخ دهنـد، آنهـا را بـه خشـونت بیشـتر و 
ابـراز هیجانـات منفـی ترغیـب می کننـد. مقـررات و اصول 
انضباطـی در ارتبـاط با رفتار اجتماعی را بدون خشـونت به 

دانش آمـوزان بیاموزیـد.
در مورد دانش آموزی که ناخواسـته درگیر نزاع در مدرسه 

شده اسـت، به نکات ذیل توجه کنید:
 مهارت هـای خودمراقبتـی و حمایـت از خـود را بـه  او 

چنانچه در رفتار 
او تغییر مثبتی 

حاصل شده 
بود، او را به طور 

کالمی تشویق 
کنید و ویژگی های 
خوب و نقاط قوت 

شخصیتی وی 
را به او و سایرین 

یادآور شوید

“



مجموعـه داسـتان به هم پیوسـتۀ »گـچ و چای سردشـده« 
بعـد از »سـرهنگ تمـام«، دومیـن کتـاب افشـین نویـد در 
حـوزۀ داستان نویسـی اسـت کـه دارای یـک روایـت بـه هـم 
 پیوسـته بـا ضرب آهنگـی سـریع اسـت. او این مجموعـه را 
بـا توجـه بـه فضـای سیاسـی-اجتماعی روزگار در فضـای 
معلمـان مدرسـه ای غیرانتفاعی نوشـته که هر یـک دنیای 
خـاص خـود را دارنـد. داسـتان های ایـن مجموعـه، دربـارۀ 
شـخصیت یک زن معلم اسـت که بـا اطرافیان خـود تفاوت 
دارد. همیـن تفـاوت او را مقابـل جهـان و انسـان هایی قـرار 
می دهـد کـه دنیـای خـود را بـا مـدار محافظـه کاری تنظیم 
می کنند. قصه هایی که شـخصیت های داسـتان های این 
کتاب از سـر می گذرانند، شـخصیت خانم معلم را به کشف 

تکه هـای پنهـان انسـان های روبـه روی خـود وا مـی دارد.
در داسـتان »گاهـی آغازهـا اهمیتـی ندارند«، شـما را با 
طیـف گوناگونـی از شـخصیت هایی کـه بـا عنـوان همکار 
یک جا جمع شـده اند، سـر یک میز می نشـاند. آدم هایی با 

ره آورد

و غیرضروری، داشتن  اطالعات ضروری  در عصر هجوم 
امری  یافتن،  رشد  و  بودن  بهتر  برای  اصیل  پیشنهادات 
تحلیل  یادگرفتن،  دیدن،  خواندن،  دانستن،  است.  مبارک 
کردن، فهمیدن و فهماندن، زنجیرۀ افعال حیاتی آموزگاری 
نیازمند محتوای خواندنی، دیداری و شنیداری  است که 
مناسب است. در سرویس ره آورد، سعی بر آن داشته ایم تا با 
انتخاب هایی ضروری و اصیل، شما و خود را در این زنجیره 

یاری کنیم.

دفتِرمدرسه

مروارید زندیچی
کارشناس ادبیات انگلیسی

زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه

نگاهیبهکتاب»گچوچای
سردشده«،اثرآتوساافشیننوید

کتاب شناسی
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نمایندۀ نسـل جوان در این محیط آموزشـی اسـت، تعریف 
نسـل قبـل از خـود از خوشـبختی را زیر سـؤال می بـرد و آن 
را »ملغمه ای از درد و بدبختی و از خودگذشـتگی« می نامد 
که چندان هم شـبیه خوشـبختی نیسـت. تصویر مقاومت 
زنـی مـدرن اسـت کـه تکامـل را در بـه دنیـا آوردن یـک بچه 
و چشـیدن لـذت مـادر بـودن بـه هر قیمتـی نمی بینـد. در 
داسـتان »فاصله«، او را می بینیم که چطور به حق و حقوق 
قانونـی خـود در محیـط کار آگاه اسـت و سـعی می کنـد 
دیگـران را هـم بـه مطالبـۀ برحق حقوقشـان تشـویق کند. 
ولـی همـکار او آنقـدر گرفتـار اسـت کـه ترجیـح می دهـد 
وضعیـت تلـخ موجـودش را بـه پای حکمـت خدا بگـذارد.

»معلمـی شـغل انبیـا اسـت«، از آن جمله هایـی اسـت 
کـه همـۀ مـا بارهـا شـنیده  و خوانده ایم. برداشـت غالـب از 
ایـن جملـه، در عیـن اینکـه جایگاه معلـم را هم تـراز با یکی 
از واالتریـن جایگاه هـای بشـری قـرار می دهد، ناخـودآگاه 
القاکننـدۀ  نوعـی بی نیـازی مـادی و بی توجهـی بـه امـور 
دنیـوی هم هسـت کـه از واقعیـت زندگی یک معلـم در این 
جامعـه، فاصلـۀ زیـادی دارد. انگار بـرای جامعۀ فرهنگیان، 
حـرف زدن از دغدغـۀ مالـی و فکـر کـردن بـه آن، بـه عنوان 
تابـو تعریف شـود. این امر منجر بـه بروز تقابـل درونی میان 
نسـلی می شـود که می خواهد مفهومی به نام رنج و قناعت 
را به عنوان ارزش به نسل نازپروردۀ  یک مدرسۀ غیرانتفاعی 
در شـمال شـهر تهـران آمـوزش دهـد، درحالـی کـه حتـی 
خـودش هـم دیگـر از ماهیـت ارزش گونـۀ  ایـن موضـوع، 

چندان مطمئن نیسـت.
»مدرسـه، خانۀ  دوم شـما اسـت و معلم، مادر دوم شما«، 
هم از آن دسـته عباراتی اسـت که از روزهای اول مدرسـه به 

دغدغه هـای گوناگـون و تعامالتـی گاه متضـاد؛ از محبوبـه 
-مسـتخدم مدرسـه- که هرآنچـه از اسـتکان های لب پریده 
تـا پنیـر مانـده و نـان بیـات او را احاطه کـرده، نشـان مالل و 
دل زدگـی محیطی اسـت که اگـر همه چیز سـرجایش بود 
بایـد رنگ و بوی دیگری می داشـت گرفته، تـا خانم مرادپور 
کـه هنـوز رسـالت آمـوزش را در پررنـگ کـردن آموزه هـای 
دینـی می بینـد و از کمرنـگ شـدن خاطـرۀ جنـگ، دفـاع 
مقـدس، ایثـار و از خودگذشـتگی نسـل خـود گلـه دارد 
کـه بـه زعـم او دارد بـه دسـت فراموشـی سـپرده می شـود، 
تـا خانـم حسـن زاده کـه مدافـع حقـوق زنـان و معتـرض به 
مدیـر بـرای انتخـاب یـک آقا بـه عنـوان مدیر آموزشـی یک 
مدرسـۀ دخترانه اسـت، تـا آوا فنایی که در هیچکـدام از این  
قالب های از پیش تعریف شـده نمی گنجد و در هر فرصتی 

ایـن کلیشـه های دسـت و پاگیـر را بـه چالش می کشـد.
دو  تعریـف  تفـاوت  روی  دسـت  »سـوغات«،  داسـتان 
نسـل از خوشـبختی می گـذارد؛ خانـم فنایی که بـه نوعی 

این کتاب شما 
را به حیاط 
دبیرستان 

خودتان می برد؛ 
ولی این بار 

نگاهتان طور 
دیگری خواهد 

بود

“



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | اردیبهشت و خرداد681397

را به حسـاب تنگدسـتی و گرفتاری های مادی می گذاشته 
را بـا حقیقـت تلـخ پوشـیده مانـدۀ پشـت پیش فرض هـای 
ذهنـی او مواجـه می کنـد. جنـس دیگـری از گرفتـاری که 
میـزان دردنـاک بودنش دسـت کمی از داسـتان های قبلی 
نـدارد. حـاال دختـر شـانزده سـالۀ خانـم صبـاغ کـه مهـر و 
توجـه مـادری او بـه دو دخترش زبانزد تمام همکاران اسـت 
و آدمـی اسـت که پـای آرمان هایش ایسـتاده و علی القاعده 
در زندگـی او بایـد همه چیز سـر جای خود باشـد، به خاطر 

همیـن آرمان هـا او را بـه صالبه کشـیده اسـت.
این کتاب شـما را به حیاط دبیرسـتان خودتـان می برد؛ 
از همـان جای همیشـگی گوشـۀ حیـاط، چشـم دوخته به 
دفتـر مدرسـه، ناظم را می بینیـد که با بلندگو خم می شـود 
و بـه بچه هایـی کـه وسـط حیاط برف بـازی می کنند، تشـر 
می زنـد. معلم هـا را می بینیـد کـه بـا دسـت ها و لباس های 
گچـی یکی یکـی وارد دفتـر می شـوند و می نشـینند، ولـی 

این بـار نگاهتـان طور دیگـری خواهـد بود.
آتوسـا افشـین نوید، بـا قلمـی دوست داشـتنی شـما را 
بـا جنـس متفاوتـی از دغدغه های ذهنـی یـک زن در مقام 
معلـم، مادر و انسـان آشـنا می کند. این کتـاب در هفتۀ اول 
بـه چاپ دوم رسـید. توصیه می شـود این تجربۀ جالـب را از 

دسـت ندهید

گـوش بچه هـا می خواننـد. در داسـتان »نامـه«، مـادری از 
اینجـا رانـده و از آن جـا مانـده بـه تصویر کشـیده می شـود. 
مـادری کـه سـالیان عمـر و وقتـش را صرف بچه هـای مردم 
می کنـد، بـه امیـد اینکـه هـم بـرای آنهـا هـم بـرای تنهـا 
دختـرش پرسـتو، مـادر خوبـی بـوده باشـد. ولـی در آخـر، 
دختـری کـه از سـر و وضـع خانـه و زندگـی محقرشـان کـه 
حقوق معلمی کفاف بیش از آن را نمی داده شرمسار است، 
ازدواج و مهاجـرت می کنـد، تا جایی که می تواند، خـود را از 
ایـن زندگی دور می کنـد و برای مـادرش گالیه نامه ای به جا 
می گـذارد کـه در آن نوشـته شـده هیچوقت برایـش مادری 

نکـرده و همیشـه شـاگردان بـرای او اولویـت بوده اند.
داسـتان آخـر، »حرفـی بـرای گفتـن نیسـت«، زاویـه ای 
متفـاوت دارد. خانـم صبـاغ، تنهـا دبیـری که اوضـاع مالی 
او بـا دیگـر همـکاران تفـاوت فاحشـی دارد، از خانـم فنایی 
می خواهـد بـرای یـک جلسـه تدریـس خصوصـی بـرای 
دختـرش پرنیـان، بـه خانـۀ آنهـا بـرود. خواننـده در ایـن 
داسـتان بـا فضایـی کامـاًل متفـاوت با آنچـه تا این قسـمت 
کتـاب خوانـده، مواجـه می شـود. گرچـه تلخـی نـگاه آوا و 
انزجـارش از موقعیتـی که علی رغم میل باطنـی در آن قرار 
گرفتـه، بر آن شـکوه و جالل سـایه می انـدازد و خواننده ای 
که شـاید بخش اعظمی از ناکامی شـخصیت های داستان 
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مستند نگاری

پروفسـور حسـابی، از چهره هایی اسـت که »مانـدگاری« را 
از صداقت و همت خود دارد و نسـبت به بسـیاری از بزرگان 
ایـن مـرز و بوم، تریبون های رسـمی و غیر رسـمی زیادی به 
ایشـان پرداخته انـد. از جملـۀ ایـن تالش هـا بـرای معرفـی 
ایشـان، مسـتند »مردی که زیاد می دانسـت« اسـت که  به 
معرفی این اسـطورۀ علمی و بیان ابعاد شـخصیتی، علمی 

و اخالقـی او پرداخته اسـت.
معلـِم عاشـِق داسـتان، کـه او را بایـد »پـدر اولین هـای 
ایـران« نیز نامید، عالقـۀ وافری به فراگیـری و فـرادادن دارد 
و علی رغـم اینکـه بـه حـدی از طفولیـت دور از وطـن بـوده 
کـه فرانسـه را بهتـر از فارسـی می دانـد، اندیشـۀ خدمت به 
میهن، جزئی اساسـی از باطن او اسـت و همین اندیشه، او 
را -که می توانسـت با بهره گیری از بسـترهای مناسب غرب 
بـه نظریه پـردازی بـزرگ در جهـان تبدیـل شـود- بـه ایـران 
می کشـاند تا در آن روزگار برهوت علم روز، عمر خود را وقف 

پیشـرفت مبانی علمی وطـن کند.
آنچـه حسـابی را از بسـیاری از اندیشـمندان متمایـز 
می سـازد، محوریت »خدمت« و »کارآمـدی« در تالش های 
علمـی او اسـت؛ هرچنـد او متخصـص فیزیـک اسـت، اما 
هرآنچـه آموختـه را در سیسـتمی فراگیـر بـه نـام »خدمـت 
بـه وطـن« قـرار می دهـد و در سـایۀ ایـن نگـرش، نه تنهـا 
ایده هایـی ناب در زمینۀ رشـتۀ خـود ارائه می کنـد، بلکه در 

هـر موضوعـی که به صورت غیر مسـتقیم بـا اندوخته های 
او پیونـد دارد نیـز ورود کـرده و بهتریـن تأثیـرات را بـه یادگار 
می نهـد؛ تالش طوالنـی او در راسـتای حفظ زبان فارسـی 
در قالب واژه گزینی گسـترده به عنوان معادل اصطالحات 
علمـی خارجی کـه با اسـتادی هرچـه تمام تر انجام شـد و 
واژگان بسـیاری بـه دایرۀ واژگان علمی جامعـۀ ایران اضافه 

کـرد، از ایـن جمله اسـت.
ارائۀ اولین سـاعت رسمی کشور، نقش مؤثر در تأسیس 
دانشگاه تهران، تعیین مرزهای جنوب شرق کشور، تربیت 
شـاگردانی دانشـمند، ایجـاد اولین ایسـتگاه هواشناسـی 
کشـور و...، از جملـه خدمـات انسـانی اسـت کـه »در مقام 
معلمی چنان دلسوز، در مقام علمی چنان ژرف، و در مقام 

پدر چنان گرم« بود.
اسـتفاده از منابـع و راویـان 

دست اول، روایتی صادقانه 
تفریـط،  و  افـراط  از  دور  و 

منتخـب،  لوکیشـن های 
و غنـای  موسـیقی دلنشـین 

محتـوا، موجـب شـده اسـت که 
فیلـم رضا محمـدی، علی رغم 

دارد،  کـه  کنـدی  ریتـم 
دلنشـین و دیدنی باشد

معلمعاشق

پیمان حیدری خوانساری
محقق و پژوهشگر

نگاهیبهمستند»مردیکهزیادمیدانست«،اثررضامحمدی
دربارۀزندگیدکترمحمودحسابی

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه
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معلم یک دقیقه ای
نویسنده: اسپنسر جانسون
ترجمۀ هانیه حق نبی مطلق

ناشر: پارسینه
این کتاب زندگی دانشجویی را به قلم آورده است که با وجود 
دوره های جالبی که گذرانده و کتاب های مفیدی که خوانده 
بـود و معلمـان خوبـی که داشـت، احسـاس می کـرد کمبود 
بزرگـی در یادگیـری دارد. وی به دنبال معلمی می گشـت که  
بـرای از بیـن بـردن کمبودها و نقصان آموزشـی، بـه او کمک 
کنـد. روزی کـه به طـور اتفاقی مقالـه ای در روزنامـه ای دربارۀ 
معلـم یـک دقیقـه ای می خواند، این مطلـب بـرای او خیلی 
جالـب به نظر می رسـد و به همین دلیـل، به دنبال معلم یک 

دقیقـه ای می گـردد و با او قـرار مالقات می گـذارد.
ایـن کتـاب، سرشـار از راه کارهای کوچک برای معلمـان در 
راسـتای تأثیرات بزرگ در دانش آموزان اسـت. در این کتاب 
بـه آمـوزگاران آمـوزش می دهـد کـه چگونـه بـا فشـار کمتـر 
بتوانند شـاهد پیشـرفت و ترقی شـاگردان باشـند. در واقع 
توضیـح می دهـد کـه بهتـر اسـت بـه جـای دادن ماهـی به 

انسـان گرسـنه، به او آمـوزش ماهی گیـری بدهید.

مبانی معرفتی مهدویت 
نویسنده: اصغر طاهرزاده

ناشر: لب المیزان

وجـود مقـدس حضرت حجت، چنـان پر رمز و راز اسـت که 
هرگـز نمی تـوان در شـناخت او بـه یـک منظر بسـنده کرد. 
هـزاران نـگاه نیـاز اسـت تا شـمه ای از آن حقیقِت  »واسـطۀ 
فیـض بیـن ارض و سـماء« را بتـوان نگریسـت و بـه مقـام 

افتخارآمیـز شـناخت حجت خـدا وارد شـد.
در این کتاب  مباحث زیر گرد آمده است:

 نحـوۀ حضـور حضـرت حجـت در هسـتی؛ در این بحث، 
خواننده متوجـه دالیل عقلی وجود حضرت حجت و نحوۀ 

حضور آن حضرت در هسـتی می شـود.
  نحـوۀ ظهـور حضـرت حجـت؛ در ایـن بحـث، عـالوه بـر 
توجـه بـه دلیـل عقلـی دیگر بـر وجـود حضرت حجـت، به 

معنـی ظهـور توجه شـده اسـت.
 مقـام و تأثیر حضرت حجـت؛ در این بحث، نقش و حضور 
فعـال حضـرت در زمـان غیبـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه 

است.

بخوانید
معصومه محمودزاده وزیری

نویسنده

معرفی کتاب
زمان تقریبی مطالعه: 5دقیقه
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قرآن خودمونی
نویسنده: حسین زمانی

ناشر: بیان جوان
کتـاب »قـرآن خودمونـی« در دو جلـد انتشـار یافتـه اسـت. 
جلـد اول بـا نـام »قـرآن خودمونـی؛ آیه هـای انتخابـی برای 
زندگـی بهتر بـه زبـان محـاوره ای«، در سـال 1388 توسـط 
انتشـارات بیان جوان و جلد دوم با عنوان »قرآن خودمونی؛ 
دعاهای قرآنی« در سـال 1393 توسط نشر احسان منتشر 
شـده اسـت. زبـان سـاده، دلنشـین و محـاوره ای کتـاب و 
تفسـیر سـادۀ آیات، باعث جذب مخاطبان نوجـوان و انس 

آنـان بـا قرآن می شـود.
سـبک نگارش این کتاب -که با سـالیق نسل جوان نزدیک 
اسـت- می تواند موجب برانگیختن نوجـوان و عالقه مندی 

او به خواندن قـرآن گردد. 
از سـوی دیگـر، بـرای بسـیاری از دانش آمـوزان، یادگیـری 
مفاهیـم و حفـظ آیـات و احادیـث قرآنـی کـه در کتاب های 
دیـن و زندگـی آمـده، دشـوار اسـت و طوالنـی بـودن آیـات 
و احادیـث و زبـان خـاص آنهـا، موجـب دوری نوجوانـان از 

مفاهیـم ارزنـدۀ قـرآن و احادیـث می شـود

روان شناسی »خواندن« و ترویج کتابخوانی
نویسنده: اکرم پدرام نیا

ناشر: قطره
ایـن کتـاب، در برگیرنـدۀ پیش گفتـاری باعنـوان »اشـارتی 
و بشـارتی« و دو بخـش اسـت. پیش گفتـار، بـا جملـه ای از 
سـقراط آغـاز می شـود: »جامعـه وقتـی فرزانگی و سـعادت 
می یابـد کـه خوانـدن، کار روزانـه اش باشـد.« در ادامـه بـه 
ضرورت کتاب و کتابخوانی از دوران کودکی و اهمیت سواد 
در پیشـرفت جامعـه می پـردازد و بـه بازدارنده هـای مؤثـر در 
گرایـش کودکان و نوجوانان به مطالعه در جامعۀ ایران که به 
نظر او تاریخی، فرهنگی و سیاسی-ساختاری است، اشاره 
می کنـد. آن گاه مفهـوم کودکـی و چگونگـی شـکل گیری 

ادبیـات کـودکان را توضیـح می دهد.
نویسـنده در بخـش نخسـت، بـه ارائـۀ راه کارهایـی برای 
عالقه منـد کـردن کـودکان از دوران نـوزادی بـه خوانـدن و 
روان شناسـی خواندن پرداخته  اسـت و در بخش دوم، او به 
توصیـف کـودکان »بی عالقـه بـه مطالعـه« پرداختـه و برای 
عالقه مند کردن این دسـته از کودکان به مطالعه، به والدین 

و آموزشـگران راه هایی پیشـنهاد کرده اسـت.

معرفیکنید
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یادداشت

آه الیاس
این بـار هـم می خواهـم از الیـاس کـه شـخصیت بسـیار 
پیچیـده ای دارد، آغـاز کنـم. در مـورد نحیف تریـن کـودک 
مدرسـه -یعنـی الیـاس- دانش آموزان بـاور عجیبـی دارند. 
آنهـا معتقدنـد »آه« الیـاس ردخور نـدارد. زمانی کـه الیاس 
تنهـا شـش سـال داشـته و پیش دبسـتانی بـوده، قـرار بوده 
جشـنی به مناسـبت دهۀ فجر برگزار شـود، اما به علت کم 
بـودن تعـداد دانش آمـوزان روسـتا، تصمیم بر این می شـود 
کـه جشـن مشـترکًا بـا دانش آمـوزان روسـتای مجـاور و در 
مدرسـۀ آنـان برپـا شـود. از ایـن رو معلـم تنهـا از بچه هـای 
بزرگ تـر می خواهـد تـا بـا او بـه جشـن برونـد. الیاس کـه از 
ماجـرا باخبر می شـود، پایـش را در یک کفش کـرده و اصرار 
می کنـد کـه »مـرا هم با خـود ببریـد«. اما معلـم بـه او اجازه 
نمی دهـد. الیـاس هـم کـه خیلـی ناراحـت شـده، بـا گریه 
معلـم را نفریـن می کنـد که »موتـورش خـراب شـود و دیگر 

نتواند بـه مدرسـه بیاید.«
فـردای آن روز، معلـم بـا موتـورش بـه زمیـن می خـورد، 
موتـورش خـراب می شـود و خود نیز به علـت مصدومیت تا 
سـه روز نمی تواند به مدرسـۀ روستا برود. وقتی هم به روستا 
برمی گـردد، الیـاس بـه او می گویـد »آه مـن شـما را گرفـت 

آقـای معلـم!« تا بعـد از این حسـاب کار دسـتش بیاید.

 عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی...
در شـمارۀ قبـل، از تنبیهـات نابه جـای معلم سـال قبل 
بچه هـا گفته بـودم. اما این بار می خواهـم از روی دیگر معلم 
قبلـی بچه هـا بگویم. دوشـنبه بود و مشـغول تدریـس بودم 
کـه صدای قدم های کسـی در مدرسـه شـنیده شـد. معلم 
سـال قبـل بچه هـا بـود. بعـد از سـالم و احوال پرسـی گفت 
می خواهـد لیسـت نیازمندی هـای بچه هـا را تهیـه کنـد. 
از قلـم و کاغـذ و دفتـر گرفتـه تـا کفـش و شـلوار و پیراهـن و 
حتـی حوله و مسـواک. گویـا خّیری را می شـناخت که این 

هزینه هـا را متقبـل شـده بود.
اقـدام ایـن معلـم بسـیار سـتودنی  بـود چرا کـه امسـال او 
معلـم روسـتای مجـاور اسـت. درسـت اسـت کـه بـه شـیوۀ 
تدریس همراه با تنبیه او انتقادات شـدیدی وارد اسـت، اما در 
زمینه های دیگر بارها نشـان داده وقتی معلم بچه ها نیسـت 
هـم هـوای آنـان را دارد. حتـی رنگ آمیزی کالس هـم هنر او 
اسـت و یک روز قبل از ورود من به مدرسـه این کار را کرده بود.

 تغذیۀ سارای سه ساله
از چهـار دانش آمـوز کالس، سـه نفـر خواهـر و برادرنـد. 
»عـارف، الیـاس و زینـب« کـه بـه ترتیـب در پایه هـای دوم، 
سـوم و ششـم درس می خواننـد. ایـن بچه هـا در خانـوادۀ 

معلمروستا-2خاطراتیک

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه



73اردیبهشتوخرداد1397 | کتابآموزشوتربیت | اندیشۀمعلم

 َمخش
دیـروز بچه هـا دور عـارف جمـع شـده بودنـد و بـا خنـده 
بـه آنچـه روی دسـتش نوشـته بـود، نـگاه می کردنـد. از او 
خواسـته بودم از شـکل صحیـح غلط هـای امالیـش ده بـار 
بنویسـد. او هـم بـرای اینکه فرامـوش نکند، این یادداشـت 
را برای خود نوشـته بـود: »توی دفتر امال مخـش داری...«.

 سارا می آید 
در آخریـن روز هفتـه، سـارا کوچولـو بـه کالس می آیـد. 
بـا موهـای لخـِت خرمایـی. در حالـی کـه کتـاب فارسـی 
سـال گذشـتۀ زینب را به دسـت گرفته اسـت، روی نیمکت 
می نشـیند. ایـن  اولیـن بـاری اسـت کـه او را می بینم. سـارا 
تنها سـه سـال دارد  و از خواهر و برادرانش خواسته تا او را هم 
بـا خـود به مدرسـه بیاورند. حضورش در کالس خوشـحالم 

اسـت کرده 

* این خاطرات بر اساس رخدادهای واقعی است و نام نویسنده 

و روستایی که ایشان در آن  مشغول به تدریس هستند، به رسم 

امانت و  بنا به درخواست نویسنده حذف شده است.

پرجمعیتـی به دنیا آمده اند و چندین خواهـر و برادر بزرگ تر 
و یـک خواهـر کوچک تر هم دارنـد. وقتی برای اولیـن بار در 
کالس به هر کدام یک بیسکوییت دادم، متوجه شدم همه 
به جز زینب آن را خوردند. زینب برعکس بقیه بیسـکوییت 
را در کیفش گذاشـت. این اتفاق به دفعات تکرار شـد. پیش 
خـود در مـورد علـت ایـن رفتـار حدس هایـی زدم و روز بعـد 
بـه جای چهار بیسـکوییت، پنـج تا بـه کالس بـردم. باز هم 
مثـل قبـل به هـر کـدام یکـی دادم و پنجمـی را پیـش خود 
نگـه داشـتم. زمانـی کـه زینـب طبـق معمول بیسـکوییت 
را در کیـف می گذاشـت، از او پرسـیدم چـرا تغذیـه اش را 

نمی خـورد؟
زینـب بـا کمـی مکـث گفـت اآلن میـل نـدارد چیـزی 

بخـورد.
امـا الیـاس و عـارف گفتند کـه او خوردنـی اش را به خانه 

می بـرد تـا بـه خواهر کوچک سه سـالۀ آنهـا –سـارا- بدهد.
حدسم درست بود.

بیسـکوییت پنجـم را هـم بـه زینـب می دهـم و می گویم 
»ایـن هم سـهم سـارا«.

نیسـت«.  دانش آمـوز  کـه  سـارا  »امـا  می گویـد  زینـب 
می گویم »اشـکالی ندارد. از این به بعد سـارا هم مثل شـما 

تغذیـه خواهد داشـت«.



اندیشۀ معلم  | کتاب آموزش و تربیت | 74

مقدمه
متأسفانه در طول چهار دهۀ گذشته، سینمای ایران 
و مسئلۀ  معلم  موضوع  به  و شاید  باید  که  آنچنان 
تعلیم و تربیت نپرداخته و از این جهت، یافتن چنین 
موضوعاتی در آن، گاه مستلزم بازگشتی چند دهه ای 
به گذشته است. فیلم »شنا در زمستان«، ساختۀ محمد 
که  سال هایی  است؛  سال 136۸  محصول  کاسبی، 
هنوز می توان رد پایی از انقالب را در سینما مشاهده 
کرد و این فیلم هم در چنین فضایی داستان خود را 

دنبال می کند.

داستان 
داسـتان، مربـوط بـه دهـۀ پنجاه و سـال های 

پایانی حکومت پهلوی و روایتگر مدرسه ای در 
جنوب تهران اسـت که یکـی از کالس های 
آن، بی معلم مانده اسـت. مدرسـه از لحاظ 
موقعیت جغرافیایـی و امکانات آموزشـی، 

در شـرایطی اسـت کـه بـرای کادر آموزشـی 
به سـان تبعیـدگاه اسـت! مـردم آن منطقـه در 

فقـر شـدید اقتصـادی به سـر می برنـد، بـه گونه ای 
کـه اکثـر دانش آموزان، ظهر با شـکم گرسـنه سـر کالس 

حاضـر می شـوند و شـام شـبی هـم اگـر داشـته باشـند، 
چیـزی در حـد نـان و پنیـر و سـکنجبین اسـت! در ایـن 
شـرایط، معلمـی بـه نـام »علـی مرتضایی نسـب« بـه دلیل 
فعالیـت سیاسـی بـه آن مدرسـه تبعیـد می شـود؛ معلمی 
جـوان و بـا انگیـزه که می خواهد جامعـه را تعالی دهـد و به 
دانش آمـوزان بـه عنوان سـفیران ایـن آگاهـی و تعالی نگاه 
می کند. زبان تربیتی مسـئولین مدرسه -به رسـم آن دوره- 
چـوب و ترکـه و ناسـزا و تحقیر 
اسـت و بـه معلـم جدیـد 
می شـوند  متذکـر  هـم 
که برای کنترل 

گاهینه،همیشهحقیقتتلخاست!
زینب صابری

نویسنده

نگاهیبهفیلم»شنادرزمستان«،اثرمحمدکاسبی

زمان تقریبی مطالعه: 4دقیقه
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الی انگشـتان دانش آموز می گذارد و برای شـنیده نشدن آه 
و فغان دانش آموز، صدای آواز رادیو را بلند می کند و آن قدر 
ادامه می دهد تا اینکه مرتضایی سـر می رسـد و شـاگردش 
را نجـات می دهـد. گویـی رابطۀ مـردم و حاکمیـت را تصویر 
می کنـد و منجـی ای که به میان مـردم می آیـد، در کنار آنها 
زندگـی می کنـد، دردشـان را لمـس می کنـد و صـدای آنها 

می شود.
مرتضایی، »معلمی« را نه یک شـغل، که یک »رسـالت« 
و خـود را »فرسـتاده«ای می دانـد کـه بایـد بـرای رسـتگاری 
شـاگردانش هـر آنچـه دارد، بـه یـاری بگیـرد و در ایـن راه، از 

دانش آمـوزان، به خوبی از این شـیوه بهره بگیرد. مرتضایی 
امـا راه »کرامـت بخشـیدن« را برگزیده اسـت.

ابتـدا خانـه ای در همان محل اجاره می کند و هم محلی 
شـاگردانش می شـود و بعد، در بیرون و درون مدرسه مراقب 
آنـان اسـت تا نه آسـیب ببینند و نه آسـیب برسـانند! وقتی 
متوجـه می شـود کـه بعضـی از شـاگردانش بـدون خـوردن 
ناهـار به مدرسـه می آیند، غـذای خـود را به کالس مـی آورد 
و بچه هـا را شـریک می کنـد و بـا گـذر زمـان، در بیـرون و 
درون مدرسـه بـه تکیـه گاه و مأمـن شـاگردان خـود تبدیـل 

می شـود...
در ایـن میـان، ناظـم مدرسـه که شـیوۀ مدیریتـی کاماًل 
متضـادی بـا مرتضایـی دارد، به تقابـل برمی خیـزد و نهایتًا 
بـا تماسـی بـا سـاواک و گـزارش خرابـکاری، مرتضایـی را 
گرفتـار می کنـد. مدیر مدرسـه در پاسـخ یکـی از شـاگردان 
کـه پرسـیده بـود »آقـای مرتضایـی دیگه نمیـان؟«، پاسـخ 
می دهد:»آقـای مرتضایی بـرای کاری به کنار دریا رفته بود، 
دیـد چند تا بچه اسـیر امـواج طوفانی دریا شـده اند، به دریا 

زد تـا آنهـا را نجـات دهـد ولـی خـودش غرق شـد.«
ایـن فیلم را می توان فیلمی تمثیلی دانسـت. سـکانس 
آغازیـن فیلـم، بـازی بچه هایـی بـا لباس هـای منـدرس در 
خرابه هـای پوشـیده از بـرف و ِگل محلـه اسـت. بازی هـای 
بچه هـا اکثرًا خشـن و بـا جان مایۀ »ضعیف ُکشـی« اسـت؛ 
هر کس قوی تر باشـد،  می تواند زور بگوید. زمسـتان است و 
گویی امید به هیچ بهاری نیست. فقر و خشونت، تصویری 
اسـت که از جامعۀ آن روز پیش چشم می آید. سکانس های 
مربوط به مدرسـه، پـر از توهین و تنبیه های ناظم اسـت؛ از 
هیـچ خطایـی نمی گـذرد و بیـن جـرم و مجازات، تناسـبی 
نیست. در صحنه ای ناظم به خاطر ترقه انداختن، خودکار 

پوستر فیلم شنا در 
زمستان
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ضعف های عمدۀ سیسـتم آموزشـی ما، شـاید همین نگاه 
صرفـًا »شـغلی« و »ممـّر درآمـدی« برخـی دبیران ما باشـد 
که سـبب شـده مقولۀ »پـرورش« عمـاًل حذف شـود. اتفاقًا 
دانش آمـوزان هـم از ایـن نگاه آگاه هسـتند و از این رو شـاید 
بـه معلم این اجـازه را ندهند که پا از گلیمش درازتر کند و در 

پی اثرگذاری بیشـتر باشد.
مرتضایی در طول فیلم، کتاب قطوری را در تنهایی های 
خـود می خوانـد و بـا آن انـس دارد. در آخـر، پیـش از رفتـن 
بـا مأمـوران سـاواک، آن کتـاب را در روزنامـه ای می پیچـد و 
بـه شـاگردش )اصغـر( می دهـد و از او قـول می گیـرد کـه 
بـه خوبـی از ایـن کتـاب مراقبـت کنـد و تـا بـه سـن جوانی 
نرسـیده، بسـته را باز نکند. در سکانس پایانی، اصغر بسته 
را از روی طاقچه برمی دارد؛ تصویری از شـاه در کنار خبری 
چاپ شـده اسـت. با پـاره کردن عکس شـاه، عنـوان کتاب 

نمایـان می شـود: »نهـج البالغـه« و فیلم، پایـان می یابد

هیـچ خصمـی نهراسـد. او در جـواب مدیر مدرسـه کـه از او 
می خواهـد در چارچـوب وظایـف معلمـی، فقط به باسـواد 
کردن بچه ها بپردازد و به باقِی مسـائل کاری نداشـته باشد، 
می گویـد: »...مـن نمی تونم از یه مشـت آدم که شـکم های 
گرسـنه مغزشـون رو از کار انداخته، بخوام که حسـاب کنن 
فـالن بـازرگان از فـروش 1200 تـوپ پارچـه چقـدر سـود 
می بـره! می دونیـد چـرا؟ چـون مغزهـای از کار افتـاده قادر 
بـه حسـاب کـردن ایـن سـودها نیسـتند. یا اینکـه بیـام و با 
معده هـای خالـی از هضـم غـذا توسـط شـیرۀ لوزالمعـده 

حرف بزنـم! می تونـم؟!«

برداشت هایی از جنس نتیجه
در نتیجـۀ ایـن نگاه، دانش آموزانی که تا پیـش از آن، جز 
شـیطنت، خرابـکاری و فـرار از مدرسـه کاری نداشـتند، بـه 
شاگردانی منضبط، پیگیر و فعال تبدیل می شوند. یکی از 

صحنه ای از فیلم
شنا در زمستان
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معرفی نرم  افزار

چند سالی است که شیوۀ ارزشیابی دانش آموزان در دورۀ 
ابتدایی )پایۀ اول تا ششم( از حالت نمره ای فاصله گرفته 
ارزشیابی  واقع،  در  است.  درآمده  توصیفی  صورت  به  و 
توصیفی شیوه ای از ارزشیابی تحصیلی-تربیتی است که 
در آن، اطالعات الزم، معتبر و مستند برای شناخت دقیق و 
همه جانبۀ فراگیران در ابعاد مختلف یادگیری، با استفاده 
آزمون ها  کار،  پوشۀ  مانند  مناسب  روش های  و  ابزارها  از 
در طول  و مشاهدات  عملکردی(  آزمون های  بر  تأکید  )با 
فرآیند یاددهی-یادگیری به دست می آید تا بر اساس آن، 
بازخوردهای توصیفی مورد نیاز برای کمک به یادگیری و 
یاددهی بهتر در فضای روانی و عاطفی مطلوب برای دانش 
آموز، معلم و اولیا حاصل آید. بر همین اساس و از آنجا که 
طبق مادۀ 3 آیین نامۀ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-تربیتی 
دورۀ ابتدایی، آموزگار موظف است  در دو یا سه نوبت از سال 
تحصیلی )دی ماه، خردادماه و در صورت لزوم شهریورماه( 
را  او  عملکرد  دانش آموز،  فردی  تفاوت های  به  توجه  با 

بسنجد و نقاط قوت و ضعفش را بیان کند، کارنامه ها نیز شکلی جدید به خود گرفته است. 
 اما نگارش این نوع کارنامه ها -آن هم برای کالس های پرجمعیت- کاری وقت گیر و خسته کننده است که ممکن 
است دقت عمل معلم را نیز در ارائۀ گزارش پیشرفت تحصیلی-تربیتی منصفانه، کاهش دهد. نرم افزار الف )مدیر 
و معلم( در راستای ساده سازی و افزایش دقت و درستی محتوایی و زیبایی ظاهری فرم الف گزارش پیشرفت 
تحصیلی-تربیتی )کارنامه( ، به یاری معلم و مدارس آمده است. برای استفاده از این نرم افزار، ابتدا باید فایل دانلود 
شده در اختیار مدیر مدرسه قرار بگیرد تا با نرم افزار تأیید شدۀ سیستم ارزشیابی توصیفی، اطالعات دانش آموزان 

را جهت تکمیل فرم الف به این نرم افزار منتقل نماید. 

ابزارِدست
زهرا حجتی فر

آموزگار و دبیر سرویس ره آورد

نگاهیبهنرمافزار»فرمالف«

زمان تقریبی مطالعه: 7دقیقه

در تصویر، کارنامۀ 
نیمسال اول پایۀ دوم 

یک دانش آموز و نحوۀ 
ارزشیابی آموزگار او را 

مشاهده می کنید.
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برنامـۀ ارزشـیابی توصیفی در سیسـتم مـدارس موجود 
اسـت و بـدون اسـتخراج اطالعـات از آن توسـط مدرسـه، 
امـکان اسـتفاده از این نرم افـزار برای معلمین وجـود ندارد.

پـس از انجـام تأیید اطالعـات اولیه و اتصال به سیسـتم 
ارزشـیابی توصیفـی، گزینـۀ »اسـتخراج اطالعـات« فعـال 

می شـود.

بنابرایـن، پـس از نصـب و اجـرای نرم افـزار در سیسـتم 
مدرسـه، ابتـدا باید گزینۀ »تأیید اطالعات اولیـه و اتصال به 
برنامـۀ توصیفی« را انتخاب نماییـد تا این نرم افـزار بتواند از 
اطالعـات آن کپـی تهیه نمایـد و در بخش های دیگـر، از آن 

کند. استفاده 

پـس از تکمیل مراحل بـاال، اطالعات الزم برای معلمین 
در پوشـۀ »moalem« آمـاده خواهـد بود. کافی اسـت از این 
پوشـه بـرای هـر معلـم کپـی تهیـه شـود و در اختیـار او قرار 

گیرد. 
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الزم به ذکر اسـت که برنامۀ moalem احتیاجی به نصب 
در رایانه و یا داشتن برنامۀ سیستم ارزشیابی توصیفی ندارد 
و به صورت پرتابل قابل اجرا است، نیاز به کپی در کامپیوتر 

مقصد ندارد و از روی فلش مموری هم اجرا می شـود.

از آنجا که تولید هر محصول دارای هزینه هایی اسـت، با 
توجه به تغییرات بسـیار از جمله قرار دادن فصل دوم کتاب 
»بازخـورد پایانـی« بـا ویرایـش نهایی در ایـن نرم افـزار، برای 
فعال سـازی آن، کد فعال سازی معتبر برای سـه نوبت )اول، 

دوم و شـهریورماه(، با مبلغ 3500 تومان ارائه می شـود.

سـانوپ  سـایت  از  الـف  فـرم  نصـب  و  بارگیـری  بـرای 
)سـنجش و ارزشیابی نوین پیشرفت تحصیلی(، می توانید  
QRCode بـاال را  بـا گوشـی خـود اسـکن یـا روی لینک زیر 

کلیلـک نمایید:
www.sanop.org/form-alef

 moalem جهت چاپ گزارش فرم الف، باید پوشۀ                
به سیسـتم متصل به چاپگر منتقل شـود و عملیات چاپ، 

صورت پذیرد.

http://sanop.org/form-alef
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اولین شـمارۀ ماهنامۀ »رشـد معلـم« در در سـال تحصیلی 
62-1361 منتشـر شـد و حـاال از نشـریات اصیـل حـوزۀ 
تعلیم و تربیت در کشـور به شمار می رود. مخاطب ماهنامۀ 
»رشـد معلم«، معلمان، دانشـجویان دانشـگاه فرهنگیان و 

کارشناسـان آمـوزش و پرورش هسـتند.
این نشـریه توسط دفتر انتشـارات و تکنولوژی آموزشی، 
از دفاتـر تابع سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش، در 64 صفحـه رنگـی تهیـه و انتشـار 
می یابـد و دورۀ انتشـار آن، معـادل یـک سـال تحصیلـی 

)هشـت شـماره در سـال( اسـت.
هدف مجلۀ رشـد معلم، توانمندسـازی معلمان در ابعاد 
مختلـف و نقش هایـی اسـت کـه معلمـان در کالس درس 
دارند؛ مانند مدیریت، مشاوره، دوستی و تدریس در کالس 
درس بر اسـاس اسـناد باالدستی از ُبعد نظری و تجربه های 
زیستۀ همکاران در ُبعد عملی و اجرای فعالیت ها در کالس 

درس برای اسـتفادۀ مخاطبان مجله.
مجلـۀ رشـد معلم -به سـردبیری محمدرضا حشـمتی- 
غیرمسـتقیم  آمـوزش  و  اطالع رسـانی  جهـت  نشـریه ای 

معلمـان در زمینـۀ فعالیت هـای مـورد نیـاز بـرای به سـازی 
فراینـد یاددهی-یادگیری در محیط مدرسـه و کالس درس 
است. این ماه نامه، مجله ای است که پژوهش ها، مطالعات 
و تجربه های زیسـتۀ صاحب نظران و معلمان دربارۀ مسائل 
بنیـادی، کاربردی و تحوالت آموزش و پـرورش را برای انجام 
بهتـر فراینـد یاددهی-یادگیـری به معلمـان و دانشـجویان 

دانشـگاه فرهنگیـان، ارائـه می دهد.
شـعر، خاطـره، داسـتان، طنـز و کمیک هـای جالـب 
توجـه در کنـار مقـاالت آموزشـی و علمـی، کشـکول مفرح 
و آموزنـده ای را در ایـن نشـریه ایجـاد کـرده که این نشـریه را 

بـرای مخاطـب، خواندنی تـر می کنـد.
هرچنـد طراحـی سـاده، نقطـۀ ضعـف نشـریۀ »رشـد 
معلـم« اسـت، امـا نـگاه تخصصـی بـه مقوالتی کـه معلم 
بـه صـورت روزمـره و بلندمـدت بـا آن مواجه می شـود، از 
نقـاط قـوت آن بـه شـمار می آیـد. فایـل pdf ایـن نشـریه 
بـه آدرس بـه صـورت ماهانـه در سـایت مجـالت رشـد 
roshdmag.ir در دسـترس معلمان و عموم عالقه مندان 

قـرار می گیـرد

همراهقدیمی
نگاهیبهمجلۀفرهنگیآموزشی»رشدمعلم«

زمان تقریبی مطالعه: 2دقیقه

معرفی نشریه

http://roshdmag.ir





