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یادداشت

معلمرهنما
هم زمان با تهیة پروندة هدایت تحصیلی با هدف بیان 
نقش معلم در هدایت تحصیلی دانش آموزان، فرصتی 
فراهم شــد تا در جلســه ای با موضوع مفهوم حیات 
طیبه كه گزارش آن در این شماره آمده است، شركت 
كنم. از آنجا كه هدف نهایی طرح هدایت تحصیلی در 
راستای سند تحول بنیادین آ موزش وپرورش، رسیدن 
به حیات طیبه است، موضوعی كه مرا به فكر واداشت 
ایــن بود كه معلم چگونه مراتبی از حیات طیبه را در 
كالس درس خود برای هدایت تحصیلی دانش آموزان 
فراهم كند. حاصل برداشــت هایم از آنچه درك كرده 

بودم، این یادداشت است.
حیات طیبه وضــع مطلوب زندگی اســت؛ همان 
زندگی كه اســاس آن نشاط، مهربانی و كنار یكدیگر 
زیستن اســت. در كالس درس زندگی جریان دارد. 
بچه هــا حیات طیبــه را در آنجا می بیننــد و تجربه 
می كنند. معلم بیش از اینكــه بخواهد دربارة حیات 
طیبه برای دانش آموزان صحبــت كند، باید با ایجاد 
محیطی امن، سرشــار از محبــت و احترام، صداقت، 
توجه بــه تفاوت های فردی و دور از هر گونه قضاوت، 
مراتبی از حیات طیبه را در كالس پیاده كند. اگر معلم 
نقش الگو بودن خود را باور داشته باشد و نگرش او این 
باشد كه شخصیت، رفتار و منش او روی دانش آموزان 
تأثیر می گذارد، این تجربة زیسته، بچه ها را به سمت 

این مفهوم می كشد.
در زندگــی همة  ما، معلمان تأثیرگذاری بوده اند كه 
نه تنها موفقیت هایمان را مدیون آن ها هســتیم، بلكه 
برای مان الگو هم هســتند. تشویق و تأثیر كالم معلم 
در رابطه با رفتار یا فعالیتی از دانش آموز، می تواند از او 
فردی توانمند و بااستعداد بسازد و حتی استعداد ها و 
توانایی های او را شكوفا سازد یا برعكس، ممكن است 
دانش آموزی، با وجود داشــتن استعداد، به خاطر یك 
كالم یا قضاوت اشتباه معلم، به درس و رشتة آن معلم 
بی عالقه شــود. بچه ها در تصمیم گیری های خود، به 

معلمی كه دوستش دارند اعتماد می كنند. این اعتماد 
را معلم با رفتارش به وجود می آورد.

دانش آموز در انتخاب رشــتة تحصیلی به شناخت 
استعدادها، توانایی ها و عالقه های خود نیاز دارد. معلم 
با مشــاهدة لحظه به لحظة عملكرد دانش آموزان در 
كالس، می تواند توانایی ها و عالقه های او را بشناســد 
و با لحاظ كــردن تفاوت های فردی ، بــه دانش آموز 
كمــك كند بدون هیچ گونه قضاوت و برچســبی، به 
استعداد خود پی ببرد. معلمی كه با ارائة فعالیت های 
متنوع، روی قدرت تجزیه و تحلیل، استدالل و تفكر 
دانش آموز كار می كند، این فرصت را به او می دهد كه 
به توانایی های خود پی ببرد و از محیط پیرامونش آگاه 
شود. همچنین، معلم می تواند با تدارك فعالیت های 
متنوع، دانش آموزان را به درس عالقه مند كند و همراه 
با برنامة درســی خود، آگاهی هــای الزم را در زمینة 

رشته های مختلف به دانش آموز بدهد.
هدایت تحصیلی فرایندی اســت كه باید از همان 
پایة ابتدایی مورد توجه قرار بگیرد. در این باره، نگرش 
معلم و دلسوز بودن او، در تعیین سرنوشت تك تك 
دانش آموزانش مهم است. معلمی كه خود را مسئول 
انتخاب درســت بچه هــا بداند، هیــچ گاه این كار را 
مسئولیتی اضافه در كالس نمی شمارد. فعالیت های 
یك معلم ریاضی برای عالقه مند كردن بچه ها به این 
درس، كه در »گزارش منطقة شهاب« آمده است، یا 
تالش های معلمان در اجرای یك طرح برای شناخت 
استعداد بچه ها که در همین شمارة مجله، از مسئول 
بودن معلمان حكایت می كند. این ها خود مراتبی از 
حیات طیبه اند كه شاید هیچ گاه از این زاویه به آن ها 
نگاه نكرده ایم. مهم نیست دانش این هدایت به معلم 
یاد داده شــود. وقتی نگرش باشــد، او خود به دنبال 
یادگیــری می رود تا به دانش آموز كمك كند انتخاب 

رشته و مسیر زندگی اش با شناخت همراه باشد.
بهارک طالب لو
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زهرا صنعتگران
بهارک طالب لو

مسئلة اختالل بیش فعالی و نداشتن تمركز موضوع جدیدی نیست. 
همین كه شما این مجله را در دست گرفته اید، یعنی معلم هستید و چه 
یك سال معلم بوده باشید چه بیشتر، حتمًا دانش آموزی را دیده اید 
كــه »ذّله تان« كند و حتمًا برای نجات جان خودتان هم كه شــده، 
دنبال نسخه های درمان آ ن دانش آموز بوده اید. داستان دانش آموزان 
»بیش فعال« داستانی خاكستری است. همگی بخش هایی از داستان 
را مثل كف دســت از بریم و بخش های دیگرش به ضرب المثل فیل 
در تاریكی می ماند. هر كس تشــخیص خودش را دارد و تشخیص ها 
نیز توأمان، هم درست هســتند و هم غلط. در این شماره، اختالل 
بیش فعالی یا عدم تمركز را از دورانی مرور می كنیم كه هنوز مدرسه ای 
نبوده است و شــاید حتی در نسل پدران خودمان كه مدرسه ها هم 

وجود داشته اند، اما اختاللی به اسم بیش فعالی نبوده است. 
در مصاحبة پیش رو با دكتر جواد عالقبند راد، مؤســس و رئیس 
»انجمن بیش فعالی و نقص تمركز ایران«، داستان تولد یك كلمه را 
دنبال خواهیم كرد و قصــد داریم از زاویه های متفاوت بر این فیل 
مدفون در سایه روشن نوری بیندازیم. اینكه از سر عالقه، برحسب 
شرایط و یا بنا بر احتیاج این شغل را انتخاب كرده باشیم، چندان 
تفاوتی ندارد. حاال بخشی از آیندة این دانش آموزان به واكنش های 

امروز ما وابسته است. روزگارشان را آباد كنید! 

1 اختالل بیش فعالی/ نداشتن تمركز
دكتر عالقبند راد اختالل بیش فعالی را مشــكل »خود مدیریتی« 
می داند و مدیریت را اســتفاده از منابع در جهت رسیدن به هدف ها. 
در این تعریف تفاوتی ندارد كه در مدرسه، خانه، مهمانی، حین بازی 
گروهی و یا هر موقعیت دیگری باشید. اگر فرزند شما یا حتی خودتان! 
توانایی تشخیص هدف مختص آن موقعیت را نداشته باشید و فعالیت 

دیگری را پیش بگیرید، احتمااًل از اختالل نبود توجه رنج می برید.

2 چرا دانش آموزی را كه از در و دیوار باال می رود و »خوش حال« 
است، بیمار تلقی می كنند؟

تا 50 سال پیش نقش و فعالیت مدرسه ها، چنان كه امروز می بینیم، 
نبود. انتظار خانواده ها از كودك متفاوت بود و بیماری ای با این نام 
شــناخته نشده بود. در نتیجه خانواده ها می پذیرفتند كه شاید این 
كودك قرار نیســت مهندس یا دكتر بشود و احتمااًل جایگزین های 
دیگری برای بزرگ سالی او یافت می شد. كودك نیز توقع بیشتری 
از خودش نداشــت. امــا امروزه با توجه به تغییر ســبك زندگی و 
وابستگی بیشتر انسان مدرن به هماهنگی با نظم و تمدن شهری، 
همچنین با توجه به از بین رفتن خانواده های گســتردة حمایتگر و 
رواج فردگرایی، هر شهروند »به هرحال« باید بتواند با شهر كنار بیاید 
و گلیم خود را از آب بیرون بكشــد. از همین رو، اختالل نداشــتن 
توجه و مشــكل ناتوانی در مدیریت موقعیت ها یا مشكل توانایی در 
خودمدیریتی یا خودكنترلی، چالش هایی را در هم نوا شــدن فرد با 
جامعه به وجود می آورد. گذشــته از همة این موارد، شاید كوچك 
بودن آپارتمان ها نیز باعث بیشتر »نشان داده شدن« این ناهماهنگی 
می شود. از همین روست كه در چند سال اخیر مسئلة »بیش فعالی/ 
عدم تمركز« بیش از گذشته به مسئله ای همه گیر برای خانواده ها، 

معلمان و مدرسه ها تبدیل شده است.

3 چه بر سر كودكان دچار اختالل بیش فعالی/ عدم تمركز خواهد 
آمد؟ آیا آن ها از بیش فعالی »رنج« می برند؟

نهاد مدرســه ابتــدا و بیش از هر چیز با هــدف اجتماعی كردن 
دانش آمــوزان جامعة بروكراتیك شــهری به وجود آمده و خروجی 
مورد انتظارش، دانش آموزی اســت كه باید از پس یادگیری قواعد 
تنظیم شــده برآید. چینش كالس ها، ساعت تدریس و زنگ تفریح 
همه از پیش تعیین شده اند و دانش آموز اگر نتواند خود را با چنین 

گفتوگو

گفت وگو با 
دكتر جواد عالقبند راد 

مؤسس و رئیس انجمن 
بیش فعالی و نقص 

تمركز ایران

فیلپنهاندرسایه
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محیطــی هم نوا كند، هر بخش از این فضا برایش 
آزاردهنده خواهد بود؛ هم كالسی ها، معلم ، حتی 
میــز و نیمكــت كالس نیز باعــث آزردگی اش 

می شوند.
این دانش آموز اگر نتواند هر ســال در اجتماع 

حداقل 30 نفری كالس تأیید اكثریت را به دســت 
آورد، ممكن است به واسطة ایراد گرفتن ها، تحقیرها و 

»باورها« به ناتوانی خود، به مرور اعتمادبه نفسش را از دست 
بدهد و در بزرگ ســالی با مســائل دیگری همچون پرخاشگری، 
مســئولیت ناپذیری و انزوا رودررو بشود. بسیاری از والدین تصور 
می كنند، درس خواندن )به خصوص در ســنین دبستان( چندان 
مهم نیست، اما تأثیر بلندمدتی كه »بازخوردهای محیط« در رشد 
كودك می گذارند، »ناكامی « دانش آموز، تأثیر شدیدش پس از هر 
شكست، و همچنین تصمیمات دراماتیك و پرریسكی كه احتمااًل 
در سنین نوجوانی خواهد گرفت، ممكن است در آینده مشكالت 

ثانوی جدی برایش به وجود بیاورند.

4 مرز بین شــیطنت و بیماری كجاســت؟ اختالل بیش فعالی 
عارضه ای صرفًا روانی - اجتماعی اســت یا به لحاظ بیولوژیك نیز 

بیماری به حساب می آید؟
بیش فعالی دیابت نیست كه با آزمایش قند خون تشخیص داده شود. 
اگرچه نقص عملكرد در بخشی از لوب پیشانی قابل مشاهده است، 
اما تنها معیارهای فعلی برای وجود این اختالل »معیارهای عملی« 
است و با توجه به مشاهدة محدود شدن عملكرد و كارایی دانش آموز 
- حداقل در دو محیط - صورت می گیرد. اگر به صورت مستمر در دو 
محیط و یا بیشتر، رفتاری از كودك سر می زند كه احتمال بیش فعال 
بــودن را تقویت می كند )مثاًل كودك رونــد درس دادن معلم را در 
مدرسه مختل می كند، مهمانی را به هم می ریزد، و انزوا یا شیطنت 
غیرمعمول دارد(، در چنین شرایطی مدرسه غربالگری انجام می دهد، 
خانواده به مشاور یا كلینیك مراجعه می كند و متخصص تشخیص 
نهایی می دهد و شیوة درمان اقدامات الزم را در اختیار والدین كودك 

می گذارد.

5 عالئم اختالل بیش فعالی/ عدم تمركز چیستند؟
پرتحركی، نداشتن تمركز، حالت های تكانشی، لج بازی، بدون فكر 
صحبت كردن، ناتوانی در كنترل هیجانات مثبت و منفی، بیشتر از 
خود به دیگران اهمیت دادن، تنوع طلبی و ریسك پذیری همه از عالئم 
بیش فعالی هستند. اما صرف داشتن این عالئم به معنی بیمار بودن 
نیست. این اختالل به طور مشخص سیستم عصبی را درگیر می كند 
و فعالیت های تكانشــی از »ارادة« دانش آموز خارج می شود. مشكل 
نداشتن تمركز و اختالل توجه تنها مختص دانش آموزان بیش فعال 
نیســت. گونه ای دیگر از این عارضه )كه شیوع بیشتری در دختران 
دارد( بدین صورت اســت كه مشــكالت رفتاری دانش آموز كمتر از 
ضعف در تمركز و یادگیری اش اســت و از آنجا كه اعمال تكانشــی 
شدیدی ندارد )از جمله پرخاشــگری و لجبازی(، خانواده و مدرسه 
دیرتر متوجه مشكل می شوند و در این مدت ممكن است دانش آموز 

ضعیف و گوشه گیر بماند.

6 ســهم ما در بهبود ایــن دانش آموزان  
چیست؟

نظام برنامه ریزی آموزش، والد، معلم، دوســت، 
خانواده و همة  »مــا« باید ضعف این كودكان را 
»جبران« كنیم و بپذیریم این افراد مثل ســایر 
دانش آموزانمان نیستند و به حمایتی بیش از دیگران 
»احتیاج« دارند. قوانین منصفانة عمومی همیشه برای 
این افراد مناسب نیست. دانش آموزانی كه با چنین مسئله ای 
- در خانه و مدرسه - مواجه هستند، به تمهیداتی منحصر به خودشان 
نیاز دارند. بهتر اســت اجازه بدهیم این كــودكان ) و یا نوجوانان( با 
همكاری پزشك، خانه و مدرســه قدم به قدم جلو بیایند و از عقب 
بودنشان نسبت به سایر دانش آموزان احساس سرخوردگی نكنند. از 
اینكه بین دانش آموزان فرق می گذارید، یا از وابستگی افرادی كه دچار 
این اختالل هستند، وحشــت نداشته باشید. الزم است بپذیرید كه 
عمل شما ناعادالنه و تبعیض آمیز نیســت و تنها با توجه به »نیاز« 
كودك رفتار خود را تغییر داده اید. نكتة حائز اهمیت  این اســت كه 
آن ها شــدیدتر از دانش آموزان معمولی به كنش های صورت گرفته 
واكنش نشــان می دهند. اگر به صورت مستمر از محیط بازخوردی 
مثبت بگیرند، رفتارشان - حداقل به صورت نسبی - بهتر خواهد شد 
و در صورتی كه بازخورد اطرافیان منفی باشد، سر لج خواهند افتاد. 
این موقعیت دوم، همه، حتی خود دانش آموز را به ستوه خواهد آ ورد!

7 معلــم چه ویژگی هایی در برخورد با كودكان بیش فعال باید از 
خود به نمایش بگذارد؟

با توجه به شــیوع این اختالل، اگر 10 درصد )حدود 3 نفر از 30 
نفر( در كالس شما بیش فعال باشند، این قضیه طبیعی است. پس 
همیشــه برای رویارویی با این افراد مجهز و آگاه باشــید. جمعیت 
كالس، ردیفی كه كودك در آن می نشیند، تعداد دفعات تكرار یك 
مطلب، شیوة كتبی یا شفاهی بودن امتحان، حجم تكلیف ها و محل 
انجام آن در بهبود اوضاع كالس تأثیر خواهند داشت. زمان تكلیف 
دادن اگر الزم اســت برای دانش آموز یادداشت بنویسید، این كار را 
بكنید. نوشــتن تكلیف ها روی تخته كافی نیســت. هیچ چیز را به 

اختاللبیشفعالی/
عدمتمرکز
مشکلخود
مدیریتیاست
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شانس و اختیار كودك واگذار نكنید. باید مطمئن 
بشــوید كه او متوجه شده است و از پس این كار 

برمی آید.
»منطقی و قاطع« برخورد كنید. این دانش آموزان 
هــم در برنامه ریزی ضعف دارند و هم در اجرا. اگر 

برنامــه ای بی نقص تدارك دیدید و در واقعیت هیچ 
چیز مطابق برنامه تان پیش نرفــت، یعنی این برنامه 

منطبق با تفاوت های فردی  آن دانش آموزان و منطقی نبوده 
اســت. زمانی كه ذهن دانش آموز مدام درگیر شلوغی بیرون باشد، 
نباید در اتاق تنهایش گذاشــت. اتفاقًا باید اجازه داد وسط شلوغی 
تكلیفش را بنویســد. بیش از حد توقع نداشته باشید و سعی كنید 

تعاملتان با والدین مستمر باشد.
بهتر است به ازای »نسبت« پیشــرفت این افراد به آن ها پاداش 
بدهید و نه در مقایسه با دیگران. مثاًل حتمًا تكلیف هایشان را وارسی 
كنید و اگر الزم است، امتحان های كتبی را جداگانه و شفاهی برگزار 
كنید تا مطمئن شــوند رهایشــان نكرده اید. اما حجم تكالیف را با 
توجه به توان اجرایی دانش آموز تعیین كنید. جدیت زیاد، بی حالی 
یا بی تفاوتی، هر ســه از جمله عواملی هســتند كه باعث می شوند 
دانش آمــوز بیش فعال از دســت برود. این كــودكان معلمی را كه 
جدی نیســت و اقتدار ندارد تحویل نمی گیرند و با معلمی خشك 
لج می كنند. رفتار آن ها را به پای »كلك زدن« و یا »چاخان كردن« 
نگذارید. فراموش نكنید، ناخوداگاه كنترل نشده تر از دیگران واكنش 
نشان می دهند و اتفاقًا همین می تواند در صورت جذابیت، شیطنت 
و خالقیت شــما )در نوع ارتباط و تعاملتان( مطیع و عالقه مندشان 

كند.

8 آیا ما با اعمال این همه نظارت، جلوی خالقیت دانش آموزان را 
نمی گیریم؟

پارادوكس و سختی برخورد با دانش آموزان بیش فعال این است كه 
آن ها هیچ چارچوبی ندارند و قرار اســت پزشك، خانواده و معلم »به 
مرور« و »با استمرار« چارچوبی برایشان به وجود آورند. آموزشی برای 
این افراد مناســب است كه در واقع آموزش نباشد! نداشتن تمركز و 

بــارش فكری های فراوان، اقدام به انجام هم زمان 
چند فعالیت، و تأثیر غلوشــدة شكست ها - در 
درازمدت - تأثیری منفی روی این دانش آموزان 
می گذارد و باعث هدر رفتن اســتعدادها، نتیجه  

نگرفتن و نیز ناكامی شان خواهد شد.
ما می كوشیم جلوی این آسیب ها را بگیریم. اگر 
همة مراحلی كه ذكر می كنیم، به خوبی  انجام شوند، 
در نهایت ممكن است ۳0 تا 40 درصد كنترل روی كودك 
اعمال شود و قطعًا قرار نیست ما این فرد را به انسان  دیگری تبدیل 
كنیم! خالقیت و ایده پردازی های تكانــه ای و زیاد این افراد نیازمند 
نگاهی واقع بینانه از بیرون و ایجاد چارچوب و ساختار مشخص برای 
اجرایی شــدن هستند. آنچه در حال حاضر از دست ما برمی آید این 
اســت كه به مرور، محیط و برخورد خانــواده و معلم را برای كودك 
پیش بینی پذیر كنیم تا تشخیص بدهد چه زمانی قرار است تشویق 
بشــود و چه زمانی تنبیه. با این حال، در صورت خشك و یا حوصله 
سر بر بودن موقعیت، كودك آن را پس می زند. در چنین فضایی است 
كه نیاز به معلم »باحال« و خالق احســاس می شود. اگر ترفندهای 
متنوعی برای تشویق، تنبیه و همراه کردن این دانش آموزان در آستین 
داشته باشید، آن ها می توانند استعدادهای خود را به نمایش بگذارند 

و موفق باشند.

9 چرا دارودرمانی؟
مصرف دارو معمواًل عالئم اختالل را به نحو قابل مالحظه ای بهبود 
خواهد داد. در مدرسه و در جریان همراه شدن دانش آموز بیش فعال، 
ممكــن اســت روال و نظم معمول كالس از بین بــرود. به هر حال 
دانش آموز نیمی از ساعات بیداری اش را در مدرسه می گذراند و فایدة 
مراجعه به كلینیك همین فرصتی است كه در اختیار خانواده و معلم 
می گذارد تا این اختالل را به رسمیت بشناسند و از آن برچسب زدایی 
كنند. به عالوه، اگر عالئم كودك كنترل شــده باشــد، عالئم بهبود 
می یابد و از بروز تنش های بی فایده جلوگیری می شود. خستگی معلم 
)و رفتارهای ســرزنش كننده اش( ممكن است ناخواسته به شوریدن 
سایر دانش آموزان علیه كودك بیش فعال منجر شود. گاهی نیز نیت 
معلمان خیر اســت و خروجی كار متناسب با آنچه تصور می كنند از 
آب درنمی آید. مراجعه به پزشك از برخوردهای سلیقه ای جلوگیری 
می كند و باعث می شــود معلِم »آگاه« رفتــارش را با توجه به نیاز 
دانش آموز تنظیم كند. در این شــرایط، سایر هم كالسی های كودك 

بیش فعال نیز ننگ و بی اعتباری كمتری برای او قائل خواهند شد.

10 كالم آ خر
امیدواریم نظام آموزش وپرورش از طریق مشــاوره با متخصصان، 
مدیریت روشمند، تدوین قوانین حمایتی، اختصاص دادن آموزش هایی 
در برنامه های ضمن خدمت معلمان در خصوص شناخت این اختالل 
و نحــوة برخورد صحیح با این دانش آموزان و همچنین جلوگیری از 
تصمیم گیری های پراكنده، شرایط بهتری برای خانواده ها  و مدرسه ها 
فراهم  آورد. بیش فعالی اختالل كشنده ای نیست، اما رقم قابل توجهی 
از دانش آموزان، معلمان و خانواده هایشان را درگیر خود كرده است؛ 

رقمی به بزرگی 10 درصد كل كودكان یك كشور!

معلماننیازدارنددر
خصوصشناخت
اختاللبیشفعالیو
نحوهبرخوردصحیح
باایندانشآموزان
آگاهیپیداکنند
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نظریۀ اسالمی 
عمل در کالس 

درس

نرگس سجادیه٭

رنــــــجیادگیری،گنجاستقالل

مقاله

٭عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

تازه دست از نوشتن کشیده بود. راه حل مسئله را 
تــا پایان رفته بود، اما جواب در نمی آمد. توصیه های 
آقای رســولی را یک بار دیگر مــرور کرد، اما چیزی 
به ذهنش نمی رســید. کالفه شــده بــود. حمید از 
کنارش رد شد. اســتیصالش را که دید، پرسید چی 
شد نابغه؟ نشد؟ گفتم که زحمت بی خود نکش! بابا 
حل المســائلش توی اینترنت هســت. یه سرچ و یه 

کلیک و تمام.
ســعید گیج و گم گشته بود. از هر راهی که فکرش 
قد داده بود، مسئله را جلو برده بود، اما حل نمی شد. 
ســرعت متوسط را حساب کرده بود، اما نمی دانست 
چه زمانی به روبه روی پنجرة دهم می رســد تا بتواند 
ســرعت لحظه ای را حســاب کند. از راه مســافت 
طی شده هم رفته بود، اما باز هم سرعت  لحظه ای در 
نمی آمد. هیچ وقت با حل المسائل هم نشین نشده بود. 
یاد گرفته بود تالش کردن و حل نشــده باقی ماندن 
مســئله بهتر از تن دادن به ذلت حل المسائل است. 
به نظرش حل المســائل یک نــوع دروغ علمی بود؛ 
یک نوع حل صوری مســائل. احساس می کرد آدم با 
حل المســائل به ببری کاغذی تبدیل می شود که به 
نســیمی فرو می ریزد. ببر کاغذی را دوست نداشت. 
دوست داشت واقعی باشــد. دوست داشت خودش 

باشد.
اما با ابهام ها چه می کــرد؟ انگار دیگر تاب تحمل 
ابهام و مســئلة حل نشده را از دست داده بود. گویی 
به آخر خط رسیده بود و صدای نفس نفس زدن های 
ذهنش را می شنید. حس می کرد دیگر هیچ راه حلی 
به ذهنش نمی رسد. قفل کرده بود. وسوسه ای دیگر 

درونش شکل گرفت که می گفت برو از آقای رسولی 
بپرس و تمام! برو و خــودت را از این همه چه کنم 
چه کنم و ابهام رها کن. او معلم اســت دیگر، کارش 
همین اســت. باید جواب مســئله را بدهد! اما دلش 
نمی آمد پــس از این همه زحمت، لذت به دســت 
آوردن جواب را از دســت بدهــد. دلش نمی آمد در 

مقابل مسئله دست های تسلیم را باالی سر ببرد. 
وقتی به یاد آقای رســولی می افتاد، نمی توانســت 
خــودش را به پرســیدن جواب راضی کنــد. برای 
آقای رســولی مهم بود که دانش آموزانش تا سر حد 
امکانشــان تــالش کنند. برایش مهم بــود که همة 
توانشــان  را روی مســئله بگذارند. برایش مهم بود 
که با مســئله کلنجار بروند و تسلیم نشوند. وقتی از 
او دربارة راه حل نهایی می پرســیدی، در چشم هایت 
نگاه می کــرد و می گفت: چند ســاعت رویش وقت 
گذاشــته ای؟ خودت به چه راه حل هایی رسیده ای؟ 
و بعد جدی به وجودت زل مــی زد و می گفت واقعًا 

می خواهی راه نهایی را بگویم؟
آن موقــع بود کــه دلــت نمی آمد بگویــی بله؛ 
به خصــوص اگر تالش زیادی هم کرده بودی و حس 
می کــردی تا جواب راه چندانی باقی نمانده اســت! 
فردای همین ماجرا بود که ســعید خودش را راضی 
کرده بود تا ناکامی تالش هایش را به آقای رســولی 
گزارش کند، اما تأکیــد کند نمی خواهد جواب آخر 
را بگیرد و مهلتی برای تفکر بیشتر می خواهد. آقای 
رســولی هم با لبخندی از روی تحسین، راهنمایی 
مختصر دیگری کرده و گفته بود مطمئن است سعید 

خودش می تواند به راه حل نهایی برسد.
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 پی نوشت 
1. اســتعارة اســتقالل یابی از 
اســتعارة گیاه خودرو استنباط 
شــده کــه در آیة 29 ســورة 
یاران  ویژگی   بیــان  برای  فتح 
پیامبر آمده اســت: »و مثلهم 
فی  االنجیل کزرع اخرج شطاه 
فازره  فاســتغلظ فاستوی علی 
سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم 
الکفــار وعداهلل الذیــن آمنوا و 
عملوا الصالحــات منهم مغفرئ 
و اجــرا عظیما«: مثل آن ها در 
انجیل چون کشــته ای اســت 
کــه جوانه خود بــرآورد و آن 
را مایه دهد تا ســتبر شــود و 
بر ســاقه های خود بایســتد و 
دهقانان را به شــگفت آورد تا 
از ]انبوهی[ آنان ]خدا[ کافران 
را به خشــم دراندازد. خدا به 
کسانی از آنان که ایمان آورده 
و کارهــای شایســته کرده اند 
وعده  بزرگی  پاداش  و  آمرزش 
داده است )قرآن کریم، ترجمة 

فوالدوند(.

یادگیری، در رویکرد اســالمی عمل، جریانی از استقالل یابی 
است که در آن شاگرد با همة توان و توشه اش، در پی یادگیری 
در روندی استقاللی است. روند استقاللی به معنای تالش معلم 
و شاگرد ـ هر دو ـ برای کنده شدن شاگرد از معلم و ایستادن 
او روی پای خویش اســت. از این رو، یادگیری امری درونی و 
مبتنی بر تالش و خواست اوست و معلم در مقام راهنما و مربی، 
گاه در ابتــدا و گاه در میانة راه، تنها راهنمایی هایی می کند و 
دســتی می گیرد. اما این خود دانش آموز است که باید فرایند 
یادگیری را با پاهای خود طی کند و به سرانجام برساند. او مثل 
کوهنوردی اســت که روی پاهای خــودش و نه بر دوش معلم 
راه می رود و البته این پاها در کوره راه ها و تنگه هایی هم لرزان 

می شوند، روی سنگریزه ها سر می خورند و نیازمند دستگیری 
معلم می شــوند، اما این سختی ها هیچگاه به بهای سوار شدن 
روی دوش های معلم دور زده نمی شوند. این مخاطره ها یکی یکی 
پدیدار می شوند و دانش آموز با همة توشه و داشته هایش با آن ها 
مواجه می شود و البته با کمک ها و راهنمایی های معلم و نه به 
تنهایی،  با آن ها در می آمیزد و از آن ها عبور می کند. هر چه توان 
شاگرد افزون می شود و مدت شاگردی اش طوالنی تر، کمک های 
استاد کمتر و جزئی تر و استقالل وی بیشتر و عمیق تر خواهد 
شد. این استقالل و روی پای خود ایستادن چنان زیباست که به 
قول قرآن1، همة باغبانان و معلمان دیگر را به شگفتی و تحسین 

وا می دارد. بالندگی شاگردانتان گوارای وجود!

حاال دوبــاره دفتر فیزیک جلوی ســعید باز بود و 
می خواســت بار دیگر برای حل مســئلة حل نشده 
تالشــش را آغاز کند. یک لحظه چشمانش را بست 
و خودش را کوهنــوردی تصور کرد که در حال فتح 
قله اســت. صدای نفس هایش را می شنید. خستگی 
پاهایــش را حس می کــرد و لذت رســیدن را هم. 
چشــم هایش را باز کرد. نفس عمیقی کشید و دوباره 
روی مسئله متمرکز شــد. اولش شروع کرد دوباره 
فرمول های مختلف را نوشت. چند دقیقه ای فقط به 
فرمول ها خیره بود. ناگهان راه حلی در سرش جرقه 
زد. دســت به قلم شد. تند تند می نوشت. فرمول ها 
و رابطه ها و تساوی ها پشت  سر هم قطار می شدند. 
مثل حریفی بود که در رینگ مســابقه، در نبردی 
نفس گیر در حال مبارزه است. برگه ها یکی  یکی تا 
آخر پر می شدند و ســعید نمی فهمید زمان چطور 
می گذرد. حتی صدای مادرش را نشنید که می گفت 
شام حاضر اســت. در نوشــته هایش غرق شده بود. 
رابطه هــا را یکی یکی جلو می بــرد. صدای نفس های 
قلمش را روی کاغذ می شــد دید. پر از شور و شوق 
شده بود. دلش می خواســت فرمول ها با سرعت نور 
نوشته شــوند تا جواب هرچه زودتر خودش را نشان 

دهد. سرعت قلمش تندتر و تندتر می شد.
دست خطش این آخری ها شــبیه پزشک ها شده 
بود. رقــص پایانی قلمش روی کاغــذ دیدنی بود و 
... تمام! ســرعت در لحظة آخــر 12/5 متر بر ثانیه 
و یــک نقطه بعد از دوازده و نیم! و نفســی از روی 
شوق و آرامش و تالشی که طلیعة موفقیت را زیارت 

می کرد.
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نگاهی دیگر 
به هوش های 

چندگانه

1. دکترای برنامه ریزی درسی
2. معلم ریاضی، منطقة 4 تهران

مقاله

مقدمه
هوش منطقی ـ ریاضی یعنی توانایی استفاده از استدالل، منطق و اعداد. این یادگیرنده ها به صورت مفهومی با استفاده از الگوهای 
عددی و منطقی فکر و از این طریق بین اطالعات گوناگون رابطه برقرار می کنند. آن ها همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاوند؛ 
سؤال های زیادی می پرسند و دوست دارند آزمایش کنند. وقتی هم روش های سیستماتیك، منطقی و منظم به كار برده می شوند، 
بهترین یادگیری را دارند. آن ها در حل کردن مســئله، تقســیم بندی و طبقه بندی اطالعات، کار کردن با مفاهیم انتزاعی و درک 

رابطه شان با یکدیگر، و همچنین به کاربردن زنجیره ای طوالنی از استدالل ها، مهارت دارند.

نمونه هایی از مشخصه ها و مؤلفه های 
هوش منطقی ـ ریاضی

اگرچه تمام كودكان همة هشــت مقولة هوشــی را دارند و 
قادرند آن ها را به باالترین سطح مهارت توسعه دهند، اما آنچه 
گاردنر آن  را »گرایش« نام نهاده، از سنین بسیار پایین كودكی 
بروز می یابد. زمانی كه كودكان به ســنین دبستان می رسند، 
روش های یادگیری خاصی را در خود شــكل داده اند. از برخی 
مقوالت هوشی بیشتر بهره می گیرند و بخش اعظم یادگیری 

آنان در مدرســه از طریق مقوله های هوشــی ترجیحی شان 
صورت می پذیرد. گفتنی است، بیشتر دانش آموزان در چندین 
زمینه استعداد دارند و لذا باید از قرار دادن آن ها تنها در یك 

مقولة هوشی اجتناب كرد.
فهرســت زیر شرح مختصری در مورد دانش آموزان با هوش 

ترجیحی منطقی ـ ریاضی است.
 در مــورد نحوة كاركرد اشــیا ســؤال های فراوانی مطرح 

می كنند.

پــرسشــگری
ازنشانههایهوشمنطقی-ریاضی

محمد نیرو۱ و مسعود غفاری شریف۲
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 از بــازی با اعداد و ارقام و همچنیــن بازی های ریاضی و 
علمی لذت می برند.

 از كالس ریاضی لذت می برند.
 ریاضیات، شــطرنج و ســایر بازی های فكری برایشــان 

لذت بخش است.
 به حل معماهای منطقی عالقه دارند )در دورة پیش دبستانی، 

از گوش دادن به هجویات منطقی لذت می برند(.
 به طبقه بندی و سایر الگوهای منطقی عالقه دارند.

 به موضوعات علمی، انجــام آزمایش در كالس علوم و یا 
ساعات بی كاری عالقه نشان می دهند.

یكی از گام های مهم در استفاده از نظریة هوش های چندگانه، 
تعیین ماهیت و كیفیت این هوش ها و یافتن روش هایی برای 
توسعة آن ها در زندگی شخصی خود معلم است. گفتنی است، 
بهترین روش برای ســنجش هوش های چندگانه، برداشــت 
واقع بینانه از نحوة انجام وظایف، فعالیت ها و تجربه های مربوط 
به هر مقولة هوشی اســت. فهرست زیر با هدف ارتباط دادن 
خــود با نمونه هایی از تجربه های واقعــی زندگی در ارتباط با 

هوش منطقی ـ ریاضی آمده است:
 قادرم محاســبات اعداد را به سادگی در ذهن خود انجام 

دهم.
 ریاضیــات و علوم تجربی از درس های مورد عالقة من در 

دوران مدرسه به شمار می آمدند.
 از شــركت در مسابقات یا حل معماهایی كه نیاز به تفكر 

منطقی دارند، لذت می برم.
 به تجربه های جدید و كنجكاوانه عالقة زیادی دارم. برای 
مثال، اگر مقدار آبی را كه به گل های ُرز خود می دهم، دو برابر 

كنم، چه اتفاقی می افتد؟
 در ذهن خود به دنبال كشف الگوها و توالی منطقی اشیا 

هستم.
 به پیشرفت خود در علوم جدید عالقه دارم.

 معتقــدم كه تقریبًا هــر چیزی از یــك توضیح عقالیی 
برخوردار است. گاهی به مفاهیم واضح انتزاعی بی كالم و بدون 

تصویر می اندیشم.
 به كشف منطقی عیوب كارهایی كه مردم در خانه و محل 
كار خــود انجام می دهند یا در مــورد آن ها صحبت می كنند، 

عالقه دارم.
 وقتی چیزهایی به روش خاصی اندازه گیری، طبقه بندی، 

تجزیه یا كمیت گذاری می شوند، احساس خوبی دارم.

 در نقطة مقابل، جایی که با کاستی هوش منطقیـ  ریاضی
مواجه هستیم، مواردی مانند زیر مشاهده می شوند:

 وقتی كســی برایم یك مفهوم علمی را توضیح می دهد، 

زود گیج می شوم.
 همیشه حین انجام محاسبات ساده دچار اشتباه می شوم.

 در مدرســه تســلط بر درس های فراحسابی مانند جبر یا 
مثلثات برایم دشوار بود.

 صفحة تجاری روزنامه را نمی خوانم، زیرا از اخبار اقتصادی 
یا مالی سر در نمی آورم.

 هنوز برای محاســبة اعداد از انگشتان یا بعضی روش های 
ملموس دیگر استفاده می كنم.

 وقتی در كتاب چیســتان روی مسئلة ذهنی بغرنجی كه 
مستلزم فكر منطقی است كار می كنم، چیزی سر در نمی آورم.

آیا فقط یك نوع منطق داریم؟
با رشد تكنولوژی و انفجار اطالعات در این عصر و به دنبال 
آن تغییر و تحوالت جوامع، شــاید این ســؤال برای بسیاری 
از افراد مطرح شــود كه آیا هوش منطقی ـ ریاضی اساسی تر 
و ضروری تر از دیگر هوش ها نیســت؟ در واقع، اغلب افراد بر 
ایــن باورند كه فقط یك منطــق وجود دارد و آن هم منطق 
ریاضی اســت )و در نتیجه می  توان هر نوع مســئله ای را با 
این منطق حــل كرد.(. گاردنر می گویــد: »من با این ایده 
موافق نیســتم كه هــوش منطقی- ریاضــی مهم تر از دیگر 
هوش هاست و این تصور كه مهارت منطقی ـ ریاضی می تواند 
انواع مســائل را حل كند درست نیست. در واقع، منطق های 
متعددی با قوت هــا و محدودیت های متعدد وجود دارند. ما 
منطــق ریاضی، زبانی، موســیقایی و غیره داریم، که هر یک 
براســاس قوانین خود عمل می كنند؛ به طوری که قوی ترین 
منطق ریاضیات در این حوزه ها نمی تواند مســائل مربوط به 

آن ها را حل كند.«

روش های آموزش مبتنی بر هوش منطقی ـ ریاضی
به طور سنتی، در برنامه های درسی كشور، به هوش منطقی 
ـ ریاضی و هوش كالمی توجه و تأكید بیشــتری شده است. 
الزم است تجربه ها و فرصت های یادگیری، از حالت یكنواخت 
و یكجانبــة كتــاب ریاضیات خــارج و بســترهای الزم برای 

تنوع بخشی به آن ها فراهم شوند.
از ایــن منظر، طراحی و فراهم كــردن تجربه های یادگیری 
در زمینة محاســبه و كمیت یابی، حالت هــای مختلف معما 
و بازی های فكــری، جدول های اعــداد به هم ریخته، تفكر به 
روش حل مسئله، انواع پرسش های سقراطی، آزمایش كردن، 
حل کردن مســائل منطقی و ریاضی به صورت گروهی ، تعمیم 
تفكر منطقی و ریاضی برای حل چالش های اجتماعی بســیار 
مؤثر اســت و جذابیت و اثر گذاری بیشتری برای دانش آموزان 

دارد.
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ـ ریاضی روش های هدایت رفتاری منطقی 
در مورد مشاوره های انضباطی و تأدیبی 
نیز می توان هوش های چندگانه را در نظر 
گرفت. برای مثال، بــرای مخاطبی که از 
این هوش بهرة بیشتری دارد، می توان به 

طرق زیر اقدام کرد:
1. از دانــش آمـــوز بــخواهیـــد از روش 

كمیت گذاری و ترسـیم نــمودار برای رفتارهـای 
مثبت و منفی خود استفاده كند.

2. از شیوة نتایج منطقی استفاده كنید و پیامدهای منطقی 
رفتار او را بازگو كنید.

اظهارات مسعود غفاری، معلم دبستان 
بر اساس تجربه های خود در دورۀ ابتدایی

در این سال ها به تجربه دریافته ام، دانش آموزان با هوش باالی 
منطقی ـ ریاضی معمواًل در کالس درس به دنبال استدالل و 
منطق سخنان معلم، به خصوص دربارة مقررات مدرسه ، هستند 
و با اســتفاده از صحبت های معلم در موقعیت های مختلف به 
دنبال اثبات منظور خود هســتند! آن ها مفاهیم و درس های 
ریاضی را زودتــر از بقیه و آن هــم در کالس فرامی گیرند و 
غالبًا نمرات ریاضی باالیی دارند. همچنین، به ســؤاالت جمع 
و تفریق پاســخ ذهنی می دهند و اگر در کالس های اجتماعی 
از بچه های ساکت و کم رو و غیرفعال کالمی باشند، در کالس 

ریاضی فعال، پرگو و در صحنه هستند.
چگونه باید با این گروه از بچه های کالســمان تعامل داشته 

باشیم؟!
به نظر می رسد، از آنجا که ایشان توانایی حل مسئله دارند، 
باید مدام برایشان مسئله و چالش ایجاد کرد؛ ضمن اینکه این 
امر مورد استقبال آن ها قرار خواهد گرفت! همچنین، الزم است 
در درس های ریاضی و علوم حل سؤاالت اضافه یا تمرین های 
کتاب های کمک آموزشــی دشوارتر را به ایشان ارائه کنیم. در 
کالس های ریاضی، به آن ها مسئولیت هایی مانند سرگروهی، 
بازدیــد تکالیف، کمک معلمی، تصحیــح اوراق آزمون، یاری 
دانش آموزان ضعیف در ساعات تفریح، طرح معماهای ریاضی 

یا علمی و پرسش جدول ضرب از سایر بچه ها بدهیم.
همچنیــن، در طراحــی مســائل ریاضــی در کاربرگ های 
تمرین در منزل، نام ایشــان را به عنوان یکی از شخصیت های 
مســئله به کار ببریم )الزم به ذکر اســت، با اســتفاده از نام 
دیگر دانش آموزان در شــرایط و مــوارد دیگر، می توانیم مانع 
از احساس تبعیض شــویم(. مثاًل امین رضایی در مسابقة دو 
استقامت مدرسه، پنج بار دور حیاط مدرسه دویده است. اگر 
طول حیاط 20 متر و عرض آن 10 متر باشد، امین چند متر 

دویده است؟
عالوه بر این، اســتفاده از سرگرمی های ریاضی مانند مکعب 
روبیک و جدول های ســودوکو و برگزاری مســابقات مربوطه 
را )که برایشان بســیار جذاب است( به ایشان آموزش دهیم. 

مسابقة سرعتی پاسخ به ضرب در پای تخته و 
در حضور بچه ها نیز خوب است! رکوردگیری 
تعداد پاســخ های صحیح ضرب در یک دقیقه 
و درســت کردن جدول ثبــت امتیازات روی 
تختة کالس یا کمک از ایشــان برای ترســیم 
می تواند  کالســی  گزارش هــای  نمودارهــای 
نمونه هایی از فعالیت های مرتبط با ایشــان باشد. 
باالخره، در گفت وگوی خصوصی با ایشــان، در مورد 
مسائل انضباطی و نظم باید با اعداد و ارقام صحبت کرد. مثاًل 
20 درصــد بچه های کالس نقص تکلیف دارند. در این حالت، 

آن ها درک بهتری از موضوع خواهند داشت.
در پایــان، توصیــه ام به اولیای این دانش آموزان آن اســت 
که برای حســاب و کتاب موضوعات مالی،  مانند عیدی، پول 
توجیبــی و خریدها و همچنین ماندة پــول به فرزندان خود 
آموزش دهید و در ســفرها محاســبه و ثبت هزینه ها و موارد 

مشابه را به ایشان بسپرید.

کالم آخر!
امروزه، در نظام آموزشی مرســوم، غالبًا به هوش منطقی ـ 
ریاضی و كالمی ـ زبانی تأكید می شــود. آزمون ها، تكالیف و 
روش های تدریس، همگــی از این دو هوش حمایت می كنند 
و غالبًا اســتعدادها و توانایی هــای منحصربه فرد دانش آموزان 
در زمینه هــای دیگر كم اهمیت جلوه داده می شــوند. در این 
شیوه، تنها هوشمندان باال در این دو مقوله می توانند به خوبی 
بیاموزنــد. بنابراین، می توان فرض کرد كــه در دانش آموزان 
ناموفــق، هوش منطقی ـ ریاضی و كالمی ـ زبانی در ســطح 
پایین تری قــرار دارد، ولی این امكان هم وجود دارد كه آن ها 
از لحاظ سایر مؤلفه های هوشــی در سطح باالیی قرار داشته 
باشــند. در عین حال، صاحب نظرانی چــون گاردنر معتقدند، 
فقط 25 درصد دانش آموزان از این دو هوش در سطح باالیی 
برخوردارند. بنابراین، اگر معلم یاددهی خود را منحصر به این 
دو هوش کند، گویی ســه چهارم دانش آموزان را از اصلی ترین 
ابزارهای شــناختی خود )که دیگر هوش ها هستند( بهره مند 
نکرده و طبیعی اســت که یادگیری ایشــان به خوبی حاصل 

نشود.
بــا وجود آنکه در دو شــمارة اخیر بــه هوش های كالمی ـ 
زبانی و منطقی ـ ریاضی پرداخته شد، لیکن نظریة هوش های 
چندگانه در واقع اعتراضی به شــیوه هایی از آموزش است كه 
سعی دارند بدون توجه به ویژگی های شناختی دانش  آموزان، 
تنها با فعال كردن هوش های كالمی و ریاضی آن ها را آموزش 
دهنــد. از نظر گاردنر، توجه بــه هوش های چندگانه  می تواند 
نقش زیادی در یادگیری دانش آموزان داشــته باشد. از این رو 

دعوت می کنیم یادداشت های بعدی ما را دنبال کنید.

 پی نوشت
1. Logical-Mathematical intelligence

نظریهءهوشهای
چندگانهدرواقع

اعتراضیبهشیوههایی
ازآموزشاستكه
سعیدارندبدونتوجه
بهویژگیهایشناختی
دانشآموزان،تنهابا
فعالكردنهوشهای
كالمیوریاضیآنها
راآموزشدهند
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افرادی،  می آیــد  پیش  گاهی 
از جمله اولیــای دانش آموزان یا 
دیگران، به مدرسه می آیند، فضای 
آرام مدرسه را بر هم می  زنند، به 
معلمان فحش می دهند، به آن ها 
توهین می كنند و تهمت می زنند. 
ایــن رفتارها چگونه و تحت چه 

عنوانی قابل پیگیری است؟ 
این موضوع كه متأسفانه گاهی 
محیط امن و آرام مدرســه را به 
معلمان  گریبانگیر  هم می ریزد، 
می شود و صدماتی را به حیثیت 
مدرسه و معلمان آن وارد می آورد، 

تحت عنوان هایی از جمله توهین، افترا، تعرض به زنان و اطفال در 
اماكن عمومی، قذف و ... قابل پیگیری قانونی است كه در زیر به 
آن  ها می پردازیم. شایان ذكر است، برای پیگیری و شكایت علیه 
اشــخاص مذكور، ابتدا باید فرد مرتكب با كارت شناسایی معتبر 
شناسایی شود. ســپس با كالنتری محل هماهنگ شود تا او در 
مدرسه حاضر و صورت جلسه ای تنظیم شود. همچنین، ارتكاب 
جرم و كیفیت آن توســط افراد حاضر، از جمله معلمان دیگر یا 
اولیای حاضر در مدرســه در زمان ارتكاب جرم، به عنوان شهود، 

صورت جلسه شود تا برای اثبات جرم مشكلی ایجاد نشود. 
جرائم در زیر فهرست شده اند: 

توهین از قبیل فحاشــی و به كار بردن الفاظ ركیك كه بیشتر 
از جرائــم دیگر در مدرســه اتفاق می افتد، مطابــق ماده واحدة 
استفساریة مجلس شــورای اسالمی عبارت است از به كار بردن 
الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و ارتكاب اعمال و انجام حركاتی 

كه در عرف موجب تخفیف و تحقیر افراد شود. 
چند شرط وجود دارد كه باید باشند تا جرم توهین محقق شود و 
قابل مجازات باشد. توصیه می شود معلمان گرامی ابتدا این شرط  ها 

را بخوانند و بعد برای شكایت اقدام كنند. 
چرا كه گاهی دیده  شده است، بدون در 

نظر گرفتن شرط های تحقق 
جــرم و در عصبانیت اقدام 
به اعمالی می شــود كه راه 
به جایی نمی برند. از جملة 

شرط ها این است: 

1. رفتار مرتكب باید در عرف 
تحقیر كننده و موهن باشــد؛ 
البته با در نظر گرفتن شــرایط 
مخاطب از لحاظ زمانی، مكانی، 
شخصیتی و اجتماعی. پس اگر 
در عرف مكانی، لفظی یا عملی 
مجازات  قابلیت  نباشد،  ركیك 

ندارد. 
2. مطابق استفساریة باال، لفظ 
یا رفتار توهین آمیز باید صریح یا 
ظاهر باشد. نمی توان تفسیر كرد 
كه مرتكب از گفتن این لفظ یا 
ارتكاب این رفتار چنین و چنان 

قصدی داشته است. اگر این گونه باشد راه به جایی نمی برد. 
3. مخاطب توهین  باید فردی معین باشــد و توهین به جمع، 
اگر قابل انتســاب به فرد فرد آن جمع نباشد، یا توهین مرتكب 

به خودش، به عنوان جرم توهین قابل پیگیری قانونی نیست. 
4. مخاطب توهین باید شخص حقیقی باشد. برای مثال، اگر 
فردی به مدرســه توهین كرد نه به معلمان مدرسه، نمی توان 

به عنوان توهین در مراجع قانونی شكایتی را مطرح كرد. 
5. مخاطب توهین باید زنده باشد، مگر توهین به مرده باعث 

تحقیر و وهن شخص زنده شود و ظاهر یا صریح باشد. 
اگر شــرایط فوق به وقوع بپیوندد، جرم توهین محقق شده و 
در مراجع قانونی قابل پیگیری اســت. مجازات آن نیز مطابق 
مواد 608 و 609 كتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی تعیین 
می شود. توهین ســاده تا 74 ضربه شالق یا پنجاه هزار تا یك 
میلیون ریال جزای نقدی اســت. توهین به مأموران دولتی در 
حال انجام وظیفه و یا توهین به ســبب انجام وظیفه، حبس از 
سه ماه تا شش ماه یا تا 74 ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یك 

میلیون ریال جزای نقدی در پی دارد. 
توهین می تواند هم لفظ ركیك باشــد و هم 
نوشته. فعل، اشاره، پیامك و ایمیل هم 

توهین محسوب می شوند.  
به امید اینكه مشكالت عنوان 
شــده برای معلمان عزیز پیش 
نیاید، ادامة مطلب در شــمارة  

بعد خواهد آمد. 

سزایحرمتشکن
یادداشت

حسین عاملی٭
تصویرگر: میثم موسوی

٭ كارشناس حقوقی اداره كل 
آموزش و پرورش شهر تهران
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 دکتر صادق زاده: هر انســانی، به طــور طبیعی و فطری، هم 
دنبال رفاه، آســایش و لذت بردن حداکثری است و هم دنبال 
کمال طلبی، و دوســت دارد در زندگی به بهترین جایگاه برسد. 
حیات طیبه جمع هر دوی این هاست و به عبارت دیگر زندگی 

مطلوب در چارچوب دین است.
در دعــای ابوحمزة امام ســجاد )ع( می گوییــم: »خدایا مرا از 
کســانی قرار ده که عمرش را طوالنی، عملش را نیکو و نعمتت 
را بــر او کامل می کنی و از او راضی می شــوی و او را به حیات 

طیبه ای زنده می کنی در مداوم ترین سرورها و ...«
ما در سند تحول، در بحث حیات طیبه، نوعی از زندگی را برای 

جوانان ترسیم کرده ایم که دنیا با همة کماالتش در آن باشد.
پیش نیاز این نوع زندگی همان اســت کــه در ادبیات دینی ما 
»فطرت و زندگی عقالنی سالم« نام گرفته است. بنابراین، شروع 
و آغاز تحقق حیات طیبه نیازمند این نیست که از توحید، نبوت 

و معاد و به طور کلی از دین شروع کنیم.
به تعبیر بزرگان، در مسیر کمال، باید ابتدا انسان سالم، معتدل 
و دارای فطرت شــکوفا شده باشــیم. بعد دین می آید و آن را 

کامل می کند.

من فکر می کنم توجه به جنبة عقالنی و فطری که در وجود همة 
افراد قرار دارد، به عنوان نقطة عزیمت و شروع تحقق حیات طیبه 

خوب است و الزم نیست نقطة عزیمت ما توحید یا دین باشد.
نگاه ما این است که تربیت دینی در تربیت اخالقی محاط است 
و تربیت اخالقی نقطة شروع حیات طیبه است تا فرد از فضای 

حیوانیت بالفعل فاصله بگیرد.
این روزها برخی از جوانان می گویند ما رفتیم مثالً  ژاپن یا فالن 
کشــور که مردم آنجا دین و اعتقادات ما را ندارند، اما آدم های 

خیلی خوبی هستند.
این فقط مال زمان امروز نیســت. زمانی، جود و بخشش حاتم 
طایــی که کافر هم بود، مورد تأییــد و تأکید پیامبر )ص( بود. 
چون جود و بخشــش یک ُحســن ذاتی اســت. راستگویی و 

امانتداری جزو ارزش های ذاتی است.
مــا می خواهیم بچه ها را به اخالق حســنه دعوت کنیم و برای 
این  کار الزم نیست آن ها را به توحید و نبوت و دین گره بزنیم. 
بخشــی از ارزش های مورد قبول خداوند کریم، جزو ارزش های 
دینداری نیســتند. یعنی شما می توانید دیندار نباشید ولی آن 

ارزش ها را داشته باشید.

گفت وگو از نصراهلل دادار
عكاس: غالمرضا بهرامی

اشاره
دومین نشســت گروهی از معلمان و مدیران مدرسه ها با دکتر علیرضا صادق زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و 
یکی از طراحان و دست اندرکاران تولید سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با عنوان: »چگونگی تحقق حیات طیبه در مدرسه های 

کشور« در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی برگزار شد.
دکتر صادق زاده در این نشست، ضمن تشریح راه های تحقق حیات طیبه در مدرسه های کشور، به سؤاالت حاضران پاسخ داد.

او معقتد است، مدرسه ها پیشروی سند تحول و تحقق حیات طیبه هستند و مدیران و معلمان می توانند نقش مهمی را در اجرای 
سند تحول ایفا کنند. اجرای حیات طیبه از پایین  به باال امکان پذیر است و با صدور دستورات باال و پایین محقق نمی شود. 

دومین نشست 
 معلمان با 

 دکتر علیرضا صادق زاده 
دربارۂ تحقق حیات طیبه 

بایکگلهمبهارمیشوددر مدرسه ها

مقاله
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شاید کســی بگوید حیات طیبه قابل تحقق 
نیست، اما من از او سؤال می کنم آیا ارزش های 
انسانی و عقالنی در هیچ مرتبه اش قابل تحقق 

نیست؟
نکتة دیگری که دربــارة تحقق حیات طیبه در 

مدرســه باید روی آن تأکید کنم، این است که برای 
داشــتن حیات طیبه، الزم نیست که با استدالل و اقناع فکری 
شــروع کنیم. ما باید مزة حیات طیبه را به بچه ها بچشانیم تا 

آن ها در عمل حیات طیبه را حس و تجربه کنند.
اگر ما مدرســه ای داشته باشیم که در آن دروغ و ظلم نباشد و 
در آن فضای صمیمی و دوســتانه حاکم باشد و کرامت انسان 
حفظ شود و دانش آموزان احساس کنند حرمت دارند، به راحتی 

جذب این محیط می شوند و از آن لذت می برند.
برای اجرای حیات طیبه حتی الزم نیســت اسم حیات طیبه 
را بیاوریم. ما باید محیط مدرسه را برای دانش آموزان مطلوب، 

جذاب و شیرین کنیم.
دکتر سرکارآرانی می گوید: »مهم ترین کاری که ژاپنی ها در 
100 سال پیش انجام دادند، این بود که کاری کردند تا بچه ها 
مدرســه را دوست داشته باشند و مدرسه برای بچه ها جذاب و 

شیرین باشد.«
مدیر و معلم مدرسه باید محیط مدرسه را مانند محیط مسجد 
مقدس بدانند و در آنجا کار بد انجام ندهند و حرمت مدرســه 

را نگه دارند.
ما معلمان، مثل همة انســان ها، ممکن اســت اشتباه کنیم و 
عصبانی شویم، ولی باید در مدرسه عصبانیت خود را بروز ندهیم 

و با بچه ها با خشونت رفتار نکنیم.
تا مدرسه برای بچه ها حالت قفس دارد، هرچه در آن حرف های 
خوب بزنیم، فایده ای ندارد. تا مدرســه مــکان تلخکامی برای 
دانش آموزان اســت، فایده ای ندارد. اگــر ما به این نکات توجه 
داشته باشیم، بچه ها دعوت به حیات طیبه را بدون دردسر و با 

همة وجودشان می پذیرند.

دیدگاه ها و سؤاالت معلمان
در ادامة این نشست، تعدادی از معلمان،  ضمن ارائة دیدگاه ها 
و نظرات خود و طرح ســؤال، پیشنهاد هایی برای اجرای هدف 

حیات طیبه ارائه کردند که چکیدة آن ها به شرح زیر است:
 محسن صنایع پسند: »ساختارها و قوانین و آیین نامه های 
موجود در آموزش وپرورش مانع تحقق حیات طیبه اند. ما این 
کارها را به عهدة معاونت  پرورشی گذاشته ایم. ما آموزش را از 
پــرورش جدا کرده ایم و آن ها را دو وظیفة متفاوت می دانیم، 
ولی ســند تحول این را نمی گوید. در حــال حاضر خیلی از 
معلمــان، وظیفه ای بــرای تحقق حیات طیبه در مدرســه 
احساس نمی کنند. فضای حاکم بر مدرسه های ما برای انجام 
چنین کاری مهیا نیســت و هر کسی کار خودش را می کند. 

بنابراین، الزم اســت یک نقشة راه یا قانون 
یا آیین نامه برای اجــرای حیات طیبه در 
مدرســه ها تهیه شــود تا مشخص کند هر 
مدیری یا معلمی در دوره های گوناگون چه 

وظایفی در این باره دارد.«

 الهه امیری مدیر دبستان شاهد منطقة ۱۱: به نظر من، مدیران 
و معلمان مدرسه ها باید پیشقدم تحقق مراتب اولیة حیات طیبه 
باشند. ما این کار را در مدرسة خودمان کرده ایم و اثرات خیلی 
خوبی روی بچه ها داشــته است. برای نمونه، ما سعی کردیم در 
حفظ و انجام نظافت مدرسه خودمان پیش قدم باشیم. انجام این 
کار دانش آموزان را نیز تشــویق کرد خودشان در این کار انجام 

وظیفه کنند.

 دکتر سمیه لیاقت: ما در این ســال ها زیاد به سمت ظواهر 
رفتیم و کاری به راســتگویی، عدالت و حفــظ کرامت بچه ها 
نداشــتیم. آیا اگر قرار باشــد مــا حیات طیبــه را اجرا کنیم، 
می توانیــم از ظاهرگرایی افراطی فاصلــه بگیریم و برای مثال، 
اگــر معلم خانمی بود که صالحیت های معلمی را خیلی خوب 
داشت، حجاب هم داشــت، اما چادری نبود، او را برای معلمی 

مدرسه انتخاب کنیم؟

 فاطمه شبیری: اخالق مذمومه یک مزرعة بد است. این طور 
نیســت که بگوییم این آقا یا خانم خیلی آدم خوبی است، فقط 
دروغ می گوید یا فقط غیبت می کند. هر کدام از این ها می تواند 

یک مزرعة بد باشد.

 محمدرضا حشمتی: مدیریت زمینه سازی یا بسترسازی برای 
تحقق حیات طیبه دســت چه کســی یا کسانی است؟ متولی 

تحقق حیات طیبه کیست؟

 نصراهلل دادار: جایگاه آزادی در تحقق حیات طیبه کجاست؟ 
مدیــر و معلم چقدر آزادی دارند که در مدرســه به ارزش های 

انسانی و اخالقی توجه داشته باشند؟
سؤال دیگر اینکه، فضای فعلی حاکم بر مدرسه های ما فضایی 
دینی و حتی تندروانه است و هدف اصلی مدیر و معلم پرورشی 
مدرســه ها تربیت افراد متقی و متدین است. آیا به نظر شما در 
این فضا می توان مراتب اولیة حیات طیبه را که به فرمایش شما 

فطری و عقالنی است، تحقق بخشید؟

پاسخ به سؤاالت
 دکتر صادق زاده: یکی از دوســتان پیشنهاد کرد برای تحقق 
سند تحول یا حیات طیبه قوانین یا آیین نامه هایی تهیه شوند 
تا ضمن تعیین مراتب آن در هر دورة تحصیلی، اجرایی شوند. 

برایایجادشرایط
حیاتطیبه،الزم
نیستاسمحیات
طیبهرابیاوریم.ما
بایدمحیطمدرسه
رابرایدانشآموزان
مطلوب،جذابو
شیرینکنیم
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اما تجربة من در هفت ســالی کــه از اجرای 
ســند تحول می گذرد، این اســت که تحقق 
حیات طیبه نباید از طریق مسئوالن باالدستی 
پیگیری شــود، بلکه باید از پایین به باال انجام 

شود.
مــن معتقدم، کار حیات طیبه بایــد از پایین و در 

مدرسه شروع شود. کسی نباید بگوید با یک گل بهار نمی شود. 
در حوزة تعلیم وتربیت با یک گل هم بهار می شود و هر معلمی 
در کالس خود می تواند نقش گل را ایفا کند و کالس را بهاری 

 کند.
من واحد ایجاد تحول و تحقق حیات طیبه را مدرسه می دانم. 
صدور بخش نامه و آیین نامه از ســوی باالدســتی ها مشکل را 
حل نمی کند و مانعی را برنمی دارد. پس شــروع این کار باید از 

مدیران و معلمان باشد.
معلم باید از کالس خودش و مدیر باید از مدرسة خودش آغاز 
کند. البته بنده هم قبول دارم که در مدرسه  های ما، آن قدر راه 
را با صدور قوانین و آیین نامه ها بســته اند که پدر مدیر و معلم 

برای اجرای این کار در می آید.
نکتة بعدی این اســت که آموزش ارزش های حیات طیبه با 
عمل کردن به آن ها امکان پذیر اســت و با آموزش شــناختی 

محقق نمی شود.
ما بایــد در عمل به ارزش های حیات طیبــه مانند توجه به 
نظافت، نظم، راســتگویی، عدالت خواهی و حفظ حرمت افراد 
پایبند باشــیم. نباید مرتب به بچه ها فقط اطالعات بدهیم و از 

عمل خبری نباشد.
تربیــت بچه ها با عمل امکان پذیر اســت. اکثر آثار تربیتی ما 

مربوط به کسانی است که اهل عمل بوده اند.
متأســفانه ما بچه ها را با بحث های ارزشی بمباران کرده ایم، 
ولــی در عمل برای آن ها کار نکرده ایــم. نظام آموزش وپرورش 
ما به شــدت دنبال دانش گرایی و حداکثر استدالل گرایی است. 
اگر معلم حرمت دانش آمــوز را نگه دارد و به او احترام بگذارد، 
دانش آموز منقلب و جذب او می شود. محبت بدون قید و شرط، 
انســان ها را تکان می دهد. محب دین نیاز به رفتار های عاطفی 

دارد.
نکتة دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که ما به فضا 
و جو تربیتی نیاز داریم. حیات طیبه در فضا و جو تربیتی محقق 
می شود. االن در کشورهای دیگر هم بحث تربیت محیطی خیلی 
مورد توجه است. تربیت محیطی از بحث هایی است که در کشور 
ما نسبت به آن غفلت شده است. به همین دلیل، نقش مدیران 
مدرســه ها خیلی اهمیت دارد. آن ها می توانند با کمک معلمان 
فضا و جو تربیتی خوبی در مدرسه ایجاد کنند. بچه ها محیطی 
می خواهند که در آن لذت ببرند و کامیاب شوند. اینجاست که 
مدیران ما باید خیلی فهمیده باشند. مدیران ما نباید ظاهرگرا 
باشــند. ظاهرگرایی پدر حیات طیبه را در می آورد. ما عبارت 

حیوان متشرع را داریم؛ یعنی کسی که ظاهر 
دارد، ولی بدتریــن جنایت ها را در پس این 
ظاهر انجام می دهد. حفظ ظاهر خوب است، 
ولی باید قبل از هویت  دینی، هویت انســانی 

داشته باشد.
در متون دینی است که التنظروا الی کثرت الرکوع 
والســجود، بل انظرو الی صدق الحدیث و اداء االمانه. یعنی نگاه 
نکنید به زیادی رکوع و ســجود افراد، نگاه کنید به صداقت و 

امانتداری انسان ها.
ما در سند تحول گفته ایم هویت انسانیـ  اسالمی تا به هویت 
انسانی توجه شــود. هدف ما این نیست که افراد نماز بخوانند، 
روزه بگیرند و حتی نماز جماعتشــان ترک نشــود، ولی اهل 

اختالس، دروغ و غیبت باشند.
در آموزش وپرورش حتمًا باید به  هویت انســانی توجه جدی 

شود.
دربارة مدیریت حیات طیبه هم سؤال شد. من اصل را مدیران 
مدرسه می دانم، نه مدیران ارشــد ستادی. در سند تحول هم 
آورده ایم: »مدرسه نقطة شروع تحول در جامعه است.« اگر قرار 
باشد جامعه درست شود، باید از مدرسه آغاز کرد. ما باید دست 
مدیر و معلم را باز بگذاریم تا برای تحقق حیات طیبه ابتکارات و 
ابداعاتی داشته باشند. الزم نیست با تعیین اهداف زیاد و قوانین 

و آیین نامه های فراوان، دست مدیر و معلمان را ببندیم.
در ژاپن، برای نظام ابتدایی، فقط ســه هدف تعیین کرده اند: 
صداقت، کار گروهی و احترام به بزرگان. وقتی اهداف زیاد شد، 

نمی توان آن ها را محقق کرد.
من معتقدم، به مدیران و معلمان آزادی عمل بدهیم و کارها 

را از تمرکزبخشی خارج کنیم.
حتی در برنامة درسی هم باید شکل اختیاری و انتخابی دیده 
شــود. الزم نیست همه اش الزامی باشــد. این از ابداعات سند 

تحول بوده است. ما به آزادسازی برنامة درسی معتقدیم.
نکتة  دیگر این اســت که نباید وظایف آموزشی  و پرورشی در 
مدرســه ها تفکیک شوند. معلم را باید به مثابة مربی ببینیم نه 

در مقابل مربی.
این تفکیک از تفکیک های خطرناک اســت که ما در ســند 

تحول آن را از بین بردیم.
اگر قرار اســت حیات طیبه محقق شــود، همه باید دست به 

دست هم بدهند.
نکتة آخر موضوع ارزیابی اســت. به اعتقاد ما، الزم نیســت 
همة مدرســه های کشور را با اســتانداردهای واحد و یکسان 
جلو برد. ما باید به تنوع اســتانداردها قائل باشیم. ما در مبانی 
نظری گفتیم که خوب اســت هر مدرسه ای برای خودش یک 
چشم انداز خاص داشته باشد و ضمن توجه به شایستگی های 
پایه و ملی، بخشــی از شایســتگی ها را متناسب با چشم انداز 

خودش ببیند.

تربیتاخالقی
نقطهءشروعحیات
طیبهاستتافرد
ازفضایحیوانیت
بالفعلفاصلهبگیرد
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یادگیریمسئلهمحور

یادداشت

محمد  آذین٭

٭ مدیر مدرسة سراج، منطقة 22 تهران

یكی از دغدغه های همیشگی معلمان از یك سو و طراحان و سیاست گذاران نظام آموزشی از سوی دیگر این است كه چه طور 
می توانیم فرایند آموزش دانش آموزان را مفید تر پیش ببریم. آنچه امروزه در بسیاری از مدرسه ها جریان دارد، بیش از آنكه قوة 
انتخاب گری دانش آموز را تقویت كند، به او می آموزد كه حق انتخاب ندارد و بیش از آنكه احساس مسئولیت او را نسبت به 
زندگی خودش و دیگران رشد دهد، او را به انسانی مصرف كننده و متوقع تبدیل می كند. در این فضا، ارزش های واقعی جای خود 
را به ارزش های موقتی و اعتباری مانند نمره و رتبه می دهند. در نهایت، ما با دانش آموزان و دانش آموختگانی روبه رو هستیم كه 
وقتی بر سر سه راهی ارزش های واقعی، مسائل واقعی زندگی و معیارهای نظام آموزشی قرار می گیرند، به اجبار معیارهای نظام 

آموزشی را برمی گزینند و به تدریج دو مهم دیگر را به فراموشی می سپارند. 
به عنوان راه حل مسئلة جدایی آموزش از زندگی و ارزش های واقعی، اجرای الگوی یادگیری مسئله محور را پیشنهاد می كنیم. 

در ادامه، پس از روشن كردن تعریفمان از مسئله و نكاتی دربارة اجرا، فرایند اجرای این الگو را به طور خالصه مرور می كنیم. 
مسئله: به موقعیتی می گوییم كه در آن، در راه دستیابی به ارزش های واقعی مانعی وجود دارد. این تعریف می تواند به انتخاب 
درست تر مسئله كمك كند و تفاوت میان مسئله و عنوان های برخی پروژه ها در فضاهای رایج پژوهش دانش آموزی را روشن 
كند. زمانی مسئله وجود دارد كه پای دستیابی به ارزش های واقعی در میان باشد، نه اینكه صرفاً برای نمره گرفتن یا شركت در 

نمایشگاه و جشنواره  كاری انجام شود. 
انواع مسئله: مسئله، یا مشكل است یا فرصت. مشكل موقعیتی است كه ارزشی در آن ضایع می شود؛ مثاًل كثیف بودن 
سرویس های بهداشتی مدرسه كه ارزش سالمتی بچه ها را ضایع می كند. فرصت هم موقعیتی است كه می توان در آن به ارزش 
جدیدی دست یافت؛ مثاًل خوش بو و خوش منظر كردن سرویس های بهداشتی مدرسه، چرا كه می تواند زمینة دستیابی به 

ارزش واقعی ارتباط دانش آموزان با زیبایی ها را فراهم كند. 
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نكاتی دربارۂ اجرا 
1 این الگو را می توانید با دانش آموزان پایة سوم 
ابتدایی به باال اجرا كنید. دانشجویان و بزرگ  ساالن 
هم می توانند مخاطبان این شــیوه باشند. هر چند، 
به دلیل اینكه عناصر خالقیت، فطرت، یادگیرندگی 
و مسئولیت پذیری محل های پیوند اصلی این الگو با 
دانش آموزان هستند، معمواًل كیفیت اجرای الگو در 
سنین پایین تر بیشــتر از دوره های دانشگاه و باالتر 
خواهد بود. تجربة ما هــم این نتیجه گیری را تأیید 

می كند.
2 معلم نقش راهبــر را دارد. راهبر نه معلمی 
اســت كــه همه چیــز را از پیــش می دانــد و نه 
تســهیل گری اســت كه هیچ چیز نمی داند. راهبر 
تــالش می كند بــا یادآوری های ظریــف، به جا و 
كم تعــداد در مواقع خاص، قوای خالقیت، فطرت، 
یادگیرندگــی و مســئولیت پذیری دانش آمــوز را 

كند.  تحریك 
3 این الگــو را می توان به شــكل های متنوع و 
با محدودیت هــای زمانی متفاوت اجــرا كرد. مثاًل 
می توانید یك ساعت درسی در هفته را به اجرای آن  
اختصاص دهید. یا یك كالس فوق برنامه با این الگو 
داشته باشید. یا یك كار سوق1، شاید هم یك اردو را 
با این روش طراحی و اجرا كنید. حتی می توانید آن 

را در فضای مجازی اجرا كنید! 
نگاهــی  مســئله محور  یادگیــری  الگــوی   4
فرارشــته ای دارد، اما می تواند با محوریت یك رشته 
یا موضوع خاص علمی هم اجرا شــود. بنابراین، هم 
آموزگاران ابتدایی، هم دبیران درس های تخصصی و 
هم عزیزانی مثل معاون پرورشی می توانند آن را در 

مدرسه اجرا كنند. 
5 یکــی از نکات مهم در طول اجرای این الگو، 
نظم و مستند ســازی اســت. بچه ها باید خروجی 
تمام مراحل را روی كاغــذ ثبت كنند. اینكه كدام 
مســئله ها انتخــاب شــدند و چگونه حل شــدند، 

اهمیتی ندارد. 
6 و نكتة نهایــی آنكه این متن و راهنما برای 
معلمان و به صورت عمومی نوشــته شده است، نه 
برای دانش آموزان و دور ه ای خاص. الزم اســت با 
در نظر گرفتن ســن و شــرایط بچه هــا و زمان و 
امكاناتی كه در اختیار داریم، آن را به خوبی اجرا 

كنیم.

چند نمونه از مسائل دانش آموزان
- مدیریت آب در مدرسه )فرصت( 

- پرورش گیاهان دارویی در روستا )فرصت(
- تأمین هزینه های مدرسه )فرصت(

- خدمت رسانی به محله )فرصت( 
- دل كندن از بازی رایانه ای )مشكل( 

- مشكل با خواهر و برادر كوچك تر )مشكل( 
- خجالت كشیدن از گرفتن حق )مشكل( 

- بوی بد جوراب در نمازخانة مدرسه )مشكل( 

فرایند اجرا 
را گروه بنــدی كنید! گروه بندی  بچه ها  ابتدا  گروه بندی: 
می توانــد به صورت تصادفی یا به انتخــاب خود بچه ها انجام 

شود. 
آماده سازی: همــة بچه ها را یك جا جمع كنید و بخواهید 
مشــكالت یا فرصت های محیط مدرســه )مسجد و اردوگاه( 
را بلند بگویند. بعد بپرســید »چه كســی باید این مسائل را 
حل كند؟« و اجازه بدهید بچه ها پاســخ بدهند. بعد از مدتی 

بپرسید »خودتان نمی توانید این ها را حل كنید؟!« 
با ایــن كار حس توانســتن و مســئولیت پذیری بچه  ها را 

تحریك كرده اید. 
كشف مسئله: بــه گروه ها مأموریت و زمان بدهید كه در 
محیط به كندوكاو بپردازند و مشكالت و فرصت های موجود 
در محیط را كشف كنند. هر گروه برگه ای سفید یا كاربرگی 
از پیش آماده شــده دارد و تالش می كند هیچ موردی را از 

قلم نیندازد. 
انتخاب مسئله: انتخاب مســئله مهم ترین مرحله است. 
آنچه بچه ها را به سمت این انتخاب هدایت می كند، قلبشان 
اســت و قلــب بچه ها پاك تــر و دســت نخورده تر از قلب ما 
بزرگ ســاالن اســت. انتخاب های بچه ها، برخالف بســیاری 
از انتخاب های بســیاری از بزرگ ســاالن، براســاس منافع 
كوتاه مدت شــخصی نیســت؛ هــر چند عوامل بســیاری بر 

انتخاب های بچه ها و ما تأثیرگذارند.
در این مرحله، بچه ها در هر گروه فهرســت مسئله هایشان 
را اولویت بنــدی می كنند تا بتوانند مســئلة نهایی را انتخاب 
كنند. نكتة مهم اینجاســت كه در نهایــت، انتخاب كاماًل با 
خود بچه هاســت و شــما صرفًا نقش راهبری و ایجاد کنندة 

زمینه برای انتخاب را دارید. 
نقــش راهبری با مداخله در تصمیم  نهایی بچه ها ســازگار 
نیست و صرفًا زمینه سازی و یادآوری ظریف مبتنی بر فطرت 
اســت. هر انتخاب تنها در صورتی رشــد می یابد كه انتخاب 

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۷ ۱۶



جمع بندی 
در این راهنما، به طور خالصه به شــرح روش اجرای الگوی یادگیری 
مسئله محور در مدرسه پرداختیم. در طراحی این الگو از مبانی تربیت 
اســالمی بهره  گرفته ایم كه در جای خود قابل شرح و بسط و بررسی 

هستند. 
امیدواریــم آشــنایی با ایــن الگــو ایده هایی را بــرای جهت دهی 
یك پارچه سازی فرایند یادگیری با نظام ارزشی و مسائل واقعی زندگی 

دانش آموزان در اختیار معلمان و مربیان عزیز ایران قرار دهد.  

خود بچه ها باشــد نه شــما. نقش راهبری خود را با در نظر 
داشتن نكات زیر انجام دهید. 

1 هر چــه كندوكاو بچه هــا و تعداد مــواردی كه ثبت 
می كنند بیشتر باشد، بهتر است. 

2 مســائلی در اولویت قرار می گیرند كه حل شدن آن ها 
ارزش های مهم تری ایجاد می كند. برای نمونه، مســئله ای را 
كه حل آن زحمات خدمتگزار مدرســه را كم می كند، نسبت 
به مســئله ای كه حــل آن به فروش یــك خوراكی جدید و 

خوشمزه در بوفة مدرسه می انجامد، در اولویت قرار دارد. 
3 مســئله هایی كه عمومیت بیشــتری دارند در اولویت 
قرار می گیرند. مثاًل اگر این مســئله در عین اینكه مســئلة 
مدرســة ماست، در بسیاری از مدرســه های دیگر هم وجود 

دارد، حل آن اولویت پیدا می كند. 
4 مسئله های واقعی عمومًا در دسته بندی های دانشگاهی 
علوم جا نمی گیرند و فرارشته ای هستند. یكی از دالیل مهم 
ناكارامدی دانش آموختــگان در فضای واقعی جامعه، تربیت 
رشته محور و موضوع محور به جای تربیت مسئله محور است! 
حتی اگر معلم یك درس تخصصی هســتید، به بچه ها اجازه 
بدهید فراتــر از موضوعات و قالب های كلیشــه ای آن پرواز 
كنند و ذهنشــان با مســائل واقعی تماس پیدا كند. وقتی از 
شكار مســئله برگردند، برای حل آن، ســراغ موضوع درس 
شــما  خواهند آمد و احتمااًل درس شــما در حل مسئله شان 

محوریت خواهد داشت. 
5 هر چه مســئله ای به فضای زندگــی بچه ها نزدیك تر 
باشــد و خودشان آن را لمس كرده باشند، از اولویت  انتخاب  
شــدن برخوردار خواهد بود. این مهم اســت كه بچه ها ابتدا 
نســبت به محیط زندگی خودشان احساس مسئولیت داشته 

باشند. 
شرح مســئله: بعد از پایان مرحلة انتخاب مسئله كه هر 
گروه به  صورت جداگانه انجام داد، بچه ها باید در گروهشــان 
در مورد شــرح و ابعاد مســئله گفت وگو كننــد و اگر زمان 

كافی دارند، با پرس وجو، مشــاهده، جســت وجو، مطالعه و 
دیگر روش های كســب اطالعات، مسئلة انتخاب شده و ابعاد 
و پیامدهای حاصل از حل آن را روشــن كنند و بنویســند؛ 
مواردی مانند اینكه مســئلة ما دقیقًا چیســت؟ چه ابعادی 
دارد؟ چند نفر با آن درگیر هستند؟ اگر حل شود، چه افرادی 
یا موجوداتی از آن ســود می برند و چه سودی می برند؟ برای 
حل آن به چه دانش ها و مهارت هایی نیاز داریم؟ و مهم تر از 

همه چه انتظاری از حل این مسئله داریم؟ 
حل مسئله: شاه كلید این مرحله به كارگیری توانایی تفكر 
واگرای بچه هاســت. بچه ها مسئله ای دارند كه آن را از میان 
تعدادی مســئله انتخاب كرده اند، چون به نظرشــان رسیده 
است این مسئله نسبت به دیگر گزینه ها ارزش باالتری برای 
حل شــدن دارد. آن را تشریح كرده و ابعادش را تا حدودی 
مشــخص كرده اند. حاال نوبت ایده پردازی برای حل مســئله 
اســت. با اجرای روش »بارش فكری« بــرای تولید ایده های 

خالق، حل مسئله را راهبری كنید! 
جمع بندی ایده ها برای رســیدن به راه حل نهایی از طریق 
اولویت بندی و حذف و ادغــام ایده ها صورت می گیرد. مهم 
اســت كه بچه ها هنگام جمع بندی ایده ها به قابل اجرا بودن 

راه حل توسط گروهشان توجه داشته باشند. 
اجرای راه حــل: گروه ها در ایــن مرحله ابتــدا برای 
اجرای راه حلشــان برنامه ریزی می كنند. یعنی مواد، وسایل 
و كارهایــی را كه بــرای اجرای راه حل به آن هــا نیاز دارند 
مشــخص می كنند. زمان بندی اجرا و تقســیم كارها در این 

مرحله انجام می شود. 
سپس طبق برنامه ریزی خود امكانات الزم را تهیه می كنند 

و كارها را انجام می دهند تا تمام برنامه اجرا شود. 
گرفتن بازخورد: هنوز یك مرحلة مهم دیگر باقی مانده 
اســت: گرفتن بازخورد از اجرا. در ایــن مرحله، بچه ها طبق 
آنچه در مرحلة تشریح مسئله نوشته اند، بررسی می كنند كه 

راه حلشان چقدر انتظارات اولیه شان را برآورده است. 

 پی نوشت
1. كار سوق همان Workshop است و به دورة آموزش كوتاه مدت دربارة موضوعی خاص گفته می شود.
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سعیده باقری

هوایتازه
اشاره

از زیبایی های معلمی، پویایی آن اســت. در هر گوشه از کشور، معلمانی هستند که همیشه حس تازگی و سرزندگی را منتشر می کنند. 
شاید راز و رمز آن در جویایی آن ها باشد. همیشه به دنبال راه های تازه هستند تا نشاط و شادی را با خود به کالس درس ببرند و این حس 
جست وجوگری و آمادگی برای یادگیری را به دانش آموزان خود نیز منتقل کنند. گفت وگو با ایشان حال وهوای آدم را عوض می کند، مانند 
حال و هوای اواخر اسفند که نوید نو شدن سال را می دهد. 26 اسفند 1396 ساعت 11 در ادارة آموزش وپرورش منطقة »سراوان« از استان 
سیستان وبلوچستان، با آقای سالم دهواری، یکی از معلمان خوب این دیار، دیدار کردیم. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد تکنولوژی 

آموزشی هستند. دبیر کاروفناوری بوده اند و در حال حاضر معاون اجرایی »آموزشگاه نمونه مصطفی خمینی« شهرستان سراوان هستند.
گفت وگوی زیر حاصل این دیدار است.

 لطفًا کاری را که انجام دادید،  توضیح دهید.
کاری کــه انجــام دادیم، اســتفاده از کدهــای QR 1 در آموزش 
و ارزشــیابی دانش آموزان اســت. با اســتفاده از برنامه ای به اســم 
»plickers«، بــه هر دانش آموز یک کد اختصاصی می دهیم و آن را 
روی کارت پرینت می گیریم. پرســش ها را با کمک ویدئو پروژکتور 
یا تختة هوشــمند نشان می دهیم و دانش آموزان با در دست گرفتن 
کارت خود پاسخ درست را اعالم می کنند. پاسخ ها را از طریق اسکن 
کارت هــا دریافت می کنیم و با توجه به اینکه قباًل در اپلیکیشــن، 
پاسخ های صحیح را وارد کرده ایم، بالفاصله تصحیح می شود و نتایج 
را روی تخته نمایش می دهیم.  وقتی از فناوری اســتفاده می کنیم، 
عالوه بر ارزشیابی، به جذابیت کالسمان افزوده می شود. دانش آموزان 
هم باز خورد خود را ســریع می گیرند. کل فرایند در مدت کوتاهی 

اجرا می شود.

 یعنی برای این کار آزمون کالسی باید تستی باشد؟
بله، چهارگزینه ای باید باشــد. معلم تدریــس می کند و همانجا به 
دانش آمــوزان تمرین می دهــد. دانش آموزان جواب هــا را با توجه به 
گزینه های مطرح شده ارائه می دهند و پاسخ ها همانجا بررسی می شوند.

 ویژگی  این کارت ها چیست؟
ایــن کارت ها از طریق همان برنامه قابل دریافت اند و با یک جلســة 
آموزشی در ابتدای سال تحصیلی، دانش آموزان یاد می گیرند با قراردادن 

کارت خودشان، در جهت مناسب پاسخ مورد نظر را ارائه دهند.

 به نظر می رســد برای تکمیل روش های تدریس 
عملکــردی،  از ایــن روش ها می تــوان برای 

آزمونک های پایان هر جلسه استفاده کرد.
بله و خوبی آن این است که نتایج کل آزمون ها 

در سایت موجودند. می توانید آن ها را تحلیل 
و هر زمان که بخواهید از آن ها اســتفاده 

کنید.

امکان  این  از  آیا می توان   
به صورت  برای کل مدرســه 

هماهنگ استفاده کرد؟
بله، اتفاقًا یک پیشنهاد این است 
که کدهــا را پرینت بگیرند و در 

گفتوگو

کد QR کالس ها
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دفتر مدرسه بگذارند. هر معلمی که نیاز دارد، برگه ها را با خودش به کالس 
ببرد. در این روش، هر معلم با نام کاربری خودش، وارد برنامه می شود و 
آزمون خود را طراحی می کند. برای طراحی آزمون  هم می تواند از بانک 
سؤالی که قباًل ایجاد کرده است استفاده کند. با این کار سابقة آزمون های 

قبلی هم در اختیار معلم قرار می گیرد.

 شما چطور به این ایده رسیدید؟
رشتة من »تکنولوژی آموزشی« است و خیلی به استفاده از فناوری در 
کالس درس عالقه دارم. خیلی اتفاقی در مورد موضوع دیگری جست وجو 
می کردم که با این سایت آشنا شدم. وقتی از آن استفاده کردم، پاسخ هایی 
که دریافت کردم، خوب بود. بعد ســعی کــردم آن را با روش های دیگر 

تلفیق کنم.

 این نرم افزار تا به حال چه کمکی به شما کرده است؟
به طور کلی باید فلسفة فناوری برایمان روشن باشد. خیلی از همکاران 
ما فناوری را هدف می دانند. یعنی نهایت کارشان این است که به فناوری 
برسند و تمام. گاهی هم فقط نگاه ابزاری دارند. در حالی که می توانیم به 

فناوری با دیدگاه حل مسئله نگاه کنیم.

 مزیت های آن عالوه بر سرعت چیست؟
اولین مزیت  همان سرعت است. یعنی جمع آوری سریع پاسخ های بچه ها. 
مزیت  بعدی شــور و هیجانی است که به کالس درس می دهیم. معمواًل 
بچه ها از آزمون  فراری هستند، اما وقتی با این برنامه ارزشیابی می کنیم و 
دانش آموز بازخورد سریع را به صورت گرافیکی و نمودار می بیند، برایش 

جذاب است.

 اگر تختة هوشمند یا پروژکتور نباشد، نمی توان از این روش 
استفاده کرد؟

معمواًل این گونه است که داخل برنامه می توانیم از بین سؤال های قبلی 
که تاریخچة آن ها را داریم، انتخاب کنیم یا سؤال را بنویسیم که بالفاصله 
پس از فراخوانی یا ارسال، روی تخته می آید. کافی است اینترنت باشد تا 
هماهنگی برقرار شود. اگر پروژکتور هم نباشد، می توان سؤال را روی تخته 
نوشت یا روی برگه در اختیار دانش آموزان گذاشت یا حتی سؤال را برای 

بچه ها خواند.

 برای فعالیت هــای گروهی چطور از این 
فناوری استفاده می کنید؟

یک نفــر را به عنــوان نمایندة گروه 
انتخاب می کنیــم تا کارتش را به 
نمایندگی از اعضا نشان دهد. 
می توان گروه ها را در برنامه 
تعریــف کــرد و حتی 
گروه بندی را تغییر داد.

 طرح دیگری 
هــم در زمینة 
بهسازی فرایند 
یادگیری دارید 
مطرح  کـــه 

کنید؟
با استفاده از همین کدها یک بازی  طراحی کرده ام که ایدة آن را از یک 
معلم خارجی گرفته ام. من از آن اســتفاده کردم و مدیر مدرسه با وجود 
اینکه مدرسه هزینه های دیگری هم داشت، اولویت را به این کار داد. هفت 
»تبلت« برای مدرسه تهیه شد و از آن ها برای این بازی استفاده کردیم. به 
هر گروه پنج تاس دادیم که روی هر وجه آن ها یک کد نصب شده بود. هر 
گروه تاس ها را انداختند، کد را با تبلت اسکن کردند و به سؤال مربوط به 
آن پاسخ دادند. با توجه به اینکه در درس فناوری روی مستندسازی هم 
تأکید شده است، قرار شد هر گروه کار خودش را نیز مستندسازی کند. 

االن در این تبلت ها کار دانش آموزان به صورت مستند وجود دارد.

 بچه ها به راحتی از عهدة آن برمی آیند؟
بله، با یک آموزش اولیه از عهدة کار برمی آیند، چون با نســلی سروکار 
داریم که در فناوری از معلمان خود جلوتر هستند و خیلی زود با آن ارتباط 
برقرار می کنند. بچه های نسل بعد بومیان دیجیتال2 هستند و نمی توان 
با شیوه های قدیمی با آن ها کار کرد. ما معلم ها باید خودمان را به بچه ها 
نزدیک کنیم. حتی در دورة ابتدایی هم بچه ها می توانند ارتباط برقرار کنند. 
بچه های ما االن از سن قبل از دبستان با گوشی های هوشمند کار می کنند 

و نمی توان با روش های دیگر با آن ها کار کرد.
موضوع دیگری که در آموزشگاه خودمان در قالب »اقدام پژوهی« در حال 
انجام است، »بازی انگاری«یا »بازی وارسازی«3 است. در مقاله ای در مجلة 
»رشد مدرسه  فردا« هم به آن پرداخته اند. ما روی بازی ها کار کرده ایم و 
عناصری را که بازی را برای بچه ها و بزرگ تر ها جذاب می کند، استخراج 

کرده ایم.

 اگر فعالیت دیگری هم دارید بفرمایید.
عالوه بر این فعالیت ها، از »واقعیت افزوده« هم اســتفاده کرده ایم. 
فیلم هــای آموزشــی را به برخی صفحــات کتاب اضافــه کرده ایم. 
دانش  آموزان می توانند با اسکن صفحة مورد نظر توسط تبلت یا گوشی 
هوشمند،  به فیلم های آموزشی دسترســی داشته باشند. از این ابزار 
می توان برای کالس معکوس استفاده کرد؛ به خصوص در درس هایی 
مانند ریاضی که دانش آموزان ضعف دارند و نیاز دارند درس برایشــان 
تکرار شــود. االن هم خوش بختانه همه به اینترنت دسترسی دارند و 

می توانند از این امکان استفاده کنند.

 دسترسی به اینترنت هست، اما آیا خانواده ها اجازه می دهند 
دانش آموزان از اینترنت استفاده کنند؟

خیلی از خانواده ها اجازه می دهند و خیلی ها همچنان حساســیت 
دارند که خوب هم هســت و باید حساسیت داشــته باشند. اما برای 
اســتفاده های آموزشــی و تحت  نظارت والدین مفید است. ما اولیا را 
دعوت کرده ایم و بحث ســواد  رسانه ای را با آن ها در میان گذاشته ایم. 
بحث را هم از دغدغة اولیا شــروع کرده ایم با این سؤال همیشگی که: 
»از چه ســنی برای فرزندم تبلت یا گوشی بخرم؟« در نهایت آن ها را 
با خودمان همراه کرده ایم تا بچه ها بتوانند تحت نظارت والدین از این 

امکانات بهره مند شوند. 

 پی نوشت ها
1. QR Code
2. digital native
3. gamification
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شقایق بهرامی
تصویرگر: میثم موسوی

تعلیقپیشفرضهادر
ارزیابیگروهی

یادداشت

بسیار پیش می آید كه معلم نگران وضعیت دانش آموزش باشد و نداند 
برای كمك به او چه كار می تواند بكند. اگر باور داشته باشید كه مسیر این 
كمك از بیشتر دانستن دربارة دانش آموز می گذرد، استفاده از چارچوب 
گفت وگوی ارزیابی گروهی به كارتان خواهد آمد. ارزیابی گروهی راهی 
است برای همراه شدن با همكارانتان، تا بفهمید چه چیزی برای دانش آموز 
مهم یا جالب است، توانمندی هایش چیست، روی چه مسائلی از یادگیری 

كار می كند و با چه چالش هایی روبه روست. 
مثال های این نوشته از جلسه ای كه در 28 دی 95 برگزار شد انتخاب 
شده اند. در این جلسه، معلم  پرورشی دبستان، به عنوان ارائه دهنده، 
یك فیلم ده دقیقه ای از تعدادی دانش آموز كه در كالســی دور هم 
نشسته بودند و صحبت می كردند، نمایش داد. از گفت وگوهای بعدی  
آن ها متوجه می شویم كه جلسه شان، جلسة شورای دانش آموزی است.

1 آغاز)3تا10دقیقه(
گردانندة جلسه چارچوب گفت وگو را مرور، ارائه دهنده را معرفی و اطمینان 

حاصل می كند كه مستندساز برای ثبت جلسه آماده است.
 معلم ارائه دهنده نمونه كار انتخاب شده را به همه نشان می دهد )در 
جایی در دسترس همه قرار می دهد، كپی هایی از آن تهیه می كند یا 
اگر فیلم است، آن را نمایش می دهد(. معلم تا قبل از گام پنجم، دربارة 

كار، زمینة آن و خود دانش آموز حرفی نمی زند.
 شركت كنندگان كار را مشاهده می كنند و از وجوه مهم آن یادداشت 

برمی دارند.

2 توصیفكار)۵تا10دقیقه(
é گردانندة جلسه می پرسد »چه می بینید؟«

é شركت كنندگان پاسخ هایی خالی از قضاوت دربارة كیفیت كار ارائه می دهند.
é اگر قضاوتی شنیده شود، گرداننده دربارة شواهدی می پرسد كه این قضاوت بر 

آن اساس شكل گرفته است.
 دو نفر اواخر جلســه یكدیگر را قلقلك می دادند. وسط جلسه هم یكی 

شروع كرد با انگشتانش بازی كردن.
 دانش آموزی كه مدیر جلسه بود خیلی خوب بود.

 ]گرداننده:[ خوب یعنی چه؟ چه دیدی یا شنیدی كه می گویی خوب بود؟
 آخــرش مثاًل می گفت صندلی ها را ببرید آنجا، ســه تــا را باید اینجا 
بگذارید. جای دیگر پرســید چقدر مانده، گفتند پنج دقیقه و او ســریع 

نتیجه گیری كرد.
 مستند سازی شان برای من خیلی جالب بود.
 ]گرداننده:[ چه دیدی كه مستند سازی بود؟

 دفتــری را دیدم كه تاریخ ها و كلمات كلیدی را در آن نوشــته بودند. 
جایی كه به اختالف خوردند، دفتر را باز كردند و براساس نوشته های توی 

دفتر تصمیم گرفتند.

3 پرسیدنسؤاالتیدربارۀكار)۵دقیقه(
é گردانندة جلسه از شركت كنندگان می پرسد: »این كار چه 

سؤاالتی در ذهن شما ایجاد می كند؟«
é اعضای گروه سؤاالتشان را دربارة كار، دانش آموز، تكلیف 

یا فعالیت و شرایط محیط می پرسند.
é معلم ارائه دهنده می تواند از این سؤاالت یادداشت بردارد. 
هر چند در این گام جوابی به آن ها نمی دهد و در گام پنج نیز 

اجباری برای پاسخ به آ ن ها ندارد.
 بچه ها می دانستند جلسه دارد فیلم برداری می شود؟

 چه برنامه ای را دارند آماده می كنند؟
 همیشــه با این اعضا جلسه دارند یا این بار به طور 

استثنائی معاون پرورشی شان در جلسه نبود؟
 معاون پرورشی شان نبود یا ساكت بود؟
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4 گمانهزدندربارۂآنچهدانشآموزرویآنكارمیكند)10دقیقه(
é گرداننده از گروه می پرسد »فكر می كنید دانش آموز روی چه چیزی كار می كند؟ چه چیزی را تمرین 

می كند؟ سعی می كند چه چیزی یاد بگیرد یا با چه چیز در چالش است؟«
é شركت كنندگان دربارة مسائل یا موضوعاتی كه دانش آموز ممكن است در آن موقعیت بر آن ها متمركز 
بوده باشد، گمانه هایی ارائه می كنند. در اینجا می توانند براساس مشاهده یا مطالعه شان از كار قضاوت كنند.
 بچه ها از اینكه به آن ها مســئولیت داده شده بود احســاس خوبی داشتند. به نظرم، این 
احســاس در استفاده از ابزارهای مسئولیتشــان، مثل دفتر انجمن یا استفاده از لغات منشی 
و حق امضا مشــخص بود. به نظرم رســید دانش آموزانی كه صحبت نمی كردند، در مرحلة 
الگوبــرداری از بزرگ ترها هســتند و هنوز، به هر دلیلی، به مرحلة عمل و اجرا نرســیده اند. 

صحبت  نكردن آن ها نشان مشاركت نداشتن یا فاصله داشتنشان از جلسه نیست.
 بچه ها با قوانین كار گروهی درگیرند. آن ها همان قوانینی را كه ما در كار گروهی كالسی 
گوشزد می كنیم، به یكدیگر می گویند. بچه ها هم با همان مشكالتی مواجه اند كه ما به عنوان 

معلم موقع كار گروهی در كالس داریم.

5 شنیدنازمعلمارائهدهنده)۵دقیقه(
é گرداننده از معلم ارائه دهنده دعوت به صحبت می كند.

é معلم ارائه دهنده نظر شــخصی خودش را دربارة اینكه كار را چطور دیده است می گوید. به انتخاب 
خودش،  به بعضی سؤاالت گام سوم جواب می دهد یا اطالعات دیگری اضافه می كند.

é همچنین، ارائه دهنده می تواند به مواردی كه در گام های پیش برایش جالب توجه بودند اشاره كند.
 سؤال اولیة من این بود كه آیا این بچه ها بدون من هم می توانند گفت وگو كنند و بحث را 
به نتیجه برســانند یا نه؟ این شد كه گفتم یك جلسه خودم سر جلسة شورا نمی روم. فیلم را 
كه دیدم، به خاطر آشفتگی جلسه و سروصداها، با خودم فكر كردم كه نه، واقعًا انگار بدون من 
نمی توانند. اما وقتی از شما دربارة تكنیك های مدیریت جلسه، یا تالش بچه ها برای به كارگیری 
قوانین كار گروهی و تالش برای مستندســازی شــنیدم، انگار تازه چشم هایم باز شد كه این 
چیزها وجود دارند و بچه ها دارند به روش خودشان سعی می كنند گفت وگو برای به سرانجام 
رساندن یك كار را یاد بگیرند. در مورد كوچك ترها هم احساس می كردم این ها هیچ كاری در 
جلسه نمی كنند،  اما االن به این فكر می كنم كه شاید مشغول یادگیری و الگوبرداری هستند.

البته این ســؤال كه چطور می توانم زمینه ای بسازم تا تمام این بچه ها، گفت وگوی مؤثر در 
جلسة گروهی را بهتر یاد بگیرند، همچنان برایم مطرح است.

6 بحثدربــارۂكاربردهــایاینجلســهدریاددهیو
یادگیری)1۵تا20دقیقه(

é گردانندة جلســه از همه )شامل معلم ارائه دهنده( دعوت می كند به 
سؤالی كه ارائه دهنده مطرح كرد فكر كنند و با توجه به آنچه از وضعیت 
حال حاضر دانش آموزان می دانند، تأمالتشان را دربارة قدم های بعدی 
برای آموزش، به منظور حمایت از یادگیری دانش آموزان و ادامة مسیر با 

یكدیگر، به اشتراك  بگذارند.
 شاید بتوانید این فیلم را به خود بچه ها نشان دهید و درباره اش با 
یكدیگر گفت وگو كنید و به این ترتیب، با كمك خودشــان به نقاط 

قوت و ضعف آ ن ها در گفت وگو بپردازید.
 اگر فرصت كافی فراهم باشــد، شــاید بتوانیم بعد از هر جلسه با 
كوچك ترها صحبت كوتاهی داشته باشیم و بپرسیم چه چیز در این 
جلســه توجهشــان را جلب كرد. این طوری راحت تر می توان مسیر 

یادگیری آن ها را دنبال كرد.
 مدیر جلسه به خوبی دارد تكنیك های رهبری گروه را تمرین می كند. 

چطور می توانیم این فرصت  را برای دیگر اعضا هم فراهم كنیم؟

7 بازبینیفرایند)۵دقیقه(
اعضای گروه دربارة تجربه شان یا واكنش هایشان به این جلسه یا 

بخش هایی از آن، می اندیشند و در این باره صحبت می كنند.
 به نظرم رسید، روش فیلم برداری بدون حضور معلم می تواند 
نكات  ریزی را كه حتی با حضور در جلسه ممكن بود از دید ما 

دور باشد، نمایان  كند.
 جلسه با این چارچوب گفت وگو برایم تجربة خوبی بود، از 
این جهت كه خیلی وقت ها تصور ما این است كه داریم بدون 
پیشداوری مشاهده می كنیم، اما در واقع پیش فرض و قضاوت 

با مشاهده همراه است.
 از این چارچوب گفت وگو می توانیم در كالس علوم استفاده 
كنیــم. مثاًل اگر بخواهیم مفهوم اصطــكاك را برای اولین بار 
توضیح دهیم، می توانیم فیلمی پخش كنیم یا وســیله هایی 
مثل سطح شیب دار با جنس های متفاوت را سر كالس ببریم و 
آزمایش هایی انجام دهیم. بعد بچه ها مشاهداتشان را بنویسند و 

روند گفت وگو و یادگیری در همین چارچوب طی شود.
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شعر

یوز
یوزپلنگ این شعر

پشت کرده است به میله های قفس
خورشید 

به آرامی غروب می کند
و یوزپلنگ

روی دیوار رو به رو
سایة آدم هایی را 

که تماشایش می کنند
تماشا می کند

   
دو عکس

در هیچ کدام از این عکس ها
پیدایم نیست

تنها کسی که در هر دو عکس دیده می شود
مادری جوان

و مادری پیر است
که به پسرش در پشت دوربین

لبخند می زند
لبخندی رنگین

در قاب عکسی سیاه و سفید
و لبخندی بی رنگ
در عکسی رنگین

واهه آرمن

معرفی کتاب
دریا در آبکــش عنوان مجموعه شــعر خانم 
پاییز رحیمی از شاعران خوب دلیجان است که 
انتشــارات ســورة مهر چاپ کرده است. در این 
کتاب، غزل ها و سه گانی های این بانوی شاعر گرد 
آمده اند. زبان ساده و صمیمی و کشف های تازه از 
جهان پیرامون، از ویژگی های این کتاب هستند.

غزلی از این کتاب
تویی بهانة یک عمر بی بهانگی ام
و عاشقانه ترین حسرت زنانگی ام

تویی صدای تمام پرندگان جهان 
که من بدون تو پاییز بی ترانگی ام

بهارهای زیادی گذشت از سر من
ولی شکفته نشد روح سبز دانگی ام

سکوت و خود خوری و اشک و ترس و بدبینی
نماد سادة یک عمر موریانگی ام

شبیه خوشة انگورهای سرخ حیاط
تو آمدی و نشستی به بزم خانگی ام

و بعد مستی لب های تو شرابم کرد
و عشق برد  مرا سمت بی کرانگی ام

تو آشتی دادی سایة مرا با من
تویی که خاتمه دادی به چند گانگی ام

تو عاشقانه ترین شعر روزگار منی
و شاهکار چهل سال شاعرانگی ام ...

پشت خطـ  20
عالقه مندان شــعر گاهی از زبان شــاعران یا منتقدان و مدرسان 

جلسات ادبی حرف هایی می شنوند از این قبیل: 
ـ این شــعر الیه گذاری شده است و اگر در الیة اول معنا ندارد، در 

الیه های دوم و سوم مناسبات معنایی عمیق دارد.
ـ این شــعر فرم استاتیک را به نفع فرم داینامیک پس زده است و 
حرکت عناصر آن ســه بعدی است و محورهای زمان و مکان و زبان 

را درهم می شکند.
و همین عالقه مندان شعر، خیال می کنند این حرف های منتقدان 
خیلی تخصصی اســت و آن ها سطح سوادشان آن قدر نیست که این 

نوع حرف ها را درک کنند، پس سکوت می کنند و هیچ نمی گویند.
واقعیت این است که همان شاعر و استاد هم معنای جمالت خودش 
را نمی فهمد؛ یعنی این نوع حرف ها، بیش از آنکه برای انتقال دانش و 
تجربه باشد، برای ابراز برتری و مرعوب کردن مخاطبان است؛ درست 

مثل دست خط خرچنگ و قورباغة نسخة دکترها.
اگر عالقه مند شــعر هستید، یا خودتان شاعرید و در محافل ادبی و 
کالس شعر و نقد ادبی با این نوع جمالت بی سرو ته مواجه می شوید، 
لطفًا سکوت نکنید و از آن استاد بپرسید: الیه گذاری در شعر یعنی چه؟ 
فرم داینامیک یعنی چه؟ حرکت شعر در ُبعِد زمان و مکان یعنی چه؟

بپرسید و درماندگی این استادان مغلطه کار را تماشا کنید.
                                                                اسماعیل امینی
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شاعران ایران در جهان )3(
پس از شــناخت جایگاه فردوســی در ادبیات جهان، در این 

شماره به چهرة خیام در جهان پرداخته می شود. 
خیام نیشابوری، منجم، ریاضی دان، فیلسوف و شاعر قرن های 
پنجم  و ششم، از جمله شخصیت های علمی و ادبی ایران است 
که با وجود اینکه در دیگر کشورها چهرة علمی او پررنگ است، 

در کشور ما شاعری او حرف اول را می زند.
خیام، که برخی معتقدند رباعیات غیر منتسب او از مرز هفده 
تا کمی بیشــتر نمی گــذرد، اولین بار در اوایــل قرن هجده در 
 اروپا به عنوان یکی از تدوین کنندگان تقویم جاللی معرفی شد. 
توماس هاید، استاد دانشگاه آکسفورد، در کتابش با عنوان »تاریخ 

ادیان« نام خیام را ذکر کرد.
اما آنچه توجه پژوهشگران اروپایی را جلب کرد، کتاب »جبر و 
مقابلة« خیام در موضوع ریاضی بود که یک محقق هلندی معرفی 
کرد و بعدها در فرانســه مورد اقبال واقع شــد و شخصیت های 
گوناگون از جمله دکتر وپکه1 آن را به زبان فرانسه ترجمه کردند.

در اوایــل قرن نوزدهم، جیمز فرزر در ســفرنامة خود از خیام 
به عنوان شاعر یاد کرد.

در اوایــل نیمة دوم قرن نوزده،  بینینگ در ســفرنامة خود به 
ایران، رباعی زیر را که روی دیوارهای تخت جمشــید خوانده و 

یادداشت کرده بود، از خیام، به عنوان شاعری ایرانی، آورد:
آن کاخ که بر چرخ همی زد پهلو
شاهان همه بر درش نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای

بنشسته و می گفت که کوکو کوکو

در ســال 1858 میالدی اصلی ترین توجه و اتفاق دربارة خیام 
روی داده اســت. در این سال در مجلة »کلکته« مقاله ای دربارة 
خیام چاپ شد و ادوارد فیتز جرالد، پژوهشگر و شاعر انگلیسی، 
با خیام آشنا شد و اشتیاق شناخت خیام او را به یادگیری زبان 
فارســی واداشت. جرالد پس از فراگیری زبان فارسی به مطالعة 
رباعیات خیام و شــناخت دستگاه فکری او پرداخت و در فاصلة 
کوتاهــی آن ها را ترجمه و چاپ کرد. هر چند ابتدا با بی توجهی 
ناشــران مواجه شــد، اما در فرصت کوتاهی، این ترجمه مورد 
استقبال چهره های بزرگ ادبی و دوستداران شعر قرار گرفت، تا 
آنجا که هم خیام به شهرت جهانی رسید و هم فیتز جرالد لقب 

»خیام ثانی« گرفت. 
فیتز جرالد با شناخت تفکر و اندیشة خیام و در نتیجه ترجمة 
عمیق و فکرمدار توانست خود را بزرگ ترین و موفق ترین مترجم 
رباعیات خیام در جهان معرفی کند. بی تردید باید گفت، شهرت 

خیام در جهان مدیون جرالد است.
از دیگر شــخصیت هایی که شیفتة خیام شده بودند و مقاله و 
نمایش نامه و ترجمه هایی از رباعیات او چاپ و منتشــر کردند، 
می تــوان از ژوکوفســکی، تئوفیل گوتیه، موریس بوشور و ژان 

الهور نام برد.
در مجموع باید گفت، خیام یکی از شاعران ایرانی است که در 
جهان با دســتگاه فکری، فلسفی و اجتماعی مشخصی شناخته 
می شــود و بیشــتر از آنکه از صورت های ظاهری شعر او سخن 
بگویند،  از دستگاه و نظام  فکری و عظمت اندیشة فلسفی اش یاد 

می کنند و از این مشرب بهره مند می شوند.
علی آبان

طوفان سرود صحبت بر باد رفته را
باران نوشت فرصت بر باد رفته را

خورشید روی برف غریبانه می کشید
تصویر مهر و غیرت بر باد رفته را

بادی وزید و پردة گل را درید و گل
تشییع کرد قسمت بر باد رفته را

در خود بمان که مردم دانا نمی خرند
حتی به نسیه عصمت بر باد رفته را

دست نیازمند پدر روی سفره برد
یک لقمه از شهامت بر باد رفته را

با تق تقی شکسته عصا آه می کشد
فصل غریب قامت بر باد رفته را

ای کاش دست غیب بیاید به لطف و قهر
بر پا کند قیامت بر باد رفته را

علی آبان

   

آبی که پشت سد مانده است
روزی طغیان می کند

می زند به دل آب های آزاد جهان
یکی می شود جوی مولیان

یکی می شود جوی خیابان
یکی تاالب یکی مرداب

اما زیباتر از همه 
حوض خانة ماست

که مادر هر روز غبار زندگی را
در آن می شوید

پدر خستگی هایش را در می آورد
با آب تقسیم می کند

و من که تصویرم غرق شده است
به جهانگردانی فکر می کنم

که ســال ها بعد بــه این خانــة کلنگی 
می آیند.

حوض خانة ما گوشه ای از اقیانوس است

با خاطرة سوت کشتی ها
موج برمی دارد

و در این حیاط کوچک آرام می گیرد
مریم ترنج
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تجربه های 
معلمان دربارۂ 

نظم

بهارک طالبلو

جلوههاینــــظم
یادداشت

در شــمارة قبل، تعدادی از تجربه ها و نظرهای معلمان را در پاسخ به سؤال آبان ماه سال گذشتة مجله با موضوع 
»راهكارهای معلمان برای برقراری نظم در كالس« مطرح كردیم. در این شــماره نیز تعدادی دیگر از پاســخ های 

همكاران آمده است. 
 شما هم می توانید تجربه های خود را در خصوص مسائل مطرح شده برای ما بفرستید و در پیام رسان بله به نشانی

 roshdmoallem@»رشد معلم« همراه ما باشید. 

محدثه پهلوانی نیا/ معلم پایۀ 
دوم

راهكارهایی برای برقراری 
نظم در كالس: 

ایــــست پلیســـی: وقتــی 
خود  جــای  از  دانش آمــوزان 
بلند می شــوند و در كالس راه 
می روند، با نشان دادن دست به 
به آن ها  پلیسی،  ایست  صورت 
بی نظم  كالس  كــه  می گوییم 
شده است و همه باید در جای 

خود بنشینند.
خواندن شعر: زمانی كه كالس 
شلوغ و بی نظم می شود خواندن 
چنین شعرهایی مفید است. 1 
كه می گم همه نشســته، 2 كه 
می گم لب هاتون بســته، 3 كه 

می گم دست به سینه. 
بازی »كی از همه ساكت تره«: 
اگــر دانش آمــوزان بی اجازه و 
بی نظم صحبــت می كنند و در 
كالس همهمه می شــود، معلم 
همه  از  »كــی  بگوید  می تواند 
ساكت تره«؟ پاسخ دانش آموزان 
به این پرســش »مــن« نباید 
باشد، بلكه باید ساكت شوند و 
با اجــازه گرفتن صحبت كنند. 
معلم باید به دانش  آموزی توجه 
كند كه با گرفتن اجازه صحبت 

می كند. 

مریم یراقی/ دبیر دین و زندگی/ تهران 
یكی از مؤثرترین تجربه های من دربارة واكنش نسبت به دانش آموزانی است 
كه یا از ابتدای كالس یا از یك زمان خاص به بعد دیگر قادر به نشستن نیستند 
و شروع می كنند بلند بلند حرف می زنند، می ایستند و می نشینند. موی دوست 

بغل دستی را می كشند، پاك كن پرت می كنند و ... . 
پس از آنكه مطمئن شــدم آن دانش آموز واقعًا قصدی در مورد به هم زدن نظم 
كالس ندارد و دیگر قادر نیست انرژی های نهفته را كنترل كند، خیلی دوستانه 
صدایــش می زنم و می گویم می خواهم كاری انجام بدهی! و چون او مترصد فرار 
از كالس اســت، با اشتیاق تمام می پذیرد. به او می گویم لطفًا برو و سه دور، دور 
حیاط مدرسه بدو. ابتدا پر از سؤال نگاهم می كند، ولی انگیزة رفتن از كالس باعث 
می شود قبول كند. وقتی به كالس برمی گردد، تقریبًا چیزی از آن انرژی هایی كه 
باعث  بیقراری اش شده بودند، باقی نمانده است. او همدلی معلمش را درك می كند 

و این شروعی  است برای داشتن یاری همراه در كالس درس! 
بارها این روش را با دانش آموزان پایه های هفتم تا یازدهم 

تجربه كرده ام و هر بار همین اتفاق خوشایند 
تكرار شده است! 
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بهاره جعفری/ دبیر دینی و عربی/ ناحیۀ یك استان كردستان- سنندج 
 در تمام ساعات آموزشــی، قبل از دانش آموزان وارد كالس می شوم و 
فضــای كالس را از هر نظر )چیدمان صندلی های گروهی، نظافت كالس، 
خوش بو كردن فضا، آماده كردن ســرودهای مذهبی و آموزشــی( بررسی 

می كنم. 
 به محض مشاهدة كوچك ترین عالمت خستگی در دانش آموزان، ورزش 
كالسی را به مدت سه دقیقه شروع می كنم  و با كف زدن خاتمه می دهم.

 در فرایند تدریس، با هماهنگی قبلی و در تدارك بازی و دست سازه هایی 
برای آموزش از دانش آموزان كمك می گیرم. این كار نه تنها روند آموزشی را 

بهتر می كند، بلكه نظم خاصی را در كالس حاكم می كند. 
 گروه بنــدی بچه ها بــرای انجام فعالیت  ها و داشــتن لوح امتیاز بندی 
گروه ها، با قید انضباط گروهی در لوح، جذابیت و نظم را در كالس درســم 

دو برابر می كند. 

شرافتی/ دبیر دورۀ دوم متوسطه 
درس جغرافیا/ تهران

مواردی كه معمــواًل در كالس 
بی نظمی ایجاد می كنند، عبارت اند 

از این جمالت: 
- آقا بریم آب بخوریم! 

- آقــا بریم بیــرون، كار واجب 
داریم!

در اولیــن جلســة هر ســال به 
دانش آموزانــم می گویم اگر بطری 
آب داریــد، نیاز بــه گرفتن اجازه 

نیست. نوش جان. 
اگــر نیاز به بیــرون رفتن دارید 
)آب خوردن، دستشــویی رفتن و 
یا حتــی كمی قدم زدن برای رفع 
نیاز به اكسیژن و یا برطرف شدن 
خواب آلودگی( كافی اســت با یك 
اشــارة كوچك مرا متوجه كنید و 
بروید و برگردید. من اعتماد دارم 
كه به این بیــرون رفتن از كالس 
نیاز دارید. فقط لطفًا وقتی كارتان 
انجام شــد برگردیــد و كالس را 

بی نظم نكنید. 
با این روند، تقریبــًا بیش از دو 
سال است كه بخش قابل توجهی 
از بی نظمی و نبــود تمركز را كم 
كرده ام؛ حتی زمانی كه خود بچه ها 

در كالس در حال ارائه هستند. 

اكرم بایرام نیا/ معلم پایۀ اول/ تهران 
 در اولین روزهای سال تحصیلی برای دانش آموزان پایة اول یك تابلو با 
پنج تصویر مربوط به حمایت از قوانین و نظم و انضباط به نمایش می گذارم؛ 

به طوری كه بتوانند درك كنند، یاد بگیرند و اجرا كنند. 
 بازی های تمركزی اجرا می كنم و هر كسی نظم را رعایت كند، در این 

بازی شركت می كند. 
 فعالیت های یاددهی- یادگیری به شكل گروهی است. هر گروه كه نظم 
را بهتر اجرا كند، مســئول كارهای كالسی می شود. دانش آموزان با گرفتن 

مسئولیت، یاد می گیرند نظم را سرلوحة كار خود قرار دهند. 

جواد مهدوی/ معلم متوسطۀ اول رشتۀ هنر/ مشهد
 یكی از كارهای ساده و مرتبط، استفاده از موسیقی )سنتی یا بی كالم( در 
كالس درس هنر و حین انجام تمرین نقاشی یا خوش نویسی است. تمرین هنر 
با سر و صدا همراه است، اما پخش موسیقی خود به خود بچه ها را ساكت می كند. 

در ضمن، با درس هم مرتبط است و به نوعی به تمركز كمك می كند. 

حسین خانی/ معلم پایۀ ششم دبستان پسرانه 
اول سال به دانش آموزانم قوانین كالس را می گویم و آن را بر دیوار كالس نصب 
می كنم. من به كسانی كه نظم كالس را رعایت می كنند احترام می گذارم و آن ها 
را آقا خطاب می كنم.گاهی اوقات كه حرف می زنند یا بی نظمی می كنند، تا اسم آقا 
را می آورم، ساكت می شوند. بیشتر اوقات وقتی می گویم آقا چه كسی است، اكثر 

آن ها ساكت می شوند. از اینكه به آن ها شخصیت می دهم خوش حال می شوند. 
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كلمههاوتركیبهایكهنه
رویا صدر
تصویرگر: سام سلماسی

طنز

آخیش: صوتی كه هنگام شنیدن خبر تعطیلی كالس و مدرسه به علت آلودگی  هوا یا 
ریزش ســنگین و فالكت بار برف یا بیماری معلم از دهان دانش آموز خارج شود؛ سرود 

جمعی دانش آموزان هنگام شنیدن نوای دلپذیر زنگ تفریح. 

احترام: احســاس انســان های عصر حجر در برابر معلمان. این احساس در دوره های 
تكامل بشــریت از مغز به زبان منتقل شد و موقعیت استراتژیك و ژئوپلیتیك معلمان 
را با ادای جملة: »شــما معلمان تاج سر بشریت هستید« تا ارتفاع 4000 پایی از سطح 

زمین ارتقا داد. 

مفهوم عرفانی مستتر در كلمه: مقصود تویی، كعبه و بتخانه بهانه! 

كاربرد زهرچشم آلود آن: وقت امتحان كه شد، می فهمی یك من ماست چقدر كره 
دارد! 

خــواب قیلوله: نوعی فعالیت كه معلم موقع شــركت در 
كالس های آموزش ضمن خدمت انجام می دهد. 

امتحان: زمانی برای زهره ترك كــردن دانش آموزان؛ آنچه 
باعث شود دانش آموزان از معلم حساب ببرند. 

كنكور: آنچه طعم شیرین دوران مدرسه  را بر هر بنی بشری 
زهر هالهل سازد. 

تربیت: جا دادن دانش آموز در قالب  های مشخص، با ضرب و 
زور 3000 پاسكال؛ به آن »آدم كردن« هم می گویند. 

جدیت: راهــكار معلم بــرای جلوگیری از ســؤال كردن 
دانش آموز و پررو شدن او. 
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علم: آنچه در مدرســه می آموزند؛ میزان برخــورداری افراد از آن، با 
درآمدشــان نسبت عكس دارد؛ در انشاهای مدرسه ها معمواًل از ثروت 

بهتر است. 

ُچرت: فعالیتی كه دانش آموز موقع متكلــم وحده بودن معلم انجام 
می دهد. 

كاربرد ادبی، هنری، عرفانی، آموزشی و هایكویی مستتر در 
شعار سر صف دبستان ها: دهن بسته/ مثل  گلدسته 

مدرسه:  سرچشمة آب باریكة معلم 

نمره: آنچه دانش آموز و اولیای او برای به دست آوردن آن خودشان را به آب و 
آتش زنند؛ كیمیای سعادت؛ منتهای آمال دانش آموز. 

كاربرد سینمایی در ژانر وحشت: بنشین بر لب جوی و گذر برج ببین! 

چرا: واژة زشــت و قبیحی كه جزو لغات ممنوعه برای دانش آموزان اســت؛ در برخی 
جوامع استفاده از آن فقط برای احشام مجاز است.

سكوت: رفتار مطلوب شاگرد در برابر معلم؛ آنچه در مدرسه به فرد می آموزند تا بعدها 
آن  را در جامعه به كار برد. 

شــادی: نوعی عارضــه در برخی دانش آمــوزان كه 
مدرســه  ها مكلف اند با آن مبارزه كننــد؛ عارضه ای كه 
اولیای مدرســه ها در كودكی و نوجوانی داشتند و االن 

شاگردانشان نباید داشته باشند. 
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یادداشت

زهرا السادات تقوی٭
تصویرگر: میثم موسوی

تفکرخالق

مهارتهای
زندگی

٭ دکترای روان شناسی سالمت

مهارت تفکر خالق یکی از مهارت های ده گانة زندگی است. 
تفکر خالق نیز مانند سایر مهارت های زندگی آموختنی است. 
پژوهش ها نشان داده اند، افراد دارای تفکر خالق در حیطه های 
متفــاوت زندگی خویــش عملکرد بهتری دارند و نســبت به 
افرادی که تفکر خالق کمتری دارند، از سالمت روان شناختی 
و جســمی مطلوب تری برخوردارند. تفکر خالق مهارتی است 
که به پیشــرفت جامعه کمک می کند. استفاده از تفکر خالق، 
نه تنها در افراد کارآفرین، مخترع و مکتشــف به رشد جوامع 
منجر می شود، بلکه در مسائل فردی و ارتباطی نیز برخورداری 
از زندگی آسان تر و پویاتر را در پی دارد. می توان گفت، دیگر 
مهارت های زندگــی در پرتو بهره مندی از مهارت تفکر خالق 
کارایی مطلوب تری خواهند داشــت. فــرد دارای تفکر خالق 
روابط بین فردی مؤثرتری برقرار می کند، راهی برای نه گفتن 
و برون رفت از موقعیتی که به نفعش نیســت می یابد، راه های 
متعددی بــرای کنترل اســترس و مدیریت خشــم خویش 
می یابد، در مهارت حل  مســئله کارامدتر است. در یک کالم، 

مهارت تفکر خالق، تسهیل گر سایر مهارت های افراد است.
تفکر عملی ذهنی اســت و زمانی که انســان با مســئله ای 
مواجه می شــود و درصدد حل آن برمی آید، فعال می شــود. 
فرایند تالش ذهنی برای حل مســئله، یافتن راهی برای غلبه 
بر مشــکل یا موقعیت چالش برانگیز، تفکر نامیده می شــود. 
شــکل گیری و تکوین تفکر در کودک انســان بسیار زودتر از 
آنچه بســیاری می اندیشند آغاز می شــود. در خالل نخستین 
ســال زندگی، کودک به تدریج می اندیشد و دست به انتخاب 

می زند. ســال های پیش از دبســتان تا پایان دوران نوجوانی 
زمــان طالیی پرورش تفکر خالق اســت. اگرچه مهارت تفکر 
خالق آموختنی است و فرد می تواند در هر سنی آن را پرورش 
دهد، ولیکن مسّلم است که نقش والدین، مربیان و معلمان در 

پرورش این مهارت ارزشمند بی بدیل است.
اکنون ســؤال اینجاست که چگونه مهارت تفکر خالق را در 
ســنین طالیی دستیابی به آن در کودکان و نوجوانان پرورش 

دهیم:
 اولیــن، مهم تریــن و کلیدی ترین موضوع این اســت که 
حل المســائل فرزندانمان نباشیم. به  آن ها فرصت فکر، اندیشه 

و یافتن راه حل دهیم.
 توانایی انتخاب را از کودکی در فرزندانمان رشــد دهیم. 
حتی انتخاب های ساده به آن ها کمک می کند تفکر خویش را 
فعال کنند. در ســنین پیش دبستان والدین می توانند با ایجاد 
امکان انتخاب های ســاده مانند انتخاب بیــن دو نوع غذا که 
طبخ آن برای والدین میسر است یا انتخاب لباس توسط خود 
کودک، زمینة رشــد توانایی انتخــاب را در او فراهم کنند. به 
تدریج می توان کودک را در معــرض انتخاب هایی پیچیده تر 
قرار داد؛ مانند انتخاب مســیر برگشــت از پارک به منزل. با 
بررســی نکات موجود در هر انتخاب و ســود و زیان هر یک، 
می توان اندیشــیدن به شــیوه ای دیگر را به کودک آموخت. 
اســتفاده از این راهبرد در روش کار معلمان بســیار اثربخش 
است. معلمانی که میزان و زمان انجام تکلیف را ضمن تشریک 
مســاعی با دانش آموز و پس از بررســی و توضیح امکان های 
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وبگردی

موجــود تعیین می کننــد، مهارت تفکر 
خالق را در آن ها تقویت می کنند.

 به جای آنکه حقایق علمی و مسائل 
آموزشی را به صورت جمالت خبری بازگو 
کنیم، با طرح سؤاالت سقراطی، دانش آموز 
را بــه حــدس زدن و تفکــر و در نهایت 
دستیابی به موضوع مورد نظر تشویق کنیم.
از  ســؤاالت  پاســخ  یافتــن  در   
دانش آموزان کمــک بخواهیم و آن ها را 
برای مشارکتشان تشویق کنیم. در واقع، 
هر نوع پاســخی را تشــویق کنیم و در 
انتظار پاسخ های مطابق معیارهای ذهنی 

خودمان نباشیم.
 در خصــوص تصمیمــات ســاده، 
دانش آموزان را درگیر کنیم و استفاده از 

روش بارش فکری را به آن ها بیاموزیم.
 ایده هــای دانش آموزانمان را جدی 
بگیریــم و نظــرات آن هــا را کوچــک 

نشماریم.
چالش برانگیــز  موقعیت هــای  از   
اســتقبال کنیم. گاهی وجود دانش آموز 
بــرای  موهبتــی  ناهمــراه  و  ســخت 
دیگران اســت، زیرا بــه آن ها می آموزد 
از  چالش برانگیــز  موقعیت هــای  در 

مهارت هایشان استفاده کنند.
 از تجربه هــای ارزشــمند خــود با 
دانش آموزان ســخن بگویید؛ از راه هایی 
که در معرض آن بوده اید و انتخاب هایی 

که انجام داده اید.

مریم رحیمی پوردستخطشیرین
برگه ها را تصحیح می  كنم و با ماژیك های رنگی نكات ضعف و قوت را روی هر برگه 

می نویســم؛ خیلی هم مفصل. مطمئنم هیچ معلمی این حماقت را نمی كند. من هم 

خسته شده ام، ولی احساس می كنم باید ادامه بدهم. یاد حس های خوب خودم می افتم 

وقتی معلم هایم، به خصوص معلم های انشا، پای برگه هایم می نوشتند. 

می نویسم و یكمرتبه آن وسط به خودم می آیم و می گویم حواست هست كه چقدر این 

بچه ها را می شناسی؟ حواست هست كه چقدر از روحیات فاطمه خبر داری و چقدر خوب 

بی آالیش است؟ حواست به این ها هست؟می دانی سلما چطور فكر می كند یا مهال چقدر داستان ترسناك دوست دارد و صبا چقدر 

واقعیت این اســت كــه خیلی منتظر این روزهــا بودم؛ روزهایی كــه بچه ها برایم 

حقیقت هایی زنده باشــند كه ریزه كاری های وجودی شــان را تا حدی می شناســم و 

امتحانی بی روح. دوستشــان دارم، نه یك اسم و فامیل خشك و خالی در فهرست كالس، نه یك برگة 

حاال برگه ها را صحیح می كنم و با ماژیك های رنگی  زیرشــان یادداشت می نویسم و 

فكر می كنم چقدر خوب اســت كه الزم نیست بعد از خواندن هر اسم، به مغزم فشار 

بیاورم كه صاحب این اسم كدام یكی از آن چهره ها بود! چقدر خوب است كه می توانم 

صاحب برگه هایی را كه اسم ندارند هم از طرز نوشتنشان بشناسم. 

سركالس كه می روم و برگه ها را پخش می كنم، سارا می گوید: خانم، معلم های دیگر 
به زور برای ما یك تیك می زنند، حاال شما این همه نوشته اید! 

می گویم، چون خودم دوســت داشتم برایتان این همه نوشته ام. چون هنوز هم ذوق 

خواندن دست خط معلم هایم باالی انشا ها و برگه های امتحانی را فراموش نكرده ام. 
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آبدرموزهوما...
بخشی از دانش بشری و سیر پیشرفت برخی از علوم را می توان 
در موزه ها جســت وجو و دنبال كرد. اشــیای موزه ها تكه هایی 
شاخص و قابل اعتنا از هنر،  تاریخ، فرهنگ و علوم بشری هستند. 
تماشــا و رصد نمونة اشــیای تاریخی در موزه ها، نه تنها به فهم 
مباحث مرتبط با آن ها كمــك می كند، بلكه دانش آموزان را به 
پیگیری مباحث علمــی، تاریخی، فرهنگی و هنری نیز ترغیب 
می كند. برای كســب اطالعات كامل تر از دانش بشــری و سیر 
آن بایــد به موزه های تخصصی مراجعه كرد. گشــتن در میان 
راهروها و ویترین این موزه ها و طرح سؤال برای دانش آموزان و 
جست  وجوی دانش آموزان در میان ویترین ها برای یافتن پاسخ ها، 
به یادگیــری پویا و ماندگاری مبحث در ذهن دانش آموز كمك 
می كند. حتی ممكن اســت به عالقه مندی او به موضوع مطرح 
شده بینجامد و چه بسا سیر مطالعة اوقات فراغت  دانش آموزان را 
به سمت و سویی خاص هدایت كند و به كشف استعداد  نهفته ای 
بینجامد. موزه های تخصصی در كشــور ما كم نیستند؛ از موزة 
جواهرات، سكه، فرش و مردم شناسی گرفته تا موزة دفاع مقدس، 

عكس خانة شهر و موزه های تاریخ طبیعی یا هنرهای معاصر. 
یكی از موزه های تخصصی كشــور كه در آن می توان با دانش 

ایرانیان برای بهره گیری و اســتفادة درســت از 
نعمت آب و نیرو و انرژی آن آشــنا شد، 

موزة آب یزد است. بسیاری از شهرهای ایران، به ویژه شهرهایی 
كه در حاشــیة كویر قرار گرفته اند، همیشه با مشكل كم آبی و 
خشك سالی روبه رو بوده اند. تدبیر و اندیشة ایرانی برای پاسخ به 
این نیاز در طول هزاران ســال به دانش استحصال آب انجامیده 
اســت؛ دانش حفر قنات برای انتقال آب از منابع آب  زیرزمینی 
و یا چشــمه هایی كه در دوردســت ها  قــرار گرفته اند و با حفر 
كیلومتر ها كانال تا خانه های شهرهای كویری رسیده اند؛ دانشی 
كه به ساخت آب انبارها و یخچال ها برای انباشت و نگهداری آب 
آشــامیدنی و یخ می انجامد. دانش ساخت سدها و بندها برای 
انباشــت آب و بهره گرفتن از انــرژی آن برای چرخاندن چرخ 
آســیاب ها یا بهره  بردن از آن برای آبیاری مزارع پایین دست، از 
جملة این دانش بشر ایرانی است؛ دانشی كه عمری طوالنی دارد 

و معلول هزاران سال تدبیر و دوراندیشی است. 
بازدید كنندگان موزة آب یزد، عالوه بر آشــنایی با ابزار حمل 
و نگهداری آب، شیرآالت ســاعت آبی و دیگر اسباب مرتبط با 
آب، با دانش  ایرانی در زمینه های مرتبط با آب هم آشنا خواهند 
شد. با تماشای تصویرهای نصب شده در راهروهای موزه كه در 
واقــع خانة آبا و اجدادی خاندان كالهدوز یزد اســت و خواندن 
توضیح آن ها، می توان بــا روش حفر قناِت مغنیان 
ســخت كوش و كاربلد ایرانی آشنا شد و در 

گزارش

کتابچه میراب ها 
- دفتر برنامه 

تقسیم آب

اسناد خرید 
و فروش آب

وقف نامه های 
قدیمی

فاطمه یزدی
عکاس: محمدمهدی بهمنی
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ویترین های موزه اسباب  و وســایل كار آن ها را دید. در یكی از 
اتاق های پرشمار خانة كالهدوز می توان در كنار تماشای وسایل 
یك آسیاب قدیمی از جمله چرخ آسیاب و سنگ آن، با تماشای 
نقشــه ها و توضیحات مرتبط، با روش كار آسیاب ها و راه و چاه 
بهره گرفتن از نیرو و زور آب برای آســیاب دانه های جو و گندم 
آشنا شد. ماكت های موجود در موزه، بازدید كنندگان را با نظام 
آب رسانی به شهرهای كویری آشنا می كنند و تصور درستی از 
این سیســتم به مخاطبان می دهند. در این موزه، حتی می توان 
اسناد مرتبط با آب را هم دید؛ اسنادی مانند كتابچة میراب ها كه 
وظیفة تقسیم آب را به عهده داشتند، اسناد خرید و فروش آب، 
وقف نامه های قدیمی، اسناد توزیع آب یا حتی سند های ازدواجی 
كه در آن هــا، عالوه بر زمین زراعی، ســهم آبی هم به عروس 

پیشكش شده است. 
اما دیدنی های موزة آب یزد به وسایل و اسبابی 

كــه روی دیوارهــا و در ویترین هــا چیده 

شده اند محدود نمی شود. كالبد خانة كالهدوز كه قدمتی بیش از 
125 سال دارد نیز درگیر و در ارتباط با آب است. خانة كالهدوز 
از دو قنات زارچ و رحیم آباد یزد بهره مند می شــده است. اهالی 
خانه برای دسترســی به آب گوارای ایــن دو قنات از پلة پایاب 
پایین می رفتند تا به محل برداشت آب برسند. یا برای جلوگیری 
از فســاد مواد خوراكی آن ها را از ســقف گنبدی چاه خانه كه 
حوض آبی در میان آن است و در اعماق زمین قرار دارد، آویزان 
می كردند. آب انبار خانه و حوض های كوچك و بزرگ آن از دیگر 

اجزای مرتبط با آب بود. 
البته خانة كالهدوز برای چشــم های جست وجو گر دیدنی های 
دیگری هم دارد. تزئینات خیره كنندة گچی و آینه كاری های ظریف 
آن، پیش از هر چیز و در حیاط خانه به استقبال بازدید كنندگان 
خواهد آمــد. موزة آب یزد را بــا تمام دیدنی هایش 
می توان در نزدیكی میدان امیرچخماق یزد 

و در ابتدای خیابان قیام دید. 

ظروف برای 
استفاده از آب 

در منزل

ساعت آبی
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بازی
درکالس

بهاره میرزاپور٭
عکاس: فاطمه میرزاپور

مقدمه
دانش آموزان ما ســبک های یادگیری 
متفاوتی دارند. در این نوشــته ســعی 
کردیم بــا فعالیت حدس بزن، اجرا کن 
دانــش آموزانــی را که با ســبک های 
یادگیری شنیداری، حرکتی و دیداری 
یادمی گیرند با موضوع درســی در گیر 
کنیم تا هر کدام از آنها با سبک یادگیری 
خودش با موضوع مرتبط شــود و آن را 

یاد بگیرد.   
 

مقدمات اولیۀ فعالیت
 هنگام نوشــتن طرح درس، كلمات 
كلیــدی درس را مشــخص كنید و هر 
كلمه را روی یك كارت بنویسید. برای 
مثال، اگر معلم علوم پایة  نهم هســتید، 
می توانید كلمات كلیدی فصل ده را به 
این صورت مشخص كنید: ماشین ساده، 
چرخ دنده، اهرم، سطح شیبدار، طناب و 
قرقره، چرخ و محور، گشتاور، اندازة نیرو، 
فاصلة نیرو تا محور گردش، نیروی مقاوم 

و نیروی محرك. 
یا اگر معلم مطالعات اجتماعی پنجم 
كلمات  می توانید  هســتید،  دبســتان 
كلیــدی درس 13 )حركت های زمین( 
را به این صورت مشخص كنید: زمین، 
منظومة شمســی، حركت چرخشــی، 
حركت انتقالی، شب و روز، تغییر فصل، 

استوا، مدار و نصف النهار. 

وقتیمیخواهید
تدریسجذابیبسازید

٭ معلم مطالعات اجتماعی و تفكر متوسطة اول منطقة 4

نام فعالیت: حدس بزن، اجرا كن
هدف: كمك به یادگیری بهتر درس، ایجاد شور و نشاط در كالس، رشد خالقیت 

ردة سنی: دورة دوم دبستان و دورة اول متوسطه 
ابزار: كارت های مفاهیم درس 

مدت اجرا: 20 دقیقه 
فضای اجرا: كالس درس

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۷ ۳۲



در حاشیۀ فعالیت 
این فعالیت را می توان برای شروع درس جدید یا مرور درس قبلی استفاده كرد. 

در صورتی كه برای شــروع درس جدید از آن اســتفاده می كنید، از دانش آموزان بخواهید به 
شیوة یادگیری معكوس، ابتدا درس را در خانه بخوانند. سپس شما در كالس آن را با این شیوه 

تدریس كنید. 
این فعالیت را می توانید برای یادگیری و مرور تمام درس هایی كه كلمات كلیدی دارند، مانند 
ادبیات فارســی، عربی، ریاضی، علوم، پیام های آسمانی و مطالعات اجتماعی استفاده كنید. از 
آنجایی كه در طول این فعالیت دانش آموزان به طور مســتقیم درگیر جریان یادگیری هستند و 
خودشان مفاهیم را كشف می كنند، یادگیری خالقانه تر و عمیق تری از مطالب حاصل می شود.

نحوۀ اجرای فعالیت 
به دانش آموزان بگویید از نیمكت های خود بلند شــوند و به دو 

گروه تقسیم شوند. توضیح زیر را به آن ها بدهید. 
1 یك گروه گروه »رمز« و گروه دیگر »گروه كشف« است. 
2 در گــروه رمز، به هر نفر یك كارت داده می شــود كه روی 
آن یك كلمة كلیدی از درس نوشــته شده است. الزم است هر 
دانش آموز از كارتــش طوری مراقبت كند كه هیچ كس متوجه 

عبارت روی آن نشود. 
3 بعد از اعالم شروع بازی، هر دانش آموز از گروه رمز به سراغ 
فردی در گروه كشــف می رود. دانش آموز گروه كشــف باید با 

بیست سؤالی كلمة كلیدی گروه رمز را كشف كند. 

4 ایــن فعالیت دو نفری اســت و هر  نفــر از گروه رمز فقط 
با یك نفر از گروِه كشــف ارتباط دارد. در برابر ســؤاالت طرف 
مقابل، دانش آموز گروه رمــز فقط می تواند از جواب های بله یا 
خیر اســتفاده كند و نباید هیچ توضیحی دربارة كارتی كه در 

دست دارد بدهد. 
5 پس از اینكه تمام دانش آموزان گروه كشف كلمات كلیدی 
را حدس زدند، همه سر جای خود می نشینند. حال دانش آموزان 
گروِه كشف باید كلمة كلیدی كشف شده را به صورت پانتومیم 
برای كل كالس به نمایــش درآورند. در این مرحله نوبت تمام 

دانش آموزان كالس است كه كلمه را كشف كنند. 
6 هنگام اجــرای پانتومیــم، دانش آموز 

گروه رمز كه در مرحلة اول با فرد اجرا 
كننده هم گروه بوده اســت، باید 

ساكت بماند و پاسخ را نگوید. 
اجرا كننده  دانش آمــوز   7

هم بهتر است با استفاه از 
سؤال هایی كه در مرحلة 
قبــل پرســیده اســت، 
پانتومیم را اجرا كند و آن 
را مستقیم نشان ندهد تا 
همة دانش آموزان بتوانند 
مانند خودش آن را كشف 

كنند. 
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یکآدم
چقدرزمین
میخواهد

ســال ها قبل، بیشتر مردم کشور روســیه خیلی فقیر بودند، عدة 
زیادی از آن ها با بیچارگی زندگی می کردند. گروهی از این آدم های 
فقیر دهقان بودند. از صبح تا شــب در مزرعه کار می کردند و جان 
می کندنــد، ولی هیچ گاه پول زیادی به دســت نمی آوردند. آن ها از 
مزرعه شان محصول برمی داشتند، ولی نمی توانستند مقدار چندانی 
از آن را به شــهر ببرند و بفروشند. بیشتر خوراک محصول آن ها به 

مصرف خوراک افراد خانواده و حیواناتشان می رسید.
پاهــوم یکی از این کشــاورزان بود که روی زمیــن خودش کار 
می کرد و زحمت می کشــید. خاک مزرعة او خوب بود و ســنگ و 
کلوخ زیادی نداشــت. هر سال با شروع فصل باران سرتاسر مزرعة او 
سبز می شد. با این حال، وضع پاهوم هم مثل دهقا ن های دیگر بود. 
تمام شیر گاوهای او به مصرف خوراک خانواده اش می رسید. گاوها و 
گوسفندهایش هم تقریبًا تمام محصول ذرت مزرعه اش را می خوردند. 
مزرعة پاهوم کوچک بود. او می دانست، اگر زمین بیشتری باشد، وضع 
زندگی اش بهتر می شود. به همین دلیل، می خواست زمین بیشتری 

به دست بیاورد.
بعضی از کشاورزان روستای پاهوم بیشتر از او زمین داشتند. یکی 
از آن ها زنی بود که نزدیک خانة پاهوم زندگی می کرد. او زمین های 

وسیعی داشت و از همة دهقا ن های آن روستا پولدارتر بود. 
یک روز این زن به کشــاورزان دیگر گفت: »من پیر شده ام و دیگر 
نمی توانم از زمین هایم خوب اســتفاده کنم. این اســت که تصمیم 

گرفته ام آن ها را بفروشم.«
قسمتی از زمین های او کنار مزرعة پاهوم بود. پاهوم خیلی دوست 
داشت این زمین ها را به دست بیاورد. به فکر افتاد پولی فراهم کند و 
آن ها را از پیرزن بخرد. او یک اسب و یک گاوش را فروخت و پولش 
را کنار گذاشت. بعد به بزرگترین پسرش گفت به شهر برود و در آنجا 

کار کند. قرار شــد او هم مزدی را که می گیرد، جمع کند و با خود 
به ده ببرد. 

پسر به شهر رفت و در آنجا مشغول کار شد. پس از مدتی مقداری 
پول پس انداز کرد و به ده برگشت. پول ها را به پدرش داد. پاهوم تمام 
پول ها را روی هم گذاشــت و نزد پیرزن رفــت. پول ها را به او داد و 

زمینی را که کنار مزرعه اش بود، از او خرید.
پاهوم پس از خرید آن زمین ها با خودش گفت: »حاال مزرعة من از 

مزرعة بیشتر دوستانم بزرگ تر است.«
پاهــوم خیلی خوش حال بــود. خانــوادة او و حیواناتش هنوز هم 
مقداری از محصول مزرعه را می خوردند ولی حاال می توانست مقدار 
زیادی از محصول مزرعه اش را در شــهر بفروشــد. مزرعة او آن قدر 
بزرگ شده بود که زن و پسرهایش هم در آن کار می کردند. پاهوم با 

خود می گفت: »چه خوب! حاال من از سال قبل ثروتمندتر هستم.«
هر روز صبح، پاهوم مدتی جلوی در خانه اش می ایستاد و به مزرعة 
خــود نگاه می کــرد. باغچة خانه اش خیلی زیبا شــده بود. گل های 
رنگارنگ همه جای آن را پوشــانده بودند. مزرعة پاهوم در آن سوی 
باغچه قرار داشــت. در بعضی جاهای مزرعه علف های بلند و سبزی 
روییده بود. در این قســمت ها گاوها می چریدند. قسمت های دیگر 
مزرعه پر از ذرت های زرد رنگ بودند. پاهوم با دیدن این منظره خیلی 

خوش حال می شد.
خوش حالی پاهوم بیشتر از چند ماه دوام نیاورد.

دور و بــر مزرعــة او چند مزرعــة کوچک وجود داشــت که مال 
کشاورزان دیگر بود. 

بیشــتر آن هــا فقیرتر از پاهــوم بودند. یک روز گاوهــای یکی از 
کشــاورزان وارد مزرعة پاهوم شدند. پرچین مزرعة او را شکستند و 
شــروع به خوردن علف ها کردند. روز دیگر اسب دهقان دیگری وارد 

لئو تولستوی
ترجمه: وحید نیكخواه آزاد
تصویرگر: میثم موسوی
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مزرعة ذرت او شد و آن را لگدمال کرد.
پاهوم حیوانات را گرفت و به صاحبانشان برگرداند ولی آن ها چندبار 
دیگر وارد مزرعة او شــدند. بعد از چهارمین یا پنجمین بار، پاهوم با 
خــود گفت: »من باید جلوی این کار را بگیرم. این حیوانات پرچین 
مزرعة من را شکسته اند و علف ها و ذرت هایش را خورده اند. آن ها به 

من خیلی ضرر زده اند.«
پیش قاضی رفت و از صاحبان آن ها شکایت کرد. قاضی هم آن ها 

را به دادگاه خواست. 
وقتی آن ها به دادگاه رفتند. قاضی گفت: »حیوانات شــما پرچین 
مزرعة پاهوم را شکسته اند و ذرت هایش را لگدمال کرده اند. شما باید 

خسارت او را بدهید و ضررش را جبران کنید.«
کشاورزان بیچاره مجبور شدندکه مقداری پول به پاهوم بپردازند. 
وقتــی پاهوم پول را گرفت و از خانة قاضی بیرون آمد، با خود گفت: 

»حاال درست شد. جلوی این کار آن ها گرفته شد.«
پاهوم خیلی خوش حال بود، ولی کشاورزان فقیر از این کار او خیلی 
بدشــان آمد. یک هفته بعد، یکی از آن ها، هنگام نیمه شب وارد باغ 

پاهوم شد و پنج اصله از درخت های آن را قطع کرد.
پاهوم باز نزد قاضی رفت و از یکی از کشاورزان شکایت کرد. قاضی 

دستور داد آن مرد در دادگاه حاضر شود.
وقتی کشــاورز فقیر نــزد قاضی رفــت، قاضی گفــت باید پول 
درخت های بریده شده را به پاهوم بدهد. مرد دهقان به قاضی گفت: 

»من درخت های پاهوم را نبریده ام و هیچ پولی هم به او نمی دهم.«
قاضی گفت: »آیا کسی این مرد را در مزرعة پاهوم دیده است؟«

هیچ کس آن مرد را ندیده بود. پاهوم شاهدی نداشت تا حرف خود 
را ثابت کند. به همین علت، قاضی کشــاورز فقیر را رها کرد و هیچ 

پولی هم از او نگرفت.
مرد کشاورز، اگر چه پولی نداد، ولی از این کار پاهوم خیلی عصبانی 
شــد. او وقتی از خانة قاضی بیرون آمد، به دوستانش گفت: »ما باید 
جلوی کارهای پاهوم و پسرانش را بگیریم. ما نباید بگذاریم او بدون 

دلیل این قدر ما را به دادگاه ببرد.«
پاهوم دوست نداشت با کشاورزان دیگر اختالف و دعوا داشته باشد. 
به همین خاطر، یــک روز به زنش گفت: »می دانی تمام این دعواها 
به خاطر چیست؟ برای این است که در دهکدة ما کشاورزان زیادی 
زندگــی می کنند، ولی زمین زیادی وجود نــدارد. دهقان های دیگر 

زمین های ما را می خواهند و ما زمین های آن ها را.«
همسر پاهوم به او گفت: »راست می گویی، ولی ما چگونه می توانیم 

زمین بیشتری به دست بیاوریم و مزرعه مان را بزرگ تر کنیم؟«
پاهوم هم نمی دانســت چطور می تواند زمین بیشــتری به دست 

بیاورد. او برای این سؤال زنش جوابی نداشت.
چنــد روز بعد، نزدیک غروب، مردی به دهکدة پاهوم آمد. آن مرد 
مسافر بود و از قســمت دیگری از روسیه به آنجا آمده بود. پاهوم از 
آن مرد دعوت کرد شب را در خانة او بگذراند و مهمان او باشد. مرد 

دعوت پاهوم را قبول کرد و به خانة او رفت.
پس از شــام، مسافر شــروع به صحبت کرد. او از سفرها ماجراها 
و از ســرزمین هایی که دیده بود، تعریف می کرد. کم کم صحبت به 
دهکده ای که مســافر در آن زندگی می کرد کشیده شد: »دهکدة ما 
از اینجا خیلی فاصله دارد. آنجا زمین های خیلی خوبی دارد. به عالوه، 

در آنجا خیلی زمین وجود دارد. هر کس دوست داشته باشد می تواند 
به آنجا برود و مشغول کشت و کار بشود.«

پاهوم که در جست وجوی زمین بیشتری بود، نشانی دهکدة مرد را 
از او پرسید. مرد مسافر جواب داد: »باید سوار قایق بشوی و در مسیر 
رود ولگا همراه جریان آب پایین بروی. وقتی به شهر سامارا رسیدی 
باید از قایق پیاده شوی. از آنجا باید به مدت دو هفته به طرف شرق 
بروی. آن وقت به دهکدة ما می رســی. ســرزمین اطراف دهکدة ما 
خیلی زیباست و منظره های قشنگی دارد. در دهکدة ما زمین فراوان 
است ولی تعداد کشاورزان زیاد نیست. دهقان های دهکدة ما خیلی 
خوش حال می شوند آدم های دیگری هم در آنجا مشغول کشاورزی 

شوند.«
پاهوم از شنیدن این حرف ها خیلی خوش حال شد و گفت: »من اول 
باید به دهکدة شما بروم و زمین های آنجا را ببینم. اگر از آنجا خوشم 

آمد. به اینجا بر می گردم و خانواده ام را با خودم به آنجا می برم.«
فردای آن شــب، پاهوم سوار قایق شــد و به طرف پایین رود ولگا 
حرکت کرد. پس از مدتی به شــهر سامارا رسید. از آنجا به مدت دو 

هفته به طرف شرق رفت تا به دهکدة مرد مسافر رسید.
تمام حرف های آن مرد درست بود. خاک زمین های دهکده آمادة 

کشاورزی بود و دهقان های آنجا زندگی راحتی داشتند.
آن ها خیلی دوســت داشــتند آدم های دیگری هم به آنجا بروند و 
مشغول کشاورزی شوند. به همین علت، به گرمی از پاهوم استقبال 

کردند و زمین های پهناوری را به او نشان دادند.
وقتــی پاهوم زمین هــا را دید، دهقان ها پرســیدند: »چه موقعی 
می خواهی خانواده ات را به اینجا بیاوری؟ این زمین ها خالی هستند 

و انتظار تو را می کشند.«
پاهوم قیمت زمین ها را پرسید. 

وقتی دهقان ها قیمت زمین را گفتند،  پاهوم خیلی خوش حال شد و 
با خود گفت: »خاک این زمین از خاک مزرعة من بهتر است. قیمتش 
هم از قیمت زمینهای من خیلی کمتر اســت.« بعد دوباره نگاهی به 
زمین انداخت و با خود فکر کرد: »اگر به اینجا بیایم،  پس از چند سال 

حسابی پولدار می شوم.«
پاهوم به خانة خود برگشــت. مزرعه و تمام حیواناتش را فروخت و 
پول زیادی به دست آورد. بعد با زن و فرزندانش سوار قایق شد و به 

طرف دهکدة مرد مسافر به راه افتاد.
در آنجا مقدار زیادی زمین خرید و مشــغول کار شــد. او با کمک 
پســرهایش، خانة بزرگی ساخت تا در آن زندگی کنند. تعدادی گاو 
و اسب هم خرید و بعد مشغول کشاورزی در زمین های خود شد. به 
این ترتیب، روزها در پی هم می گذشــت. پاهوم در مزرعة تازة خود 

یک سال را با شادی پشت سر گذاشت.
او در مزرعه اش ذرت کاشــته بود. در آخر تابستان، ذرت ها بزرگ 
و پربار شــده بودند. پاهوم با خود می گفت: »حاال بیشتر از سال قبل 

ذرت دارم.« تمام ذرت ها را فروخت و پول زیادی به دست آورد.
در پاییــز، او تصمیم گرفت در تمام مزرعــه اش ذرت بکارد. مردم 
دهکده به او گفتند: »پاهوم دست نگهدار. بهتر است بعد از برداشت 
محصول ذرت، یونجه بکاری. چند رأس دیگر گاو و اسب بخر و آن ها 
را در زمین هایت رها کن تا  علف ها را بخورند. آن وقت بعد از دو سال 

دوباره ذرت بکار.«

۳۵  رشد معلم | دورۀ 37 |  شمارۀ 3 | آذر 1397 |



پاهوم می دید که کشــاورزان راست می گویند، ولی از این موضوع 
خیلی عصبانی بود. او حاال مجبور بود در بیشــتر زمین هایش یونجه 

بکارد و فقط در قسمت کوچکی از آن ذرت بکارد.
پاهوم با خود گفت:» من از کاشتن ذرت بیشتر پول در می آورم تا 
پرورش گاو. این کار سود زیادی برای من ندارد. با فروختن شیر گاوها 

نمی توانم پولدار شوم. باید باز هم زمین بیشتری به دست بیاورم.«
او می خواست زمین بیشتری بخرد، ولی در روستا دیگر زمین خالی 
زیادی وجود نداشت. اکنون بیشتر زمین های اطراف دهکده پر شده 
بودند. کشاورزان زیادی هم به آنجا آمده بودند و زمین می خواستند.

پاهوم مدتی به دنبال زمین خوبی گشــت، اما پس از چندی از به 
دست آوردن آن ناامید شد. مجبور شد تعداد دیگری گاو بخرد و آن ها 
را در مزرعــه رها کند. ولی او از فروختن شــیر آن ها کمتر از فروش 
ذرت پول به دســت می آورد. بنابراین، دیگر نمی توانست به سرعت 

پولدار شود.
مدتــی بعد، مردی که از آن دهکده می گذشــت،  در مزرعة پاهوم 
ایستاد تا مقداری غذا بخرد. پاهوم او را به خانة خود دعوت کرد تا با 

هم چای بنوشند.
پاهوم و آن مرد دور میز نشســتند. همسر پاهوم برای آن ها چای 
آورد. خودش هم کنار آن ها نشســت و برایشان چای ریخت. آن ها 
همین طور که چای می نوشــیدند، با هــم از این در و آن در صحبت 
می کردند. بین گفت وگوهایشــان، آن مرد از دهکده اش هم صحبت 
کرد: »دهکدة ما در ســرزمین َبشِکرها قرار دارد. سرزمین بشکرها تا 
اینجا خیلی فاصله دارد. آن ســرزمین زیبا نزدیک رودخانه ای واقع 

شده و جای بسیار خوبی است.«
زن پاهوم پرسید: »بشکرها دیگر کی هستند؟«

ـ بشــکرها آدم های ثروتمندی هســتند که در ســرزمین زیبایی 
به راحتی زندگی می کنند. در ســرزمین  آن ها هیچ کس فقیر نیست. 
بشکرها مقدار زیادی زمین دارند که آن ها را خیلی ارزان به دیگران 

می فروشند.
پاهوم با شــنیدن این خبر، از خوشــحالی به هــوا پرید:»من باید 

مقداری از زمین های آنجا را به  دست بیاورم.«
بعد، از مهمان خود پرسید: »سرزمین بشکرها تا اینجا چقدر فاصله 
دارد؟ من می خواهم همین فردا به طرف آنجا حرکت کنم. بگو از چه 

راهی باید به آنجا بروم؟«
آن شــب پاهوم به همســرش گفت: »من می خواهم به سرزمین 
بشــکرها بروم و مقدار زیادی از زمین هایشــان را بخرم. باید آن قدر 

زمین به دست بیاورم که از همة مردم آنجا ثروتمندتر بشوم.«
پاهوم آن شــب را راحت خوابید. فردای آن شــب دهکده را ترک 
کرد و به طرف سرزمین  بشکرها راه  افتاد. پاهوم مقدار زیادی پول با 

خودش برده بود.
در بین راه با خودش فکر می کرد:»اول مقدار زیادی زمین می خرم. 
بعد به مزرعة خودم برمی گردم و خانواده ام را با خودم به آنجا می برم.«
پاهوم ســر راهش در شهری توقف کرد تا برای بشکرها هدیه هایی 
بخرد. با خودش فکر کرد: »اگر این هدیه ها را به بشکرها بدهم. آن ها 

زمین هایشان را به قیمت کمتری به من می فروشند.« 
آن شــب را در همــان شــهر گذراند و فردای آن شــب به طرف 
سرزمین بشــکرها به راه افتاد. قبل از ظهر به یک رودخانه رسید و 

از آن عبور کرد. سرزمین آن سوی رودخانه شبیه زمین های دهکدة 
پاهوم نبود. خاک آنجــا خیلی خوب بود، ولی مزرعه ای در آن دیده 
نمی شد. بشکرها کشاورز نبودند و در خیمه زندگی می کردند. آن ها 
نه ذرت می کاشــتند و نه حیواناتشــان را در مزرعه نگه می داشتند. 
گاوها و گوسفندهای آن ها آزادانه به هر جا می خواستند، می رفتند. 
این حیوانات در یک تکه زمیــن می چریدند و تمام علف های آن را 
می خوردند. بعد بشکرها آن ها را به قسمت دیگری می بردند تا در آنجا 
بچرند. هر وقت هم الزم بود، خیمه هایشان را بر می چیدند. و از جایی 

به جای دیگر می رفتند. آن ها مردم خوشبخت و شادمانی بودند.
بشکرها وقتی پاهوم را دیدند، از خیمه هایشان بیرون آمدند به طرف 

او رفتند به رویش لبخند زدند و با شیر تازه از او پذیرایی  کردند.
رئیس بشــکرها از خیمه خارج شــد و به طرف پاهوم رفت. پاهوم 
هدیه ها را به رئیس بشــکرها تقدیم کرد. او لبخندی زد و گفت: »تو 
برای چه به اینجا آمده ای؟ از ما چه می خواهی؟« بعد پاهوم را با خود 

به داخل خیمه برد.
وقتی در خیمه کنار هم نشستند، پاهوم گفت: »من مقداری زمین 

می خواهم. قصد دارم در اینجا مزرعه ای درست کنم.«
رئیس پرسید: »چقدر زمین می خواهی؟«

پاهوم گفت: »من مقدار زیادی پول آورده ام و می خواهم در مقابل 
آن از شــما زمین بگیرم.« بعد پول هایش را به رئیس بشکرها نشان 

داد.
رئیس نگاهی به پول های پاهوم و نگاهی به خود او انداخت. آن وقت 

لبخندی زد و پرسید: »فکر می کنی که پاهایت نیرومندند؟«
پاهوم گفت: »بله،  ولی چرا دربارة پاهای من سؤال می کنید؟!«
رئیس خندید و جواب داد: »چون فردا خیلی باید راه بروی.« 

بعد پاهــوم را از خیمه بیرون برد و به او گفت: »فردا صبح، باید از 
باالی آن تپه حرکت کنی و به طرف شرق بروی. وقتی مدت زیادی 
به طرف شــرق رفتی. باید به طرف جنوب بپیچی و مقدار زیادی به 
طــرف جنوب بروی. بعد راه خود را کج کنی و مدتی در جهت غرب 
حرکت کنی. آنگاه باید به طرف شــمال بروی و از آنجا به همین جا 
بازگردی. تو باید فردا با راه رفتن خود یک مربع بزرگ درست کنی، 
ولی یادت باشــد باید قبل از تاریک شدن هوا به اینجا بازگردی. اگر 
تا قبل از غروب خورشــید به اینجا برگردی، تمام زمین های داخل 
ایــن مربع را به تو می دهم، ولی اگــر دیرتر از غروب آفتاب به اینجا 
برســی، هم زمین ها را از دســت می دهی و هم تمام پول هایت مال 

من می شود.«
روز بعد، هنگام ســحر پاهوم و بشکرها روی نوک تپه جمع شدند. 
هوا تاریک و ســرد بــود. همگی آنجا ایســتادند و منتظر باال آمدن 

خورشید شدند.
پس از نیم ساعت،  رئیس بشکرها گفت: »به طرف مشرق نگاه کن، 

خورشید دارد باال می آید.«
بعد کالهش را به زمین انداخت و گفت: »حاال این چوب ها را بگیر 
و از اینجا راه بیفت. یادت باشد، قبل از غروب خورشید باید به اینجا 

بازگردی.« پس از آن  پول های پاهوم را گرفت و روی کاله گذاشت.
پاهوم خندید و گفت: »مــن نمی خواهم راه بروم، می خواهم تمام 

راه را بَدَوم.«
کم کم خورشــید باال آمد و اندکی باالتــر از افق قرار گرفت. پاهوم 
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رویش را به طرف چپ کرد و نگاهی به خورشید انداخت. بعد به راه 
افتاد و به طرف زمین های پایین تپه دوید. او چکمه های خوبی به پا 
کرده بود و خیلی ســریع می دوید. چوب هایی که از رئیس بشکرها 
گرفته بود، در دســت داشــت. رئیس آن چوب ها را به او داده بود تا 
آن ها را در زمین فرو کند و با آن ها یک مربع بزرگ بسازد. پاهوم به 

سرعت می دوید.
وقتی به تپه رســید، کمی ایســتاد و یکی از چوب ها را در زمین 
فرو کرد. آنگاه دوباره شــروع به دویدن کرد. چند دقیقه بعد با خود 
فکر کرد:»نباید تمام راه را بدوم. باید آهسته تر بروم تا خسته نشوم. 
اگر مدت زیادی به همین ســرعت بدوم، نفسم می گیرد و زود از پا 

می افتم. باید آهسته تر راه بروم.«
یک ساعت دیگر هم راه رفت و چوب دوم را در زمین فرو کرد. آنگاه 
برگشت و به تپه نگاه کرد. بشکرها هنوز روی تپه ایستاده بودند و به او 
نگاه می کردند. از آن فاصلة زیاد آن ها خیلی کوچک به نظر می آمدند. 
پاهوم با خود گفت: »امروز باید مقدار زیادی زمین به دست بیاورم.«

به این ترتیب، در حدود ســه فرســنگ به سمت مشرق، به طرف 
خورشید راه رفت. تقریبًا پس از هر ساعت راه رفتن می ایستاد و یک 

چوب در زمین فرو می کرد.
در تمام این مدت پاهوم برای استراحت در هیچ جا توقف نکرد. هر 
وقت که خسته می شد، با خود می گفت: »امروز باید در حدود هشت 

ُنه فرسنگ راه بروم. نباید وقتم را با استراحت کردن تلف کنم.«
حاال خورشــید باالتر آمده و هوا خیلی گرم شده بود. پاهوم ایستاد 
و پیراهنش را در آورد. بعد به طرف جنوب، جایی که خورشید اکنون 
در آنجــا بود، پیچید. او اکنون دومین ضلع مربع بزرگ را می پیمود. 
ضلع های این مربع مســتقیم نبود، چون پاهوم در خط مستقیم راه 
نمی رفت. او در بین راه، گاه به قطعه زمین با صفایی می رسید؛ قطعه 
زمینی که برکه ای یا درخت های سرسبزی یا علفزارهای وسیعی در 
آن وجود داشــت. هر وقت چنین زمینــی می دید، با خود می گفت: 
»این قطعــه زمین هم باید در زمین های من قــرار بگیرد.« به این 
ترتیب، مجبور می شــد دور این زمین حرکت کند و چند چوب در 

خاک فرو کند تا آن قطعه زمین هم مال او شود.
حاال خورشــید با شدت زیادی می تابید. هوا حسابی گرم شده بود. 
پاهوم در قمقمه اش را باز کرد و مقداری آب نوشــید. کمی هم نان 

خورد و باز به راه افتاد.
روز از نیمه گذشــته بود که پاهوم به طرف غرب پیچید. اکنون از 

تپه خیلی فاصله داشت.

پاهوم سومین ضلع مربع بزرگ را می پیمود. حاال فقط چهار یا پنج 
تکه چوب در دستش باقی مانده بود. او نیم تنه و قمقمه اش را در بین 
راه گذاشته بود تا ســریع تر راه خود را ادامه بدهد. با خودش گفت: 
»باید به طرف آن درخت های زیبا بروم. آن ها هم باید در میان مزرعة 
مــن قرار بگیرند.« ولی بعد فکر کرد:»نه، آن ها از اینجا خیلی فاصله 
دارنــد و من فرصت ندارم. زمین من الزم نیســت حتمًا چهار ضلع 
داشته باشد. به جای مربع، اگر مثلث هم باشد، عیبی ندارد. چون من 

باید از همین جا به طرف تپه بروم.«
پاهای پاهوم در چکمه هایش زخم شده بود. او چکمه هایش را از پا 
درآورد و شــروع به دویدن کرد. حاال مستقیم به طرف تپه  می رفت. 
فرصت زیادی نداشت،  با اینکه خیلی خسته شده بود،  یک لحظه هم 
به زمین نمی نشســت. دیگر عصر شده بود و خورشید با افق فاصلة 

زیادی نداشت. 
سنگ ها به پاهای پاهوم فرو می رفتند و آن ها را زخمی می کردند. 
یک بار هم محکم به زمین خورد و سرش شکست، ولی زود برخاست 

و سریع تر از قبل به طرف تپه دوید.
کم کم بشکرها را باالی تپه می دید. آن ها باال و پایین می پریدند و 
برای او فریاد می کشــیدند. حاال خورشید به رنگ قرمز درآمده بود و 
تقریبًا در خط افق قرار داشــت. پاهوم اندیشید: »امروز مقدار زیادی 
زمین به دست آوردم.« بعد فکر کرد: »آیا می توانم سر وقت به باالی 
تپه برسم؟« چشمش به رئیس افتاد: »پیرمرد پایش را روی پول های 

من گذاشته است و دارد می خندد.«
به تپه نزدیک تر شــد. کم کم به پایین تپه رسید. حاال خورشید از 
خط افق کمی پایین تر رفته بود. پاهوم چشــمانش را بست. خیلی 
خســته شده بود. نفسی تازه کرد و با خستگی شروع به باال رفتن از 

تپه کرد.
آهسته آهســته باال می رفت و به نوک تپه نزدیک می شد. باز باالتر 
رفت و باز هم باالتر. حاال فقط چند قدم با نوک تپة بشــکرها فاصله 
داشت. چند نفر از بشکرها دســت دراز کردند. آستین پیراهنش را 

گرفتند و او را باال کشیدند.
پاهوم بیچاره به باالی تپه رســید، ولی در آخرین لحظه با ســر به 
زمین خورد. درست در لحظه ای که دستش به کاله رئیس و پول ها 

رسید، قلبش از کار ایستاد. پاهوم مرده بود!
بشکرها گودالی در زمین کندند و او را در آن قرار دادند.

طول این گــودال در حدود پنج قدم و عرض آن تقریبًا دو قدم بود. 
این گودال کوچک تمام زمینی بود که پاهوم حاال به آن احتیاج داشت.
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حل مسئله 
در کالس درس

لیلی محمدحسین
تصویرگر: میثم موسوی

شناساییعوامل
تمرین کوه یخ در چهار گام )قسمت ۳(

مقاله

در مجموعه مقاالت »حل مســئله در کالس درس« سعی می کنیم با استفاده از تمثیل کوه یخ، یافتن راه حل های واقعی با نگرشی 
کل نگر )سیســتمی( را با چهار گام تمرین کنیم.  این گام ها عبارت اند از: 1. تحلیل یک اتفاق یا مسئله؛ ۲. یافتن الگوهای رفتاری در 
مسائل مشابه؛ ۳. شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در مسئله و ۴. تغییر آن عامل یا الگوی ذهنی که باعث به وجود آمدن مسئله شده 
است.  در  قسمت های ۱ و۲، گام های اول و دوم را معرفی کردیم. در این  قسمت گام سوم معرفی می شود که در آن به شناسایی عوامل 

و نیروهای مؤثر در مسئله می پردازیم.  

در قسمت قبل به موضوع مسئلة بی انگیزگی دانش آموزان 
در کالس ریاضی اشاره کردیم و بعد سعی کردیم الگوی 
رفتاری مان را کشف کنیم. تصور کنید معلم برای ایجاد 
انگیزه  در دانش آموزان در انجام تکلیف ریاضی، پاداش در 
نظر  بگیرد. مثاًل اگر دانش آموزی تا سه دفعه تکلیفش را 
کامل انجام بدهد، 1 نمــره  پاداش می گیرد. تصور معلم 
این است که دانش آموزان بیشتری سعی می کنند تکالیف 
کامل داشــته باشند، ولی در عمل مشاهده می کند  تنها 
عده كمي تکالیفشــان را کامل انجام می دهند و بقیه یا 
تکالیف ناقص دارند یا کاماًل بدون تکلیف در کالس حاضر 
می شــوند. الگوی رفتاری مورد انتظار در واقع این است: 
تکالیف کامل تر، پاداش بیشــتر و نمــرة باالتر و تکالیف 
ناقص تر، بدون پاداش و  نمرات پایین تر. می توانیم این دو 

رفتار را با چرخه ای بسته نمایش دهیم: 

تكلیف كامل

پاداشنمرة باال

تكلیف ناقص 
یا عدم ارائة تكلیف

عدم دریافت پاداشنمرة پایین

در این گام قصد داریم تحلیل کنیم چه نیروهایی موجب به 
وجود آمدن این الگو)های( رفتاری شده اند. با این سؤال ها به 

تحلیل همین مسئله می پردازیم:
 چــه نیروهایی الگوی رفتاری کشف شــده در گام دوم را 

ایجاد کرده اند؟
 اجزای سیســتمی که در آن هستیم چگونه بر هم تأثیر 

می گذارند؟ 
 چنانچــه بخواهیم الگوهای رفتــاری فعلی مان را تغییر 
دهیم، كدام جنبه های اساســی در سیستم موردنظرمان باید 

تغییر کنند؟
همان طور که می دانیم، پشت هر الگوی رفتاری یک ساختار 
سیستمی هست. منظور از این ساختار سیستمی مجموعه ای 
از عوامل هستند که ممکن است ظاهراً با هم بی ارتباط باشند، 
ولی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند؛ حتی در صورتی که از نظر 
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1. اجــزای سیســتم مدرســه، عــالوه بر اعضــای آن 
)دانش آموزان، نیروهاي آموزشــی و اجرایی و اولیا( موارد 
زیر را نیز شــامل می شــوند: ارزش ها و باورهای حاکم بر 
مدرســه، استانداردهای آموزشی، شــیوه های آموزشی و 
ســنجش حاکم بر مدرسه، تعهد مدرسه نسبت به اجرای 

برنامة درسی، توسعة حرفه ای کارکنان و فناوری.

 منابع
1.https://donboscoeduca.com/2016/08/02/
schools-that-learn-and-systems-thinking/
2 . h t t p s : / / w w w . t e a c h t h o u g h t . c o m /
pedagogy/21-simple-ideas-to-improve-
student-motivatio/
3.http://www.teachhub.com/top-12-ways-
motivate-students

4. سنگه، پیتر و همکاران )2012(. خلق محیط یادگیرنده 
در کالس مدرســه و جامعــه )1۳9۷(، ترجمــة لیلــی 

محمدحسین، منظومة خرد. تهران چاپ اول.

زمان و مکان بســیار از هم مجزا باشند 
و تشــخیص این ارتباط متقابل برای ما 
مشکل باشد.  اگر ما بتوانیم این ارتباطات 
متقابل را شناسایی کنیم، آنگاه نیروهایی 
آشــکار می شــوند که به آن ها نیروهای 
اهرمی گفته می شود. این نیروهای اهرمی 
با کمترین تالش، بیشترین تأثیر را برای 
تغییر ایجاد می کنند. در واقع، با شناخت 
نیروهای اهرمی، با یک تغییر کوچک در 
سیستم می توانیم تأثیری بزرگ و مثبت 

ایجاد کنیم.
فکر می کنید دانش آموزی که در کالس 
ریاضی می نشیند، تحت تأثیر کدام یک از 

نیروهای زیر قرار دارد:
 فشار جامعه  برای موفقیت تحصیلی

 انتظارات پدر و مادر برای موفق شدن 
)با تعریف خودشان از موفقیت( و در بعضی 

موارد انتظارات خواهر و برادر بزرگ تر
 فشار هم ســاالن )ارتباطات داخل و 

خارج از مدرسة دانش آموز(
 انتظارات دانش آموز از خودش

 انتظارات معلم برای یادگیری موضوع 
درسی

 روش تدریــس معلم )آیا با ســبک 
یادگیری دانش آموز متناسب است؟(

 انتظار مدیر مدرســه برای موفقیت 
تحصیلی همة دانش آموزان

 ارتباطات دانش آموز در فضای مجازی
 دریافت برنامة درسی )که دانش آموز 

در تدوین آن نقشی ندارد.(
 انجام تکالیفی که با نیازهایش سازگار 

نیست.

به نظر شما کدام  یک از این نیروها برای 
این مسئله، می تواند به عنوان یک نیروی 
اهرمی عمل کند. کدام  یک از این فشارها 
برای معلم نیز وجــود دارد؟ کدام یک از 
ایــن نیروها به منابع خارج از دســترس 
معلم مربوط است؟ کدام یک به منابع در 

دسترس معلم مربوط است؟
بدیهی اســت، اگر معلم به دنبال ایجاد 
تحول در انگیــزة یادگیری دانش آموزان 
در کالس ریاضی باشد، فقط می تواند به 
منابع در دســترس تکیه کند و در واقع 
به تغییر نیرویی بپــردازد که در کنترل 
دارد. معلم نه می توانــد انتظارات اولیا و 
مدیر مدرسه را تغییر دهد و نه می تواند 
از فشــار جامعه بکاهــد. معلم نمی تواند 
برنامة درسی کشــور را تغییر دهد ولی 
می تواند انتظــارات و روش تدریس خود 
را تغییر دهد، می توانــد برای تغییر جّو 
یادگیــری درکالس درس تالش کند. او 
این امکان را دارد که بر میزان آگاهی اش 
از گروه ســنی مخاطبان خــود بیفزاید. 
معلم می تواند از پیشینة تحصیلی تک تک 
دانش آموزانش باخبر شــود، شاید دلیل 
بی انگیزگی دانش آمــوزان در تجربه هاي 
بسیار دور گذشته ریشه داشته باشد. یک 
دانش آموز پایة هفتم ممکن است تحت 
تأثیر رفتار غلط معلم، پدر و مادر یا حتی 
هم کالسی هایش در پایة اول دبستان، از 
کالس ریاضی متنفر شده باشد و نتواند با 
ایــن درس و معلم آن ارتباط برقرار کند. 
معلم همچنین با شناختن امکانات فضای 
مجازی، کشف مي کند که دانش آموزانش 

در کــدام بخش های فضای مجازی فعال 
هستند و کدام فعالیت ها را با شوق انجام 
می دهند. بنابراین، ممکن اســت به فکر 
تغییــر نوع تکالیفش بیفتد. شــاید ارائة 
تکالیــف متفاوت به هــر دانش آموز، آن 
نیروی اهرمی باشد که در افزایش میزان 
معلم  به  دانش آمــوزان  یادگیری  انگیزة 

کمک می کند.  
اگر بتوانیم نیروها یا منابعی را کشــف 
کنیم که در پس رفتارهایمان قرار دارند، 
آنگاه کشــف جزئي از سیســتم که باید 
تغییر کند )یا کشــف نیروی اهرمی( کار 
راحتی اســت. در نظر داشتن این اصل 
کلی، راهگشــای ما خواهد بود: ما فقط 
می توانیم نیروهایــی را تغییر دهیم که 
درونی هستند. نیروهایی را که از خارج بر 
سیستم تأثیر می گذارند و در دسترس ما 
نیستند  نمی توانیم تغییر دهیم. بنابراین، 
مســئله بدون یک راه حل مناسب باقی 

می ماند.
در قســمت بعدی ســعی می کنیم به 
الگوهایي ذهنــی بپردازیم که در صورت 
تغییر، به حل مســئله منجــر خواهند 
شــد. همة معلمان، براســاس الگوهای 
ذهنی شان طرح درس می نویسند، تکلیف 
 خانه تعیین می کنند و با دانش آموزانشان 
ارتباط برقرار می کنند. اگر معلمی شاهد 
دانش آموزانش  یادگیــری  انگیــزة  افت 
اســت، ممکن اســت با بررسی الگوهای 
ذهنی خویش )در اعماق دریای ذهنش، 
همان جا که بخش بزرگی از کوه یخ پنهان 

شده است(، راه حل را جست وجو کند.
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یادداشت

محمدرضا حشمتی

وقتی از طرح خوداتكایی در مدرسه های شبانه روزی صحبت 
می شــود، پیش فرض ما این است كه ســتاد آموزش وپرورش 
طرحــی را به مدرســه ها ابالغ كرده و براســاس آن بودجه و 
اعتبار مالی نیز در نظر گرفته اســت. اما آنچه در دبیرســتان 
شبانه روزی شهید بهشتی بیجار دیدم، با آنچه در ذهن داشتم، 
متفاوت بود. گفت وگویی را كه با مســئوالن این مدرسه انجام 

شــده اســت بخوانید تا متوجه تفاوت شوید. 
شاید باور كنید كه گذشت و مهربانی 

همچنان در معلمان این سرزمین  
جاری و اثرگذار است.

مدیر  بسطامی،  اقبال  
حال دبیرستان متوسطة 

بهشتی،  شــهید  دوم 
 60 دهــة  در  كــه 

دانش آموز همین مدرســه بوده و از سال 1383 تاكنون مدیر 
این دبیرستان اســت، می گوید: »این مدرسه 240 دانش آموز 
در رشــته های علوم تجربــی و علوم انســانی دارد؛ 120 نفر 
دانش آموز روزانه )یعنی پس از اتمام ساعت مدرسه در ساعت 
14:15 به منزل می روند( و 100 نفر هم  دانش آموز خوابگاهی 
)كســانی كه فاصلة روستای محل زندگی آن ها با شهر بیشتر 
از 30 كیلومتر اســت(. این دانش آموزان پس از 
اتمام كالس ها در خوابــگاه می مانند و 
مدیریت اوقــات فراغت آن ها یكی 
از مهم ترین مســائل مدرســه 

است.«
دو ســال اســت كه در 
طــرح  مدرســه  ایــن 
خوداتكایی شروع شده 
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گزارشی از اجرای 
طرح خوداتکایی 

در دبیرستان 
شهید بهشتی بیجار
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و آن هــم به همت 
شخصی علی عباس 

آریافر، دبیر شیمی و 
سرپرست خوابگاه، كه 

در كنار تدریس شیمی، 
نیز  منبت كاری  استادكار 

هست.
هدف ما در این طرح استفادة 

مناســب از اوقات فراغت و توانمند 
مهارت های  دانش آموزان در كسب  كردن 

فنی  و اشــتغال زایی اســت. با هماهنگی ســازمان 
فنی وحرفه ای، به كســانی كه به شایستگی های الزم برسند، 

»گواهی نامة مهارت« داده می شود.
آریافر می گوید: »زمانی كه سرپرســت خوابگاه شــدم، در 
این اندیشــه بودم كه برای اســتفادة مناسب از اوقات فراغت 
دانش  آمــوزان كارگاهــی دایر كنیم تا بچه هــا كار هنری یاد 
بگیرند. با توجه به مهارتی كه خودم داشــتم، تصمیم گرفتیم 
یكــی از اتاق های خوابگاه را به كارگاه تبدیل كنیم و بچه ها با 
همان امكانات محدود مشغول انجام فعالیت شوند. 50 درصد 
از دانش آموزان در روزهای شنبه و دوشنبه برای تولید كارهای 
هنری خودشان از كارگاه 
می كنند.  اســتفاده 
در تابســتان هــم 
مدرسه و خوابگاه 
تعطیــل اســت. 
دانش آمــوزان، در روزهایی 
كــه من در مدرســه 

هـستـــم، نمونـــه  
را  خــود  كارهــای 
نشــان می دهنــد تا 
را  الزم  راهنمایی های 

دریافت كنند.«
با  گفت وگو  جلســة  در 
نفر  مدرســه، سه  مسئوالن 
از دانش آموزانــی كه در ســال 
تحصیلی گذشته، در این كارگاه  كار 
تولیدی داشتند نیز حضور داشتند. مهدی 
انگورانی و كامران ابراهیمی كه فارغ التحصیالن 
رشــتة تجربی هستند و امســال كنكور داده اند. امیرعباس 
ولی پناه هم دانش آموز ســال دهم رشتة علوم انسانی است. 
آن ها می گویند: »ما در مدرســه هنر منبــت كاری را در حد 
مبتدی یاد گرفته ایم و می توانیم در آینده شغل داشته باشیم. 
االن هم كه مدرسه تعطیل است، در روستاهای خودمان، پس 
از كمك به والدینمان در امور كشاورزی، به شكل تفریحی كار 

هنری خود را ادامه می دهیم.«
آریافر معتقد اســت كه بچه ها كار كردن را دوســت دارند و 
ما مسئوالن مدرسه و خوابگاه باید زمینه های الزم را برایشان 
ایجاد كنیم. اگر مســئوالن آموزش وپرورش حمایت مادی و 
معنوی بیشــتری از چنین برنامه هایی كننــد، دانش آموزان 

توانمندتر خواهند شد.
آریافــر به آنچه می گفت عمل كرد. خــود او با ابتدایی ترین 
امكانات )تیغه ارة شكســته و لبة تیز شیشه شكسته( فعالیت 
كار روی چوب را آغاز كرد و بنا بر عالقة شخصی، بدون استاد، 
این مســیر را طی كرد. او با توجه به رشتة تدریسش )درس 
شــیمی( در اوقات فراغت، بــرای دانش آموزانی كه در درس 
شیمی مشــكل دارند، بدون چشمداشــت مادی كالس های 
فوق العــاده برگزار می كند و در ســاعات حضــور در خوابگاه 
منبت كاری  به  دانش آموزان عالقه منــد  راهنمای 

است تا مهارتی را بیاموزند.
خدا را شــاكریم برای داشــتن چنین معلمان 
بــا اخــالص و ایثارگری. حمایــت از طرح های 
خوداتكایــی بر مــا مســئوالن آموزش وپرورش 
الزم اســت تا بتوانیم با اجرای چنین طرح هایی، 
زمینه ســاز توجه به تولیدات ملــی در موضوعات 

گوناگون باشیم.
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مهری دهقانی*

آبقندکمکآموزشی

تجربه

مقدمه
در مسیر تاریخ، فنون گوناگونی در زمینة روش های تدریس ارائه شده اند كه هنر معلم در انتخاب كیفیت و اجرای آن هاست. 

الزم است معلمان به فرایند تعلیم وتربیت نگاه تازه ای بیندازند تا تحولی عظیم در عرصة آموزش وپرورش روی دهد.
با توجه به مشكالت درس آمادگی دفاعی در قسمت اصطالحات مواد شیمیایی، از جمله تعریف هایی كه از غلظت »مواد 

شیمیایی« و »دز« آمده است و نامفهوم بودن موضوع برای دانش آموزان، بر آن شدم با روشی خاص مشكل را حل كنم.
در تعریف غلظت شیمیایی آمده است، به مقدار مادة شیمیایی )به میلی گرم در واحد حجم( غلظت مادة شیمیایی گویند.

در تعریف دز هم آمده است: غلظت عامل شیمیایی در واحد زمان.
بچه ها در فهم این تعریف ها با مشــكل روبه رو می شــدند و بررسی ها نشــان می داد در این قسمت نمره های كمتری هم 
می گیرند. براســاس آنچه در مقاالت یادگیری و طراحی آموزشــی خوانده بودم، پی بردم »یادگیری تغییر رفتاری است كه 
از طریق تجربه در انســان ایجاد می شود« )قورچیان، 1377(. همچنین، در كتاب های روش تدریس فعال آمده است: هنر 
معلم در انتخاب اجرای روش های تدریس نمایان می شود )بوریس، 1373(. یاددهیـ  یادگیری فرایندی دوسویه است. معلم 
نمی تواند بدون توجه به انگیزه و عالقة دانش آموزان شروع به تدریس كند. »هنگامی كه دل ها نشاط یافتند، علم و كمال را 

در آن ها به ودیعه بگذاریم« )بحاراالنوار، ج 78(.
مهارت های انگیزه ســاز بســیارند؛ از جمله: نمایش فیلم، یك اقدام غیرعادی و سؤال برانگیز، و نقل داستان. با مراجعه به 

كتاب ها، به این نتیجه رسیدم كه در این زمینه می توان از روش ایفای نقش استفاده كرد.

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۷ ۴۲

* دكتر تخصصــی تعلیم وتربیت، دبیر 
آموزش وپرورش ناحیة 4 اصفهان



مراحل ایفای نقش
1. انتخاب موضوع

2. نوشتن متن
3. تعیین نقش ها
4. تهیة امكانات

5. تمرین های مقدماتی
6. اجرا

7. بحث و ارزیابی
وارد كالس شــدم و از دانش آموزان خواستم درس مربوط 
به تعریف های عوامل شیمیایی را بیاورند. ناگاه اظهار سردرد 
كردم و نشســتم. دانش آموزان با تعجب نگاه می كردند. به 
نماینده گفتم برایم آب قند بیاور، حالم خوب نیست. نماینده 
كه رفت، پچ پچ ها شــروع شد و من همچنان سرم را گرفته 

بودم.
بعد از مدتی، نماینده با لیوان آب قند آمد. آن را چشیدم و 
بلند گفتم قند آن كم است، برو آن را شیرین تر كن. نماینده 
سریع از كالس خارج شد. دانش آموزان می پرسیدند: خانم 

چطور شده؟ شما كه حالتون خوب بود!
نماینده بــا لیوان پر از قند آمد. آب و قنــد را هم زدم و 
مقداری از آن خوردم و گفتم، مدتی طول می كشد كه آب 
و قند اثر كند. چند دقیقة دیگر خوب می شــوم. پس از آن 
شــروع به تدریس كردم. دانش آمــوزان اصطالحات عوامل 

شیمیایی )مربوط به بمب های شیمیایی( را نمی فهمیدند.
به آن ها گفتــم غلظت آب قند اول كم بود و روی من اثر 
نمی گذاشــت، ولی غلظت آب قند دوم زیــاد بود و پس از 
مدتی هم اثر كرد. غلظت مواد شــیمیایی مثل غلظت آب 
قند است. هرچه قند در آب قند زیادتر باشد، غلیظ تر و اثر 
آن بیشتر است. بنابراین، در تعریف غلظت مادة شیمیایی، 
هرچه مقدار مادة شــیمیایی در واحد حجم بیشــتر باشد 

)مقدار قند در لیوان آب قند( اثر آن بیشتر است.
در تعریف »دز« هم، چنین كردم. پرسیدم، بچه ها، آب قند 
در مدت چند دقیقه روی من اثر گذاشــت؟ در اینجا واحد 
زمان به دقیقه محاسبه می شود. یعنی اثر بمب شیمیایی در 

یك دقیقه چه تعداد فرد را از پا درمی آورد؟
پس از پایان تدریس، یادآوری كردم كه این نمایش راهی 

بود برای تدریس موضوع غلظت.

 منابع
1. محرم آقازاده. مبانی نظریه های یادگیری و نظریة فراشــناخت. تهران. 

.1۳۷5
2. بوریــس، جویس و همــكاران. الگوهای تدریس. مركز ترجمه و نشــر 

كتاب. تهران. 1۳۷۳.
۳. علی اكبر سیف. روان شناسی پرورشی. آگاه. تهران. 1۳۷1.

4. نادرقلی قورچیان. منوچهر و همكاران. 1۳۷۷.
5. نظریه های یادگیری. نظریة فراشناخت. تربیت. تهران. 1۳۷۷.
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زیر
ذرهبین

زمین لرزه و زلزله جزو حوادث طبیعی است که همواره بر اثر 
فعل و انفعاالت درونی زمین، در بیشتر نقاط دنیا رخ داده است 
و خواهد داد. حال در برخی مناطق دنیا که روی گســل ها قرار 
دارند و مراکز زلزله خیز محســوب می شوند، به دفعات بیشتری 
اتفاق می افتد. کشــور ما نیز، مانند بسیاری از کشورها، مستعد 
زمین  لرزه است. کشــور ژاپن هم در کمربند لرزه خیز اقیانوس 
آرام قرار گرفته و همواره شاهد زمین لرزه های زیاد با شدت کم 
و زیاد اســت. ولی تلفات جانی لرزه های این کشور کمتر است و 
صدمه های مالی نیز به ســرعت و با نظم جبران می شوند. چرا 

کشور ما و ژاپن این همه متفاوت هستند؟!
  

ســال گذشــته هم که زلزلة کرمانشاه و شــهرهای دیگر، با 
آن همه صدمه هــای جانی و مالی و غم و اندوه ناشــی از آن 
را داشــتیم هر چند مردم عزیزمان،  از سراســر کشور، ضمن 
همدردی، کمک های مادی و معنوی زیادی به بازماندگان این 
اتفاق کردند، اما چرا باید این اتفاق ها بارها با این شــدت تکرار 
شوند و اقدام الزم و آموزش های ضروری و عملی در این باره به 

درستی صورت نگیرد؟!
منطقی اســت که آمادگی و مقابلة مناسب با حوادث ناشی از 
زمین لرزه در کشورهای پیشرو در این زمینه، مربوط می شود به 
عواملی چون ســاخت ساختمان های ایمن با فناوری های نوین، 
فرهنگ نظم داشــتن در کارها و به احتمــال زیاد آموزش های 
مناسبی که مردم از قبل دیده و آمادگی هایی که دریافت کرده اند.
جــدا از وظایف دولت و نهادها در این بــاره، »آموزش عملی و 
مناسب« می تواند توســط آموزش وپرورش در مدرسه ها به طور 

صحیح و جدی ارائه شود.
چندســال پیش و در فصــل پاییز و 

آذرماه،  مدیر و عوامل مجتمع 
آموزشــی بــه یکــی از 
مدرســه های روستایی 
آمــده بودند تــا ناظر 

اجرای مانور زلزله باشــند. 
در کالس عـلوم تجربـی بودیم. 

زنگ زلزله نواخته شد. بعد از تمام 

شدن حرکت های نمادین ایمنی در برابر زلزله، یکی از دانش آموزان 
قدبلند کالس سوم متوسطة اول زیر نیمکت  گیر کرد. البته با کمک 
بچه ها بیرون آمد. واقعیت این اســت که برای چنین برنامه های 
مهمی، آموزش های مناسب و  عملی و جدی انجام نمی شود. در 
این مراسم هم، حتی با حضور مسئوالن، آموزشی انجام نشد. فقط 
یکی دو عکس برای ارســال به اداره گرفته شد. نکتة جالب این 
بود که یکی از عوامل اجرایی، دو نفر از دانش آموزان را در نقاطی 
از مدرســه و کالس می نشاند تا ژست خاصی برای مقابله با زلزله 
بگیرند و او بتواند از آن ها عکس بگیرد و در واقع مستندسازی کند. 

البته مستندسازی واقعی الزم و مفید است.
  

چنین فعالیت هایی متأسفانه در برخی مدرسه ها، به ویژه مناطق 
روستایی، جدی گرفته نمی شوند. 

یکــی از دانش آموزان در حین اجــرای همین مانور صداهای 
عجیب و غریبی درمی آورد و می گفت: 

»لذت زلزله به همین جور چیزهاست دیگه«!
البته خود من، بعد از اجرای این زنگ، به صورت عملی دربارة 
زلزله و راه های مقابله با آن توضیح دادم؛ از جمله نقل مطلبی که 
روز قبل از معاون مؤسسة زلزله شناسی کشور شنیده بودم: »همة 
اقداماتی که ما در برابر زلزله انجام می دهیم، براین فرض استوار 

است که حتمٌا منزل مقاوم و محکمی داریم«.
همکاران هم گاهی جسته و گریخته در درس ها توصیه هایی 
برای ایمنی در برابر زلزله عرضه می کنند، اما ضروری است این 
حرکت های نمادین با برگزاری کالس های عملی و 
کارگاهی و توسط مربیان متبحر همراه شوند، 
و  یادگیری  بــر  چرا که 
دانش آموزان  آمادگــی 
تأثیر مضاعفی خواهد 
داشــت تــا کمتــر 
شاهد حوادث ناگوار 

باشیم.

تجربۀ آموزشی

زنـــــــگزلــــــزلهو...
مصطفی سهرابلو٭

٭ دبیر علوم تجربی متوســطة اول 
پیرتاج، شهرستان بیجار، کردستان
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یادداشت

شكوفه راستگو٭

امروز سر كالس كارآفرینی فعالیت »مزایدة ارزش ها« 
را برگزار كردیــم. در بازنگری فعالیت، بحث مالك های 
ازدواج داغ شد. عده ای از بچه ها معتقد بودند مالك های 
انتخاب، بســته به ســنین مختلف عمر، تغییر می كند. 

عده ای هم مخالف این عقیده بودند.
به نظرم رســید بهتر اســت اول ببینیم مالك را چی 
تعریف می كنیم. از هانیه كه بیشــتر از همه روی تغییر 
مالك ها در طول زمان اصرار داشت، خواستم پای تخته 

بیاید و مالك هایی را كه بچه ها می گویند بنویسد.
بعضــی مالك هایی كه بعضی ها به شــوخی یا جدی 
می گفتند برایم عجیب بود. سعی كردیم روی هر مالك 

كمی گفت وگو كنیم.
چقــدر این بچه هــا نگران خیانــت و بی وفایی مردها 

هستند! 
نگاهشــان به خانوادة همسر كاماًل خصمانه است. چرا 

واقعًا؟!
چند نفری از بچه ها مرد ایده آل را مردی می دانستند 
كه نه خواهر داشته باشد و نه مادر؟ و جالب اینكه یكی 
از مالك هایشان این بود كه »خانواده دار« باشد. پرسیدم 
این دو تا كه با هم در تناقض اســت؟ گفتند پدر داشته 

باشه خوبه!

گفتم خب، پس چرا می گویید خانواده دار باشد؟ راحت 
بگویید پول دار باشد! پدر را برای چه می خواهید؟!

چند نفری اولویتشــان تیپ و قیافه بود. گفتم بیشتر 
توضیح دهید. یكی گفت: »آدم روش بشــه تو خیابون 

باهاش راه بره!«
پرســیدم: به من بگو تو از راه رفتن با چه جور مردی 

خجالت می كشی؟
گفت: مثاًل خیلی الغر باشه! هپلی باشه! قیافه و تیپش 

خوب نباشه...
یكی دیگر خیلی جدی و با احساس زیاد گفت: من به 
مامانم هم گفته ام این را. مرد اخالق نداشته باشد مهم 

نیست، اما باید تیپ داشته باشد؟!
گفت وگــوی بچه ها با هم ادامه داشــت و من همچنان 
در ایــن فكر بودم كــه چقدر جای ایــن گفت وگوها در 
كالس های ما خالی است! چقدر با این گفت وگوها می توان 

از شكست های عاطفی بعدی بچه ها پیشگیری كرد!٭

 پی نوشت
شاید بی انصافی باشد این را نگوییم كه تعداد قابل توجهی از بچه ها هم 
حرف های بسیار زیبا و ارزشمندی زدند كه امیدواركننده بود. اما آنچه 

بیشتر مرا به فكر فرو برد، همان صحبت هایی بود كه نوشتم.

جایخالیگفتوگو

٭ دبیر دورة متوسطه دوم - شیراز
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بار سنگین حرف های ناروا و خشونت های خالی شده بر سرم، حالم را 
خراب كرده بود. زیر باران تا خانه دویده بودم و حتی از بازگو كردنشان 

وحشت داشتم.
با انگشــت سبابه شقیقه هایم را فشار می دادم و به این فكر می كردم كه 
من حامی ندارم تا در مقابل این آدم های خشــن و افراطی و گســتاخی 
و تهمت های آنان سینه ســپر كند. فریاد می زنند و از قدرتشان استفاده 
می كنند تا هر آن كس را كه شبیه آنان فكر نمی كند و حرف حق می زند 
سركوب كنند. جای خالی آن كسی كه این حالم را بفهمد، مرا بشنود و در 
مقابل جمعیتی كه دروغ را باور كرده بودند، حمایتم كند، سخت خالی بود!
از فشــار آن همه فریاد و ظلمی كه به ناحق بر من روا داشته بودند، 
اشــك های داغ و بی قرار روی گونه هایم سرازیر بودند و مِن مستأصل 
و درمانده ، در سررســیدم، به دنبال تاریخ و یادداشت هایی برای اثبات 

بی گناهی ام بودم كه به طور اتفاقی پایین صفحه را دیدم.
حدیثــی از پیامبر )ص( بود: »انا و علّی ابــوا هذه االمئ«: من و علی 
پدران این امت هستیم )مجلسی، ج 16: 95؛ شیخ صدوق، ج 2: 86(. 
قلبم منقبض شــد و دســتانم لرزید. پدر حامی نوازشگری است كه 

می گوید هیس! آرام باش و تماشا كن.
سرم را رو به آسمان بلند كردم و گفتم: اگر می بینی، دستان خالی و 
بی پناهم را ببین! خشــونت های ناحقی را كه در حقم شده هم ببین ... 

اگر پدر هستی، پدری كن!
مدتی كه گذشــت، بی گناهی من به شــیوه ای ثابت شد كه خارج از 

توان بشر بود.
  به یقین رسیدم، پیامبر)ص( پدرم هستند و دستان خالی و بی پناهم  

ظلم و خشونت ناروا دیده بودند.
پیامبر )ص( در حق ما پدری مهربان است، تا آنجا كه »خداوند« در 

دو جای قرآن می فرماید:
 »فلعلك باخع نفسك علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا« 
)كهف/6(: گویی به خاطــر اعمال آنان می خواهی خود را از غم و اندوه 

هالك كنی، اگر به این گفتار ایمان نیاورند!
 »لقد جاءكم رســول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم 
بالمؤمنین رئوف رحیم« )توبه/ 128(: به یقین، رسولی از خود شما به 
سویتان آمد كه رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما 

دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

 منابع
1. قرآن كریم

2. مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 16، ص 95، باب 6 
۳. عیون اخبار الرضا)ع(، ج2، ص 86.

)روز اخالق و مهرورزی(
مریم یراقیپیامبر )ص( پدر مهربانی كه می بیند!
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4 آذر والدت حضرت رســول اكرم )صلی اهلل 
علیه و آله( )53 ســال قبل از هجرت( و روز 
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راهبردهاوروشهای
سلبیدرآموزش

دکتر عبدالعظیم کریمی معموالً در گفته ها و نوشته هایش بر 
»نایادگیری« و »روش های سلبی« تأکید می کند. در این راستا به 
این نکته اشــاره می  کند: »نخستین اصل در آموزش این است که 
هیچ  چیز قابل آموزش نیســت«. شنیدن این گونه سخنان برای ما 
معلمان شگفت انگیز و درعین حال وجدآور است. جان کالم این است 
که یادگیری واقعی آن نیســت که ما به دانش آموزان یاد می دهیم 
یا تصور می کنیم یاد می دهیم، بلکه آن است که خود دانش آموزان 
یاد می گیرند. دانه هایی که مــا می ریزیم و دانش آموز مورچه وار در 
انبار ذهن خود ذخیره می کند تا در روز آزمون پایانی تحویل دهد، 
آورده ای ندارد و چیزی به وجود او نمی افزاید، بلکه او تنها وقتی یاد 
می گیرد که زنبوروار بر گرد گل های گوناگون بچرخد، توشه های خود 

را بردارد و از آن خود کند و شهد آن را به ما عرضه کند.
شــنیدن این سخنان جالب اســت، اما همان وقت که به وجد 
می آییم، این پرسش برای ما مطرح می شود که چگونه می توانیم 
چنین شــرایطی را بــرای دانش آموز خود فراهــم کنیم؟ کتاب 
»راهبردها و روش های سلبی در آموزش« با عنوان فرعی »چگونه 
تدریس و تبلیغ نکنیم«، در پاسخ به این پرسش همیشگی معلمان 
تألیف شده است و می تواند راهگشای معلمانی باشد که می خواهند 
قدم در راه کم  رهروی »نایادگیری« بگذارند. این کتاب را اولین بار 

انتشارات تالوت در پاییز 1396 چاپ کرده است.

نویسنده: عبدالعظیم کریمی
ناشر: تالوت )۰۲۱-۶۶۹۵۶۰۹۵(

سال نشر: ۱۳۹۶
محل نشر: تهران

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۳ | آذر ۱۳۹۷ ۴۸

معرفی
کتاب



در كنار مشاوران تحصیلی، معلمان در فرایند هدایت تحصیلی نقش بسیار مهمی دارند. 
بچه ها بیشترین زمان را در كالس با معلم خود سپری می كنند و معلم می تواند شاهد بسیاری 
از رفتارها و عملكردهای آن ها باشد و صرفاً در داوری خود به نمرة درسی اكتفا نكند. خوب 
بودن در یك درس تنها مالك برای انتخاب رشته نیست، شناخت توانایی ها و استعداد ها، 
ویژگی های شخصیتی، عالقه، آگاهی، لذت بردن و حمایت آیندة شغلی از شرایط آن رشته 
بسیار مهم است. معلم می تواند منبع اطالعاتی خوبی برای مشاوران و والدین در خصوص 
هدایت تحصیلی باشد. برای مثال، معلم هنر می تواند عالوه بر جمع آوری اطالعات در خصوص 
عالقه و توانمندی دانش آموز در این درس، در خصوص این رشته آگاهی ها و راهنمایی های الزم 

را به او بدهد تا دانش آموز بداند بعد ها در چه حیطه هایی می تواند فعالیت كند. 
شخصیت معلم یكی از موارد مهمی اســت كه می تواند روی دیدگاه بچه ها نسبت به 
انتخاب كردن یا انتخاب نكردن یك رشته  تأثیر بگذارد. معلم اثرگذار می تواند با تدارك 
برنامه ها و عملكرد خود، دانش آموزان را به درس عالقه مند كند. برعكس، دانش آموزان با 
توجه به توانمندی در یك درس، به خاطر دوست نداشتن معلم خود، انگیزة خود را نسبت 
به آن درس از دست می  دهند. زمانی كه معلم اعتماد  الزم را ایجاد می كند، بچه ها بیشتر 
راهنمایی های او را قبول می كنند. هر چه اعتماد به معلم بیشتر باشد، بچه ها بیشتر در 
تصمیم گیری های خود او را سهیم می كنند. در فرایند انتخاب رشته، نداشتن شناخت و 
آگاهی، به گرفتن تصمیمات اشتباه می انجامد كه یكی از نتایج آن، در همان ابتدا، تمایل 

به تغییر رشته در پایه های دهم و یازدهم است. 
نقش معلمی خود را در این باره نادیده نگیریم. 
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تصویرگر: میثم موسوی

دیگــر دوران دنبال كردن حرفة پدر گذشــته اســت و به 
بچه ها این امكان داده می شــود که براســاس دانش، توانایی 
و عالقه هــای خود حرفه برگزینند. بنابراین، نیاز اســت آن ها 
استعداد ها و توانایی های خود را بشناسند و در زندگی خویش 
نقــش خودكنترلی و خود راهبری داشــته باشــند. از دوران 
كودكی و انتخاب نقش های دكتری، پلیســی، مادری یا پدری 
در بازی هایمــان یادی كنیم. چه عواملی باعث می شــدند آن 
نقش ها را بازی كنیم؟ شاید آن انتخاب ها براساس ارزشی بود 

كه جامعه یا خانواده به آن  شغل می داد یا شاید الگو برداری از 
حرفة والدین یا انسان مورد عالقه مان بود. 

كودك دكتر دیروز، امروز دوســت دارد خبرنگار شــود، در 
حالی كه در بازی های كودكانه، هیچ گاه نقش های خبرنگاری، 
مربی مهد كــودك، تعمیر كاری، روان شناســی و موارد دیگر 
دیده نمی شــوند. چه می شــود كه بــاز هم افراد بــه دنبال 
عالقه های خود نمی روند و به دنبال نقش دكتر بودن می روند. 

چرا این گونه است؟

یادداشت

تحمیل
والدینرویای
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در دوره ای نه چنــدان دور، رشــته های ریاضــی و تجربی 
فقــط برای بچه زرنگ هــا بودند و در صــورت تمایل فردی 
به رشــته هایی از قبیل علوم انســانی، هنــر و حتی ورود به 
هنرستان، برچســب تنبل بودن به او زده می شد. بدون شك 
عواملی از قبیل چشم و هم چشــمی در خانواده  ها، برآوردن 
رویــای والدیــن، موقعیت شــغلی و باكالس بــودن در این 

انتخاب ها بی تأثیر نبودند. 
واقعیت بیانگر این اســت كه درصدی از دانشجویان، بعد از 
پذیرفته  شدن در دانشــگاه، متوجه می شوند رشته ای كه در 
آن تحصیل می كنند، براساس عالقه ها، توانایی و استعداد های 
آن ها نبوده اســت. برای مثال، دكتــر شهاب اناری، مدرس 
زبــان و نویســندة بین المللــی، می گوید، رتبة اول رشــتة 
پزشــكی در كنكور سال 1376 بوده اســت، ولی بعد از اتمام 
دورة عمومی به این نتیجه رســیده اســت كه هیچ عالقه ای 
بــه این حرفه  ندارد. او اســتعداد خــود را در زمینة تدریس، 
معلمی و نویســندگی می بیند و امروز به عنوان مدرس، مؤلف 
موفــق و همچنین به عنــوان كوچ1 حرفــه ای در زمینه  های 
هدایت تحصیلی، توســعة شغلی و حرفه ای، از دانش آموزان و 
دانشجویان گرفته تا مدیران سازمانی و صاحبان كسب و كار، 
فعالیــت  می كند. همچنین، دكتــر زهرا مجاهدی به عنوان 
فردی كه در زمینة استعداد یابی فعالیت می كند، بعد از قبولی 
در رشــتة پزشكی، اعالم می كند این رشــته را دوست ندارد 
و فقط براســاس جــو حاكم در آن زمان و بــه خاطر توانایی 
خوبی كه در درس های رشتة تجربی داشت، رشتة پزشكی را 
انتخاب كرد و بعد از قبولی، به دلیل نداشتن عالقه به پزشكی، 
در رشــتة زیست شناســی ادامة تحصیــل داد؛ در حالی كه 
روان شناســی را دوست داشت و در ادامة مسیر تحصیلی خود 
دردوره های كارشناســی ارشــد و دكترا عالقه  هایش را دنبال 
كرد. شــاید این ها مثال هایی از افرادی هستند كه توانسته اند 
به سرعت راه خود را پیدا كنند، ولی چه بسا افراد دیگری كه 
با انتخاب هایی دور از عالقه ها و توانایی هایشــان، همچنان در 

آرزو مانده اند. 
البته افرادی هم بوده اند كه رشتة تحصیلی خود را با آگاهی 
انتخاب كرده انــد. فرزانه نوراللهی، معلم فیزیك، می گوید، 
برخالف خواستة مادر كه تمایل به پزشك شدن ایشان داشت، 
خودش در ابتدا به رشــتة مكانیك عالقه منــد بود،  ولی فكر 
می كرد این رشــته مردانه است. به رشته های هنر و كامپیوتر 
هم عالقه داشت، ولی باز به این نتیجه رسید كه در كنار درس 
دانشگاهی، به شكل آزاد می تواند آن ها را یاد بگیرد. با توجه به 
توانمندی زیاد در عربی و درس های علوم انسانی، به پیشنهاد 
یــك معلم كه با خواندن علوم پایــه می توانی روی درس های 
انسانی هم تسلط بیشتری داشــته باشی، علوم انسانی را هم 
كنار می گذارد. معلم شیمی خود را هم دوست نداشت و رشتة 

شــیمی را از گزینه های خود خارج كرد. ایشان به دنبال نوعی 
معرفت شناســی دقیق تر بود و آن را در رشتة فیزیك می دید. 
او امــروز از انتخاب خود راضی اســت، ولی می گوید در علوم، 
به خصوص زیست شناسی هم می توانســت این جهان بینی را 

پیدا كند، اگر از آن خوب آگاهی داشت. 
امروزه انتخاب رشتة تحصیلی یكی از بزرگ ترین چالش های 
دانش آموزان در پایة نهم اســت. بیشتر آن ها اطالعات واضح 
و روشــنی از توانایی ها و مهارت های الزم برای انتخاب رشتة 
مورد نظــر و نیز تصویــری از نتایج انتخاب آن رشــته ندارند. 
این آگاهی هــا از دورة ابتدایی باید آغاز و از پایة هفتم به بعد 
به طور جدی بررسی شــود. بدون شك، سیاست های مدرسه 
در خصوص هدایت تحصیلی و ارزشی كه به برخی از رشته ها 
می دهد، در جذابیت آن رشــته تأثیرگذار است. به طور مثال، 
در منطقة شــهاب  اســتان هرمــزگان، نگاه مدیر مدرســه و 
دلســوزی های او و حمایت از تالش های معلمان در راســتای 
فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزان نشان دهندة موفقیتشان 
در این امر است. گزارش كامل این فعالیت ها را در این شماره 

می توانید بخوانید. 
همكاری نكردن والدین با مدرسه چالش دیگری است. هنوز 
هم رویای خانواده ها دكتر شدن فرزندانشان است و متقاضیان 
رشــتة تجربی هر ســال زیاد تر می شــود. این در حالی اتفاق 
می افتد كه ظرفیت ها برای این رشــته محدودند. نتیجة این 
امر، افزایش بیشتر پشت كنكوری ها در این رشته خواهد شد. 
بچه ها و خانواده ها اطالعات دقیقی از شرایط كنونی بازاركار و 
چالش های فارغ التحصیالن پزشكی ندارند. در حالی كه كشور 
به نیروی متخصص در زمینه های فنی وحرفه ای نیاز دارد. باز 
هم در منطقة شــهاب، با وجود نیاز منطقه به مهندســان در 
زمینه های گوناگون، خانواده ها به انتخاب رشتة تجربی تمایل 

دارند و دكتر شدن را باكالسی می دانند. 
نتایج تحقیقی در اسلواكی نشان داده است، شخصیت معلم 
زیســت، نوع رفتار و شیوة تدریســش، روی دیدگاه بچه ها و 
عالقه مندی آن ها به این درس تأثیر گذاشــته و یكی از عوامل 
مهم در انتخاب رشتة تجربی بوده است2. نتایج تحقیق دیگری 
در تانزانیا نشان داد، معلمان نقش مهمی در عالقه مند كردن 
دانش آموزان در درس ریاضی و انتخاب آن رشــته داشــتند۳. 
بنابراین، معلمان اثرگذار فرصت  یادگیری و شناخت بیشتری 
بــرای دانش آموزان فراهم می كنند. میــزان حمایت مدیر در 
خصــوص ارائة برنامه هایی در این زمینه و حمایت معلمان در 

این جهت را نمی توان نادیده گرفت2. 

 پی نوشت
1. مربی

2. kubiatko, torkar & Rovnanova, 2017: 127-140
3. Nddichako & komba, 2014: 49-56
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اگــه کاره ای بودم، اگه فالن جا برای من بــود، اگه به جای فالنی 
نشسته بودم!

همــة ما گاهی به این »اگرها« فکر می کنیم و دلمان می خواهد با 
یک دســتور و یک امضا آینده را تغییر بدهیم. برای تغییر روزگار 
به مصلحت ها فکر می کنیم و ســعی می کنیم بهترین انتخاب روی 

میزمان قرار بگیرد، اما بهترین انتخاب به نفع چه کسی؟ 
مدیر باشیم یا معلم، تصور می کنم این موضوع مهم ترین بخشی 
است که در هر انتخاب نقش اساسی دارد؛ حتی در خواندن ادامة 

این مطلب!
واقعًا خواندن این دو صفحه به نفع چه کسی است؟ من نویسنده؟ 
شــمای معلم؟ مدیری که در دفترش نشسته ایم و با هم مصاحبه 
می کنیــم؟ ای کاش به جــای همة این ها، این مطلــب در آیندة 
دانش آموزانی مؤثر باشــد که امروز مخاطب مجلة ما نیســتند! 
ماحصل این  گفت وگو باید آینده را تغییر بدهد؛ شاید به همین دلیل 

ساده که من نویسنده ام، شما معلم و دکتر شکوهی مدیرکل دفتر 
راهنمایی و مشاورة وزارت آموزش وپرورش. و حتمًا همین حاال یک 

نفر در دلش می گوید: اگر من به جای این ها بودم....
من و شــما در خیلی از روزمرگی ها در آینــدة دانش آموزانمان 
و خانواده هایشــان تأثیر خواهیم گذاشــت. آقای شــکوهی نیز 
»موظف اســت« در زمان امضای بخش نامه ها بــه وضعیت تمام 
معلمانی بیندیشــد که این امضا در حال وروزشان اثر می گذارد. با 
این حال، بد نیســت اگر در روزگار نه چندان زیبایی که هر کار به 
دیگری پاس داده می شــود، با اندکی )و شاید هم با مقدار زیادی!( 
ازخودگذشتگی، نسلی را تربیت کنیم که با عالقه و آگاهی ـ نه از 
ســر مصلحتی قیم مآبانهـ  مسئولیت شغل و آیندة خود را برعهده 
بگیرند. از آمدنم نبود گردون را ســود/ وز رفتن من جاه و جاللش 
نفزود/ وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود کاین آمدن و رفتنم از بهر 

چه بود؟ این مصاحبه را به نیت تغییر مرور کنید.

گفت وگو با 
دکتر مسعود شکوهی، 

مدیرکل دفتر راهنمایی و 
مشاورۂ وزارت آموزش و 

پرورش

جلوتر از صفر
محمدرضا حشمتی
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 چرا هدایت تحصیلی؟ هــدف از اجرای طرح هدایت تحصیلی 
چیست؟

با توجه به راهکارهای1ســند تحول، الزم اســت مسیر تحصیلی و 
شغلی دانش آموزان در فعالیتی فرایندی، سیستمی و منطقی طراحی 
شود. این هدایت تحصیلی با توجه به انتظارات جامعه صورت خواهد 
پذیرفت و دورنمای برنامه این است که دانش آموزان را به سطحی از 
تمایزیافتگی و فرهیختگی در جهت انتخابی آزاد برســاند. منظور از 
»فرایندی« بودن برنامه، اســتمرار حرکتی منطقی و ضابطه مند در 
راستای شناخت و کانالیزه کردن توانایی و استعدادهای دانش آموزان 
است. اگر شناخت سیستماتیک توانایی ها و استعدادهای دانش آموز 
از دوران پیش دبســتانی آغاز شــود و زمینة انتخاب رشته از پیش 
مشخص شده باشــد، در پایان سال نهم، با سردرگمی دانش آموزان 
و خانواده هایشــان مواجه نخواهیم شــد. به عالوه، از همان سال نیز 
زمینه های شــغلی و آیندة آن دانش آمــوزان در جامعه مدنظر قرار 

خواهد گرفت.

 در آزمون هدایت تحصیلی چه مواردی در نظر گرفته می شوند؟
عوامــل تأثیرگذار در این آزمــون عبارت اند از: نظــر اولیا، عالقة 
دانش آموز، تشخیص معلمان، پیشــینة تحصیلی و نظر مشاور. هر 
کدام از این موارد به ترتیب 5، 10، 10، 35 و 10 نمرة مؤثر خواهند 
داشــت. جدای از این، آزمونی نیز برگزار می شود که 50 نمرة مؤثر 
دارد. تفاوت فاز جدید طرح هدایت تحصیلی، کم رنگ شــدن تأثیر 
صرف نمره و پررنگ شدن نقش دانش آموز، معلمان و والدین است. 
درگذشته، بخش زیادی از ویژگی های روانی و رفتاری دانش آموزان 
نادیده گرفته می شد و شاید به همین خاطر شاهد تغییر رشته های 

فراوان پس از ورود به دانشگاه و اشباع شدن برخی مشاغل بودیم.

 در حال حاضر شرایط طرح هدایت تحصیلی چگونه است و چه 
دورنمایی دارد؟

بــا توجه بــه اقلیم متنوع کشــور و تفاوت هــای فرهنگی حدود 
دو سال زمان گذاشــته شــد تا آزمون ها به صورت بومی استاندارد 
شوند. ســه دانشگاه و مرکز علوم شــناختی نیز در اجرای این طرح 
همکاری داشته اند. آنچه به صورت مصطلح آزمون می نامیم، درواقع 
چک لیستی است برای خودارزیابی دانش آموزان حاوی 500 سؤال با 
23 خرده مقیاس توانایی، رغبت، شخصیت و... . الزم است »معلمان 
و مشاوران« به صورت پراکنده در طول سال )و نه به صورت یکجا( از 
دانش آموزان بخواهند برای تکمیل پرونده های خود به آن ها پاســخ 
دهند. متأسفانه، به دلیل نبود بستر مناسب در بعضی مناطق، امکان 
پاسخ گویی به ســؤاالت در منزل وجود ندارد، اما تالش بر این است 
که آزمون ها به صورت آفالین و کاغذی نیز برگزار شــوند. در ســال 
1397 حدود 970 هزار آزمون در سامانه ثبت شد. بخشی از کسری 
500 هزار نفری این آزمون به دلیل ترک تحصیل و قســمت عمدة 

آن به دلیل نبود زیرســاخت های مناســب بود. البته کمیتة هدایت 
تحصیلی ملزم است دانش آموزانی را که به لحاظ زیرساختی، امکانات 
الزم اجرای آزمون را ندارند، به مناطق برخوردار بفرســتد و زیر نظر 
مرکز آموزش وپرورش، برای مناطقــی که تعداد دانش آموزان آن به 
حدنصاب نمی رسد، مشاوری از بخش مرکزی اختصاص بدهد. انجام 
چنین آزمونی بدون آگاهی از شــرایط موجــود و تبصره های الزم، 
همچنیــن بدون آگاهی دانش آموزان و خانواده هایشــان از مفاهیم، 
ســؤاالت، شــرایط و... فایدة چندانی نخواهد داشت. در اینجا نقش 
مدیران پررنگ شده و بر عهدة معلم و مشاوران است تا دانش آموز و 
خانواده اش را از چرایی دقت در پاسخ دهی به این آزمون  و چگونگی 

تکمیل آن آگاه کنند.

 آیا وجود چنین طرحی بهتر از نبود آن است؟
دکتر شکوهی معتقد است، اگر بنا بود منتظر تکمیل زیرساخت ها 
بشــویم، هیچ گاه طــرح )که به هرحال مثمر اســت( به مرحلة اجرا 
درنمی آمد، اما حــاال، پس از به وجود آمدن موجی که از این جریان 
صحبت می کنند، »حداقل« ممکن است گروهی از مشاوران، مدیران، 
معلمان و اولیا برای بهبود اوضاع قدمی بردارند. این روزها تب ریاضی 
کم رنگ تر شده و شــاهد به وجود آمدن گرایش به سمت رشته های 
کاربردی و فنی وحرفه ای هستیم. تالش برای توانمندسازی مشاوران 
صــورت گرفته و مناطق حق دارند براســاس نیاز خود ظرفیت ها را 
تعییــن کنند. با به اجرا درآمدن ایــن طرح، تمرکز تصمیم گیری از 
مرکز برداشته شده است و استقالل بیشتری در سایر مناطق به وجود 
خواهــد آمد. البته کــه »حتمًا« نواقص بســیاری در اجرایی کردن 
بخش نامه ها در کشوری با این همه تفاوت سطح امکانات، تنوع بافت 
و فرهنگ و... وجود دارد، اما شاید الزم بود از نقطة صفر جلوتر برویم 

تا مشکالت راه مشخص شود.

 پی نوشت
1. راهکارهای ۳ـ12 و ۳ـ2۷ سند تحول



هدف آموزش وپرورش از اجرای طرح هدایت تحصیلی این است كه بتواند )با توجه به نظرات دانش آموز، مشاور، معلمان، 
اولیا و همچنین با توجه به نیازهای مناطق و آزمون آنالینی كه برای شناخت بهتر استعدادها طراحی شده است( انتخاب 
مسیر تحصیلی دانش آموزان را كارامدتر كند. اما متأسفانه، در برنامه هایی كه به صورت استانداردشده در پایتخت تدوین 

می شوند، ممكن است از مسائل و جزئیات بومی مختص به هر منطقه غفلت شود.
اگر از من بخواهید تمام گزارش این شماره را فقط در یك جمله خالصه كنم، سؤال یكی از معلمان منطقة شهاب را خواهم 

نوشت، وقتی كه پرسید: »از زبون كسی كه تو این منطقه زندگی  می كنه حرف بزنم یا از زبون معلم آموزش وپرورش؟«
به استان هرمزگان سفر كردیم تا با توجه به تجربة موفق منطقة شهاِب جزیرة قشم در بومی كردن طرح هدایت تحصیلی،  

چالش ها، مسائل و راه حل های آنان را در پیشبرد این برنامه مرور كنیم.

منطقۀ شهاب در یک نگاه
 خوبی  طــرح هدایت تحصیلی اینه كه موارد مختلف رو در نظر 

گرفته، بدیش اینه كه این كار شدنی نیست.
در جزیرة قشم، با توجه به رونق فعالیت های عمرانی- اقتصادی، 
نیــاز بــه فارغ التحصیالن ریاضی محســوس اســت. اما مرتضی 
جعفری، مســئول روابــط عمومی ادارة آموزش وپــروش منطقة 
شــهاب، در این باره از سه چیز دل ُپری دارد: دانش آموزانی که از 
ریاضی می ترســند؛ خانواده هایی كه به كمتر از پزشكی رضایت 

نمی دهند؛ محدودیت امکانات!

مرتضــی جعفری می گوید، طرح هدایــت تحصیلی طرح خوب 
و کارشناســی شــده ای اســت. با این حال، آیا خانواده ها یا خود 

دانش آموز برای درست انجام دادن كار آگاهی کافی دارند؟
منطقة شهاب منقطة بســیار وسیعی است، به طوری كه فاصلة 
بین شرقی ترین مدرسه تا غربی ترین مدرسه حدود 300 كیلومتر 
می شــود. این منطقه 32 مدرسة متوسطة اول و 638 دانش آموز 
پایة نهم دارد. آقای جعفری می گوید، زیرساخت ها و ظرفیت های 
ایجاد شــده در روش های جدید هدایت تحصیلی به نفع منطقه 
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گزارشی از اجرای طرح 
هدایت تحصیلی در  

عبور از طوفانمنطقۀ شهاب قشم
زهرا صنعتگران

گزارش



هستند و می توان با ترغیب افراد بومی خودمان به انتخاب رشتة 
ریاضی، در آینده نیاز منطقه بــه مهندس را تا حدودی برطرف 
كرد تا دیگر مجبور به آوردن مهندس از دیگر اســتان ها نباشیم. 
امــا كمبود امكانات فنــی برگزاری آزمون هــای آنالین، كمبود 
مشــاور برای اطالع رســانی به والدین و دانش آموزان، همچنین 
كمبود مدرســه و حتی كمبود دانش آمــوز! )برای آنكه هر كس 
بتوانــد عالقه های خودش را پیگیری كند( از نواقص این طرح به 

شمار می آیند.
در منطقة شــهاب، برای 32 مدرســة متوسطة اول 6 مشاور 

وجــود دارد، یعنی حتــی اگر همة مشــاوران 
موجــود را بــه متوســطة اول اختصاص 

بدهند، باز هم هر مشاور برای تكمیل 
ســاعت های كالســی اش مجبور 

است بین روســتاهای پراكنده 
در رفت وآمد باشد و با توجه 

بــه مســافت طوالنی بین 
روســتاها، این امــر ) به 
خصوص برای مشــاوران 
خانم( چندان ســاده به 

نظر نمی رسد.
هدایت  طرح  اجرای  از 
منطقــة  در  تحصیلــی 

می گذرد.  سال  دو  شهاب 
جعفــری معتقــد اســت، 

بــا توجــه بــه زیــاد بودن 
تقاضای ورود به رشتة تجربی، 

فرســتادن  كار«  »راحت تریــن 
تجربی  كالس های  بــه  دانش آموزان 

اســت كه با توجه به ســهمیة تخصیص 
داده شــده به منطقه، دانش آمــوزان می توانند 

در رشــته های خوب هم قبول شــوند. اما در نهایت، با توجه 
به اشــباع شــدن منطقه، افراد به خاطر دســتیابی به شغل، به 
مهاجــرت دائمی روی خواهند  آورد. جعفری این موضوع را ظلم 
بــه منطقه و دانش آمــوزان می داند و از كاركنان مدرســه هایی 
سخن به میان می آورد كه هر كدام به یك مشاور تبدیل شده اند 
و دســته جمعی تالش می كنند شــرایط موجود را به نفع جزیره 
تغییــر دهند. ظاهراً این روزها میزان تنش در منطقه نســبت به 
اولین ســال اجرای طرح كمتر شــده و همین نشان دهندة عزم 
جزم و فعالیت هماهنگ مدرسه ها و مسئوالنشان است. آنچه در 
ادامه خواهد آمد، چند تجربه از ســال اول اجرای طرح و تجربة 
مجدد هدایت تحصیلی در سال های دوم و سوم )پیش رو( اجرای 

طرح در منطقة شهاب است.

پس از ابالغ طرح هدایت تحصیلی بر هر مدیر چه می گذرد؟
 وقتی خانواده به حالت شــاكی وارد مدرسه می شه، اولین نفر 
كه می بینه، سرایدار یا مدیر، اعتراض می كنه. بنابراین، ما مجبور 

شدیم سرایدار رو هم آگاه كنیم ...
تجربه هــای یوسف ابراهیمی، مدیر دبیرستان حشمت طبل: 
ابالغ دستورالعمل طرح هدایت تحصیلی از روز اول ابالغی یكسان 
برای كل كشــور بود و با توجه به نادیده گرفته شــدن وضعیت 
بومی هر منطقه، در ســال اول، مسائل بســیاری برای ما پیش 
آمــد. مثاًل با توجه به محدودیت های مالی و فنی، برای برگزاری 
آزمــون آنالین هدایت تحصیلی، مشــكل كمبود 
كامپیوتر وجود داشــت. ما این مشكل را 
با آوردن پنج شــش لپ تاپ شخصی 
حل كردیم. ســال اول كه آزمون 
برای اســتعدادها و عالقه های 
دانش آمــوزان برگزار شــد، 
 10 در  دانش آمــوزان 
دقیقــه به طور سرســری 
به ســؤال ها پاسخ دادند 
و رفتنــد. چند ماه بعد، 
موقع ثبت نام در رشــتة 
مورد نظرشــان، متوجه 
در  كه  رشــته ای  شدند 
شــده اند،  پذیرفتــه  آن 
تحت تأثیــر همان آزمون 
بوده است! جدید بودن این 
بودن  طوالنی  سنجش،  شیوة 
زمان آزمون، و تعدد آزمون هایی 
می شوند،  برگزار  مدرســه ها  در  كه 
باعث شده بود دانش آموزان آن را جدی 
نگیرند. البته، حتــی در صورت جدی گرفتن 
هم، مشــكالت دیگری وجود داشتند. مثاًل در سؤال واژة 
سی تی اســكن آمده بود و اینجا خیلی ها معنی سی تی اســكن را 

نمی دانند!
این بود كه در ســال اول اجرای آزمــون هدایت تحصیلی، هر 
لحظه در اتاقی باز می شد و بد و بیراهی بود كه والدین نثار مدیر 
و معلم هــا می كردند. خانواده های ماهی گیر هیچ وقت كارشــان 
بــه ادارة  دولتــی نیفتاده بود )و البته تقصیری هم نداشــتند( و 
از آزمــون و ضریب نمرات ســر در نمی آورند. حــاال كارنامه به 
دســت، می خواستند دانش آموزشان را به رشتة تجربی بفرستند. 
یا مثاًل دانش آموز رشــته ای را می خواســت كه در منطقه وجود 
نداشــت. یا دلش می خواست مثاًل در رشتة ریاضی درس بخواند 
و شــاید حتی معدل او 18 بود، امــا نمرة ریاضی اش كم بود. در 
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بهترین حالت، باید در امتحان پایان ترم از درس ریاضی 22 
می گرفت تا نمره اش به حد نصاب الزم برای شــركت در این 

رشته برسد.
متأســفانه در آن ســال به دلیل ناآگاهــی دانش آموزان از 
شــرایط ورود به رشــته های تحصیلی، مجبور شــدیم آن ها 
را به رشــته هایی كه شــاید چنــدان مطلوب خودشــان و 
والدینشــان نبود هدایت كنیم. به همین خاطر جنگ شــد! 
ما نمی خواســتیم كســی با معدل 10 به زور به تجربی برود 
و تلف بشــود. در سال دوم، همة تالشــمان را كردیم تا در 
طول ســال مشــكالت هدایت تحصیلی حل شود و دعوا به 
زمان ثبت نام نكشــد. از طرف ادارة كل اســتان هرمزگان به 
ما تكلیف شــده بود برای جلوگیری از دخالت نیروی انسانی 
و اجــرای نظام مند آزمون ها، آزمــون هدایت تحصیلی را كه 
حدود 600 سؤال دارد، به صورت تك مرحله ای برگزار كنیم. 

اما این كار عملی نبود!
الزم بود طرح مذكور را برای همه روشــن تر كنیم. حداقل 
اگر دســتمان به خانواده ها نمی رســید، باید فرزندانشان را 
توجیه می كردیم تا آن ها نمایندة ما در خانه باشــند. جدای 
از آن، ســهل انگاری سال گذشــته را نیز دوباره تكرار نكنند 
بنابرایــن، در اجرای آزمون، برای تفهیم بیشــتر ســؤاالت، 
ابتدا مشــاور مدرســه آن ها را می خواند و بچه ها به پاسخ ها 
فكر می كردند. در مرحلة  بعد، هر نفر به صورت فردی پاســخ 
خــود را در لپ تاپ وارد می كرد. یعنــی برخالف بخش نامة 
اداره، تقســیم بندی و چندمرحله ای كــردن آزمون راه حل 
ما بود. در ســه ســال گذشــته، همة ما )معلمان، كاركنان 
ادارة آموزش وپــرورش، دانش آمــوزان و والدین(، با توجه به 
شــناخت وضعیت بومی منطقه، نگرشمان 
را تغییر دادیم تا طرح هدایت تحصیلی 
ثمر  بــه  درســتی  به 

بنشیند.

تأثیر معلم در هدایت تحصیلی
 مردم از پزشــكی فایده دیده اند، از فرمول نه! آگاهی از 

آسمان وحی نمی شود ...
تجربة عبدالرحمن ابراهیمی، دبیر ریاضی:

بیشــتر دانش آموزان ما از ریاضی تعدادی فرمول خشك و 
معلمانی بداخالق دیده اند. من با توجه به نیاز منطقه، ریاضی 
را برای بچه ها كاربردی كردم و با تقسیم دانش آموزان به سه 
گروه كنتــرل، آزمایش و ناظر، همــة  جمعیت كالس را در 

تمرین ها مشاركت دادم.
ناظرها در واقع دانش آمــوزان ضعیف كالس بودند كه باید 
كار دو گروه دیگر را زیر نظر می گرفتند. وجود فضای رقابتی 
بیــن دانش آموزان ضعیــف و قوی باعث شــد دانش آموزان 
ضعیف بكوشــند، به عبــارت خودمانی، مچ شــاگرد زرنگ 
كالس را بگیرند! تمركز می كردند و حواسشــان به موبه موی 
مراحل پیشــبرد مســئله جمع بود. خیلی از بچه های ناظر 
ریاضی شــان قوی شد و سال بعد توانستند در گروه آزمایش 
یا كنترل قرار بگیرند.  البته حواســم به وضعیت زندگی شان 
هم بود. به فرض، اگر می دانســتم فــالن دانش آموز به فالن 
وسیله نیاز دارد یا حتی نیاز مالی دارد، آن را به عنوان جایزه 
تعیین می كردم تا انگیزه ای شــود كه دانش آموز تالشش را 
بكند و به خاطر جایزه هم كه شــده، نمــره اش از 7 به 17 
برسد و رسید! در واقع خودمان راه حل مشكالتشان را جلوی 

پایشان می گذاشتیم تا ذهنشان درگیر مسائل دیگر نباشد.
در كالس، اجــازة جبــران هم بــه بچه ها مــی دادم. اگر 
دانش آمــوز در امتحــان اول نمــره اش كم شــده بود، قول 
مــی دادم با بهتر شــدن نمرة بعدی، این نمــره را اثر ندهم. 
كم كم اعتماد بچه ها جلب شد و اعتمادبه نفس بیشتری برای 
تــالش كردن پیدا كردند. بعضی ها هــم واقعًا فرصت، عالقه 
یا امكان تمركز روی ریاضی را نداشــتند. به هر حال، كالس 
بــرای همه بود. شــاید پنج نفر از یــك كالس 25 نفری را 
به ریاضی عالقه مند می كردم، اما تكلیف بقیه چه می شــد؟ 
خیلــی  وقت ها كلیپ هایی جذاب از گزارش های فوتبال تهیه 
می كــردم و در كالس نمایــش می دادم تــا دانش آموزان به 
خاطــر پنج دقیقــة آخر كالس هم كه شــده، از خودم و از 
ریاضی خوششــان بیاید. همچنین، با برگــزاری اردو یا 30 
دقیقه در اختیار گذاشــتن وسایل ورزشی، بازی فوتبال و یا 
هر كار غیرمرتبط دیگــری، تالش می كردم »كلیت« كالس 

برای همه با احساس امنیت توأم باشد.
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تجربة ایمان رحیمی، مسئول پژوهش سرا: احتمااًل 
می دانید ترك تحصیل در مناطقی چون منطقة ما پدیدة 
چندان نادری نیست و همیشه یكی از دالیل اصلی آن نیز 
انتخاب رشته های بی فكر و اجباری بوده است. مدرسه های 
این منطقه به جای یك هفته، در تمام طول ســال هفتة 
مشــاغل دارند و با بازدید از شــهرك صنعتی و كارخانه، 
عكاســی از شــغل های محلی و ... همة معلمان در حفظ 
دانش آموز در ادامة تحصیل سهیم می شوند. حاال به همان 
اندازه كه معلم ریاضی، به دانش آموزی كه به رشتة انسانی 
عالقه دارد كمك می كنــد، معلم ادبیات هم دانش آموزان 
را ترغیب می كند به خاطر موقعیت شــغلی مناســب، از 
ریاضی نترســند و به ادامة تحصیل در رشتة ریاضی فكر 
كنند. با توجه به این دست فعالیت های معلمان، همة افراد 
این منطقه، دانش آموزی را كه در كدنویســی ماهر است 
می شناسند. ما ســعی می كنیم آثار مرتبط با پویانمایی و 
عكاســی بچه ها را به نمایش بگذاریم. اما متأسفانه گاهی 
نیز دانش آموزی داریم كه رتبــة اول نوازندگی را آورده و 
اســتعداد خوانندگی دارد، اما هنرستان متناسب با عالقة 
او را نداریم. ما در كنار مدرســه، ایــن دانش آموزان را به 

پژوهش سرا متصل می كنیم تا استعدادشان تلف نشود.

این ترفندهای ساده باعث شدند بچه های قشم در مسیر 
تحصیلی بمانند و ســر از گازوئیل فروشــی و شغل های 
فصلــی كاذب درنیاورند. البته تعارف كه نداریم، خیلی از 
آن ها كمك خرج خانواده اند و خدا را شكر، به كمك آقای 
جعفری و دریانورد )رئیس منطقة شــهاب( توانستیم با 
شــورا و صیادان هماهنگ كنیم تا دانش آموز - اگر تمام 
ســال را هم كار می كند - در دو مــاه دی و خرداد آزاد 
باشــد. از خّیرها و مردم منطقه نیــز كمك می گیریم تا 
بچه ها را در مدرســه نگه داریم. حفــظ دانش آموزان در 
مدرســه امكان تغییر مسیر و تغییر رشــته در آینده را 
برایشان فراهم می آورد. همة ما از سرانة مدرسه ها اطالع 
داریم. در توان منطقه نبود برای اطالع رســانی به بچه ها 
از تهران مشــاور بیاورد. مشــاور تهرانی با ما هم زبان هم 
نیست و از بافت روستاها اطالع ندارد. ما برای بچه ها یمان 
از فارغ التحصیالن، دانشــگاه  رفته ها و استادان همین جا 
مشــاور می آوریم تا به جــای دادن دو میلیون تومان به 
مشــاور تهرانی، یك نفر برادرانه با دانش آموزان صحبت 
كند. ما برای پیشــبرد طرح هدایــت تحصیلی، بیش از 
حمایت های مالی، روی سرمایه های انسانی جزیره حساب 

باز كرده ایم.

كاربرد  از  برایشــان 
صحبــت  ریاضـــی 
می كردم و اینكه الزم 
نیست برای مهندس 
شدن حتمًا از طریق 
نظــری  رشــته های 

كنند.می گفتم  اقــدام 
تعمیركار  بــه  كشــتی 

موتور، برق كار و نقشه كش 
هــم نیــاز دارد. همــة این 

موارد را باید برای دانش آموزان 
روشن كرد. اگر كتاب كار و فناوری 

را دیده باشــید، می دانید كــه با یكی دو 
فصل و درس نمی توان به دانش آموزان آگاهی داد. 

به عالوه، در برخی مدرسه ها، معلم فرصت درس دادن خالی را 
هم ندارد، چه برسد به فعالیت های اضافه. معلم كار و فناوری 
این مدرســه، آقای فرید صالحی، كاری كرد كه دانش آموزان 

براســـاس عالقه های 
پــروژه  خودشـــان 
بسازند. مثاًل كار یك 
از  بعد  دانش آموز در 
مدرســه روی لنج و 
قایق است. او دستگاه 
مـاهـــی خشــك كن  
ماهی گیر  است.  ساخته 
تهویه  اســت و دســتگاه 

ساخته است.
بـــا خــانواده هـــا صحبــت 
می كردیــم تــا به رشــته های كار و 
دانش رضایت بدهنــد. االن دانش آموزان 
گردشــگری منطقه به قدری در كار خود مســلط 
هستند كه از ویزیتورهای شركت های هرمی هم صریح تر صحبت 
می كنند. آگاهی از آسمان به دانش آموز وحی نمی شود. كوتاهی 

از ما هم هست.
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در تابســتان سال تحصیلی 98-97، با هدف آگاهی از عوامل 
تأثیرگذار در انتخاب رشته با دانش آموزان پایة نهم چند مدرسه 
به گفت وگو نشســتیم كه برای ورود به متوسطة دوم در آستانة 

انتخاب رشته بودند.
در زیر، بخشی از گفته ها و نظرات دانش آموزان و والدین آنان 

در این باره آمده است:

ایمان
به خاطــر عالقة زیادی كه به درس هایــی مثل تاریخ و علوم 
اجتماعی داشتم، رشتة علوم انسانی را انتخاب كردم. در انتخابم، 

بازار كار زیاد برایم مهم نبود. مهم عالقه ام است.
دوســت داشتم مشاور مدرسه در زمینة رشته های خوب برای 
كنكور اطالعات بیشــتری به من بدهد. همچنین،  دوست دارم 
بدانم قبولی در هر رشــته به چه صورت است و برای قبولی در 

هر كدام در چه درس هایی باید قوی باشم و ضرایبم باال باشد.
مهسا

در خانوادة  ما خیلی ها پزشكی هستند. مدرسه هم به من پیشنهاد 
داد رشتة تجربی را انتخاب كنم. من هم این رشته را دوست داشتم 
و انتخاب كردم. ولی كسی به ما نمی گوید بازار كار رشتة تجربی چه 
جوری است و ظرفیت ها برای قبولی در رشته های مرتبط چگونه 

است. فقط به ما می گویند می توانید بروید رشتة تجربی بخوانید.
یونس

بــه خاطر اینكه در درس ریاضی قوی بودم و معلم ریاضی ام را 
دوست داشتم، رشتة  ریاضی را انتخاب كردم.

مادر یونس
من می خواســتم او رشتة فنی وحرفه ای برود، ولی چون معلم 
ریاضی اش را دوســت داشت و مدرسه هم تشویقش كرد، رشتة 
ریاضی را انتخاب كرد. كاش مدرســه ها آیندة این رشــته را باز 
می كردند و براساس واقعیت به آ ن ها آگاهی می دادند. چرا دربارة  
فنی وحرفه ای برای بچه ها توضیح نمی دهند و همة بچه ها را به 

ریاضی و تجربی سوق می دهند!
سهیل

ریاضی را انتخاب كردم، چون هندســه و ریاضی را دوســت 
داشتم. از كسی هم كمك و راهنمایی نگرفتم.

پارسا
به خاطر اینكه زیســت و شیمی را دوست داشتم و از ریاضی 
خوشم نمی آمد، رشتة تجربی را انتخاب كردم. من از پدر و مادرم 

راهنمایی گرفتم.
آرمان

رشــتة ریاضی را انتخاب كردم، چون حفظ كردنی ها را دوست 
نداشتم. در المپیاد ریاضی هم همیشه شركت می كردم. مدرسه 
هم به من گفت در رشتة حسابداری و مهندسی پزشكی می توانم 

موفق شوم.
پدر آرمان

بچه ها فقط قبولی در دانشــگاه تهران برایشــان مهم است و 
احساسی تصمیم می گیرند. رشته و بازار كار برایشان مهم نیست.

مادر امیرحسین
بچه باید رشتة خود را براساس عالقه انتخاب كند. از االن بررسی 

گفتوگو
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هدایت تحصیلی 
از نگاه دانش آموزان 

و والدین

صدای ما را هم 
بشنوید



رشتة  دانشگاهی و بازار كار خیلی زود و سخت است. ممكن است 
بچه ها وارد دانشگاه شوند، ولی بعدها شرایط كار فرق كند و چیزی 
كه االن خوب است، آن زمان شرایط خوبی نداشته باشد. پسر من 
درسش خوب بود و ما تصمیم گرفتیم رشتة تجربی را انتخاب كند.

مجیدرضا
رشتة ریاضی را انتخاب كردم، چون به رشتة  مهندسی عالقه 
دارم و پدرم هم مهندس اســت. دوســت داشتم در مورد اینكه 
با چه رتبه ای، چه رشــته ای می توانم انتخــاب كنم اطالعاتی 
داشته باشم. همچنین، كاش می شد در مورد بازار كار رشته های 
مهندســی به ما اطالعاتی می دادند. من و همة دوستانم قبل از 
انتخاب تردید داشتیم بین انتخاب رشتة  تجربی و رشتة ریاضی 

كه كدام بازار كار بهتری دارد.
مادر مریم

ما خودمان تصمیم گرفتیم كه مریم با توجه به سطح درسی اش 
رشــتة تجربی را انتخاب كند. متأســفانه رشته های دانشگاهی 
برای بچه ها معرفی نمی شوند و همه فكر می كنند ریاضی یعنی 

مهندسی و تجربی یعنی پزشكی.
محمدرضا

رشتة تجربی را انتخاب كردم، به خاطر عالقه ای كه به ارتوپدی 
دارم. در مــورد ارتوپــدی خیلی تحقیق كرده ام. عمه ام اســتاد 

دانشگاه است و برای انتخاب رشته با او مشورت كردم.
مادر محمدرضا

 با توجه به واقعیت جامعه و ظرفیت های قبولی رشته ها، تعداد 
كمی در رشتة پزشكی قبول می شوند. من تمایل داشتم رشتة  

انسانی را انتخاب كند.
پویا

به خاطر عالقه ای كه به درس ریاضی داشتم، رشتة ریاضی را 
انتخاب كردم و از كسی هم كمك نگرفتم.

مهرشاد
در درس ریاضی همیشــه قوی بودم. به همین خاطر تصمیم 
گرفتم رشــتة ریاضی را انتخاب كنم. درس زیست شناســی را 
نمی شناختم. دوست داشــتم در مورد آن بیشتر بدانم و دربارة 
رشــته های مرتبط با رشتة  تجربی آگاهی به دست بیاورم. خوب 

بود آن را به ما بیشتر معرفی می كردند.
سروش

همة فامیل ما ریاضی و تجربی خوانده اند و موفق هم بوده اند. 
من هم شاخة نفت را دوست دارم. به خاطر همین رشتة ریاضی 

را انتخاب كردم.
دانیال

من رشــتة تجربی را انتخاب كــردم، چون چند نفر از اعضای 
فامیل ما پزشك هستند و درامد خوبی دارند و موفق اند.

فربد
به ریاضی عالقه دارم، به همین خاطر رشتة ریاضی را انتخاب 
كردم. رشــتة هوافضا را دوست دارم، ولی دبیرمان می گوید بازار 
كار ندارد. احتمااًل مكانیك بخوانم! من و دوســتانم خودمان در 

مورد رشته ها تحقیق می كنیم و می پرسیم.
نیما

رشتة تجربی را انتخاب كردم، چون مشاور مدرسه گفت رشتة 
ریاضی بازار كار ندارد.

علیرضا
در مدرسة ما جلســات زیادی گذاشتند. افرادی می آمدند در 
مورد شــغل صحبت می كردند و اطالعات خوبی می دادند. من 

رشتة تجربی را دوست داشتم و آن را انتخاب كردم.
مادر علیرضا

 در مدرسه بچه های زرنگ رشتة ریاضی و بعد رشتة تجربی را 
انتخاب می كنند. كمی ضعیف ترها به رشتة علوم انسانی و خیلی 
ضعیف ها هم به فنی حرفه ای می روند. كاش در مورد رشــته ها 

آگاهی بیشتری به بچه ها می دادند.

از گفت وگو ها این نتایج به دست آمد:
 اكثر بچه ها در درجة اول رشــتة تجربی و در درجة بعد رشتة 

ریاضی را انتخاب كرده اند.
 بچه هایی كه درس خوان هستند باید تجربی یا ریاضی بخوانند.

 اكثر كسانی كه رشتة تجربی را انتخاب می كنند، برای شغل 
آیندة خود به دنبال پزشكی هستند.

 اطالعات دانش آموزان دربارة زیرمجموعه های رشــتة تجربی 
به رشــته های پزشكی، دندانپزشــكی یا داروسازی و در نهایت 

پرستاری محدود است.
 اكثر دانش آموزان دربارة رشتة علوم انسانی اطالعات دقیقی ندارند.

 در مدرسه ها رشته های فنی وحرفه ای به خوبی معرفی نشده اند 
و اگر در برخی جاها معرفی شــده اند، خیلی مختصر بوده است 
و بــاز هم این تصور كه بچه های زرنگ آن را انتخاب نمی كنند، 

مشهود است.
 دانش آمــوزان از بــازار كار رشــته ای كه می گوینــد به آن 
عالقه دارند، اطالعات كاملی ندارند. انتخاب هایشــان براســاس 
عالقه هایشــان به درس های مدرســه ای اســت، نه توانایی ها و 

استعدادهای شخصی.
 عالقه به شخصیت معلم، و شیوه های آموزش و ارتباطی معلم 
در گرایش بچه ها به رشته های تحصیلی آنان تأثیر بسزایی دارد.

 گروهــی از دانش آموزان، برای انتخاب شــغل، بیش از توجه 
به اســتعداد و توانایی خود، تحت تأثیر مشاغل افراد خانواده و 

نزدیكان هستند.
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بهتر اســت قبل از صحبت دربارة طــرح، تجربه ای را بگویم. من 
با وجود بودن در خانواده ای که در آن هیچ فشــاری برای انتخاب 
رشــتة خاصی نبود، براســاس جو حاکم بر دهة 60، که شــاگرد 
زرنگ ها تجربــی و ریاضی می خواندند، رشــتة تجربی را انتخاب 
کردم و پزشــکی قبول شــدم. این در حالی بود که به رشتة علوم 
انسانی عالقه داشتم. حرف پدر را که »اگر کاری را به خاطر مردم 
می خواهی انجام بدهی، رها کن« ســرلوحة راه خویش قرار دادم و 
وارد پزشکی نشــدم. چهار سال زیست خوانده بودم تا بعداً بتوانم 
رشتة دلخواه خود را دنبال کنم. در دوره های باالتر تحصیلی، قدم 
در دنیای علوم انســانی گذاشتم و رشتة روان شناسی تربیتی را، با 
این هدف که در شــناخت توانایی ها و استعدادها به دانش آموزان 
کمــک کنم، انتخاب کردم تا تجربه های من و هزاران نفر مشــابه 

من تکرار نشود.

شروع طرح
براساس پژوهش هایم در دورة کارشناسی ارشد و دکترا، طرحی 
را بــرای هدایت تحصیلی آماده کردم. در این طرح بچه ها از ورود 
به پایة هفتم تا نهم، ســه سال متوالی به شکل طولی در محیطی 
آرام و پر از امکان انتخاب مورد مشــاهده قرار می گیرند. از بدو امر 

هیچ اســمی از هوش و استعدادیابی آورده نمی شود. هدف ما این 
است که بچه ها را مضطرب نکنیم. می خواهیم در کمال آرامش به 
آن ها حق انتخاب دهیم و بدون هیچ گونه قضاوتی از آن ها شناخت 

پیدا کنیم و اطالعات جمع کنیم.
پژوهش من در زمینة استعدادیابی از نظریة هوش های چندگانة 
گاردنر متأثر اســت. راهنمایی ها و پاسخ گو بودن او به سؤاالتم در 
همة شــرایط، کمک بزرگی در انجام این طرح بود. این طرح چهار 
دورة ســه ساله از ســال 1۳86 تا کنون در مدرسه ای به مدیریت 
ســرکار خانم قرائی اجرا شد. بدون شک، اگر حمایت های ایشان 
نبود، اجرای این طرح عملی نبود. شــیوة پژوهش به صورت کیفی 
)مشــاهده و گفت وگو( و کمی )تست های استاندارد و نمره( است 
که به موازات هم انجام می گیرند و در آخر با هم تلفیق می شــوند. 
در طول دوره، از دانش آموز1، والدین2، گروه هم ساالن3، معلمان و 

مشاوران4 اطالعات به دست می آید.

مراحل انجام
قبل از شــروع کار، اولین قدم برگزاری کارگاه برای آشــنایی با 
طرح و آموزش معلمان و نیروها در مدرسه بود. یک فهرست وارسی 
از ریز نشــانه های هر هوش تهیه و از معلمان خواسته شد تک تک 

خودت را بپذیر 

تجربه

سرنوشــت دانش آموزان 1۵ ســاله با یک انتخاب رقم می خورد؛ انتخابی که می تواند روی ابعاد گوناگونی از زندگی تأثیرگذار باشــد. 
دانش آموزان با این انتخاب در مسیری حرکت خواهند کرد که بستر آن را دانش و توانایی خودشان تعیین می کند. سؤال این است که در 
این مسیر تا چه حد استعداد و توانایی مطرح است؟ آیا این انتخاب آگاهانه و با شناخت صورت می گیرد؟ معلم چه نقشی در این انتخاب 
دارد؟ این سؤاالت زمینه ای شدند برای تهیة گزارش پیش رو از اجرای یک طرح در زمینة استعدادیابی و هدایت تحصیلی. این طرح حاصل 
پژوهش و تجربة 12 سالة شبانه روزی فردی است که به دنبال کمک به دانش آموزان و والدین در اولین انتخاب سرنوشت سازشان بوده است.

دکتر زهرا مجاهدی، مشــاور یکی از مدرســه های منطقة ۲ تهران در زمینة استعدادیابی دانش آموزان پژوهشی انجام داده است. از او 
خواستیم دربارة این طرح و ضرورت های آن بیشتر بگوید تا با ابعاد آن آشنا شویم!

زهرا  مجاهدی
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دانش آموزان را براســاس هر یک از این نشــانه ها مشاهده و ثبت 
کننــد و بعد از هر کالس گزارش دهنــد. برای هر دانش آموز یک 
پوشة اســتعدادیابی تهیه کردیم و اطالعات به دست آمده به مرور 

در آن ثبت شدند.
شروع کار از تابســتان ورود به پایة هفتم بود. به دبستان بچه ها 
در پایة ششــم مراجعه و با معلمان، مســئول کتابخانه و مشاوران 
صحبت می کردم، زیرا استعدادها از کودکی خود را نشان می دهند، 
اگر مشــاهدات ما درســت صورت گیرند و برچسبی به آن ها زده 

نشود.
در پایة هفتــم، بچه ها به صورت چراغ خامــوش در کالس های 
رســمی و غیررسمی مورد مشــاهده قرار می گرفتند. فعالیت ها و 
پروژه هایــی در حیطه هــا و گرایش های فرهنگــی، هنری، علمی 
و ورزشــی در مدرســه تعریف می کردیم و بچه ها در هر نیم سال 
براســاس عالقه های خود آن ها را انتخاب می کردند، مشکالتی از 
قبیل پرشــدن ظرفیت یک فعالیت را، تا حدامکان، با اضافه کردن 
مربی یا اختصاص فضا رفع می کردیم. نمی خواستیم بچه ها از روی 

اجبار فعالیتی را انتخاب کنند.
تمام همکاران در نحوة مشــاهده و جمــع آوری اطالعات کیفی 
از بچه ها؛ راهنمایی شــده بودنــد؛ از انتخاب نوع فعالیت گرفته تا 
عملکردشــان، پشــتکار در انجام کار، میزان عالقه و موارد دیگر، 
حتی از مســئول کتابخانه خواسته شــده بود مشاهدات خود را از 
نــوع انتخاب کتاب و تعداد کتاب های گرفته شــدة هر دانش آموز 
ثبت کند. در هر نیم سال، قدرت انتخاب دوباره می دادیم و دوباره 

اطالعات ثبت می شد.

آزمون ها
از تابستان ورود به پایة هشتم، به منظور علمی بودن کار، از طریق 
تســت ها )هوش وکســلر، هوش چند گانة گارنر، هوش هیجانی( 

و ابزارهای ســنجش شــروع به جمع آوری اطالعات کمی کردیم. 
نمرات هم از همان ابتدا مدنظر بودند. ما به طور مستقیم به بچه ها 
نمی گفتیم تست هوش می گیریم. همین قدر که می فهمیدند آن ها 
را با هم مقایسه نمی کنیم و قضاوتی صورت نمی گیرد، به ما اعتماد 
می کردند. البته از پایة هفتم کم کم ارتباط عاطفی با بچه ها برقرار 
شده بود. لفظ »تســت  هوش« اضطراب ایجاد می کند، ولی ما در 
کمــال آرامش این کار را انجام دادیم. خانواده ها را هم آرام آرام در 
جلسات دانش افزایی و اولیا و مربیان در جریان می گذاشتیم. برای 
آن ها از لزوم اســتعدادیابی و القا نکردن آرزوها و اهداف شــان به 

فرزندان صحبت می کردیم.
انجام تســت هوش وکسلر را که قسمت اول آن بازی و مشاهده 
بود، از تابستان هفتم شروع کردیم. برای هر دانش آموز چهار ساعت 
زمان می خواستیم )دو ساعت کار انفرادی و دو ساعت هم تفسیر(. 
بخش مدادـ  کاغذی هم در طول ســال اجرا می شــد. نمرة تست 
به هیچ عنوان گزارش نمی شــد و محرمانه در اختیار خودم باقی 
می ماند. نگاه به تســت باید فرایندمحور باشد نه فراورده محور. من 
در طول انجام این تست بچه ها را مشاهده می کردم و می شناختم.

بعد از پر شدن پرسش نامه ها، بدون سوگیری، برای بچه ها کارگاه 
رنگین کمان و هوش گذاشــته شد. در این کارگاه روی باور بچه ها 
که همه باهوش هســتند و برای باهوشی نمرات درسی به تنهایی 
مالک نیستند کار می شد. باور بچه ها از باهوش بودن، کسب نمرة 
باالســت؛ به خصوص در درس ریاضی در ایــن کارگاه، بچه ها با 
زبان ساده با انواع هوش آشنا می شدند. آن ها متوجه می شدند در 
مقایســه با شاگرد زرنگ ها ممکن است در جنبه ای از هوش باالتر 
باشــند. اتفاق مهم در این مرحله، باال رفتن اعتمادبه نفس بچه ها 
بود. آن ها به خودشــان می بالیدند. در آخر هــم برای تقویت هر 

هوش بازی های فکری و فعالیت  معرفی می شدند.
اطالعات کیفی دیگری که از این کالس به دســت آمد، سنجش 



نقش معلمان در هدایت تحصیلی چه بود؟
اگر حتی یک نفر هم مسیرش را درست پیدا کند، برای ما کافی است.

معلمــان ما در به دســت آمدن اطالعات مناســب در این طرح 
نقش بسزایی داشــتند و بخشــی ازکار برعهدة آن ها بود. کالس 
درس پر از نکته اســت و دنیایی اطالعات از آن به دســت می آید. 
حتی به مشــاوران توصیه می شــود با بچه ها کالس داشته باشید. 
نوع شــیطنت بچه ها حاکی از نوع اســتعداد آن هاست. بهتر است 
نگاهمان به شیطنت ها عوض شود تا شیطنت خوبی پیدا کند و به 

آن ها کمک کند به توانایی های خود پی ببرند.
زمانــی در کالس اتفاق خوبی می افتــد که نگاه معلم آن کالس 
انسانی و کیفی باشــد. نگاه کیفی تربیت چیزی جز شناخت ابعاد 
وجودی بچه ها نیســت. تفاوت ها باید شــناخته شــوند و به آن ها 

احترام گذاشــته شــود. وقتی به بچه ها احترام بگذاریم، نگاهمان 
به آن ها منتقل می شــود. بچه ها آنچه را در باور معلم نســبت به 
خودشــان هســت حس می کنند. ما معلمانی داشته ایم که نقطة 
عطف ما بوده اند و خاص بوده اند، چون وقت می گذاشتند و نگرش 

آن ها با بقیه فرق می کرد.
بهتــر اســت درکالس های ضمــن خدمت معلمــان دوره هایی 
 گذاشته شوند که روی نگرش آن ها  بیشتر از دانش  شان کار شود. 
در این صورت، خودشان راهشان را پیدا می کنند اگر معلم نگاهش 
این نباشــد که کاری اضافه تر از وظایف اصلی خود انجام می دهد، 
می تواند کمــک بزرگی به دانش آموزان بکند. من عاشــق بچه ها 
هستم و موفقیت هایم را مدیون دعاهای خیر آدم هایی می دانم که 

با آن ها روبه رو بوده ام.

 پی نوشت ها
1. Self-Assessment
2. Parent-Assessment
3. Peer-Assessment
4. Teacher - Assessment
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توســط گروه هم ســاالن بود. برای مثال، تمام ابعاد هوش کالمی 
توضیح داده می شد و از آن ها می خواستیم بین دوستانشان کسانی 
را که در این هوش خوب هستند و به ذهن شان می آید، نام ببرند.
نتایــج این کار فوق العاده بود. بچه ها صادقانه و عمیق هم دیگر را 
شناخته بودند. مواردی که دربارة هر یک از دوستانشان می گفتند، 

کاماًل با نتایج ما منطبق بود.
در پایان پایة هشــتم و شــروع نهم، همة نتایج به دست آمده از 
اطالعات کمی )عددی( و کیفی )حاصل از مشاهده ها و مصاحبه ها( 
با هــم تلفیق و ادغام می شــوند. اطالعات فعالیت هــای انتخابی 
غیردرسی مرتبط با هر هوش، عملکرد در کالس و نمرات، تفسیر 
تســت هوش، گفت وگو با والدین در خصــوص عالقه ها ، اطالعات 
به دســت آمده از طریق مشاهده و گفت وگو، نظر معلم و مشاور و 
گروه همســاالن، با هم تلفیق و جمع بندی و تفســیر شدند. تمام 
اطالعات تقریبًا یک چیز مشترک را دربارة هر بچه نشان می دادند.

اطالع رسانی به والدین
در تــرم اول پایة نهم، قبل از اینکه والدین برای انتخاب رشــته 
تصمیم گیری کنند، برای تک تک آن ها جلسه گذاشتیم و فرزندشان 
را از نظــر ویژگی های شــخصیتی، اخالقی، عالقه ها و اســتعداد 
توصیف کردیم. به آن ها گفتیــم که در این توصیف همة معلمان 
و مشــاوران همکاری کرده اند. والدین از شدت غافلگیری از اینکه 
چقدر خوب بچه هایشــان را شناخته ایم،  خوش حالی می کردند. به 
این ترتیب اعتماد بیشتر می شد و توصیه ها را جدی تر می گرفتند. 
البته هیچ وقت انتخاب  رشــته ای به طور مستقیم به آن ها تحمیل 
نمی شد. هدف این بود که حاصل کار این چند سال خوب شنیده 
شــود. ما فقط به بچه ها کمــک می کنیم واقعیت هــا را ببینند، 
عالقه هایشــان را بشناســند و با شــناخت تصمیم  بگیرند. بعضی 

از خانواده ها هم سو می شــدند و معدودی هم مقاومت می کردند. 
به طور مثال، پدر پزشکی اصرار داشت فرزندش باید پزشک شود. 
به ایشان گفته شد، با توجه به جمع بندی ما، فرزند شما در تجربی 
متوســط رو به باال عمل خواهد کرد، ولی در علوم انسانی خواهد 
درخشید و لذت خواهد برد. در آخر، آن ها نیز اعتماد کردند. فرزند 
آن ها در المپیاد ادبی مدال طال برد و بدون کنکور وارد دانشــگاه 
شد. او امروز از بهترین ها در علوم انسانی است. برخی هم توصیة ما 
را قبول نکردند، ولی توانستند از ویژگی های شخصیتی دخترشان 

و عالقه هایش اطالعات خوبی به دست آوردند.

نتایج جانبی طرح
جدای از بحث شناسایی استعدادها، نتایج دیگری هم از این طرح 
به دست آمد. از بررسی کل پرونده ها و نشانه های بی حوصلگی، زود 
خســته شــدن و بی عالقگی بچه ها، متوجه شدیم برخی از بچه ها 
مشکل کم خونی دارند از خانواده ها خواستیم بچه ها آزمایش کامل 
بدهند. نتایج جالب طرح این بود که درصد باالیی از بچه ها، وقتی 
داروی مکمــل مصــرف کردند، تغییر کردنــد. معلمان می گفتند 
نمی دانم چه اتفاقی افتاده، ولی فالن دانش آموز تازگی ها به درس 
من عالقه مند شــده است. یک ســوم بچه ها در دوره ای 60 نفری 

کم خونی و کمبود ویتامین داشتند.
همچنین، ما در هر دوره، بچه هایی را که در سبک های یادگیری 
دیداری، شــنیداری، حرکتی، ســرعت عمل و دقت متوسط رو به 
پایین بودند شناســایی کردیم و برای تقویت آن ها فعالیت و بازی 
معرفی کردیم. با توجه به اینکه مدرسة ما مجتمع است، اطالعات 
به دســت آمده به مدیر کمک می کرد بداند در ســال آینده با چه 
بچه هایی روبه رو است. این مسائل، محتوای کارگاه های کالس های 

تابستانی را پوشش می داد.



جمهوری چک
برنامه های آموزش شــغلی برای همــة دانش آموزان از 
پایه های هفتم تا دوازدهم اجرا می شــوند. این برنامه ها 
اجباری هستند، ولی مدرسه ها اختیار دارند که تصمیم بگیرند آن ها 
را به عنوان درســی جداگانه در کنار برنامة درسی در نظر بگیرند یا 
در برنامه های درســی بگنجانند. برنامه هایی که به صورت مجزا ارائه 
می شوند، سمینارها، جلســات گروهی و دعوت از متخصصان برای 

دادن آگاهی به دانش آموزان را در برمی گیرند.

دانمارک
آموزش هــای حرفه ای از پایه های ابتدایی تا پایة نهم، با 
تأکید بر آماده کردن دانش آموزان برای تجربه  های کاری 
صورت می گیرد. این برنامه ها اجباری هســتند و به صورت مجزا یا 

ادغام شده در برنامه های درسی اجرا می شوند.

ایرلند
آموزش حرفه ای بخشی از برنامه های مدرسه است و در 

هدایت تحصیلی 
در آن سوی مرزها

هدایت تحصیلی ـ انتخاب رشتة تحصیلی ـ و به دنبال آن انتخاب شغل، در هر کشوری برنامه ها و فرایندهای متفاوتی دارد. نظام آموزشی 
هر کشــور در تعیین اهمیت این موضوع و انتخاب نوع برنامه های آن نقش مهمی دارد. در اکثر کشورها از همان دورة ابتدایی برای شناخت 
استعدادها و توانایی های بچه ها و آشنا کردن آن ها با مشاغل فعالیت هایی صورت می گیرد. اگرچه در این دوره فعالیت ها دقیقًا عنوان آموزش 
حرفه ای ندارند، ولی هدف  از آن ها، آماده کردن دانش آموزان و آگاهی دادن به آن ها برای ورود به دوره های باالتر است. در این زمینه، معلمان 
هم نقش مهمی دارند. در برخی کشورها، برنامه های آموزش حرفه ای، به عنوان برنامه ای جداگانه و مجزا از برنامه های درسی، در جدول هفتگی 

یا نیم سال تحصیلی مدرسه ها گنجانده می شوند، مثل قبرس و جمهوری چک.
در کشــوری مثل ایرلند هم برنامه های آگاهی شــغلی و حرفه ای به عنوان زیرموضوع در موضوعات توسعه های فردی، اجتماعی و حرفه ای 
گنجانده  می شــوند. آموزش حرفه ای می تواند به صورت برنامه ای تجویزی در سراسر برنامه های درسی گنجانده شود و در موضوعات درسی به 
مسائل مربوط به حرفه های  گوناگون بپردازد. در این جریان، معلم در دادن اطالعات مربوط به مشاغل نقش مهمی ایفا می کند. هر معلم می تواند 

متناسب با درس هایی که تدریس می کند، برنامه های متنوع طراحی  کند. در کشورهایی مثل دانمارک، جمهوری چک و ایرلند چنین است.
در زیر، برنامه های برخی کشورها در خصوص آموزش های حرفه ای به منظور هدایت تحصیلی آمده است. 
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برنامه ها و مباحث درسی گنجانده می شود. همچنین، در برنامه های 
رشد شخصی و مهارت های اجتماعی که به صورت گفت وگوی معلمان 
با دانش آموزان جریان دارند، آموزش های حرفه ای نیز در نظر گرفته 
شده اند. فعالیت های مدرسه تجربه های یادگیری زیادی را در توسعة 
مهــارت خودمدیریتــی دانش آموزان زمینه ســازی می کنند که به 
انتخاب های اثربخش بچه ها و تصمیم گیری دربارة زندگی خودشان 

می انجامند.

ترکیه
در دورة ابتدایــی، به دســت آوردن دانش  های پایه در 
خصوص مهارت ها، رفتارها و عادت های تبدیل شدن به 
شهروند خوب هدف است تا بچه ها براساس عالقه ها و مهارت ها، برای 

زندگی و ورود به دوره های باالتر تحصیلی آماده شوند. 
هــدف از آموزش های دورة متوســطه کمک بــه دانش آموزان در 
تشخیص مســائل و مشکالت شــخصی و اجتماعی و توانایی پیدا 
کردن راه حل هاســت. همچنین، هدف از برنامه هــای این دوره، باال 
بردن آگاهی دانش آموزان در خصوص همکاری برای رشد اقتصادی 
و توسعة فرهنگی کشور و آماده شدن برای مقاطع باالتر تحصیلی و 

انتخاب حرفه برای زندگی در راستای عالقه ها و مهارت هاست.
راهنمایی شــغلی در همة پایه های متوســطه صورت می گیرد و 
بر انتخاب رشته و ورود به دانشــگاه متمرکز است. آگاهی دادن در 
خصوص ارتباط بین رشتة تحصیلی و تحصیالت دانشگاهی در پایة 
نهم آغاز می شود. انتخاب رشته در پایة دهم صورت می گیرد و دادن 
اطالعات در خصوص انتخاب رشــتة دانشــگاهی و آماده شده برای 
انتخاب شغل و حرفه در پایة یازدهم زمینه سازی می شود. فعالیت های 
راهنمایی شغلی در مدرسه های متوسطه را افراد متخصص و معلمان 

کالس هدایت می کنند.

پاکستان
در مدرســه های پاکســتان دانش آموزان در خصوص 
انتخاب رشــتة تحصیلی آگاهی های الزم را به دســت 
می آورند، ولی به صورت حرفه ای راهنمایی شغلی صورت نمی گیرد. 
در پاکستان به علت محدود بودن رشته های دانشگاهی و نبودن برخی 
رشــته ها، شاید بچه ها نتوانند عالقه های خود را دنبال کنند. در این 
کشور، در گذشته، برخی از بچه ها دنباله روی حرفة پدرانشان بودند.

انگلستان
اجرای برنامه های آموزش حرفه ای در این کشور اجباری 
است، ولی مدرسه ها در نحوة اجرای آموزش های شغلی 
و برنامه ها و ادغام این آموزش ها در برنامه های درســی آزادی دارند. 
اغلب برنامه ها شامل آموزش شهروندی، توسعة فردی و مهارت های 
اجتماعی می شــوند. آموزش ها از دورة ابتدایی شروع می شوند، ولی 
ممکن اســت دقیقًا عنوان آموزش شغلی نداشته باشند. با این حال، 
بســیاری از مدرســه های ابتدایی جنبه هایی از آموزش و راهنمایی 

شغلی را در برنامة درسی خود دارند.

مالزی
بسیاری از آگاهی ها و شــناخت ها در راستای آموزش 
حرفــه ای در دورة ابتدایــی صورت می گیــرد. بعد از 
پایان متوســطة اول، دانش آموزان می تواننــد درس هایی اختیاری 
را براســاس انتخاب و عالقة خود انتخاب کنند. معلمان و مشاوران 
مدرسه راهنمایی الزم را به دانش آموزان می دهند و این به فعالیت ها 
و عملکرد تحصیلی آن ها در متوســطة اول بســتگی دارد. آن ها در 
متوسطة اول، بسته به اینکه می خواهند چه رشته ای را انتخاب کنند، 
آگاهی های الزم دربارة عملکردشان در درس های مربوط به آن رشته 

را دریافت می کنند. 
یکی  دیگر از برنامه های مدرسه های مالزی، آشنا کردن دانش آموزان 
با رشته ها از طریق برگزاری جلسات یا بازدید از مراکز و حتی آشنایی 
با دانشگاه هاســت. بازدید دانش آموزان از دانشگاه و صحبت با افراد 
در رشته های گوناگون نیز تجربة دیگری است. در آزمون ورودی به 
متوسطه، نمره های بچه ها، عملکرد و نمره های دورة ابتدایی و دورة 

اول متوسطه و نظر معلمان و مشاوران آن ها مهم است.

فرانسه 
در مدرســه های فرانسه گروه های آموزش شغلی وجود 
دارند که بــا همکاری معلمان کالس هــا دانش آموزان 
را راهنمایــی می کننــد. تصمیم گیری  در خصوص انتخاب رشــتة 
دانش آموزان به عهدة مشــاوران،  روان شناســان، معلمان،  مدیریت 
و اعضای شورای مدرســه )نمایندة دانش آموزان، والدین و معلمان( 
است. مدرســه ها از مراکزی که در خصوص اطالعات شغلی فعالیت 
می کننــد، راهنمایی هــای الزم را دریافت می کننــد و با برگزاری 
ســمینارها و جلســات، آن ها را در اختیار دانش آموزان می گذارند. 
سه نکتة مهم در راســتای آموزش و راهنمایی شغلی مدنظر است: 
»مصاحبة فردی با هر دانش آموز برای تصمیم گیری«، »گرفتن آزمون 
مهارت ها، تست های روان شناسی و پرسش نامة عالقه های شغلی« و 
»گنجاندن آموزش شغلی در برنامه های درسی«. مشاوران در مدرسه 
بــه معلمان کمک می کنند زمانی را به گفت وگو در این باره با بچه ها 
اختصاص دهند. همچنین، بازدیدهایی از مکان های کاری، دانشگاه ها 
و مدرسه های فنی وحرفه ای تدارک می بینند و سمینارهایی را در این 

زمینه در مدرسه برگزار می کنند.
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