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زندگی    انب   رتین   کارهگ    تدبیر  ست                           لحظاتش   همگی    ریپو   یک   زنجیر  ستزندگی    انب   رتین   کارهگ    تدبیر  ست                           لحظاتش   همگی    ریپو   یک   زنجیر  ست

      یک  دم   از   بهر   غمت   آشفته  و  حیرانی                      یک دم از شوق خوشی، مست زغل می خوا                                     یک  دم   از   بهر   غمت   آشفته  و  حیرانی                      یک دم از شوق خوشی، مست زغل می خوا                               

گاه   رد   اوجی  و   از   فضل   خدا   خندانی                               هگ   گهی   هم  رب  زمین   افتاده  و   رگیانیگاه   رد   اوجی  و   از   فضل   خدا   خندانی                               هگ   گهی   هم  رب  زمین   افتاده  و   رگیانی

         زندگی  رسم  تفاوت  رد  مسیر  بندگی  ست                      اکش اهی یک  پدر  از شدت  رشمندگی ست         زندگی  رسم  تفاوت  رد  مسیر  بندگی  ست                      اکش اهی یک  پدر  از شدت  رشمندگی ست

کودک کار و سکوت ره شبش از بی کسی ست                 و خدایی هک  هب  ره حال  هب شدت  کافیستکودک کار و سکوت ره شبش از بی کسی ست                 و خدایی هک  هب  ره حال  هب شدت  کافیست

کایت از کیست                               کایت از کیست                              تو هچ دانی هک ردین همهمه اه حکمت چیست؟                  پس تضرع اهی ره روزت ش تو هچ دانی هک ردین همهمه اه حکمت چیست؟                  پس تضرع اهی ره روزت ش

زندگی    شیوا رتین  مصداق    گنگ    روزگار                     عبرت  شیرین  پنهان  رد  پس  ره  یادگارزندگی    شیوا رتین  مصداق    گنگ    روزگار                     عبرت  شیرین  پنهان  رد  پس  ره  یادگار

دست و اپی  زخمی و  قلب  رمیض  و  بی رقار                 بعد  ره  افتادن  از   بام   بلند   این   حصاردست و اپی  زخمی و  قلب  رمیض  و  بی رقار                 بعد  ره  افتادن  از   بام   بلند   این   حصار

         رمدمان  آهسته رت !  این راه  راه  حکمت  ست                   زندگی بی دغدهغ ره دم تهی از رحمت ست         رمدمان  آهسته رت !  این راه  راه  حکمت  ست                   زندگی بی دغدهغ ره دم تهی از رحمت ست

       رمدمان ،  آگاه باشید ! دل هب یاد او خوش ست                        زندگی رد فقر امید،چون رچاغی خامش ست       رمدمان ،  آگاه باشید ! دل هب یاد او خوش ست                        زندگی رد فقر امید،چون رچاغی خامش ست

        با  تعقل   رد  جهان   و   با   توکل   رب  خدا                                      شکر گوییم، شکر گوییم، شکر گوییم یک صدا        با  تعقل   رد  جهان   و   با   توکل   رب  خدا                                      شکر گوییم، شکر گوییم، شکر گوییم یک صدا

سخن رسدبیرسخن رسدبیر

با سالم و درود به شما همراهان عزیز

ــریه ای  ــام گذشــت. نش ــجویی فرث ــخه دانش ــن نس ــار اولی ــال از انتش یکس
ــه کار کــرد و در حــال  ــه همــت جنــاب محمــدزاده کوثــری آغــاز ب ــه ب ک
حاضــر کار خــود را بــا خانــواده  فعــال و توانمنــدی ادامــه میدهــد کــه دغدغــه 
تحقــق شــعار ) چــون شــما مهمیــد ( را در ســر دارد. در ایــن مــدت تمــام 
تــالش مــا بــر ایــن بــود کــه در هــر شــماره، نســبت بــه شــماره قبــل شــاهد 
تغییــرات مثبتــی باشــیم و از ظرفیت هــای دانشــجویان حداکثــر بهــره را 

ببریــم. 
در نهایــت امیــدوارم کــه در ادامــه مســیر و بــا حضــوری شــدن آموزش هــا، 
شــاهد بزرگ تــر شــدن خانــواده فرثــام و افزایــش کیفیــت ایــن نشــریه 

دانشــجویی باشــیم.

با احترام
سید علیرضا تهامی



زندگی    انب   رتین   کارهگ    تدبیر  ست                           لحظاتش   همگی    ریپو   یک   زنجیر  ستزندگی    انب   رتین   کارهگ    تدبیر  ست                           لحظاتش   همگی    ریپو   یک   زنجیر  ست

      یک  دم   از   بهر   غمت   آشفته  و  حیرانی                      یک دم از شوق خوشی، مست زغل می خوا                                     یک  دم   از   بهر   غمت   آشفته  و  حیرانی                      یک دم از شوق خوشی، مست زغل می خوا                               

گاه   رد   اوجی  و   از   فضل   خدا   خندانی                               هگ   گهی   هم  رب  زمین   افتاده  و   رگیانیگاه   رد   اوجی  و   از   فضل   خدا   خندانی                               هگ   گهی   هم  رب  زمین   افتاده  و   رگیانی

         زندگی  رسم  تفاوت  رد  مسیر  بندگی  ست                      اکش اهی یک  پدر  از شدت  رشمندگی ست         زندگی  رسم  تفاوت  رد  مسیر  بندگی  ست                      اکش اهی یک  پدر  از شدت  رشمندگی ست

کودک کار و سکوت ره شبش از بی کسی ست                 و خدایی هک  هب  ره حال  هب شدت  کافیستکودک کار و سکوت ره شبش از بی کسی ست                 و خدایی هک  هب  ره حال  هب شدت  کافیست

کایت از کیست                               کایت از کیست                              تو هچ دانی هک ردین همهمه اه حکمت چیست؟                  پس تضرع اهی ره روزت ش تو هچ دانی هک ردین همهمه اه حکمت چیست؟                  پس تضرع اهی ره روزت ش

زندگی    شیوا رتین  مصداق    گنگ    روزگار                     عبرت  شیرین  پنهان  رد  پس  ره  یادگارزندگی    شیوا رتین  مصداق    گنگ    روزگار                     عبرت  شیرین  پنهان  رد  پس  ره  یادگار

دست و اپی  زخمی و  قلب  رمیض  و  بی رقار                 بعد  ره  افتادن  از   بام   بلند   این   حصاردست و اپی  زخمی و  قلب  رمیض  و  بی رقار                 بعد  ره  افتادن  از   بام   بلند   این   حصار

         رمدمان  آهسته رت !  این راه  راه  حکمت  ست                   زندگی بی دغدهغ ره دم تهی از رحمت ست         رمدمان  آهسته رت !  این راه  راه  حکمت  ست                   زندگی بی دغدهغ ره دم تهی از رحمت ست

       رمدمان ،  آگاه باشید ! دل هب یاد او خوش ست                        زندگی رد فقر امید،چون رچاغی خامش ست       رمدمان ،  آگاه باشید ! دل هب یاد او خوش ست                        زندگی رد فقر امید،چون رچاغی خامش ست

        با  تعقل   رد  جهان   و   با   توکل   رب  خدا                                      شکر گوییم، شکر گوییم، شکر گوییم یک صدا        با  تعقل   رد  جهان   و   با   توکل   رب  خدا                                      شکر گوییم، شکر گوییم، شکر گوییم یک صدا

راه حکمتراه حکمت
مریم فتحیمریم فتحی

دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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دوبــاره محــرم فــرا رســید و شــور حســینی دوبــاره محــرم فــرا رســید و شــور حســینی 
ــته  ــاره دس ــت داد. دوب ــهر را زین ــای ش ــته فض ــاره دس ــت داد. دوب ــهر را زین ــای ش فض
هــا آمــاده عــزاداری شــدند، نوحــه هــا ســروده هــا آمــاده عــزاداری شــدند، نوحــه هــا ســروده 
شــدند، خیمــه هــا و موکــب هــای نــذری شــدند، خیمــه هــا و موکــب هــای نــذری 
برپــا شــدند و نــوای یــا حســین در همــه جــای برپــا شــدند و نــوای یــا حســین در همــه جــای 
شــهر طنیــن انــداز شــد.اما ای کاش یــک شــهر طنیــن انــداز شــد.اما ای کاش یــک 
روز در حالــی کــه داریــم بــرای رفتــن بــه روز در حالــی کــه داریــم بــرای رفتــن بــه 
مجلــس عــزای سیدالشــهدا پیراهــن مشــکی مجلــس عــزای سیدالشــهدا پیراهــن مشــکی 
بــه تــن مــی کنیــم، از خــود بپرســیم هــدف بــه تــن مــی کنیــم، از خــود بپرســیم هــدف 
قیــام امــام حســین )ع( چــه بــود؟ آیــا ایشــان قیــام امــام حســین )ع( چــه بــود؟ آیــا ایشــان 
و یارانشــان جــان خــود را فــدا کردنــد تــا و یارانشــان جــان خــود را فــدا کردنــد تــا 
مــردم در طــول تاریــخ برایشــان مجالــس عــزا مــردم در طــول تاریــخ برایشــان مجالــس عــزا 
برپــا کننــد؟ ایــن چنیــن نیســت...! کاش برپــا کننــد؟ ایــن چنیــن نیســت...! کاش 
از حســین )ع( احتــرام بــه حقــوق مــردم را یــاد از حســین )ع( احتــرام بــه حقــوق مــردم را یــاد 
بگیریــم؛ امامــی کــه عرصه کربــا را قبل بگیریــم؛ امامــی کــه عرصه کربــا را قبل 
ــان آن خریــداری کــرد  ــان آن خریــداری کــرد از شــهادتش از صاحب از شــهادتش از صاحب
کــه خونــش در زمینــی کــه مــال دیگــری کــه خونــش در زمینــی کــه مــال دیگــری 
در  حرمــش  بعدهــا  و  نشــود  ریختــه  در اســت  حرمــش  بعدهــا  و  نشــود  ریختــه  اســت 
جایــی جــز ملــک شــخصی خــودش بنــا نشــود! جایــی جــز ملــک شــخصی خــودش بنــا نشــود! 
ــرام  ــوق دیگــران احت ــه حق ــا ب ــا بعضــی از م ــرام ام ــوق دیگــران احت ــه حق ــا ب ــا بعضــی از م ام
نمــی گذاریــم و حتــی در عــزاداری هــا بــا نــام نمــی گذاریــم و حتــی در عــزاداری هــا بــا نــام 
حســین )ع( مــردم آزاری مــی کنیــم و گاهــی حســین )ع( مــردم آزاری مــی کنیــم و گاهــی 
بــا بلنــد کــردن بیــش از انــدازه نــوای مداحــی بــا بلنــد کــردن بیــش از انــدازه نــوای مداحــی 
هــا در حســینیه هــا و خیابــان هــا، برپایــی خیمــه هــا در حســینیه هــا و خیابــان هــا، برپایــی خیمــه 
هــای عــزاداری و نــذری در خیابــان هــای شــلوغ هــای عــزاداری و نــذری در خیابــان هــای شــلوغ 
ــث  ــه باع ــی ک ــای طوالن ــک ه ــاد ترافی ــث و ایج ــه باع ــی ک ــای طوالن ــک ه ــاد ترافی و ایج
تضییــع وقــت بســیاری از مــردم مــی شــود، تضییــع وقــت بســیاری از مــردم مــی شــود، 

نادیــده مــی گیریــم.نادیــده مــی گیریــم.

ــه  ــردم ب ــوت م ــیوه دع ــه ای کاش از حســین )ع( ش ــردم ب ــوت م ــیوه دع ای کاش از حســین )ع( ش
دیــن و اصــاح منحرفــان را یــاد بگیریــم؛ حســینی دیــن و اصــاح منحرفــان را یــاد بگیریــم؛ حســینی 
ــت  ــود را نصیح ــان خ ــه قات ــن لحظ ــا آخری ــه ت ــت ک ــود را نصیح ــان خ ــه قات ــن لحظ ــا آخری ــه ت ک
کــرد و از آنــان خواســت در راه حــق قــدم بردارنــد کــرد و از آنــان خواســت در راه حــق قــدم بردارنــد 
ــا  ــا آنه ــچ گاه ب ــین )ع( هی ــند. حس ــا و آزاده باش ــا آنه ــچ گاه ب ــین )ع( هی ــند. حس و آزاده باش
نــداد،  دشــنام  گاه  هیــچ  نکــرد،  نــداد، بدرفتــاری  دشــنام  گاه  هیــچ  نکــرد،  بدرفتــاری 
ــای  ــه ادع ــا ک ــی از م ــا بعض ــچ گاه... . ام ــای هی ــه ادع ــا ک ــی از م ــا بعض ــچ گاه... . ام هی
پیــروی از امــام شــهید را داریــم بــر خــاف ســیره پیــروی از امــام شــهید را داریــم بــر خــاف ســیره 
ایشــان عمــل مــی کنیــم؛ بــه بــرادران و خواهــران ایشــان عمــل مــی کنیــم؛ بــه بــرادران و خواهــران 
ــا  ــم، ب ــی زنی ــب م ــود برچس ــی خ ــی و اجتماع ــا دین ــم، ب ــی زنی ــب م ــود برچس ــی خ ــی و اجتماع دین
زبــان تنــد بــا آنهــا حــرف مــی زنیــم و بــرای اصــاح زبــان تنــد بــا آنهــا حــرف مــی زنیــم و بــرای اصــاح 
برخــی از ایشــان کــه کمــی از فرائــض و احــکام برخــی از ایشــان کــه کمــی از فرائــض و احــکام 
دیــن فاصلــه گرفتــه انــد از زور و خشــونت، ایجــاد دیــن فاصلــه گرفتــه انــد از زور و خشــونت، ایجــاد 
رعــب و وحشــت و ایجــاد احســاس ناامنــی بــرای رعــب و وحشــت و ایجــاد احســاس ناامنــی بــرای 

آنهــا بهــره مــی گیریــم.آنهــا بهــره مــی گیریــم.
و خــدا را در نظــر بگیریــم نــه اینکــه از حکــم و خــدا را در نظــر بگیریــم نــه اینکــه از حکــم 
پیــروی  نمایــی  متمــدن  هــای  شــریح  پیــروی قاضــی  نمایــی  متمــدن  هــای  شــریح  قاضــی 
کنیــم کــه در نهــان تطمیــع مــی شــوند یــا کنیــم کــه در نهــان تطمیــع مــی شــوند یــا 

بنابــر مصلحــت خــود حکــم مــی کننــد.بنابــر مصلحــت خــود حکــم مــی کننــد.
عاشــورا بــه مــا درس انســان شناســی هــم مــی عاشــورا بــه مــا درس انســان شناســی هــم مــی 
دهــد؛ بــه مــا یــاد مــی دهــد کــه ممکــن اســت دهــد؛ بــه مــا یــاد مــی دهــد کــه ممکــن اســت 
فــردی جانبــاز صفیــن باشــد، بارهــا بــا پــای پیــاده فــردی جانبــاز صفیــن باشــد، بارهــا بــا پــای پیــاده 
بــه حــج رفتــه باشــد، ســوز و گــداز مناجاتــش دل بــه حــج رفتــه باشــد، ســوز و گــداز مناجاتــش دل 
ــرای  ــه ب ــد ک ــا روزی برس ــد ام ــنگ را آب کن ــرای س ــه ب ــد ک ــا روزی برس ــد ام ــنگ را آب کن س
جنــگ و قتــال یکــی از بهتریــن مــردان عالــم جنــگ و قتــال یکــی از بهتریــن مــردان عالــم 
غســل شــهادت کنــد و در رقــم زدن یکــی از غســل شــهادت کنــد و در رقــم زدن یکــی از 
غــم انگیــز تریــن اتفاقــات تاریــخ ســهم بزرگــی غــم انگیــز تریــن اتفاقــات تاریــخ ســهم بزرگــی 

ــد! ــته باش ــد!داش ــته باش داش
ســخن را کوتــاه مــی کنــم؛ دوســتان مــن! بیایید ســخن را کوتــاه مــی کنــم؛ دوســتان مــن! بیایید 
کمــی نیز شــعور حســینی داشــته باشــیم، بیایید کمــی نیز شــعور حســینی داشــته باشــیم، بیایید 
از حســین )ع( آزادی و آزادگــی و ایســتادن در از حســین )ع( آزادی و آزادگــی و ایســتادن در 
ــط  ــه فق ــه اینک ــم ن ــاد بگیری ــم را ی ــر ظل ــط براب ــه فق ــه اینک ــم ن ــاد بگیری ــم را ی ــر ظل براب
بــر ســر و ســینه بزنیــم و فریــاد حســین حســین ســر بــر ســر و ســینه بزنیــم و فریــاد حســین حســین ســر 
دهیــم. امــام ســجاد )ع( مــی فرماینــد: » پــدرم دهیــم. امــام ســجاد )ع( مــی فرماینــد: » پــدرم 
همــراه بــا بهتریــن مــردان زمــان خــود در خــون همــراه بــا بهتریــن مــردان زمــان خــود در خــون 
خــود غلتیدنــد تــا مــردم بفهمنــد؛ امــا آنــان فقــط خــود غلتیدنــد تــا مــردم بفهمنــد؛ امــا آنــان فقــط 
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دهــه هشــتاد روزهــای  گردهمایــی بــود. هــم اندیشــی دهــه هشــتاد روزهــای  گردهمایــی بــود. هــم اندیشــی 
ــت و بحــث هــای  ــم و تربی ــت و بحــث هــای پژوهشــگران حــوزه تعلی ــم و تربی پژوهشــگران حــوزه تعلی

ســنگین و موشــکافانه.ســنگین و موشــکافانه.
ــول آن.  ــزوم تح ــود و ل ــت ب ــر تربی ــا س ــام دعواه ــول آن. تم ــزوم تح ــود و ل ــت ب ــر تربی ــا س ــام دعواه تم
دغدغــه منــدان کمــر همــت بســتند و بعــد از حــدود دغدغــه منــدان کمــر همــت بســتند و بعــد از حــدود 

یــک دهــه...یــک دهــه...
آذر مــاه نــود، ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و آذر مــاه نــود، ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و 
ــاب  ــی انق ــورای عال ــب در ش ــد از تصوی ــرورش بع ــاب پ ــی انق ــورای عال ــب در ش ــد از تصوی ــرورش بع پ
ــد و  ــت آمدن ــه دول ــد.  دو س ــی ش ــی رونمای ــد و فرهنگ ــت آمدن ــه دول ــد.  دو س ــی ش ــی رونمای فرهنگ
در نهایــت رفتنــد. نهایتــا فهمیدیــم کــه دســتورالعمل در نهایــت رفتنــد. نهایتــا فهمیدیــم کــه دســتورالعمل 
ها،بخشــنامه هــا و حتــی متــون ثقیــل و آرمــان گرایانه ها،بخشــنامه هــا و حتــی متــون ثقیــل و آرمــان گرایانه 
ــدون فعــل و عمــل، تکــه برگــه  ــل ســند تحــول، ب ــدون فعــل و عمــل، تکــه برگــه مث ــل ســند تحــول، ب مث
ــای  ــر ه ــد. جوه ــی ارزن ــتر نم ــی بیش ــد گرم ــای ای چن ــر ه ــد. جوه ــی ارزن ــتر نم ــی بیش ــد گرم ای چن
ــدر در  ــه. آن ق ــر از همیش ــیز ت ــم پش ــذ ه ــدر در روی کاغ ــه. آن ق ــر از همیش ــیز ت ــم پش ــذ ه روی کاغ
ــم  ــم و خواندی ــم و خواندی ــان خواندی ــای م ــم کاس ه ــم و خواندی ــم و خواندی ــان خواندی ــای م کاس ه
کــه دیگــر بــس اســت... همیــن قــدر بدانیــد و بدانیــم کــه دیگــر بــس اســت... همیــن قــدر بدانیــد و بدانیــم 
عملــی شــدن بخــش کوچکــی از آن )یــک هــدف عملــی شــدن بخــش کوچکــی از آن )یــک هــدف 
خــرد و یــک کلمــه( ده ســالی ســت کــه معطــل یــک خــرد و یــک کلمــه( ده ســالی ســت کــه معطــل یــک 

ــت.  ــده اس ــت مان ــر هم ــدد کم ــت. ع ــده اس ــت مان ــر هم ــدد کم ع
رتبــه بنــدی نقــل محافــل ایــن روزهــا از کــف خیابــان رتبــه بنــدی نقــل محافــل ایــن روزهــا از کــف خیابــان 
هــای تهران،البــه الی شــعار هــا، تــا صحــن مجلــس و هــای تهران،البــه الی شــعار هــا، تــا صحــن مجلــس و 
ــان  ــب در جری ــت، عجی ــنبه دول ــای چهارش ــه ه ــان جلس ــب در جری ــت، عجی ــنبه دول ــای چهارش ــه ه جلس

اســت...اســت...
ــای  ــم هدف ه ــل هفت ــد در فص ــت بدانی ــب اس ــای و جال ــم هدف ه ــل هفت ــد در فص ــت بدانی ــب اس و جال
عملیاتــی و راهکار هــای ایــن ســند و ذیــل هــدف دهــم عملیاتــی و راهکار هــای ایــن ســند و ذیــل هــدف دهــم 
ــه ای  ــگاه حرف ــت اجتماعــی و جای ــای منزل ــی ارتق ــه ای یعن ــگاه حرف ــت اجتماعــی و جای ــای منزل ــی ارتق یعن
منابــع انســانی بــا تاکیــد بــر نقــش الگویــی و جایــگاه منابــع انســانی بــا تاکیــد بــر نقــش الگویــی و جایــگاه 
ــه اســتقرار نظــام ســنجش  ــم و در راهــکار دوم ب ــه اســتقرار نظــام ســنجش معل ــم و در راهــکار دوم ب معل
صاحیت هــای عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای، تعییــن صاحیت هــای عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای، تعییــن 

ماک هــایماک هــای

ــدی( علمــی و  ــه )نظــام رتبه بن ــای مرتب ــی و ارتق ــدی( علمــی و ارزیاب ــه )نظــام رتبه بن ــای مرتب ــی و ارتق ارزیاب
ــزه ارتقــای شــغلی در  ــزه ارتقــای شــغلی در تربیتــی معلمــان و تقویــت  انگی تربیتــی معلمــان و تقویــت  انگی
آنــان بــر اســاس نظــام معیــار اســامی اشــاره می شــود آنــان بــر اســاس نظــام معیــار اســامی اشــاره می شــود 
و آن را به عنــوان راهــکار ارتقــای جایــگاه معلمــی و آن را به عنــوان راهــکار ارتقــای جایــگاه معلمــی 

ــد! ــی می کن ــد!معرف ــی می کن معرف
ــل  ــک واژه ی داخ ــرای ی ــوس ب ــش و ق ــه ک ــن هم ــل  ای ــک واژه ی داخ ــرای ی ــوس ب ــش و ق ــه ک ــن هم  ای
ــل و  ــرای عم ــدی ب ــزم ج ــه ع ــی ک ــز... روزهای ــل و پرانت ــرای عم ــدی ب ــزم ج ــه ع ــی ک ــز... روزهای پرانت
اجــرا  بــه چشــم نمــی خــورد تمــام شــد و اکنــون کــه اجــرا  بــه چشــم نمــی خــورد تمــام شــد و اکنــون کــه 
اراده کــرده انــد هــزار جــور دســت انــداز و چالــه ســر اراده کــرده انــد هــزار جــور دســت انــداز و چالــه ســر 
ــین  ــت ماش ــی پش ــم برخ ــه گمان ــت و ب ــان هس ــین راهش ــت ماش ــی پش ــم برخ ــه گمان ــت و ب ــان هس راهش

ــاختند. ــودال س ــای تخریب،گ ــاختند.ه ــودال س ــای تخریب،گ ه
ســوای از همــه انتقــاد هــای بجــا و بیجــا، همیــن قــدر ســوای از همــه انتقــاد هــای بجــا و بیجــا، همیــن قــدر 
ــم  ــته ای ــرا برداش ــل و اج ــمت فع ــه س ــک گام ب ــه ی ــم ک ــته ای ــرا برداش ــل و اج ــمت فع ــه س ــک گام ب ــه ی ک
ــای  ــم و الب ــل بودی ــه منفع ــی ک ــا روزهای ــاس ب ــای در قی ــم و الب ــل بودی ــه منفع ــی ک ــا روزهای ــاس ب در قی
ــه  ــا کهن ــی ت ــران میان ــف وزارت از مدی ــطوح مختل ــه س ــا کهن ــی ت ــران میان ــف وزارت از مدی ــطوح مختل س
نشــینان دنبــال قاتــل بروســلی می گشــتیم جــای بســی نشــینان دنبــال قاتــل بروســلی می گشــتیم جــای بســی 

ــکر دارد. ــکر دارد.ش ش

تا باشد از این قدم های عملیاتی...تا باشد از این قدم های عملیاتی...

علیرضا دشتیعلیرضا دشتی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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ــنجی  ــز افکارس ــازه مرک ــات ت ــاً تحقیق حتم
ــتوری  ــا و اس ــپا( در کانال ه دانشجویان)ایس
همــکاران بــه چشــم شــما هــم خورده اســت. 
از اعتمــاد قریــب  تحقیقاتــی کــه حاکــی 
ــان اســت.  ــه معلّم ــه ۶۰ درصــدی مــردم ب ب
ــر  ــحالی ب ــرور و خوش ــا غ ــه ب ــور ک همانط
طبــل شــادانه کوبیــده و ایــن مطلــب را بــرای 
یکدیگــر می فرســتیم، واجــب اســت نگاهــی 
بــه خــود بیندازیــم. چــه چیــزی مــا معلّمــان 
را در چنیــن جایگاهــی قــرار داده؟ آیــا مــن 
ــزد  ــی ن ــن جایگاه ــق چنی ــم الی و همقطاران

ــتیم؟ ــردم هس م
اّمــا بــرای معلمــی کــه بــه روتیــن کارمنــدی 
ــده  ــای چرخ دن ــش الب ــا ذوق ــه ی ــو گرفت خ
هــای سیســتم خشــکیده و یــا حتــی از ابتــدا، 
ــک  ــن ی ــته، ای ــی نداش ــرای معلّم ــوقی ب ش
تلنگــر اســت؛ بــار مســئولیتی اســت ســنگین 
ــرای بهتــر  ــر دوشــش و بلکــه انگیــزه ای ب ب
ــن  ــه ای ــرای پاســخ دادن ب ــم ب شــدنش. معلّ
را  خــود  تربیتــی  نــگاه  می بایــد  اعتمــاد، 
توســعه بخشــد. معلّــم آگاه می دانــد کــه 
تنهــا یــک بلندگــو و یــا وســیله انتقــال دانِش 
از پیــش تعییــن شــده نیســت.او می دانــد 
ــای  ــل داده ه ــه و تحمی ــوزش ایزول ــه آم ک

بســته بندی شــده،

 نســل آینــده را تحمیــق می کنــد. او بــه 
و شــهروند  دارد  بــاور  اجتماعــی  عدالــت 
بــودن را در کاس خــود بــا شــاگردانش 
تمریــن می کنــد. تربیــت بــرای او امــری 
ــن آزادی  ــل ای ــت و او فاع ــش اس آزادی بخ
ــد  ــروز حاضرن ــان ام ــا معلّم ــا آی ــت. ام اس

ــازة خــود را بپردازنــد؟۱ بهــای نــگاه ت
البتــه کــه آنچــه شــرح آن رفــت، تمامــاً 
ــه  ــی ک ــت؛ مادام ــی اس ــو خال ــای ت ــعار ه ش
در تربیــت معلـّـم، تفّکــر و شــناخت انتقــادی 
ــم یــک شــوخی  ــدارد، اســتقال معلّ جایــی ن
ــک  ــا ی ــم، تنه ــی معل ــش اجتماع ــت و نق اس
بایــد پــاس  درس دو واحــدی کــه فقــط 
ــئولیت  ــر مس ــه ب ــت ک ــه اس ــود. این گون بش
و  فراموشــی  غبــار  هــم  معلّــم  اجتماعــی 

می نشــیند. بی اعتنایــی 
ــان  ــوان وارث ــان، به عن ــا نســل جــوان معلّم م
آبرویــی کــه معلمــان نســل های پیشــین 
کســب کرده انــد، چگونــه بــا ایــن مهــم 
ــر ده  ــما اگ ــر ش ــه نظ ــویم؟ ب ــه رو می ش روب
ســال بعــد، نظرســنجی مشــابهی صــورت 
گرفــت، آیــا معلّمــان ایــن اعتمــاد را بهبــود 

بخشــیده اند؟

حسین فاتحیحسین فاتحی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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ــود  ــات خ ــه حی ــد ب ــی توان ــت نم ــدون تربی ــان ب ــود انس ــات خ ــه حی ــد ب ــی توان ــت نم ــدون تربی ــان ب انس
ادامــه بدهــد و بــه دلیــل داشــتن ابعــاد چندگانــه، ادامــه بدهــد و بــه دلیــل داشــتن ابعــاد چندگانــه، 
ــی اســت کــه در  ــی مختلف ــد ســاحت هــای تربیت ــی اســت کــه در نیازمن ــی مختلف ــد ســاحت هــای تربیت نیازمن
ایــن میــان مــی تــوان تربیــت اقتصــادی را یکــی از مهــم ایــن میــان مــی تــوان تربیــت اقتصــادی را یکــی از مهــم 
ــه تنهــا فــرد، بلکــه همــه  ــرا ن ــه تنهــا فــرد، بلکــه همــه تریــن آنهــا دانســت، زی ــرا ن تریــن آنهــا دانســت، زی
کســانی کــه بــه نوعــی بــا او در ارتبــاط هســتند از ایــن کســانی کــه بــه نوعــی بــا او در ارتبــاط هســتند از ایــن 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــوند. ب ــی ش ــر م ــی متأث ــاحت تربیت ــه س ــه ای ک ــه گون ــوند. ب ــی ش ــر م ــی متأث ــاحت تربیت س
ــت؛ ؛  ــادی اس ــت اقتص ــه تربی ــته ب ــه وابس ــات جامع ــتحی ــادی اس ــت اقتص ــه تربی ــته ب ــه وابس ــات جامع حی
ــه  ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ب ــب درس ــدارس و کت ــا در م ــه ام ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ب ــب درس ــدارس و کت ــا در م ام
خوبــی پرداختــه نشــده  اســت. معلمــان نیــز در زمینــه خوبــی پرداختــه نشــده  اســت. معلمــان نیــز در زمینــه 
ــد. مطالعــه اقتصــاد در  ــد. مطالعــه اقتصــاد در آمــوزش اقتصــادی ضعــف دارن آمــوزش اقتصــادی ضعــف دارن
مقایســه بــا ســایر حــوزه هــای علــوم اجتماعــی تأثیــرات مقایســه بــا ســایر حــوزه هــای علــوم اجتماعــی تأثیــرات 
مهــم و بلندمدتــی بــر همــه ابعــاد زندگــی دارد. دانــش مهــم و بلندمدتــی بــر همــه ابعــاد زندگــی دارد. دانــش 
ــا مفاهیــم، اصــول و  ــا مفاهیــم، اصــول و آمــوزان در زمــان حــال و آینــده ب آمــوزان در زمــان حــال و آینــده ب
مســایل اقتصــادی مختلفــی مواجــه مــی شــوند؛ بنابرایــن مســایل اقتصــادی مختلفــی مواجــه مــی شــوند؛ بنابرایــن 
ــوارد  ــن م ــد ای ــاز دارن ــی نی ــوزش عموم ــان آم ــوارد در جری ــن م ــد ای ــاز دارن ــی نی ــوزش عموم ــان آم در جری
در برنامــه درســی آنهــا گنجانــده شــود. درک مفاهیمــی در برنامــه درســی آنهــا گنجانــده شــود. درک مفاهیمــی 
همچــون عرضــه و تقاضــا، هزینــه هــای فرصــت، رکــود، همچــون عرضــه و تقاضــا، هزینــه هــای فرصــت، رکــود، 
ــش  ــی و رشــد اقتصــادی، دان ــع، کمیاب ــش چرخــه کار، مناب ــی و رشــد اقتصــادی، دان ــع، کمیاب چرخــه کار، مناب
ــطح  ــادی در س ــواالت اقتص ــل س ــه تحلی ــوزان را ب ــطح آم ــادی در س ــواالت اقتص ــل س ــه تحلی ــوزان را ب آم
ــد خواهــد ســاخت.  ــی توانمن ــن الملل ــی و بی ــی، مل ــد خواهــد ســاخت. محل ــی توانمن ــن الملل ــی و بی ــی، مل محل
تربیــت  یافتــه  توســعه  کشــورهای  تــر  بیــش  تربیــت در  یافتــه  توســعه  کشــورهای  تــر  بیــش  در 
ــی  ــه درس ــر از برنام ــی ناپذی ــی جدای ــادی بخش ــی اقتص ــه درس ــر از برنام ــی ناپذی ــی جدای ــادی بخش اقتص
دوره عمومــی اســت و بــر فراگیــری  مفاهیــم اقتصــادی، دوره عمومــی اســت و بــر فراگیــری  مفاهیــم اقتصــادی، 
ــا آن قبــل  ــا آن قبــل کســب نگــرش هــا و دانــش هــای مرتبــط ب کســب نگــرش هــا و دانــش هــای مرتبــط ب
از ورود بــه دوره آمــوزش عالــی تأکیــد مــی شــود. از ورود بــه دوره آمــوزش عالــی تأکیــد مــی شــود. 
اگــر کــودکان در دوره ابتدایــی متناســب بــا رشــد اگــر کــودکان در دوره ابتدایــی متناســب بــا رشــد 
خــود، مفاهیــم اقتصــادی را فــرا بگیرنــد، قابلیــت هــای خــود، مفاهیــم اقتصــادی را فــرا بگیرنــد، قابلیــت هــای 
شــهروندی و درک آنــان از وقایــع، موضوعات و مســائل شــهروندی و درک آنــان از وقایــع، موضوعات و مســائل 

ــت و ــد یاف ــش خواه ــادی افزای ــت واقتص ــد یاف ــش خواه ــادی افزای اقتص

ــال  ــی آگاه و کارا در قب ــم گیرندگان ــه تصمی ــده ب ــال  در آین ــی آگاه و کارا در قب ــم گیرندگان ــه تصمی ــده ب  در آین
ــل  ــی تبدی ــه جهان ــی و جامع ــه مل ــخصی، جامع ــی ش ــل زندگ ــی تبدی ــه جهان ــی و جامع ــه مل ــخصی، جامع ــی ش زندگ
خواهنــد شد.شــورای ملــی تربیــت اقتصــادی آمریــکا، خواهنــد شد.شــورای ملــی تربیــت اقتصــادی آمریــکا، 
ــه  ــک ب ــد: «کم ــف میکن ــن تعری ــادی را چنی ــت اقتص ــه تربی ــک ب ــد: «کم ــف میکن ــن تعری ــادی را چنی ــت اقتص تربی
ــوزان در کســب مهــارت هــای واقعــی زندگــی  ــش آم ــوزان در کســب مهــارت هــای واقعــی زندگــی دان ــش آم دان
و بــه منظــور تفکــر و انتخــاب آگاهانــه بــه عنــوان افــرادی و بــه منظــور تفکــر و انتخــاب آگاهانــه بــه عنــوان افــرادی 
در نقــش مصــرف کننــدگان، پــس اندازکننــدگان، ســرمایه در نقــش مصــرف کننــدگان، پــس اندازکننــدگان، ســرمایه 
ــدگان  ــارکت کنن ــروی کار و مش ــهروندان، نی ــذاران، ش ــدگان گ ــارکت کنن ــروی کار و مش ــهروندان، نی ــذاران، ش گ

ــی«.  ــاد جهان ــال در اقتص ــی«. فع ــاد جهان ــال در اقتص فع
ــوان  ــی ت ــه م ــی ک ــن دروس ــن و موثرتری ــی از مهمتری ــوان یک ــی ت ــه م ــی ک ــن دروس ــن و موثرتری ــی از مهمتری یک
مطالعــات  کــرد  دنبــال  آن  در  را  اقتصــادی  مطالعــات تربیــت  کــرد  دنبــال  آن  در  را  اقتصــادی  تربیــت 
اجتماعــی اســت. ایــن مفهــوم یکــی از ســاحات شــش گانــه اجتماعــی اســت. ایــن مفهــوم یکــی از ســاحات شــش گانــه 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش را نیــز بــه خــود ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش را نیــز بــه خــود 
ــوزه  ــد ح ــان ش ــه بی ــور ک ــت. همانط ــاص داده اس ــوزه اختص ــد ح ــان ش ــه بی ــور ک ــت. همانط ــاص داده اس اختص
ــای  ــته ه ــی از رش ــی مفاهیم ــات اجتماع ــترده مطالع ــای گس ــته ه ــی از رش ــی مفاهیم ــات اجتماع ــترده مطالع گس
ــی را  ــوزش و درس ــن آم ــردارد. بنابرای ــون را در ب ــی را گوناگ ــوزش و درس ــن آم ــردارد. بنابرای ــون را در ب گوناگ
نمــی تــوان یافــت کــه در کتــاب هــای مطالعــات اجتماعــی نمــی تــوان یافــت کــه در کتــاب هــای مطالعــات اجتماعــی 
مختــص بــه یکــی از ایــن رشــته هــا شــده باشــد و بایســتی مختــص بــه یکــی از ایــن رشــته هــا شــده باشــد و بایســتی 
رویکــردی تلفیقــی در هــر درس آن داشــت کــه موضــوع رویکــردی تلفیقــی در هــر درس آن داشــت کــه موضــوع 
تربیــت اقتصــادی و توجــه بــه ایــن ســاحت بخشــی از آن تربیــت اقتصــادی و توجــه بــه ایــن ســاحت بخشــی از آن 

اســت. اســت. 
ــان و  ــاره معلم ــده درب ــر ش ــای ذک ــف ه ــود ضع ــا وج ــان و ب ــاره معلم ــده درب ــر ش ــای ذک ــف ه ــود ضع ــا وج ب
همچنیــن کتــاب هــای مطالعــات اجتماعــی در زمینــه همچنیــن کتــاب هــای مطالعــات اجتماعــی در زمینــه 
ــده و  ــی آین ــوزان در زندگ ــش آم ــادی، دان ــت اقتص ــده و تربی ــی آین ــوزان در زندگ ــش آم ــادی، دان ــت اقتص تربی
ــه  ــوند ک ــی ش ــی م ــف های ــار ضع ــالی دچ ــگام بزرگس ــه هن ــوند ک ــی ش ــی م ــف های ــار ضع ــالی دچ ــگام بزرگس هن
ســال هــا بایــد در پــی رفــع آن هــا و تقویــت خــود تــاش ســال هــا بایــد در پــی رفــع آن هــا و تقویــت خــود تــاش 
کننــد؛ زیــرا تــار و پکننــد؛ زیــرا تــار و پــود اقتصــاد بــا سرشــت جامعــه انســانی ــود اقتصــاد بــا سرشــت جامعــه انســانی 

ــرد. ــود را از آن دور ک ــوان خ ــی ت ــده و نم ــده ش ــرد.تنی ــود را از آن دور ک ــوان خ ــی ت ــده و نم ــده ش تنی
ــت اقتصــادی و  ــم تربی ــا مفاهی ــت اقتصــادی و   در شــماره هــای بعــدی ب ــم تربی ــا مفاهی   در شــماره هــای بعــدی ب

ــا همــراه باشــید. ــا م ــه هــای مختلــف آن ب ــا همــراه باشــید.جنب ــا م ــه هــای مختلــف آن ب جنب
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مهــم تریــن بحثــی کــه در حــوزه ی آمــوزش و پــرورش و فضــای تعلیــم و تربیــت در هــر کشــوری وجــود مهــم تریــن بحثــی کــه در حــوزه ی آمــوزش و پــرورش و فضــای تعلیــم و تربیــت در هــر کشــوری وجــود 
دارد، عدالــت آموزشــی اســت. عدالــت آموزشــی، رویــای بــزرگ آ.پ و متاســفانه نیمــه ی گمشــده ی مدارس دارد، عدالــت آموزشــی اســت. عدالــت آموزشــی، رویــای بــزرگ آ.پ و متاســفانه نیمــه ی گمشــده ی مدارس 
ــا  ــوزش ب ــه آم ــی ب ــری در دسترســی همگان ــی؛ براب ــف ســاده یعن ــت آموزشــی در تعری ــران اســت. عدال ــا ای ــوزش ب ــه آم ــی ب ــری در دسترســی همگان ــی؛ براب ــف ســاده یعن ــت آموزشــی در تعری ــران اســت. عدال ای
کیفیــت برابــر؛ پــس عدالــت آموزشــی دو رکــن اساســی دارد:کیفیــت برابــر؛ پــس عدالــت آموزشــی دو رکــن اساســی دارد:۱۱- دسترســی همگانــی - دسترســی همگانــی 22- کیفیــت آموزشــی - کیفیــت آموزشــی 

برابــر. برابــر. 
ــه مــدارس )دسترســی  ــادی هــا و فرســتادن چنــد معلــم ب ــه مــدارس )دسترســی عدالــت آموزشــی؛ صــرف ســاخت مدرســه در آب ــادی هــا و فرســتادن چنــد معلــم ب عدالــت آموزشــی؛ صــرف ســاخت مدرســه در آب
همگانــی( نیســت، بلکــه مــا بایــد مدارســی بــا کیفیــت آموزشــی برابــر و مشــابه بســازیم، تــا آن وقــت بتوانیــم همگانــی( نیســت، بلکــه مــا بایــد مدارســی بــا کیفیــت آموزشــی برابــر و مشــابه بســازیم، تــا آن وقــت بتوانیــم 

ادعــای عدالــت آموزشــی رو داشــته باشــیم.ادعــای عدالــت آموزشــی رو داشــته باشــیم.
امــروزه تفکیــک مــدارس بــه دو نــوع مــدارس دولتــی و مــدارس غیردولتــی باعــث شــکل گیــری دو سیســتم امــروزه تفکیــک مــدارس بــه دو نــوع مــدارس دولتــی و مــدارس غیردولتــی باعــث شــکل گیــری دو سیســتم 
آموزشــی کامــا متفــاوت و متناقــض شــده اســت کــه ایــن شــکاف، نشــان از اختــاف طبقاتــی در دسترســی آموزشــی کامــا متفــاوت و متناقــض شــده اســت کــه ایــن شــکاف، نشــان از اختــاف طبقاتــی در دسترســی 

بــه آمــوزش دارد. بــه آمــوزش دارد. 
آیــا می تــوان مــدارس مناطــق محــروم و کاس هایــی کــه بــا حداقــل امکانــات و مملــو از دانــش آمــوز انــد را آیــا می تــوان مــدارس مناطــق محــروم و کاس هایــی کــه بــا حداقــل امکانــات و مملــو از دانــش آمــوز انــد را 
بــا  مــدارس لوکــس غیرانتفاعــی را کــه شــهریه هــای بیــش از ســی میلیــون تومــان دارنــد برابردانســت؟! آیــا بــا  مــدارس لوکــس غیرانتفاعــی را کــه شــهریه هــای بیــش از ســی میلیــون تومــان دارنــد برابردانســت؟! آیــا 
مــی تــوان یــک مدرســه ی بــی ســقف در سیســتان و بلوچســتان  را بــا مدرســه ی فــول امکانــات در پایتخــت مــی تــوان یــک مدرســه ی بــی ســقف در سیســتان و بلوچســتان  را بــا مدرســه ی فــول امکانــات در پایتخــت 

برابــر دانســت و مقایســه کــرد؟!برابــر دانســت و مقایســه کــرد؟!
یکــی از جاهایــی کــه مــی توانیــم میــزان عدالــت آموزشــی را در آن مشــاهده و بررســی کنیــم، کنکــور اســت. یکــی از جاهایــی کــه مــی توانیــم میــزان عدالــت آموزشــی را در آن مشــاهده و بررســی کنیــم، کنکــور اســت. 
اگــر بــه آمــار رتبــه هــای برتــر کنکــور سراســری توجــه کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه اکثــر رتبــه هــای اگــر بــه آمــار رتبــه هــای برتــر کنکــور سراســری توجــه کنیــم، متوجــه خواهیــم شــد کــه اکثــر رتبــه هــای 
ــا در  ــن ســایر اســتان ه ــن اســتان بیشــترین ســهم را در بی ــه ای ــر کنکــور از اســتان تهــران هســتند؛ ک ــا در برت ــن ســایر اســتان ه ــن اســتان بیشــترین ســهم را در بی ــه ای ــر کنکــور از اســتان تهــران هســتند؛ ک برت

بودجــه ی کشــور دارد.بودجــه ی کشــور دارد.
ــراز  ــک نف ــا ی ــدارس غیرانتفاعــی و تنه ــراز  از م ــک نف ــا ی ــدارس غیرانتفاعــی و تنه ــدارس ســمپاد، 2۳2۳٪٪ از م ــر از م ــرات برت ــدارس ســمپاد،  نف ــر از م ــرات برت در کنکــور در کنکــور ۱۴۰۱۱۴۰۱، ، ۷2۷2٪٪ نف
مدرســه ی دولتــی اســت. امــا نکتــه ی جالــب تــر اینجاســت کــه  مدرســه ی دولتــی اســت. امــا نکتــه ی جالــب تــر اینجاســت کــه  ۷۵۷۵٪٪ از پنــج دانشــگاه برتــر کشــور و  از پنــج دانشــگاه برتــر کشــور و 8۴8۴%%از از 

ورودی هــای دانشــگاه صنعتــی شــریف مختــص بــه ســه دهــک بــاالی جامعــه اســت. ورودی هــای دانشــگاه صنعتــی شــریف مختــص بــه ســه دهــک بــاالی جامعــه اســت. 
ــکل  ــی در ش ــی، حت ــت آموزش ــرای عدال ــدم اج ــان از ع ــتنداتی، نش ــواهد و مس ــن ش ــود چنی ــفانه وج ــکل متاس ــی در ش ــی، حت ــت آموزش ــرای عدال ــدم اج ــان از ع ــتنداتی، نش ــواهد و مس ــن ش ــود چنی ــفانه وج متاس
ــه  ــواده نیســت و منجــر ب ــا شــامل خان ــن ضــرر تنه ــه ای ــت آن؛ ک ــه واقعی ــه ظاهــری خــود دارد چــه برســد ب ــواده نیســت و منجــر ب ــا شــامل خان ــن ضــرر تنه ــه ای ــت آن؛ ک ــه واقعی ظاهــری خــود دارد چــه برســد ب
اختــاف طبقاتــی بیشــتر و شــکل گیــری ناامیــدی و یــاس در جامعــه اســت.  راســتی شــما بــه اجــرای عدالــت اختــاف طبقاتــی بیشــتر و شــکل گیــری ناامیــدی و یــاس در جامعــه اســت.  راســتی شــما بــه اجــرای عدالــت 

آموزشــی چــه نمــره ای مــی دهیــد؟آموزشــی چــه نمــره ای مــی دهیــد؟
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اتیســم یکــی از اختــاالت شــایع عصبــی رشــدی اســت کــه در نــگاه اول بــا مشــکات و ناهنجــاری هــای عمــده اتیســم یکــی از اختــاالت شــایع عصبــی رشــدی اســت کــه در نــگاه اول بــا مشــکات و ناهنجــاری هــای عمــده 
ای در حیطــه تعامــات اجتماعــی و ارتباطــات کامــی و غیــر کامــی روبروســت.ای در حیطــه تعامــات اجتماعــی و ارتباطــات کامــی و غیــر کامــی روبروســت.

اولیــن بــار اتیســم توســط یــک روان پزشــک آمریکایــی در ســالاولیــن بــار اتیســم توســط یــک روان پزشــک آمریکایــی در ســال۱9۴۳۱9۴۳ بنــام لئوکانــر مطــرح شــد و پــس از  بنــام لئوکانــر مطــرح شــد و پــس از 
ــن  ــی دیگــری هــم وجــود دارد. در ای ــن نتیجــه رســید کــه اختال ــه ای ــازده کــودک ب ــن بررســی و آزمایــش ی ــی دیگــری هــم وجــود دارد. در ای ــن نتیجــه رســید کــه اختال ــه ای ــازده کــودک ب بررســی و آزمایــش ی

اختــالاختــال  مشــکل اصلــی ایــن کــودکان برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و تنهــا گزینــی اســت.مشــکل اصلــی ایــن کــودکان برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران و تنهــا گزینــی اســت.
ــدگی در  ــذب نش ــای ج ــه معن ــم ب ــی اتیس ــدید، از واژه درخودماندگ ــی ش ــن تنهای ــف ای ــرای توصی ــر ب ــدگی در کان ــذب نش ــای ج ــه معن ــم ب ــی اتیس ــدید، از واژه درخودماندگ ــی ش ــن تنهای ــف ای ــرای توصی ــر ب کان
ــراد  ــا اف ــرد ب ــط ف ــر نحــوه رواب ــراد اتیســم یــک معلولیــت رشــد اســت کــه ب ــا اف ــرد ب ــط ف ــر نحــوه رواب ــت. اتیســم یــک معلولیــت رشــد اســت کــه ب ــی بهــره گرف ــی بهــره گرفــت. فعالیتهــای ذهن فعالیتهــای ذهن
ــرای ایجــاد یــک  ــرای ایجــاد یــک  کــودکان و بزرگســاالنی کــه دچــار اوتیســم هســتند ب ــر مــی گــذارد. کــودکان و بزرگســاالنی کــه دچــار اوتیســم هســتند ب ــر مــی گــذارد.پیرامــون خــود تأثی پیرامــون خــود تأثی
ــا دیگــران مشــکل دارنــد، توانایــی هــای آنهــا بــرای ایجــاد دوســتی معمــوال بــه انــدازه  ــا دیگــران مشــکل دارنــد، توانایــی هــای آنهــا بــرای ایجــاد دوســتی معمــوال بــه انــدازه رابطــه قابــل فهــم ب رابطــه قابــل فهــم ب

ــی دیگــران محــدود اســت؛ ــرازات عاطف ــرای فهــم اب ــا ب ــت آنه ــی دیگــران محــدود اســت؛قابلی ــرازات عاطف ــرای فهــم اب ــا ب ــت آنه قابلی
 و امــا یکــی از تفــاوت هــای ایــن اختــال غیــر معمــول بــودن پــردازش هــای حســی و اختــاالت  و امــا یکــی از تفــاوت هــای ایــن اختــال غیــر معمــول بــودن پــردازش هــای حســی و اختــاالت 
ــا دیگــران جلوگیــری مــی کنــد.  ــا دیگــران جلوگیــری مــی کنــد. ادراکــی پایــه در ایــن کــودکان اســت و از ارتبــاط گرفتــن ب ادراکــی پایــه در ایــن کــودکان اســت و از ارتبــاط گرفتــن ب
ایــن کــودکانایــن کــودکان زمانــی کــه صدایشــان میزنیــد انــگار در دنیــای دیگــری هســتند زمانــی کــه صدایشــان میزنیــد انــگار در دنیــای دیگــری هســتند و خیلــی از ایــن  و خیلــی از ایــن 
کــودکان در دریافــت حــواس هــای حســی مشــکل دارنــد و ادارک هــم مــورد نقــص وارد شــده کــودکان در دریافــت حــواس هــای حســی مشــکل دارنــد و ادارک هــم مــورد نقــص وارد شــده 

اســت.اســت.
نرخ رشد اتیسم:نرخ رشد اتیسم:

ــد اســت  ــد اســت  تول ــی باشــد و در کــودکان ۱۱ در  در ۵9۵9 تول ــال در حــال افزایــش م ــن اخت ــرخ شــیوع ای ــی باشــد و در کــودکان ن ــال در حــال افزایــش م ــن اخت ــرخ شــیوع ای ن
ــل از  ــج حاص ــق نتای ــز طب ــران نی ــل از (. در ای ــج حاص ــق نتای ــز طب ــران نی ــا، 2۰۱82۰۱8(. در ای ــاری ه ــگیری از بیم ــرل و پیش ــز کنت ــا، )مرک ــاری ه ــگیری از بیم ــرل و پیش ــز کنت )مرک
پژوهشــی، نــرخ شــیوع ایــن اختــال در کــودکان پژوهشــی، نــرخ شــیوع ایــن اختــال در کــودکان ۵۵ ســاله،  ســاله، ۶۶٫٫2۶2۶ در  در ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰ گــزارش شــده  گــزارش شــده 

اســت )صمــدی و مــک کانگــی اســت )صمــدی و مــک کانگــی 2۰۱۵2۰۱۵((
ــات             ــترده ای از مداخ ــف گس ــا طی ــدارد ام ــود ن ــم وج ــرای اتیس ــی ب ــان قطع ــروزه درم ــات            ام ــترده ای از مداخ ــف گس ــا طی ــدارد ام ــود ن ــم وج ــرای اتیس ــی ب ــان قطع ــروزه درم ام

ــد. ــش ده ــم را کاه ــم اتیس ــدت عای ــد ش ــی توان ــد.م ــش ده ــم را کاه ــم اتیس ــدت عای ــد ش ــی توان م

در شــماره هــای بعــد نشــریه مداخاتــی کــه مــی توانــد شــدت عائــم اتیســم را کاهــش در شــماره هــای بعــد نشــریه مداخاتــی کــه مــی توانــد شــدت عائــم اتیســم را کاهــش 
دهــد بــه اختصــار توضیــح خواهــم داد.دهــد بــه اختصــار توضیــح خواهــم داد.

اتیــســماتیــســمازاز
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ــوژی و رســانه ، نقشــی اساســی را در حــوزه هــای گوناگــون ایفــا مــی کنــد. یکــی از ایــن حــوزه هــا، حــوزه آمــوزش و  ــوژی و رســانه ، نقشــی اساســی را در حــوزه هــای گوناگــون ایفــا مــی کنــد. یکــی از ایــن حــوزه هــا، حــوزه آمــوزش و امــروزه تکنول امــروزه تکنول
یادگیــری اســت. اســتفاده از رســانه هــای آموزشــی نیــز بــراي تســهیل در فراینــد یادگیــری اســت. شــبکه شــاد نیــز بــه همیــن منظــور یادگیــری اســت. اســتفاده از رســانه هــای آموزشــی نیــز بــراي تســهیل در فراینــد یادگیــری اســت. شــبکه شــاد نیــز بــه همیــن منظــور 
در ایــران مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. شــبکه آموزشــی دانش آمــوز )شــاد( نرم افــزاری ارتباطــی و آموزشــی اســت کــه در پــی همــه در ایــران مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. شــبکه آموزشــی دانش آمــوز )شــاد( نرم افــزاری ارتباطــی و آموزشــی اســت کــه در پــی همــه 
گیــری کرونــا ویــروس در ایــران بــه دلیــل عــدم امــکان حضــور دانش آمــوزان در مــدارس ایــران، توســط تیــم برنامــه  نویســان شــرکت گیــری کرونــا ویــروس در ایــران بــه دلیــل عــدم امــکان حضــور دانش آمــوزان در مــدارس ایــران، توســط تیــم برنامــه  نویســان شــرکت 

همــراه اول در تاریــخ همــراه اول در تاریــخ 2۱2۱ فروردیــن  فروردیــن ۱۳99۱۳99 راه انــدازی شــد. راه انــدازی شــد.
نــرم افــزار شــاد، یــک رابــط کاربــری آســان بــه منظــور احــراز هویــت مدیــر، معلــم و دانش آمــوز دارد. نــرم افــزار شــاد مشــابه پیــام نــرم افــزار شــاد، یــک رابــط کاربــری آســان بــه منظــور احــراز هویــت مدیــر، معلــم و دانش آمــوز دارد. نــرم افــزار شــاد مشــابه پیــام 
رســان تلگــرام اســت و قابلیــت هــای ایــن نــرم افــزار را دارد و بــه ایــن خاطــر کــه کپــی شــده از کــد هــای تلگــرام اســت اعتــراض اکثــر رســان تلگــرام اســت و قابلیــت هــای ایــن نــرم افــزار را دارد و بــه ایــن خاطــر کــه کپــی شــده از کــد هــای تلگــرام اســت اعتــراض اکثــر 
کارشناســان را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت. از رایــج تریــن مشــکات ایــن برنامــه میتــوان بــه ســرعت آپلــود بســیار کــم، امنیــت کارشناســان را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت. از رایــج تریــن مشــکات ایــن برنامــه میتــوان بــه ســرعت آپلــود بســیار کــم، امنیــت 

ضعیــف و دسترســی راحــت هکرهــا، ناکارآمــد بــودن نســخه دســکتاپ و مشــکل در دانلــود فایــل هــای ســنگین اشــاره کــرد.ضعیــف و دسترســی راحــت هکرهــا، ناکارآمــد بــودن نســخه دســکتاپ و مشــکل در دانلــود فایــل هــای ســنگین اشــاره کــرد.
آمــوزش مجــازی بــا اســتفاده از رشــد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات رونــق زیــادی در دنیــا یافتــه اســت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی آمــوزش مجــازی بــا اســتفاده از رشــد فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات رونــق زیــادی در دنیــا یافتــه اســت و شــبکه های اجتماعــی مجــازی 
ــه اشــتراک گذاری  ــب علمــی، ب ــرای انتقــال مطال ــم ب ــان دانش آمــوزان و معل ــرای تعامــل می ــوان یــک شــیوه مناســب ب ــد به عن ــه اشــتراک گذاری می توانن ــب علمــی، ب ــرای انتقــال مطال ــم ب ــان دانش آمــوزان و معل ــرای تعامــل می ــوان یــک شــیوه مناســب ب ــد به عن می توانن
ســؤاالت و مســئله های درســی و کمــک بــه یکدیگــر در شــناخت مســیر درســت حــل مســائل باشــند.ســؤاالت و مســئله های درســی و کمــک بــه یکدیگــر در شــناخت مســیر درســت حــل مســائل باشــند.طبق نظــر اکثــر کارشناســان، افــت طبق نظــر اکثــر کارشناســان، افــت 
شــدید علمــی نخســتین آســیب آمــوزش غیرحضــوری بــرای بســیاری از دانش آمــوزان اســت. افــت تحصیلــی در پایــه اول ابتدایــی بــه شــدید علمــی نخســتین آســیب آمــوزش غیرحضــوری بــرای بســیاری از دانش آمــوزان اســت. افــت تحصیلــی در پایــه اول ابتدایــی بــه 
مراتــب بیشــتر از ســایر پایــه هاســت و ایــن افــت تحصیلــی، همــراه بــا دانــش آمــوزان بــه مقاطــع باالتــر تحصیلــی مــی رود و در چنــد مراتــب بیشــتر از ســایر پایــه هاســت و ایــن افــت تحصیلــی، همــراه بــا دانــش آمــوزان بــه مقاطــع باالتــر تحصیلــی مــی رود و در چنــد 

ســال آینــده شــاهد ایــن موضــوع مهــم خواهیــم بــود.ســال آینــده شــاهد ایــن موضــوع مهــم خواهیــم بــود.
ــه اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای حضــور در شــبکه شــاد و کاس درس هســتند و باعــث مــی شــود تــا ایــن  ــه اســتفاده از تلفــن همــراه بــرای حضــور در شــبکه شــاد و کاس درس هســتند و باعــث مــی شــود تــا ایــن دانــش آمــوزان مجبــور ب دانــش آمــوزان مجبــور ب
جذابیــت تلفــن همــراه، آن را  بــه یــک وســیله جدانشــدنی از دانش آمــوزان تبدیــل کنــد. اکثــر دانــش آمــوزان امــروزه تقریبــاً در همــه جذابیــت تلفــن همــراه، آن را  بــه یــک وســیله جدانشــدنی از دانش آمــوزان تبدیــل کنــد. اکثــر دانــش آمــوزان امــروزه تقریبــاً در همــه 
ــا دیگــران در ارتبــاط هســتند. اســتفاده بیــش از حــد  ــا دیگــران در ارتبــاط هســتند. اســتفاده بیــش از حــد جــا از ایــن وســیله اســتفاده می کننــد و در شــبکه هــای اجتماعــی ارتباطــی هــم ب جــا از ایــن وســیله اســتفاده می کننــد و در شــبکه هــای اجتماعــی ارتباطــی هــم ب
از تلفــن همراه)اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعی،بــازی کــردن و...( می توانــد منجــر بــه آســیب هــای زیــادی از جملــه ضعــف بینایــی، از تلفــن همراه)اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعی،بــازی کــردن و...( می توانــد منجــر بــه آســیب هــای زیــادی از جملــه ضعــف بینایــی، 

اعتیــاد بــه تلفــن همــراه، اتــاف وقــت زیــاد، پاییــن آمــدن کیفیــت خــواب و ... بــرای  آنهــا شــود.اعتیــاد بــه تلفــن همــراه، اتــاف وقــت زیــاد، پاییــن آمــدن کیفیــت خــواب و ... بــرای  آنهــا شــود.
ــود،  ــگاه خ ــمی وب ــام رس ــق اع ــان طب ــن پیامرس ــود، ای ــگاه خ ــمی وب ــام رس ــق اع ــان طب ــن پیامرس ای
حــدود حــدود ۱8۱8 میلیــون کاربــر دارد و از ایــن جهــت  میلیــون کاربــر دارد و از ایــن جهــت 
تعــداد  لحــاظ  از  ایرانــی  پیامرســان  تعــداد بزرگ تریــن  لحــاظ  از  ایرانــی  پیامرســان  بزرگ تریــن 
نســبتا  امکانــات  پیامرســان  ایــن  اســت.  نســبتا کاربــر  امکانــات  پیامرســان  ایــن  اســت.  کاربــر 
ــرار داده  ــوزان ق ــان و دانش آم ــرای معلم ــی را ب ــرار داده خوب ــوزان ق ــان و دانش آم ــرای معلم ــی را ب خوب
ــوان  ــزار را نمی ت ــرم اف ــن ن ــکات ای ــی مش ــت ول ــوان اس ــزار را نمی ت ــرم اف ــن ن ــکات ای ــی مش ــت ول اس
نادیــده گرفــت. معضــل دیگــر آمــوزش مجــازی هــم نادیــده گرفــت. معضــل دیگــر آمــوزش مجــازی هــم 
اســتفاده زیــاد دانــش آمــوزان از تلفــن همــراه اســت اســتفاده زیــاد دانــش آمــوزان از تلفــن همــراه اســت 
کــه اگــر دانش  آمــوزان از ایــن وســیله بــه درســتی و کــه اگــر دانش  آمــوزان از ایــن وســیله بــه درســتی و 
ــری  ــر دیگ ــر قش ــش از ه ــد، بی ــتفاده نکنن ــه اس ــری بهین ــر دیگ ــر قش ــش از ه ــد، بی ــتفاده نکنن ــه اس بهین

ــد. ــد دی ــیب خواهن ــد.آس ــد دی ــیب خواهن آس

نرشیه فرثام، شامره پنجمنرشیه فرثام، شامره پنجم
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روش تدریس روش تدریس مـعـکوسمـعـکوس

امــروزه آمــوزش تنهــا بــه شــکل ســنتی نیســت و فناوریهــا  امــروزه آمــوزش تنهــا بــه شــکل ســنتی نیســت و فناوریهــا 
بــه مــا یــاری میرســانند تــا شــیوه هــای جدیــدی از تدریــس  بــه مــا یــاری میرســانند تــا شــیوه هــای جدیــدی از تدریــس 
را داشــته باشــیم. یکــی از شــیوه های نســبتا جدید آموزشــی  را داشــته باشــیم. یکــی از شــیوه های نســبتا جدید آموزشــی 
در دنیــا، اســتفاده از روش تدریــس معکــوس اســت. کاس  در دنیــا، اســتفاده از روش تدریــس معکــوس اســت. کاس 
درس معکــوس بــه عنــوان کاس رو بــه عقــب، کاس جابــه  درس معکــوس بــه عنــوان کاس رو بــه عقــب، کاس جابــه 
جــا، آمــوزش وارونــه و تدریــس وارونــه نیــز شــناخته مــی  جــا، آمــوزش وارونــه و تدریــس وارونــه نیــز شــناخته مــی 

شــود.  شــود. 
دربــاره خاســتگاه رویکــرد معکــوس کســی نمــی توانــد ادعا  دربــاره خاســتگاه رویکــرد معکــوس کســی نمــی توانــد ادعا 
کنــد کــه بــه طــور منحصــر بــه فــرد پایــه گــذار آن اســت، بــا  کنــد کــه بــه طــور منحصــر بــه فــرد پایــه گــذار آن اســت، بــا 
ایــن حــال تعــداد کمــی از افــراد از قبیــل؛ جاناتــان برگمــن،  ایــن حــال تعــداد کمــی از افــراد از قبیــل؛ جاناتــان برگمــن، 
اریــک مــازور، وســلی بیکــر، موریــن لیــج، ســالم خــان،  اریــک مــازور، وســلی بیکــر، موریــن لیــج، ســالم خــان، 
میشــل ترگلیــا و گلــن پالــت خــود را از پیشــگامان ایــن  میشــل ترگلیــا و گلــن پالــت خــود را از پیشــگامان ایــن 

رویکــرد مــی داننــد. رویکــرد مــی داننــد.
 در ایــن روش، معلــم، محتوایــی کــه قــرار اســت در یــک  در ایــن روش، معلــم، محتوایــی کــه قــرار اســت در یــک 
جلســه بــه فراگیــران آمــوزش دهــد، پیــش تــر در اختیــار  جلســه بــه فراگیــران آمــوزش دهــد، پیــش تــر در اختیــار 
آنهــا قــرار مــی دهــد. آنهــا بایــد در خانــه یــا فضایــی بــه غیر  آنهــا قــرار مــی دهــد. آنهــا بایــد در خانــه یــا فضایــی بــه غیر 
از کاس درس، بــه صــورت انفــرادی محتــوای آموزشــی  از کاس درس، بــه صــورت انفــرادی محتــوای آموزشــی 
مــورد نظــر را بــا دیــدن فیلــم یــا آزمایــش، فایــل متنــی  مــورد نظــر را بــا دیــدن فیلــم یــا آزمایــش، فایــل متنــی 
و صوتــی یــا هــر آنچــه کــه معلــم بــرای یادگیــری بهتــر  و صوتــی یــا هــر آنچــه کــه معلــم بــرای یادگیــری بهتــر 
موضــوع جلســه کاســی در اختیــار آنهــا قــرار داده اســت  موضــوع جلســه کاســی در اختیــار آنهــا قــرار داده اســت 
بیاموزنــد و در کاس درس حاضــر شــوند و کاس درس  بیاموزنــد و در کاس درس حاضــر شــوند و کاس درس 
بــه مکانــی بــرای گفــت و گــو بــر روی دانســته هــا، رفــع  بــه مکانــی بــرای گفــت و گــو بــر روی دانســته هــا، رفــع 
اشــکال، پرســش و پاســخ وحــل تمریــن تبدیــل مــی شــود.  اشــکال، پرســش و پاســخ وحــل تمریــن تبدیــل مــی شــود. 
کاس معکــوس بــه ایــن صــورت اســت کــه فعالیت  در واقــع کاس معکــوس بــه ایــن صــورت اســت کــه فعالیت  در واقــع
هایــی کــه قــرار اســت در خانــه اتفــاق بیافتــد جایگزیــن  هایــی کــه قــرار اســت در خانــه اتفــاق بیافتــد جایگزیــن 

تدریــس در کاس درس مــی شــود. تدریــس در کاس درس مــی شــود.

طرفــداران ایــن روش نویــن تدریــس، مدعــی هســتند  طرفــداران ایــن روش نویــن تدریــس، مدعــی هســتند 
تدریــس وارونــه، انعطــاف پذیــری کار بــا ویدیوهــا در  تدریــس وارونــه، انعطــاف پذیــری کار بــا ویدیوهــا در 
زمــان و مــکان دلخــواه و مشــاهده تعــداد دفعاتــی کــه  زمــان و مــکان دلخــواه و مشــاهده تعــداد دفعاتــی کــه 
دانــش آمــوز نیــاز دارد تــا بــه درک مفهــوم مــورد نظــر  دانــش آمــوز نیــاز دارد تــا بــه درک مفهــوم مــورد نظــر 
برســد را افزایــش مــی دهــد. همچنیــن بــه دانــش آمــوزان  برســد را افزایــش مــی دهــد. همچنیــن بــه دانــش آمــوزان 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یادگیرندگانــی مســتقل، بهبــود  بــرای تبدیــل شــدن بــه یادگیرندگانــی مســتقل، بهبــود 
پیامدهــای فــردی و تحصیلــی، افزایــش انگیــزه ویادگیــری  پیامدهــای فــردی و تحصیلــی، افزایــش انگیــزه ویادگیــری 
عمیــق تــر، پــرورش درگیــری در مفاهیــم کمــک مــی کنــد  عمیــق تــر، پــرورش درگیــری در مفاهیــم کمــک مــی کنــد 
و تعامــل بیــن معلــم و شــاگرد، تحــرک، نشــاط و پویایــی  و تعامــل بیــن معلــم و شــاگرد، تحــرک، نشــاط و پویایــی 
کاس هــای درس را بهبــود مــی بخشــد. عــاوه بــر ایــن،  کاس هــای درس را بهبــود مــی بخشــد. عــاوه بــر ایــن، 
تدریــس معکــوس پتانســیل باالیــی را در زمینــه یادگیــری  تدریــس معکــوس پتانســیل باالیــی را در زمینــه یادگیــری 
دانــش آمــوزان در توســعه و دســتیابی بــه شایســتگی هــای  دانــش آمــوزان در توســعه و دســتیابی بــه شایســتگی هــای 
خــاص و ضــروری بــرای قــرن بیســت و یکــم از جملــه  خــاص و ضــروری بــرای قــرن بیســت و یکــم از جملــه 
قابلیــت اشــتغال، کارآفرینــی، نــوآوری و توســعه پایــدار را  قابلیــت اشــتغال، کارآفرینــی، نــوآوری و توســعه پایــدار را 

فراهــم مــی کنــد. فراهــم مــی کنــد.
 اگرچــه کاس معکــوس مزایــای بســیاری بــرای بهبــود  اگرچــه کاس معکــوس مزایــای بســیاری بــرای بهبــود 
یادگیــری دارد امــا ایــن مــدل برخــی از موانــع را نیــز بــه  یادگیــری دارد امــا ایــن مــدل برخــی از موانــع را نیــز بــه 
دنبــال دارد. از موانــع آن مــی تــوان بــه حجــم کاری ســنگین  دنبــال دارد. از موانــع آن مــی تــوان بــه حجــم کاری ســنگین 
و افزایــش زمــان صــرف شــده در بــه کار گیــری ایــن شــیوه  و افزایــش زمــان صــرف شــده در بــه کار گیــری ایــن شــیوه 
اشــاره کــرد. البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه بــرای  اشــاره کــرد. البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه بــرای 
موفقیــت در اجــرای ایــن روش عــاوه بــر توجــه بــه زمــان،  موفقیــت در اجــرای ایــن روش عــاوه بــر توجــه بــه زمــان، 
مــی بایســت بــه زیرســاخت هــای مناســب بــرای اجــرای  مــی بایســت بــه زیرســاخت هــای مناســب بــرای اجــرای 
آن در جامعــه، ذهنیــت و نگــرش ســنتی معلمــان و دانــش  آن در جامعــه، ذهنیــت و نگــرش ســنتی معلمــان و دانــش 
آمــوزان، حمایــت مدیــران و آمــاده ســازی کاس درس نیــز  آمــوزان، حمایــت مدیــران و آمــاده ســازی کاس درس نیــز 

توجــه شــود. توجــه شــود.

برای خواندن این مطلب لطفا صفحه را بچرخانیدبرای خواندن این مطلب لطفا صفحه را بچرخانید

زهرا سهیلیزهرا سهیلی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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اول کاس بود و استاد داشت یکی یکی اسم دانشجوها رو میخوند تاحضورشون رو اعام کنند.                         
هرچی اسم دوستم رو میخوند، دوستم جواب نمیداد و میکروفونش رو وصل نمیکرد)کاس ها                 

مجازی بود(؛ چون اصا داخل کاس حضور نداشت. با خودم گفتم این دفعه حتما استاد حذفش میکنه! آخه 
چند جلسه بود که سر کاس ها حاضر نمیشد. استاد نماینده کاس رو صدا زد و ازش خواست تا شماره اون 

دانشجو رو واسش بفرسته و بعد از تموم شدن حضور و غیاب، کاس رو شروع کرد.
چند روز بعد وقتی از دوستم پرسیدم که استاد بهش چی گفته، حرف هایی زد که واقعا متعجب شدم.گفت 

که استاد بهش گفته: »مشکلی برات پیش اومده که سرکاس ها نیستی؟حالت خوبه یا مریض شدی؟ا گه 
کمکی از من برمیاد بگو تا مشکلت رو حل کنیم«.

راستش من فکر میکردم استاد دوستم رو توبیخ و یا تهدید به حذف میکنه؛ چون غیبت های دوستم زیاد 
شده بود ! ولی استاد مثل یک مادر نگران حال دوستم شده بود و درمورد دلیل غیبت هاش سوال کرده بود.
چقدر این رفتار میتونه درس بزرگی به ما بده ! اینکه ما هم بعد از اینکه به عنوان معلم وارد جامعه شدیم، 

چنین برخوردی با دانش آموزهامون داشته باشیم؛ نگرانشون بشیم، حال دلشون واسمون مهم باشه، صرفا به 
یاد دادن مطالب درسی  اکتفا نکنیم، به حال وهوای دل بچه ها اهمیت بدیم، درکشون کنیم، درک کنیم که 

مشکل ممکنه واسه همه پیش بیاد؛ همینطور که بعضی وقت ها واسه خودمون پیش میاد و از بقیه انتظارداریم 
درکمون کنند!

یاد دادن همیشه هم نیاز به فرمول و روش خاصی نداره؛ گاهی وقت ها آدم ها میتونند با یک لبخند، با یک 
نگاه، با یک حرف قشنگ و یا با یک رفتار درست وبجا، درس های بزرگی به ما بدن!

شاید برای شماشاید برای شما
اتفاق بیفتد...اتفاق بیفتد...

سمیعه غفاریسمیعه غفاری
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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تــئــوری
تــئــوری

انتخاب
انتخاب

ویلیــام گاســر روانپزشــک اهــل ایــاالت متحــده آمریــکا مــی 
ــگ  ــو ادواردز دمین ــات دبلی ــده نظری ــترش دهن ــد و گس باش
در زمینــه واقعیــت درمانــی و نظریــه انتخــاب محســوب 
ــردی  ــاوره ف ــون مش ــر پیرام ــای گاس ــود. نوآوری ه می ش
و  انتخــاب  چــون  مــواردی  مــدارس،  و  کاری  محیــط  در 
مســئولیت پذیری شــخصی و دگرگونــی شــخصیت را مدنظــر 
ــن  ــج بی ــد رای ــول و قواع ــف اص ــر مخال ــد. گلس ــرار می ده ق
روانپزشــکانی بــود کــه بجــای تمرکــز بــر طبقه بنــدی کــردن 
ســندرم های روانــی بــه عنــوان اختــال روانــی، ســریعاً اقــدام 

ــد. ــرد می کردن ــرای ف ــز دارو ب ــه تجوی ب
ــای  ــه ه ــاب مدرس ــاب و کت ــوری انتخ ــاب تئ ــر در کت گاس
کیفــی خــود بــه بیــان نوعــی از روابــط جدیــد معلــم و دانــش 
آمــوز و محیــط آموزشــی مــی پــردازد کــه بــا مدرســه هــای 
ــول  ــر اص ــدارس ب ــن م ــت. ای ــاوت اس ــا متف ــی کام معمول
ــن  ــخصی در ای ــچ ش ــن  هی ــخصی در ای ــچ ش ــی هی ــت؛ یعن ــاب پابرجاس ــوری انتخ تئ
ــال کنتــرل کــردن و مجبــور کــردن دانــش  ــه دنب ــال کنتــرل کــردن و مجبــور کــردن دانــش مــدارس ب ــه دنب مــدارس ب
ــش،  ــت بخ ــط رضای ــاد رواب ــا ایج ــه ب ــت؛ بلک ــوزان نیس ــتآم ــوزان نیس آم
ــد.  ــوزان فراهــم مــی کنن ــرای دانــش آم ــوب ب محیطــی مطل
ــه  ــر ب ــتمی منحص ــه ، سیس ــی مدرس ــیابی کیف ــتم ارزش سیس
فــرد اســت کــه مهمتریــن ویژگــی آن مقایســه کارکــرد 
ــد.  ــی باش ــته ی او م ــرد گذش ــا کارک ــوز ب ــش آم ــی دان فعل
در ایــن سیســتم عــاوه بــر عملکــرد دانــش آمــوز، عملکــرد 
معلمــان و والدیــن نیــز مــورد توجــه قــرار مــی گیرد. سیســتم 
ــل  ــد، نتایــج قاب ارزشــیابی مناســب مــدارس کیفــی  مــی توان
اســتنادی از پیشــرفت و حرکــت دانــش آمــوزان، معلمــان و 
ــن شــده، فراهــم  ــه اهــداف تعیی ــا در جهــت دســتیابی ب اولی

کنــد.

مطالعــه ایــن کتــاب از ایــن جهــت ضــروری اســت کــه روابــط مطالعــه ایــن کتــاب از ایــن جهــت ضــروری اســت کــه روابــط 
ــن رو  ــد. از همی ــی ده ــرار م ــه ق ــورد توج ــانها م ــان انس ــدمی ــی ده ــرار م ــه ق ــورد توج ــانها م ــان انس می
ــی  ــه در فصل ــوز ک ــش آم ــم و دان ــان معل ــط می ــه رواب مطالع
ــرای هــر  ــه صــورت کامــل بررســی شــده اســت ب مجــزا و ب
معلــم و آمــوزش دهنــده ای واجــب اســت. زیــرا گاســر در 
کتــاب خــود  یکــی از مهــم تریــن عوامــل پیشــرفت دانــش 
آمــوزان را تعامــل دانــش آمــوز بــا معلــم مــی دانــد و دلیــل 
افــت تحصیلــی دانــش آمــوزان متوســطه نســبت بــه ابتدایــی 

را همیــن امــر بیــان مــی کنــد. 
در کاس درس خــود  انتخــاب  تئــوری  از  کــه  معلمانــی 
اســتفاده مــی کننــد بســیار موفــق تــر از معلمانــی هســتند کــه 
ــه  ــک مدرس ــرا در ی ــد؛ زی ــی کنن ــتفاده م ــنتی اس از روش س
ــرخوردگی  ــث س ــزی باع ــدارد و چی ــی ن ــره معنای ــی نم کیف
دانــش آمــوز نمــی شــود و نــگاه او بــه درس، نــگاه تنفرآمیــز 
و خســته کننــده ای نیســت؛ بلکــه همــواره از آنهــا در کارهای 
ــردی  ــد و کارب ــد و آن را مفی ــی کن ــتفاده م ــود اس ــه خ روزان

مــی دانــد.
گاســر موسســاتی ایجــاد کــرد کــه  بــه افــراد، تئــوری 
ــد و  ــی دهن ــوزش م ــی را آم ــدارس کیف ــاد م ــاب و ایج انتخ
ــا  ــر دنی ــی در سراس ــدارس کیف ــات م ــق موسس ــن طری از ای
ایجــاد شــده اســت و روز بــه روز درحــال پیشــرفت اســت و 

ــود. ــی ش ــزوده م ــدارس اف ــن م ــداد ای ــه تع ب
ــی  ــت عل ــا ریاس ــی ب ــدارس کیف ــه م ــز موسس ــران نی در ای
ــا مراجعــه  ــد ب ــی ایجــاد شــده اســت کــه شــما میتوانی صاحب
بــه ســایت  ایــن موسســه و خوانــدن کتــاب تئــوری انتخــاب 
ــد. ــت آوری ــه دس ــی ب ــدارس کیف ــاره م ــی الزم را درب آگاه

مهسا نوراییمهسا نورایی
دانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانشجو دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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ــه ویــژه بــرای  طبــق روال شــماره هــای پیشــین فرثــام، در ایــن بخــش قصــد معرفــی یــک نــرم افــزار کاربــردی ب
ــرای شــما در کاس درس باشــه. ــه یــک دســتیار مفیــد ب معلمــان را داریــم کــه قطعــا میتون

معلمــان دوســت دارنــد کــه بــرای ایجــاد انگیــزه در دانش آمــوزان خــود، یــک درس خســته کننده را بــه یــک بــازی 
تبدیــل کننــد، امــا همــه افــراد مهــارت الزم بــرای ســاختن یــک بــازی را از ابتــدا ندارنــد. کاهــوت نــرم افــزاری بــرای 
بــازی هــای آموزشــی اســت کــه بــا ایجــاد رقابــت میــان دانــش آمــوزان محیطــی تعاملــی بــه منظــور یادگیــری ایجــاد 

مــی کنــد.
کاهــوت بــرای ارزشــیابی تشــخیصی دانــش آمــوزان مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد. نــرم افــزار بــه گونــه ای اســت 
کــه بــا زمــان دادن بــه هــر ســوال، محیــط رقابتــی و جذابــی ایجــاد مــی گــردد. معلــم ســواالت مــورد نظــرش را در 
محیــط کاربــری وارد مــی کنــد و بــرای هــر کــدام زمــان مناســبی در نظــر مــی گیــرد. )زمانــی بیــن ۳۰ تــا ۱2۰ ثانیــه( 
دانــش آمــوزان از طریــق کــدی کــه معلــم بــه آن هــا مــی دهــد از طریــق ســایت یــا نســخه نصبــی برنامــه )اندرویــد 
و وینــدوز( وارد محیــط آزمــون مــی شــوند. پــس از ایــن کــه همــه دانشــجویان وارد محیــط آزمــون شــدند و در صــف 
انتظــار قــرار گرفتنــد، معلــم آزمــون را شــروع مــی کنــد. ســواالت بــه ترتیــب بــر روی نمایشــگر کاس بــه نمایــش 
در مــی آیــد و گزینــه هــا بــر روی صفحــه نمایــش موبایــل دانــش آمــوزان ظاهــر مــی شــود کــه بایــد در مــدت زمــان 

معیــن، گزینــه ی صحیــح را انتخــاب نماینــد. در انتهــا تعــدادی از محاســن کاهــوت عبارتنــد از:
••  ارزشیابی سریع، بطوریکه وقت زیادی از زمان مفید کاس صرف نمی شود.  ارزشیابی سریع، بطوریکه وقت زیادی از زمان مفید کاس صرف نمی شود.

•  •  امکان مرور سریع و مفهومی درس هر جلسهامکان مرور سریع و مفهومی درس هر جلسه

•  •  افزایــش ســرعت عمــل دانــش آمــوزان در حــل مســائل درس مربوطــه )بیــن دو دانشــجو کــه هــر دو پاســخ درســت افزایــش ســرعت عمــل دانــش آمــوزان در حــل مســائل درس مربوطــه )بیــن دو دانشــجو کــه هــر دو پاســخ درســت 

بــه ســوال داده انــد، کســی امتیــاز بیشــتری مــی گیــرد کــه پاســخ درســت را زودتــر ثبــت کــرده باشــد(بــه ســوال داده انــد، کســی امتیــاز بیشــتری مــی گیــرد کــه پاســخ درســت را زودتــر ثبــت کــرده باشــد(
•• بــه صفــر رســاندن امــکان تقلــب. زیــرا بــه دلیــل زمــان بنــدی کــم و ســرعتی بــودن، فرصــت بــه تقلــب نمــی رســد.  بــه صفــر رســاندن امــکان تقلــب. زیــرا بــه دلیــل زمــان بنــدی کــم و ســرعتی بــودن، فرصــت بــه تقلــب نمــی رســد. 
بــه عــاوه اگــر کســی تقلــب هــم کنــد، در نهایــت امتیــاز کمتــری مــی گیــرد چــون بقیــه در زمــان کمتــری بــه ســوال بــه عــاوه اگــر کســی تقلــب هــم کنــد، در نهایــت امتیــاز کمتــری مــی گیــرد چــون بقیــه در زمــان کمتــری بــه ســوال 

مربــوط پاســخ داده انــد. مربــوط پاســخ داده انــد. 
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ریاضیدانان
نــقـــاش

همــه مــا نقاشــی هــای زیــادی از قبیــل ) تصویــر ۱ ( رو مشــاهده کردیــم کــه نقاشــان ریاضیــات آن را در اثــر هنــری خــود 
بــکار بــرده انــد .

اما وقتی ریاضیدانی در تاطم امواج هنری می افتد ... !!!!!!
حمیــد نــادری یگانــهحمیــد نــادری یگانــه  ملقــب بــه جانشــین داوینچــیجانشــین داوینچــی کــه آثــارش در وبســایت هــای ایرانــی و آمریکایــی نظیــر ایرنــا، ایســنا، 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان ، روزنامــه گاردیــن، نیویــورک تایمــز، شــبکه ســی ان ان، انجمــن ریاضــی امریــکا، انجمــن ریاضــی 
لنــدن، هافینگتــون پســت و غیــره منتشــر شــده  اســت ؛ و همچنیــن یکــی از آثــار هنــری وی کــه شــامل بیــش از 9۰۰۰ بیضــی 
ــه  ــن مجل ــب تری ــه پرمخاط ــه american mathematical monthly   ک ــرح روی مجل ــوان ط ــه عن ــود ب ــی ش م

ریاضــی جهــان اســت انتخــاب شــد؛ ریاضیــدان هنرمنــد مــورد بحــث ایــن قســمت از نشــریه هســت.
ــته  ــد را در رش ــی ارش ــدرک کارشناس ــم و م ــگاه ق ــا از دانش ــرد ه ــات کارب ــته ریاضی ــود را در رش ــی خ ــدرک کارشناس او م
ریاضــی محــض از دانشــگاه صنعتــی شــریف دریافــت کــرده اســت و همچنیــن در بیســتمین المپیــاد علمــی دانشــجویی کــه در 
مــرداد ۱۳9۴ از ســوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور برگــزار شــد، رتبــه نهــم ایــن رقابــت هــا را در رشــته ریاضیــات از 

آن خــود کــرده اســت . ســبک هنــری کــه بــرای آثــار خــود انتخــاب کــرده اســت ، ســبک ))هنــر ریاضــی (( اســت .
شــروع ایــن راه پرپیــچ و خــم از ســال ۱۳9۱ هســت کــه بــا اســتفاده از توابــع ریاضــی اشــکال متقــارن و زیبایــی را کشــید. 
بعــد از چنــد ســالی  پــی بــرد کــه از معــادالت ریاضــی مــی تــوان بــرای ایجــاد طــرح هــای هنــری شــبیه بــه اشــکال واقعــی 
همچــون پرنــدگان، گیاهــان و غیــره اســتفاده کــرد. توابعــی کــه او در آثــار هنــری اش اســتفاده مــی کنــد ، توابــع مثلثاتــی ، 

ــه فیبوناتچــی و ... اســت . نمایــی، دنبال
خــودش میگویــد : در ابتــدای کارم بــا مجموعــه ای از پــاره خــط هــا یــا دایــره هــا، تصاویــری متقــارن رســم مــی کــردم کــه 
خــارج از ریاضیــات، از چیــزی الهــام نگرفتــه بــودم و حاصــل آن تصاویــر زیبــای متقــارن بــود و بــه تدریــج بــه ســمت خلــق 

تصاویــری از اشــیا و جانــداران رفتــم کــه طراحــی آنهــا بــه طــور کامــل بــا فرمــول هــای ریاضــی، قابــل توضیــح اســت.
تصویــر پرنــده از 2۰۰۰ دایــره تشــکیل شــده و پــاره خــط هایــی کــه در آن تعریــف شــده انــد بــا هــم شــکلی را در صفحــه 
دکارتــی تشــکیل مــی دهنــد کــه شــبیه پرنــده در حــال پــرواز اســت . نــگاه کــردن بــه بخــش هــای خــط روی بــال هــای پرنــده 
باعــث ایجــاد یــک توهــم نــوری مــی شــود و ممکــن اســت بیننــده را فریــب دهــد تــا فکــر کنــد کــه بخــش هــای خــط، خطــوط 

منحنــی هســتند . بنابرایــن، شــکل را مــی تــوان بــه عنــوان یــک اثــر هنــری نــوری نیــز در نظــر گرفــت .

تصویر1

ریحانه جوهریریحانه جوهری
دانشجو دوره کارشناسی ریاضیدانشجو دوره کارشناسی ریاضی
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سوزان کین
ــی  ــن م ــک حس ــرا را ی ــرون گ ــوان ب ــه عن ــی ب ــا، زندگ ــگ م  فرهن
دانــد. مــا ســیر و ســیاحت هــای درونــی و جســت و جــوی مرکــز و 
درون خــود را نفــی مــی کنیــم؛ بنابرایــن خودمــان را گــم کــرده ایــم 

ــاره پیدایــش کنیــم. و بایــد دوب

الفی کوهن
هــر چیــزی کــه بــه عنــوان شــرط یــا پیــش نیــاز چیــز دیگــری مطــرح گــردد، 
از مطلوبیــت و ارزش کمتــری برخــوردار اســت. شــرط »ایــن کار را بکــن تــا آن 
ــاداش  ــی دهــد. پ ــرار م ــه بعــد ق ــن« را در مرتب ــه ارزش »ای ــری« بافاصل را بگی
گیرنــده بــا خــود مــی گویــد کــه »اگــر آنهــا بایــد بــرای ایــن کار بــه مــن رشــوه 

مــی دهنــد، حتمــآ کاری اســت کــه مــن دوســت نــدارم بکنــم«.

کن بین
 لحظــات کاس بایــد متعلــق بــه دانــش آمــوز باشــد - نــه 
ــه یــک دانــش آمــوز واحــد در  دانــش آمــوزان؛  بلکــه ب

کل کاس کــه مجموعــه تمــام دانــش آمــوزان اســت.

کرول وایتلی
 اصــا چــرا بــرای نویســنده شــدن تــاش مــی کنیــد؟ چــرا مثــل بســیاری 
از مــردم بــا خیــال راحــت فقــط از کلمــات کاربــردی و کامــا متداولــی کــه 
ــی  ــا حت ــخصی ، ی ــات ش ــاری ، مکاتب ــناد تج ــا و اس ــت ه ــه در یادداش هم
اطاعــات گاهنامــه هــا یــا ســخنرانی و نامــه هــای مدرســه شــان بــه کار مــی 
برنــد بهــره نمــی بریــد؟ چــون شــما عاشــق کلمــات هســتید. چــون چیــزی 
ــن  ــذاب تری ــن و ج ــد آن را در بهتری ــت داری ــد و دوس ــن داری ــرای گفت ب

شــکل ممکــن بگوییــد.

فرانک هربرت
وقتی افکار در قالب اعمال ریخته می شوند، باید بیش 

از هر وقت دیگری از آن ها ترسید.

مبین مختاریان نوگلیمبین مختاریان نوگلی

دانش آموحته دوره کارشناسی آموزش ابتداییدانش آموحته دوره کارشناسی آموزش ابتدایی
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ایران تمدنی کهن و سرشار از آداب و رسوم و فرهنگ ها که در خاک تاریخ بشریت 
ریشه های عمیقی دوانیده است و همواره خواستگاه تحوالتی شگرف و سترگ در این کره 

خاکی بوده است. فرایند دانش و آموزش ، از پیدایش انسان بر زمین آغاز شده و به عقیده 
برخی تعلیم و تربیت )یا گونه ای از آن( از نظر قدمت، دومین پیشه انسان ها بوده  است. 
ایرانیان در تمام ادوار تاریخ از همان ابتدا تا به اکنون استعداد و عاقه خود را در مسیر 

کسب دانشها و فنون به جهانیان نشان دادند. از بزرگانی همچون خوارزمی، فارابی، خواجه 
نصیرالدین طوسی، ابن سینا، رازی تا پروفسور سمبعی و مریم میرزاخانی در عصر حاضر 

که دروازه های جدیدی از علم و دانش را به روی بشریت گشوده اند.
اکنون با این مقدمه در پنجمین قسمت از بخش ایران گردی و به بهانه شروع سال جدید 
تحصیلی به معرفی دو مدرسه تاریخی ایران خواهیم پرداخت تا رگه های تعلیم و تربیت 

را در البه الی صفحات تاریخ دنبال نماییم.

مدرسه فخریه سبزوارمدرسه فخریه سبزوار
مدرســه فخریــه مربــوط بــه ۱۱۰۰ ســال پیــش اســت و در شــهر ســبزوار، حــد فاصــل بیــن میــدان 
دروازه عــراق و چهــار راه بیهــق واقــع شده اســت. از ایــن مدرســه بــه عنــوان قدیمی تریــن مدرســه 
ایــران یــاد می شــود. ایــن بنــا از نــوع مدرســه هایی اســت کــه همچنــان کاربــری اولیــه خــود را حفــظ 
کــرده کــه در نــوع خــود بــی ســابقه اســت و در حــال حاضــر یکــی از چنــد حــوزه علمیــه فعــال ایــن 

شــهر محســوب می شــود.
ــت  ــان حکوم ــادی( و زم ــم می ــرن ده ــیدی )ق ــوم خورش ــده ی س ــه را در س ــن مدرس ــان« ای »دیلمی
»فخرالدولــه دیلمــی« ســاخته اند. بــه همیــن ســبب، بنــای مزبــور، بــه نــام مدرســه ی فخریــه، شــهرت 
یافتــه اســت. عــده ای از کارشناســان »مــدارس نظامیــه«، بــه خصــوص »مدرســه ی نظامیــه ی بغــداد« را 
یکــی از اولیــن مراکــز آموزشــی پــس از اســام می پندارنــد؛ درحالــی کــه منابــع پژوهشــی زیــادی 
وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد مدرســه فخریــه ســبزوار حتــی نســبت بــه مــدارس نظامیــه نیــز از 

قدمــت بیشــتری برخــوردار اســت.
ــب  ــا را تخری ــن بن ــده ای از ای ــمت عم ــبزوار، قس ــق س ــان در بیه ــاخت خیاب ــل س ــه دلی ــروزه، ب ام
کرده انــد. هــم اکنــون از بنــای قدیمــی مزبــور، تنهــا »یــک راهــرو و چنــد حجــره« ســالم باقــی مانــده  

اســت.

مدرسه چهارباغ اصفهانمدرسه چهارباغ اصفهان
ــاغ کــه مدرســه ســلطانی و مدرســه مادرشــاه نیــز نامیــده  مدرســه چهارب
ــان  ــوی در اصفه ــکوه دوران صف ــی باش ــای تاریخ ــن بن ــود، آخری می ش
اســت کــه بــرای تدریــس و تعلیــم بــه طــاب علــوم دینــی در دوره شــاه 
ســلطان حســین، آخریــن پادشــاه صفــوی، از ســال ۱۱۱۶ تــا ۱۱2۶ 
ــن  ــان ای ــیاری از محقق ــول بس ــت.  به ق ــاخته شده اس ــری س ــری قم هج
مجموعــه هم زمــان مدرســه و مســجد بــوده اســت و بــا 8۵۰۰ متــر مربــع 

ــود. ــوب می ش ــوی محس ــر صف ــا ارزش عص ــم و ب ــار مه ــاحت، از آث مس
ــامی  ــی اس ــاری ایران ــر معم ــوان هن ــی ت ــه م ــن مدرس ــای ای ــای ج در ج
عصــر صفــوی را مشــاهده کــرد. همچنیــن درب اصلــی مدرســه مزیــن بــه 
ــه در دوران  ــی اســت ک ــر زرگــری و قلم زن ــارز هن ــه  ب ــره، نمون طــا و نق

صفویــه بــه نهایــت تعالــی و تکامــل خــود رســیده اســت.
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