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سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان:

تقویت مهارت گوشدادن
در کودکان

نخواستیم کیفیت فدای کمیت شود

۷۶

شورای دانشآموزی تمرینی
برای آیندهسازی

چرایی کاهش پذیرش دانشگاه فرهنگیان علیرغم کمبود نیروی انسانی
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻣﺤﻤﺪىﻓﺎرﺳﺎﻧﻰ
دﮐﺘﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى درﺳﻰ
 شــاید تصور کنید که گــوشدادن یک مهارت
خودکار است؛ اما باید توجه داشت آنچه خودکار
است شــنیدن اســت نه گوشدادن! شنیدن یک
واکنش کامال مکانیکی به صداهای جهان اطراف
اســت .گوشدادن اما ،یک فرایند پردازش ارادی
است؛ در گوشدادن ،فرد اراده میکند که صدای
خاصی را بشــنود ،آن را پــردازش و تحلیل کند و
به آن پاسخ دهد .گوشدادن مؤثر ،مهارتی بسیار
مهم است که الزم اســت در کودک تقویت شود
تا از طریــق اطالعاتی که کســب میکند ،بتواند
به توســعه خویش بپــردازد .بــا تقویت مهارت
گوشدادن ،اطمینــان حاصل میکنیم که کودک
در مراحل بعدی زندگی از جمله تحصیل و کار در
زندگی اجتماعی موفقتر خواهد بود  .اگر کودک
شــما یاد بگیرد که خوب گوش کند ،قادر اســت
اطالعات را بهتــر جمعآوری ،تحلیــل و بازیابی
کنــد؛ مهارتهای زبانــی و ارتباطــی او تقویت
میشــود و میتواند به وضوح ایدهها و افکارش
را بیان کنــد و با دیگران در میان بگذارد .بهلحاظ
اجتماعی ،او ارتباطات قویتری با دیگران شــکل
میدهد؛ از طریق خوب گــوشدادن به دیگران،
کــودک درمییابد کــه همدلی با آنــان ،حمایت
آنــان و مدیریت رفتــار با آنان کار بســیار راحتی
اســت .این ارتباط خوب با دیگــران به نوبه خود
اعتمادبهنفــس و عزتنفس کــودک را افزایش
میدهد؛ چراکه کودک احســاس میکند موجود
ارزشمندی اســت؛ بدین طریق او از فعالیتهای
اجتماعی و درگیری بیشــتر در آنها لذت میبرد.
انجــام بازیهایی کــه در آنها صــدا وجود دارد
میتوانــد کمک کنــد که کودک شــما »صدا« را
با »معنا« ارتبــاط دهد .میتوانیــد از آهنگها و
بازیهــای ریتمدار اســتفاده کنیــد .میتوانید با
پخش صداهای مختلف مثال صــدای حیوانات،
صــدای آب ،صدای باد و ماننــد آن ،کودک خود
را ترغیب به گــوشدادن با دقت به صداها کنید.
بازیهای کالمی مانند مسابقه ۲۰سؤالی به کودک
کمک میکند بر آنچه گفته میشــود ،تمرکز کند؛
اطالعات الزم را از این گفتهها استخراج کند و بر
اساس آن اطالعات جدیدی را ارئه دهد .همچنین
از طریــق چنین بازیهایی مســیرهای عصبی در
مغز که مرتبط با حافظهاند ،تقویت میشــوند .از
آنجا که کودک بســیاری از چیزها از جمله خوب
گوشدادن را از بزرگساالن تقلید میکند ،زمانی
که صحبت میکند خوب به او توجه کنید؛ تماس
چشــمی خود را با او قطع نکنید یا وقتی مشغول
صحبت اســت ،با کلمات و حرکات چهره مانند
آهان ،خب و ...نشــان دهید کــه حرفهایش را
گــوش میدهیــد .میتوانید کلمات اشــتباهش
را نیــز اصالح کنیــد؛ زمانی کــه متوجه حرفش
نمیشوید ،از او بخواهید که تکرار کند .میتوانید
داستانی برای کودک بخوانید و در هر بخش از او
بخواهید بگوید که آن بخش داستان چه اتفاقی
افتاده اســت .بعد از اتمام داســتان از او بپرسید
کدام شخصیت یا بخش داستان را بیشتر دوست
دارد تا دربــاره آن صحبت کند و فعالیتهایی از
این قبیل .بــا تقویت مهارت گوشدادن ،احتمال
کامیابی کودک خــود را در زمینههــای گوناگون
زندگی افزایش میدهید.

زینت روی انگشــتر -مســیر یک جرم آســمانی  -۱۰زن
نازا -شــهری در شهرســتان کاشــان -پیشــوند ســلب
 -۱۱نوعی شــیرینی شــکالتی -نوعی بیمــاری روانی-
حیــوان حرامگوشــت  -۱۲کلمه پرســش -همســایه

روسیه -بســیار مهربان  -۱۳حرف فاصله -غیرمذهبی-
عریض و وســیع  -۱۴متراکم -قباحت -گمگشته کنعان
 -۱۵رمانی از بلقیس ســلیمانی ،بانوی نویسنده ادبیات
کشورمان -گردیدن -ضمیر انگلیسی.

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ 2233

افقي:
 -۱شــانه ،دوش -خانــه محقــر -بــزرگ ایــل
و طایفــه  -۲مــادر ناصرالدینشــاه -بیــان رســمی
مخصــوص نامههــای اداری بــرای اول شــخص
 -۳حرکتــی در ژیمناســتیک -نامــادری -مرغابــی
 -۴از ملزومات خوشنویســی -از مواد افیونی -پرچم
 -۵بــرج دیدنــی فرانســه -خســیس -شــهری در
هلنــد  -۶کالم خیالانگیــز و آهنگین -رمان مشــهور
امیــل زوال فرانســوی -وجــود  -۷ویتامیــن انعقــاد
خــون -از باشــگاههای فوتبــال انگلیس -گوشــواره
-۸پیدرپی -نافرمــان  -۹متواضــع -نمایشنامهای
دربــاره شــهادت حضــرت رقیــه)س( نوشــته علی
موذنــی -دویــدن  -۱۰زاییــدن -ســیاره زهــره -جلو
 -۱۱خــط تلفــن -نازلشــده در مکــه -شــماره
 -۱۲از الفبــای فارســی -مؤثر و مفیــد -از جنگهای
صدر اسالم  -۱۳سودای ناله -اصطالحی در بسکتبال-
مشگینشهر سابق  -۱۴دستگاهی برای انتقال اطالعات
رادیو تلویزیونی -جزیرهای در خلیجفارس  -۱۵کیســه
پول قدیمی -سهیمکردن -ترمیم پارگی پارچه.
عمودي:
 -۱قلیــل -پرتابه جنگی -نشــریهای که هر ســه
ماه یکبار منتشــر میشــود  -۲بیباکــی -آبادکننده-
پندارها  -۳ازخودگذشــته -وزنکــردن -بانگ چوپان
 -۴کاملتریــن زبــان دنیــا -گازی خفهکننــده -جایز
 -۵پیشمقدمه مکالمه تلفنی -کشــوری سردســیر
در شــمال اروپا -هســتی و موجودیــت  -۶قدم یکپا-
کشتهشدن -فاکس  -۷گناهکار -پیکار -ناپسندداشتن
 -۸ناشــی و بیتجربه -جنین  -۹اتاق داخل کشــتی-

 موافق جذب حداکثری دانشــجو در دانشگاه
فرهنگیان هستید؟
توســعه کمــی محملی بــرای اثبــات خدمت
و محبوبکــردن آن مبنایــی بــرای اثبــات خیانت
نیست .به نظر میرســد عکس این قصه با واقعیت
سازگارتر باشد .دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نسل
جدیــد معلمان بهمنظور تربیت در تراز دانشــگاهی
و جایگاهــی باالتــر از گذشــته و آنچــه در مراکــز
تربیتمعلم اتفاق میافتاد ،تأســیس شــده است.
کجاست اکنون نشانههای باالتری از تراز دانشگاهی
تربیتمعلم و اگر نشــانههایی از این ســطح کیفیت
را میتوان ســراغ گرفت ،بد نیست به آن اشاره کنیم
و بعد بر طبل کمیت بکوبیم .اگر نشــانههایی باشد
مربوط بــه پیریزی اصالح روندهای غلطی اســت
که در زمان تأســیس دانشــگاه فرهنگیان به چشم

میخورد؛ از جمله اصالح برنامههای درســی کهنه
ســازمان مدیریت و سازمان امور اداری و استخدامی
و فرســوده و طراحی برنامههای روزآمد و مطابق با
نتوانســته آن ظرفیتی که نیاز آموزشوپرورش بوده
اســت ،بگیرد .نکتــه دیگر اینکــه در دوران ما برای
سند تحول بنیادین و تحوالت بینالمللی که البته در
اجرا هنوز با آنچه در ســند برنامه درسی جدید آمده
تأمیــن کمیت مــورد نیاز و برای اینکه نشــان دهیم
فاصله بسیار داریم اما ،این جزء دستاوردهای پیشین
نســبت به تأمین معلم مــورد نیاز حســب وظیفه
دانشگاه است .بهچالشکشیدن برنامههای مدیریتی
قانونی حساســیت داشتهایم ،شــاهد اقدام طراحی
پیشین دانشگاه خوب است اما بهتر است این چالش
دوره مهارتآموزی یکساله هستیم که جزء ابتکارات
در ریل و بر مبنای کیفیت باشد؛ یعنی مدیریت جدید
مدیریت قبلی اســت .اگر این ابتکار مدیریت قبلی را
که در اختیار دانشــگاه فرهنگیان قرار گرفت ،در نظر
مطالبه کیفیت را مبنای پرسشگری خود قرار دهد تا
مطالبه کمیت .گرچه مطالبه کمیت هم کار خالفی
بگیریــم ،در مجمــوع تعداد معلمانی که از ســوی
نیســت و کار نابجایی نیســت،
دانشــگاه فرهنگیان هرساله به
اما نه به قیمت نادیدهانگاشتن
آموزشوپرورش کشــور تقدیم
صرفنظر از اینکه همکاران
مطلق مسئله کیفیت و ای کاش
شدند ،بالغ بر  ۲۰و چند هزار نفر
دانشگاهی من و صاحبنظران و
در توضیحــات مدیریــت فعلی
بودهاند؛ همه اینها نکاتی است
استادان با پدیده دانشگاه فرهنگیان
دانشــگاه فرهنگیــان مســئله
که در پاســخ به پرسش مستمر
موافقاند یا خیر ،حوزهای به
کیفیــت ،برجســتگی و جایگاه
و بــه یــک معنــا ،تأملبرانگیز
نام تربیتمعلم را نمیتوانند به
باالتری داشــته باشــد و یگانه
مدیریت فعلی دانشــگاه مبنی
فراموشی بسپارند و در اندیشهورزی
افتخار دانشگاه فرهنگیان هرگز
بر اینکه پاسخ دهند چرا کمیت
و فراهمکردن بسترهای مناسب
دستاندرکاران اجرائی نباید
افزایــش کمیت نباشــد و تنها
تا این اندازه محدود شــده بود و
غفلتی صورت گیرد و دانشگاهیان
محل پرسش از کیفیت مدیریت
نکاتی اســت که میتوان گفت
بهاینترتیب حجت را بر کارگزاران و
قبلی مربوط به کاهش کمیت و
و از بــاب اینکه پرســش کنونی
مسئوالن و متولیان امر تمام میکنند
ظرفیت دانشگاه نباشد.
مدیریت دانشگاه را بدون پاسخ
 در زمانی که سرپرســتی
نگذارم ،باید ایــن توضیحات را
مــیدادم .آرزو میکنم دانشــگاه فرهنگیان هم در
دانشــگاه فرهنگیان را برعهده داشــتید که البته
فرصت کوتاهی هم نبوده اســت ،آیا در راستای
کمیــت و هم در کیفیت توفیقهایی کســب کند اما
حل مشــکل نیــروی انســانی آموزشوپرورش
هرکجا کمیــت مزاحمتی برای کیفیت ایجاد کند که
اقدامی جدی انجام شد؟
قطعا با شــرایط کنونی دانشــگاه ایجاد میکند ،من
دربــاره کمیــت به عنــوان مدیر قبلی دانشــگاه
بــدون تردید و درنگ موضع خــودم را در حمایت از
بخواهم توضیح دهم میگویم که بخش محدودیت
معلم بــا کیفیت و تراز دانشــگاهی اعالم میکنم و
هرگز تن به افزایشــی که معلمان بیمایه به سمت
پذیــرش خــارج از کنتــرل مدیریت دانشــگاه بوده
و مســئولیتش طبــق اساســنامه برعهــده ســتاد
آموزشوپرورش گسیل کنند ،نمیدهم.
آموزشوپــرورش اســت که ســتاد در تعامالتش با
 در زمان مســئولیت شــما بــرای تأمین این
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اعظم پویان :اینروزهــا که وزارت آموزشوپرورش
با مشکل کمبود نیروی انسانی دستبهگریبان است،
مدیریت فعلی این نهاد در کنار طرحهای ابتر گذشته
همچــون »رتبهبندی معلمان« دســت به ابتکارات
خلقالساعهای چون »طرح معلم تماموقت« میزند
تا شــاید بهصورت مقطعی مرهمی بــر زخم عمیق
نابســامانی در نظام آموزشوپرورش بگــذارد و با
تالش بسیار از این مسیر ناهموار بگذرد .این گذاشتن
و گذشتن سالهاســت که طریق معمول برنامههای
مدیریتی سیاسیون شده است و حاصل آن میشود
هجوم نقدهای تیمهای تازهوارد به مدیران گذشــته
بــدون اینکه خــود برنامــه راهبردی مشــخص و
کاربردیای ارائه دهنــد و در نهایت به محض ورود
یا به وقت خطر ،اقدام به اجرای ضربتی برنامههای
ناگهانی و بدون پشــتوانه پژوهشی و ارزشیابیشده
میکنند تا آنهــا نیز از مخمصه مدیریتــی که در آن
افتادهاند ،بگذارند و بگذرند .در همه این سالهایی
که دانشــگاه فرهنگیان در کنار مراکــز تربیتمعلم
تأســیس شــد تا به عنــوان متولی تأمیــن نیروی
متخصص برای آموزشوپرورش باری از دوش این
نهاد عظیمالجثه بــردارد ،انتظــار نمیرفت بعد از
هفت سال از تأســیس این دانشگاه همچنان مشکل
کمبود نیروی انسانی دغدغه اصلی آموزشوپرورش
باشد ،گویی کوچکترین قدمی برای حل این معضل
در گذشته برداشته نشده است .چندی پیش حسین
خنیفر که توانسته است بعد از هفت سال بالتکلیفی
سرپرستی دانشگاه فرهنگیان ،به عنوان اولین رئیس
این دانشــگاه معرفی شود ،در گفتوگو با خبرگزاری
»میزان« از جذب حداکثری دانشجو در این دانشگاه
خبر داد و با نقد سرپرســت قبلی این دانشگاه گفت:
»در ســال  ۹۱تعداد دانشــجوی جذبشده  ۲۱هزار
نفــر بودند که با شــیبی تند و نزولی ایــن تعداد در
سال  ۹۲به  ۱۵هزار نفر ،ســال  ۹۳به  ۱۱هزار ،سال
 ۹۴به  ۹هزار ،سال  ۹۵به شــش هزار و در سال ۹۶
این تعداد به ســه هزار نفر کاهش یافت .مسئوالن
سابق دانشگاه باید پاسخ دهند که چرا میزان جذب،
ســیر نزولی را طی کــرده اســت؟ معتقدیم وقتی
ظرفیت  ۲۵هزار نفر خالی باشــد در  ۱۶رشــته۳۱ ،
اســتان و در  ۹۸پردیس و مرکــز ،میتوان آموزش
داد و غنیســازی کرد« .از همینرو پیگیر این سؤال
شــدیم تا از »محمود مهرمحمدی« جویا شــویم که
چرا در همه این ســالهایی که مسئولیت سرپرستی
دانشــگاه را بــر عهده داشــتهاند ،نهتنهــا اقدامی
برای تأمین حداکثری دانشــجو نکردهاند ،بلکه این
روند ســیر نزولی نیز داشته است .پاســخ ایشان را
در این گفتوگو میخوانید.

ﺟﺪول 3237

ﻧﮕﺎه

کیفیتی که مطرح کردید چه اقدام جدیای انجام
شده است؟
مدیریت قبلی دانشگاه فرهنگیان بهمنظور تأمین
کیفیت ،نقشه جامع دانشگاه را نوشت و به تصویب
هیئت امنا رســاند که این مهم یکی از دستاوردهای
آن دوره دانشگاه فرهنگیان تلقی میشود .البته این
روزهــا این برنامه جامع مــورد بیمهری قرار گرفته
است و یکی از فرازهای مهمش برای احیای کیفیت،
توســعهندادن کمی مراکز تربیتمعلم یا واحدهای
وابسته به دانشــگاه فرهنگیان اســت که متأسفانه
امسال باز در راستای همان اصرار به افزایش ظرفیت
زیر پا گذاشته است .واحدهای متعددی که حداقلها
را هــم ندارند ،در مناطق محروم کشــور تأســیس
شدهاند؛ با این فرض که این اقدام به نوعی در راستای
تأمین عدالت و ســهمی برای همه استانها از نظام
تربیتمعلمان اســت .به نظر من این تصور نســبت
به عدالت تصور باطلی اســت و عدالت برای تأمین
بهترین نیروهــا در مناطق محروم باید اتفاق بیفتد و
این الزاما در راســتای تربیتمعلم با کیفیت نازل در
مناطق محروم و در محیطهایی که دارای استاندارد
الزم نیســتند ،اتفاق نمیافتد .ایــن باز یکی از همان
کجفهمیهایی اســت که من امیدوارم اصالح شود
و جلوی توســعه کمی واحدهــای تربیتمعلم که
حتی در سطح دبیرســتانهای خوب کشور امکانات
ندارند ،باید گرفته شــود .ایــن را هم باید اضافه کنم
که در برنامه راهبردی پیشبینی شده بود که حدود
 ۱۰هزار نفر از طریق کنکور سراسری ،دانشجو-معلم
بپذیریم و اینکه این تعداد دانشــجو-معلم پذیرفته
نشــده و در ســال  ۹۶به تعداد چهار یا پنج هزار نفر
رســیده ،خارج از اراده مدیریت دانشگاه بوده است
و معطوف و مربوط اســت به تعامــالت نافرجامی
کــه میان ســتاد آموزشوپرورش و دســتگاه متولی
اعطای ردیف استخدامی وجود داشته و از مسئولیت
مدیران دانشــگاه نیــز کامال خارج اســت .مدیریت
دانشــگاه با توجه به آنچه در برنامه راهبردی آمده
اســت ،ارادهاش بر این بود که حسب برنامه ساالنه
۱۰هزار نفر از طریق کنکور سراســری دانشجو معلم
جدید بپذیرد.
 انتظار شما از اســتادان و دانشگاهیان برای
نقشآفرینی در حوزه تربیتمعلم چیست؟
من اکیدا به صاحبنظران و اعضای هیئتعلمی،
بهویــژه بــه رشــتههای حــوزه تعلیموتربیــت و
تربیتمعلــم توصیه میکنم از توجه نســبی که در
ســالهای اخیر بعد از یک دوره خاموشی مطلق در
دانشــگاههای کشور نسبت به مســئله تربیتمعلم
ایجاد شد ،پاســداری شود و دانشــگاهیان و بهویژه
دانشگاههای علوم تربیتی از توجه و مسئولیت ملی
منصرف نشــوند و عقبنشــینی نکنند .خوشبختانه
در ســالهای اخیر و برای اولینبار توجه به مســئله
تربیتمعلم در دانشــگاههای کشــور دغدغه شد و
رســالههای دکترایی که در همین چهار یا پنج سال
اخیر با محوریت مسائل مرتبط با تربیتمعلم وجود
دارد ،بســیار امیدآفرین اســت .همچنین رخدادهای
علمــی و فعالیتهــای علمی دیگری کــه مربوط
به ایــن حوزه اســت .صرفنظر از اینکــه همکاران
دانشــگاهی من و صاحبنظران و استادان با پدیده
دانشــگاه فرهنگیــان موافقاند یا خیــر ،حوزهای به
نام تربیتمعلم را نمیتوانند به فراموشــی بسپارند
و در اندیشــهورزی و فراهمکردن بسترهای مناسب
دســتاندرکاران اجرائی نباید غفلتی صورت گیرد و
دانشــگاهیان بهاینترتیب حجت را بــر کارگزاران و
مسئوالن و متولیان امر تمام میکنند.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2234
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2234
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 شوراهای دانشآموزی در ایران از سال ۱۳۷۶
راهانــدازی شــد؛ نهــادی در مدرســههای ایران
کــه اعضای آن بــا انتخابات میــان دانشآموزان
برگزیده میشوند.
اهداف برپایی این نهاد زمینهسازی رشد مهارت
فــردی– اجتماعی و توســعه همیــاری در امور
آموزشی و پرورشی و تعامل میان دانشآموزان و
مسئوالن بیان شده است.
انتخابــات شــورای دانشآمــوزی هر ســال
آموزشــی در ماه آبان برگزار میشــود .امسال نیز
مانند سالهای گذشته این انتخابات برگزار شد اما
در این سالهای اخیر نوع شعارهای دانشآموزی
نشان میدهد که تا چه اندازه تبلیغات انتخاباتی
مســئوالن و عملکردشــان الگــوی نوجوانــان و
جوانان آیندهســاز این مرزوبوم اســت؛ شعارهای
بیمحتوایــی که وامگرفتــه از وعدههای توخالی
مسئوالن است.
تصاویری از شعارهای دانشآموزان داوطلب
در انتخابات شورای دانشآموزی منتشر میشود:

