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است  پربرکتی  و  رويداد  پر  ماه  آذر، 
ماه،  روزهای  نصف  اندازه ی  به  درست  و 
مناسبت برای انجام فعاليت های پرورشی 
و فوق برنامه داريم. اين ماه را با شهادت 
پنجم  از  و  می کنيم  آغاز  باقر)ع(  امام 
روز  مهم  مناسبت  سه  آذر،  هفتم  تا 
بسيج، روز عرفه و عيد قربان را پشت سر 
روز  و  عيد واليت  می گذاريم. هم چنين، 
مباهله را در 15 و 21 همين ماه، به مثابه 
جور  بچه ها  با  می توانيم  که  روزی  دو 
داريم.  رو  پيش  بگوييم،  سخن  ديگری 
البته آذر، مناسبت های ديگری هم دارد: 
روز حماسه ی دريامردان نيروی دريايی، 
روز بزرگداشت شيخ مفيد، قدرشناسی 
از شهيد مدرس، روز دانشجو، روز جهانی 
معلولين، روز پژوهش و روز معرفی عراق 
به عنوان متجاوز جنگ تحميلی. شهيد 
مفتح و آيت اهلل دستغيب هم در يکی 
از روزهای آذر به درجه ی رفيع شهادت 

رسيده اند.
از مناسبت های مذهبی که بگذريم، 
يادآوری  نوعی  به  هم،  مناسبت ها  ساير 
و  مرارت ها  تحمل  کشيدن ها،  سختی 
رنج های انسان هايی است که در راه نيل 
فراوانی  تعب  و  رنج  خود،  هدف های  به 
هم  هنوز  و  ساخته اند  هموار  خود  بر  را 

می سازند. اگر بسيجی بودن کار سختی 
است، پژوهشگر بودن نيز با مرارت توأم 
با  دريايی  نيروی  دريادالن  اگر  است. 
محافظت  ما  اسالمی  ميهن  از  سختی 
کرده اند، شهيد مدرس نيز چنين کرده 
است. کار در آموزش وپرورش و معلمی 
نيز در زمره ی چنين کارهای سختی قرار 
می گيرد. از ميان تمام مناسبت هايی که 
می توانست موضوع يادداشت سردبير اين 
شماره باشد، موضوع سختی و عذاب توأم 
اين سختی  از  با لذت و آرامش حاصل 
کشيدن ها را با ذکر خاطره ای از سال های 
نه چندان دور، با شما خوانندگان عزيز در 
ميان گذاشته ام؛ باشد که چه در نظر آيد 

و چه مقبول افتد.
سال ها پيش، به مناسبت مسئوليتی 
قرار  داشتم،  آموزش وپرورش  در  که 
از  کارشناسان،  از  گروهی  با  همراه  شد 
مدرسه ای ابتدايی در شمال شهر تهران 
بازديد کنيم. مدرسه ی مذکور، در گروه 
و  می گرفت  جای  خاص«  »مدارس 
چم  از  می گفتند،  همراهم  کارشناسان 
به ويژه  اين مدرسه،  و خم حساب های 
ميزان کمک های مردمی اوليا، نمی توان 
ردی گرفت و مدير مدرسه هم به  طور 
قطع حساب های خودش را برای ما رو 

بازديد  اصلی  هدف  البته  کرد.  نخواهد 
ما، بررسی برنامه های آموزشی وپرورشی 
مدرسه بود، ولی چون به طور مستقيم و 
غيرمستقيم، اجرای هر برنامه ی با کيفيت 
تعليم و تربيتی، به بودجه نياز دارد، الجرم 
بايد حساب های مدرسه را هم بررسی و يا 

به عبارتی کنترل می کرديم.
در همان بدو ورود به مدرسه، مدير 
مدرسه اظهار آشنايی کرد و به من گفت 
که در دوره ی کارشناسی آموزش ابتدايی 
و نيز برخی کالس های ويژه ی مديران، 
هم  مدرسه  در  و  نشسته  صحبتم  پای 
سعی می کند، طرح و برنامه هايی را که 
در کالس هايم از آن ها سخن می گفته ام، 
به اجرا درآورد. از او تشکر کردم و همراه 
مدرسه  گوناگون  بخش های  از  گروه،  با 
بازديد کرديم. از انصاف نبايد گذشت که 
مدرسه در خيلی از طرح ها و برنامه ها و نيز 
تجهيز به امکانات آموزشی و آزمايشگاهی، 
سرآمد بود. از همه ی اين ها که بگذريم، 
ستودنی  مدرسه  کتاب خانه ی  وضعيت 
بود. طبقه بندی دقيق کتاب ها، برنامه های 
متنوع ترويجی ـ تبليغی برای توسعه ی 
کتاب های  وجود  کتاب خوانی،  فرهنگ 
جديداالنتشار و مبتنی بر تمامی نيازهای 
کودکان و تهيه شده بر اساس برنامه های 

بخيه و 
گوسفند!
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ويژگی های  جمله  از  مدرسه ای،  درسی 
همان  در  که  بود  مدرسه  کتاب خانه ی 
لحظات حضور در کتاب خانه، می توانستيم 
آن ها را درک کنيم. از آزمايشگاه و اتاق 
که  نمی گويم  هم سخن  مدرسه  ورزش 
خود حديث مفصلی داشتند از غنی بودن 

در کميت و برتری در کيفيت.
بازديد را تمام کرديم و آمديم به دفتر 
مدير. از او خواستم دفتر و دستک مالی 
مدرسه را برای بررسی بياورد. در کمال 
تعجب همراهان، مدير دفاتر مالی را آورد 
پيش،  سال  )حدود 15  امسال  گفت:  و 
اوليا 23  از  توانسته ايم  سال 73(  يعنی 
ميليون و 700 هزار تومان کمک مردمی 
بگيريم که کمتر از سال قبل است و با 
ارتقای  برای  کارهايی  کمک ها،  همين 
کيفيت آموزشی مدرسه و رضايت معلمان 

انجام داده ايم. 
يکی از همراهانم، به طوری که مدير 
مدرسه متوجه نشود، از غير واقعی بودن 
دفترها خبر داد و گفت: »حساب و کتاب 
اصلی مدرسه را به شما نشان نمی دهد و 
حتی شايد توانسته اند بيش از اين رقم هم 

کمک گرفته باشند.«
و  ميليون   23 صورت  هر  در  گفتم 
نيست  کمی  رقم  هم  تومان  هزار   700
مدرسه ی  يک  که  است  عجيب  اصاًل  و 
دولتی بتواند اين همه از اوليا کمک مالی 
مشغول  هم زمان،  و  بگيرد  )هم ياری!( 
دفتر  هزينه های  رديف  و  اسناد  بررسی 
می شد  را  هزينه ها  اقسام  و  انواع  شدم. 
شيرينی  خريد  ديد:  مدرسه  دفتر  در 
خريد  خانواده،  آموزش  جلسه ی  برای 
کتاب برای کتاب خانه، تجهيز آزمايشگاه 
مدرسه، خريد هدايای روز معلم، هزينه ی 

کالس های تقويتی و...
بررسی  را  رديف ها  که  همين طور 
هم  که  رسيدم  موردی  به  می کردم، 
خيلی جالب و هم خنده دار بود: »بخيه 
و گوسفند: 27 هزار تومان، به شرح سند 

شماره ی 532 ضميمه.«
از مدير پرسيدم: »اين هزينه به چه 

منظوری انجام شده است!؟«
اندکی  از  پس  و  کرد  فکر  قدری 
از  يکی  افتاد.  يادم  »آهان!  گفت:  تأمل 
دانش آموزان کالس چهارم، زنگ ورزش، 
در حياط مدرسه به زمين خورد و سرش 
شکست. او را به درمانگاه برديم و سرش 
از چند جا بخيه خورد. وقتی به مدرسه 
آمديم، برای رفع بال، گوسفندی قربانی و 
گوشت آن را بين خدمت گزاران و چند 

نفر از افراد بی بضاعت پخش کرديم.«
بود،  گرفته  خنده ام  اين که  ضمن 
بعد،  چندی  بودم.  شده  هم  متأسف 
مسئوالن  از  برخی  با  را  موضوع  اين 
از  برخی  مديران  و  آموزش وپرورش 
مدرسه های جنوب شهر تهران در ميان 
در  )البته  گفت:  آن ها  از  يکی  گذاشتم. 
نظر داشته باشيد که اين ماجرا مربوط به 
15 سال پيش است.( اگر من 27 هزار 
تومان داشته باشم، يک دوره مسابقه ی 
کتاب خوانی برگزار می کنم و صدها نفر 
را به تالش و کوشش می کشانم. ديگری 
گفت: با 27 هزار تومان، و با کمکی که 
راه  کتاب خانه ای  می گيرم،  بچه ها  از 
می اندازم که ماندگار باشد. آن يکی هم 
گفت، من با اين پول، تمام مناسبت های 
با شايستگی و  را  ملی و دينی يک ماه 
بايستگی تمام در مدرسه ی خودم تحت 

پوشش می گيرم و ديگری گفت...
اين خاطره، يادآور رنجی قديمی در 
کمی  است؛  کشورمان  آموزش وپرورش 
اعتبارات.  از کمی  ناله  و  زاری  و  بودجه 
شيوه  دو  با  آموزش وپرورش،  در  کار 
شدن  فراهم  نخست،  است؛  امکان پذير 
تمامی امکانات، نيازهای فکری و مادی، 
تجهيزات و... و ديگری، دست و پنجه نرم 

کردن با سختی ها و کار توأم با مبارزه.
ولی بنده به شخصه معتقدم، لذت کار 
در آموزش وپرورش و فعاليت های تعليم و 

تربيتی گوناگون با دانش آموزان، موقعی 
و  زحمت  با  قدری  که  می شود  افزون تر 
فعاليت  نمی خواهم  همراه شود.  سختی 
و ابتکار مدير دبستان مذکور و آموزگاران 
فعال در آن مدرسه و مدرسه های مشابه 
را زير سؤال ببرم، ولی معتقدم اين کار 
لذت کمی دارد. رزمنده ی سال های دفاع 
مقدس نان خشک خورد، ولی جنگيد و 
تا حتی يک  مايه گذاشت  از جان خود 
وجب از خاک کشور به يغما نرود. تزريق 
امکانات به يک مدرسه، اگرچه در ظاهر 
می تواند نوآوری هايی را به همراه داشته 
باشد، ولی مانع بروز بسياری از خالقيت ها 
نيز می شود. شايد برخی با اين نظر موافق 
نباشند و حتی به شدت مخالفت نيز بکنند، 
ولی تجربه ی مراجعه ی حضوری من به 
بسياری از کالس های چند پايه، چادرهای 
آموزش عشايری، مدرسه های روستايی و 
محروم  مناطق  دبستان های  کالس های 
آموزگاران  عملکرد  مشاهده ی  و  شهری 
می آفرينند  همه چيز  هيچ،  از  که  فعالی 
و بسيجيان عرصه ی آموزش وپرورش اند، 
ثابت می کند که آسايش، همواره پس از 
سختی ها پديد می آيد. باز تکرار می کنم، 
نمی خواهم زحمت همکاران مدرسه ای را 
که 15 سال قبل 23 ميليون و خرده ای 
کمک مردمی گرفته اند و اکنون ممکن 
است اين رقم به باالی 50 ميليون تومان 
ولی  بگيرم،  ناديده  باشد،  رسيده  هم 
موفق  نيز  و  شدن  موفق  برای  معتقدم، 
تعليم  تحت  که  دانش آموزانی  ساختن 
اندکی  کردن  مزه  هستند،  ما  تربيت  و 
رنج  و  مرارت  مقداری  تحمل  و  سختی 
الزم است؛ البته به شرطی که مسئوالن 
مربوطه هم، در انجام وظايف خود قصور 
نکنند و از بخشيدن آن چه که در دست 

دارند، دريغ نورزند.
بسيار ممنون خواهم شد، چنان چه 
عزيز  همراهان  مخالف  و  موافق  نظرات 

مجله را در اين ارتباط دريافت کنم.
مرتضي مجدفر
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اشاره
مجله ي رشد آموزش ابتدايي متعلق به همه ي آموزگاران 
و كارشناساني است كه در سرتاسر كشور و حتي در روستاها 

و بين عشاير زندگي مي كنند. 
در اين شماره، براي گفت وگو با آقاي نبي اهلل ذوالفقارلو 
در منطقه ي عشايري ايل قشقايي، به منطقه ي فراشبند 
استان فارس رفته ايم. براي نشاني دقيق، اگر حدود 175 
كيلومتر از شيراز به سمت فيروزآباد در جنوب اين استان 
برويد، پس از كاخ كهنسال و باستاني »بهرام« به محلي 
مي رسيد كه قشلق عشاير خونگرم شش بلوكي و عمله در 
منطقه ي فراشبند است. ذوالفقارلو سال ها به عنوان مدير 
آموزگار به تدريس اشتغال داشته و 15 سال نيز معلم راهنما 
بوده است. ليسانس آموزش ابتدايي دارد و سال 1368 از 
تربيت معلم شهيد رجايي شيراز فارغ التحصيل شده است. 

مشروح گفت وگو را در پي مي آوريم.

 چرا آموزگار عشايري شديد؟
با توجه به عالقه و وضع محل زندگي ام، در تربيت معلم شهيد 
رجايي ثبت نام و بعد از فراغت از تحصيل، براي تدريس در حوزه ي 

عشاير سيار شروع به كار كردم.
 براي اين كه خوانندگان ما با وضعيت مدرسه هاي عشايري 
بيش تر آشنا شوند، بگوييد كلس هاي شما چگونه جايي 

است و سمت شما چيست؟ 
ما در مدرسه هاي عشايري هستيم. هر مدرسه ي عشايري زير 
يك چادر برپا مي شود كه دو سالي است شكل آن تغيير كرده 
است. اين مدارس مختلط هستند و هر كدام به صورت چندپايه 
اداره مي شوند. معلم ها در اين جا با سمت مدير آموزگار مشغول كار 
مي شوند كه به امور آموزشي، خدماتي و نظارتي هر چادر رسيدگي 

مي كنند. 
 در مدرسه هاي عشايري، سال تحصيلي از چه هنگامي 

شروع مي شود؟
معمواًل عشاير سيار نمي توانند اول مهر خود را به محل سكونتشان 
در قشالق برسانند. بنابراين، از دوازدهم مهرماه چادر مدرسه برپا 
مي شود. عشاير نيمه سيار هم بالطبع چنين وضعي دارند و مدرسه 

فقط تا ارديبهشت و پيش از آغاز فصل گرما ادامه مي يابد.
 حاال كه خدمت شما هستيم، هوا بسيار گرم است. اصواًل 
پيش آمده است كه دچار بدي آب و هوا و شرايط جوي 

شويد؟
بله. بارندگي داريم. توفان و موج گرما و يا سرما هم هست. االن 
اين دانش  آموزان روي نيمكت نشسته اند، اما در مدرسه ي عشايري 
گاه مي شود كه مجبور شوند در حالي كه خبري از نيمكت نيست 
و كف چادر هم در اثر بارندگي شديد خيس شده است، روي زيلو 
از  بيش  آموزش وپرورش  براي  را كه  باد چادري  بنشينند. گاهي 

سيصدهزار تومان هزينه دربرداشته است، با خود مي برد. 
 در كنار مشكلت، چه شيريني ها و اميدهايي داريد؟

ياد  به  را  سال 1355  مثاًل  مي كنم،  قياس  گذشته  با  وقتي 
مي آورم كه خودم در پايه ي اول ابتدايي و زير چنين چادرهايي درس 

وضعيت مدرسه ي عشايري 
از زبان يك مدير آموزگار ايل قشقايي

ازايل جدا نمي شوم
گفت وگو؛  اصغر نديري
عكس؛ عليرضا عباسي
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مي خواندم و حاال زير همان چادر تدريس مي كنم، در واقع تنها 
چيزي كه به من انگيزه مي دهد، صفا و صداقت اين دانش آموزان، 
همكاران و اولياي آن هاست كه ما را در اين شرايط جغرافيايي نگه 

داشته است.
از جمله مشكالت اساسي ما، گرفتن چادر است. اما صميميت 
موجود و اين كه حتي كارهاي اداري به لطف مسئوالن نمايندگي 
آموزش وپرورش عشايري، با يك تلفن انجام مي شود، از شيريني هاي 

كار و زندگي ماست.
زماني  چه  به  عشايري  مدرسه هاي  تأسيس  تاريخ   

برمي گردد؟
به حدود سال 1332 برمي گردد كه به همت محمد بهمن بيگي 
كه پدر تعليمات عشايري است، بنيان گذاشته شد. او خودش از 
ايالت بود و با اين كه به شهر رفته بود و آن جا زندگي مي كرد، بارها 

گفته بود، خودم در شهر هستم، ولي روح و دلم در ايالت است.
در كتابش به نام »به اجاقت قسم« مي گويد: »كليد رفع مشكالت 
در البه الي الفبا خفته است... پس از سال ها سير و سياحت و مطالعه 
و دردمندي، به اين نتيجه رسيدم و شما را به يك قيام مقدس دعوت 

مي كنم و آن قيام براي باسواد كردن مردم ايالت است.«

 مي بينيم كه هنوز از گچ و تخته سياه استفاده مي كنيد. 
آيا نمي خواهيد از ماژيك و تخته ي سفيد استفاده كنيد؟

با توجه به راحت بودن نوشتن روي تخته سياه، از گچ و تخته 
استفاده مي كنيم. به تجربه دريافته ايم، ماژيك تحت اختيار بچه ها 
وضعيت  ديگر،  طرف  از  مي شود.  آن ها  بدخطي  باعث  و  نيست 

مدرسه هاي عشايري هم اجازه ي استفاده از وايت برد را نمي دهد.
در پايه هاي باالتر اگر دانش آموزي به مدرسه هاي غيرعشاير برود 
و خوش خط باشد، خواهند گفت كه او البد در مناطق عشايري درس 

خوانده است.
 از نقش اولياي دانش آموزان در امر تحصيل و همكاري 

آن ها بگوييد.
باز بايد به گذشته برگردم. زماني كه ما دانش آموز بوديم، بين 
اوليا و مدرسه ي عشايري رابطه ي تنگاتنگي وجود داشت. آموزگار 
مانند يكي از اعضاي خانواده و بزرگ آن منطقه بود. خانواده ها آرزو 

مي كردند، روزي معلم مهمانشان شود.
با  صرفاً  حقيقت  در  ما  است.  ضعيف  همكاري  امروزه  اما 
دانش آموزان در ارتباطيم و مسائل را فقط با آن ها مي توانيم در ميان 
بگذاريم. گويا مشكالت زندگي باعث شده است خانواده ها وظايف 
خود در اين زمينه را فراموش كنند و همه ي زحمت تعليمات، صرفًا با 
عوامل آموزش وپرورش باشد. ما از اين بابت در رنجيم. در اين منطقه 
170 مدرسه ي عشايري وجود دارد. يعني هرجا چند دانش آموز 

وجود داشته باشد، چادر و آموزگاري هم به آن جا اعزام مي شود.
تحصيل  به  نسبت  والدين  بي رغبتي  در  علت ها  ديگر  از 
فرزندانشان، نبود تضمين شغلي است. پيش تر هر دانش آموزي پس 
از پنجم ابتدايي مي توانست آموزگار ابتدايي شود، ولي االن اين امكان 
وجود ندارد. بد نيست بدانيد كه در حال حاضر، در سطح استان، 
تحصيل كرده هاي زيادي از عشاير وجود دارند. البته امكان تحصيل 
در دانشگاه هاي غيردولتي نيز به جهت هزينه هاي باال عماًل برايشان 

وجود ندارد.
 بنابراين ادامه ي تحصيل بچه هاي ايل شما تا چه پايه اي 

امكان پذير است؟
ادامه ي تحصيل در مناطقي كه مدرسه هاي شبانه روزي دارند، 
ميسر است. در اين منطقه، دانش آموزان پسر بنابر قوانين، با آزموني 
جذب شبانه روزي داير در فراشبند مي شوند و تا سوم راهنمايي 
تحصيل مي كنند. البته شبانه روزي دخترانه ي ما در شيراز واقع شده 

 بارندگي داريم. توفان و موج گرما و يا 
براي  كه  را  باد چادري  سرما هم هست.گاهي 
آموزش وپرورش بيش از سيصدهزار تومان هزينه 

دربرداشته است، با خود مي برد 
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است كه تعداد محدودي جذب آن جا مي شوند و بقيه مجبور به ترك  
تحصيل مي شوند. 

شبانه روزي هاي پسرانه در دوره ي دبيرستان، در شيراز، جهرم و 
كازرون هم دايرند. 

 ارتباط مستقيم با طبيعت يا زندگي در كنار عوامل طبيعي، 
آيا به يادگيري بهتر دانش آموزان شما كمك مي كند؟

بله. سال گذشته كه داشتيم چادر مدرسه ي عشايري را برپا 
مي كرديم، در اثر سختي زمين، ميخ ها به زمين فرو نمي رفت. ناچار 
توجهمان به بوته ها و سنگ هاي پيرامونمان جلب شد. همان جا از 
فرصت استفاده كردم و به عوامل فرسايش، زندگي گياهي و ساختمان 
سنگ ها اشاره كردم. موضوعات فيزيكي و شيميايي نظير فرسايش، 
پوسيدگي و انقباض و انبساط را به زبان ساده گفتم. در كم ترين 

زمان، بيش تر اين مطالب در طي اين فرايند بيان و ياد گرفته شد.
در بقيه موارد هم چنين است. كشاورزي، دام پروري، زندگي ايلي 
و اجتماعي را در محيطي شاد و واقعي به بچه ها مي گوييم و آن ها از 

نزديك موضوعات را لمس مي كنند.
يا  سي دي  از  استفاده  به  نيازي  پس   
ابزارهاي پيچيده ي آموزشي و فيلم و نظاير 

اين ها نداريد؟
ببينيد، ما از هر چيزي كه در اطرافمان باشد، 
حتي اين گچ هاي كنار تخته سياه، براي مثال زدن 
استفاده مي كنيم. درسي كه با ابزار آموزشي ارائه 

شود و قابل لمس باشد، فراموش نمي شود.
اگر ابزار و موادي را كه اشاره شد، داشته باشيم، خيلي بهتر از 
نداشتن آن هاست. مثاًل ديدن و ساختن يك آهن رباي الكتريكي، 
حتي با لوازم ابتدايي مثل سيم پيچ و ميخ، براي اين دانش آموزان 

مفيد و انگيزاننده است.
 مي بينيم كه چادر يا همان كلستان، خيلي جالب است. 
طرح و نقش هاي روي بدنه ي چادر، آموزشي و جالب اند. آيا 
طراحي اين چادرها هم در مسير هدف هاي آموزش وپرورش 

بوده است؟
بله. و براي بچه ها هم جذاب است. همواره به نقش هاي آن، 
از جمله ميكروسكوپ و شكل هاي مثل آن، دقت مي كنند. همين 
تصاوير ساده، در جريان ياددهيـ  يادگيري براي آن ها ايجاد انگيزه 

مي كند.
 متوجه شديم كه زبان تكلم در بين عشاير، زبان تركي 
است. در حالي كه كتاب به زبان فارسي و كشوري تأليف و 

تدوين شده است، با اين موضوع چگونه كنار مي آييد؟
با محتوا و تأليف سراسري كتاب هاي درسي مشكل نداشته  ايم. 
اما چون دانش آموزان ما ترك زبان هستند، آموزش به ويژه در پايه ي 

اول، كمي سخت مي شود. 
 آيا راه حلي داريد؟

فكر مي كنم با رواج پيش دبستاني تا حد زيادي بتوان بر اين 
مشكل فائق آمد. اما چون حد نصاب تشكيل كالس هاي پيش دبستان 

چهار نفر است، در تحقق اين موضوع ترديد وجود دارد.
به نظر من با اهميت دادن به پيش دبستان عشايري، درصد زيادي 
از مشكالت آموزش به زبان رسمي نيز رفع مي شود. سال گذشته در 
كالس خودم دو كودك پيش دبستاني داشتم كه امسال در پايه ي 
اول همين چادر تحصيل مي كنند. سطح درك و يادگيري آن ها به 

مراتب بهتر و برتر از آن هايي است كه پيش دبستان را نگذرانده اند.
تعريف  چگونه  خط  چند  در  را  عشايري  آموزگار   

مي كنيد؟
هم مدير است و هم آموزگار. اين جا كه همكاري اوليا و امكانات 
آموزشي بسيار ضعيف است، آموزگار عشايري و ديگر كاركنان، 
بي هيچ چشم داشتي خدمت مي كنند. ما حتي آموزگاران زن عشايري 
هم داريم كه بايد تمام هفته را در اين چادرها درس 
بدهند؛ يعني 40 ساعت. در حالي كه ديگر آموزگاران 
در روستا و شهر، در هفته فقط 28 ساعت فعاليت 
آموزشي دارند. به هر صورت، من آموزگار عشايري را 
زحمت كش مي بينم؛ كسي كه بايد چادر را برپا كند 
و به تنهايي چند كار را هم زمان انجام دهد، در حالي 

كه هيچ گاه هم از ايل خود جدا نخواهد شد.

     هراس 
      از خود بودن
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از ما  با خالق خود مالقات مي كنيم،  هنگامي كه مي ميريم و 
نمي پرسد كه چرا چيزي كشف نكردي، دانشمند نشدي و پزشك 
نشدي تا اين و آن را معالجه كني. بلكه تنها چيزي كه در آن لحظه ي 

باشكوه از ما مي پرسد، اين است كه: »چرا خودت نشدي؟«
اولين مسئوليت انسان اين است كه خودش بشود. اگر چنين نبود، 
اين قدر منحصر به فرد آفريده نمي شد. هرگز در دنيا دو نفر نبوده اند 
و نيستند و نخواهند بود كه دقيقًا مثل هم باشند. گيريم كه همه ي 
سلول هاي بدنشان هم مثل هم باشد، حداقل اثر انگشت آن ها باهم فرق 
دارد. همه با هم فرق دارند. هر كسي چيزي يا چيزهايي را در اختيار 
دارد كه هيچ كس ديگري در دنيا، آن ها را ندارد. آيا اين نكته، جالب و 
شادي بخش نيست؟ آيا وقتش نشده است كه به خودتان بگوييد: »عزيز 

جان! باالخره بايد سر دربياورم كه تو چه موجودي هستي!«
با  اغلبشان  مي زنم،  آدم ها حرف  با  وقتي  است.  تأسف  اسباب 
حيرت نگاهم مي كنند؛ آن هم جوري كه انگار ُمخم عيب پيدا كرده 
است. بعد هم با چهره اي عبوس مي گويند: »من؟! مثاًل از چه چيز 

خودم بايد سردربياورم؟«
خب! اگر شما به اين باور رسيده ايد كه در وجودتان هيچ چيز 
»به درد بخوري« سراغ نداريد، كافي است به حرف هاي ديگران هم 
گوش بدهيد تا كاماًل قانعتان كنند كه حق با شماست! من كه هيچ 
وقت نفهميدم چرا آدم ها به جاي اين كه همديگر را تشويق كنند 
كه »چيزي بشوند«، مدام توي سر هم مي زنند و همديگر را تحقير 
مي كنند و پايين مي آورند؟ مگر ما نمي دانيم كه اگر »چيزي نشويم«، 
چيزي هم نداريم كه به يكديگر هديه بدهيم و دنياي بدون »هديه 
دادن و بخشيدن«، اساسًا به چه دردي مي خورد؟ يكي از مشكل ترين 
كارهايي كه بايد حتمًا انجام بدهيد و البته مي تواند راحت ترين كار 
هم باشد، آن است كه خودتان باشيد. بفهميد چه كسي هستيد و چه 
چيزهايي داريد تا با ديگران قسمت كنيد. زيرا تنها راه دارا بودن و 

داشتن، بخشيدن است. 
سخت ترين نبردي كه تا به حال با آن درگير شده ايد، نبرد خود بودن 
است. در دنيايي كه مردم تصور مي كنند شما را براي رفاه حال آن ها خلق 
كرده اند، بايد بقيه ي عمرتان را به خاطر اين هدف بجنگيد. اما يادتان باشد، 

اگر خود را تسليم كنيد، ديگر هيچ چيز برايتان باقي نمي ماند!
اگر بتوانيم خرت و پرت هاي خودمان را كنار هم قرار بدهيم، آن 

وقت همه ي ما، همان چيزي مي شويم كه هستيم و فقط آن موقع 
است كه مي توانيم بگوييم: »من هستم! من دارم هماني مي شوم 
را كه دارم، بي توقع و  بايد بشوم. من عاشقم، چون هر چيزي  كه 
چشمداشت به تو مي بخشم. هرچه دارم، رايگان به تو مي دهم.« چه قدر 
عالي است كه بشود اين را گفت. آن را از دست ندهيد. خودتان را از 
دست ندهيد. جايي در طول اين مسير، با خودتان روبه رو شويد. با 
خودتان دست بدهيد و بگوييد: »سالم! اين همه سال كجا بودي؟ خب! 
حاال كه آمدي، مي توانيم بقيه ي راه را باهم برويم.« و آن وقت متوجه 
مي شويد كه براي شما هيچ پاياني نيست و استعدادهاي نهفته ي شما 

بي پايان اند.
هرگز نمي توان براي توانايي هاي انسان، مرزي قائل شد. هر لحظه 
و هر ساعت و هر روز مي توانيد طوري نگاه كنيد كه تا به حال نگاه 
نكرده ايد، طوري بشنويد كه تا به حال نشنيده ايد، طوري احساس 

     هراس 
      از خود بودن

كنيد كه تا به حال احساس نكرده ايد، جوري باشيد كه تا به حال 
نبوده ايد و بعد از اين كه اين كارها را كرديد، متوجه مي شويد كه 
دائمًا داريد بيشتر و بيشتر رشد مي كنيد. به دست مي آوريد و به 
ديگران مي بخشيد و اين چه قدر محشر است! حاال يك خود درست 
و حسابي هستيد و وقتي خدا در كنار دروازه ي بهشت از شما بپرسد: 

»آيا خودت شدي؟« جواب مي دهيد: »البته!«

زيرنويس
٭ لئوبوسكاليا، از نويسندگان علوم تربيتي و آموزشكاران معاصر است كه آثارش در 
آمريكا، موطن وي، و بسياري از كشورهاي جهان، بارها به چاپ رسيده و با اقبال عمومي 

مواجه شده است.  

نوشته ي لئوبوسكاليا*
ترجمه ي پروين قائمي
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اشاره
تاکنون در دو شماره ی قبلی اين سلسله مطالب، 
سه تمثيل قديمی از الفونتن را ارائه کرديم که بر 
مبنای کتاب های بخوانيم و بنويسيم پايه های چهارم 
و پنجم دبستان بازنويسی و بر اساس آن، بازی ها ، 
پژوهش ها وفعاليت هايی خالقيت محور برای توسعه ی 
سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانی طراحی 
می شود. اميدواريم آموزگاران محترم تجربه های خود 

در به کارگيری اين تمرين ها را برايمان ارسال کنند.

بازی ها و فعاليت هايی خالقيت محور 
برمبنای تمثيل ها و افسانه های »الفونتن« 
برای توسعه ی سواد خواندن
در ميان دانش آموزان دبستانی

مرتضی مجدفر

الفوننت در کالس درس - خبش سوم

حيوانات بی عيب
روزی زئوس، تمام جانوران را نزد خود فرا خواند و گفت: »ای 
حيوانات! هرکسی از حال و احوال و وضع ظاهر خود ناراضی است، 
بدون کوچک ترين ترس و واهمه ای به من بگويد. مطمئن باشيد 

بی درنگ آن را تغيير خواهم داد.«
بعد نگاهی به ميمون انداخت و خطاب به او گفت: »خوب! 
حرف بزن، اول نوبت توست. تو از وضع ظاهر خود راضی هستی؟ 
به حيوانات ديگر نگاه کن. خودت را با آن ها مقايسه کن و نظرت 

را بگو.«

عيب مبين 
تا هنر آری
   به  دست!
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ميمون بلند شد و گفت: »من؟ چرا من بايد از وضع فعلی ام 
ناراضی باشم؟ من حتی يک مورد هم کاستی ندارم. من هم مانند 
نگاه می کنم،  آب  در  را که  دارم. صورتم  پا  بقيه چهار دست  و 
همه چيز موزون و سرجای خودش است. من فکر می کنم از همه 
زيباترم و در مورد ظاهر خودم هيچ شکايتی ندارم. اما حال و احوال 
اين خرس بخت برگشته، بد جوری اذيتم می کند. ظاهر او شبيه 

يک نقاشی خط خطی شده ی سياه است.«
خرس اعتراض کرد و با عصبانيت جلو آمد و گفت: »من يکی از 
زيباترين حيوانات هستم و شکر که خودم را از هيچ حيوانی کمتر 
نمی دانم. اما فکر می کنم، اگر بتوانيم روی فيل کار کنيم و قدری 
از درشتی و زمختی صورت و هيکلش را بگيريم، کار خوبی خواهد 
شد. آخر گوش به اين بزرگی هم ديده ايد؟ فکر می کنم بهتر است 
مقداری از گوش هايش را ببريم و به دمش بچسبانيم تا در هر دو 

توازن ايجاد شود. 
فيل، حرف هايی را که درباره اش گفته شده بود، نشنيده گرفت 
را  وال  »اين  تنها آن طور که دلش می خواست، صحبت کرد:  و 
ديده ايد؟ آن قدر ماهی خورده و چاق شده است که کسی نمی تواند 

نزديکش شود. آخر بزرگی هم اندازه ای دارد؟«
مورچه هم در مورد ِکرم پنير حرف زد و تا می توانست او را 
تحقير کرد. مورچه معتقد بود، او در مقايسه با کرم پنير، از ديو هم 

بزرگ تر است.
زئوس که حرف های حيوانات را می شنيد، متوجه شد همه از 
وضع ظاهری و زيبايی خود راضی هستند و هيچ شکايتی ندارند؛ 
تازه سپاس گزارند که اين گونه آفريده شده اند. بنابراين، به اجتماع 

حيوانات پايان داد و آن ها را راهی النه های خود کرد.

سه پرسش

1. چرا زئوس حيوانات را نزد خود فراخواند؟
الف( برای انتخاب پادشاه حيوانات.

ب( برای فهميدن شکايت آن ها ازخودشان.
پ( برای فهميدن آرزوهای حيوانات.

نقاشی خط خطی  را به يک  2.  ميمون ظاهر کدام حيوان 
شده ی سياه تشبيه کرد؟

الف( فيل.
ب( خرس.
پ( مورچه.

3. چرا زئوس به اجتماع حيوانات پايان داد؟ زيرا:
الف( همه از وضع ظاهری و زيبايی خود راضی بودند.

ب( او نمی خواست به هيچ يک از حيوانات کمک کند.
پ( حيوانات بيش از اندازه مقصر بودند.

فکر کنيد، پاسخ دهيد.

چيزی  باستان  يونان  رب النوع های  مورد  در  تاکنون  آيا   .1
شنيده ايد؟ آيا زئوس را می شناسيد؟ در مورد رب النوع ها و زئوس 
تحقيق کنيد و حاصل پژوهش خود را در يک صفحه به آموزگارتان 

ارائه دهيد.
2. اگر پرسش ابتدای اين داستان از شما پرسيده شود، آيا 
حاضريد تغييراتی در وضع ظاهری و اندام های شما به وجود بيايد؟ 

چرا؟
3. در اين داستان، هيچ يک از حيوانات از وضع ظاهری خود 
ناراضی نيست وهمه خواهان حفظ وضع موجود هستند )هرچند 
عيب ها را در بقيه می بينند(. وضعيت اين حيوانات را با برخی از 
آدم ها که با ابراز نارضايتی از ظاهر خود )مثاًل بينی( دست به عمل 

جراحی می زنند، مقايسه کنيد.
4. مورچه کرم پنير را تحقير می کند و خود را در مقايسه با 
او، ديو می پندارد. با توجه به اين جمله، به پرسش های زير پاسخ 

دهيد.
الف( کرم پنير چه جور موجودی است؟ )برای يافتن پاسخ، در 
مورد شرايط ساخته شدن پنير، به ويژه پنيرهای فرانسوی ـ که 
الفونتن، نويسنده ی اين داستان ها از آن سرزمين است ـ تحقيق 

کنيد.(
به  پاسخ،  يافتن  )برای  است؟  موجودی  چه جور  ديو  ب( 
نمونه های ادبيات باستانی ايران و شاهنامه ی فردوسی، مراجعه 

کنيد(.
5. دو بيت زير از شاعر بزرگ ايران نظامی گنجوی است:

عيب کسان منگر و احسان خويش
ديده فرو بر به گريباِن خويش

٭٭٭
در همه چيزی هنر و عيب هست

عيب مبين تا هنر آری به دست
فعاليت های زير را در مورد اين دو بيت انجام دهيد:

الف( هر دو بيت را در دوسطر به نثر امروزی در آوريد.
ب( فکر می کنيد اين دو بيت، مصداق کدام يک از بخش های 

داستان است. مورد به مورد نشان دهيد و مقايسه کنيد.
پ( به نظر شما آيا ضرب المثل »تير را در چشم خود نديدن، 
با اين دو بيت  از لحاظ معنی  مو را در چشم ديگران ديدن«، 
علت  و  ضرب المثل  اين  ريشه ی  چرا؟  دارد؟  هم خوانی  نظامی 
به وجود آمدن آن را با مطالعه ی يکی از دو کتاب »امثال و حکم«، 
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وزن تقریبی موجود دومموجود اول
موجود اول

وزن تقریبی 
موجود دوم

نسبت

10 گرم6000 کیلوگرممورچهفیل

80000 کیلوگرموال

دلفین

50 گرمملخ

400 گرمپرستوی دریایی

0/1 گرم70 کیلوگرمکرم پنیرگوسفند

علمه دهخدا و »فوت کوزه  گری« مصطفی رحماندوست 
به دست آوريد.

6. داستان را ازهمان ابتدا که ميمون از وضع ظاهر خود راضی 
است، عوض کنيد و ماجرا را تا آخر ادامه دهيد. اگر توانستيد، چند 

پايان با نتيجه گيری های گوناگون برای داستان به وجود آوريد.
7. از روی همان دو کتابی که در بخش پ پرسش پنج مطرح 

کرديم و يا با نشستن پای صحبت بزرگ ترهای خانواده، در مورد 
ميمون، خرس، مورچه، کرم و ماهی، چند ضرب المثل پيدا کنيد.

8. با مراجعه به متن داستان، درباره ی قدرت خدا در آفرينش 
موجوداتی متفاوت بحث کنيد )در مورد ايجاد توازن در خلقت 
موجودات زنده با بررسی در جدول زير، تحقيق و خانه های خالی 

را کامل کنيد(.

600000
1
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مجموعه اي كاربردي و مؤثر
معرفي مجموعه كتاب هاي »آموزش و ارزش يابي مهارت هاي زندگي«

درباره ي مجموعه
اين مجموعه شامل پنج جلد است و براي استفاده ي معلمان، دبيران 
و مدرسان مراكز تربيت معلم تنظيم شده است. مترجم هر پنج جلد، 
حسين دانش فر است و انتشارات فاطمي كتاب ها را به چاپ رسانده 
است. عنوان فصل هاي همه ي كتاب ها يكسان است. فصل هاي اول و دوم 
هر كتاب، به بيان ضرورت، تعريف و انواع موضوع موردنظر اختصاص دارد. 
عنوان فصل هاي سوم تا نهم نيز عبارت است از: نقش معلم، سازمان دهي 
مي شود،  پرسيده  همه  از  بيش  آن چه  فعاليت ها،  و  استراتژي  كالس، 
رهنمودهايي براي معلمان، ارزشيابي و ثبت سوابق و مقدماتي براي شروع 

كالس.
حجم صفحات هر كتاب بين 64 تا 72 صفحه است. شكل و قطع 

چاپ كتاب ها نيز جذاب و مطلوب به نظر مي رسد.
و  موضوع  درباره ي  توصيه هايي  و  توضيحات  شامل  كتاب  هر 
تمرين هايي براي تحقق مهارت موردنظر است. مترجم در پيشگفتار كتاب، 
ضمن تأكيد بر نقش معلمان در آموزش مهارت ها و اجراي تمرين ها، 
يادآوري مي كند كه تمرين ها جنبه ي پيشنهادي دارند و مي توان از آن ها 

الگوبرداري كرد.
اين كتاب ها براي دوره ي تحصيلي خاصي تهيه نشده اند، اما چون 
تعداد  دارد،  يادگيري  پايه گذاري  در  ويژه اي  اهميت  ابتدايي  دوره ي 
بيشتري از تمرين ها براي همين دوره پيش بيني شده اند. اين مجموعه ي 
كاربردي، مي تواند در آموزش مهارت هاي زندگي و بهبود شرايط كالس، 

نقش مؤثري داشته باشد.

پرسش كردن
 سالي گادنيو و جني ويلسون

 چاپ اول، 1388، 17000 ريال
ضمن معرفي انواع سؤال ، به معلمان 
محيطي  كالس  در  چگونه  كه  مي آموزد 
را براي پرسيدن و پاسخ دادن، آن هم در 

شرايطي دوستانه، فراهم آورند.

فكر كردن
 جني ويلسون و كت مورداك

 17000  ،1388 اول،  چاپ   
ريال

انواع تفكر را معرفي مي كند و به 
كمك تمرين هاي فراوان، به معلم 
ياد مي دهد، چگونه محيط كالس 
را براي ايجاد و پرورش مهارت فكر 

كردن آماده كند.

انعطاف پذيري
 جن الف، ميشل موراي، كلي سيمونز

 چاپ اول، 1388، 17000 ريال
با تمرين هاي متنوع، معناي اعتماد 
به نفس و انعطاف پذيري را روشن مي كند 
و به معلم نشان مي دهد كه چگونه بايد 
از لحاظ عاطفي به كمك دانش آموزان 

بيايد تا متكي به خود باشند.

برقراري ارتباط و مقابله با تعارض
 لينت النگارش و روبين انگليش
 چاپ اول، 1388، 16000 ريال

ويژگي هاي برقراري ارتباط كارامد را 
معرفي  را  مهارت هايي  و  مي كند  بررسي 
مي كند كه برخورداري از آن ها براي ايجاد 

روابط سازنده و پايدار ضرورت دارد.

همكاري گروهي
 كنت مورداك و جني ويلسون

 چاپ اول، 1388، 16000 ريال
گروهي  همكاري  مشخصه هاي 
دوستانه و نوع مهارت هاي الزم براي 
معرفي  را  آن  موفقيت آميز  انجام 
اين  در  كه  مي دهد  نشان  و  مي كند 
و  معلم چه قدر حساس  نقش  ميان، 

اثرگذار است.

سيما جعفريان
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2. تكاليف هدف دار طرح كنيد.

همواره هر تكليفي، از بي تكليف بودن بهتر نيست. خانم پاتريشيا 

واشنگتن  در  دبيرستاني  اجتماعي  علوم  دروس  معلم  سي جان1 

مي گويد: »كيفيت تكاليف درسي، تفاوت زيادي در چگونگي انجام 

آن بر جاي مي گذارد و تنها مشغول ساختن صرف دانش آموز مفيد 

نيست. درست است كه بايد به دانش آموزانمان تكليف بدهيم، ولي 

بايد اين را در نظر بگيريم كه تكليف نمي دهيم كه تكليف داده باشيم. 

مهم آن است كه تكليف هدفمند باشد.«

تكاليف  انواع  با  مي توان  را  اجتماعي  علوم  معلم  اين  گفته ي 

بي هدف از جمله رونويسي هاي تكراري، رسم جدول هاي گوناگون، 

طراحي تصاوير و نقاشي هاي كتاب هاي درسي در دفاتر دانش آموزان 

و... كه سال هاست به صرف اين كه حتمًا بايد به دانش آموزان تكليف 
داد، مقايسه كرد.

عزت السادات حسيني، آموزگاري كه پس از سال ها تدريس 

آموزش وپرورش شهر  سازمان  در  كارشناسي  و  ابتدايي  دوره ي  در 

تهران و حوزه ي ستادي، اكنون به پژوهش و نگارش مشغول است، 

مي گويد: »حتي گاهي ممكن است ندادن تكليف براي تعطيالت آخر 

بيشتر  براي همراهي  تكليف هدف دار  نوعي  دانش آموزان،  هفته ي 

آن ها با بزرگ ترهاي فاميل باشد و از اين طريق، همدلي كه يكي از 

مهارت هاي زندگي است، آموزش داده شود.«

تكاليف مي توانند هدف هاي گوناگوني را در پي داشته باشند. 

خانم بلجن كه پيش از اين  او را معرفي كرديم، مي گويد: »بايد از 

خودمان بپرسيم، چه چيزي را مي توان به عنوان تكاليف درسي براي 

دانش آموزان مناسب تشخيص داد. در واقع بايد بدانيم، با طرح و 

ارائه ي اين تكليف درسي، دنبال چه چيزي هستيم؟ من فكر مي كنم 

اين طرز تفكر، عالوه بر موضوع تكليف، براي هر مورد ديگري در 
كالس درس نيز مفيد باشد.«

از مهم ترين هدف هاي ارائه ي تكاليف، مي توان اين موارد را يادآور 
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شد:

 تكليف به فراگيرندگان كمك مي كند آن چه را فراگرفته اند، دوره 
و تمرين كنند.

 تكليف، دانش آموزان را براي كالس روز بعد )و يا روزهاي بعد( 
آماده مي كند.

 با تكليف، دانش آموزان چگونگي استفاده از منابع علمي مانند 

كتاب خانه ها، كتاب هاي مرجع، دايره المعارف ها و فرهنگ هاي لغات 
را فرامي گيرند.

 تكليف به دانش آموزان اجازه مي دهد، درباره ي موضوعات گوناگون 

كالس، دقيق تر و فراتر از آن چه در كالس آموخته اند، به كشف و تفكر 
بپردازند.

 در دوره ي ابتدايي )و حتي در سطحي گسترده تر، در برخي از 

پايه ها و درس هاي دوره هاي راهنمايي تحصيلي و دبيرستان(، تكاليف 

نكات  به  آن ها  دادن  توجه  و  دانش آموزان  عادات خوب  افزايش  در 
درسي مفيد است.

 تكاليف هدف دار، استقالل و خوداتكايي را به دانش آموز مي آموزد.

 تكاليف هدف دار، اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانش آموزان 

را تقويت مي كند. هم چنين برخي تكاليف ـ تأكيد مي شود برخي، 

نه همه ي انواع تكليف ـ مي توانند گروهي از دانش آموزان را با اولين 

تجربه هاي خود در زمينه ي كنترل زمان و دست يافتن به فرصت ها 
آماده سازند.

از تكليف، بايد همواره به مثابه تجربه اي مثبت در تقويت يادگيري 

فراگيرندگان ياد كرد. هيچ گاه نبايد از تكليف به عنوان تنبيه استفاده 

شود. هم چنين بايد در نظر داشت، طرح تكاليف با كيفيت و هدف دار، 

مي تواند از اتالف وقت دانش آموز جلوگيري كند.

ابراهيم دانشمند، دبير فيزيك با سابقه ي تهران كه شيوه هاي 

جذابي در ايجاد ارتباط با دانش آموزان دارد، در اين باره معتقد است: 

»حتمًا بايد همه ي معلمان دفترچه اي داشته باشند كه تكاليف هر يك 

از دروس خود را در آن بنويسند. اين كه براي همه ي بچه هاي كالس 

يك نوع تكليف بدهيم، كار درستي نيست. در اين دفترچه، بايد تكاليف 

متنوعي براي گروه هاي گوناگوني از دانش آموزان طراحي و گنجانده 

شده باشد. من به شخصه، الاقل سه دسته تكليف براي سه سطح قوي، 

متوسط و ضعيف طراحي مي كنم. البته بسياري از وقت ها هم تكاليف 

يكساني را براي همه ي دانش آموزان در نظر مي گيرم.«

تاريخ  و  اجتماعي  علوم  درس هاي  معلم  جي .هاو2،  توماس 

دوره ي دبيرستان در ايالت ويسكانسين3 مي گويد: »دانش آموزانم 

مي دانند، بيش تر تكاليفي كه طرح مي كنم، روز بعد مهم ترين بخش 

درس در نظر گرفته مي شود. آن ها مي دانند، براي هر آن چه كه به 

عنوان تكليف درسي طرح مي كنم، حتمًا هدفي وجود دارد. هم چنين 

مي دانند كه داشتن اطالعات و پيش مطالعه )يا پيش آگاهي( براي 

فعاليت درسي روز بعد بسيار مهم است. از اين رو، طراحي تكاليف 

درسي، به برنامه ريزي دقيقي نياز دارد و به همين دليل است كه در 

اولين جلسه ي كالس در ابتداي سال تحصيلي، همواره دانش آموزانم 

را از برنامه ي تكاليف خود در طي سال آگاه مي كنم. از اين گذشته، 

در همان جلسه ي اول، تكليفي هر چند بسيار ساده و مختصر، ولي 

هدفمند، براي دانش آموزان خود تعيين مي كنم.«

طرح  از  شما  منظور  دانش آموزان،  كه  يابيد  اطمينان   .3

يك تكليف درسي خاص را فهميده اند

اكثر دانش آموزان فكر مي كنند كه منظور از تكاليف درسي را 

كه معلم ارائه كرده است و چگونگي پاسخ گويي به آن ها و برآورده 

كردن خواسته هاي طرح شده در آن ها را فهميده اند، اما موضوع به 

اين سادگي نيست. آن ها تا زماني كه به طور كامل در جريان چگونگي 

انجام تكاليف قرار نگيرند و همه ي بخش هاي آن را كامل نكنند و يا 

انجام ندهند، به هدف اصلي تكليف پي نمي برند.

خانم بلجن مي گويد: »من همواره درباره ي اين كه چرا انجام هر 

تكليف خاصي مهم است، با شاگردانم صحبت مي كنم. آن ها از همان 

ابتداي سال بايد بدانند كه هدف معلم از طرح هر تكليف چيست.«

در  دبستان  دوم  كالس  آموزگار  آقاجان زاده،  رباب  خانم 

شهرستان خوي معتقد است: »حتي در پايه ي دوم كه بچه ها كم 

سن تر هستند و ظاهراً بايد چرايي خيلي از چيزها را متوجه نشوند، 

انجام هر تكليف خاص، به چه  به آن ها گفته شود كه  الزم است 

منظوري به آن ها سپرده شده است. با بيست سال تجربه اي كه در 

پايه ي دوم انداخته ام، بارها مشاهده كرده ام، دانش آموزانم تمرين هايي 

است،  نبوده  مدنظر  آن ها  ارائه ي  در  منظوري  فكر مي كنند  را كه 

سرسري انجام مي دهند. بنابراين، حتمًا بايد به آن ها گفته شود چرا و 

به چه دليلي بايد هر تكليفي را انجام دهند.«

درباره ي  مبهمي  نكته ي  هاو مي گويد: »در كالس من،  آقاي 

ارزش تكاليف درسي وجود ندارد و اگر هم باشد، خيلي كم است. هر 

وقت كه تكليفي را طرح مي كنم، حتمًا آن را توضيح نيز مي دهم. مثاًل 

من هيچ وقت نمي گويم اين متن را بخوانيد و جاهاي خالي را پر كنيد. 

در مورد اين كه چرا بايد متن را بخواند و چرا بايد جاهاي خالي را پر 

كند نيز توضيح مي دهم. آن ها بايد بدانند كه تكليف، مكمل درسي 

است كه در كالس خوانده شده است.«

خانم دان، از عروسك هاي مورد عالقه ي بچه ها4، براي آموزش 

مسئله هاي رياضي به دانش آموزان كالس هشتم استفاده مي كند. 

شاگردان او، قبل از شروع تكليف مي دانند كه مسئله چه مي گويد. اما 

مفهوم بيشتر تكاليف تا وقتي كه دانش آموزان همه يا قسمتي از آن ها 

را انجام ندهند، معلوم نمي شود. او با عروسك ها مسئله ي جالبي طرح 

كرده و از دانش آموزان خواسته است تعيين كنند، اگر اين عروسك ها 

به اندازه ي مردم معمولي بودند، اندازه هايشان چه قدر مي شد. اين نوعي 

تكليف شبيه سازي از زندگي روزمره است. دانش آموزان دختر بايد 

اندازه ي عروسك باربي را با ميانگين اندازه ي قد هم كالسي هاي دختر 

خود مقايسه كنند و پسرها نيز بايد ميانگين اندازه ي قد دانش آموزان 

پسر كالس هشتم را به دست آورند و براساس آن، به محاسبه ي 

اندازه ي عروسك كن دست بزنند. در اين تكليف، دانش آموزان عالوه 
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بر مهارت اندازه گيري و محاسبه ي ميانگين، به تجزيه و تحليل از روي 

رسم نمودار نيز نياز دارند. آن ها هم چنين بايد در زمينه ي نسبت و 

به  تكليف  اين  اين،  بر  باشند. عالوه  آگاهي هايي داشته  تناسب هم 

تجسم ارادي كالس هشتمي ها در تفكر دوباره درباره ي ادراكاتشان 

از اندازه هاي معمولي مناسب نيز كمك مي كند. پاهاي باربي بسيار 

كوچك تر و نحيف تر از افراد معمولي است. دانش آموزان بايد به اين 

مسئله اشاره كنند كه با ابعاد در نظر گرفته شده، باربي بزرگ  شده قادر 
به راه رفتن نخواهد بود.

معادله ي  مفهوم  دانش آموزانش  آن كه  براي  دانشمند،  ابراهيم 

خط را بهتر درك كنند، شكلي رسم كرده است كه مدرسه و تمامي 

ساختمان هاي معروف دور و بر آن، روي محورهاي مختصات رسم 

شده اند، در فرم او، مدرسه در نقطه ي صفر قرار گرفته است. يعني 

او به  درست در جايي كه x و y آن )طول و عرضش( صفر است. 

و روي محورهاي  تا حل كنند  داده است  معادله هايي  دانش آموزان 

مختصات نشان دهند. دانش آموزان با حل هر معادله و نشان دادن 

آن  روي محورها، به نقطه هايي مي رسند كه ساختمان هاي دور و بر 

مدرسه در آن ها واقع شده اند. او مي گويد: »وقتي بچه ها اين تكليف 

را حل مي كنند، ديگر از من نمي پرسند، آقا اين همه معادله ي خط 

را حل كنيم كه چه شود! آن ها دقيقًا مي دانند كه كاربرد اين مفهوم 

چيست و مي فهمند كه منظور من از ارائه ي اين تكليف به آن ها، چه 
بوده است.«

4. تكاليف را تمركز يافته و واضح طرح كنيد

براي  انجام آن ها  و  باشند، فهم  يافته  تمركز  تكاليف  زماني كه 

دانش آموزان راحت تر است. تكاليفي كه نكته هاي متعددي را معرفي 

و در پي تحقق آن ها هستند، كمتر به يادگيري دانش آموزان كمك 

مي كنند. اين امر به ويژه در مورد شاگرداني كه قدرت تجزيه و تحليل 

آن ها كامل نشده است و هنوز نمي توانند مفاهيم را با موفقيت تجزيه 

و تحليل و درك كنند، بيشتر صحت دارد. اكثر تكاليف آقاي كن 

بوچر5، معلم هنر مدرسه ي ابتدايي در مري لند، روي نيمي از كاغذ 

انجام مي گيرد. زيرا او معتقد است، ورق كامل بدشانسي مي آورد و 

شگون ندارد! او مي گويد: »اگر يك تكليف مشخص بدهم كه فقط روي 

يك نكته يا يك موضوع تمركز داشته باشد، بچه ها بهتر مي فهمند چه 

چيزي را بايد پاسخ بدهند. نصف ورقه ي كاغذ را هم به اين منظور 

انتخاب كرده ام كه بي خود و بي جهت، تكاليف را توسعه ندهم.« براي 

مثال، آقاي بوچر از دانش آموزانش مي خواهد در مورد تركيبات آهنگ، 

چهار يا پنج مثال تهيه كنند. او از روي پاسخ هاي شاگردانش مي تواند 

به آساني بگويد كه آيا آن ها آن چه را كه او سعي در تدريس آن داشته 

است، فهميده اند يا نه و اگر چنان چه نفهميده باشند،  دوباره مطالب را 
دوره مي كند.

كامبيز نعيمي، دبير سابق رياضي مناطق 16، 10 و 1 تهران 

و عضو كالج سلطنتي رياضي دانان انگلستان كه در آموزش رياضي 

دوره هاي راهنمايي و دبيرستان ابتكارهايي از خود برجاي گذاشت، 

براي بحث تمركز و وضوح، طرح ش.ي.م را ابداع كرد. در اين طرح 

كه نامش مخفف شده ي عبارت »شبي يك مسئله« است، معلم از 

دانش آموزان خود مي خواهد از مقوا يا حلبي، دايره اي حداكثر به قطر 

ده سانتي متر درست كنند. سپس دايره را از مركز سوراخ كنند و 

ميخي را كه نخي به سر آن بسته شده است، از مركز دايره بگذرانند. 

و مركز را سفت كنند. ابزار اصلي طرح ش.ي.م همين است. سپس هر 

روز فقط يك مسئله به بچه ها مي دهد و از آن ها مي خواهد، صورت 

مسئله و پاسخ آن را روي هر تكه كاغذي كه مي تواند از كاغذهاي 

مستعمل، پاكت هاي ميوه و ورقه ي سفيد در دست رسي تهيه شود،  

بنويسند و از ميخ دايره ي خود بگذرانند. به اين ترتيب، آن ها هر 

روز فقط روي يك مسئله تمركز مي كنند و تا پايان سال تحصيلي، 

ابزار ش.ي.م خود، الاقل صورت و پاسخ 200 مسئله را دارند.  در 

به گفته ي آقاي نعيمي، اگر بچه ها عالقه مندي نشان دهند، مي توان 

تعداد مسئله ها را افزايش داد. ولي در هر صورت، موضوع اساسي، 

تمركز روي يك مسئله و وضوح در حل تمرين هاست.

زمينه،  آماده كردن  ادبيات،  دبير  فاست6،  خانم  گفته ي  طبق 

ارائه ي اطالعات ضروري و تمركز در داشتن بحث هاي كالسي مرتبط 

با همان زمينه، باعث مي شود اطالعات قبلي بچه ها سامان دهي شود. 

اين موضوع، به ويژه در مورد مطالب خواندني، به وضوح قابل مشاهده 
است.



12
دوره  ی13
شماره ی3

آذر88 15

متن  براي خواندن  تمركز،  فقدان  با  غالبًا  »بچه ها  او مي گويد: 

ادبي هجوم مي برند و در آخر، بدون هيچ نتيجه و نظمي آن را به 

پايان مي رسانند. من مي كوشم تكاليفي طرح كنم كه تمركز الزم را 

به وجود آورند. مثاًل وقتي قرار است در تكليفي، آن ها را روي خوانش 

دقيق يك رمان متمركز كنم، چنين تمريني مي دهم: فصل دوم رمان 

مرواريد7 اثر جان اشتاين بك8 را با تمركز روي رفتار كينو9 بخوانيد. 

اين جاست كه بچه ها تمركزيافته مي خوانند و به وضوح دنبال نكته ي 

خاصي مي گردند كه پيش از اين ممكن بود به آن دقت نكنند. البته 

هنگام مرور موضوع در كالس درس، رفتارهايي را كه دانش آموزان به 

زعم خود از كتاب استخراج كرده اند، به بحث و گفت وگو مي كشانم و 

در مورد درست ترين آن ها براساس متن كتاب، به توافق مي رسيم.

و  باشند  تلفيقي  كه  كنيد  طرح  طوري  را  تكاليف   .5

دانش آموزان را به فكر كردن وادارند

تكاليف مي توانند فرصت كسب قابليت هايي را براي دانش آموزان 

فراهم كنند كه در شرايط كنترل شده ي كالس، كم تر امكان رسيدن 

به آن ها موجود است. هم چنين، تكاليف بايد بتوانند به دانش آموزان 

كمك كنند تا از مكان ها، منابع و موضوعات گوناگون آگاهي يابند 

و امكان تلفيق اطالعات همه ي آن ها را به صورت توأمان دارا باشند. 

تكاليف خوب و اثربخش، اكثراً مي توانند دانش آموزان را به رها كردن و 

كنار گذاشتن روش هاي معمولي فكر كردن وادارند. در چنين تكاليفي، 

دانش آموزان به شكل جالبي مي توانند توانايي ارتباط دادن دو طرز 

فكر، دو پديده و دو مورد را كه به طور عادي هيچ ربطي به يكديگر 
ندارند، به دست آورند.

مثاًل خانم فاست، تكاليف زير را براي دانش آموزان سال اول 
دبيرستان پيشنهاد كرده است: 

 يك كشو را باز كنيد. 22 وسيله را در آن پيدا كنيد و فهرستي از 
آن ها ارائه دهيد. 

نامه اي  بخوانيد. سپس  نامه نگاري  براساس  را   فصل هاي كتاب 

بنويسيد كه هر قانوني را كه مي دانيد، مي شكند. بعد بگوييد، اگر به آن 

مراجعه كنيد، چه طور مي توانيد قانوني را بدون شناخت آن بشكنيد؟

چند خطي درباره ي يك »عمه ملبا«ي فرضي ديوانه و يا »عمو 

آلبرت« بنويسيد كه ده قانون شهرنشيني را شكسته اند. )او روز بعد از 

دانش آموزان مي خواهد متن هايشان را به يكديگر نشان دهند تا ببينند 

آيا دوستانشان مي توانند بفهمند واقعًا كدام قانون نقض شده است و 

در صورت يافتن، آن قانون را اصالح كنند(.

 براي پنج دقيقه بيرون خانه بنشينيد و پنج دقيقه به دقت به 

صداهاي دور و بر خود، خوب گوش دهيد. سپس پنج صدايي را كه 

بيش از همه مورد عالقه ي شما هستند، مشخص كنيد و درباره ي 
آن ها شعري بنويسيد.

 متني براي يك آگهي 30 ثانيه اي راديويي تهيه كنيد كه درآن، 

با استفاده از ويژگي هاي جورج واشنگتن، صابون هاي عطري براي 

فروش تبليغ مي شود. عالوه بر اين بگوييد، به نظر شما كدام چهار 

عامل مهم، نقش او را در مقام يك ژنرال )نه رئيس جمهور( برجسته 
مي كرد؟

 ده كالس جديد براي برنامه هاي درسي مدرسه طراحي كنيد )نام 

درس، سرفصل ها، ضرورت  تدريس اين درس ها و...( سپس به اعضاي 

هيئت امنا )يا مدير، انجمن اوليا و مربيان و...( نامه اي بنويسيد و از 

آن ها بخواهيد حتمًا يكي از اين برنامه ها را به اجرا درآورند. 

 عدد 54 را در نظر بگيريد. حال ده مسئله ي متفاوت طرح كنيد 

كه در شرايط گوناگون، پس از حل آن ها، به عدد مذكور برسيم. 
خواهيم رسيد.

درس  در  بوزينيسكي10  فاي  خانم  يازدهم  كالس  شاگردان 

شيمي، در نمايش شيمي در صحنه شركت مي كنند. از ديد اين 

خانم معلم، اين كار نوعي تكليف درسي است كه شيمي را با تئاتر، 

هنر و نگارش تلفيق مي كند. معلم مربوطه از دانش آموزان مي خواهد، 

درباره ي زندگي يك شيمي دان كه در رشته اش كار قابل توجهي 
انجام داده است، تحقيق كنند.

را  نمايش نامه  متن  يكديگر،  كمك  با  دانش آموزان  از  گروهي 

نوشتند. در اين نمايش نامه، برخي از جوانب زندگي آن شيمي دان و 

تصويري از كارهاي قابل توجه او ارائه شد. آن ها لباس ها و شغل هايي 

طراحي كردند و براي نمايش خود، 15 دقيقه وقت در نظر گرفتند. 

خانم بوزينيسكي از بچه ها خواست پدران و مادران خود و تمامي 

دانش آموزان مدرسه را براي ديدن نمايش دعوت كنند. او هم چنين 

به بچه ها يادآور شد، بهتر است اتمام اجراي نمايش نامه، با صرف غذا 

توسط گروه همراه باشد. او معتقد است، به اين شيوه، همه عالوه بر 

يادگيري خوب، لذت هم مي برند؛ هم از آموختن، هم از غذا.

خانم عزت السادات حسيني، مثال جالب ديگري براي تلفيق 

مي زند: »هنگام بازديد از يكي از مدرسه هاي ابتدايي متوجه شدم، 

آموزگاري به جاي آن كه در درس علوم از بچه ها بخواهد فهرستي از 

اهرم هاي موجود در آشپزخانه ي خود را تهيه كنند و به كالس ارائه 

دهند، در درس هنر از آن ها خواسته بود 30 وسيله از وسايل موجود 

در آشپزخانه ي منزل را نقاشي كنند. بعد سر كالس هنر، نقاشي هاي 

بچه ها را به ديوار نصب كرده بود و بدون آن كه نامي از درس علوم 

و مبحث ماشين ها برده شود، در مورد اين كه اواًل كدام يك از وسايل 

موجود درنقاشي ها اهرم است و دوم اين كه چگونه كار ما را تسهيل 

مي كند، با بچه ها به بحث و تبادل نظر پرداخته بود. اين مثال جالبي از 

تلفيق درس نقاشي و هنر در زمان ارائه و دريافت تكليف است.«

زيرنويس

1. Patricia Cygan
2. Tomas J.Howe
3. Wisconsin

.)Barbie( و باربي )ken( 4. عروسك هاي كن

5. Kan Boucher
6. Faucett
7. The Pearl
8. John Steinbec
9. kino
10. Fie Budzinsky
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»موچاق« 

شكوه تقديسيان

شورای  آمادگی  ابتدايی،  رشد  مجله  شماره ی  اولين  در 
برنامه ريزی مجله را برای چگونگی کاربست بعضی از مقاله های 
نشريات دانش آموزی دوره ی ابتدايی در کالس های درس اعالم 
کرديم. اينک دو  شماره از انتشار مجله گذشته است. در سومين 
می توانند،  عالقه مند  معلمان  ابتدايی،  رشد  مجله ی  انتشار  ماه 
پيشنهاد کاربرد بعضی از مطالب مجالت دانش آموزی را به تناسب 
پايه ای که تدريس می کنند، در کالس مورد استفاده قرار دهند. 
اطالع داريم بعضی از مدارس، به نام ساعت »رشد« ساعتی را در 
هفته منظور کرده اند، که در اين ساعت ها بنا به سليقه و نياز کالس 
خود، از مجالت استفاده می کنند. اما در بعضی از کالس های درس، 
دقايق و لحظاتی هست که معلم پس از تدريس، برنامه ی خاصی 
را در نظر ندارد. در آن لحظات استفاده از مطالب مجالت رشد 
دانش آموزی به غنای فکری کودکان می افزايد و به تغيير و تنوع 
فضای کالس کمک می کند. اينک به اولين برنامه ی پيشنهادی 

برای پايه های دوم و سوم ابتدايی توجه فرماييد.

پايه ی دوم ابتدايی
موضوع: مجله ی رشد نوآموز، شماره ی يک، مهرماه 1388، 

صفحه ی 34، از دفترچه ی خاطرات يک مورچه.
فعاليت: داستان نويسی

هدف: مهارت خواندن و درک مفهوم، بسترسازی برای رشد 
خالقيت بالقوه ی بچه ها، آشنايی با طراحی يک داستان. 

زمان: اختياری
فقط  البته  می شود.  خوانده  درکالس  داستان  اجرا:  روش 
را  داستان  بقيه ی  که  می خواهد  بچه ها  از  معلم  اول.  پاراگراف 

خودشان هرطور ميل دارند، کامل کنند.

اينجا قهرمان داستان موچاق و مشکل هم وجود يک پوست 
پسته ی سنگين است. بچه ها بدون توجه به بقيه ی داستان، بايستی 
هر طور که می دانند، موچاق را کمک کنند تا پوست پسته را به 
درون النه ببرد و يا از آن استفاده های ديگری بکند و داستان را 

تمام کنند.

پايه ی  سوم ابتدايی
کار کالس سومی ها هم تقريبًا شبيه کار کالس دومی هاست، 
اما کمی مشکل تر. آن ها می توانند به جای پوست پسته که مشکل 
موچاق است، مشکل ديگری سر راه موچاق قرار دهند و به جای 
موچاق که مورچه ای چاق است، يک مورچه ی الغر درنظر بگيرند. 
تکميل اين داستان به تفکر و خالقيت بيشتری نياز دارد.  توصيه ی 
ما  به معلمان محترم اين است که بچه ها را در نوشتن آزاد بگذارند، 

حتی اگر آن راه به نظرشان غيرممکن و غيرطبيعی باشد.
راه های گوناگونی که هر يک از دانش آموزان پيشنهاد می کنند 
ممکن است بسيارجالب و شنيدنی باشد. خواندن اين داستان ها 
زنگ انشا و ساير لحظه هاي كالس را مفرح و متنوع می سازد و 
به ايجاد انگيزه در نوشتن و ايجاد طرح های تازه کمک می کند. ما 

منتظر شنيدن نتايج اين گونه فعاليت ها از شما عزيزان هستيم.

» نوآموز«در
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 كبری عالفی
آموزگار دبستان قاسميه، شبستر

کلمات »هم نويسه« به کلماتی اطلق می شود که شکل 
نوشتاری آن ها يکسان است، ولی تلفظ و معنای آن ها با هم 
فرق دارد. برای تدريس اين مطلب که مختص واژه آموزی 
درس بخوانيم در درس دوم کلس سوم ابتدايی است، آن را 

به صورت زير طراحی می کنيم و مثل بازی ارائه می دهيم:

1. کلمات مورد نظر را روی تابلو می نويسيم و با کمک خود 
بچه ها شروع به اعراب گذاری آن ها می کنيم.

1( َده، ِده
2( َپر، ُپر

3( ِکشتی، ُکشتی
4( َسم، ُسم
5( ِگل، ُگل
6( َکره، ُکره

7( ِشش، ُشش
8( َکَرم، ِکرم

و...
2. اگر در معنای کلمات اشکالی باشد، توضيح می دهيم.

3. پس از معنی کردن آن ها از دانش آموزان می خواهيم برای 
هر گروه از کلمات باال يک جمله بسازند. يعنی هر دو کلمه را در 
يک جمله به کار ببرند. برای مثال، برای چندتا از آن ها جمله های 

زير را ساخته ام:
 در اين ِده، َده کشاورز گندم کاشته اند.

 اين بالش ُپر از َپر است.

 در اين ِکشتی دو نفر با هم ُکشتی گرفتند.
 مار َسم دارد و اسب ُسم.

 سارا با ِگل، يک ُگل و يک گلدان ساخت.
 بچه ها بياييد با َکِره، ُکره بسازيم.

 اين ِشش پرنده چند ُشش دارند؟
 َکَرم در دفتر نقاشی يک ِکرم خاکی کشيد.

و...
سپس دانش آموزان را به چند گروه تقسيم می کنيم و از آن ها 
می خواهيم کلماتی را بنويسند که هم نويسه باشند و بعد برای آن ها 

جمله هايی بسازند.
با اجرای اين روش، در کالس درسم فضايی شاد و پرنشاط ايجاد 
می کنم. در واقع به کمک بازی، جذابيت يادگيری اين مطلب را زياد 
کرده ام. به طوری که وقتی قسمت واژه آموزی درس مورد نظر را باز 
می کنند تا برايشان تدريس کنم، بدون مقدمه و حرفی از طرف من، 
شروع به خواندن کلمات نوشته شده به صورت های مختلف می کنند 

و با صدای بلند می خندند.

كشوري در اين بالش ُپر از َپر است...
روشی برای تدريس کلمات »هم نويسه«
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حسن رضا ترابي
آموزگار دبستان، بیرجند

تدريس  به  افاغنه٭  اردوگاه  در  كه  خدمتم  اوليه ي  سال هاي 
دانش آموزان افغان اشتغال داشتم، به اين فكر مي كردم كه چگونه 
روش هاي نوين تدريس را كه در دوران تربيت معلم خوانده ام، در 
كالس هاي درسم به طور عملي اجرا كنم. در طول هفته ها و ماه هاي 
آن سال هاي تحصيلي، با لهجه، زبان، آداب و رسوم مردم افغان آشنا 
شدم و تجربياتي را كسب كردم. در سال گذشته، وقتي مي خواستم 
درس افغانستان از كتاب جغرافي پنجم را تدريس كنم، فرصت 
خوبي برايم پيش آمد تا بتوانم يكي از الگوهاي نوين تدريس را در 

كالس به اجرا دربياورم.
هنگام ورود به كالس، لباس افغاني پوشيدم، پرچم افغانستان 
را به دستم گرفتم و همراه خود چند نمونه از دست ساخته هاي 
دانش آموزانم را كه از آن سال ها نگه داشته بودم، به كالس بردم. 
الزم به ذكر است كه قباًل تصاويري از مردم و شهرهاي اين كشور 
را به ديوار كالس نصب كرده بودم. هم زمان با ورودم، نوار سرودهاي 
بودند،  افغاني را هم پخش كردم. دانش آموزان كه غافلگير شده 
مرتب كف مي زدند، شادي مي كردند و سرود را با نوار هم خواني 
مي كردند. شور و شعف در آن ها نمايان بود. بعد از آرام شدن كالس 

و ايجاد انگيزه ي عالي، به تدريس درس افغانستان پرداختم.
هنگام تدريس، از پازل، فيلم، كره، نقشه و تصاوير هم بهره بردم 
و با لهجه ي افغاني براي بچه ها صحبت كردم. سپس جدولي را كه 
از قبل طراحي كرده بودم و در آن، اطالعاتي درباره ي افغانستان از 
دانش آموزان گرفته بودم، در اختيار آن ها قرار دادم تا كامل كنند. 
هم چنين، صنايع دستي افغانستان را به بچه ها نشان دادم تا با 

صنايع دستي اين كشور به خوبي آشنا شوند. 
بعد از آن، از يك گروه خواستم براي جلسه ي بعد، درباره ي 
اتفاقات اخير افغانستان تحقيق كنند. به گروه ديگر هم گفتم، با يك 
افغان مصاحبه اي انجام دهند و نتيجه را به كالس بياورند و براي 
از گروه سوم خواستم نقشه ي  هم كالسي هايشان گزارش دهند. 
كشور افغانستان را ترسيم كنند و به كالس بياورند تا روي تخته ي 
كالس نصب كنيم. از گروه آخر هم خواستم مطالب درس را در 

جدول بزرگي خالصه كنند.
در پايان، خاطراتي را كه از مدرسه ي افغان ها داشتم، تعريف 
كردم و از بچه ها خواستم، براي سالمتي كودكان افغان و نجات 
كامل كشورشان از چنگ بيگانگان دعا كنند. با ختم صلوات، كالس 
پايان يافت. سپس در قسمت تعيين تكليف از بچه ها خواستم بنابر 
ميل و عالقه ي خودشان در گروهي كه دوست دارند، قرار بگيرند و 
تكليف مورد نظرشان را براساس عالقه و توانايي خود، انجام دهند. از 
آن به بعد، شاگردانم با ديدن من مي گفتند: آقا، هيچ وقت كشوري 

را كه به كالس آورديد، از يادمان نمي رود.

زيرنويس

٭ اردوگاه افاغنه: نام روستايي بود از توابع شهرستان سربيشه در مرز افغانستان كه 
افغان ها موقتًا در آن جا ساكن بودند و بعدها به كشورشان برگشتند.

كشوري دركلس
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مهرانگيز مرادي
آموزگار دبستان آیت اهلل طالقاني، ناحیه ي 2 کرج

آيا مرا مي شناسي؟ من موجودي دريايي هستم. گاهي هم در باغ ها و 
گاهي در آب هاي شيرين زندگي مي كنم. با وجودي كه فقط 10 گرم وزن 
دارم، مي توانم چيزي به وزن 45 گرم را به دنبال خود بكشم. زبان من مانند 

سوهان تيز و برنده است و مي توانم با آن خوراكم را ريز ريز كنم و بخورم.
خوراك من بيشتر از گياهان است. چشم هاي من روي دو شاخِك روي 
َسرم قرار دارد. من هيچ گاه ُگم نمي شوم، چون غريزه اي شگفت انگيز دارم و 
به كمك اين غريزه، به جاي اولم باز مي گردم. با وجود اين كه پا ندارم، ولي به 

كمك شكمم كه صاف و پهن و خيلي هم محكم است، راه مي روم.
من معموالً در طبيعت 10 سال عمر مي كنم. َزهر من بسيار مفيد است و 
از آن داروي ضد سرفه و داروي تسكين دهنده ي درد درست مي كنند. بعضي 
هم از عصاره ي من ِكِرم ضدچروك مي سازند. دشمن هاي من در طبيعت 

بسيارند؛ از جمله سوسك، مار، قورباغه، الك پشت، مرغ، اردك و غاز.
من معمواًل صدف دارم. اما بعضي از دوستان من بي صدف هستند. 
گونه اي از من خوراكي است و برخي از مردم در سطح جهان، از من 

خوراك لذيذي درست مي كنند. آيا مرا شناختي؟ 
)پاسخ معما، حلزون است(.

غافلگریی از نوع کودکانه
فاطمه عرب
آموزگار دبستان بابک سرمدی، نجف آباد

صبح يکی از روزهای آخر فصل پاييز که هوا سرد شده بود، وقتی 
به کالس رسيدم، کمی کسل و خسته بودم، ولی يک اتفاق خوشايند 
از دانش آموزان بسيار مهربان و  مينا يکی  از تنم زدود.  را  خستگی 
منضبط، همين که مرا ديد، با لبخند مليحی کنارم آمد و گفت: »خانم، 
از وقت  از شما خواهش کنم 15 دقيقه  من نقشه ای دارم. می توانم 

کالس را به من بدهيد تا آن را عملی کنم؟«
با تعجب به او نگاه کردم و پرسيدم: »چه نقشه ای؟«

امروز روز تولد مريم است. من به کمک مادرم، برای او کيک تولد 
کدام  هر  تا  کرده ايم  هماهنگ  بچه ها  با  قبل  روز  از  کرده ام.  درست 
هديه ای هرچند کوچک و ارزان برايش تهيه کنيم و تولد او را جشن 
بگيريم. می خواهيم او را غافل گير کنيم، زيرا تا به حال هيچ کس برای 

او تولد نگرفته است.

در كلس درسمعماي علمي 

اشاره
برخي از آموزگاران در هنگام تدريس دروس گوناگون، از 
معماهايي كه به شكل هاي متفاوت طراحي شده اند، بهره مي برند. 
برخي از معماها، متن كوتاهي دارند و بيشتر به چيستان شبيه اند 
و برخي ديگر متن طوالني تري دارند و مرحله به مرحله كامل 
مي شوند. معمايي كه در پي مي آيد، حدود 20 فراز دارد و مرحله 
به مرحله كامل مي شود. ولي انتظار مي رود از فراز پانزدهم به بعد، 
تعداد قابل توجهي از دانش آموزان پاسخ معما را حدس بزنند. 
با درج اين معماي علمي در مجله، انتظار داريم از معما با توجه 
به قابليت هاي خوبي كه دارد، در آموزش استفاده ي بيشتري به 

عمل آيد.
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خودآگاهی با شيشه های مربا
مريم لطفی، آموزگار پایه ی چهارم دبستان امام علی)ع(، ناحیه ی 5 مشهد

کوچکی  خالی  شيشه ی  هريک  خواستم  خود  دانش آموزان  از 
همراه خود بياورند. برای آن ها توضيح دادم که هيچ کس جز خودتان 
نبايد از داخل اين شيشه ها باخبر باشد. هر زمان کار اشتباهی انجام 
داديد، يک نخود يا لوبيا داخل شيشه بيندازيد و هرگاه کار خوبی 
انجام داديد، يک نخود يا لوبيا از آن برداريد )افزايش اعتماد به نفس و 
صداقت(. اين کار را تا يک ماه انجام دهيد و بدانيد که فقط شما و خدا 

از آن باخبر خواهيد بود )خداشناسی(.
در پايان يک ماه از آن ها خواستم در صورت تمايل، نتيجه ی کار 
خود را برای کالس گزارش دهند و يا به صورت محرمانه، برای بهترين 
فردی که به او اعتماد دارند، بيان کنند. نتيجه بسيار جالب بود. تغيير 
رفتار برخی دانش آموزان، برای اوليا و دوستان هم کالسی شان قابل 

توجه بود.
برای نمونه، گزارش يکی از دانش آموزان چنين بود:

>يک روز ليوانی شکسته بودم. وقتی مادرم آمد، به او گفتم که 
خواهر کوچکم ليوان را شکسته است. از اين که بايد به خاطر اين 
سخن لوبيايی داخل شيشه می انداختم، بسيار ناراحت بودم. بنابراين، 

بعد هم  او گفتم.  به  را  خيلی زود پيش مادر رفتم و راستش 
باخوش حالی دويدم و لوبيا را بيرون آوردم. حاال سعی می کنم هر 

شب که می خوابم، در کنارم شيشه ای خالی داشته باشم.<
پس از آن، با اين که به آن ها گفتم می توانيد ديگر اين کار را 
انجام ندهيد، ولی دانش آموزانم مشتاقانه خواهان ادامه ی کار بودند. 
زيرا آموخته بودند که خوب بودن نه تنها کار سختی نيست، بلکه به 

سادگی انداختن يا برداشتن يک دانه ی نخود يا لوبياست.

مريم پدر و مادر نداشت و با عمه ی پيرش زندگی 
می کرد. او يک بار به مينا گفته بود: »خيلی دوست دارم 
برای يک بار هم که شده است، تولدم را جشن بگيرم.« 
و مينا با زيرکی تمام، تاريخ تولد او را حفظ کرده و با 

مادرش هماهنگ کرده بود تا...
هرچند کيک و هديه ها چيزهای قابل توجهی نبودند، 
خيلی  گرفتم.  بزرگی  درس  دانش آموزانم  از  من  ولی 
خوب بود اگر ما از حرف های ديگران اين چنين متأثر 
می شديم و برای خوش حالی يکديگر قدم برمی داشتيم. 
زمانی که همه با هم برای مريم شعر »تولدت مبارک« را 
می خوانديم، او از فرط خوش حالی ماتش برده بود. شايد 
هم داشت از تعجب شاخ در می آورد. همه ی ما از اين که 

مريم را خوش حال می ديديم، خرسند بوديم.
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چند پايه، چند بچه!

تعريف کلس چندپايه
مطلب با تعريف اين کالس ها آغاز می شود: »کالسی را که با 
حضور دانش آموزان دو يا چند پايه ی تحصيلی و با تدريس يک معلم 
تشکيل و اداره می شود، چندپايه می گويند. اين کالس ها عمدتًا در 
روستاها و به دليل به حد نصاب نرسيدن دانش آموزان در يک پايه 

تشکيل می شوند.«
خانم عزيزی، در ادامه ی اين نوشته، علت وجود کالس های چند 
پايه را افزايش مهاجرت از روستا به شهر بيان کرده و گفته است: 
»معمواًل حد نصاب تعداد دانش آموزان را مسئوالن آموزشی تعيين 
می کنند. در حال حاضر، با روند روبه افزايش مهاجرت از روستاها به 
شهرها )که داليل خود را دارد(، زمينه ی تشکيل کالس های چند 
پايه، بيش از پيش فراهم شده است. از آسيب های موجود در اين 
کالس ها، وجود دانش آموزان در سنين و مهارت های متفاوت و سطح 

رشد و توان يادگيری ناهمگون است.«

مشکلت خاص و جنبی
بتول عزيزی، مشکالت کالس های چندپايه را به دو قسمت 

تقسيم و هر يک را توضيح داده است:
وسايل  کمبود  وقت،  کمبود  شامل:  خاص؛  مشکلت   .1
کمک آموزشی، مناسب نبودن محل مدرسه، کمبود سرانه ی ورزشی 

و نداشتن زمين مناسب، نبود محيط غنی و نبود هماهنگی بين 
آموزش و عملکردهای مدرسه.

2. مشکلت جنبی و وابسته به شرايط؛ شامل: سکونت 
نداشتن گروهی از معلمان در محل خدمت و رفت وآمد روزانه و 
پيامدهای آن مثل تأخير و غيبت، تعطيل شدن روزهای پنج شنبه در 
برخی مدارس، سنگينی حجم کار معلم مدرسه ی چند پايه، مسائل 
انضباطی، رعايت نشدن برنامه و نظم، عقب ماندن دانش آموزان به 

علت نارسايی های آموزشی و غيره.

شيوه ها و راهبردها
تدريس در کالس های چندپايه همواره به ابتکار نياز دارد و خانم 
عزيزی در اين باره روش هايی از جمله گروه بندی دانش آموزان در 
کالس و نيز راهبردهای ويژه ی يادگيری خواندن را به رشته ی تحرير 
درآورده است که به دليل اهميت و کمبود فضا، صرفًا به مورد آخر 

اشاره می شود.
در راهبردهای ويژه ی يادگيری خواندن بايد:

 به ايجاد فرصت برای بلند خواندن در چارچوب چهار مهارت 
عمده ی شنيدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن توجه شود.

 در ارائه ی مواد خواندنی خوب و بر انگيزنده که به زمينه های 
فرهنگی توجه و آگاهی ايجاد کند، کوشش شود.

چند راهکار از يک آموزگار کلس چند پايه
 برای رفع مشکلت و بهينه سازی اين کلس ها

بتول عزيزی، آموزگار کالس پنج پايه ی دبستان شهيد احمد نوری، شهرستان تيران و کرون

اشاره
داشتن کالس های چند پايه، به خودی خود از مشکالت نظام آموزش وپرورش کشور محسوب می شود. 
حال وجود دانش آموزان ديرآموز يا دانش آموزان مهاجر که دست کم در اوايل دوره دچار مسائل ارتباطی و 
آموزشی می شوند، بر دشواری تدريس در چنين کالس هايی می افزايد. در نوشته ی بتول عزيزی، آموزگار 
يكي از     كالس هاي چند پايه، عالوه بر تعريف اين کالس ها، به داليل تشکيل آن ها و نوعی آسيب شناسی 
پرداخته شده و راهکارهايی را برای رفع مشکالت و بهينه سازی اين کالس ها ارائه شده است. خالصه ای از اين 

نوشته ی طوالنی را در پی می خوانيد.



 دوره ی 13
 شماره ی 3

 آذر88
23

 مطالعه ی آزاد و مواد خواندنی غيردرسی، مورد توجه و تشويق 
قرار گيرد.

ارتباط بين مدرسه و خانه، يعنی توجه به خانواده   به بهبود 
به عنوان پشتوانه ی دانش آموز، دقت شود.

 تلفيق فعاليت های يادگيری و خواندن ديگر متون درسی، در 
برنامه ی کالسی گنجانده شود. 

 استفاده ی نظا م مند از راهکارهای متفاوت برای کمک به بازشناسی 
واژگان در طول کالس، مورد عنايت باشد.

توجه داشته باشيم که راهبردها نه تنها در مورد خواندن، که در 
مورد ساير درس ها مثل رياضيات و انشا نيز دستور العمل دارد.

هم چنين استفاده ی بهينه از زمان برای پيشرفت کالس و احيانًا 
جلوگيری از افت تحصيلی و شناخت عوامل مخرب کالس هم مهم 

است.
خانم عزيزی در مقاله ی خود پيشنهادهای جالبی را در مورد 

کالس های چندپايه مطرح می کند:
ـ ترکيب کالس های چند پايه به نحوی باشد که معلم وقت و 
زمان کافی برای رسيدگی به تک تک درس ها را داشته باشد و در 
همه ی مراحل تدريس، به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه کند. 
اختيار  در  بيش تری  امکانات  آموزش وپرورش،  مسئوالن  ـ 
مدارس چند پايه و معلمانشان بگذارند و آن ها را تحت حمايت 

قرار دهند.
ـ با اوليا جلسات مستمر تشکيل و از نظرات آن ها استفاده شود. 
اگرچه اکثر اوليای روستايی، بيشتر از پنج کالس سواد ندارند، اما 
توجه به دانش آموزان در منزل، می تواند مفيد باشد. چرا که معلم با 
توجه به حجم کاری زياد، ممکن است درست نتواند عقب ماندگی 

درسی دانش آموزان را بررسی کند.
ـ معلم برای هر دانش آموز پرونده ی خاصی تهيه کند. هرچند 
ممکن است اين کار وقت گير باشد، اما به اين طريق، معلم می تواند 
يا  استعداد  برای  لزوم  صورت  در  و  بشناسد  بهتر  را  دانش آموز 
عقب ماندگی او برنامه ريزی کند و به تقويت روحيه و خودباوری او 

بپردازد.
ـ معلم در ابتدای سال تحصيلی، برنامه ی هفتگی کالس را به 
دانش آموزان و اوليای آنان بدهد و برنامه هايش و نيز انتظارات خود 
را از اوليا و فرزندانشان و هم چنين روش ها و نحوه ی ارزش يابی های 

فردی و گروهی، برای آنان بيان کند.
ـ به معلمان کالس های چندپايه، امتياز و مزايای حقوقی تعلق 

گيرد.
ـ معلم از تغييرات کتاب های درسی به نفع بچه ها بهره بگيرد. 
آسمانی  هديه های  و  بنويسيم  و  بخوانيم  کتاب های  که  اکنون 
تغييرکرده است، می توان دروس مشترک در پايه های گوناگون را با 
هم تدريس کرد. مثالً  باغچه بان در پايه های چهارم و پنجم يا نماز 

آيات که سال گذشته در دو پايه تکرار شده بود و...

ـ اوقات فراغت دانش آموزان را غنی کنيم و از طريق پاداش و 
جايزه انگيزه ايجاد کنيم.

ساعت  يک  در  کالس،  همه ی  برای  تربيت بدنی  ساعات  ـ 
مشخص در نظر گرفته شود تا هم بچه ها ورزش کنند و هم معلم بر 
آن ها نظارت داشته باشد. به عبارت ديگر، زنگ ورزش همه ی پايه ها 

با هم و يکی باشد.
ـ درس هنر که شامل نقاشی، خطاطی، کاردستی، سرود، نمايش 
و... است، برای کليه ی پايه ها در يک زمان اجرا شود و دروس مهم 

مثل هنر و ورزش، فدای دروس ديگر نشوند.
ـ درس انشا که در کالس های اول تا چهارم در کنار کتاب 

بنويسيم است، يک روز در هفته به صورت کار با کليه ی پايه ها که 
شامل کتاب بنويسيم، جمله سازی، کتاب خوانی، مطالعه ی مجالت 
رشد کودک، نوآموز و دانش آموز است، در نظر گرفته شود تا مهارت 

کتاب خوانی نيز در دانش آموزان تقويت شود.
ـ کتاب خانه ی آموزشگاه فعال باشد و به کليه ی دانش آموزان 
از پايه ی اول تا پنجم کتاب داده شود تا اوليا همه ی بچه ها کتاب 

بخوانند. اين کار باعث غنی شدن گنجينه ی لغوی آن ها می شود.
ـ برای معلمان کالس های چند پايه متناسب با پايه هايی که 

تدريس می کنند، دوره های ضمن خدمت برگزار شود.
ـ جشنواره های الگوهای برتر تدريس در کالس های چندپايه 
برگزار شود و طرح های نو و ابتکاری معلمان اين کالس ها انتخاب 

و تشويق شود.
ـ داوران از ميان معلمانی که خود چند پايه تدريس کرده اند، 

انتخاب شوند.
ـ از معلمان با انگيزه و دارای مهارت کافی در اداره ی کالس های 

چندپايه، استفاده شود.
ـ گروه آموزشی ويژه ی کالس های چند پايه تشکيل شود.

ـ فيلم های آموزشی تهيه شود و در آموزشگاه از آن ها استفاده ی 
بهينه به عمل آيد.

ـ در رشد و پيشرفت فعاليت های کالس های چندپايه از نظرات 
متخصصان تعليم و تربيت استفاده شود.

خانم عزيزي با دانش آموزان كالس چند پايه ي خود در حال صرف غذا
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باغچه ی آموزشی 
در کلس درس

توجه،  مستلزم  مدرسه  در  يادگيری 
مشاهده، يادسپاری، فهميدن، تنظيم هدف ها 
و مسئوليت پذيری دانش آموزان است. چنين 
فعاليت های شناختی، بدون مشارکت و درگيری 
معلمان  نيست.  امکان پذير  يادگيرنده  فعال 
طبيعی  اشتياق  به  کردن  توجه  با  می توانند 
موضوعات  درک  و  کشف  در  دانش آموزان، 

جديد به آنان کمک کنند.
به اين منظور، می توان با ايجاد محيط های 
برای  را  دانش آموزان  چالش انگيز،  يادگيری 
مشارکت فعال ترغيب کرد و با فراهم ساختن 
فرصت فعاليت های عملی نظير تجربه، آزمايش 
و مشاهده، به کودکان اجازه داد تا در يادگيری 
برخوردار  پايداری  يادگيری  از  و  سهيم  خود 

شوند.
باغچه ی آموزشی کالس، يکی از فعاليت هايی 
بود که ضمن آن و با ياری خداوند منان، توانستيم 
خاک  بخش  پنجم،  پايه ی  علوم  درس  در 
زندگی بخش، آموزش پايداری برای دانش آموزان 

خود فراهم آوريم.
و  به طول  ابتدا جعبه ای  کار،  اين  برای 
عرض يکی از پنجره های کالس به ارتفاع 10 
سانتی متر، طول 150 سانتی متر و عرض 35 
سانتی متر تهيه و آن را به سه قسمت مساوی 
تقسيم کرديم. جعبه را جلوی پنجره ی کالس 
قرار داديم. همراه دانش آموزان، هر قسمت را 
با يکی از خاک های ماسه ای، رس و باغچه، 
گياهانی  دانه های  کرديم.  کاشت  آماده  و  پر 
مثل لوبيا، عدس و نخود و بذر تربچه را که 
دانش آموزان قباًل تهيه کرده بودند، بين آن ها 
با  دانش آموزان  تک تک  تا  کرديم  تقسيم 
کاشتن چند دانه، خود را در فعاليت باغچه ی 

کالسی سهيم بدانند.
رس  ماسه ای،  خاک های  از  قسمت  هر 
و باغچه، به کاشت چهار نوع دانه ی گياهان 
مذکور اختصاص داده شد و طبق برنامه هر 

روز يک نفر مسئول آب دادن باغچه شد.
برای پرورش مهارت های مشاهده، اندازه گيری، 

فعاليتی برای تدريس بخش خاک زندگی بخش در علوم پايه ی پنجم ابتدايی

استنباط و پيش بينی کردن که سبب می شود 
آگاهانه و هدفمند در  به صورت  تا دانش آموزان 
افزايش  و  اطالعات  جمع آوری  جست و جوی 
دانش خود برآيند، فرمی را طراحی و در اختيار 
گروه قرار دادم تا همه ی دانش آموزان با مشارکت 
و هم فکری اعضای گروه خود، به صورت روزانه و 

با مشاهدات دقيق، آن را کامل کنند.
پنجم  کالس  دانش آموزان  کار،  اين  با 
ابتدايی مدرسه ی شهيد شکری شهرستان 
نقده، به صورت عملی و با عالقه، ميزان رشد 
متفاوت  خاک های  در  را  گوناگون  گياهان 

مشاهده و تجربه کردند.
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آمنه جنت نيا
آموزگار پایه ی پنجم، دبستان شهید شکری نقده

فعاليتی برای تدريس بخش خاک زندگی بخش در علوم پايه ی پنجم ابتدايی

نوع گیاهنوع خاک
تاریخ 

جوانه زدن
طول ساقه گیاه

مشاهده ی گیاه بعد از یک ماهتعداد شاخهتعداد برگدر 5 روز

چه
باغ

ک 
خا

لوبیا

نخود

عدس

تربچه

ای
سه 

 ما
ک

خا

لوبیا

نخود

عدس

تربچه

س
ک ر

خا

لوبیا

نخود

عدس

تربچه

فرم ثبت مشاهدات باغچه ی کلس                    پايه ی پنجم ابتدايی                    مدرسه شهيد شکری
اسامی اعضای گروه شماره:

1. موضوع مورد مطالعه: ميزان رشد گياهان در خاک های گوناگون
2. کاری که انجام داديم:

3. چيزهايی که مشاهده کرديم:

به نام خدا

تذکر: توجه به زمان انجام فعاليت و دمای محيط نيز که از متغيرهای مهم در رشد گياه است، ضروری است.
4. آن چه آموختيم:

5. آن چه دوست داريم بياموزيم:

نظر آموزگار
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به آقا گاوه سلم كنيم
حال خورشيد خانم را 

سيد احمد شوشتري
آموزگار پایه ي اول، ناحیه ي 2 شهرري

دليل اين كه كودكان، اشياي بي جان را جان دار و حيوانات را 
مانند انسان ناطق مي دانند، موضوعي به نام جان دارپنداري است؛ 
نهاده  نام  »آنيميسم كودك«  را  آن  پياژه  كه  همان خصوصيتي 

است.1
جان دار پنداري، تمايلي است كه ضمن آن كودك مي كوشد 
به اشياي بي جان شعور بدهد و هر متحركي را زنده تصور كند.2 
ندارند  زيادي  و تجربه هاي  واقع، كودكان خردسال، اطالعات  در 
تا تفاوتي بين اشياي جان دار و بي جان قائل شوند. كودك تصور 
آن  با  و  درك  را  اطراف  محيط  خودش  كه  همان گونه  مي كند، 
ارتباط برقرار مي كند، اشيا و پديده هاي ديگر نيز همانند او عمل 
مي كنند. خيلي مشكل است كه بگوييم، تفكر جان دار پنداري به 

اين دليل شروع مي شود كه كودكان خردسال قادر نيستند تصورات 
ذهني خود را به زبان بياورند. لذا بايد افكار آنان در عمل به نمايش 
درآيد. انديشه ي جان پنداري از حدود دو سالگي شروع مي شود، 
در سنين چهار پنج سالگي به اوج خود مي رسد و پس از آن با 
سرعت رو به كاهش مي گذارد. مسلمًا كودكان سنين كودكستاني 
و پيش دبستاني، در خانواده، از زمينه ي مساعدي براي تمايل به 

داشتن انديشه ي جان دارپنداري برخوردارند.3
تلويزيوني،  برنامه هاي  را تشويق مي كند كه  خانواده كودك 
به ويژه برنامه هاي كودك را تماشا كند؛ برنامه هايي كه در آن ها 
آدم ها  مثل  اشياي  و  ستاره ها  حيوانات،  گل ها،  اسباب بازي ها، 
رفتار مي كنند و مانند آن ها حرف مي زنند. زماني هم كه پدر و 

مروري كوتاه بر پديده ي آنيميسم يا جان دار پنداري

در دانش آموزان دوره ي ابتدايي
بپرسيم ...

آيا تا به حال به دانش آموزان كلس اولي خود فرصت داده ايد به آقا گاوه سلم كنند؟!
آيا تا به حال به عنوان يك آموزگار ابتدايي، برنامه هاي كودك تلويزيون را ديده ايد؟ چرا در 
برنامه هاي كودكانه، اكثر شخصيت ها حيوان هستند؟ و چرا حيوانات در آن ها حرف مي زنند؟ 
راستي، در كلس شما آقا كلغه براي شما خبر مي آورد؟ چرا دانش آموزان شما خورشيد را خانم 

مي پندارند؟ و...
يكي از همكارانم تعريف مي كرد: »يك لنگه كفش دختر سه ساله ام بيرون در منزل جا ماند. 
لنگه ي ديگر داخل بود. در اين حال دخترم گفت: »لنگه ي كفشم بيرون در تنهاست. اجازه بده 
لنگه ي ديگر را هم پهلوي او ببرم. وقتي كه اين كار را انجام داد، خطاب به كفشش گفت: خوب 

شد، ديگه تنها نيستي!«
به نظر شما چرا آن دختر مهربان چنين فكر مي كرد؟

در اين نوشتار، مؤلف قصد دارد اين پرسش ها را به بحث و بررسي بگذارد.
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مادر كودكان را مثاًل از لگد زدن به در و ديوار منع مي كنند يا 
مثاًل مي گويند: »استكان را پرت نكن، دردش مي آيد«، انديشه ي 

جان دارپنداري را در آن ها تقويت مي كنند.
بدون ترديد، جان دارپنداري پديده ها يا اشياي بي روح، نوعي 
احساس خوشايند و رضامندي دروني را براي كودك به همراه دارد. 
جان دارپنداري بازي هاي آن ها را بانشاط تر مي كند؛ به خصوص در 
دوراني كه كودكان نمي توانند با اطرافيان بازي كنند. زماني كه 
كودك با كسب مهارت هاي اجتماعي مي تواند با ديگران ارتباط 
بيشتري برقرار كند، رغبت او به بازي با اسباب بازي كمتر مي شود. 
اجتماعي  مهارت هاي  رشد  براي  مانعي  تنها  نه  جان دارپنداري، 
نيست، بلكه كودك با نشان دادن احساس همدلي و هم دردي با 
اشيايي كه آن ها را در تخيل خود جان دار مي پندارد، مي آموزد كه 
در موقعيت هاي گوناگون با ديگران چگونه رفتار كند. وقتي كودك 
با الاليي، عروسك خود را مي خواباند، ترس او از تنهايي كاهش 

مي يابد.
جان دارپنداري ، نشانه ي تفكر است

ظهور  توأمان  خالقيت،  و  تخيل  كودكان،  جان دارپنداري  در 
تفكر  نشانه هاي  از  يكي  عبارت ديگر، جان دارپنداري  به  مي كند. 

كودكانه به حساب مي آيد.4
و  كودك  نويسندگان  كودك،  فيلم سازان  و  برنامه سازان 
توليدكنندگان اسباب بازي و خوراكي، از اين ويژگي  كودكان به خوبي 
استفاده مي كنند. ولي آيا ما آموزگاران، به ويژه معلمان اول ابتدايي 

هم، از آن استفاده مي كنيم؟!

البته اين موضوع فقط به كودكان مربوط نيست. شاعران و 
خيال انگيز  و  هيجان  ايجاد  براي  گاهي  هنرمند،  نويسندگان 
كردن نوشته هاي خود و زيبا ساختن آن ها، به پديده هاي بي روح، 
شخصيت، حركت و روح مي بخشند؛ مثاًل به جاي اين كه بگويند: 
»شكوفه ها در بهار باز مي شوند«، مي گويند: »شكوفه ها در بهار به 
روي جهانيان لبخند مي زنند.« اين موضوع، البته از آرايه هاي ادبي 
است كه به آن صنعت تشخيص، شخصيت بخشي يا جان بخشي به 

اشيا نيز مي گويند.5
مي گويند: لئوناردو داوينچي در شب هاي باراني، لكه هايي 
را كه بر اثر رطوبت روي ديوارها نقش مي بست، تماشا مي كرد و 
به توصيف تصاويري كه مي ديد، مي پرداخت و حتي آن ها را نشان 
مي داد. همين طور در ترك هاي ديوار، چين و شكن  آب هاي راكد را 

مشاهده مي كرد يا در ابرها، تصاوير و مناظري را مي ديد.

نمونه هايي از موارد استفاده از جان دارپنداري در تدريس 
پايه ي اول

1. در تدريس نگاره ها: به هر تصويري كه در كتاب مي بينيم، 
سالم مي كنيم. با آن حرف مي زنيم و در مورد نشانه ي اول يا آخرش 
صحبت مي كنيم. به اين ترتيب، دانش آموزان نيز با نگاره ي مورد 

نظر صحبت مي كنند.
گاوـ  گاووو

معلم: »آقا گاوه سالم!«
ـ بچه ها: »آقا گاوه سالم!«
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ـ بچه ها صداي آخر كلمه ي گاو چيه؟
ـ و و و و و و

2. در تدريس نشانه ها: به اين ترتيب كه مثاًل نشانه هايي را 
كه دو شكل دارند، خواهر و يا برادر يا دو برادر و يا دو خواهر معرفي 
مي كنيم و از زبان هاي آن ها مي گوييم در كجاي كلمه مي آيند و 

اسمشان چيست. مثاًل: نشانه ي »س«. 
را  جديد  نشانه ي  خانه ي  دِر  الفبا،  خانه ي  به  مي رويم  اول 

مي زنيم: تق تق تق
س: »كيه كيه در مي زنه،  در و با لنگر مي زنه؟«

ـ منم منم، آقا معلم!
ـ چه كار داريد؟

ـ ببخشيد، دانش آموزان كالس گيالس خورده اند. مي گويند، 
صداي آخر گيالس »س س س س« است، مي  خواهيم با شما آشنا 

شويم. مي شه بياييد بيرون؟
ـ چند لحظه صبر كنيد، االن مي يام بيرون!

نشانه را از جدول مي آوريم، بيرون و از طرف او شروع مي كنيم 
به صحبت كردن.

ـ اسم من سين آخر و اسم برادرم سين غير آخر است. من 
فقط آخر كلمه ها مي آيم، ولي برادرم در همه جاي كلمه مي آيد، 
به جز آخر. سبد، اسب، سوت و درس را به كمك من و برادرم 

مي نويسند.
3. در تدريس خوا: در مورد خا، قصه اي به اين مضمون گفته 
مي شود: روزي »خ« و »ا« مي خواستند بروند مهماني. »و« گفت 
من هم با شما مي آيم. گفتند نمي شود. »و« گفت: براي چه. گفتند 

تو زياد سر و صدا مي كني. يك روز صداي واو مي دهي، يك روز 
صداي و مي دهي. يك روز او نوشته مي شوي و خوانده مي شوي 
و... . »و« گفت: قول مي دهم اين بار صدايي ندهم. اين شد كه در 
آن مهماني كه كلمه هاي »خواهر، خواب و خواهش« بودند، صداي 

»و« درنيامد.
از  بعضي  بود،  نشده  متداول  توصيفي  ارزش يابي  كه  قبل ها 
اشكال  در  را  خود  دانش آموزان  نمره هاي  خوش ذوق،  آموزگاران 
لحظه شماري  دانش آموزان  مي كردند.  طراحي  جالب  و  گوناگون 
مي كردند. يك نمره ي زيبا كه دهان، سر، دست و... داشته باشد، 

بگيرند.
ساير درس هاي  در  كه  است  بسيار  اين دست  از  مثال هايي 
دوره ي ابتدايي، از جمله علوم و رياضي هم مي شود از آن ها استفاده 

كرد.

زيرنويس
1. رضا كرمي نوري، روان شناسي تربيتي، تهران: نشر ايران، 1373، ص 
68 آنيميسم از واژه ي التين »anima« گرفته شده است كه به معني روح 

است و آنيميسم گرايش به روح دادن به اشياء و طبيعت است.
2. سوسن سيف و ديگران، روان شناسي رشد 1، تهران: سمت، 79، ص 

.82
 ،87 جام جم  تهران:  و خيال،  دنياي خواب  در  سفر  محمدي،  صابر   .3

ص 14.
4. نعمت اله موسي پور، يحيي طالبيان، پيوندهاي پنهان جان دارپنداري 
كودكان و تخيل شاعرانه، تهران: دانشكده ادبيات كرمان، 79، ص 119.

5. علي سلطاني گرد فرامرزي، آيين نگارش، تهران: چاپ و نشر ايران 73، 
ص 155.



 دوره ی 13
 شماره ی 3

 آذر88
29

ماست بنديپنجمي ها!
شهين موالنايي؛ آموزگار دبستان یادگار امام )ره(، ناحیه ي 3 کرج

در كتاب علوم پايه ي پنجم، بخشي به نام جان داران ساده وجود 
دارد كه در آن از باكتري هاي مفيد بحث شده است. براي آموزش اين 
مفهوم، كار عملي تبديل شيرها به ماست را در مدرسه انجام دادم. با 
اين كار، به نتايج مثبتي در ارتباط با آموزش اين مفهوم دست يافتم. 
در واقع، با آموزش يك مبحث علمي، يك مورد از مهارت هاي زندگي 

را آموزش دادم.

روش كار
پس از تدريس مبحث باكتري ها، از دانش آموزان مي خواهم به 
همراه خود شير به مدرسه بياورند. شيرها را در ظرف تميز مي ريزيم 
و در آزمايشگاه مدرسه، روي حرارت گرم مي كنيم. پس از اين كه شير 
به اندازه ي كافي گرم شد، از گروه ها مي خواهم آن ها را در ظرف هايي 
كه براي درست كردن ماست آماده كرده اند، بريزند و به آن مايه ي 

ماست بزنند.
سپس درپوش مناسبي روي ظرف ها قرار مي دهيم. رويشان را با 

پارچه اي تميز مي پوشانيم. چند ساعت ظرف ها را در جايي گرم و به 
همين حالت قرار مي دهيم تا شير به ماست تبديل شود. 

دانش آموزان همه ي اين مراحل را به صورت عملي انجام مي دهند. 
در حين انجام كار با مشورت گروهي و اطالعات خود دانش آموزان، 
بايد تا حدي  به تمامي سؤاالت پاسخ داده مي شود؛ مثاًل: چرا شير 
گرم باشد؟ چرا بايد به آن مايه ي ماست زد؟ چرا بايد روي ظرف ها را 

پوشاند؟ 
پس از اين كه شير به ماست تبديل شد، ظرف ها را در يخچال 
دانش آموزان  روز،  آن  فرداي  ببندد.  ماست  تا خوب  مي دهيم  قرار 
ماست  با  و  مي آورند  كالس  به  معطر  سبزي هاي  و  نان  مقداري 
دست ساز خودشان، ماست و خيار، ماست و نعنا، ماست چكيده، دوغ 
و... درست مي كنند و صبحانه اي مي خورند. بنابراين، در طول يك تا 
دو ساعت كاري، هم مفهومي را آموزش داده ايم، هم مهارتي را در 
دانش آموزان پايه گذاري كرده ايم كه مي تواند در زندگي به كارشان 

بيايد.
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فاطمه ملكي جبلي
کارشناس ارشد و مدرس ریاضیات
 مرکز تربیت معلم زینبیه ي پیشوا

چرا شمارش با انگشتان دست 
طي ساليان متمادي تدريس در كالس هاي ضمن خدمت براي 
همكاران دوره ي ابتدايي، مهم ترين سؤال آن ها درباره ي شمارش با 
انگشتان دست توسط دانش آموزان پايه هاي اول، دوم، سوم و تعداد 
كمتري حتي در پايه هاي چهارم و پنجم ابتدايي بود. در ابتدا پاسخ 
خاصي در اين مورد نداشتم، جز اين كه براي از بين بردن اين عادت 
نبايد به زور متوسل شد، زيرا نه تنها نتيجه ي مثبتي در بر نخواهد 
داشت، بلكه باعث خواهد شد دانش آموزان دچار اضطراب و ترس 
شوند و درصدد يافتن راه هاي پنهاني براي استفاده از انگشتان برآيند 

)استفاده از انگشتان دست در جيب يا استفاده از انگشتان پا ...(.
از  مباحثي  كردم،  خواهش  همكاران  از  مدت  اين  البته طي 
كتاب هاي ابتدايي را تدريس كنند. در طول تدريس آن ها، متوجه 

نكات مشتركي شدم كه به طور خالصه بيان مي كنم:
الف( اكثر اين عزيزان در زمان تدريس عددنويسي در پايه ي اول 
ابتدايي، براي رسم الخط اعداد اهميتي بيشتر از مفهوم مجزاي اعداد 
قائل بودند، به طوري كه بعضي از آن ها بيان مي كردند در زماني كه 
عدد دو را آموزش مي دهيم، اگر دانش آموزان با توجه به اطالعات 
قبلي، ابتدا پيش خود از يك تا دو بشمارند و بعد  بگويند دو، اشكالي 
ندارد، چون نيازي به نوشتن عدد يك ندارند. بلكه كافي است نام آن 
را بدانند كه اكثراً با توجه به اطالعات پيش از  دبستان، با آن آشنا 

هستند.
ب( اكثر آن ها براي آموزش صفحه ي 39 كه ترتيب اعداد يك تا 
5 را آموزش مي دهد، ارزش قائل نمي شدند، چون در صفحات قبل، 

براي آموزش اعداد از مفهوم ترتيبي اعداد استفاده كرده بودند.
پ( صفحات 70 و 69 كه افرازهاي اعداد يك تا 5 را آموزش 
مي دهند، به نظر آن ها بسيار ساده بود، چون دانش آموزان جمع را در 
صفحات قبل خوانده بودند و در اين صفحه كار را ساده تر مي كردند و 
همه ي جمع ها را از روي شكل آموزش مي دادند. تعداد كمي از معلمان 
براي آموزش اين صفحات تعدادي براي مثال دكمه، نخود، لوبيا و... را 
به دانش آموزان مي دادند و از آن ها مي خواستند كه وسايل داده شده 
را به دو دسته ي مجزا تفكيك كنند تا بفهمند جمع چه اعدادي 5 

مي شود. ولي باز هم به سرعت از اين صفحات مي گذشتند.
ت( براي آموزش جمع اعداد، به طور مثال دو مداد در يك 
دست و سه مداد در دست ديگر مي گرفتند و بيان مي كردند چند 
مداد در دست چپ من است، بشماريد. دانش آموزان مي گفتند، 
يك، دو و سپس معلم مي پرسيد: چند مداد در دست راست من 
است؟ بشماريد. و دانش آموزان بيان مي كردند: يك، دو، سه. سپس 
معلم مي گفت: روي هم چند مداد در دست من است؟ بشماريد. 
دانش آموزان مي شمردند: يك، دو، سه، چهار، پنج. به عبارت ديگر، 
معلم براي آموزش جمع ساده ي 5=3+2، دانش آموزان را سه بار با 

مروري بر روش هاي 

علمي و تجربي در 

زمينه ي آموزش رياضي 

با انگشتان دست
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مفهوم ترتيبي اعداد مواجه مي كرد.
با توجه به آن چه گفته شد، به اين نتيجه رسيدم كه اشكال 
شمارش با انگشتان دست، ريشه در روش هاي آموزش معلمان دارد 
و دانش آموزاني كه مرتب ناچار به استفاده از انگشتان دست هستند، 
مفهوم ترتيبي اعداد را مي دانند، ولي مفهوم مجزاي اعداد را نمي دانند. 
لذا بعد از چند سال، روش هاي زير را براي از بين بردن اين مشكل 

دانش آموزان، به آن ها پيشنهاد كردم: 
1. هنگام آموزش اعداد، خصوصاً تا عدد پنج و اگر دانش آموزان 
به حد كافي توان داشته باشند تا آموزش عدد 10، به دانش آموزان 
اجازه ي شمردن ندهيم. به عبارت ديگر، مثاًل براي آموزش عدد 2، 
اشكال متفاوت را به دانش آموزان نشان مي دهيم و آن ها مي گويند 
دو شيء مي بينيم. اگر دانش آموزي از مفهوم ترتيبي كمك گرفت، 
سرعت تغيير اشيا را به قدري باال مي بريم كه دانش آموز فرصت 
شمردن از يك تا دو يا عدد مورد نظر را نداشته باشد و فقط فرصت 
كند بگويد اين دو تاست و يا اين دو تا نيست. پس از اين كه همه ي 
دانش آموزان مفهوم اين عدد را متوجه شدند، رسم الخط عدد 2 را به 

آن ها آموزش مي دهيم. 
2. براي آموزش مباحثي از كتاب رياضي كه در آن ها مفهوم 
ترتيبي اعداد بيان شده است، مي توان از بلوك هاي ساختمان سازي 
دانش آموزان و يا از كتاب هاي رياضي استفاده كرد. بدين صورت 
كه معلم دو كتاب را در يك گوشه و چهار كتاب را در گوشه ي 
ديگري روي هم مي گذارد؛ به گونه اي كه اين دو مجموعه كتاب 
از هم فاصله داشته باشند. بعد از دانش آموزان مي خواهد تعدادي 
كتاب روي هم بگذارند كه از كتاب هاي مجموعه ي اول بلندتر و 
از كتاب هاي مجموعه ي دوم كوتاه تر باشند )الزم به ذكر است كه 
كليه ي دانش آموزان مفهوم بلندي و كوتاهي را با توجه به بازي هاي 
خود، مثاًل بازي باال بلندي، مي دانند(. در اين مرحله، دانش آموز مجبور 
مي شود سه كتاب را روي هم بگذارد. سپس از دانش آموز مي خواهيم 
تعدادي كتاب روي هم بگذارد كه از مجموعه ي اول كتاب ها كوتاه تر 
باشد. دانش آموز مجبور مي شود فقط يك كتاب را بردارد. در مرحله ي 
بعد به او مي گوييم، اگر اين ها پله  باشند، پله ي آخر را بساز و او حتمًا 
پنج كتاب را روي هم مي گذارد. و حاال همه با هم مي شمارند: يك، 

دو، سه، چهار، پنج.
3. براي آموزش مبحث افراز اعداد، معلم حداقل به سه جلسه 
كالس نياز خواهد داشت )يك جلسه آموزش افراز 5، يك جلسه 
آموزش افراز 4 و يك جلسه آموزش افراز 3، 2 و 1(. براي آموزش 
افرازها، از نوعي بازي ساده كمك مي گيريم. مثاًل در يك جلسه به 
دانش آموزان آموزش مي دهيم، به تعداد مدادهايي كه من باال نگه 
داشته ام توجه كنيد و شما هم تعدادي مداد باال نگه داريد كه با 

مدادهاي من 5 مداد شود. 

بعد از چند بار بازي بين معلم و كليه ي دانش آموزان، معلم 
آن ها  از  و  مي كند  تقسيم  نفره  دو  گروه هاي  به  را  دانش آموزان 
مي خواهد به همين صورت با هم بازي كنند. مثاًل بازي را 20 بار 
نفر اول شروع كند و نفر دوم جواب دهد و سپس 20 بار نفر دوم 
بازي را شروع كند و نفر اول جواب دهد. براي هر جواب درست هم 
يك امتياز در نظر بگيرند تا در پايان بازي برنده مشخص شود )البته 
مي توان براي انجام اين بازي از دانش آموزان خواست كه هر يك پنج 
عدد كارت مستطيل شكل به طول و عرض 15 و 10 سانتي متر 
داشته باشند كه روي كارت اول 1 شكل، روي كارت دوم 2 شكل ... 
و روي كارت پنجم 5 شكل رسم شده باشد و هر دانش آموز به جاي 
نشان دادن مدادهاي خود، كارت موردنظر خود را به هم گروهي هايش 

نشان دهد(. 
بعد از تقريبًا نيم ساعت كه از كالس و بازي گذشت، معلم مجدداً 
از دانش آموزان مي خواهد بازي را با او ادامه دهند. تعدادي وسيله به 
دانش آموزان نشان مي دهد و آن ها موظف اند به قدري وسيله نشان 
دهند كه كل وسيله ها به پنج عدد برسد. البته در اين مرحله معلم 
شروع به يادداشت كردن روي تخته ي كالس مي كند. به اين ترتيب، 
عبارات 1+4، 4+1، 3+2، 2+3، 5+0 و 0+5 روي تخته نوشته خواهد 
شد. به عبارت ديگر، در اين مرحله دانش آموزان كليه ي جمع هايي 
را كه جواب 5 خواهند داشت، يادگرفته اند.  يا به عبارت واضح تر، 
همان طوري كه در پايه ي سوم راه هايي براي حفظ كردن جدول 
اول، جدول جمع  پايه ي  ياد مي دهيم، در  به دانش آموزان  ضرب 
)جدول افرازهاي اعداد( را به دانش آموزان ياد مي دهيم و به روش هاي 
بيان شده به آن ها كمك مي كنيم آن را حفظ كنند. در جلسات بعد 
نيز از  همين شيوه براي آموزش مابقي افرازها استفاده مي شود. با اين 
شيوه، دانش آموزان عالوه بر يادگيري افرازها، براي يادگيري تفريق و 

حتي مجهول يابي در جمع نيز آماده مي شوند.
4. براي آموزش جمع اعداد با صفر نيز از بازي استفاده مي كنيم. 
به اين ترتيب كه ابتدا سه سيب قرمز و دو سيب زرد پاي تخته 
قرار مي دهيم و براي آن ها يك جمع مي نويسيم: 5=2+3. يكي از 
از  يكي ديگر  و مي نويسيم 4=3+1.  برمي داريم  را  زرد  سيب هاي 
سيب ها را برمي داريم و مي نويسيم 3=0+3. در مرحله ي بعد، چهار 
سيب قرمز و دو سيب زرد را پاي تخته قرار مي دهيم و همان كار را 
تكرار مي كنيم. بعد از نوشتن 4=0+4، روي يك كارت عالمت + ، روي 
كارت ديگري عالمت 0 و روي كارت سوم عالمت = را مي نويسيم و 
آن ها را به صورت » = 0+ « پاي تخته قرار مي دهيم. سپس يكي از 
دانش آموزان پاي تخته مي آيد و در سمت چِپ عالمت + هر عددي 
كه بخواهد مي نويسد و معلم همان عدد را در سمت راست مساوي 
مي نويسد. بعد از چند بار انجام اين بازي، دانش آموز متوجه مي شود 

كه معلم كار او را در سمت راست تساوي تقليد مي كند. 
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سپس معلم و دانش آموز جابه جا مي شوند و معلم در سمت چِپ 
عالمت جمع، هر عددي را كه دوست داشت، مي نويسد و مسلمًا 
دانش آموز با توجه به بازي هاي قبلي، همان عدد را سمت راست 
مساوي مي نويسد. حتي در يك مرحله ممكن است معلم يك عدد 
چند رقمي در سمت چپ عالمت جمع بنويسد. هر چند ممكن 
است دانش آموز قادر به خواندن عدد نوشته شده نباشد، ولي با توجه 
به بازي هاي قبلي، همان عدد را در سمت راست عالمت مساوي 
مي نويسد و متوجه مي شود كه حاصل ضرب هر عدد در صفر، برابر 
با خود همان عدد است. البته معلم مي توانست از قبل دو مجموعه 
كارت آماده كند كه  روي هر جفت از اين كارت ها يك عدد نوشته 
شده باشد و يك مجموعه از آن ها را در دست خود نگه دارد و يك 
مجموعه از آن ها را به دانش آموز بدهد؛ به طوري كه هر كارتي كه 
در دست معلم هست، همانند آن در دست دانش آموز باشد. به اين 
ترتيب مي توان به جاي نوشتن و پاك كردن روي تابلوي كالس، 
كارت ها را روي تابلو چسباند و با اين كار سرعت بازي و يادگيري 

را باال برد.

5. به معلمان پايه ي دوم پيشنهاد شد كه براي بيان يادآوري هاي 
ابتداي كتاب دوم، از همين شيوه ها استفاده كنند و در ادامه براي 
آموزش جمع هايي كه عامل هاي جمع، يك رقمي و حاصل جمع دو 

رقمي هستند، از وسايل و شيوه ي زير استفاده كنند. 
در اين شيوه، هر دانش آموز نياز دارد وسايل زير را همراه داشته 
باشد: يك صفحه ي مستطيل شكل فلزي كه آهن ربا قابليت جذب 
آن را داشته باشد، به همراه 10 عدد شكل كه ممكن است اشكال 
هندسي، شخصيت هاي كارتوني مورد عالقه  ي دانش آموزان، اشكال 
اتومبيل و... باشد كه پشت هر يك از آن ها يك آهنربا چسبيده باشد. 
اندازه ي اين اشكال طوري است كه هر 10 شكل را بتوان به طور 

همزمان روي يك صفحه قرار داد. 
نحوه ي بازي به اين صورت است كه دانش آموزان به گروه هاي 
دو نفره تقسيم مي شوند. سپس نفر اول مثاًل هشت شكل بر روي 
صفحه ي فلزي خود و 7 كارت روي صفحه ي فلزي نفر دوم نصب 
مي كند. دانش آموز دوم موظف است، از صفحه ي فلزي با تعداد اشكال 
كمتر )در اين حالت از صفحه ي فلزي با 7 كارت( به قدري شكل 
بردارد و روي صفحه ي فلزي با اشكال بيشتر )در اين مثال صفحه ي 
فلزي با 8 كارت( قرار دهد. تا تعداد اشكال اين صفحه به 10 عدد 
برسد، به عبارت ديگر، بايد يك بسته ي 10تايي بسازد و چون روي 
صفحه ي ديگر 5 شكل باقي  مي ماند، بگويد يك بسته ي 10تايي و 5 

يكي مي شود 15 و به اين طريق حاصل7+8 را محاسبه  كند.
بعد از چندين بار بازي توسط دانش آموزان، در قدم بعدي معلم 
از دانش آموزان مي خواهد در هر گروه، نفر اول 5 شكل و نفر دوم 
7 شكل روي صفحه ي فلزي خود نصب كند و روي تابلوي كالس 
مي نويسد: 5+7. البته مثاًل، 7 را به رنگ قرمز و 5 را به رنگ سفيد 
مي نويسد. سپس از دانش آموزان مي خواهد بازي را در گروه خود 
انجام دهند. دانش آموزان از 5 شكل، 3 شكل را جدا مي كنند و كنار 
7 شكل قرار مي دهند. سپس معلم روي تابلوي كالس مي نويسد: 
)7+3(+2 كه )7+3( نشان دهنده ي روي يك صفحه قرار گرفتن 
3 شكل و هفت شكل است. 2 و 3 را به رنگ سفيد مي نويسد تا 
دانش آموزان تشخيص دهند، عدد 5 به 2+3 افراز شده است. عدد 7 
نيز هم چنان به رنگ قرمز نوشته مي شود. حال دانش آموزان صفحه ي 
فلزي با 3+7 شكل را يك بسته ي 10تايي مي خوانند و معلم نيز روي 
)7+3( خط مي كشد و باالي آن مي نويسد 10. بعد از آن دانش آموزان 
مي خوانند يك بسته ي 10تايي و 2 يكي مي شود 12 و معلم نيز 

مقابل )7+3(+2=7+5 مي نويسد مساوي 12.
شيوه هاي بيان شده در باال به همكاران توصيه شد. بعد از به 
كارگيري اين شيوه ها در كالس هاي درس، از اين عزيزان نظرخواهي 
اين شيوه ها هم عقيده  واقع شدن  مؤثر  با  آن ها  و همه ي  كرديم 

بودند.



مهارت های زندگی معلمی
دكتر ليال سليقه دار

اشاره
پژوهش های متعدد نشان داده اند که ويژگی هايی هم چون 
و  توانمندی ها  خودآگاهی و همدلی شاخص های اساسی 
ضعف های هر انسان است. اين ويژگی ها فرد را قادر می سازد 
که فرصت های زندگی اش را مغتنم شمرده، به خانواده و 
جامعه اش بينديشد، نگران مشکلتی که در اطرافش وجود 
دارد، باشد و به چاره انديشی بپردازد. مهارت های زندگی 
به عنوان واسطه ی ارتقای چنين ويژگی هايی می تواند فرد 
و جامعه را در راه رسيدن به اهداف فوق کمک كند. در 
ادامه ی سخن درخصوص مهارت های زندگی، در اين شماره 

به دو مهارت مهم خودآگاهی و همدلی پرداخته می شود.

شايد در دهه های گذشته، به دليل ساده تر بودن و پيش بينی پذير 
حتی  و  والدين  از  الگوپذيری  )کارامدی  اجتماعی  زندگی  بودن 
نسل های قبل تر از آن(، مهارت های زندگی به سادگی در طی رشد، 
آموخته می شدند و به آموزش مستقيم آن ها و توجه به رفتار همه ی 
افرادی که با کودک در ارتباط هستند، نيازی احساس نمی شد. اما 
امروزه توجه به مهارت های زندگی در تمامی افرادی که به نوعی 
در  کليدی  و  مهم  بخش  به عنوان  هستند،  ارتباط  در  کودک  با 

جامعه پذيری افراد در سراسر دنيا مطرح است.
در اين ميان، يکی از مهم ترين و پايه ای ترين مهارت ها، شناخت 
خود است؛ يعنی توانايی و ظرفيت فرد در شناخت خويشتن و نيز 
شناسايی خواسته ها، نيازها و احساسات خويش. اين مهارت از چنان 
اهميتی برخوردار است که در دين مبين اسالم نيز به آن تأکيد و 
توجه زيادی شده است. در دنيای معلمی نيز، خوداگاهی می تواند به 
توانمندی معلمی منجر شود که می داند چگونه از توانايی های خود 

در مناسب ترين حالت استفاده کند.
برای مثال، معلم آشنا به خود، نقاط قوت و ضعف خود را می شناسد 

و می داند که کدام يک از شيوه های تدريس را می تواند به خوبی و درستی 
اجرا کند. به همين علت، در انتخاب روش تدريس، به توانايی های 
خويش نيز توجه می کند تا بتواند رهبری يادگيری دانش آموزان را 
به شايستگی برعهده گيرد. بديهی است، اين خودشناسی موجب 
می شود که در ساير مراحل ارتباطی با دانش آموزان، مانند انتخاب 
رسانه ی آموزشی، انتخاب الگوی ارزش يابی و... نيز دقت کند و شرايط 

را متناسب با توانايی خود در نظر بگيرد.
ذکر مثال می تواند به روشن شدن مقصود مطلب کمک کند. 
چنان چه می دانيد، برای تدريس هر مفهوم، راه های گوناگونی وجود 
دارد و البته برای انتخاب هر راه، شرايط متعددی تأثيرگذار هستند. 
حال تصور کنيد که در يک کالس، آموزگار قصد دارد مخلوط و 
انواع آن را از طريق شيوه ی بديعه پردازی آموزش دهد. در اين رابطه، 
الزم است او فاکتورهای فنی مربوطه را بررسی کند و ميزان انطباق 

مهارت برای زندگی 
بخش دوميا زندگی برای کسب مهارت! 
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و تناسب يادگيری اين مفهوم را از طريق روش مورد نظر بسنجد. اما 
نکته ی مهم ديگر، ميزان توانايی او در ارائه و به کارگيری اين شيوه در 
کالس است. اين توانايی با محتوای روش مورد نظر و انتظاراتی که 
برای اجرای آن از معلم می رود، بستگی مستقيم دارد. برای مثال، در 
روش بديعه پردازی، معلم بايد از توانايی ذهنی بااليی برخوردار باشد، 
بتواند برای هر يک از مراحل قياس مستقيم، شخصی و يا تعارض 
دانش آموزان  مثال های  از  کند،  طرح  مناسبی  مثال های  فشرده، 
به درستی استقبال کند، آن ها را در ذهن تحليل کند و در صورت 
لزوم به آن ها جهت دهد. در اين روش، معمواًل توانايی ادبی تأثير 
فراوانی بر شيوه ی ارائه ی تدريس می گذارد و به هوش کالمی معلم 
بستگی بسياری دارد. بديهی است، معلمی که شناخت خوب و 
کاملی از خود داشته باشد، پيش از هر چيز توانايی خود را در نظر 
می گيرد و در صورتی که احساس کند به درستی از عهده ی انجام اين 

کار برنمی آيد، شيوه ی ديگری را انتخاب می کند.

آثار حاصل از شناخت خود در کلس درس
حال اين سؤال مطرح است که اگر بنا باشد آموزگاری پيش 
از اقدام به انجام کاری در کالس درس، توانايی های خود را در نظر 
بگيرد، ممکن است انجام برخی امور در کالس وی کنار گذاشته 
شود. برای مثال، در صورتی که با نحوه ی به کارگيری رايانه آشنا 

نباشد، از آن برای انجام امور تدريس خود استفاده نمی کند.

در پاسخ بايد گفت، وجود مهارت خودآگاهی در فرد، انگيزه 
و تحرک الزم را برای فراگيری و ساختن خود و نيز دانش افزايی 
و تالش برای پيشرفت ايجاد می کند. در حالی که چنين حالتی، 
برای کسی که از خود و توانايی های خود آگاهی ندارد، به صورت 
که  بود  اميدوار  می توان  بنابراين،  نمی افتد.  اتفاق  خودجوش 
دانش آموزان آموزگار خودآگاه نيز به تبعيت از معلم خود، تالش 

بيش تری برای حرکت روبه جلو دارند.
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هم چنين، مهارت خودآگاهی موجب می شود که فرد به تصوير 
واقع بينانه ای از خود برسد. اين تصوير به او کمک می کند که نقش های 
اجتماعی اش را نيز واقعی تر ببيند و لذا انتظارات امکان پذيری را از 
ايفای هريک از مسئوليت هايش از خود داشته باشد. اين حالت، 
شرايطی را فراهم می کند که استرس و اضطراب های ناشی از فشار 
محرک های بيرونی نيز کم شود. برای مثال، آموزگاری که از نقش 
معلمی خود تصوير روشنی دارد، می داند که انجام پژوهش از نوع 
تحقيق های  از  بيش تر  به مراتب  )اقدام پژوهی(،  تحقيق در عمل 
دانشگاهی با کار او هم خوانی دارد و واجد تأثيرگذاری باالتری است. 
بنابراين، هرگز انجام پژوهش دانشگاهی را، حتی به منظور دريافت 

امتياز شغلی، اولويت مهم کاری خود قرار نمی دهد.
در مثالی ديگر می توان به تداخل نقش های گوناگون اشاره کرد 
که امروزه در زندگی معلمان بيش از دهه های گذشته ديده می شود. 
مانند معلمی که عالوه بر معلمی، به ساير مشاغل نيز می پردازد. 
بديهی است، در چنين شرايطی، داشتن تصوير واقع بينانه از خود، 
به اولويت بندی درست وظايف و انجام بهترين کار در مناسب ترين 
زمان می انجامد شايد اين مثال تداعی کننده ی داستان ديرآشنای 
به  بنا  انجام وظايف شغلی خود،  بر  باشد که عالوه  زنان شاغل 
علت های گوناگون، با فشارهای ناشی از امور مربوط به خانواده نيز 
روبه رو هستند. داشتن تصوير واقع بينانه و روشن از خود، به اين 
دسته از افراد کمک می کند تا بدون مقايسه ی زندگی خانوادگی 
خود با سايرين و تنها با تکيه بر توانمندی های خود، انتظارات از خود 
را دسته بندی و اولويت بندی کنند و بنابر اهميت، به آن ها رسيدگی 
کنند. به همين علت است که چنين افرادی )در صورت بهره مندی از 
خودآگاهی(، از موفقيت های بيش تری برخوردار هستند و نتيجه ی 

تالش آن ها، معمواًل فرزندانی مستقل تر و آگاه تر است.

ساير اجزای مربوط به خودآگاهی
و  حقوق  شناخت  مقوله،  اين  در  ديگر  مهم  نکته ی  اما 
ايجاد  اثر شناخت خود  مسئوليت های فرد است که معمواًل در 
می شود. نکته ی حائز اهميت در اين جا، تأکيد بر شناخت حقوق 
افراد است. به اين معنی که ممکن است بسياری از افراد، بنابر داليل 
دينی و به خاطر ارزشمندی مفاهيمی چون ايثار و ازخودگذشتگی، 
از حقوق خود می گذرند. اين امر زمانی ارزشمند و تأثيرگذار است 
که فرد پيش از آن، به حقوق خود آشنا باشد. در غير اين صورت، 

اين کار برای سايرين مفهوم ازخودگذشتگی را نخواهد داشت.
عادت های  بنابر  که  بگيريد  نظر  در  را  معلمی  مثال،  برای 
ارزشمند کاری خود، پيامبرگونه، حتی به هنگام بيماری و ناراحتی، 
در فکر دانش آموزانش است و خود را به کالس درس می رساند. 
اين ارزش زمانی جايگاه اصلی خود را برای معلم و نيز دانش آموزان 
وی خواهد داشت که معلم و دانش آموزان بدانند که غيبت معلم 
در چنين حالتی حق اوست. بنابراين، الزم است که ازخودگذشتگی 

معلم، از طريق همکاری دانش آموزان مورد تقدير قرار گيرد. اين اتفاق 
در صورتی پيش می آيد که آموزگار شرايط را برای دانش آموزان خود 
کاماًل شرح دهد و انتظارات خود را مطرح کند. با اين کار، معلم 
از دل زدگی ناشی از درک نشدن از طرف دانش آموزان و يا ساير 

اطرافيانش نيز پيشگيری می کند.
بايد اذعان داشت که توجه نکردن به اين نکته و موارد مشابه 
آن، ممکن است اثرات مخربی داشته باشد و ارزش هايی را به ضد 
ارزش تبديل کند. برای نمونه، دوست داشتن خود از طريق شناخت 
خود، به عزت نفس می انجامد و نياز انسان را از جلب توجه ديگران 
به هر طريق، می کاهد. اين نکته ی مهمی است که به ويژه در مورد 
دانش آموزان و در سنين پايين، از اهميت بااليی برخوردار است. حال 
اگر معلمی بدون توجه به اين نکته و بنابر برخی عادت های نامطلوب، 
از اين رفتار استقبال کند که دانش آموزان وی را دوست داشته باشند، 
بدون آن که به خودشان توجه کنند، در اين شرايط است که عالوه 
بر نتايج نامطلوب تربيتی در مورد دانش آموزان، شرايط نامناسبی نيز 

برای او و سايرين پديد می آيد.

خود  از  کاملی  و  خوب  شناخت  که  معلمی 
داشته باشد، پيش از هر چيز توانايی خود را 
در نظر می گيرد و در صورتی که احساس کند 
به درستی از عهده ی انجام اين کار برنمی آيد، 

شيوه ی ديگری را انتخاب می کند
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 حکايت ها و رمز و رازها
غارهای ايران؛ 

حميد دهقان

ياريگر آن ها در ايام تعطيلت و سفرهای خانوادگی باشد.
در اين شماره و شماره ي بعد مجله، برخی از غارهای 
ارزشمندترين  از  غارها  کرده ايم.  معرفی  را  کشورمان 
جاذبه های اکوتوريسم و توريسم فرهنگی و ورزشی به شمار 
می آيند. خوش بختانه کشور ما ظرفيت های زيادی در اين 
زمينه دارد و تاکنون حدود دو هزار غار در اقصا نقاط ايران 
شناسايی شده است که از اين تعداد، 150 غار معروف ترند. 

از ميان آن ها، چند غار معروف تر را معرفی کرده ايم.

بزرگ ترين غار قابل قايقرانی جهان
غار علی صدر بزرگ ترين غار آبی قابل قايقرانی دنيا و يکی از 
زيباترين غارهای جهان به شمار می آيد که در 75 کيلومتری همدان، 
بخش شهرستان کبودر آهنگ در روستای علی صدر قرار دارد که از 

سال 1346 مورد بهره برداری است.
به صورت  غارنوردی  و  قايقرانی  امکان  بديع،  مناظر  و  جزاير 
پياده روی در فضايی شگفت انگيز و آرامش بخش، غار علی صدر را 
از پرجاذبه ترين مراکز گردشگری استان همدان تبديل  به يکی 

کرده اند.
هيزج،  غارهای  علی صدر،  غار  بر  عالوه  همدان،  استان  در 
دره فراخ، بردکوه، بگليجه، آق قايا )با سه ورودی(، تشهير، گاوخانه 

و آزاد نيز وجود دارند.

غار انسان های نخستين
در 155 کيلومتری جنوب زنجان و 173 کيلومتری شمال 
همدان، در ميان يک کوه کم ارتفاع )کتل(، غاری حيرت آور، چند 
طبقه و کم نظير وجود دارد که شب ها در آسمانش هزاران ستاره 
ديده می شود و طلوع خورشيد از پشت آن، بسيار تماشا دارد. شايد 
به همين علت، غار را »کتله خور« )کتل خورشيد( نام داده اند؛ غاری 
که در کوه کم ارتفاعی واقع شده است و خورشيد از پشت آن طلوع 

می کند.
غار کتله خور با اين که پيش از سال 1300 شمسی کشف شده 
بود، تا سال 1365 که گروه غارنوردان زبده ی همدان وارد آن شدند، 
ناشناخته مانده بود. زمين شناسان قدمت اين غار را بيش از 120 

اشاره
فرهنگی  ميراث  از  جاذبه هايی  ما،  ميراث  بخش  در 
کشورمان را معرفی می کنيم که ضمن اين که در اصل بخشی 
از مرده ريگ به امانت رسيده از پيشينيانمان است، می تواند 
در تدريس قسمت هايی از برنامه ی درسی دوره ی ابتدايی 
ازجمله درس های تاريخ و جغرافيا نيز استفاده شود. مضاف 
بر اين که آشنا شدن آموزگاران با اين جاذبه ها، می تواند 
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غاری آهکی و طبيعی به نام »غار کرفتو« قرار دارد که در دوره های 
گوناگون به علت ساکن شدن انسان در آن، تغيير يافته و به صورت 

معماری صخره ای در چهار طبقه و در دل کوه ديده می شود.
محققان و مستشرقانی از اين غار ديدن کرده و آن را به عنوان 
معبد هراکلس )هرکول( شناخته اند. کتيبه ای که بر سر در يکی از 

اتاق های طبقه ی سوم غار وجود دارد، اين موضوع را ثابت می کند.

ميليون سال تخمين زده اند.
از عجايب و ويژگی های اين غار، طبقاتی بودن آن است که 
چنين غارهايی در دنيا کم نظيرند. تاکنون سه طبقه از غار کشف 

شده و بررسی ها، هفت طبقه بودن غار را نشان می دهند.
با توجه به پيدا شدن 180 اسکلت انسانی در غار، معلوم شده 
است که 100 متر ابتدايی غار، محل زندگی انسان های نخستين 

بوده است.
بررسی های انجام شده توسط کارشناسان و گروه های مجهز 
غار  به  درنهايت  کتله خور  غار  که  است  آن  از  حاکی  غارنوردی 
علی صدر همدان متصل خواهد شد. اگر چنين شود، گردشگران 

جهان با اشتياق به تماشای آن خواهند آمد.

بزرگ ترين غار آبی آسيا
دليل  به  روستايی که  کنار  در  کيلومتری کرمانشاه،  در 85 
همسايگی با قلعه ای به شکل »قوری« قوری نام گرفته است، غار 
شگفت انگيزی با قدمت 65 ميليون سال وجود دارد که به »غار 

قوری قلعه« معروف شده است.
با شناسايی محل غار، يک گروه غارشناس انگليسی در سال 
1355 و به دنبال آن يک گروه غارنورد فرانسوی در سال 1356، 
برای نفوذ به داخل غار تالش کردند. باالخره در سال 1368 گروه 
غارنوردان کرمانشاه موفق شدند، درون غار و داالن های آن را کشف 
کنند و در تابستان سال 1378، غار برای نخستين بار آماده ی بازديد 

عموم شد.
قهوه ای  طاليی،  متنوع  رنگ های  با  اعجاب انگيز  تاالرهای 
سوخته، کرم، سفيد و ستون های مورب و آبشارهای گوناگون، از 
ويژگی های غار قوری قلعه هستند. تاالری به نام حضرت مريم و تاالر 
ديگری به نان کوهان شتر، با شکلی از نيم رخ و کوهان شتر و اشکالی 
مانند شير سنگی، بابانوئل، کاخ سفيد واشنگتن، برج پيزا، ابوالهول و 
مجسمه ی فردوسی و تاالرهايی در فاز اول و فاز دوم به نام های نماز، 
بلور و عروس يا بتهوون، با قنديل هايی که با تماس دست صدای 
آالت موسيقی از آن ها به گوش می رسد، غار قوری قلعه را به مکان 

سحرآميزی تبديل کرده اند.
تاکنون انتهای غار قوری قلعه کشف نشده و غار بی انتها مانده 
است. بوميان منطقه عقيده دارند، اين غار تا سرزمين هاي کشور 

عراق ادامه دارد.
در استان کرمانشاه، غارهای ديگری نيز وجود دارند: غار ُپروا؛ 
غار بيستون؛ غار تايله نو )تايوله ناو(؛ غار آسنگران؛ غار رتيل و غار 

کاوات.

معبد هراکلس
استان کردستان، در 67 کيلومتری شهرستان ديواندره،  در 

پيکره ی سه قطعه سنگ در کوه مقابل غار کرفتو که در ميان 
اهالی محل به »کوه سه دختران« معروف است، توجه ديدارکنندگان 

غار را به خود جلب می کند.

غار 70 ميليون ساله
در استان آذربايجان غربی، در 37 کيلومتری جاده ی مهاباد به 
بوکان، غاری زيبا به نام »سهوالن« وجود دارد که اهالی منطقه به 
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بهره بردن 
ازهمه چيز
 و همه جا

اشاره
بخش اول تجربه هاي آموزگاران در ارتباط با توسعه ي 
سواد خواندن را در شماره ي اول مجله، با سهيم شدن در 
اين شماره،  از همكاران خوانديد. در  نفر  تجربه ي چهار 
تهراني،  آموزگار  دو  و  آبادان  از  بازنشسته  آموزگار  يك 
بازگو  تجربه هاي خود درباره ي سواد خواندن را برايمان 

كرده اند.

علت قرار گرفتن آن در کنار روستای »عيسی کندی«، در دامنه ی 
کوهی به نام »کونه کوتر« )النه کبوتر( نام »کونه کوتر« را به غار 

داده اند.
زمين شناسان قدمت غار سهوالن را به دليل پديد آمدن آن در 
پايان دوره ی کرتاسه، 70 ميليون سال تشخيص داده اند. غار برای 
نخستين بار حدود صد سال پيش توسط ژاک دمرگان فرانسوی، 
شناسايی و کاوش شده است. غار سهوالن بعد از غار علی صدر، 
دومين غار آبی بزرگ ايران است که ژرفای آب در حوضچه ی وسط 

آن 35 متر و بلندی سقف آن از سطح آب 50 متر است.

غار کيخسرو، زيارتگاه زرتشتيان
در 35 کيلومتری اراک در کوهستان راسبند، بر فراز کوهی به 
نام شاه زند، غاری به نام غار کيخسرو وجود دارد که نام کيخسرو، 

پادشاه اساطيری سلسله ی کيانی را به خود گرفته است.
اين غار به اعتقاد زرتشتيان، يک مکان مقدس است و حتی هر 
ساله گروهی از زرتشتيان هندوستان نيز برای زيارت آن به ايران 

سفر می کنند.
در استان مرکزی غار شگفت انگيز ديگری به نام »غار چال نخجير« 
وجود دارد که در شمال شرقی شهر دليجان و ميان نراق و دليجان 

در دامنه ی کوه واقع و در سال 1368 کشف شده است.
غار چال نخجير با اشکال و پديده های رسوبی و دولوميتی فراوان، 
از بهترين غارهای جهان است که جا دارد گردشگران داخلی و 

خارجی را به تماشای آن دعوت کرد.

همراه با آموزگاران در 

ش دوم توسعه ي سواد خواندن
بخ

خواندن با نخواندن

يكي از راه هاي تقويت خواندن ،اين است كه بدانيم فراگيرندگان 

چه كلماتي را نمي توانند بخوانند يا در خواندن آن ها اشكال دارند. 

براي انجام اين كار، متني را از روزنامه، كتاب و... تهيه مي كنيم كه 

چندين كلمه ي مشكل )حداكثر 10 كلمه( داشته باشد. متن را به 

تعداد فراگيرندگان تكثير و در اختيار آن ها قرار مي دهيم. پس از 

گروه بندي فراگيرندگان، از آن ها مي خواهيم كه به شيوه ي انفرادي 

و صامت، متن خود را بخوانند و دور كلماتي را كه نمي توانند 
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بخوانند، »خط سبز« بكشند.

پيشرفت  به  مطالعه  )زمان  مطالعه  زمان  پايان  از  پس 

برگه هاي  فراگيرندگان  دارد(،  بستگي  خواندن  در  فراگيرندگان 

خود را به يكديگر نشان مي دهند و آن چه را نمي توانند بخوانند، از 

اعضاي گروه خود مي پرسند. چنان چه هيچ يك از افراد گروه نتوانند 

كلمه اي را بخوانند، آن را از روي برگه روي تخته مي نويسند و با 

كمك سايرين و معلم، از طريق تجزيه ي حروف و صداها، كلمه 

را مي خوانند. سپس با آن جمله هاي شفاهي و كتبي مي سازند و 

مخالف، هم خانواده، هم معني و... كلمه را مي نويسند. در پايان چند 

نفر متن را با صداي بلند مي خوانند.

شهين صادقي 

آموزگار دبستان ستاره ي نبوت، آبادان

كارت هاي گوناگون در اشكال زيبا
براي  نيز  و  دانش آموزان  خواندن  سواد  بهبود  براي 
بهتر شدن امال و ايجاد و افزايش گنجينه ي لغت آن ها، از 
كارت هاي گوناگون در اشكال زيبا استفاده مي كنم. شيوه ي 
كار به اين صورت است كه پس از تدريس هر درس از كتاب 
بخوانيم، دانش آموزان به صورت گروهي، لغات جديد را روي 
كارت هايي كه به اشكال گوناگون از جمله گل، برگ، حيوان 
و... درآورده اند، مي نويسند. البته در اندازه هاي بزرگ كه از دور 
هم قابل خواندن )و يا ديده شدن( باشد. از آن ها مي خواهم، 
و  كنند  پيدا  را  كلمه  هر  مخالف  و  هم خانواده  هم معني، 
نوبت  به  نماينده ي هر گروه،  اتمام وقت،  از  بنويسند. پس 
مقابل تخته مي آيد و كلمات خود را براي بقيه ي بچه هاي 
كالس مي خواند. سپس كارت هاي همه ي گروه ها را داخل 
كيسه ي كلمات كه روي ديوار كالس نصب شده است، قرار 
مي دهيم و پس از مدتي، در انشانويسي و جمله سازي، از آن ها 

استفاده مي كنيم.
زهرا شاوردي
آموزگار پايه ي پنجم، دبستان امام سجاد)ع(، منطقه ي 12

اوليا در خدمت خواندن
در جلسه اي كه با اولياي دانش آموزان خود برقرار مي كنم، 
از آن ها مي خواهم هنگامي كه همراه با فرزندان خود براي خريد 
و يا گردش، به كوچه و خيابان مي روند، كلمه ها و نشانه هاي 
خوانده شده را بيابند و براي آنان بخوانند. حتي لحظاتي مقابل 
مغازه ها و تابلوها تأمل كنند تا فرزندشان كلمات را هجي كند 
و بخواند. هم چنين، به اوليا يادآور مي شوم، خواندن زيرنويس 
مغازه ها،  شيشه هاي  روي  نوشته هاي  تلويزيون،  برنامه هاي 
تابلوها، در قوطي ها و پاكت هاي چاپ شده، خواندن روزنامه ها 
و مجله ها با مكث در كيوسك مطبوعات همراه با فرزندان، همه 
و همه باعث مي شود كودك به مطالعه و خواندن ترغيب شود 

و سرعت فهم او افزايش يابد.
فريده پاشائي مهرا
آموزگار دبستان آزادي قدس، منطقه ي 18 تهران

....................
هم خانوادهمخالفهم معني

كيسه ي كلمات
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با  مرگ دانش آموزان مدرسه
 چگونه برخورد کنيم؟

فروغ كريمی
آموزگار دبستان سعید امامی، خمینی شهر

آبان ماه بود و ما در هفته ی تولد حضرت 
معصومه )ع( و روز دختر، برگزاری مراسم 
شاد خاصی شامل تهيه ی هديه به مناسبت 
روز دختر، تعيين بهترين دختران از نظر 
درسی، اخالقی و... و برنامه های ديگری از 
اين قبيل را در نظر داشتيم. ناگهان صبح 
به  شدن  وارد  محض  به  چهارشنبه  روز 
مدرسه، خبر از دست دادن يکی از بهترين 
دانش آموزانم به همراه پدر و مادر و تنها 
نادری، دختر  الناز  را شنيدم.  خواهرش 
به  ما،  داشتنی  دوست  و  زيبا  کوچولوی 
همراه خانواده اش، در حادثه ی آتش سوزی 
جايگاه سوخت گاز CNG شهر، به رحمت 

ايزدی رفتند.
و  تکان دهنده  قدری  به  ضايعه  اين 
دلسوز بود که آن روز هيچ کس از همکاران 
را  ماندن  در مدرسه  تاب  دانش آموزان،  و 
نداشتند. آن چه را بر ما گذشت، فقط خدا 
می داند و بس. اما تأثيری که اين حادثه 
بر ما و دانش آموزان پايه ی دوم گذاشت، 
بسيار عميق و سخت بود و سخت تر اين که 

نمی دانستيم چه بايد بکنيم؟
تحت  کالس،  در  يادگيری  شرايط 
دوستان  بود.  گرفته  قرار  اتفاق  اين  تأثير 
الناز حتی حوصله ی سر کالس رفتن هم 
نداشتند. آن ها کاماًل نااميد شده بودند و 
انگار توان زندگی هم نداشتند. يک هفته ای 
را به بچه ها اجازه ی هم دردی داديم. چون 
پرسوز  مراسم  به  را  آن ها  بودند،  کوچک 
نبرديم، چرا که روح  اين خانواده  و گداز 
لطيف آن ها آزرده تر می شد. فقط تعدادی 
از دانش آموزانی که همسايه يا خويشاوند 

مرگ
اشاره

دوازدهم  دوره ی   6 شماره ی  در 
)اسفند 87(، يکی از همکاران، خاطره ای 
اثر  در  کلسش  دانش آموز  فوت  از 
سانحه ی تصادف را يادآور شد و تألمات 
روحی ناشی از مرگ اين دانش آموز بر هم 
کلسی های وی و خود را يادآوری کرد. 
در همان شماره، از همکاران خواسته 
بوديم، چنان چه در زمينه ی چگونگی 
برخورد با مقوله ی مرگ هم کلسی )و يا 
وابستگان دانش آموزان( از ابعاد گوناگون، 
تجربه هايی دارند، نوشته های خودشان را 
به دفتر مجله ارسال کنند. آن چه در پی 
می آيد، تجربه های آموزگاران و کارکنان 
يک مدرسه در برخورد با پديده ی مرگ 
يک دانش آموز در طی سال تحصيلی 

است.

رشد  مجله ی  مطالعه ی  حال  در 
آموزش ابتدايی شماره ی 6 اسفند 87 بودم 
که نظرم به درخواست همکار عزيز، خانم 
مريم طهماسبی دزفولی از منطقه ی 9 
تهران افتاد. از آن جا که امسال ما نيز شاهد 
چنين اتفاقی در مدرسه بوديم و متأسفانه 
لحظات تلخی را تجربه کرده بوديم، تصميم 
گرفتم اين تجربيات تلخ را در اختيار مجله 
و همکاران قرار دهم. گرچه آرزوی قلبی 
هميشه  که  است  اين  معلمی  هر  و  من 
همه ی دانش آموزان شاد و سالمت باشند 
و ما هم چنان شاهد شيطنت های وابسته 
برای  باشيم؛ چراکه  آن ها  و سال  به سن 
معلم، تحمل شيطنت های بچه ها، هزاران 

بار آسان تر از غم از دست دادن آن هاست.
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الناز بودند، به همراه مادران خود در مراسم 
ختم او شرکت کردند. اما همه ی همکاران 

به مراسم رفتيم.
ما که خود را داغ دار می ديديم، منتظر 
تسليتی از سوی مسئوالن اداره بوديم. حتی 
اعالميه هم به اداره داديم، ولی گويا اداره 
برنامه ی خاصی در اين گونه موارد پيش بينی 
نکرده است و يا شخص و يا دايره ی خاصی 
مسئول رسيدگی به اين قبيل موارد نيست. 
از آن جا که آموزش وپرورش از دانش آموزان 
و معلمان تشکيل می شود، به نظر می رسد 
که اداره ی شهرستان ما می توانست بسيار 
انسان دوستانه تر با اين مسئله برخورد کند. 
چون خبر اين حادثه در کل کشور پيچيده 
يا  خانواده  برای  تسليت  پيام  ارسال  بود. 
اداره  برای  هم  هزينه ای  خيلی  مدرسه، 

نداشت.
تا آن جا که از دست ما بر می آمد، اين 

اقدامات را انجام داديم:
قرار  و  سفيد  گل  سبدی  تهيه ی   .1
دادن آن روی نيمکت الناز )اين اقدام در 
به دست آوردن روحيه ی ديگر دانش آموزان 
خيلی مؤثر واقع شد، چرا که گل با لطافت 
بی نظير خود، برای چند روزی جای خالی 
و  کرد  پر  هم کالسی هايش  پيش  را  الناز 

باعث تسلی خاطر و آرامش آنان شد.(
حضور  با  مدرسه  در  بالفاصله   .2
دانش آموزان و بازماندگان و خويشان الناز 
مجلس ختمی ترتيب داديم. در اين مراسم، 
مادرانشان  که  حلوايی  و  خرما  با  بچه ها 
در  شدند.  پذيرايی  بودند،  کرده  درست 
با  کرديم  سعی  نيز  مناسب  موقعيت های 
خواندن متن ادبی و شعر، احساس جان سوز 
خود را ادا کنيم. البته در نظر داشتيم که 
مراسم عزاداری و حزن در مدرسه و بين 
بچه ها نبايد طوالنی شود. ازاين رو فقط يک 

مراسم کوتاه برگزار کرديم.
3. در مراسم صبحگاه و نماز، درباره ی 
ديدگاه اسالم به مرگ صحبت کرديم. البته 
در خور فهم بچه ها و به زبانی بسيار ساده. 
مثاًل برايشان توضيح داديم که ما با مردن از 
بين نمی رويم، بلکه در دنيايی ديگر زندگی 
می کنيم. اگرچه جسم ما از بين  می رود، اما 
روح و جان ما زنده و باقی می ماند و نزد 

پروردگار می رود.
4. بعد از مدتی به بچه ها گوشزد کرديم 

ما  ندارد  و دوست  می بيند  را  ما  الناز  که 
غمگين باشيم. چون خودش هم هميشه 
شاد بود، بنابراين غصه فايده ای ندارد. در 
با  همراه  روحش،  برای شادی  هم  نهايت 

بچه ها حمد و سوره می خوانديم.
حاکم  غم انگيز  فضای  به  توجه  با   .5
بر مدرسه، از يكي ازمجالت رشد، مطلبی 
شرح  همکاران  برای  و  كرديم  انتخاب  را 
داديم.1 هم چنين نظرات و تجربيات آنان 
در اين جلسه بيان شد تا ديگر همکاران از 

آن ها استفاده کنند.
6. بعد از مدتی سعی کرديم با ادامه ی 
روند عادی کار مدرسه، دانش آموزان را به 
با  مثاًل در کالس دوم  توجه دهيم.  درس 
برگزاری جشن تولد يکی از دانش آموزان، 
دور  موضوع  از  حدودی  تا  را  آن ها  ذهن 

کرديم.

دانش آموزان خود استفاده کنيد تا بتوانيد 
حال و هوای محيط آموزشی خود را تغيير 

دهيد.
اداره ی  وقت  اسرع  در  و  حتماً   
آموزش وپرورش محل خود را در جريان قرار 

دهيد.
 مطالعه و استفاده از منابع علمی در اين 

رابطه را فراموش نکنيد.
 به خاطر داشته باشيد که بچه ها تا مدت ها 
خاطرات خوش خود با دوست متوفی را در 
ذهن مرور کرده و می خواهند آن ها را برای 
ديگران و به خصوص معلم خود بيان کنند. 
پس بايد تا حدی به آن ها اجازه اين کار داده 

شود.
 احساسات بچه ها را درک کنيد و انتظار 

رفتارهای متفاوت را داشته باشيد.
ايمنی و  بياموزيم که موارد   به بچه ها 
احتياط را ياد گرفته و رعايت کنند. )هشدار 

در ارتباط با حادثه ی انفجار مخزن گاز(
 به ياد داشته باشيم که در بعضی از موارد 
کاری از دست کسی بر نمی آيد، ولی هميشه 

خدا و ياد او آرامش دهنده است.

زيرنويس
1. مفيدی، فرخنده، درک مفهوم مرگ و آموزش آن به کودکان، 

بهار 1388. رشد آموزش پيش دبستانی،پيش شماره ی3،

چند توصيه و پيشنهاد
 در اين گونه موارد بهتر است کمک های 
فکری و علمی الزم را از مرکزهای مشاوره ای 

بگيريم.
اجازه ی  همکالس،  دانش آموزان  به   
همدردی بدهيد تا بتوانند احساس غمگين 
خود را خالی کنند، ولی در مدت زمانی اندک 
چون ظرفيت بچه ها در اين موارد محدود 
است. بچه ها دوستان از دست داده را مثل 

قسمتی از خود می دانند
)بنی آدم اعضای يکديگرند

که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار(.
می تواند  معلمان  همدردی  احساس   

تسلی دهنده ی ديگر دانش آموزان باشد.
 در اين گونه موارد طبق موقعيت محلی 

آن مدرسه رفتار کنيد.
اين  برابر  در  موقع  به  و  زود  خيلی   

موقعيت ها واکنش نشان دهيد.
 ضمن تسلی دادن به دانش آموزان ديگر 
بارها به آنان بفهمانيد که همه ی آنان در 
نظر شما عزيز و دوست داشتنی هستند، تا 
اين احساس که )با مردن عزيز می شويم( در 
آنان به وجود نيايد و احساس بی ارزشی در 

آن ها رخ ندهد.
برنامه های  مدتی،بالفاصله از  از  پس   
سن  مختص  سرودهای  و  کننده  سرگرم 
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نگاهي به تفاوت ها و شباهت هاي 

»علم« و »معرفت« در

سامانه ي تعليم و تربيت

بودن، داشتن و شدن در حوزه ي آموزش و پرورش، 
فرايندهاي سه گانه ي زندگي هر انسان در سراسر حيات و از 
اين رو، هدف هاي نهايي آموزشـ  پرورش رسمي در همه ي مراحل 
يا دوره هاي آموزشي به شمار مي روند. به عبارت ديگر، كاوش در 
فعاليت هاي متعدد و متنوع نظام دار در آموزش ـ پرورش يا آموزشي 
نشان مي دهد، آن ها هدفي جز اين ندارند كه به موفقيت افراد در 
برخورداري متناسب از اين سه فرايند: بودن، داشتن و شدن كمك 
كنند و ايشان را در اين برخورداري، نيرومند گردانند. اين هدف 
ممكن است كاماًل آگاهانه باشد يا ناآگاهانه. ليكن معمواًل هيچ كدام 
از آن ها تعريف و تحليل و تبيين نمي شود و حتي به اين شكل، 
مورد توجه نيست. مثاًل اگر با تصميم گيران، برنامه ريزان، مجريان 
)معلمان( و مديران آموزشي درباره ي هر يك از اين سه فرايند 
حياتي انسان در سراسر زندگي، خصوصًا در دوران هاي كودكي 
و نوجواني گفت وگو كنيم، به احتمال زياد جز »مجادله«، حاصل 

اظهارنظر  و  پرداخته اند  فرايندهاي سه گانه  اين  به  غيرمستقيم، 
كرده اند. مثاًل رفتارگرايان عمدتًا به فرايندهاي »بودن« و »داشتن« 
توجه كرده اند و كاميابي يا ناكامي افراد را بيش تر از اين دو ديدگاه، 
تحليل و تبيين كرده اند. در صورتي كه شناخت گرايان خصوصًا 
انسان گرايان، به فرايند »شدن« پرداخته اند و راه سعادت آدمي را 
عمدتًا در اين فرايند ديده اند و توصيه هايي نيز كرده اند و مي كنند.

به نظر بيش تر ما معلمان، دو فرايند »داشتن« و »شدن« بر 
فرايند عمدتًا طبيعي »بودن« مبتني هستند. به اين معنا كه كودك 
يا نوجوان، البته بايد باشد كه نمايانگر هستي اوست. همين هستي 
طبعًا سبب مي شود كه او داراي »حقوقي« مسلم باشد. مثاًل از 
محيط سالم برخوردار باشد تا بتواند به رشد و تكامل طبيعي خود 
برسد. محيط سالم يعني محيط برخوردار از والدين سالم، 
تغذيه ي مناسب، پوشاك مناسب، مسكن مناسب، بهداشت 
مناسب، تربيت مناسب، تهويه ي مناسب، آزادي مناسب 

ـ پرورش در حوزه ي آموزش 
بودن، داشنت و شدن

ديگري نخواهيم داشت.
البته، افراد بشر در هر شرايطي كه باشند يا زندگي كنند، طبعًا 
اين سه فرايند را خواهند داشت، بدون اين كه مورد توجه خاصشان 
باشند. نقش تربيت يا آموزش ـ  پرورش، اين است كه به آن فرايندها 
جهت و شكل مي دهد؛ بدون اين كه بدانيم چگونه؟ و چرا؟ آن سه 
فرايند چه فرقي باهم دارند؟ در دنياي امروز، بار ارزشي كدام يك از 
آن ها بيش تر است؟ و چرا؟ به اين معنا كه انسان امروز در شرايط 
حياتي امروز به كدام يك از آن ها بيش تر نياز دارد؟ و چرا؟ جنبه هاي 

ناآموخته و آموخته ي آن ها كدام است؟ 
به ويژه  انديشه مندان،  تقريبًا  بگوييم،  اگر  نباشد  اغراق  شايد 
يا  به طور مستقيم  انساني،  معارف  و  علوم  فيلسوفان در حوزه ي 

و امكان هاي تحرك مناسب. بديهي است كه برخورداري از 
چنين محيطي، مستلزم فعاليت مسئوالنه ي خود فرد است. چون 
حق و وظيفه يا مسئوليت پذيري دو روي يك سكه اند. به عبارت 
ديگر، در جامعه ي سالم، هر شهروند طبعًا از هنگام ورود به جمع 
يا جامعه، صاحب حقوقي مي شود كه همراه و هم زمان با آن ناگزير 

است مسئوليت هايي را به عهده بگيرد.
از جمله ي اين حقوق مسلم، حق برخورداري از آموزش رسمي 

مناسب است. آموزش رسمي مناسب يعني آموزشي كه: 
* هر كودك را به عنوان »يك فرد منحصر به خود« بداند و 

بپذيرد و محترم بشمارد.
* به حقوق و وظايف انساني هر فرد آشنا باشد، آن ها را باور 

دكتر علي اكبر شعاري نژاد
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كند و به آن ها احترام بگذارد.
* هر كودك را با مهارت هاي ضروري زندگي در دنياي امروز 

آشنا كند.
* امكان هاي رشد و تكامل طبيعي او را فراهم كند.

* به استعداد و اشتياق كودكان به يادگيري اعتماد كند.
* بپذيرد و باور كند كه همه ي مواد درسي در همه ي دوره هاي 
به منظور  نوجوانان  و  كودكان  ساختن  نيرومند  براي  آموزشي 
اين  به  هستند.  اجتماعي  و  طبيعي  محيط  با  مثبت  سازگاري 
معنا كه ايشان بتوانند در سراسر زندگي خود از سالمت همگاني، 
احساس ارزشمندي، احساس مؤثر و مولد بودن در جامعه، انساني 
اداره ي  در  خودگرداني  روان شناختي،  آرامش  احساس  زيستن، 
زندگي خود و... برخوردار باشند. به عبارت ديگر، همه ي دروس را 

بايد وسايل زندگي سالم تلقي كرد.
فرايند »داشتن« در حوزه ي آموزشـ  پرورش

آدمي همواره با دو گروه »نياز« زندگي مي كند: نيازهاي طبيعي 
ناآموخته  نيازهاي  آموخته.  يا  اكتسابي  نيازهاي  و  ناآموخته،  يا 
عمدتًا در حوزه ي »بودن« مطرح مي شوند و همه ي شهروندان را 
دربرمي گيرند. در واقع، همين نيازهاي ناآموخته يا اوليه، زيربنا يا 
شالوده ي هستي انسان به شمار مي روند. و ارضانشدن آن ها طبعًا 
موجب ناراحتي فرد مي شود و زندگي براي او تلخ و ناگوار جلوه 
مي كند. البته غير از اين هم نبايد انتظار داشت. نيازهاي ناآموخته 
تا پايان حيات، اگرچه با درجات و شكل هاي گوناگون، در همه ي 
افراد بشر فعال اند و تعيين كننده ي اصلي و طبيعي چند و چون 

رفتارهاي انسان هستند. 
آغاز زندگي در ميان جمع يا جامعه كه طبعًا داراي فرهنگ 
به رنگ آن  انتظار دارد كه  از همه ي شهروندانش  خاص است، 
فرهنگ درآيند: ناني را كه در اين فرهنگ مي پزد، بخورند؛ لباسي كه 
اين فرهنگ مي دوزد، بپوشند؛ آداب و رسوم تحميلي اين فرهنگ 
را رعايت و اجرا كنند؛ به آن چه اين فرهنگ، خوش است، خوش 
باشند؛ حقوق و وظايف انساني خود را با اين فرهنگ منطبق كنند؛ 
خالصه، به شكل دل خواه فرهنگ جامعه درآيند، همين فرايند 
»داشتن« را بر شهروندان مطرح مي كند. مثاًل سودادار شوند! البته 
سوادي كه اين فرهنگ عرض و طول آن را تعيين كرده است 
يا تعيين مي كند. آن چنان فكر كنند كه اين فرهنگ مي خواهد! 
به طور كلي، پندار، گفتار و كردارشان همان باشد كه فرهنگ حاكم 
جامعه انتظارش را دارد. در غير اين صورت، احتمال مطرود شدن 
وجود دارد! به عبارت ديگر، در حوزه ي فرايند »داشتن«، معمواًل 
نخستين حق هر شهروند، حق »مالكيت« است كه حتي حق 
طبيعي تلقي مي شود. به اين معنا كه هر شهروند حق دارد مالك 
هر چيزي باشد كه به دست مي آورد و هيچ كس يا هيچ مقامي 
نمي تواند شهروندان يك جامعه را از اين حق مسلم محروم گرداند. 
اما همين حق طبيعي و مسلم نيز از فرهنگ حاكم بر جامعه متأثر 
مي شود. يعني فرهنگ، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، تصريحًا يا 

تلويحًا به شهروندانش توصيه و حتي تأكيد مي كند كه چه چيز را 
داشته باشند يا گاهي چه قدر داشته باشند. مثاًل كارمند يا كارگر كه 
ظاهراً در انتخاب نوع كار و تعيين مزد يا اجرت آن آزاد است، تحت 
تأثير مستقيم يا غيرمستقيم فرهنگ حاكم، كار انتخاب مي كند و 
اجرت متعلق به آن را مي پذيرد. هم چنين، همه شهروندان ناگزيرند 
از قوانين حاكم بر فرهنگ جامعه پيروي كنند؛ اگرچه اقليتي آن ها 

را تدوين و تنظيم كرده باشند.
آموزش ـ  حوزه ي  در  )صيرورت(  »شدن«  فرايند 

پرورش
ادعا و  با وجود  چنان كه گفتيم، هر شهروند در هر جامعه، 
انتظارش، در دو فرايند »بودن« و »داشتن« چندان آزادي ندارد. 
اولي را عمدتًا طبيعت برايش تعيين و برنامه ريزي مي كند و دومي 
را فرهنگ يا هيئت حاكم كه مأمور حفظ فرهنگ است. نقش 
آموزش رسمي در فرايند »بودن« مساعدسازي شرايط »بودن« 
است و در فرايند »شدن« طبعًا گسترده تر مي شود. چون ناگزير 
است عالوه بر فراهم سازي شرايط »بودن«، دارايي هايي را كه هر 
شهروند مي تواند صاحب و مالك شود، تعيين كند؛ اگرچه ظاهراً 

 براي »شدن« يك راه بيش تر   

نيست و آن »يادگریي مداوم« است

او حق انتخاب دارد. مثاًل شخص آزاد است مدل پوشاك خود را 
شخصًا تعيين يا انتخاب كند، لكن عماًل درمي يابد كه فرهنگ 
حاكم، تحمل هر مدل لباس را ندارد. پس در دو فرايند »بودن« و 
»داشتن«، فرد مي تواند خود را »مسئول« تلقي نكند، يا خود را به 
راحتي غيرمسئول معرفي كند. شدن يعني به اختيار و انتخاب 
خود، تبديل وضع موجود به وضع مطلوب. انسانيت انسان 
خودشكوفايي يعني شدن  در همين فرايند آشكار مي شود. 
در سطح عالي. شايستگي در آموزش ـ پرورش يك جامعه را 
در همين فرايند مي توان دريافت. در چنين نظام آموزشي، هدف 

انسانيت هر شخص را بايد در چند 

و چون ارتباط هاي او با خويشنت، با مجع 

ديگران، و با موقعيت طبيعي و اجتماعي 

يعين نقش و مسئوليت اجتماعي به عهده 

گرفته، آزمود
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عمده و نهايي اين است كه به فرد فرد دانش آموزان و دانشجويان 
كمك شود كه: 

1. خود را محترم بشمارند.
2. داراي عزت نفس و خودپنداري مثبت باشند.
3. همواره خودگرداني را تمرين و تجربه كنند.

4. از انسان بودن و انساني عمل كردن لذت ببرند.
5. نه زورگو و سلطه جو باشند و نه زورگويي و سلطه ورزي يا 

زير سلطه قرار گرفتن را تحمل كنند.
6. از سطح فكري برتري برخوردار باشند.

7. همه ي افراد بشر را از هر فرهنگ كه باشند، محترم تلقي 
كنند؛ چون همگان مخلوق يك خالق اند.
8. شاد و شادي آور و شادورز باشند.

9. نه مقلد، بلكه مبتكر و خالق باشند.
10. از ناهمواري ها نهراسند.

11. از خودآموزي و يادگيري مداوم لذت ببرند.
بيمارگونه  بدبيني  و  خوش بيني  از  و  باشند  واقع بين   .12

بپرهيزند.
13. مدرسه و اولياي مدرسه را صادقانه و صميمانه دوست 

بدارند و محترم بشمارند.
14. از موّلد بودن خوش حال باشند، نه مصرف كننده ي محض 

شدن.

15. هيچ كس را وسيله و ابزار پيشرفت خود تصور نكنند.
16. خوش بختي را يك فرايند جمعي بدانند ،نه انفرادي.

17. از مسئوليت پذيري استقبال كنند و در طول اجراي آن، 
همواره درباره ي چند و چون آن بينديشند.

18. از مشورت و مشاوره با افراد فرهيخته ي مورد اعتماد لذت 
ببرند.

19. هدف هاي عالي را دنبال كنند، با پذيرش اين كه اين امر 
چندان هم آسان نيست.

20. امتحان يا ارزش يابي را بهترين فرصت شناختن وضع 
»شدن« خويشتن بپندارند.

21. هميشه از عشق و جرأت، ايمان و اميد، اعتماد و اعتدال 
برخوردار باشند.

22. از ناكامي هاي احتمالي نهراسند و آن ها را از ويژگي هاي 
زندگي تلقي كنند.

23. از هرگونه خودمحوري بپرهيزند.
24. مغز و دست و دل خود را باهم و هم زمان رشد دهند.

25. از آينده نگري نيرومندي برخوردار باشند؛ بدون اين كه از 
حال غفلت كنند. چون بر اين باورند كه گذشته، تاريخ است. 
آينده، اميد است، و حال تنها فرصتي براي »شدن« است 

و نبايد آن را از دست داد.
26. در گفتار و كردارشان صريح، صديق و رفيق باشند و از 

تملق بيزاري جويند. 
27. انتقادي بينديشند و از بازانديشي و فراترانديشي لذت 

ببرند و از هرگونه عيب جويي نفرت داشته باشند.
28. بر اين باور باشند كه بهترين راه شكرگذاري از خالق خود، 
اين است كه از همه ي اعضاي بدن، استفاده ي مثبت بكنند؛ به ويژه 

مغز و اعصاب.
29. چگونه زيستن را عمدتًا مهارتي آموختني بدانند؛ بنابراين، 

خود را مسئول چگونه زيستن خود بدانند.
30. كتاب ها يا آثار مكتوب را بخوانند، لكن برده ي آن نشوند.

مطلق  را  او  كالم  و  هيچ چيز، جز خداوند  و  هيچ كس   .31
نكنند.

32. از بت شدن و بت پرستيدن بيزاري جويند.
33. همواره به »شدن« و شكوفايي خويشتن بينديشند، و 

خود را مسئول آن بدانند.
و  نپندارند  رعيت  را  ديگران  و  ارباب  را  خود  هرگز   .34

برعكس.
35. نه فريب دهند و نه فريب  بخورند 

36. از اعتماد به نفس و عزت نفس برتر و خودپنداري مثبت 
مطلوبي برخوردارند.

37. پول دار بودن را وسيله »شدن« تلقي كنند و برده ي پول 
نشوند.

38. پدر و مادر و همسر و فرزند موفق و مؤثري  شوند.
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39. در انتخاب حرفه ي مناسب خويشتن موفق اند.
40. عدالت و متانت و مناعت را در خويشتن رشد و گسترش 
مي دهند. به طور كلي، هميشه مي كوشند انسان بمانند و انساني 
شوند و انساني عمل كنند و الگوي انسانيت باشند. بديهي است 
كه اين گونه شهروندان را در مدارس و دانشگاه هايي مي توان تربيت 
كرد كه خود به مرحله ي »شدن« برسند و آن را هدف غايي خود 
بدانند، بپذيرند و باور كنند. اين نيز در صورتي امكان دارد كه 
برنامه ريزان، تصميم گيران، نويسندگان كتاب هاي درسي، مديران 
و مهم تر از همه معلمان، خود به فرايند »شدن« معتقد باشند 
و همواره براي شكوفايي هرچه بيش تر در محدوده ي خودشان 
بكوشند و اين واقعيت را باور كنند كه مي توان شد، مي توان 

شد، مي توان شد. ولي نه با حركات الك پشتي.
ارزيابي«  يا  ارزش يابي  »معيارهاي  مي توان  را  مذكور  نكات 
فعاليت هاي  و  درسي  كتاب هاي  برنامه ها،  تصميم ها،  سنجش 
آموزشي مدارس تلقي كرد. چون هدف نهايي آن ها بايد اين باشد 
كه كودكان و نوجوانان را در خودشكوفايي مطلوب كمك كنند كه 

طبعًا به »خودشكوفايي جامعه« منجر خواهد شد. 
آن چه  فرد  كه  نيست  اين  جز  »خودشكوفايي«  چون 
بشود،  باشد،  خودش  خاص  فعاليت هاي  ضمن  مي تواند 
توانش هاي طبيعي خودش را رشد و گسترش دهد و اين 
همه ي  ديگر،  به عبارت  است.  آدميان  همه ي  طبيعي  نياز 
افراد بشر چنين آفريده شده اند و مي شوند كه مستقيمًا 
سلمت و شايستگي و فعاليت خلق را در خويشتن رشد و 
گسترش دهند. محيط تربيتي سالم يا انساني، محيطي را 
گويند كه فرصت مساعد به منظور اين رشد و گسترش را 
براي همگان فراهم آورد.1 به اميد تحقق اين هدف در مدارس 

ما. ان شاءاهلل.
فرايند »شدن« )خودشكوفايي( در مدرسه اي امكان پذير است 

كه:
1. ايمني  عاطفي بر جّو آن حاكم باشد.

2. محيط براي خالقيت و تفكر انتقادي، آزاد و مساعد باشد.
3. مدير و معلمانش به انساني بودن روش هاي كار خود بيش تر 

بپردازند.
4. خود كاركنان از آرامش خاطر برخوردار باشند و از شادبودن 

و شاد گردانيدن لذت ببرند.
5. فرصت »شدن« براي همه ي اولياي مدرسه نيز فراهم باشد؛ 

كه بدون آن، »شدن« دانش آموزان تقريبًا غيرممكن است. 
6. مدرسه به رسالت انحصاري خود معتقد باشد.

زيرنويس
1. در اين مورد، مطالعه ي همه ي كتاب هاي اريش فروم )اريك فروم( كه 
به زبان فارسي ترجمه شده اند، به ويژه دو كتاب »هنر بودن« و »داشتن«، 

توصيه مي شود.

يك بازيكن گلف، در مسابقه اي برنده ي جايزه شد و مبلغي 
دوربين  جلوي  هم  بعد  گرفت.  خود  جام  با  همراه  را  نقد  پول 
تلويزيوني شادماني خود را اعالم كرد. در آخر مراسم، قصد داشت 
به خانه اش برگردد كه هنگام سوار شدن به ماشينش، زن جواني 
پيش آمد و به او تبريك گفت. بعد به گريه افتاد و بيماري فرزندش 
را براي قهرمان توضيح داد و باالخره هم گفت كه براي بستري 

كردن فرزندش، آه در بساط ندارد.
بازيكن گلف مقداري از پول خود را به او داد و گفت: »برو 

زودتر بچه تو برسون بيمارستان.«
گفت:  و  آمد  سراغش  به  دوستانش  از  يكي  بعد  هفته ي 
»شنيده ام كه بعد از مسابقه يه زن جوون اومده سراغت و ازت 
پول گرفته. فكر نكنم خوشت بياد، ولي اون زن حقه بازه. اون اصاًل 

شوهر نكرده كه بچه داشته باشه. سرت كاله گذاشته رفيق.«
بازيكن گلف از ته دل نفس راحتي كشيد و گفت:

»منظورت اينه كه اصاًل بچه ي مريضي وجود نداره؟«
ـ »درسته.«

هفته  اين  توي  كه  خبريه  بهترين  اين  شكر!  »خدارو 
شنيده ام.«

به انتخاب و ترجمه ي؛ تهمينه مهرباني 

چه خوب!
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با اجراي طرح درس ساخت شعر و ترانه، بچه ها را با اين فضا آشنا كنيم

ترجمه و تأليف؛ سها دادمند

ترانه اي براي فردا
اشاره

آشنايي بچه ها با شعر و ترانه، با ورود به مهدكودك و بعد هم دوره ي پيش دبستاني آغاز مي شود. اما اين دوره را نمي توان 
شروع جدي آشنايي آن ها با اين فضا دانست، چون فراگيري و به خاطر سپردن ترانه ها در اين رده ي سني، بخشي از سرگرمي هاي 
كودكانه ي اين دوره است. بنابراين، اگر ورود به سال اول ابتدايي را شروع آموزش به مفهوم جدي آن در نظر بگيريم، آشنايي 
جدي، بيشتر و بهتر دانش آموزان با شعر و ترانه هم مي تواند از همين زمان آغاز شود. به همين دليل، طرح درس »ساخت شعر و 
ترانه« مي تواند آن ها را بيشتر و بهتر با فضاي شعر و ترانه آشنا كند. اين طرح براي دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي 
طراحي شده است. طبيعي است كه در مراحل اجراي طرح، با توجه به پايه ي تحصيلي دانش آموزان، مي توان از گزينه ها يا 

روش هاي كمي سخت تر نيز استفاده كرد.

يك طرح درس ساده براي پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي

فرايند نوشتن

مرحله ي نخست

فكر كردن به موضوع

مرحله ي دوم

عنوان بندي يا 
شناخت سرفصل ها

مرحله ي سوم

نوشتن

مرحله ي پنجممرحله ي چهارم

بازخواني متن

با آموزش پنج مرحله اي فرايند نوشتن، اعم از شعر يا متن، مي توان اين مهارت را به دانش آموزان آموخت. فضاي 
شعر و ترانه، به دليل جذابيت هايي كه دارد، مي تواند در آموزش نوشتن، چگونگي انتخاب واژه ها و... مؤثر باشد.

ابزارهاي الزم

 از همان شعري كه بعضي از كلمه هايش 
افتاده است، كپي كلمه هاي افتاده را همراه 
برگه ي  روي  متفرقه،  كلمه  تعدادي  با 
جداگانه اي مي نويسيم و به كپي شعري كه 

كلماتش افتاده است، سنجاق مي كنيم.

يكي از اشعار موجود در كتاب درسي 
بچه ها را انتخاب مي كنيم.

از  يك  هر  روي  كه  كارت هايي 
ترانه ي  يا  آن ها، كلمه هاي شعر 
است،را  نظر نوشته شده  مورد 

درست مي كنيم.

فكر  كه  را  ترانه هايي  يا  اشعار  از  يكي  صوت  يا  متن 
مي كنيم براي بچه ها قابل فهم و آسان است، روي كاغذ و 

يا سي دي كپي مي كنيم و در اختيارشان قرار مي دهيم.

ويرايش و نهايي
 كردن مطلب

46 دوره  ی13
شماره ی3
آذر88



منبع
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گام اول
ابتدا درباره ي شعر و ترانه، تفاوت ها و شباهت هاي آن، با بچه ها 
صحبت كنيد. آن ها هم حتمًا در اين باره ايده هايي دارند. بنابراين، 
صحبت درباره ي اين نكات مي تواند اطالعات آن ها را كامل كند و 
به بچه ها ايده هاي تازه اي بدهد. سپس با بچه ها درباره ي شيوه ي 
پيدا كردن ايده ها صحبت كنيد. عالوه بر اين كه براي پرداختن به 
هر موضوع و نوشتن درباره ي آن، بايد به چه نكته هايي دقت كنند. 
درباره ي تفاوت هاي و شباهت هاي بين نوشتن متن، ترانه و شعر 

نيز با آن ها صحبت كنيد.

گام دوم
شعر  درباره ي  بعد  و  بدهيد  بچه ها  همه ي  به  را  شعر  كپي 
موردنظر، كلمات و معني شعر، دليل انتخاب بعضي كلمه ها توسط 
شاعر، مفهوم رديف، قافيه و... به بچه ها توضيح بدهيد. چند بار از 

روي شعر بخوانيد.

گام سوم
در اين مرحله، شعري را كه به بچه ها داده ايد، روي تخته سياه 
بنويسيد و جاي بعضي كلمات آن را خالي بگذاريد. حاال همراه 
بچه ها، جاهاي خالي را پر كنيد. به جاي اين تمرين مي توانيد 
بچه ها را دور يك ميز جمع كنيد و كارت هايي را كه كلمه هاي 
شعر روي آن ها نوشته شده اند، روي ميز بريزيد و همراه بچه ها، با 

استفاده از اين كارت ها، شعر را بنويسيد.

گام چهارم
از همان شعري كه بعضي كلمات آن جاافتاده است، همراه با 
برگه اي كه كلمات مورد نظر و تعدادي كلمه ي متفرقه روي آن 
نوشته شده است، يك كپي به بچه ها بدهيد تا با استفاده از برگه ي 
كلمات شعر را كامل كنند. البته قبل از دادن اين برگه ها، برگه هاي 
قبلي، يعني برگه هايي را كه همه ي شعر روي آن ها نوشته شده 
است، از بچه ها بگيريد. بعد از اين كه بچه ها جاهاي خالي را پر 
كردند، درباره ي آن صحبت كنيد. ممكن است بعضي از بچه ها 
كلمه ي ديگري را به جاي كلمه ي اصلي انتخاب كرده باشند كه 

بايد درباره ي آن بحث كنيم و دليلش را جويا شويم.
تا  تكرار كنيم  را  اين طرح  بعدي هم  مي توانيم درجلسه ي 

بچه ها بيشتر و بهتر با فضاي شعر و ترانه آشنا شوند.

چند نكته ي مهم براي 

اخذ نتيجه ي اثربخش

پيشنهاد چند كتاب شعر يا ترانه ي متناسب با 
از  ترانه خواني  مسابقه ي  برگزاري  و  بچه ها  سن 
كردن  آشنا  براي  خوبي  راهكار  كتاب ها،  همان 

بچه ها با فضاي شعر و ترانه است.

مفهوم  كه  نكنيم  انتخاب  را  ترانه اي  يا  شعر 
پيچيده اي داشته باشد و آن ها نتوانند به راحتي 

مفهوم آن را متوجه شوند.

بد نيست شعر  اگر مناسبت خاصي هست، 
متناسب با همان مناسبت را انتخاب كنيم. 
اين طوري بچه ها زودتر با شعر يا ترانه ارتباط 

برقرار مي كنند.

شعر يا ترانه ي انتخاب شده بايد شاد باشد.

ممكن است بچه ها شعر يا ترانه اي را پيشنهاد كنند. 
به خواست آن  ها توجه كنيم. البته اين موضوع بيشتر 
در صورتي اتفاق مي افتد كه طرح را تكرار كنيم و 

آن ها با فضاي شعر و ترانه آشنا شده باشند.
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باهمراهان
اشاره

با »همراهان«، کانال ارتباطی مجله با خوانندگان است. شما هم می توانيد 
از طريق ارسال نامه به نشانی صندوق پستی، ارسال نمابر و پست الکترونيک، 
تماس با تلفن و تلفن پيام گير و نيز مراجعه ی حضوری، با دست اندرکاران 
مجله ی خود در ارتباط باشيد. در اين شماره، در صفحه ی با همراهان، بازخورد 

برخی ارتباطات مخاطبان را ذکر کرده ايم.

نامه ها و نوشته های شما را دريافت کرديم:
اکبر احمديان باغبادرانی )مدير دبستان عدل دانشگاه، ناحيه ی 
3 اصفهان(، سيدعلی عبداللهی حسينی )کارشناس ارشد برنامه ريزی 
آموزشی، مازندران(، سکينه اخلقی )دبير زبان انگليسی، مازندران(، فاطمه 
فدايی )آموزگار دبستان شهيد سيدکاظم موسوی، منطقه ی 5 تهران(،  اعظم 
رزاقی)آموزگار دبستان صفا، منطقه ی 18 تهران(، ثريا احمدی)آموزگار 
دبستان کوثر، خدابنده ی زنجان(، فاطمه عرب کند )آموزگار دبستان شهيد 
محالتی، منطقه ی 2 تهران(، الهه قيامی )آموزگار دبستان ابوالفضل )ع(، 

ناحيه ی 5 اصفهان( و محمدتقی احمديان )آموزگار پايه ی اول، قائم شهر(.

پيشنهادهای شما رسيد:
 شهل صدری، آموزگار شهرستان خرم دره، استان زنجان: ايشان 
پيشنهاد کرده اند، برای جلوگيری از آلودگی شهرها و حاشيه های شهر به 
مواد پالستيکی تجزيه ناپذير، کليه ی توليد کنندگان و فروشندگان اين قبيل 
مواد، کاالی خود را به مهر شخصی ممهور سازند تا در صورت پيدا شدن اين 
کيسه ها و مواد پالستيکی در شهرها و حاشيه ی شهرها، توليد کنندگان و 

خريداران آن ها به راحتی قابل شناسايی باشند.

 منصوره مهدوی،آموزگار ناحيه ی 2 همدان: ايشان پيشنهاد کرده اند، 
در تدريس دروس آزاد بخوانيم، از اشعاری که توسط معلمان سروده می شود، 
استفاده به عمل آيد. نام برده خود قطعه شعری سروده که در مصراع های آن، 

اسامی تمامی دانش آموزان کالسش را آورده است. 

هندسه، پيشنهاد کرده اند تدريس مباحث سخت هندسه از جمله آموزش 
مساحت و رسم متوازی االضالع و دايره از شکل مستطيل، با بهره گيری از 
نرم افزار پاورپوينت و تبديل مفاهيم به شکل تصويرهای دارای افکت مشخص، 
صورت پذيرد. )ضمن سپاس از وی، تأکيد می شود که در دوره ی ابتدايی، 
بيشترين ابزار تأثيرگذار در يادگيری، انجام کار توسط خود دانش آموز است. 
استفاده از پاورپوينت برای مرحله ی نيمه مجسم درتدريس مناسب است 
و هرگز نبايد جای گزين مرحله ی مجسم و دست ورزی دانش آموزی شود. 
هم چنين، با توجه به ضرورت تبحر يافتن دانش آموزان در استفاده از رايانه، 

بهتر است تهيه و رسم موارد هم با کمک دانش آموزان صورت گيرد(.

لطفًا با دفتر مجله تماس بگيريد:
مژگان دهقانی )تهران(، مريم اميدی فر )تهران(، فروزان حيران 
)اوز فارس(، دوست محمد سميعی )تهران(، خسرو حسنعلی زاده )ماکو( 

و عفت صحرايی )ششتمد سبزوار(.

پاسخ به برخی نامه ها و نوشته ها:
پسرانه ی شاهد،  دبستان  آموزگار  علی نظامی،  کربلئی  زهرا   
شاهرود: شرح ساخت وسيله ی کمک آموزشی شما درباره ی آموزش مفهوم 
ترکيبی اعداد در رياضی را خوانديم. اين شرح، بسيار فنی و دقيق نوشته شده 
و حاوی ريزبينی های خاصی است، ولی حجم بسيار زيادی دارد و در صورت 
چاپ، با شرح و تفصيالت و نمودارها، قريب هشت صفحه ی مجله را به خود 
اختصاص می دهد. پيشنهاد می کنيم، برای توليد انبوه چنين وسيله ای، پس 
از مشورت با الاقل دو نفر )يک تکنولوژيست آموزشی و يک برنامه ريز درسی 
که با رياضی آشنايی داشته باشد(، از طريق شرکت های توليد کننده ی وسايل 

کمک آموزشی، وارد عمل شويد.

نائين،  دوستان و همکاران گرامی شاغل در آموزش وپرورش   
رضا  نقدی،  حاجی  ولی اهلل  اکبرزاده،  غلمرضا  اسدی،  عليرضا 
شکوری و حسن عرب؛ پژوهش شما با عنوان »بررسی ميزان پيشرفت 
آموزش خواندن و نوشتن در مدارس دوره ی ابتدايی منطقه ی نائين« را که 
با نظارت رحيم رضا پور کمال آباد انجام پذيرفته است، مطالعه کرديم. 
نظر به اين که مجله ی رشد آموزش ابتدايی، رويکرد پژوهشی محض ندارد، 
امکان استفاده از مقاله ای که ارسال کرده بوديد، ميسر نشد. بديهی است، در 
صورتی که نکات کاربردی و قابل استفاده ی آموزگاران از اين پژوهش استخراج 

شود، می توان در مورد انتشار آن ها در مجله اظهارنظر کرد. موفق باشيد.
 فاطمه جاويدی جوقان، آموزگار دبستان فاطميه، نظرآباد؛ نوشته 
و عکس های زيبای دانش آموزان شما در جشن شکوفه های سال گذشته، در 
حالی به دستمان رسيد که مشغول آماده سازی مجله ی آذرماه بوديم. از شما 
همکار گرامی و ساير مخاطبان عزيزی که در ارتباط با مناسبت های آموزشی، 
دينی و ملی،مطالبی به نشانی دفتر مجله ارسال می کنند، درخواست می کنيم 
در نظر داشته باشند که مطالب مجله ی هر ماه، الاقل سه ماه پيش از تاريخ 
انتشار آن آماده و به چاپ سپرده می شود و لذا توجه به تاريخ انتشار و مطلب 

و تناسب آن با تقارن تقويمی انتشار مجله، ضروری است.
محمدابراهيم رمضانی، آموزگار دبستان شهيد رسول خانی،   
روستای بلگه شير، خدابنده ی زنجان: ايشان برای نوآوری در تدريس 
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