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قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم

 مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با  اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.  مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي 
همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.  مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا 
نوشته يا تايپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست 
باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني وقت الزم مبذول شود.   محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن 
هدف ها و پيام نوشتار در چه سطرتنظيم شود. كلمات حاوي مفاهيم نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.  مقاله بايد داراي تيتر اصلي، 
تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.   مجله در رد، قبول، ويرايش و 

تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.  آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.

ماهنامه  ى آموزشى، تحليلى و اطالع رسانى
7 براى آموزگاران دبستان، دانشجويان تربيت معلم و كارشناسان آموزشى

دوره  ى چهاردهم/ فروردين ماه 1390/ شماره ي پى درپى116



اشاره 
در يادداشت هاي آغازين مجله در دوره ي جاري، در شماره هاي گوناگون با بيان ده نكته ي اصلي مورد تأكيد 
در سـند تحـول راهبـردي آموزش وپرورش، وظايف آموزگاران و دبسـتان هاي كشـور را در اين زمينه به بحث 
گذاشته ايم. در اين يادداشت ها كه به قلم سردبير و اعضاي شوراي برنامه ريزي مجله نوشته مي شود، سعي شده 
است ابعاد گوناگون سند تحول راهبردي آموزش وپرورش شكافته شود. در اين شماره، خانم تقديسيان، كه از 
فرهنگيان و مديران بازنشسته ي آموزش وپرورش و عضو شوراي برنامه ريزي مجله هستند، بار ديگر نكته اي از 

سند تحول راهبردي را كه در آن بر يادگيرنده بودن سازمان مدرسه تأكيد مي كند، بررسي كرده است.

نظر شما چيست؟
شكوه تقديسيان

عضو شوراي برنامه ريزي رشد آموزش ابتدايي
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ــردبير محترم، آقاي مجدفر، در چهارمين شماره ي  سرمقاله ي س
ــال هايي از خدمتم انداخت كه در  ــد ابتدايي، مرا به ياد س مجله ي رش
ــي، مشاهده گر كالس هاي  آموزش وپرورش به عنوان راهنماي آموزش
ــال ها، بيش از آن چه ياد  ــدارس ابتدايي مناطق بودم. در آن س درس م
ــور در كالس درس و ديدار با  ــم، ياد مي گرفتم. گاه در حين حض بده
ــدم و در جايگاه شاگردان  ــوت معلمي خارج مي ش دانش آموزان، از كس
كالس مي نشستم و شاهد تالش ها و نوآوري هاي معلم ها بودم و گاهي 
ــداري بود كه به من  ــاهده ي كاستي ها و بيراهه رفتن ها، هش هم مش
مي گفت: «بايد كاري كرد تا وقت كالس براي بچه ها مفيد و اثرگذار 
باشد؛ نه آن كه مدرسه بدون توجه به رشد استعدادهاي بالقوه و تعالي 
بخشيدن به روح و روان و عواطف آنان، فقط نقش نگه داري كودكان 

را ايفا كند.»
ــان خود، مرا هم  ــت هاي ماهيانه ي معلم بعضي مدارس در نشس
دعوت مي كردند. در آن جلسات طبق برنامه ريزي قبلي، يكي از معلمان 
(البته به نوبت) بخشي از مباحث يك كتاب درسي را در حضور همكاران 
تدريس مي كرد. در حقيقت در آن زمان مديران «فرصتي فراهم مي كردند 

بار ديگر مروري بر «يادگيرندگي» در واحدهاي آموزشي
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ــاركتي،  تا معلمان به تبادل تجربه، برنامه ريزي گروهي، يادگيري مش
بحث هاي حرفه اي و بازانديشي بپردازند و به صورت حرفه اي در روابط 

خود با دانش آموزان و فعاليت هاي كالس درگير شوند.1»
به نظر من برنامه ي بسيار خوبي بود تا همكاران از يكديگر بياموزند 
ــد و دانش حرفه اي خود را  ــكالت تدريس خود بپردازن و يا به رفع مش
ترفيع دهند و يا اصالح كنند و از همه مهم تر، نقدكردن و انتقادپذيري، 

فرهنگي پويا، در جامعه ي فرهنگي ما باشد و اشاعه پيدا كند.
ــه  ي غيردولتي دخترانه در منطقه ي آموزشي  روزي به يك مدرس
خودم دعوت شدم. برنامه ي آن روز مشاهده ي تدريس يكي از همكاران 
بود. او مبحثي از كتاب رياضي را تدريس كرد. من هم در جمع معلمان 
ــتباه بود. بعد از  ــتم. روش تدريس او كامًال غيرعلمي و اش حضور داش
ــد و اظهارنظر همكاران بودم،  ــنيدن بحث و نق اتمام برنامه، منتظر ش
ــد. من متعجب از اين كه در جمع بيست نفري معلمان،  اما خبري نش
هيچ يك حرفي براي گفتن نداشتند، نظري ندادم تا در فرصتي مناسب 
ــان  ــب آن مفهوم رياضي را نش و برنامه اي خاص روش تدريس مناس
ــود و با خودم گفتم:  ــده ب ــم. ولي افكار گوناگوني در ذهنم پيدا ش ده
ــايد سايرين روش تدريس او را قبول دارند و خودشان هم مجري  «ش
همان شيوه هستند و يا اين كه ذهن هر يك از حاضران، درگير مسائل 
ــت و خيلي توجه نكرده اند. شايد هم محافظه كاري  خودشان بوده اس
اجازه نداده است تا نظرات انتقادي و پيشنهادي خودشان را مطرح كنند 

و يا براي حفظ موقعيت آتي خود، آينده نگري كرده اند!» 
اما واقعيت اين بود كه هيچ يك از اين گمانه زني ها عالج واقعه نبود 

و مشكلي را حل نمي كرد.
انسان جايزالخطاست، ولي مي تواند اصالح كننده ي اشتباهات خود 
ــي از چيزها را  ــرط كه؛ «ما بدانيم و قبول كنيم خيل ــد، به اين ش باش
نمي دانيم. خيلي از روش هايمان غلط است و تا رسيدن به بهبود مطلق، 
ــان خودمان و يا در  ــم، كه روش هايش در مي ــش داري راه درازي در پي

مدرسه هاي ديگر است.2»
ــدارس هر بخش از  ــه و بين مديران م تعامل بين معلمان مدرس
منطقه، حتي در سطح گسترده تر، به دانش حرفه اي معلمان و مديران و 

درك لزوم پويايي در هنر مديريت و تدريس مي افزايد.
ــه در حين كار فكر مي كردم چگونه مي توان اين ارتباط و  هميش
ــعه داد. بسياري از ما، عادت هاي  انگيزه ي يادگيرندگي معلمان را توس
ــبت به اعمال و اثبات آن ها  ــود را مطلق و صحيح مي پنداريم و نس خ
تعصب داريم و شايد هم نمي خواهيم بپذيريم كه ديگران اگر دوستانه 
خطاهاي ما را گوش زد كنند، به رشد فكري و حرفه اي ما كمك شاياني 

كرده اند.
ــئولين  ــورت با مس اين فكر آن قدر در من قوت گرفت كه در مش
ــي از درس هايي كه  ــم از روش تدريس بعض ــم گرفت ــه،  تصمي منطق

ــكل دارند و در مقابل بعضي ديگر در  ــتم معلمان با آن ها مش مي دانس
ارائه ي آن روش ها مسلط و صاحب نظر هستند، فيلم برداري كنم. اين 
برنامه مدت زيادي از وقت مرا گرفت و فكرم را مشغول كرد. آن زمان، 
گوشي هاي تلفن همراه يا كاربرد دوربين مثل امروز رواج نداشت؛ براي 
اين كار الزم بود با هزينه ي خودم فيلم برداري متبّحر را استخدام كنم، 
ــئولين بگيرم و با مديران مدارسي كه مي شناختم  مجوز الزم را از مس
و روش تدريس مناسب و صحيح معلمانشان را ديده بودم، هماهنگي 
ــقي كه نسبت به كار و  الزم را انجام دهم. همه ي اين كارها را با عش
انجام وظيفه ام داشتم، در دوره اي معين انجام دادم. پس از روبه راه كردن 

كارهاي مقدماتي، فيلم برداري از حدود بيست كالس درس آغاز شد.
ــه ي خود نمايش  ــي بودند، فيلم را در مدرس ــي كه متقاض مدارس
مي دادند. اين بهترين فرصت بود تا من مقدمات تماشاي روش تدريس 
ــه اي كه پيشتر به آن اشاره شد، فراهم كنم و  درس مذكور را در مدرس
به طور غيرمستقيم، معلمان آن مدرسه روش صحيح تدريس آن مبحث 

رياضي را مشاهده كنند.
شايد اين فعاليت در آن روزها به نوعي، مصداق درس  پژوهي بوده 
ــاي معلم و روش هاي  ــت. اما آن قدر كه هدف مند بودن آموزش ه اس
ياددهيـ  يادگيري در كالس درس و تجديدنظر در عادت هاي ديرينه 
و نهادينه شده ي تدريس حائز اهميت است، نام گذاري ها معرف ميزان 
كيفيت برون داد الگوها نيستند. با وجود اشتياق فراواني كه براي تبادل 
ــارب معلمان منطقه و تحصيل نتايج ثمربخش آن در كالس هاي  تج
ــايد حوصله و يا  ــيدم. ش درس در من بود، به آن نتيجه ي دل خواه نرس
ــاعه ي اين برنامه نبود. اما اين اعتقاد در من بوده و  بودجه اي براي اش
هست كه معلمان خالقي داريم كه، كافي نيست در محدوده ي كالس 
خود فعال باشند. فضاي آموزشي نياز به تحول دارد و هر تحولي نيازمند 
ــل و ارتباط باز  ــت، تا راه را براي تعام ــته و كاردان اس مديريتي شايس
ــان  ــبت به كارش ــقي كه نس كند. بعضي از معلمان با نوآوري ها و عش
دارند، مي توانند الگوهاي خوبي براي همكارانشان باشند و راه را براي 
ــيـ  يادگيري، آن هم با  ــهيل، تصحيح و ترفيع روش هاي يادده تس
ــازند. هيچ يك از ما  ــات همواره س ــترين امكان كم ترين هزينه و بيش
ــتيم. به همياري، تعامل و انعطاف پذيري در مقابل تغييرات  مطلق نيس
ــت و  در همه ي عرصه هاي زندگي، خصوصاً در فضايي كه با سرنوش

آينده ي انسان ها سروكار داريم، نيازمنديم. 
اما آيا همه ي ما آموزش وپرورشي ها به اين اصول اعتقاد داريم و يا 

به قول آقاي سردبير كار ما بازي با الفاظ است؟!

پي نوشت 
1 و 2. مجدفر، مرتضي (1389). اقدام عملي، نه بازي با الفاظ (مروري بر برخي ويژگي هاي 

مدرسه هاي يادگيرنده). رشد آموزش ابتدايي، شماره ي پي درپي 113.



خصوصيت هاى مؤثرترين و خطرناك ترين دشمن ما 
معلمان (و شايد هم ديگران)، اين موارد است:

1. فرصت يادگيرى را از ما مى گيرد.
2. ما را از آموختن و افزايش معرفت محروم و دلسرد مى كند.

3. وضع علمى موجودمان را برايمان مهم و كافى جلوه مى دهد.
4. دائماً وضع موجودمان را براى ما بهترين جلوه مى دهد.

ــت، تشويق  5. ما را به قناعت علمى كه مترادف مرگ علمى اس
مى كند.

6. گذشته مان را مدام به رخ ما مى كشد و تعريفش مى كند.
7. وضع موجود جهان را براى ما هراس انگيز و وحشت انگيز جلوه 

مى دهد.
8. ما را غير از آن چه واقعاً هستيم، معرفى مى كند.

9. گذشته را بهتر از حال جلوه مى دهد.
10. آينده را براى ما تيره و تار جلوه مى دهد.

11. فناورى را براى ما مضر جلوه مى دهد كه معلومات و موقعيت 
ما را تهديد مى كند!

معلم هر ماده ى درسى بايد به اقتضاى حرفه اش بداند 
و دريابد كه:

* چه كار مى كند (تحليل كار)؟
* چرا چنين يا چنان مى كند (تبيين كار)؟

* اين چنين كارى مستلزم برخوردارى از چه نوع اطالعات، معارف، 
فنون، روش ها، و راهبردهايى است؟ چه قدر؟ و چرا؟

ــته ها را در صورت احتمال نارسايى و مقتضى شرايط  * اين دانس
زمان و جهان نبودن، به كدام منابع و چگونه بايد ارجاع دهد؟ و به ترميم 

و تكميل آن ها بپردازد.
* در چه فرهنگى زندگى مى كند؟

* گذشته و حال اين فرهنگ چگونه بوده؟ چگونه است؟ احتماًال 
چگونه خواهد شد؟

* فرهنگ هاى حاكم بر جهان امروز چگونه اند؟

ــايى هاى احتمالى در اين فرهنگ ها، جامعه و جهان،  * چه نارس
مى بيند؟

* آن نارسايى ها را چگونه تحليل و تبيين مى كند؟
* خودش در اصالح اين نارسايى ها چه نقشى دارد؟ يا بايد داشته 

باشد؟ و چرا؟
چون معلم شايسته مى داند و باور دارد كه گذشته ها را 
بايد خواند، اما در گذشته ها نبايد ماند. چون هر زمان و مكانى، 
زبان، منطق و مقتضيات ويژه ى خود را دارد. همين ها در سطح جهان 
هستند كه نظام و محتواى آموزشى تربيت يا آموزش ـ پرورش رسمى 
ــورها را تعيين مى كند، نه خواست و اراده ى اشخاص يا گروه هاى  كش

ويژه.
هم چنين، معلم شايسته مى داند و باور دارد كه كتاب ها 
را بايد خواند، اما در كتاب ها نبايد ماند و برده ى آن ها نبايد 
ــان و منطق و نيازهاى زمان و  شـد. چون محتواى كتاب ها را نيز زب
مكان تعيين مى كنند. كتاب هاى دستورى يا سفارشى، اعم از درسى و 
ــى، غالباً خالى از محتواى مطلوب خواهند بود. از سوى ديگر،  غيردرس
ــند، مطالب بد را نيز  هم چنان كه مطالب خوب را در كتاب ها مى نويس
ــند. تشخيص آن ها طبعاً به عهده ى خود خواننده  در كتاب ها مى نويس

است.
ــى او، در گذشته  ــى ماده يا رشته ى درس * وضع حوزه ى آموزش
چگونه بوده؟ و در جامعه و جهان امروز چگونه است؟ و آينده ى احتمالى 

آن چگونه خواهد شد؟
* با توجه به اين ابعاد زمانى، او به چه نوع افزايش ها، پااليش ها، 
بازبينى ها، و كارآموزى هايى در اين حوزه نياز دارد؟ و براى پاسخگويى 
ــانى بايد مراجعه كند؟ و  ــانى و غيرانس به اين نياز، به كدام منابع انس

چگونه؟
* چه قدر با فناورى آموزشى روز آشناست؟ و اگر كمبودهايى دارد، 
چيستند؟ يا كدام اند؟ و براى ترميم آن ها به كدام منبع بايد مراجعه كند؟ 

و چگونه؟ يا چه بايد كرد؟
چون معلم شايسـته، مى داند و باور دارد كه در فرهنگ 

دشمن معلم! ت
ربي

 و ت
يم

تعل
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دنياى امروز، بدون اغراق، معلمان بيش از شاغالن ساير 
حرفه هـا به علم و معرفت تكنولوژيك نيـاز دارند، وگرنه 

محصالنشان پيشرفته تر از ايشان جلوه خواهند كرد!
هم چنين، معلم شايسته مى داند و باور دارد كه به اقتضاى 

حرفه اش در جهان معاصر، ناگزير است:
ـ متفاوت بينديشد
ـ انتقادى بينديشد
ـ بازانديشى كند

ـ حتى فراتر بينديشد
ـ شناگر باشد، نه شناور

ــق، جرئت، ايمان، اميد،  ــراى اين منظور، بايد فرايندهاى عش و ب
اعتماد، اقتدار و آينده نگرى را در خويشتن تقويت كند و گسترش دهد.

* در چه روز و روزگارى زندگى مى كند؟ محدوده ى مسئوليت هايش 
چه اندازه اند؟

* محصالن، جامعه و جهان چه انتظارهايى از او دارند؟ و او چه قدر 
آمادگى پاسخگويى به اين انتظارها را دارد؟ و چگونه و چرا؟

* خود او چه انتظارهايى از محصالن، جامعه و جهان دارد؟ و چرا؟ 
ــته، با همه ى عشقى كه به  چون معلم شايس

حرفه اش داد، هرگز فراموش نمى كند 
كه خودش:

ــت و مانند  ــان اس ـ انس
ساير افراد بشر نيازمند محبت 
و احترام متقابل، ارزشمندى 
ــالمت  س آن،  ــاس  احس و 
ــوردارى از  ــه، برخ همه جانب

ــى روز، افزايش  ــرايط رفاه ش
مداوم حكمت و معرفت خويش 

ــب زمان يا تقويت علمى و  به تناس
حرفه اى است.

ـ حتماً بايد از امنيت هاى عاطفى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و 
خصوصاً خانوادگى برخوردار باشد. چون مى داند كه حرفه ى معلمى، به 
سبب حساسيتى كه دارد، هرگز اضطراب يا نگرانى مداوم را برنمى تابد 
و آثار ناگوار آن طبعاً در بلندمدت در افكار و كردارها، و به طور كلى در 
ــفانه بسيار دير شده است و  ــهروندان ظاهر مى شوند كه متأس رفتار ش
ــراق نخواهد بود كه بگوييم موفقيت  درمان ناپذير! به عبارت ديگر، اغ
ــى همه ى معلمان، بدون استثنا، مستقيماً به وضع امنيت خاطر  آموزش
ــتگى دارد و آمادگى هاى شغلى، اعم از نظرى  همه جانبه ى ايشان بس
ــته است. چون  و عملى، عمدتاً به همين امنيت خاطر همه جانبه وابس
آرامش شـغلى، بدون آرامـش عاطفى و ذهنى غيرممكن 

است.

تصويرگر:ميثم موسوى

اگر جامعـه ى آرام و آرامش خواه مى خواهيد، به آرامش 

معلمـان آن، در همـه ى مراحل آموزشـى، بينديشـيد و 

بپردازيـد. اين واقعيت يا حقيقـت را صميمانه بپذيريم 

كـه هرگونه قناعت در هزينه كردن براى آماده سـازى و 

آسايش معلمان، درواقع نوعى دنائت است.
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نياز مستمر پژوهش: برنامه
ــد، در  ــاره ش چنان چه پيش از اين نيز اش
ــت: پژوهش، فعاليتى  تعريف تحقيق آمده اس
ــز  ــده و ني ــم و طرح ريزى ش ــدف دار، منظ ه
كوششى منظم، مفصل و نسبتاً طوالنى براى 
ــف يا تأييد حقايقى است كه در مسئله يا  كش
ــائلى تأثير دارد و يا قوانين و اصولى است  مس
ــاس  ــتند. بر اين اس كه بر آن حكم فرما هس
ــكلى  ــتن برنامه به ش در پژوهش، الزاِم داش
ــده باشد،  كه گام هاى حركت در آن معين ش
استنباط مى شود. برنامه به نوعى نقشه ى كار 

اشاره

هنگامى كه پژوهشى انجام مى شود، مانند اين است كه تقريباً پنجاه درصد از كار انجام شده است. 

اما پنجاه درصد ديگر به زمانى مربوط مى شود كه گزارشى از آن تهيه و ارائه شود.

ارائه ى گزارش پژوهش، مانند پلى ارتباطى اسـت كه موجب مى شود نتايج به دست آمده از پژوهش، 

در اختيار افراد ديگر قرار بگيرد. ارائه ى گزارش، درواقع مهارتى پر اهميت است كه نه تنها در پژوهش، بلكه 

در بسـيارى از موقعيت هاى زندگى رهگشـا و مؤثر است. ليكن از انجام پژوهش تا رسيدن به گزارش دهى، 

به برنامه و نقشه اى نياز است تا اهداف و نتايج مورد انتظار حاصل شود. بنابراين، مقاله ى حاضر به بحث در 

ارتباط با دو مهارت مهم برنامه ريزى و گزارش دهى كه از ديگر مهارت هاى پژوهشى هستند، اختصاص داده 

شده است. در شماره ى بعدى، آخرين بخش اين سلسله مقاالت را خواهيد خواند..

ران
زگا

آمو
ي و 

موز
ش آ

 دان
اي

ش ه
ژوه

پ

پژوهش دركالس درسـ  بخش هفتم    

دو نبض پژوهش

ــه، الزم است پيش از هر  ــت. در اين نقش اس
اقدامى، شرايط وموقعيت، اهداف و انتظارات، 
ــى  امكانات و خدمات و نيز توانمندى ها بررس
ــود و معين باشد. سپس براساس اطالعات  ش
ــده و گام ها  ــت آمده، مسير طراحى ش به دس
ــوند. در پژوهش، معموًال  به ترتيب تعيين ش
ــورد نظر، به انتظاراتى كه از انجام  گام هاى م
ــتگى زيادى  ــم و نيز نوع تحقيق، بس آن داري
ــت  ــى كه قرار اس ــال هنگام ــراى مث دارد. ب
ــى از نوع اقدام پژوهى انجام دهيم، در  پژوهش
اين صورت بايد به دنبال حل مسئله و يا تالش 

ــرايط موجود باشيم، درحالى كه  براى بهبود ش
در ساير پژوهش ها، گام هاى حركت لزوماً به 
سمت حل مسئله پيش نمى رود و درنتيجه ى 
ــى  ــه اطالعاتى دست رس ــام پژوهش، ب انج
ــئله كمك  ــم كه مى تواند به حل مس مى يابي
كند. به اين ترتيب، يكى ديگر از مواردى كه 
ــتن برنامه در انجام پژوهش به آن  براى داش
ــتن نوع پژوهش و انتظارات  نيازمنديم، دانس

نهايى از انجام آن است.
ــى در بحث برنامه ريزى در  نكته ى اساس
پژوهش، به ويژه در دوره ى ابتدايى و هنگامى 

دكتر ليال سليقه دار
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ــى مورد نظر و قصد  كه مهارت هاى پژوهش
ــت، برنامه ريزى يك مهارت است و  معلم اس
ــد تمام مهارت ها، به آموزش و تمرين در  مانن
اين زمينه منوط است. دانش آموزى كه بداند 
ــب  ــه برنامه ريزى كند، مى تواند با كس چگون
ــه از او در انجام  ــنايى در مورد انتظارى ك آش
ــادگى گام هاى اجرايى  پژوهش مى رود، به س
ــات و موقعيت خود  ــب توان، امكان را به تناس

طراحى كند.

آموزش برنامه ريزى
براى آموزش برنامه ريزى به دانش آموزان، 
ــاعات درسى و تمام تكاليف آموزشى  تمام س
فرصت هاى بسيار ارزنده اى هستند كه استفاده 
از آن ها به سرعت و به شدت اين توانايى را در 
افراد تقويت مى كند. براى مثال، از دانش آموزان 
مى خواهيم كه براى روز بعد، تعدادى تكاليف 
معين را انجام دهند و انتظار داريم كه بتوانند 
ــش رو، از عهده ى  ــاعات پي ــه و در س در خان
ــت با  ــا برآيند. گاهى ممكن اس ــام آن ه انج
دانش آموزانى روبه رو باشيم كه نمى توانند اين 
توقع معلم را به درستى پاسخ دهند. رفتار اين 
تعداد دانش آموز، فرياد درخواست استمداد تمام 
دانش آموزان است كه شايد در برخى موارد به 
خاطر انجام ندادن تكليف، مورد سرزنش معلم 
ــاير بزرگ ترها قرار گرفته اند، درحالى كه  و س
ــه ى خود، به آموزش  آن ها براى انجام وظيف

برنامه ريزى هم احتياج داشتند.
ــاط، راه هاى گوناگونى وجود  در اين ارتب
ــا بخواهد تا به  ــم مى تواند از بچه ه دارد. معل
مرور، در مورد خود و ويژگى هاى زيستى خود 
ــًال مدتى رفتار  ــى را فراهم كنند. مث اطالعات
ــه آيا عادت  ــى كنند و بدانند ك خود را بررس
ــتى آن ها با خواب بين روز مطابقت دارد  زيس
يا جزو افرادى هستند كه اغلب شب را زودتر 
ــاعت در روز  مى خوابند، اما نمى توانند چند س
ــى معلم باعث  ــتراحت كنند. اين راهنماي اس
ــان اطالعاتى  ــود آن ها در مورد خودش مى ش
ــب كنند و بدانند كه مجبور نيستند مانند  كس
ديگران رفتار كنند، بلكه كافى است با شناخت 

خود، مناسب ترين زمان براى انجام تكليف خود 
را بشناسند و از آن به درستى استفاده كنند.

در مثالى ديگر، معلم با آموزش شيوه هاى 
ــه و يادگيرى هر درس، از دانش آموزان  مطالع
مى خواهد كه راه هاى گوناگون را در مورد خود 
به كار گيرند و مؤثرترين آن ها را انتخاب كنند. 
بهترين حالت هنگامى است كه تكاليف متعدد 
و متنوعى در اختيار دانش آموزان قرار مى گيرد 
و از آن ها خواسته مى شود يكى از آن ها را كه 
با توانايى و عالقه مندى آنان بيشتر هماهنگ 
ــت، انتخاب كنند. ممكن است دانش آموز  اس
چند بار راه نامتناسبى را انتخاب كند، اما پس 
ــتر در مورد خود مى داند و مى تواند  از آن، بيش

گزينش هاى مناسبى داشته باشد.

نمونـه ى برنامه ى يـك فعاليت 
پژوهشى

تصور كنيد گردآورى اطالعات در ارتباط 
ــد.  با يك موضوع خاص مورد نظر معلم باش
در اين صورت الزم است گام هاى انجام اين 
ــد تا با ارائه ى  ــن باش فعاليت براى معلم روش
ــتن  ــب، دانش آموزان را به داش الگويى مناس
ــن فعاليت راهنمايى كند. بديهى  برنامه در اي
ــت توسط  ــت، برخى از فعاليت ها الزم اس اس
معلم انجام گيرد. مانند تعيين محدوده ى منابع 
ــب و نيز پرسش هايى كه در پايان قصد  مناس

رسيدن به پاسخ آن ها را داريم.
ــى كار، طى  ــوى كل ــت الگ ــوب اس خ
ــه اى به دانش آموزان آموزش داده شود  جلس
ــپس هر مرحله از انجام كار، با نظارت و  و س
هدايت معلم پيش رود. براى اين منظور، معلم 
به دانش آموزان توضيح مى دهد كه ابتدا منابع 
ــب براى گردآورى اطالعات شناسايى  مناس
مى شوند. او براى اين كار، مناسب ترين منابع 
و نحوه ى شناسايى آن ها را بيان مى كند، براى 
مثال، اگر الزم است اطالعات از افراد پرسش 
ــوند كه  ــود، دانش آموزان راهنمايى مى ش ش
اين افراد چه كسانى هستند و بچه ها چگونه 
ــد با آن ها گفت وگو كنند. يا اگر الزم  مى توانن
است مطالب از منابع نوشتارى تهيه شود، در 

اين صورت اين منابع كدام ها هستند و چگونه 
بايد از آن ها استفاده كرد؟

ــت داده  ــوزان فرص ــپس به دانش آم س
مى شود تا در زمان تعيين شده، اين مرحله از 
ــى از عملكرد خود ارائه  كار را انجام و گزارش
ــن گزارش، گزارش  دهند. با اين توجه كه اي
نهايى نيست و در اين مرحله معلم فقط قصد 
دارد با بررسى روند طى شده، نواقص را برطرف 
و آموزش دانش آموزان براى انجام كار مطابق 

برنامه را كامل كند.
ــا معرفى  ــه آن ه ــدى را ب ــاال گام بع ح
ــد و مى خواهد كه دانش آموزان مطابق  مى كن
با راهنمايى هاى او، تا زمان تعيين شده نواقص 
كار را برطرف و گزارش نهايى را كامل كنند. 
ــول خاصى در تهيه ى  ــت، اگر اص بديهى اس
ــط معلم  ــت، بايد توس گزارش مورد نظر اس

توضيح داده شود.

گزارش و ارتباط
ــى و  ــس از انجام يك فعاليت پژوهش پ
ــه و ارائه ى گزارش  ــان با آن، تهي گاه هم زم
ــت كه هر پژوهشگرى ناگزير  گام مهمى اس
ــارت، ازجمله  ــن مه ــت. اي ــام آن اس از انج
ــت كه در بهبود ارتباط افراد  مهارت هايى اس
با يكديگر و نيز دنياى پيرامون، تأثير بسزايى 
ــرطى ميسر است كه فكر  دارد. اين امر به ش
ــيوه ى صرفاً مكتوب  ــود را از گزارش به ش خ
ــر آن كه متنوع و  ــارج و به روش هاى ديگ خ
جذاب هستند، معطوف كنيم. خوب است براى 
روشن تر شدن موضوع، به كالس انشاى يك 

معلم پايه ى سوم ابتدايى سرى بزنيم.
ــم اعتقاد دارد كه تنوع، خالقيت  اين معل
ــار، از مهم ترين كليدهاى تأثيرگذار در  و اختي
ــد دانش آموزان هستند. به همين دليل، او  رش
ــود، روش هاى متنوعى را  ــاى خ در زنگ انش
براى كار دانش آموزان در نظر مى گيرد. يك بار 
كه موضوع انشا درباره ى دوست انتخاب شده 
بود، او اين تكليف را براى دانش آموزان تعيين 

كرد:
لطفاً يكى از تكاليف زير را انتخاب كنيد 



90
ين

ورد
/ فر

ى7
ماره 

/ش
ى14

8دوره  

و انجام دهيد:
ــيد كه دوست  ــى را مى شناس * آيا كس
خوبى براى اطرافيانش بوده باشد؟ خصوصيات 
او را روى كارت هاى جداگانه اى بنويسيد و با 

آن يك چارت برگردان درست كنيد.
ــما بهترين  * درس رياضى مى خواهد ش
دوست او باشيد، اما نمى داند چگونه اين كار را 
انجام دهد. خود را به جاى او بگذاريد و بگوييد 
چگونه مى تواند كارى كند كه شما بچه ها همه 

او را دوست داشته باشند.
* از پدر، مادر و يا يكى از افراد خانواده ى 
ــود بخواهيد كه بهترين خاطره ى خود را از  خ
ــان تعريف كنند. آن را بنويسيد و در  دوستش

كالس به صورت نمايش اجرا كنيد.
ــاهاى گروهى،  ــتن انش او مى گويد، نوش
ــاى  ضبط صداى دانش آموز هنگامى كه انش
خود را مى خواند و پخش آن در مناسبت هاى 
ــس به عنوان  ــتفاده از يك عك گوناگون، اس
موضوع انشا و موارد ديگر، ازجمله روش هايى 
ــورد نظر قرار  ــى م ــتند كه در انشانويس هس

مى گيرند.
ــتفاده ى  در هريك از روش هاى مورد اس
معلم، گزارش دهى به طرق گوناگون در حال 
شناسايى، تمرين و كاربرد است. اين نكته در 
ــت. كالم،  مورد تمامى دروس قابل توجه اس
ــاره، نمايش، اعداد و ارقام، نمودار و  ايما و اش
چارت، نوشته، نقاشى، عكس و فيلم، همگى 
ــوب مى شوند و  از راه هاى گزارش دهى محس
كسى كه بتواند مقصود خود را با مناسب ترين 
ــد، به مهارت  ــكل ارائه كن ــن ترين ش و روش

گزارش دهى دست يافته است.
در دوره ى ابتدايى الزم است دانش آموزان 
ــنا  ــيوه هاى گوناگون ارائه ى گزارش آش با ش
شوند و بتوانند از آن ها به درستى استفاده كنند. 
در انجام فعاليت هاى پژوهشى نيز بهتر است 
ــاختار مورد  ــس از آموزش اصول كلى و س پ
ــر در گزارش، نحوه ى تنظيم آن، به اختيار  نظ
ــود تا با تكيه بر تخيل  دانش آموزان گذارده ش
و قوه ى خالقيت آنان، با جلوه هاى بيشترى از 

گزارش ها روبه رو شويم.

نجمه دائمى

آموزگار دبستان حضرت معصومه(س)، فاضل آباد على آباد كتول، گلستان

فرداى روزى كه اعداد اعشارى را درس دادم و ساعت 

رياضيات تمام شد، خواستم با يك ارزش يابى تشخيصى، 

درس جديد رياضيات را شروع كنم. براى همين با سرعت 

و با خط درشت پاى تخته سياه نوشتم: 

بعد به بچه ها گفتم: «اين چيه؟ لطفاً همه با هم بگيد.» 

همه گفتند: «اّره!» دوباره گفتم: «اين چيه؟ با هم بخوانيد.» 

دوباره گفتند: «اّره!» در پاسخ گفتم: «اين كه يك عالمت 
رياضيه، چه ربطى به اّره داره؟!»

ــا بچه ها خنديدم و رابطه ى يك دهم و اره را  آن روز ب

اصًال متوجه نشدم، ولى بعدها فهميدم كه دست خط بد من 

و شباهت 0/1 با اره باعث اشتباه بچه ها شده است.
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به انتخاب و ترجمه ي فرح بانو قائمي

تصويرگر:فريبا بندى

فـرار
يك روز كاري پردردسر را پشت سر گذاشته بوديم، براي همين با شوهرم تصميم گرفتيم پسر چهار ساله مان ژوستين را كه ابداً رعايت حال 
ما را نمي كرد و آتش مي سوزاند، تنبيه كنيم. شوهرم چند بار به او تذكر داد و سرانجام وادارش كرد در گوشه اي ساكت و صامت بنشيند. ژوستين به 

قدري عصباني بود كه اگر كاردش مي زدي، خونش درنمي آمد. باالخره هم تاب نياورد و گفت: «من از اين خونه فرار مي كنم.»
نگاهش كردم و در حالي كه حسابي عصباني بودم، گفتم: «جدي؟ چه جالب!»

ــته مانندنش چه مي گذرد. خودم در دوره ي كودكي بارها اين تجربه ي تلخ را از سر گذرانده بودم.  ــت چهره ي معصوم و فرش ــتم پش مي دانس
مي دانستم كه دارد توي دلش مي گويد: «چه حقي دارين كه سرم داد بزنين. من هم براي خودم كسي هستم. واسه چي ديگه دوستم ندارين؟»

از جا بلند شدم و شروع به جمع كردن لباس هاي خودم و او كردم. گفتم: «باشه ژوستين! مي توني از خونه فرار كني. خب! اين از پيژاما، اين 
هم از كت...»

با تعجب نگاهم كرد و پرسيد: «داري چه كار مي كني مامان؟»
لباس هاي خودم را هم گذاشتم و پرسيدم: «مطمئني ديگه؟»

ـ آره! ولي تو كجا راه افتادي؟
ـ خب! اگه قراره فرار كني، مامان باهات مياد، چون نمي خوام تنها باشي. آخه من تو رو خيلي دوست دارم.

ژوستين خودش را در آغوشم انداخت و گفت: «واسه چي مي خواي با من بياي؟»
جواب دادم: «واسه اين كه زندگي بدون تو برام فايده نداره. من بايد مطمئن باشم كه درامان هستي. اگه تو بري، منم باهات ميام.»

ـ بابا هم مياد؟
ـ نه، اون پيش خواهر و برادرت بمونه. از طرف ديگه، بايد كار كنه تا بتونه خونه رو نگه داره.

ـ فِردي چي؟ مي تونه بياد؟ (فردي نام موش خانگي او بود)
ـ نه! چون معلوم نيست بتونيم واسه اش جاي خوبي پيدا كنيم.

ـ مامان! مي شه بمونيم خونه؟
ـ آره ژوستين! مي شه بمونيم.

ژوستين مرا محكم در آغوش گرفت و گفت: «دوستت دارم مامان!»
صورت قشنگش را بوسيدم و گفتم: «منم دوستت دارم پسرم! همه مون دوستت داريم!»
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ايزاك آسـيموف در مقدمه ى كتاب «راهنماي پروژه ى علمي 
ــد: «علم يك فرايند  ــراي معلمان، والدين و دانش آموزان» مي نويس ب
است. يك روش تفكر و عمل است. آن چه كه اهميت دارد، روش علمي 
است كه همه چيز را ممكن مي سازد. آن چه را كه بچه ها بايد بياموزند، 
ــند و  ــت كه چگونه علمي فكر كنند و چگونه منطقي بينديش اين اس
ــاهده هاي خود را جمع آوري كنند.  چگونه مشاهده كنند و چگونه مش
چگونه آزمايش كنند، نتيجه گيري كنند و چگونه يك حدس هوشمندانه 
ــود، يا  درباره ى نتايج احتمالي ارائه دهند و ببينند آيا تأييد يا نفي مي ش
هم چنان بالتكليف مي ماند و به تحقيق بيشتري نياز پيدا مي كند. آنان 
بايد از آموختن و انجام دادن همه ى اين كارها لذت ببرند، نه آن كه آن 
را به خاطر نمره و پاداش انجام دهند. نظير بازي فوتبال كه مهيج است، 

حتي اگر در آن برنده نشدند.»
يكي از دانشمندان علم فيزيك عقيده دارد: «علم فيزيك حاصل 
به كارگيري دقيق حواس در مشاهده ى پديده هاست. فيزيك راه پرسيدن 
ــش است و به دنبال آن يافتن پاسخي كه از طريق آزمايش  يك پرس
ــت  ــود. در نتيجه ى چنين تحقيقات علمي اس و تحقيق حاصل مي ش
ــام، چگونگي  كه فيزيك دان ها و نيز دانش آموزان، به نحوه ى كار اجس
به وجود آمدن و رابطه ى متقابل آن ها با يكديگر پي مي برند. دانشمند 
ــت كه از روش هاي علمي براي حل مسئله استفاده مي كند.  فردي اس
ــگاهي و يا بهره ى هوشي  الزمه ى اين كار اخذ درجه ى دكتراي دانش
باال نيست، بلكه دارا بودن روحيه ى كاوش گرانه و تمايل به فراگيري و 

دانستن روش علمي كافي است. 

مراحل روش علمي
روش علمي شامل مراحل زير است: 1. مشخص كردن مسئله؛ 2. 
تشكيل فرضيه ها؛ 3. جمع آوري اطالعات؛ 4. آزمون نتايج؛ 5. نوشتن 

نتايج» [وان كليف، 1380].
ــاهده ى دقيق در  ــئله در فرد، محتاج مش افزايش مهارت حل مس
تمام روي دادها و جنبه هاي طبيعي زندگي اوست. بهتر است برنامه هاي 
درسي به گونه اي طراحي شود كه در كنار انتقال دانش هاي ضروري، 
كودك از همان دوره ى قبل از دبستان، به حل مسائل كوچك زندگي 
خود فكر كند و علم را وسيله اي براي زندگي بهتر بداند كه ثمره ى آن 
راه گشايي و آسان تر كردن كارها و لذت بردن از زندگي است. كارهايي 
ــخصي روزانه، انتخاب لوازم و پوشاك، پوشيدن  مانند انجام تكاليف ش
كفش و لباس و خريدهاي ضروري براي خانه و مدرسه، تهيه ى غذاي 
سبك وقتي تنها و گرسنه است، مواظبت از حيوانات و گياهان خانگي، 
ــاده اي است كه به  ــوهاي روزانه و غيره و غيره، كارهاي س شست وش

مشاهده ى دقيق و تقليد كودك از محيط نيازمند است.
«هر مهارت عملي را از راه تقليد و تمرين به دست مي آوريم. براي 
آموختن فن شنا از كاري كه ديگران با دست و پاي خود انجام مي دهند 
تا سر خود را هنگام شنا باالي آن نگاه دارند، تقليد مي كنيد و سرانجام 
با تمرين كافي، شايستگي شناكردن نصيب شما مي شود. براي آموختن 
ــائل بايد به مالحظه و مشاهده ى كاري كه ديگران براي  فن حل مس
حل مسئله مي كنند و تقليد از ايشان بپردازيد و سرانجام خود مي آموزيد 
كه چگونه در ساختن مسائل توفيق حاصل كنيد» [جرج پوليا، سال ؟].

مهارت مشـاهده
وحل مسئله

اشاره 

در شماره هاي 1، 3 و 5 مجله، بخش هاي اول تا سوم سلسله مطالب «مشاهده و يادگيري فراگيرندگان» را كه به 

تبيين ابعاد گوناگون مهارت مشاهده در امر ياددهي ـ يادگيري اختصاص دارد، خوانديد. در اين شماره و در بخش 

پاياني، مؤلف مقاله ارتباط بين مهارت مشاهده و حل مسئله را مورد توجه قرار داده است.

شكوه تقديسيان

كارشناس ارشد مديريت آموزشي

ش
موز

آ

بخش چهارم و پايانى مشاهده و يادگيري فراگيرندگان
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تقويت انگيزه ى مشاهده ى محيط در كودك، مهارت هاي حسي 
ـ حركتي، بصري، زيستي و عاطفي او را افزايش مي دهد و زيرساخت 
مفيدي براي فعاليت هاي پيچيده تر و حل مسائلي است كه در زندگي با 

آن روبه رو و يا درگير مي شود.
ــان مي دهد، معلم با تجربه، با نيروي ابتكار و خالقيت  تجربه نش
ــؤال و ايجاد هيجان هاي  ــاز فرصت دادن براي طرح س خود، زمينه س

لذت بخش كشف و حل مسئله براي دانش آموزان است.
ــان نمي دهند  احتماًال كودكاني كه در كالس به درس عالقه نش
و براي يادگيري فعاليتي نمي كنند، آن هايي هستند كه سؤال هايشان 
ــركوب  در كالس مورد بي مهري و بي اعتنايي معلم قرار مي گيرد و س
مي شود؛ سؤال هايي كه معموًال در پي مشاهده ى محيط و كنجكاوي 

فطري كودك ايجاد شده است.
ــتفاده از مهارت هاي يادگيري در  «فراهم آوردن موقعيت براي اس
ــف مواد و پديده هاي تازه براي كودكان، آن ها را قادر مي سازد كه  كش
ــتفاده كنند. داليل و شواهدي را براي طرح پرسش  از حواس خود اس
ــكل دهند»  ــاس ايده ى موجود ش ــد و يا فرضيه هايي را براس گردآورن

[هارلن، 1375].
فرضيه سازي يكي از عواملي است كه در ارتقاي فكر كودك نقش 
مؤثري دارد. فرضيه ها حاصل تفكر و انديشه ى خالق است كه برون داد 
ــت؛ ولي به هر حال در ايجاد تغيير و  آن گاهي مثبت و گاهي منفي اس
ــت. مشاهده ى كنجكاوانه ى محيط و عوامل طبيعي و  تحول مؤثر اس
اجتماعي در ذهن انسان ايجاد سؤال مي كند. فرضيه ها زمينه ساز يافتن 
پاسخ سؤال ها هستند و آن چه موجبات تحول و تغيير و بهسازي محيط 
و اجتماع را فراهم مي كند، نوآوري هايي است كه ذهن خالق انسان آن 

را مي سازد و به ثمر مي رساند.

ــخصي افراد، به شرايطي آرام و  ــد ادراك توان مندي هاي ش «رش
ــب احتياج دارد، تا آن ها بتوانند يادگيري بدون قضاوت در  مكاني مناس
مورد شكست يا موفقيت خود را تجربه كنند. روش هاي اداره ى مثبت 
ــم مي كند و دانش آموزان مي توانند  ــرايط را فراه كالس درس، اين ش
رفتارشان را بيازمايند و در مورد اين كه چگونه رفتارهاي آن ها بر ديگران 
ــئله يا مشكل درگير  تأثير مي گذارد و چگونه مي توان با اثرات حل مس

شد، دست به تجربه هاي مثبت بزنند» [جين نلسون، 1388].

نتيجه گيري
بنابر آن چه در مقاله هاي قبل نيز گفته شد، حواس پنجگانه ابزارهايي 
هستند كه فرصت هاي يادگيري و خالقيت و حل مشكل را براي انسان 
فراهم مي كنند. گوش ابزار درك و به ياد سپاري شنيده هاست. چشم از 
مهم ترين اندام هاي انسان و وسيله اي براي شناخت پديده ها و مقايسه 
و تعقل در ديده هاست كه 70 درصد يادگيري انسان را شامل مي شود. 

ساير حواس نيز هر يك در جاي خود همان نقش را ايفا مي كنند.
معلمي كه با فراهم آوردن زمينه هاي مناسب، مهارت تأمل و تفكر 
ــاهده ى دقيق را در شاگردان خود تقويت مي كند، افرادي خالق،  و مش

مثبت انديش و متكي به خود پرورش مي دهد.

منابع 
ــتگار و شاهده  1. آزمايش لذت بخش فيزيك. تأليف جاينس وان كليف. ترجمه ى طاهره رس

سعيدي. انتشارات مدرسه.1380
ــه ى كيهان.  ــئله حل كنيم. تأليف جرج پوليا. ترجمه ى احمد آرام، چاپ مؤسس 2. چگونه مس

1369
3. نگرش نو بر آموزش علوم تجربي در دوره ى ابتدايي. وين هارلن. ترجمه ى شاهده سعيدي. 

انتشارات مدرسه.1375
ــين  ــون و ديگران. ترجمه ى دكتر حس ــت در كالس درس. تأليف جين نلس ــاط مثب 4. انضب

حسين نژاد و دكتر مرتضي مجدفر. نشر امرود. 1388
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اشاره
با انتشـار اين شـماره از سلسـله مطالب بيدپا در كالس درس، سـومين مجموعه از بازى هـا، فعاليت ها و 
پژوهش هاى خالقيت محور مجله ى رشـد آموزش ابتدايى كه در سـه سـال گذشـته و بر مبناى داسـتان ها و 
افسـانه هاى ازوپ، الفونتن و كليله ودمنه، براى توسـعه ى سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستانى طراحى 
شده بود، به پايان مى رسد. اميدواريم همان طور كه بسيارى از آموزگاران در ديدارهاى حضورى و نيز نامه هاى 
خود ابراز داشـته اند، اين سلسـله مطالب مفيد بوده باشـد. در دوره ى آينده، با مجموعه اى جديد و متنوع تر در 

زمينه ى توسعه ى سواد خواندن، در خدمت خوانندگان محترم خواهيم بود.

ش
موز

آ

مرتضي مجدفر

و گفت: «اى خورشيد بلندمرتبه! دخترى دارم كه دوست دارد با موجودى 
ــرى ات قبول  ــد. آيا تو او را به همس ازدواج كند كه از همه قوى تر باش

مى كنى؟»
خورشيد گفت: «خيلى ممنون كه مرا قوى و صاحب قدرت مى دانيد، 
ولى من اين گونه نيستم. قوى تر از من، ابر است كه جلوى مرا مى گيرد 
و مانع از رسيدن نورم به زمين مى شود. اگر قدرقدرت مى خواهى، دنبال 

ابر برو.»
درويش، اين بار نزد ابر رفت و حرف هاى خورشيد را به او گفت و از 

او خواست با دخترش ازدواج كند.
ابر گفت: «خيلى ممنون كه به حرف خورشيد گوش دادى. ولى اگر 
از من مى پرسى، مى گويم نزد باد برو. چرا كه كافى است تكانى كوچك 
به خود بدهد، آن وقت است كه من به دوردست ها فرستاده مي شوم. باد 

از همه ى ما قوى تر است.»
معلوم بود كه درويش نزد باد خواهد رفت. او همه ى حرف هايى را 
كه به خورشيد و ابر زده بود، دوباره تكرار كرد. باد در جواب گفت: «ابر 
درست مى گويد. من خيلى قوى هستم و در يك آن همه چيز را مى توانم 
ــه درآورم. ولى از من قوى تر هم وجود  به هم بزنم و درخت ها را از ريش
دارد. چندين سال است كه تالش مى كنم او را از جايش تكان دهم، ولى 
نتوانسته ام. كوه را مى گويم. كوه محكم و استوارى كه اصًال نمى توانم 

تكانش دهم. حتماً نزد كوه برو.»
درويش، نزد كوه رفت و به او گفت:  «اى كوه بلند! دخترم مى خواهد 
ــرى انتخاب كند. آيا همسر او  قوى ترين موجود روى زمين را به همس

مى شوى؟»

موشى كه شاهين آورد
يكى بود، يكى نبود. در زمان هاى دور، درويش زاهد و وارسته اى بود 
كه هر دعايى مى كرد، خدا آن را اجابت مى كرد. روزى از روزها كه درويش 
كنار دريا نشسته بود، شاهينى را ديد كه بچه موشى را به چنگال هاى خود 
گرفته و در حال پرواز است. مدتى بعد، شاهين بچه موش را از آسمان رها 

كرد كه درست نزد درويش فرود آمد.
ــته سوخت. از اين رو او را  درويش دلش به حال موش بخت برگش

برداشت و با خود به خانه اش برد.
درويش، براى آن كه اهل منزل از ديدن موش نترسند، دعا كرد كه 
موش به شكل دختركى زيبارو درآيد. اين دعاى او هم از طرف خداوند 
قبول شد. درويش دخترك را به همسرش معرفى كرد و گفت: «بيا اين 
ــر را به فرزندى بپذيريم و بدون كوچك ترين فرقى، او را هم مثل  دخت

بقيه ى دخترانمان بزرگ كنيم.»
ــت موش دختر شده را از  ــت كه ديگر كسى نتوانس چندى نگذش
ساير فرزندان درويش تشخيص دهد. او هم مانند ديگر دخترها، بزرگ 
و بزرگ تر شد و قدوبااليى به هم زد. وقتى كه به سن و سال نوجوانى 
رسيد، درويش به او گفت: «دخترم! ديگر بزرگ شده اى و وقت آن شده 
است كه خانواده اى تشكيل بدهى. هر كسى را دوست دارى، بگو تا تو 

را به همسرى وى درآورم.»
ــت، دوست دارم با كسى  دختر گفت: «اگر اختيار اين كار با من اس

ازدواج كنم كه قوى و قدرقدرت باشد.»
درويش با خود فكر كرد و به اين نتيجه رسيد كه قوى ترين موجودى 
كه مى تواند همسر دخترش باشد، خورشيد است. پس نزد خورشيد رفت 

موش كتاب خوان
  روباه طّبال!

بيدپا در كالس درس

بازي ها، فعاليت ها و پژوهش هاي خالقيت محور 

بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليله ودمنه

براي توسعه ي سواد خواندن در ميان دانش آموزان دبستاني

بخش پايانى



كوه هم مثل خورشيد و ابر و باد گفت: «خيلى ممنون كه به حرف 
ــت است كه باد نمى تواند كوچك ترين تكانى در  باد گوش دادى. درس
ــراغ دارم. موش را  من به وجود آورد، ولى من قوى تر از خودم را هم س
ــد درون مرا بكاود و از درون تهى ام كند. حتماً نزد  مى گويم كه مى توان

موش برو.»
درويش، نزد موش رفت و همان حرف ها و همان خواسته هاى خود 
را تكرار كرد. موش گفت: «النه ى من بسيار كوچك است و نمى توانم 
دختر تو را در آن، جا بدهم. درضمن، موش فقط مى تواند با موش ازدواج 

كند.»
ــكار كرد و از اين كه دخترش در اصل موش  درويش، واقعيت را آش
است، سخن گفت و دعايى خواند كه دخترش دوباره موش شود. دعاى 
ــد تا با موش كوهى  ــد و دختر او بار ديگر موش ش درويش پذيرفته ش

بزرگى ازدواج كند.

سه پرسش
1. درويش بچه موش را از كجا برداشت؟

الف) از حياط منزلش
ب) از ساحل دريا

پ) از النه ى شاهين.

2. چگونه بچه موش، به يكباره تبديل به دختركى زيبارو شد؟
الف) پرى دريايى او را سحر كرد.

ب) ماهى سرخ كوچكى او را افسون كرد.
پ) دعاى درويش از طرف خداوند پذيرفته شد.

ــراى ازدواج او  ــد، درويش ب ــده، بزرگ ش 3. وقتى موش دختر ش
به ترتيب به چه موجوداتى مراجعه كرد؟
الف) خورشيد، ابر، باد، كوه و موش

ب) كوه، دريا، باران، باد و ابر
پ) خورشيد، باد، دريا، چشمه زار و موش

پاسخ دهيد فكـر كنيـد، 
درويش  دعاهاى  ــته اى كه در اين 1.  وارس

داستان با او آشنا مى شويم، همواره مورد قبول خداوند قرار مى گيرد. به 
اين قبيل افراد «مستجاب الدعوه» مى گويند. درباره ى اين كه انسان بايد 
ــته باشد تا دعايش مورد قبول خداوند قرار گيرد و  چه ويژگى هايى داش
نيز درباره ى انسان هاى مستجاب الدعوه تحقيق كنيد و گزارشى در 150 

كلمه به كالس ارائه دهيد.
ــتانى كه خوانديد در زمره ى «داستان هاى چرخه اى» قرار  2. داس
ــتان ها، افسانه ها يا  ــتان هاى چرخه اى، به گونه اى از داس مى گيرد. داس
متل ها گفته مى شود كه در آن ها ماجراى هريك از شخصيت ها، بررسى 
مى شود و در آخر دوباره به شخصيت اول مى رسيم. مثًال چرخه ى داستان 

فعلى اين گونه است:

حال با پرس وجو از بزرگ ترها، بررسى كتاب هاى داستان، افسانه و 
نيز متل هايى كه مى شناسيد، چند نمونه از ماجراهاى چرخه اى را به ياد 

بسپاريد و در كالس براى دوستان خود بازگو كنيد.

� يك كتاب موشـى با موضوع آمـوزش مفاهيم 
شهروندى

كوچه ى موش ها، نوشته ى: محمدرضا يوسفى، تصويرگر: 
رضا مكتبى

مؤسسه ى نشر شهر تهران، 12 صفحه، رنگى (مصور).

آيا مى دانيد؟
ــتانى را كه خوانديد، آقاى كامبيز يغمايى با  داس
عنوان موشى كه دختر شد در 24 صفحه به صورت 

ــتقل و با بهره گيرى از  كتابى مس
كه  داستانى  اصل 
در كليله ودمنه درج 

ــت، توسط  شده اس

تصويرگر:ليدا معتمد

موشـى كه
   دختـر شد

كوه

باد

ابر

 كوهىموشخورشيد



90
ين

ورد
/ فر

ى7
ماره 

/ش
ى14

14دوره  

به طبل مى خوردند، صداهاى بلندى 
از آن برمى خاست.

ــوق خاصى به  روباه با ذوق و ش
طرف صدا رفت. او طبل را ديد، ولى از 
آن سردرنياورد و حتى قدرى هم ترسيد. 

ــد از مدتى، دورادور از هر طرف، طبل  بع
ــابى مطمئن  ــاخه را ورانداز كرد و حس روى ش
ــرى او را تهديد نمى كند. به  ــد كه هيچ خط ش

همين خاطر به طبل نزديك شد و شروع به 
حرف زدن با خود كرد:

ـ بدون شك داخل چيزى به اين بزرگى نمى تواند خالى باشد، حتمًا 
روغنى، گوشتى، چيزى توى آن گيرم مى آيد.

روباه، طبل را از روى شاخه برداشت، اين ور و آن ورش را نگاه كرد 
ــش آن را كند. داخل طبل خالِى خالى بود.  ــا پنجه هاى تيزش، روك و ب
روباه، كه خيال خامش پوچ شده بود، با خود گفت: «واقعاً كه! صدا به اين 

بلندى، هيكل به اين گندگى! ولى چه قد توخالى است!»

سه پرسش
1. روباه گرسنه براى به دست آوردن شكار به كجا رفت؟

الف) روستايى در آن نزديكى
ب) جنگل
پ) شهر

2. چرا روباه، روكش طبلى را كه از درخت آويزان شده بود، كند؟
الف) از صداى آن خوشش نمى آمد.

ب) نمى توانست طبل را به صدا درآورد.
پ) فكر مى كرد داخل طبل چيزى براى خوردن وجود دارد.

3. روباه از تو خالى بودن طبل، به چه چيزى پى برد؟
الف) در داخل طبل، هيچ صدايى وجود ندارد.

ب) چيزهاى بزرگ هم مى توانند توخالى باشند.
پ) كسى قبًال داخل آن را خالى كرده است.

 فكر كنيد، پاسخ دهيد
ــتان «روباه و طبل» را به صورت نمايش نامه اى تك پرده اى  1. داس

بازنويسى كنيد.
(راهنمايى: در اين نمايش نامه، براى ايفاى نقش روباه، درخت و 
طبل، سه نقش اصلى پيش بينى كنيد و تا آن جا كه مى توانيد، براى جذاب 

شدن نمايش نامه، نقش هاى فرعى ديگرى را هم در نظر بگيريد.)
ــت است كه اين داستان قديمى كليله ودمنه را سال هاست  2. درس
به اين شكل مى شنويم، ولى اگر قرار باشد داستان تغيير پيدا كند، مثًال 

انتشارات آروين تهران منتشر كرده است.
پرسش: فكر مى كنيد اين نويسنده، چگونه توانسته است داستانى 

را كه شما خوانديد، آن قدر توسعه بدهد كه به 24 صفحه برسد؟

براى آگاهى بيشتر
من يك موش كتاب خوان هستم!

«من يك موش كتاب خوان هستم!»، عنوان پروژه اى براى تشويق 
به خواندن دانش آموزان كالس هاى سوم تا ششم ابتدايى آلمان در اوقات 

فراغت آن هاست.
خواندن واقعاً مى تواند سرگرم كننده باشد؛ وقتى كه انجام تكليفى 
براى مدرسه نباشد. به اين سبب دفتر ترويج خواندن ايالت ِهِسن آلمان، 
با همكارى صندوق پس انداز بنياد فرهنگى ِهِسـن ـ تورينگن، اين 
پروژه را براى دانش آموزان كالس هاى سوم تا ششم دبستان طرح كرده 
ــه اجرا مى گذارد. اين طرح، نه تنها كودكان و نوجوانان را به خواندن  و ب
ــويق مى كند، بلكه درك ادبى آن ها را تقويت  شش كتاب جالب تش
ــا امكان مى دهد كه درك و احسـاس خود را به  ــد و به آن ه مى كن
گونه اى نو و خالق در يك قالب هنرى بيان كنند. در دو سال 2009 
و 2010 به ترتيب شانزده و بيست كتاب خانه در ايالت هسن در اجراى 
اين طرح شركت كردند. اين پروژه هم زمان در ايالت تورينگن نيز اجرا 

مى شود.
ــن، با همكارى  ــن ـ تورينگ ــدوق پس انداز بنياد فرهنگى هس صن
ــايل مورد نياز دانش آموزان  كتاب خانه هاى عمومى، تمام مطالب و وس
ــار آن ها مى گذارد. هدف اصلى از  ــركت در اين طرح را در اختي براى ش

اجراى اين طرح، دو نكته ى اساسى است:
� تقويت كتاب خانه هاى عمومى دو ايالت

� انتقال ارزش هاى ادبى به كودكان و نوجوانان
ــدن به دانش آموزان  ــش عنوان كتاب براى خوان در اين طرح، ش
ــود را از  ــاب مورد نظر خ ــا مى توانند كت ــود كه آن ه ــنهاد مى ش پيش
ــان به امانت بگيرند. بعد از خواندن  كتاب خانه ى عمومى محل اقامتش
ــى و روى صفحه ى  كتاب، دانش آموزان بايد نظر خود را در يك نقاش
كاغذ به تصوير بكشند. اين نقاشى ها در نمايشگاهى در كتاب خانه هاى 
شركت كننده در اجراى اين طرح به نمايش گذاشته مى شود و بهترين و 
جالب ترين نقاشى ها جايزه اى دريافت مى كنند. در پايان نيز دانش آموزان 
شركت كننده، به جشنى كه در كتاب خانه ى عمومى محله شان برگزار 

مى شود، دعوت مى شوند.

روباه و طبل
ــگل رفت. او  ــكار به طرف جن ــى براى ش ــا، روباه روزى از روزه

مى خواست چيزى براى خوردن پيدا كند و دلى از عزا دربياورد.
روى شاخه ى يكى از درخت ها، طبل بزرگى آويزان شده بود. وقتى 
باد مى وزيد، شاخه هاى درخت تكان مى خوردند و چون بعضى از آن ها 



مشابه «روباه و طبل» چنين است:
ــه ى فرهنگى هنرى  ــندگان مؤسس � روباه و طبل، بازآفرينى نويس

طاهر، 12 صفحه، مصور (رنگى).
ــته ى: ناصر جهانشاه، تصويرگر: محسن نورى  � روباه و طبل، نوش

نجفى، 18 صفحه، مصور (رنگى)، بدون ذكر عنوان ناشر.

كلمه ها و تركيباتي كه براي نخستين بار 
در اين داستان با آن ها آشنا شدي

معاني آن

در مــورد معناي هر كلمه، الاقل يكــي از فعاليت هاي زير را 
انجام بده:

 با دوستان خود گفت وگو كن.
 با پدر و مادرت بحث كن.

 درستي آن را با آموزگارت كنترل كن.
 بــا مراجعه به لغت نامه، فرهنگ نامه و يــا دايرئ المعارف، 

اطالعات بيشتري به دست آور.

كلمه (و يا تركيب)

ــوده اى از زنبورها به  ــى كه روباه، روكش طبل را جدا مى كند، ت آن جاي
ــتان از ديد شما چگونه مى تواند باشد؟  او حمله كنند، ادامه و پايان داس

داستان را در صورت حمله ى زنبورها، بازنويسى كنيد.
3. در مورد طبل و روباه، ضرب المثل هاى فراوانى در دست رس است. 
ضرب المثل هاى زير را بخوانيد و با پرس وجو از بزرگ ترها و نيز تحقيق 
در منابع كتاب خانه اى و اينترنت، در مورد اين كه اين ضرب المثل ها چه 

زمانى به كار برده مى شوند، توضيح دهيد:

طبل
� بزن بر طبل بى عارى كه آن هم عالمى دارد.

� زير گليم طبل زدن!
� هم طبل زن يزيد است و هم علم دار حسين!

روباه
� قسم روباه را باور كنيم يا دم خروسو؟

� حكايت روباه و مرغ هاى قاضى
� ضرب المثل تركى: اوزومون ياخشى سين تولكو يئير (انگور خوب از 

آن روباه مى شود.)

دو كتاب خواندنى با محوريت روباه
� روباه دم بريده (فارسى ـ بلوچى)

ــورمان  ــنده ى تركمن كش اين كتاب را عبدالصالح پاك، نويس
ــى نوشته است.  ــانه هاى تركمنى انتخاب كرده و به فارس از ميان افس
ــت و خالـق دادآريا آن را به  تصويرگر آن عليرضا گلدوزيان اس
ــت. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  بلوچى ترجمه كرده اس

ناشر اين كتاب 32 صفحه اى مصور و رنگى است.

� آقاى روباه شگفت انگيز
ــده ى  ــناخته ش ــنده ى ش ــته ى رولد دال، نويس اين كتاب، نوش
ــر جهان،  ــت كه كودكان و نوجوانان سراس ــى زبان ايرلندي اس انگليس
ــد. اين اثر طنز 81 صفحه اى  ــتان هاى بلند او را با عالقه مى خوانن داس
ــى ترجمه كرده و نشر مركز آن را در  را سـاغر صادقيان به فارس

چارچوب كتاب هاى مريم به چاپ رسانده است.

يك نكته ى جالب
داستان هاى كليله ودمنه آن قدر جالب و خواندنى هستند كه بسيارى 
ــواى آن ها، به  ــا بهره گيرى از محت ــى و خارجى ب ــندگان ايران از نويس
بازآفرينى و نگارش داستان هاى جديد يا بيان همان داستان ها به زبانى 
ساده تر پرداخته اند. مثًال همين داستان روباه و طبل، عالوه بر اين كه در 
داخل مجموعه داستان هاى گوناگونى منتشر شده، به صورت مستقل نيز 
به چاپ رسيده است. مشخصات دو كتاب فارسى از اين داستان، با نام 

حوادث و رويدادها

نقشه ى
 داستان

شخصيت هاي اصلي و فرعي داستان
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ــاكت. روى ديوار سنگى باغ نشسته بودم.  غروب بود و همه جا س
صداى آواز گنجشكان را مى شنيدم و احساس دل تنگى مى كردم. دلم 
مى خواست به كودكى ام برگردم. بى اختيار به سمت مدرسه اى كه پنج 
سال دوره ى ابتدايى را در آن جا گذرانده بودم، رفتم؛ مدرسه اى كه برايم 
ــور و شوق بود. ديوارهاى مدرسه فرو ريخته بود. در آبى رنگ  پر از ش
مدرسه كه هميشه با آن تاب بازى مى كرديم، نبود. داخل مدرسه شدم. 
ــادى بچه ها را مى شنيدم. احساس عجيبى داشتم؛ احساسى  صداى ش
ــه ام كه اين گونه شده است. لرزشى  ــار از اندوه؛ اندوه براى مدرس سرش
ــتر اوقات  ــتم؛ نرگس كوچكى كه بيش ــر بدنم افتاد. آيا اين من هس ب
ــود. به خودم گفتم: «آيا زمان  ــه گذرانده ب كودكى اش را در اين مدرس
ــته و من اكنون دارم ويرانه هاى مدرسه ام را نگاه  ــريع گذش اين قدر س
مى كنم؛ مدرسه ى دخترانه ى خرد و پسرانه ى كاشف الغطا، واقع در 

روستاى گرگرى سفلى، استان خوزستان.»
ــر زدم؛ كالس هايى كه پنج سال  ــه س ــاختمان مدرس به تمام س
ــته بودم. به درس معلم گوش مى دادم  پشت ميز شيطنت آن ها نشس
ــتادم و انشا  ــتى ام حرف مى زدم. روبه روى بچه ها مى ايس يا با بغل دس

مى خواندم.
روزهاى كودكى مانند يك فيلم جلوى چشمم بود. رفتم توى راه رو. 
حس كردم معلم مى خواهد به كالس بيايد. به سمت كالس رفتم. گفتم: 
«بچه ها خانم معلم آمد.» قلبم به يك باره فروريخت. من در آن لحظه 
ــتانم را، همه را مى خواستم.  ــتم؛ معلمم را، دوس واقعاً آن ها را مى خواس
اشك در چشمانم حلقه زد. دلم مى خواست براى روزهاى گذشته اشك 
ــتيم. من  ــه را ديدم؛ حوضى كه لب آن مى نشس بريزم. حوض مدرس
ــت دارم. حتى آجرهاى مدرسه ام را دوست  همه جاى مدرسه ام را دوس

دارم، ريگ هاى توى حياط و حتى پشت بام هايش را.

ــال و هواى كالس و راه رو بيرون آمدم. رفتم جايى كه صف  از ح
مى گرفتيم و برنامه ى صبح گاهى را اجرا مى كرديم. همان جا ايستادم. 
ــت كمرم گذاشتم و به ياد گذشته سرود «اين بانگ  دست هايم را پش

آزادى» را خواندم.
ــت كولم  ــوم. كيفم را پش ــا من مى خواهم باز هم كودك ش خداي
ــم و به  ــى ام را بپوش بيندازم، قمقمه ى آبم را بردارم، كفش هاى ورزش
ــن بخورم، كف  ــه بروم. مى خواهم دوباره توى راه زمي ــمت مدرس س
دست هايم به درد آيد، آرنج ها و زانوهايم زخم شوند و با گريه بلند شوم. 
ــه بروم، خيس شوم و با خود  مى خواهم صبح زود، توى باران به مدرس

بخوانم مادر آمد، مادر در باران آمد.
دلم تنگ شده براى كالس اولم، براى اولين روزى كه به مدرسه 
ــراى معلم هاى عزيزم. آقاى صيفى نـژاد، آقاى حيدرى،  رفتم و ب
ــم غريـب زاده، باغبان،  ــاى نيك روانى، خان ــاى بيلكى، آق آق
ــه دوست تان دارم  خانم صادقى، مسـلمى و خانم مقدس. هميش
ــى آورم. خانم غريب زاده! هيچ وقت فراموش  و با بهترين ها به يادتان م
نمى كنم موقع تعطيل شدن مدرسه را كه يكى يكى ما را بغل مى كردى 
و مى بوسيدى. آقاى نيك روانى! هرگاه كنارم مى نشستى، احساس غرور 
مى كردم. دلم تنگ شده براى عكسى كه همه با هم گرفتيم، با همان 
ــى كه لحظه هاى كودكى را در آن  ــت هاى كودكانه؛ عكس اداها و ژس
شكار كرديم. معلم هاى عزيزم! آيا مى دانيد نرگس شما هم معلم شده 
و دارد نرگس هاى ديگر را درس مى دهد. اما بدانيد آموزگارهاى عزيزم، 
ــه شاگرد شما خواهم ماند. به اميد ديدار مدرسه، دوستان و  من هميش

معلم هاى مهربانم.

من كودكى ام را دوست دارم.

مـن كودكى ام را
 دوست دارم
نرگس خزايى

آموزگار دبستان الزهرا(س)، اميديه خوزستان

گاه
ست

اي

90
ين

ورد
/ فر

ى7
ماره 

/ش
ى14

16دوره  



عتمدي
يار م

سفند
18/ ا

ساعت 
 اولين 

روز،
اولين 

مكيني
 عبدي ت

 مينا
/19

زاد 
س آ

ي در
ش برا

اثربخ
آزادي 

ندياري
ه اسف

فاطم
 /20

ش كالسي 
غ وح

 با

هبناني
ي كو

اهيم
ت ابر

2/ عصم
ده 0

ربه اي سا
تج

يروزي
 نازنين ف

/21
ضرب 

خدمت 
 در 

زاييك
مو

ي نژاد
رهبر

/ يداهللا 
22 

د قاسم
ضر سي

در مح

ي علي
صر بن

2/ نا
ال 3

ت ام
لذ

 سبزي
/ زينب

24 
م آوا

ف ه
حرو

جدول 

ي لطفي
ي، عل

حسين
داللهي 

ي عب
يدعل

2/ س
ر 6

ن فك
ش بيا

ه رو
س ب

دري
ت

يكويي
2/ علي ن

ه 8
جامع

انگل 

حمدي
ريم م

3/ م
ي 0

وير
ي تص

انشا

 ده نوي
شاورزي

مه ك
/ فاط

30 
يقه  اي

ه دق
ي د

ربه ا
تج

حمدي
حله م

3/ را
د 1

ي ده
ب م

 جوا
ى هم

ب درس
 كتا

ن هاي
ستا

دا

فيان
ه صو

فاطم
 /32

اندني 
اد م

به ي
روز 

ك 
ي

17
ـ شماره ى7 دوره  ى14

فروردين90

ـز
 سب

اى
ه هـ

ربـ
جـ

ت

ي  سبزي
ي لطفي

 عل
يكويي

/ علي ن
حمدي

م
نوي



ــتان تهران،  ــتان هاي اس يكي از مناطق آموزش وپرورش شهرس
ــتان ها بحث  ــم كرده بود تا در آن جا با آموزگاران و مديران دبس دعوت
و تبادل نظر داشته و وسيله اي باشم تا آن ها تجربه هاي معلمي خود را 
به يكديگر متصل و آموزش علوم را آسان و لذت بخش كنند. هنگامي 
كه در ميان معلمان و مديران قرار گرفتم و از راه سالم و احوال پرسي 
ــه و روبه رو  و نگاه، با آن ها ارتباط يافتم، موضوع مهم اولين روز مدرس
ــك، به ويژه آن ها كه معلم  ــدن با نوآموزان را مطرح كردم. از هر ي ش
كالس اول دبستان بودند، خواستم بيشتر در بحث شركت كنند و به اين 
موضوع پاسخ گويند كه در اولين ساعت و اولين روز، چگونه با بچه ها 
روبه رو مي شوند، تا آن ها به درس و كالس و مدرسه عالقه مند شوند؟ 
ــي داشت، درخواست كردم پاي  ضمناً از خانم آموزگاري كه خط  خوش
تخته ي كالس بايستد و پاسخ ها را بنويسد. چنين كاري صورت گرفت 

و پاسخ هايي داده شد كه خالصه ي آن ها چنين بود: 
1. وقتي بچه ها داخل حياط هستند، به ميانشان مي روم و با آن ها 
ــم و اطالعات اوليه را از خود آن ها  ــان را مي پرس حرف مي زنم. اسمش
ــنا مي شوم؛ به طوري كه وقتي به  مي گيرم. به اين ترتيب، با آن ها آش
ــه، با آن ها  ــم همه را مي دانم و در اولين جلس كالس مي آيند، من اس

رابطه ي عاطفي برقرار مي كنم.
2. ديوارهاي اتاقي كه در آن كالس اول تشكيل مي شود، تا ارتفاع 
يك متري كف اتاق، با سنگ سفيد پوشيده شده است. عرض هر سنگ 
حدود 40 سانتي متر و ارتفاع آن يك متر است. من از بچه ها مي خواهم 
هر كدام كنار يكي از سنگ ها قرار بگيرند و روي آن نقاشي بكشند. اين 
سنگ ها با عددهاي 1، 2، 3 و... مشخص شده اند. بعد از اين كه بچه ها 
نقاشي كشيدند و روي صندلي خود نشستند، به آن ها مي گويم سنگي 
كه بر آن نقاشي كرده اند، از اين پس مال خود آن هاست. مي توانند اسم 
خودشان را رويش بنويسند و هر روز بر آن نقاشي كنند. عكس هركس 
را هم كه دوست دارند، روي آن بچسبانند. به اين ترتيب، بچه ها حس 
مي كنند كالس متعلق به آن هاست و به اين وسيله به كالس و مدرسه 

عالقه مند مي شوند.

اولين روز
 اولين ساعت

اسفنديار معتمدي

مؤلف كتاب هاي درسي فيزيك و فرهنگي پيشكسوت

3. من شنيده ام كه نياز بچه ها بيشتر به داشتن دوست و هم بازي ها 
است. از اين رو، در ساعت اول از آن ها مي خواهم هر كدام يك دوست 
ــم و فاميل او را ياد بگيرند و معرفي كنند. بچه ها با  انتخاب كنند و اس
پيدا كردن دوست، آرامش مي يابند و نگراني آن ها از كالس و مدرسه 

از بين مي رود و راحت به درس و كارشان مي رسند.
ــان از محيط مدرسه ترس و دلهره  4. من از مادراني كه فرزندانش
ــان  دارند، مي خواهم كه روزهاي اول در كالس درس، كنار بچه هايش

بنشينند و بكوشند دوستاني براي فرزندشان پيدا كنند.
5. من شنيده ام در بعضي از كشورها چند ماه پيش از آن كه كودك 
ــه برود، براي او كيسه ي كنفي يا جعبه اي تهيه مي كنند و به  به مدرس
تناوب در آن هديه هايي مي ريزند و به كودك قول مي دهند كه همه ي 
اين هدايا را در مدرسه باز مي كنيم و به تو مي دهيم. به اين وسيله، ذهن 

او را متوجه روز ورود به مدرسه و دريافت هدايا مي كنند.
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6. من هفته ي اول بچه ها را آزاد مي گذارم كه با هم بازي كنند و 
آشنا شوند؛ به طوري كه در همان هفته ي اول يكديگر را بشناسند و با 

هم مأنوس شوند.
ــن خاطره ي اولين روز  ــه ها هم گفت: م 7. يكي از مديران مدرس
مدرسه ام را هيچ گاه فراموش نمي كنم كه خانم درويشي، معلم كالس 
ــه ايستاده بود و هر كدام از ما بچه هاي كالس اول  اول، كنار در مدرس
ــديم، دست هاي خود را باز مي كرد، ما را در بغل  كه وارد مدرسه مي ش
خود جا مي داد و مي بوسيد و يك شيريني به ما مي داد. خودم هم سعي 

مي كنم با دانش آموزانم چنين برخورد كنم.
ــرح كردند،  ــه مط ــر هفت موردي كه همكاران در جلس عالوه ب
ــه ي فرهنگيان كرمان  ــه براي خودم جالب بود، به مدرس تجربه اي ك
مربوط مي شد. معلم دبستان از هر يك از كودكان خواسته بود، روز اول 
با خود گلداني بياورند كه در آن گلي را كاشته باشند. روي هر گلدان، نام 
صاحب آن هم نوشته شده بود. گلدان ها پشت پنجره ي كالس بودند. 
هر دانش آموز موظف بود از گلدان خود مواظبت كند و به آن آب بدهد.
البته اين كار را در جاهاي ديگر به طور كامل تر كرده بودند و كالس 
ــود تبديل كرده بودند،  ــامل انواع چيزها ب ــه صورت موزه اي كه ش را ب
به طوري كه بچه ها در ساعت ورود، به جاي آن كه روي صندلي بنشينند؛ 

اشيا را تماشا مي كردند و عالقه مندي خود را نشان مي دادند.
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ــاي ديگر. بچه ها  ــت، مثل روزه يك روز معمولي اس
ــي به تك تك  ــته اند. نگاه ــان گذاش كالس را روي سرش
ــت دارم تدريس امروز درس آزاد  شاگردان مي اندازم. دوس
ــال ها متفاوت باشد. لبخندي  كتاب «بخوانيم»، با ديگر س
مي زنم. به سراغ مجالت قديمي رشد مي روم. چند مطلب 
طنز را انتخاب مي كنم و براي شاگردان مي خوانم. زيرچشمي 
به آن ها نگاه مي كنم. برق رضايت را در چشمانشان مي بينم. 

از روش خود راضي هستم.
آثار طنز و فكاهي در زندگي ما نقش مهمي دارد و در 
تغيير روحيه ي كودكان بسيار مؤثر است. پس، هر چند مدت 
ــته هاي طنزگونه برويم و خود را از  ــراغ نوش يك بار، به س

شادي هاي مفت و مجاني محروم نسازيم.
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فاطمه اسفندياري

آموزگار پايه  ي اول دبستان حافظ، بابلسر

ــتان (چه دنياي قشنگي)، تصميم گرفتم  با توجه به نگاره ي 9 كتاب «بخوانيم» پايه ي اول دبس
بچه ها را به باغ وحش ببرم. اين برنامه ريزي را از دو هفته قبل انجام داده بودم. اما از بخت بد، در هفته اي 

باراني قرار گرفتيم و هواشناسي پيش بيني كرد كه بارندگي تا پايان هفته ادامه خواهد داشت.
ــود، امكان رفتن به باغ وحش وجود  ــده ب با توجه به اقليم منطقه، همه جا گل و الي و كثيف ش

نداشت و لذا برنامه را لغو كرديم.
صداي بچه ها درآمده بود و همگي ناراحت بودند كه چرا به باغ وحش نمي روند. فكري به خاطرم 
ــيد. تصميم گرفتم يك باغ وحش كالسي درست كنم و به جاي  اين كه دانش آموزان را به باغ وحش  رس
ببرم، باغ وحش را به كالس بياورم. به همه ي دانش آموزان گفتم، بيسكويت باغ وحش بخرند و آن هايي هم كه عروسك و يا تن پوش انواع حيوانات 

را دارند، به كالس بياورند.
خودم نيز بي كار ننشستم و تا مي توانستم صداهاي ضبط شده ي حيوانات را از اينترنت و جاهاي ديگر جمع آوري كردم.

ــتند. برخي هم تن پوش  ــه نفري كنار هم نشس ــيد. در داخل كالس، حصيري پهن كردم. همه ي بچه ها در گروه هاي دو و س روز مقرر فرارس
حيوانات را به تن كرده بودند. پس از مقدمه چيني هاي الزم، بيسكويت هاي باغ وحش از داخل كيف ها بيرون آورده شد. دنيايي از حيوانات جلوي 
چشم بچه ها بود. هر كدام از گروه ها مسئول جدا كردن دسته هاي گوناگون حيوانات شدند. سپس اعضاي هر گروه، هر چه در مورد نحوه ي زندگي 
ــده ي حيوانات را با هم گوش داديم و در مورد تك تك آن ها بحث كرديم.  ــتند، بيان كردند. در ادامه، صداي ضبط ش و غذاي آن حيوانات مي دانس
بچه ها صدا و حركات حيوانات را تقليد مي كردند و آن هايي كه تن پوش داشتند، نمايش «گرگم و گله مي برم» را بازي مي كردند. در پايان نيز همگي 

بيسكويت ها را خورديم.
درس آن روز آن قدر جذاب و شاد بود كه ديگر بچه ها حاضر نبودند به باغ وحش بروند. من هم روزي شاد 

همراه با خاطره اي فراموش نشدني را با دانش آموزان تجربه كردم.
تذكر بهداشتي: به دليل جداسازي بيسكويت ها توسط بچه ها، بايد قبل از شروع به اين 
كار، آن ها دست هايشان را با صابون بشويند و براي جداكردن بيسكويت ها، ظرف هاي تميزي 

در اختيارشان گذاشته شود.

تجربه اي سـاده
عصمت ابراهيمي كوهبناني

آموزگار دبستان پروين اعتصامي، كوهبنان كرمان

يكي از تجربه هاي ساده اي كه در كالس درس اجرا كرده ام، تهيه ي آلبوم احاديث و استفاده از آن در مناسبت هاي خاص است. آلبومي 

تهيه كرده ام كه ورق هاي مقوايي بزرگي دارد و روي هر يك از آن ها با خط و تصاويري زيبا، احاديثي از پيامبر(ص) عزيز و امامان گرامي 

نوشته شده است. هر زمان كه روز تولد يا سال روز شهادت و وفات يكي از اين بزرگان باشد و نيز در روزهايي كه الزم بدانم و مرتبط باشد، 

حديث مربوطه را از آلبوم جدا مي كنم و بر تخته ي كالس نصب مي كنم. آن گاه يك بار ديگر آن را با خطي زيبا روي تخته ي كالس 

مي نويسم و درباره ي مفاد آن توضيحاتي مي دهم. سپس از دانش آموزان مي خواهم كه حديث را در دفترشان يادداشت كنند 

و در فراگيري و نيز عمل به آن كوشا باشند.

باغ وحش كالسي
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موزاييك 
نازنين فيروزىدرخدمت ضرب

آموزگار دبستان فاطمه عباد عسگرى، تربت جام

براى اولين بار در طول خدمتم، امسال در پايه ى سوم ابتدايى مشغول به كار شدم. از همان روزهاى نخست سال تحصيلى، نحوه ى آموزش 
ضرب، ذهنم را مشغول كرده بود. لذا تصميم گرفتم براى آموزش اين مفهوم، به شيوه اى غير از شيوه هاى متداول عمل كنم. بنابراين، با بررسى و 
مطالعه ى روش هاى متنوع در تدريس ضرب، درنهايت شيوه اى متفاوت را به كار بستم كه توانست دانش آموزان را در يادگيرى مفهومى ضرب در 

دو مرحله كمك كند.

مرحله ى اول: موزاييك شمارى
ابتدا از دانش آموزان خواستم در گروه هاى دو نفره، ضربى را كه براى هر گروه تعيين مى شود، با كشيدن خط روى موزاييك هاى كف كالس 
نمايش دهند. مثًال وقتى مى گفتم دو سه تا، دانش آموزان دور دو رديف سه تايى از موزاييك ها را خط مى كشيدند. شور و نشاطى كه در بچه ها ايجاد 

شده بود، قابل وصف نبود.

مرحله ى دوم: استفاده از كاغذ شطرنجى
در اين مرحله، به منظور تثبيت يادگيرى، به هر دانش آموز يك صفحه كاغذ شطرنجى دادم و از آن ها خواستم به جاى موزاييك هاى كف كالس، 
ضرب هاى تعيين شده را روى كاغذ شطرنجى و با استفاده از مداد رنگى، مشخص كنند. بچه ها تمام تالش خود را براى خلق زيباترين اثر به كار 

مى بردند، ضمن اين كه به راحتى مفهوم ضرب را نيز مى آموختند.

نتيجه
ــت. بچه هاى كالس من بدون تكيه بر تكرار و نوشتن مداوم،  ــده اس ــوم راحت ش حاال خيالم از بابت يادگيرى و ياددهى ضرب در كالس س

جدول ضرب را به صورت كامًال مفهومى آموخته اند و خاطره ى شمردن و خط كشيدن دور 
موزاييك هاى كالس هرگز از ذهنشان پاك نخواهد شد.
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در محضر سيد قاسم
يداهللا رهبرى نژاد

ــد. نتايج كار بازنگرى  تعدادى از مدارس به اجرا درآمد و ارزش يابى ش
شد و سپس كتاب به صورت سراسرى به اجرا درآمد.

ــى كتاب هاى بخوانيم  در هر صورت، ارزش يابى از اجراى آزمايش
ــده بود. به مرور  ــيم پايه ى دوم ابتدايى به اينجانب محول ش و بنويس
ــن نظرخواهى از آموزگاران همكار  ــازوكار انجام آن را فراهم و ضم س

طرح، از فرايند آموزشى تعدادى از كالس ها مشاهده به عمل آوردم.
ــاهده، خط تحريرى  ــر در اين مش ــاى مورد نظ ــى از مؤلفه ه يك

دانش آموزان براساس الگوى كتاب درسى بود.
ــم از مدارس  ــهرى و ه ــدارس مجرى طرح، هم از مدارس ش م
ــاس هماهنگى  ــده بودند. در يكى از روزها براس ــتايى انتخاب ش روس
ــه اى محروم در يكى  قبلى و با خودروى خدمت، وارد حياط مدرس
ــدم. جلوه ى ظاهرى مدرسه خبر از سّرى  از استان ها ش
مى داد و خود زبان گويايى بود كه از هر درى سخن 
ــه در حال گذراندن  ــت. دانش آموزان ك مى گف
ــتراحت بودند، ورود خودروى ناآشنا  زنگ اس
و شايد براى آن ها جديد، نگاهشان را جلب 
ــم بدوزند، به  كرد و بيش از آن كه به ما چش

خودرو خيره شدند.
ــه رفته و  باالخره داخل دفتر مدرس
در جمع آموزگاران، مهمان جمع گرم و 

چاى داغ آن ها شدم.
ــگ كالس  ــد زن ــى بع دقايق
ــد و به همراه آموزگار  زده ش
ــى  ــدم به كالس ــه ق مربوط
ــتم كه دانش آموزانش  گذاش
ــتاده بودند.  ــه انتظار ايس ب
آوردن  ــاى  به ج از  ــد  بع
ــار  كن در  ــى،  مهمان آداب 
ــوزاِن انتهاى كالس  دانش آم
ــراه بچه ها از  ــه هم ــتم و ب نشس

حال كه اين جمالت را مى خوانيد، در كدام نقطه از سرزمين پهناور 
ايران هستيد؟ در شهريد يا روستا؟ هرجا كه باشيد، خانه يا مدرسه، كم 
ــبانه روز با كاغذ و خواندن و نوشتن، لحظاتى را سر  و بيش در طول ش

مى كنيد و اگر اين چنين است، خوشا به حالتان!
ــا درباره ى قابليت ها، ظرفيت ها و نقش كاغذ در برقرارى روابط  آي
ــان ها فكر كرده ايد؛ ظرفيتى كه توانسته است در بستر تاريخ،  بين انس
ــد و تعالى مردان و زنان بزرگى را در عرصه هاى گوناگون  زمينه ى رش

فراهم كند.
بنده نيز به حسب شغل و همچنين پدر بودنم، بيش از سه دهه با 
كاغذ، اين مصنوع بشرى، هم زيستى داشته ام و اين بخش از زندگى من، 

سرشار از خاطرات و تجربيات تلخ و شيرينى بوده كه درس مايه ى 
ــب نگرش هاى  من در ادامه ى راه زندگى و باعث كس

مثبت شده است كه ريشه در اين تجربيات دارد؛ 
ــه در كمتر كالس و  بصيرت و درس هايى ك

دفترى يافت مى شود.
ــى از اين  ــمت با ذكر يك ــن قس در اي
تجربيات، قضاوت درباره ى درس مايه بودن 

آن را به شما واگذار مى كنم.
ــى  ــان تأليف كتاب هاى درس از زم

ــيم» چند سالى بيش  «بخوانيم و بنويس
ــى اين  ــه ويژگ ــذرد. از جمل نمى گ

ــط  ــتفاده از خ ــا، اس كتاب ه
ــدف ايجاد  تحريرى با ه
ــى در  مهارت خوش نويس

دانش آموزان به عنوان بخشى 
ــا  كتاب ه ــن  اي ــت.  محتواس از 

براساس قاعده ى موجود در 
ــزى و تأليف  دفتر برنامه ري
ــى، به مدت دو  كتب درس

سال و به صورت آزمايشى در 

تصويرگر:سيد ميثم موسوى
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آموزگار مهربان كالس، خواندن و نوشتن آموختم. سپس براى دريافت 
اطالعات درباره ى مهارت نوشتن، از آن ها درباره ى مشق و به عبارتى 
ــيدم. فهميدم كه آن ها دفترى براى اين كار تدارك  ــيم»، پرس «بنويس
ديده اند. لذا به مشاهده ى آن پرداختم. در اين ميان متوجه شدم كه يكى 
ــيد قاسم تمايلى براى ارائه ى دفتر مشق خود  از دانش آموزان به نام س
ندارد. دليل آن را آماده نكردن كار كه غالباً در كالس ها اتفاق مى افتد، 

تصور كردم؛ ولى به مصداق اين بيت:
لبت گر بى سخن باشد
نگاهت صد زبان دارد

نگاه معصومش، زبانى ديگر داشت. كنارش روى نيمكت نشستم 
ــعى كردم در اين  ــغول و س و براى لحظاتى خود را به امر ديگرى مش
ــيرين دوران دانش آموزى خود بهره بگيرم (در  موقعيت از تجربيات ش
دوران دانش آموزى، وقتى كه معلم كنارمان مى نشست و دست محبت 

بر سرمان مى كشيد، احساس عجيبى به ما دست مى داد).
ــوم تا بتوانم به هم زبانى برسم و به او  ــعى كردم با او هم دل ش س
اعتماد كنم تا به من شك نكند. با زبان كودكى سخن بگويم تا كالم 
او را بفهمم و فاصله ى خود را با او كم كنم. به چهره ى معصومش نگاه 

كنم تا لبخند او را نظاره گر باشم.
ــت. راستى اگر شما به جاى من بوديد،  دقايقى به اين منوال گذش

چه كار مى كرديد؟ فكر مى كنيد ترفندهاى من چه بازخوردى داشت؟
سيد قاسم گفت: «آقا اجازه، خّطم قشنگ است، ولى دفترم قشنگ 

نيست».
ــتم. من  ــنگ نيس ــم جان، من كه به دنبال دفتر قش گفتم: «قاس

مى خواهم كه شما قشنگ نوشتن را ياد بگيريد».
گفت: «آقا اجازه، من دفتر مشقم را خودم ساخته ام».

ــرون آورد؛ دفترى كه  ــرش را از داخل كيف خود بي ــره دفت باالخ
ــت شده بود و جمالت و  ــفيد به هم دوخته درس از برگه هاى يك رو س
شكل هاى متنوعى پشت هر برگه ديده مى شد. از جمله ى برگه هايى كه 
در دفتر سيد قاسم خودنمايى مى كرد، آگهى ترحيمى بود كه يك طرف 
آن به خط تحريرى او مزّين شده بود؛ خطى كه تنها تمرين و تكرار چند 
ساله و برخوردارى از ممارست كافى مى توانست آن را خلق كند. وه چه 
زيبا بود آن خط و چه منصفانه و صادقانه بود آن كالم كه مى گفت: «آقا 

اجازه، خطم قشنگ است».
ــيد قاسم غبطه مى خوردم و از  موقعيت عجيبى بود. به مهارت س
ــم و هر  ــيد قاس ــر او غصه. خالصه ى كالم آن كه خط تحريرى س فق
ــود كه  ــى نو و خط فكرى جديدى در ذهنم گش ــرش، معرفت ورق دفت

درس مايه ى زندگى من شد.

امال يكى از مواد درسى در برنامه ريزى آموزش رسمى كشور 
و از اركان زبان آموزى در دوره ى ابتدايى است. از اهداف امال نيز 
آموزش صحيح نوشتارى كلمه ها و جمله هاست. فراگيرندگان از 
ــتارى استفاده  ــر زندگى، در قالب نوش آموخته هاى امال در سراس
مى كنند و چنان چه ارتباط نوشتارى بين افراد با غلط اماليى همراه 

باشد، بين آن ها ارتباط زبانى به خوبى برقرار نخواهد شد.
ــاير درس ها،  ــى اين درس نيز همانند س هدف هاى آموزش
ــت. اكنون بعد آموزش امال در كالس ها،  ــترده و فراوان اس گس
كم تر مورد توجه معلمان است و اين مشكل از آن جا ناشى مى شود 
ــود.  ــى، به آموزش امال كم توجهى مى ش كه در دوره هاى آموزش
ــال ها تالش و كاربرد  بنابراين كتاب «لذت امال» كه حاصل س
عملى اين روش ها در كالس هاى آموزشى نويسنده ى كتاب در 
مقام يك آموزگار است، راهكارهاى تقويت امال را از طريق تقويت 
حافظه ى ديدارى و شنيدارى و دقت در هماهنگى چشم و دست، 
درمان نارسانويسى با تأكيد بر هوش هاى چندگانه و همراه بازى، 
در هفتاد روش معرفى مى كند. با مطالعه ى كتاب، به روش هاى 
گروهى و فردى و گروهى ـ فردى در تقويت امال، پى خواهيد برد. 
ــا با به كارگيرى برگه ها، كارت ها و يا تخته ى  تمام اين فعاليت ه
كالسى قابل اجراست. مؤلف در روش استفاده از حافظه، به نقش 
ــرده و مى گويد كه از  ــويق در فراگيرى دانش آموزان توجه ك تش
ــويق آميزى مانند «آفرين بر شما» يا «ديدن كار  عبارت هاى تش

خوب شما به من انرژى مى دهد»، استفاده كنيد.
ــط نيلوفر رحيمى تهرانى در 105  كتاب لذت امال، توس
ــده است. ناشر اين  ــر ش صفحه و به قيمت دو هزار تومان منتش
ــر نوشـته در اصفهان (2208610-0311) است كه  كتاب نش

چاپ سوم اثر را در سال 1389 به بازار نشر عرضه كرده است.

كتاب آموزگار

لـذت امـال
ناصر بني علي
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ــى مفيد براى تقويت  ــن فعاليت، نوعى تجربه ى آموزش اي
درس امالست كه در طى آن، به تعدادى از هوش هاى چندگانه ى 

يادگيرى توجه شده است.
ــود دارند كه در گروه حروف  ــور كه مى دانيد، واژگانى وج همان ط
هم آوا قرار دارند و نوشتن غلط اين گونه كلمات، به عوض شدن معنى 

كلمه مى انجامد.
با به كارگيرى اين فعاليت، به نتايج زير خواهيم رسيد:

1. تعميق و تثبيت يادگيرى واژگانى كه بار اماليى دارند؛
2. افزايش و باال رفتن گنجينه ى لغات؛

3. تقويت دانش آموزان ضعيف؛
4. پى بردن به معنى لغات؛

5. برقرارى ارتباط بين درس هاى امال و هنر؛
6. افزايش انگيزه ى تحصيلى دانش آموزان و شادابى بيشتر.

شيوه ى كار
ــوزان مى خواهيم دفترچه هاى  ــاعت درس امال، از دانش آم در س
ــان را باز كنند. سپس جدول هايى مثل نمونه هاى زير را روى  اماليش

تجربه اى براى تقويت درس امال و ارتباط آن با درس نقاشى

جدول
      حر وف هم آوا

شاغل در آموزشگاه شرافت، آبدانان ايالمزينب سبزى

ظضذز

ي1
ونه 

نم
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تخته رسم مى كنيم:
سپس از آن ها مى خواهيم، درسى را كه قرار است تمرين شود، باز 
ــت، در جاهاى  كنند و كلماتى را كه اين حروف در آن ها به كار رفته اس
ــمت  ــند. به عنوان نمونه، كلمه ى «ضميمه» را در قس ــب بنويس مناس
ــمت «ذال» و  ــمت «ز»، «ذرت» را در قس «ضاد»، «زمزمه» را در قس
«ظاهر» را در قسمت «ظا». بدين ترتيب ساير بخش هاى جدول را نيز 

كامل كنند.

طت

هـح

هيجانحمايت

ظضذز

ظاهرضميمهذرتزمزمه

صسث

امال و هنر
مى توانيم دانش آموزان را گروه بندى كنيم و با كاغذهاى رنگى كه 
ــك درس را تمرين كنند. به اين  ــت، بخواهيم كه ي در اختيار آن هاس
ــر مورد عالقه ى خود را روى كاغذ  صورت كه به آن ها بگوييم تصاوي
ــند و با قيچى جدا كنند. سپس يكى ديگر از دانش آموزان  رنگى بكش
ــب با جدول را مى نويسد و  عضو هر گروه، با خط خوش، كلمات متناس
با چسب مى چسباند. به اين صورت، يك مشاركت سالم و سازنده بين 
گروه ها ايجاد مى شود و مى توان شادى و لذت را در پايان كار در چهره ى 

دانش آموزان ديد.

عكس :طيبه رحيمى

ي 2
ونه 

نم
ي 3

ونه 
نم

ي4
ونه 

نم
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تدريس بـه روش
 بيـان فكـر

سيد علي عبداللهي حسيني، علي لطفي

كارشناسان ارشد برنامه ريزي آموزشي و تكنولوژي آموزشي

ش
موز

آ

اشاره 
در ادامه ي آشنا ساختن معلمان با روش هاي نوين تدريس، در اين مقاله «تدريس به روش بيان فكر» را به 
مثابه راه بردي اثرگذار در فرايند ياددهي ـ يادگيري معرفي كرده ايم. بي شك آشنا شدن آموزگاران با گستره ي 
گسترده اي از روش هاي نوين تدريس كه اكنون تعداد آن ها رو به فزوني گذاشته و بالغ بر 300 مورد شده است، 

در قدرت و استقالل عمل آن ها در كالس هاي درس تأثير خواهد گذاشت.

«مينه سوتا» معتقد است: «سروصداي خوب به معناي يادگيري است. 
سروصداي بد، يعني بچه ها از كنترل خارج شده اند. نبود سروصدا، يعني 
اين كه بزرگ ساالن از جمله معلمان، طبيعت بچه ها را درك نمي كنند» 

[رابرت دي، 1388].
ــند ديدگاه هاي خود را ابراز  ــته باش 2. اگر دانش آموزان اجازه داش
ــؤال هاي بسيار زيادي پاسخ دهند [آقازاده،  كنند، قادر خواهند بود به س

.[260 :1385
ــس فعال با عنوان  ــي ديگر از روش هاي تدري ــن مقاله، يك در اي
«تدريس مبتني بر بيان فكر» را معرفي مي كنيم. نمودار مراحل اجراي 

الگوي تدريس مبتني بر بيان فكر چنين است: 

ــي مي شويم كه معلم محترم آن، پس از اجراي  با هم وارد كالس
مراحل مقدماتي تدريس، با استفاده از اين الگو مي خواهد فرايند ياددهي 

و يادگيري را هدايت كند.

سرآغاز
ــان پرورشي و ديگر صاحب نظران،  در سال هاي اخير، روان شناس
از تأكيد زياد مدارس بر انتقال دانش و اطالعات به دانش آموزان انتقاد 
ــيدن در  ــرده و در عوض معلمان را بيش تر به پروردن مهارت انديش ك

.[Dembo, 1994] .يادگيرندگان سفارش كرده اند
ــويق مي كنيم، به  ــوًال وقتي كودك خود را به فكر كردن تش معم
ــاً جوابش را پيدا مي كني.» خوب  ــم: «خوب فكر كن، حتم او مي گويي
ــد: «چه جوري فكر كنم؟»،  فكر كن يعني چه؟ اگر كودك از ما بپرس
ــايد بگوييم: «يعني اين كه خوب دقت  چه جوابي به او خواهيم داد؟ ش

كن.»
خوب دقت كردن، خود مستلزم دانستن روش هايي است تا كودك 
ــد؛ صرفاً تشويق دانش آموزان به دقت كردن  به نتيجه ي مطلوبي برس
ــت و حتي گاهي اوقات خسته كننده نيز  و خوب فكر كردن كافي نيس

مي شود [اميني، 1382: 6].
ــوزگاران را از واداركردن  ــروف، آم ــناس مع ژان پيـاژه، روان ش
دانش آموزان به حفظ طوطي وار مطالب و انباشتن ذهن بر حذر مي دارد 
ــيف، 1383:  و بر فعاليت و تجربه اندوزي دانش آموز تأكيد مي كند [س
215]. او مي گويد: «... كودك براي يادگيري به تجربه ي مستقيم نياز 
دارد تا آموزش رسمي. كودك بايد شيوه هاي تفكر با تجربه را بياموزد تا 

بتواند خوب ياد بگيرد» [پيشين].
براي اين كه آموزگاران بتوانند از روش بيان فكر بهره بگيرند، انتظار 

مي رود دو قاعده ي اساسي را در مديريت كالس درس بپذيرند: 
ــروصداي زيادي در كالس ايجاد شود، ولي  1. ممكن است س

نتيجه ي آن مي تواند فعاليتي سازنده باشد.
ــگاه  ــن زمينه، دكتر هارلن هنسـن از دانش در اي

ارزش يابي از عملكرد                                   4       

استفاده از طرح در عمل                                                           3

شيوه ي حل مسئله                                                                                             2

تشخيص مسئله                                                                                                                            1
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طراحي آموزشي 
نام درس: رياضي 

موضوع درس: محاسبات ذهني 
پايه: چهارم 

گام اول: تشخيص مسئله 
در اين مرحله مي كوشيم به دانش آموزان كمك كنيم كه مسئله ي 
ارائه شده را مشخص كنند. منظور از مشخص كردن مسئله، ايجاد اين 
ــت كه باور كند «مسئله اي كه پيش رو دارم،  احساس در يادگيرنده اس
ــي حل كردن آن را به  ــت، نه آن كه از بيرون، كس مربوط به خودم اس
من تحميل كرده باشد.» با شخصي شدن مسئله، دانش آموز با بيان اين 

جمله ي سؤالي كه: «مسئله ي من چيست؟» شروع به كار مي كند.
ــع اعداد دو  ــته، «جم ــال هاي گذش آموزگار: خب بچه ها! در س
ــما مي خواهم روي اين مطلب  ــه از ش رقمي» را آموختيد. در اين جلس
خوب فكر كنيد كه چگونه مي توان جمع دو عدد مثًال 45+73 را به طور 

ذهني انجام داد؟

گام دوم: شيوه ي حل مسئله 
ــد:  در مرحله ي حاضر، يادگيرنده را تحريك مي كنيم از خود بپرس
ــكل مي توانم مسئله ي حاضر را حل كنم؟» با پرسيدن اين  «به چه ش
سؤال، يادگيرنده به جست وجوي راه حل يا ارائه ي طرح براي حل مسئله 
مي پردازد. هنگامي كه دانش آموزان عمل «بيان فكر» را به طور مستقل 
ــان  انجام مي دهند، بايد آنان را آزاد گذارد تا طرح هايي را كه به ذهنش
ــه، بر روش فكر كردن  ــد، آزمايش كنند. آموزگار در اين مرحل مي رس

دانش آموزان هم نظارت مي كند.

به چند نمونه طرز فكر دانش آموزان توجه كنيد: 
� ابتدا يكي ها و بعد ده تايي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم. در پايان 

حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد؟
ــدد اول را با يكي هاي عدد دوم جمع مي كنم. حاصل را با ده تايي  � ع
ــت  عدد دوم جمع مي كنم. به اين ترتيب، حاصل جمع دو عدد به دس

خواهد آمد.
ــد يكي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم و در  ــدا ده تايي ها و بع � ابت

پايان حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد.
� در ذهن خود دو عدد را به صورت ستوني مي نويسم. ابتدا 3 و 5 را با 

هم جمع مي كنم و بعد 7 و 4 را با هم جمع مي كنم.

به دليل اهميت اين مرحله، آموزگار مي تواند 10 دقيقه 
زمان براي دانش آموزان در نظر بگيرد.

نمونه ي برگ خودسنجي 
تاريخ ارزش يابي:  نام و نام خانوادگي دانش آموز:   

خيربليفهرست انتظاراترديف

در مدت زمان تعيين شده، جمع دو عدد را به طور ذهني محاسبه كردم.1

براي ارزش يابي از محاسبه ي ذهني خود، فرايند حل مسئله را بازنگري كردم.2

براي جمع دو عدد داده شده، حداقل از دو روش محاسبه را انجام دادم.3

گام سوم: استفاده از طرح در عمل
ــخ دهيم كه: «آيا از  ــؤال پاس ــيم به اين س در اين مرحله مي كوش
ــؤال، اگر پاسخي داشته باشد، به  ــتفاده مي كنم؟» اين س طرح خود اس
ــدارك مي بيند. دريافت چنين  ــع گونه اي بازخورد براي يادگيرنده ت واق
ــوردي، به اندازه ي ارزش يابي دروني و بيروني اهميت دارد. افزون  بازخ
ــش و پاسخ گويي به اين سؤال، گونه اي آگاهي فراشناختي  بر اين، پرس

به بار مي آورد.
آموزگار: خب بچه ها! زمان فكر كردن شما به پايان رسيد. حاال از 
شما انتظار دارم كه طرز فكرهاي خود را عمًال اجرا كنيد (براي انجام 

اين مرحله هم هفت دقيقه فرصت داريد.)
دانش آموزان: حاصل جمع دو عدد داده شده را به روش هايي كه 

فكر كرده بودند، به دست مي آورند و روي كاغذ مي نويسند.

گام چهارم: ارزش يابي از عملكرد 
ــراي ارزش يابي عملكرد، بايد نگاهي به عقب انداخت. همان كه  ب
جرج پوليا آن را نگاه به عقب يا پس نگري مي نامد. منظور آن است 
كه فرايند حل مسئله مورد بازنگري قرار گيرد و عمليات از نظر كمي و 

كيفي ارزش يابي شود.
آموزگار: دانش آموزان! در اين مرحله بايد يك بار با دقت حاصل 
ــتباهي وجود داشت، اصالح كنيد  جمع را بازبيني كنيد تا اگر احياناً اش
(براي انجـام اين مرحله هم پنج دقيقه فرصت داريد.) در 
پايان نيز يك برگ خودسنجي در اختيار شما قرار مي دهم تا با توجه به 

ميزان فعاليت خود، آن را كامل كنيد.
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5. Dembo, M. H. Applying educational psychology (5th ed.). 1994. New York: longman.
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على نيكويىانگل جامعه

دكتراى تاريخ روابط بين الملل

ــد آموزش ابتدايى  ــماره ى دوم ماه نامه ى رش در حال ورق زدن ش
(آبان 1389) بودم كه خاطره اى از خانم نسـرين صيادى، آموزگار 
منطقه ى 13 تهران نظرم را جلب كرد و مرا با خود به سال هاى گذشته 
و منطقه ى 13 تهران برد، منطقه اى كه دوران دانش آموزى من در آن 
ــال از آن  ــته بود و خاطره اى را به يادم آورد كه اكنون هجده س گذش
مى گذرد، ولى هرگاه به يادم مى آيد، روحم آزرده مى شود. خاطره اى تلخ 

كه مرا براى هميشه از رياضيات دل زده و از دبير رياضيات متنفر كرد.
در تابستان 1371، پايه ى پنجم ابتدايى را به پايان رسانيده بودم و 
آماده مى شدم براى ورود به دوره ى راهنمايى تحصيلى. مادر معلمم، با 
زحمت فراوان مرا به مدرسه ى نمونه ى مردمى «الف» در منطقه ى 13 
برد و با هزاران مشكل نام نويسى كرد. من محصل آن مدرسه شدم و 
گويا تقدير اين گونه بود كه سه سال از تلخ ترين خاطرات تحصيلى من، 
در آن مدرسه شكل بگيرد. سه سال تبعيض، سه سال همراه با آموزه ها 
ــه از جانب معلمان و مديريت  ــتباه تحصيلى ك و روش هاى كامًال اش
عبوس آن مجموعه اعمال مى شد. در آن مدرسه، اگر نام هر معلمى را 
ــوش كنم، نام آقاى ت، دبير رياضيات را نمى توانم فراموش كنم.  فرام
شايد اين نوشته ى كوتاه مرا ايشان هم بخواند؛ هرچند به گمانم اكنون 

بايد بازنشسته شده باشد.
يادم هست ايشان دفترچه اى داشت كه از روى آن حضور و غياب 
ــت و با تصحيح اوراق، ترتيب  ــرد. هر هفته يك امتحان مى گرف مى ك
ــاگردان در آن دفترچه ى كذايى نيز جابه جا مى شد. او  جا گرفتن ما ش
ــى كه  ــه جاى حروف الفبا، ما را با نمره هايمان مرتب مى كرد و كس ب
ــره يا حاصل جمع نمره هايش از همه باالتر بود؛ نفر اول دفتر آقاى  نم
رياضيات مى شد و بقيه هم در رديف هاى بعدى قرار مى گرفتند. كالس 
ــان به سه راه تقسيم مى شد؛ هفده نفر اول كه اجازه  چهل نفره ى ايش
داشتند بدون چون و چرا با ايشان حرف بزنند و هجده نفر بعدى كه به 
ــروط و در صورتى كه در آخرين امتحان، نمره ى قابل قبولى  طور مش
گرفته بودند، اجازه داشتند با دبير خود صحبت كنند. جالب ترين قسمت، 

ــود كه عالوه بر  ــه پنج نفر آخر ب مربوط ب
اين كه نمى توانستند در كالس با دبير خود 

صحبت كنند، حتى ساير هم كالسى ها 

نيز ترغيب مى شدند كه با آن ها ارتباط برقرار نكنند.
ــت مدتى از سال تحصيلى، آقاى دبير براى پيشرفت  پس از گذش
رياضيات دانش آموزان، مدل جديدى ابداع كرد. اكنون عالوه بر نفرات 
اول فهرست حضور و غياب كه مختص نفرات داراى نمره ى باال بود، 
ــاگردان روى نيمكت ها هم، نه براساس قد و قامت، كه  قرار گرفتن ش
بر مبناى نمره بود. به اين ترتيب نيمكت جلو براى فردى كه باالترين 
نمره ى كالس را كسب كرده بود، اختصاص مى يافت و او تك و تنها 
ــت، جلوس مى كرد و مابقى  روى نيمكتى كه مقابل ميز دبير قرار داش
به ترتيب نمرات در نيمكت هاى بعدى مى نشستند. پنج دانش آموز آخر 
ــراوان روى يك نيمكت  ــاى كالس هم با زحمت ف ــت نمره ه فهرس
مى نشستند و هيچ يك از بچه ها، در طول ساعت درس، حق حرف زدن 
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با اين نيمكت پنج نفره را نداشتند. آخ كه چه قدر تنگ بود آن نيمكت و 
چه قدر سخت بود كسى با تو حرف نزند و معلم نگاهت نكند و هرچه 
دستت را باال بياورى، معلم چشمش را از تو بدزدد و تو و تو.... باور كنيد 
ــربچه هايى تنها يازده ساله انجام مى شد. تنبيه هاى  اين رفتارها با پس
روحى، البته تمام نشدنى بود. اگر سه بار پياپى جزو آن پنج نفرى بودى 
ــر مدير مى رفتى و  ــا خوش مى كرد، بايد به دفت ــه در آخر كالس ج ك
آقاى مدير عبوس، تو را سر صف مى برد و جلوى سيصد نفر، به عنوان 
ضعيف ترين شاگرد رياضيات مدرسه معرفى مى كرد و تو پوزخند تمام 
ــه اى ها را از باالى سكو مى ديدى و تازه، پس از رفتن بچه ها  هم مدرس
ــه كالس، تو بايد خودت را آماده مى كردى تا با خط كش چوبى آقاى  ب
مدير تنبيه شوى، و اين تازه اول ماجرا بود. چرا كه اگر سه بار پى درپى 
ديگر جزو آن پنج نفر آخر كالس مى شدى، آقاى معلم تو را مفتخر به 
ــم روى آن نيمكت پنج نفره  ــش بار پياپى جاي كلمه اى مى كرد. من ش
تعيين شد تا اين كه يك روز آقاى ت، مرا بلند كرد و در مقابل همه ى 
ــتى و خواهى  ــى هايم گفت: «تو انگل جامعه هس چهل نفر هم كالس

ماند...» من به نظر آقاى دبير، انگل جامعه ام بودم؟
من نمى دانم آيا امروزه با تحول فراوانى كه در روش هاى آموزشى 
ــا را در مجالت  ــده و من بخش اندكى از آن ه ــى به وجود آم و پرورش
رشد ـ كه مادر آموزگارم خواننده ى پروپاقرص آن هاست و خود من هم 
ــت را از يكى از نوشته هاى رشد ابتدايى گرفته ام ـ  ــوژه ى اين يادداش س

ديده ام، آيا باز شاهد چنين روش هايى در تربيت خواهيم بود؟
ــى را كه تو انگل جامعه خواندى، اكنون  آقاى دبير رياضيات! كس
ــال ها، موفق به دريافت مدرك كارشناسى در رشته ى تاريخ،  پس از س
كارشناسى ارشد در تاريخ ايران باستان، دكترا در تاريخ روابط بين الملل 
شده است. من در طول اين مدت، بسيارى از ناخشنودى هاى زندگى ام 
ــا و روش هاى  ــتم نامهربانى ه ــردم، اما هيچ گاه نتوانس ــوش ك را فرام

«من درآوردى» شما را فراموش كنم.
درست است كه امكان دارد من هم به جرگه ى معلمان دانشگاهى 
بپيوندم، اما چرايى نوشتن اين يادداشت، آن بود كه معلمان بدانند، گاه 

ــى از الفاظ و كنش هاش رفتارى افراد، تأثير  برخ
عميقى بر روح و روان دانش آموزان مى گذارد كه 

هيچ گاه قابل ترميم نيست. من دردهاى خط كش 
ــت فراموش  ــه را سال هاس چوبى آقاى مدير مدرس

ــخنان دبيرم را  ــرده ام، اما تلخى س ك
ــته ام از ذهنم پاك كنم؛  هرگز نتوانس

يبا بندى
تصويرگر:فر

همان گونه كه نتوانستم حركات و سكنات و گفتار آقاى دبير رياضى را 
از ذهنم بروبم و ايشان براى هميشه نفرت عجيبى از رياضيات و دبير 

رياضيات در وجودم آفريدند.
ــر رياضى دوره ى  ــم آقاى دبي ــى بده تا بتوان ــا! به من قدرت خداي

راهنمايى ام را هم ببخشم.
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انشـاى تصويـرى
مريم محمدى

مدير دبستان 12 فروردين، رباط كريم ــل و تقويت همكاري  ــدرت بيان، قدرت تخي ــير تقويت ق در مس

دانش آموزان و براي تقويت انشاي دانش آموزان پايه ي پنجم، طرحي را 

اجرا كردم كه نتايج موفقيت آميزي داشت. در اين كار به دنبال آن بودم 

كه كار گروهي، حس دوستي و دوست داشتن، احترام متقابل و اعتماد 
به نفس را در ميان دانش آموزان تقويت كنم.

شيوه ي كار به اين صورت بود كه ابتدا موضوع انشا را گفتم و آن را 

روي تخته سياه نوشتم. سپس از دانش آموزان گروه بندي شده، خواستم 

ــايل مورد نياز مانند چسب، مداد رنگي، ماژيك و مقواي بزرگي را  وس

ــد، روي ميز بگذارند. آن گاه تصاوير مرتبطي  كه قبًال آماده كرده بودن

ــرار دادم. تصاوير  ــاده كرده بودم، در اختيار گروه ها ق ــه پيش تر آم را ك

مي توانست بريده اي از روزنامه ها، مجالت و يا ساير تصاوير باشد. سپس 

از هر نفر خواستم يك تصوير بردارد. با توجه به پنج نفره بودن گروه ها، 

ــته پنج تصوير مي رسيد. آن گاه از هر عضو درخواست كردم  به هر دس

ــاره ي تصوير خود فكر كند و جمالتي را براي تأييد اعضاي گروه،  درب

براي آن ها بيان كند. در اين هنگام، اعضاي گروه با مشورت يكديگر، 

ضمن شناسايي تصاوير، آن ها را روي مقوا چسباندند و شرحي را كه با 

هم فكري تأييد كرده بودند، زير تصوير نوشتند.

جمله اي كه آموزگار به عنوان موضوع انشا روي تخته مي نويسد، 

ــير تصوير، نوشتن شرح تصوير و ربط دادن تصاوير به  مي تواند در تفس

يكديگر ياريگر دانش آموزان باشد. حتي با كمي راهنمايي، دانش آموزان 

مي توانند داستان، شعر، مقاله و يا حتي قطعه اي طنز درباره ي موضوع 
انشا بنويسند.

فاطمه كشاورزي ده نوي

آموزش وپرورش ناحيه ي 3، قم تجربـه اي ده دقيقـه اي
در هفته ي كتاب امسال، كتاب «مردي كه مي شمرد»1 به طور كامًال 
تصادفي به دستم رسيد. كتاب، داستان مردي است كه با شگفتي هاي اعداد سروكار دارد. با مطالعه ي 
آن، يك مورد كه درباره ي چهار تا عدد 4 بود، توجه مرا به خود جلب كرد. همان موقع تصميم گرفتم 

آن را در كالس و به عنوان بازي و رياضي ارائه كنم و نتيجه را ببينم.
در كالس، چهار تا عدد 4 را روي تخته نوشتم و از بچه ها خواستم در ده دقيقه و با استفاده از چهار 
ــت آورند. براي اين كه  ــيم، جمع و تفريق، اعداد صحيح از يك تا 20 را به دس عمل اصلي ضرب، تقس

اعداد بزرگ به دست نيايد، سقف را عدد 20 قرار دادم.
پس از پايان زمان مقرر، دانش آموزان نتايج جالبي به دست آوردند. آن ها هم سرگرم شده و هم با 

شگفتي عدد چهار آشنا شده بودند.
برخي از محاسبات بچه ها را در مقابل آورده ام: 

44-44= 0
(4×4)÷(4×4) =1
(4÷4)+(4÷4) =2
(4+4+4)÷4 =3
4+(4-4)÷4 =4
(4×4)+4÷4 =5
(4+4)÷4+4 =6
44÷4-4 =7
4+4+4-4 =8
4+4+(4÷4) =9
(44-4)÷4 =10

پي نوشت 
1. نوشته ي مالباتاهان، ترجمه ي عليرضا توكلي.
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راحله محمدي

آموزگار پايه ي سوم دبستان عاصمي، منطقه ي 9 تهران

با پي گيري مستمر مجموعه هاي «ازوپ، الفونتن و بيدپا در كالس درس» كه در مجله ي رشد ابتدايي 

چاپ شده و مي شوند، عالوه بر استفاده ي بهينه از داستان ها و روش هاي طرح شده براي ارتقاي سواد ادراكي 

ــواد خواندن دانش آموزان كالس درسم، توانستم با الهام از آموخته هايم از مجله ي خواندني رشد  و بهبود س
ابتدايي، يك طرح آسان را ابداع كنم. روش اين است:

ــتمل بر «نقشه ي داستان»، «جدول كلمه ها و  «برگه هايي به اندازه ي صفحات كتاب «بخوانيم»، مش

تركيبات جديد»، بخشي براي «طرح سؤال از متن داستان» توسط دانش آموزان و قسمتي براي «نقاشي و 
تصويرسازي» طراحي كردم.

ــده در اختيار  ــي»، از برگه هاي طراحي ش ــداد «متن هاي روان خوان ــال تحصيلي، به تع ــداي س در ابت

دانش آموزان قرار دادم تا در انتهاي هر داستان از كتاب «بخوانيم» در آخر هر فصل بچسبانند. زماني كه به 

داستان هاي قشنگ كتاب بخوانيم در قسمت «متن هاي روان خواني» مي رسيديم، ابتدا دانش آموزان به 

روش صامت خواني، متن را مطالعه مي كردند و سپس به انجام فعاليت در تكميل نقشه ي داستان و ديگر 
اجزاي موجود در برگه ي كار مي پرداختند.

ــيار ارزشمندتر  ــيد، بازخورد كار بس زماني كه اين فرايند در قالب كار گروهي به انجام مي رس

جلوه گر مي شد و بدين صورت زمينه براي لذت بردن از مطالعه در كالس با حداقل امكانات فراهم 
مي شد.

ــوراي آموزگاران، به تأييد مدرسه رسيد و همكاران عالقه مند نيز  ــي در ش طرح اينجانب پس از بررس

پيشنهاد طرح شده را در كالس درسشان به اجرا درآوردند. به اين ترتيب، خواندن هدفمند داستان هاي كتاب 
درسي نيز به اندازه ي داستان هاي ازوپ و الفونتن براي دانش آموزان جذاب و 

                دوست داشتني بود.

داستان هاي كتــاب درسي هم
 جواب مي دهد...

بيدپا در كالس درس

بيدپا در كالس درس

با پي



يك روز به ياد ماندنى
فاطمه صوفيان

آموزگار دبستان 5 آذر، رامشير خوزستان

آخر فروردين ماه 1389 بود. بنا به نام گذارى سال «همت مضاعف، 
تالش مضاعف»، به يارى خدا و همكارى مدير مدرسه، خانم كبرى 

حيدرى، براى بچه هاى كالسم طرحى نو درانداختم.
ــنواره اى عملى از درس هاى  ــد ماه قبل براى برگزارى جش از چن
كتاب علوم اول در فكر بودم، تمام سرفصل هاى كتاب علوم را يادداشت 

كردم و براى هر كدام فعاليتى در نظر گرفتم.
ــاك و آتش، يك منقل ِگلى از  ــراى تدريس فصل هاى گرما، خ ب
مادربزرگى به امانت گرفتم. قبل از شروع جشنواره، زغال آن را روشن 
ــرخ و دانه هاى هل را رويش  ــورى چاى همراه با برگ هاى گل س و ق
ــتم. هم چنين، به مادر يكى از بچه ها آرد دادم تا در تنور خانگى  گذاش
ــى بپزد. صبح زود،  ــراى 24 دانش آموز من نان كنجدى خانگ خود، ب
همسرم نان هاى داغ و معطر را به مدرسه آورد و فعاليت هاى اين فصل 
ــيدن چاى قندپهلو، به  ــاب با حضور بچه ها و با خوردن نان و نوش كت

پايان رسيد.
نان و سبزى، پنير، كلم و گوجه فرنگى، وسايل مورد نياز فعاليت در 

فصل «گياهان و جانوران اطراف ما» بود.
مدير نيز زحمت تهيه ى كيك را متقبل شد تا در جشنواره ى علوم، 

جشن «الفبا» را نيز برگزار كنيم.
ــب قبل، مشتى خاك براى نشان  از باغچه ى نم گرفته از باران ش
دادن، به كالس بردم، درحالى كه كرم هاى خاكى در آن وول مى زدند. 
اين هنوز بخشى از فعاليت ها بود. دانش آموزان را به گروه هاى دو و سه 
ــئوليت هاى مشخص تقسيم كردم. عده اى با كلم و سركه  نفره با مس
ــى مى انداختند، تعدادى با ِگل مجسمه مى ساختند و چند نفر نيز  ترش
ــتند. گروهى هم مسئول نقاشى اتفاقات كالس  گزارش كار را مى نوش

بودند.
ــد و جالب اين كه  ــت در دو زنگ 45 دقيقه اى انجام ش اين فعالي
ــد.  در زنگ تفريح، هيچ يك از دانش آموزان، حاضر به ترك كالس نش
ــد و  ــئوالن اداره ش درضمن، اين روش تدريس باعث جلب توجه مس

تشويق و تقدير دست اندركاران جشنواره را درپى داشت.

تجربه اى درباره ى توسعه ى مهارت هاى عملى 
در كتاب علوم اول دبستان

32
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از مهرماه 1390، نمره براى هميشه
از پايه ى اول تا سوم ابتدايى حذف مى شود

خبرگزارى دانشـجويان ايران (ايسـنا): معاون آموزش 
ــوم  ابتدايى وزارت آموزش وپرورش، از حذف نمره از پايه هاي اول تا س
ــه از اين  ابتدايي، از مهرماه 1390 خبر داد و گفت: «نمره براي هميش

پايه ها حذف مي شود.»
فاطمه قربان، با اشاره به حذف نمره از پايه ي اول، دوم و سوم 
ــزود: آنچه در آموزش وپرورش نهايي  ــال آينده، اف پايه ي ابتدايي در س
ــده، حذف نمره از سه پايه ي مذكور است، اما تسري اين مصوبه به  ش
پايه هاي چهارم و پنجم دبستان، به پژوهش و بررسي دقيق تر وابسته 

است.
وي گفت: «آموزش وپرورش براي ارزيابي بيشتر طرح ارزش يابي 
تحصيلي در پايه هاي چهارم و پنجم دبستان، اين طرح را بررسي و پس 
از اعالم نتايج آن درخصوص اجراي طرح ارزش يابي تحصيلي و حذف 

نمره از پايه هاي چهارم و پنجم، تصميم گيري خواهد كرد.»
معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش وپرورش، با اشاره به ارزش يابي 
تحصيلي دانش آموزان گفت: «ارزش يابي تحصيلي براساس يافته هاي 
ــل و نظرات معلمان، مديران  ــاير مل علمي، نيازهاي جديد، تجارب س
ــنجش و ارزش يابي  ــان صورت گرفته و تحت عنوان «س و كارشناس

تحصيلي» تبيين شده است.»
ــنجش و ارزش يابي با فرايند آموزش  و  ــه داد: «فرايند س وي ادام
ــوراي عالي  ــت عنوان اصول ارزش يابي، به تصويب ش يادگيري، تح
آموزش وپرورش رسيده است و به طور همه جانبه در ارزش يابي توصيفي 

استفاده مي شود.»
ــاً ابزاري براي  ــه آزمون و امتحان صرف ــاره به اين ك قربان با اش

ــنجش و ارزش يابي تحصيلي است، ادامه داد: «روش هاي يادگيري  س
ــب با اهداف  در ارزش يابي دانش آموزان، با ابزارهاي گوناگون و متناس
ــناخت دقيق و  ــود تا امكان ش و حيطه هاي يادگيري جمع آوري مي ش

همه جانبه ي دانش آموزان فراهم شود.»
ــد: «در ارزش يابي تحصيلي، هر  معاون آموزش ابتدايي يادآور ش
ــويقي و اهداف  ــته ي خود با نگاه تش دانش آموز فقط با عملكرد گذش
پيش بيني شده، مقايسه مي شود، چرا كه ارزش يابي تحصيلي جرياني 
ــت و دانش آموز بايد در آن  ــوي آموزگار و دانش آموز اس دوسويه از س
ــب با عملكرد، همراه با  ــاركت فعال داشته باشد و بازخورد متناس مش
ارائه ي رهنمود به دانش آموز، معلم و اوليا، يكي از بخش هاي سنجش 
ــتفاده  ــت و در اين بازخورد از عدد اس و ارزش يابي به صورت كيفي اس

نمي شود.»
معاون آموزش  ابتدايي وزير آموزش وپرورش گفت: «فرايند سنجش 
و ارزش يابي بايد يك فرصت و موقعيت يادگيري باشد و اين نگاه بايد 
در دانش آموز، معلم و اوليا تقويت شود تا سنجيده شدن و ارزيابي شدن، 
ــود. هم چنين،  به موقعيتي تنش زا، اضطراب آور و رعب انگيز تبديل نش
رعايت احتياط و دقت و پرهيز از تمجيد زياد، از نكاتي است كه بايد در 

ارزش يابي مورد توجه قرار بگيرد.»
ــي  قربان در پايان، اولياي دانش آموزان را از عناصر و عوامل اساس
ــان كرد:  ــمرد و خاطرنش ــرورش در ارزش يابي توصيفي ش آموزش وپ
ــت ها و نظرات خود، از ابزارهايي براي  «معلمان بايد با توجه به برداش
جمع آوري اطالعات استفاده كنند كه به دقت تهيه شده باشند و بتوانند 

عملكرد واقعي دانش آموزان را نشان دهند.»

ارزش يابي توصيفي

ــيابى كيفى_توصيفى،  ــان مجله با ارزش ــنايى اجمالى مخاطب ــماره, براى آش در اين ش

ــود.در مهر ماه  ــده اى آماده كرده ايم كه در 14 صفحه تقديم حضورتان مى ش ــم پرون ني

ــب ويژه اى در باره ى  ــد آموزش ابتدايى، با صفحات اضافى و بامطال 1390مجله ي رش

ارزشيابى كيفى_توصيفى منتشر خواهد شد.شما هم مى توانيد نوشته هاى علمى و تجربى 

خودتان در اين باره را تا پايان خرداد 1390 به نشانى پستى دفتر مجله ارسال كنيد. 

معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش وپرورش خبر داد:

منممرهم نم
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اشاره
برنامه ى ارزش يابى توصيفى در پى سنجش صحيح فعاليت هاى دانش آموزان ابتدايى است. از زمان مطالعه 
و بررسـى روى ايـن طرح تا زمان اجـرا، اكثر بخش هاى وزارت آموزش و پرورش، ازجمله سـازمان پژوهش و 
برنامه ريزى آموزشـى، معاونت آموزش ابتدايى، دفتر ارزش يابى تحصيلى و حوزه هاى سـتادى، با تمام توان در 
پـى راه اندازى و اجرايى كردن آن بوده اند. دفتر مجله ى رشـد آمـوزش ابتدايى نيز بنا به وظيفه ى خود كه نقش 
اطالع رسـانى، تحليـل و آموزش را دارد، در اين شـماره به طور جدى تر، چگونگى اجـرا و عوامل مؤثر در راهبرد 
ارزش يابى كيفى و توصيفى را معرفى مى كند. بنابراين در ادامه، به گفت وگوى ما با آقاى مرتضى شكوهى، معاون 
دفتر آموزش دبسـتانى توجه فرماييد. وى در حال حاضر در دوره ى دكتراى مديريت آموزشـى تحصيل مى كند 
و پيشـتر سـمت هاى معاونتى را در چندين حوزه ى مهم تعليم و تربيت و هم چنين تدريس، پشت سـر گذاشته 

است.

ارزش يابى در مسيرتحول
گفت وگو با مرتضى شكوهى، معاون دفتر آموزش دبستانى

 درباره ى برنامه ى ارزش يابى توصيفى

وگو
ت 

گف

� آقـاى شـكوهى، ضمن تشـكر از 
زمانى كه در اختيار مخاطبان مجله قرار 
داديد، لطفاً در ابتدا به بيان تاريخچه و 
تعريف ارزش يابى توصيفى بپردازيد!

ــيوه ى  ــزاد ش ــران هم ــى در اي � ارزش ياب
ــت. هم زمان با  ــوزش و پرورش اس جديد آم
ــكل گيرى مدارس نوين و آموزش رسمى،  ش
شيوه هاى سنجش و ارزش يابى از آموخته هاى 
ــيوه هاى  ــز رواج مى يابد؛ ش ــوزان ني دانش آم
سنجشى كه هنوز هم در جاهايى شاهد اجراى 

آن ها هستيم.
ــاز، وزارت  ــول زمان و بنا به ني اما در ط
ــوراى عالى آموزش و  آموزش و پرورش و ش
ــرورش، تغييراتى در محتوا و نحوه ى اجراى  پ
اين شيوه هاى ارزش يابى دادند و به مناطق و 

مدارس اعالم كردند.
ــوراى عالى آموزش  ــال 1381 ش در س
ــى وقت را موظف  و پرورش، معاونت آموزش
كرد كه درباره ى شيوه هاى ارزش يابى دوره ى 
ابتدايى مطالعاتى انجام دهد و تغييرات ضرورى 
را اعمال كند. از انتظارات جدى شورا اين بود 
كه مقياس نمره اى صفر تا 20 به مقياس كيفى 
تبديل شود. به تبع اين نياز، آموزش و پرورش 

ــال 1382 به شوراى  طرحى را تدوين و در س
ــال 1382 تا  عالى ارائه داد؛ به صورتى كه از س
1385، به طور آزمايشى در تعدادى از مدارس 
ــى اين فرايند،  ــرا درآمد. براى ارزياب نيز به اج
پژوهشگاه تعليم و تربيت هم وارد ميدان شد و 

نتايج اجراى آزمايشى را منتشر كرد.
خوشبختانه، نتايج از موفقيت نسبى و در 
ــت.  پاره اى موارد موفقيت كامل حكايت داش
ــى اندك،  ــكالت اجراي ــط با توجه به مش فق
ــرورش، ادامه ى  ــوزش و پ ــوراى عالى آم ش
ــال ديگر  ــى را به مدت دو س ــراى آزمايش اج
درخواست كرد. پژوهشگاه تعليم و تربيت نيز 
با ارزيابى اين فعاليت از سال 1385 تا 1387، 
مهر تأييد بر اجراى موفق ارزش يابى توصيفى 
را زد و شوراى عالى نيز به استناد آن و تصويب 
ــاده واحده اى كه دوره ى ابتدايى را از پايه ى  م
اول تا پايه هاى باالتر، به تدريج تحت پوشش 
ــرار مى داد،  ــى ـ توصيفى ق ــى كيف ارزش ياب
مقدمات اجراى برنامه را فراهم كرد و از سال 

1387 مجوز آن را صادر كرد.
از سال هاى تحصيلى 89-88 و 89-90 
پايه هاى اول و دوم به طور صددرصد و پايه ى 
سوم تا 35 درصد تحت پوشش اين طرح قرار 

دارند.
� در اجـراى ايـن برنامـه كـه در 
سطحى گسترده صورت مى گيرد، آيا 
به تجربيات كشورهاى ديگر هم نظر 

داشته ايد؟
� در برخى كشورها ارتقاى كالسى در دوره ى 
ــاس سن يا  ابتدايى به صورت خودكار و براس
ــت. تجربه هاى  همان پايه ى دانش آموزان اس
ــتراليا، كره ى جنوبى، چين  ژاپن، انگليس، اس
و از كشورهاى اسالمى، تجربه ى عربستان و 
عراق را مطالعه كرده ايم. عمده ى كشورهاى 
ــرفته، نظام ارزش يابى دوره ى ابتدايى را  پيش
ــى اجرا مى كنند و  ــورت كيفى و توصيف به ص
درواقع فرايندى است. يعنى دانش آموزى كه 
در كالس حضور مستمر دارد، در پايان سال، 
به كالس باالتر ارتقا مى يابد. بعضى كشورها 
ــد. يعنى  ــه كار مى برن ــى را ب ــيوه ى تركيب ش
ــنجش را انجام  به صورت كمى و از 1 تا 5 س
مى دهند و با نظام توصيفى آن را بيان مى كنند. 
البته نظام سنجش نمره اى در حال حاضر در 
ــورهايى مثل افغانستان و بنگالدش اجرا  كش

مى شود.
ــه در طول  ــم ك ــم بگوي ــن را ه ــا اي ام

اصغر نديرى
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ــته، ما تجربيات آموزگاران و  سال هاى گذش
مديران توانمند خود را مشاهده و نظرات آن ها 
را درباره ى مشكالت نظام ارزش يابى كمى و 
نمره اى در دوره ى ابتدايى شنيده ايم. آن ها به 

كرات اين مشكالت را گوشزد كرده اند.
� به تجربيات مديـران و آموزگاران 
اشـاره كرديد. اصوالً چرا ارزش يابى 
كيفى مطرح شـد؛ آن هـم در دوره ى 
ابتدايـى؟ اختيـارات آمـوزگار در اين 

برنامه چه قدر است؟
� در ارزش يابى كمى دوره ى ابتدايى با مسائلى 
روبه رو بوديم. ما در ابتدايى دانش آموزان 6 تا 
ــاى هر دوره ى  ــاله را داريم. ويژگى ه 10 س
ــوزان  ــاى دانش آم ــا ويژگى ه ــى، ب تحصيل
ــود. در ابتدايى  ــل مى ش ــى و تحلي آن بررس
ــاى روحى، روانى،  ــى با ويژگى ه دانش آموزان
ــناختى و عقلى وجود  عاطفى، شخصيتى، ش
ــت كه شيوه ى ارزش يابى  دارند و طبيعى اس
آن، با دوره هاى راهنمايى يا متوسطه متفاوت 
است. ابتدايى ها در محيط يادگيرى به آرامش 
ــترى نياز دارند. بايد از  ــت روانى بيش و بهداش
اضطراب دور باشند و توسط معلم خود حمايت 
شوند. دانش آموز اين سن، بيش از ديگران نياز 
ــكاالتش با روش هاى انسانى تر و  دارد كه اش
ــوند. دانش آموز  ــه او تذكر داده ش ظريف تر ب
ــال تجربه اندوزى در زمينه هاى  ابتدايى در ح
گوناگون است. او اين محيط يادگيرى رسمى 
ــه تجربه مى كند. پس همان گونه  را در مدرس
كه كتاب متفاوت و روش هاى آموزش متفاوت 
دارد، روش هاى سنجش و ارزش يابى متفاوت 

و مثبت هم بايد داشته باشد.
ــده ى فرايند  ــن عوامل تهديدكنن بنابراي
ــى ـ يادگيرى كه در ارزيابى قبلى وجود  يادده
داشت، در ارزش يابى توصيفى برطرف مى شود. 
ــدارد كه مى تواند  ــد و البته ادعايى ن مى كوش

همه ى مشكالت قبل را برطرف كند.
ــوزگار در اين برنامه، نقش كانونى  اما آم
ــرد فرايند ياددهى ـ يادگيرى  دارد. زيرا اين ف
ــد. در اين زمينه  ــرى مى كن را در كالس رهب
ــود، بايد  ــاى نقش و وظيفه ى خ ــراى ايف و ب

نحوه ى ارزش يابى را اصالح كند. تا زمانى كه 
آموزگار ما نگاه مناسبى به دانش آموز نداشته 
باشد و او را فردى فعال، خالق و عالقه مند به 
آموختن نداند، به يقين در شيوه هاى آموزش و 
ــت درست عمل  ارزش يابى نيز نخواهد توانس
ــه فكر مى كند دانش آموز  كند. بين معلمى ك
ــد، با معلمى  بايد يك پذيرنده ى محض باش
ــن فرايند نقش  ــد دانش آموز در اي كه مى دان
دارد، تفاوت بسيار است. اما آموزگار ما در اين 
برنامه، بايد درباره ى دانش آموز خود، اطالعات 
جمع آورد تا تصميم بگيرد و شناخت حاصل 
ــت تمام اقدامات سنجش  كند. او موظف اس
ــا هدف كمك به دانش آموز  و ارزش يابى را ب
انجام دهد. پس از توجه، نحوه ى انجام تكاليف 
ــوز با ديگران، آموزگار  و حتى تعامل دانش آم
بايد با استفاده از عبارات مناسب، به دانش آموز 

و اوليا بازخورد دهد.
� در ارتبـاط بـا آموزش آمـوزگاران 
و نحـوه ى ايجـاد ارتباط بـا برنامه و 
همين طور دانش آموزان، چه كارهايى 

انجام شده است؟
ــى ـ  ــى كيف ــرح ارزش ياب ــاز ط � از روز آغ
ــتادان  توصيفى، براى آموزگاران با حضور اس
ــاعتى و  ــاى ضمن خدمت 30 س فن، دوره ه
ــى و علمى برپا  ــوزش كارگاه ــاى آم دوره ه
ــت تا آن ها با شيوه ى صحيح اجرا و  شده اس
ــوند. عمومًا  ــنا ش نيز برخورد با دانش آموز آش
ــى، با گفت وگو  ــاى پايين تر تحصيل در پايه ه
ــت و نرمى، مى توان  و توضيح همراه با محب

مشكالت را رفع كرد.
امروز تمام آموزگارانى كه مجرى دوره ى 
ارزش يابى توصيفى هستند، دوره هاى آموزشى 
ــد و با آمادگى كامل در كالس ها  را گذرانده ان

حضور دارند.
� آيـا در اجراى برنامه ى ارزش يابى 
توصيفى به مشكل و چالش عمده اى 

هم برخورديد؟
ــى ما در اين است كه  ــكل اساس � بله. مش
ــه را آموزش  ــتقيم هم نمى توانيم به طور مس
ــترده ى ما، حدود  ــم. در مجموعه ى گس دهي

ــزار آموزگار وجود دارد كه براى توجيه  250 ه
آن ها مدرسانى را در چهار مرحله به استان ها 
اعزام كرديم. گاهى هم به دليل تفاوت سطح 
ــان از دوره و افراد  ــا درك مدرس ــرش ي پذي
ــا پيش مى آمد  ــى در دوره ه ــب، موانع مخاط
ــيد.  و پيام ما به طور كامل به معلم ها نمى رس
البته در نحوه ى مديريت و اجراى ارزش يابى 
نيز مشكالت اندكى وجود دارد كه با جلسات 

تكميلى در استان ها رفع مى شود.
� بنابراين براى پاسخ گويى و تعامل 
با آمـوزگاران براى رفع مشـكالت و 
زدودن ابهامـات احتمالـى، مرجعـى 

وجود دارد؟
ــطح مناطق،  ــت. ما در س ــور اس � همين ط
ــن مديران،  ــى داريم. حتى از بي ناظران علم
ــوزگاران، داوطلبانى داريم كه  ــان و  آم مدرس
به سؤاالت پاسخ مى دهند. گروه هاى آموزشى 
در اين فرايند وارد مى شوند، به سؤاالت پاسخ 

مى دهند و راهنمايى مى كنند.
� بـا توجه بـه نقـش خانواده ها در 
دوره ى ابتدايى و رسيدگى به بخشى 
از امـور تحصيلـى فرزندانشـان، در 
ارزش يابـى توصيفى بـه خانواده ها و 

وظايف آن ها چگونه نگاه مى شود؟
ــراى ارزش يابى  ــى اج ــع اساس � يك ضل
ــرايطى  ــت. امروزه در ش توصيفى خانواده اس
هستيم كه عموم اوليا باسوادند و اين زمينه ى 

تعامل مدرسه و خانواده را فراهم كرده است.
ــده  در ارزش يابى توصيفى پيش بينى ش
ــوزگار، اولياى هر  ــت كه مدير با كمك  آم اس
ــاد اجرايى اين  ــد و ابع ــوت كن كالس را دع
ــح دهد. در اين  ــى را به آن ها توضي ارزش ياب
ــاعى در  ــتراك مس ــراوده و اش ــوص، م خص
ــت. عالوه بر اين ها، در  ــال برقرار اس طول س
ــده است كه معلم  آيين نامه ى اجرايى ذكر ش
ــا دعوت اوليا،  ــد از مدير بخواهد كه ب مى توان
ــزارش از وضعيت دانش آموزان به  دو نوبت گ
خانواده ها بدهد. حتى اگر دانش آموزى مشكلى 
ــراى برطرف  ــى يابند و ب ــت، اوليا آگاه داش
ــه مهم تر،  ــم بگيرند. از هم ــدن آن تصمي ش
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آموزگار توجيه شده است، مسائل حادى را كه 
دانش آموز دچار آن است، يا برعكس توانمندى 
ــاهده  بااليى را كه گاهى از دانش آموزى مش
ــا كاركرد دانش آموزان عادى را به  مى كند و ي
اوليا گزارش كند. به اين ترتيب، اوليا در فرايند 
ــد و هرجا هماهنگى  ــى حضور دارن ارزش ياب
آن ها بيشتر باشد، اجراى ارزش يابى توصيفى 

با موفقيت بيشترى همراه مى شود.
� در ارزش يابى توصيفى دانش آموز 
چـه نقشـى دارد. آيا جايگاهـى دارد 
يـا فقـط طـرح دربـاره ى او انجـام 

مى گيرد؟
ــًال هم در مورد  ــد گفت، ارزش يابى قب � باي
ــد. ما وظيفه اى اضافه  دانش آموز انجام مى ش
ــه مأموريتى به مأموريت هاى  نكرده ايم و البت
ــت. از زمان  ــده اس ــزوده نش ــدارس ما اف م
شكل گيرى آموزش رسمى و حتى پيش از آن 
در مكتب خانه ها، بخشى از فعاليت آموزشى به 
ارزيابى تحصيلى اختصاص داشت. تنها تغيير 
اين است كه در اين طرح، آموزگار ارزش يابى 
ــد دانش آموز و  ــا نيازهاى جدي ــب ب را متناس
ــاى علمى و انتظارات  خانواده ى او، و يافته ه

جامعه انجام مى دهد.
ــد حفظ  ــى باي ــوز در روش قبل دانش آم
مى كرد تا ياد مى گرفت و سپس آموخته هايش 
را در قالب مجموعه آزمون هايى كه پيش بينى 
شده بود، پس مى داد. به همين دليل در فرايند 
ارزش يابى چندان نقشى نداشت. سؤاالت هم 
ــتر در حوزه ى دانستنى ها و معلومات بود.  بيش
اگر دانش آموز نمره نمى آورد، كسى از آموزگار 
ــيد كه تو چه طور درس دادى؟ آيا  او نمى پرس
ــب بود؟ و به هر حال  ــرايط خانواده مناس ش
محكوم اول و آخر فرايند ياددهى ـ يادگيرى، 
ــروز مى توان به همه ى  دانش آموز بود. اما ام
عوامل دقت و مشكل را از چند جهت بررسى 

كرد.
االن دانش آموز مى تواند در هم سال سنجى 
شركت كند. خود را بسنجد و درباره ى پوشه ى 
ــاوت كند. حتى تكاليف خود  كار خودش قض
ــى كند و نظر دهد. در اين ارزش يابى،  را بررس

دانش آموز كرامت پيدا مى كند.

� پـس در صـورت موفـق نشـدن 
دانش آمـوز، مى تـوان از عوامل ديگر 

بازخواست كرد؟
ــم دادن بازخورد  ــت بگويي ــه. بهتر اس � بل
ــتفاده كنيم.  ــت اس تا اين كه از لفظ بازخواس
ــوزى درس نمى خواند يا ياد  ــى دانش آم وقت
ــل در آن نقش دارند.  ــرد، چندين عام نمى گي
ــرد، آموزگار  ــوزى ياد نمى گي ــى دانش آم وقت
ــا من درس را از  ــد كه آي بايد از خودش بپرس
ــب و با روش خوب آغاز كردم؟ آيا  جاى مناس
دانش آموز را به ميزان الزم در اين فرايند درگير 
كردم؟ و آيا در او انگيزه ايجاد كردم؟ با اين كه 
ــت برنامه هم اشكالى داشته باشد،  ممكن اس
ــم در دوره ى ابتدايى، بچه ها  ــى ما معتقدي ول
ــگر و عالقه مند به  ــورت فطرى پرسش به ص
ــرايط فراهم شود،  ــتند و اگر ش يادگيرى هس
توان يادگيرى دارند. بنابراين دوباره مى گويم، 
ــى مهم  دانش آموز به عنوان يك عامل، نقش
ــورد مى دهد،  ــى كه معلم بازخ دارد و هنگام
بايد دانش آموز را ببيند و در جريان فرايند قرار 
ــت و  گيرد. در اين جا چون دانش آموز فعال اس
ــود، دانش آموز  بازخوردها شفاهى بيان مى ش
مى تواند درباره ى توضيح و انتظارات آموزگار، 
ــه ى ارزش يابى، توضيح  ــده در كارنام ثبت ش

تكميلى بخواهد.
� آيـا مفاد و انتظارات درج شـده در 
كارنامـه ى ارزش يابـى توصيفـى از 
سـوى اداره هاى آمـوزش و پرورش 
تنظيم شده و يا آموزگارها با نظر خود 

آن را تهيه و تدوين مى كنند؟
ــى توصيفى، فرايند  ــت در ارزش ياب � اولوي
ــى، هم زمان با  ــنجش و ارزش ياب ــراى س اج
ــوزگار درس  ــه آم ــت. زمانى ك ــوزش اس آم
مى دهد، نگاه دانش آموز هم مى تواند موقعيت 
ارزش يابى قلمداد شود. حال براى رسيدن به 
ــفاهى  قضاوت بهتر در كالس، آزمون هاى ش
يا كتبى نيز برگزار و فعاليت ها در قالب سؤال 
مطرح مى شود. به اين صورت، هر مشاركت و 
هر پاسخ، يك منبع اطالعاتى براى ارزش يابى 
ــود و در طول سال، مجموعه اى  بعدى مى ش
ــه ى  از كار و تالش بچه ها داريم كه در «پوش

ــا و آموزگار  ــود تا اولي ــه دارى مى ش كار» نگ
ــوان روند نماى تالش دانش آموز، به آن  به عن

مراجعه كنند.
ــت كه  ــى اس ــر دفتر كالس ــع ديگ منب
ــى دانش آموزان است.  خاص عملكرد كالس
فعاليت هاى گروهى و يا شفاهى در اين دفتر 
ــاى تكاليف نيز منبعى  ــود. دفتره ثبت مى ش
ــنجش هاى  براى گرفتن اطالعات و درج س
ــت. با بررسى همه ى اين ها، آموزگار  معلم اس
ــه ى  ــاالنه كارنام ــت، س ــد در دو نوب مى توان
ارزش يابى توصيفى تهيه كند و با ورود آن ها 
به نرم افزار ارزش يابى مدرسه، اطالعات را در 
قالبى رسمى به دانش آموز و اوليا بدهد. در اين 
شيوه ى سنجش، به عملكرد تربيتى و رعايت 
انضباط و نحوه ى حضور در كالس نيز اشاره 

مى شود. 
� آيـا ارزش يابى در تمام كشـور به 

يك شكل و كيفيت قابل اجراست؟
ــت به دليل تفاوت هاى  � طبيعتاً ممكن اس
ــرايط جغرافيايى، ميزان آمادگى  اقليمى و ش
ــتان ها  ــئوالن اس آموزگاران و باورى كه مس
دارند، روند اجرا اندكى متفاوت باشد. اما با توجه 
به اين كه سنجش و ارزش يابى وظيفه ى معلم 
ــت و او بايد در جريان عملكرد دانش آموز  اس
ــهر و چه  ــتا و چه در ش قرار گيرد، چه در روس
گرمسير و چه سردسير، بايد تدابيرى بينديشند 
ــب  ــا از عملكرد دانش آموزان اطالعات كس ت

كنند و به يادگيرى كمك كنند.
ــا دقيق تر اجرا  هر جا كه آموزش هاى م
ــئوالن استانى و  ــده است و هر جا كه مس ش
منطقه اى نسبت به ارزش يابى كيفى ـ توصيفى 
ــته اند، مشكلى نداشتيم و  باور قوى ترى داش

همراهى اوليا نيز بيشتر بوده است.
ــدا به غير از كالس هاى چند  به لطف خ
پايه و يا متراكم، مشكل چندانى نداشتيم و اين 
را يك گام تحولى در مسير رهنمودهاى مقام 

معظم رهبرى مى دانيم.
� آيا تمام ادارات و سـتادها آماده ى 

اجراى اين طرح بوده اند؟
� با توجه به مصوبه ى شوراى عالى آموزش 
ــت. بخش  ــن اس ــف روش ــرورش، تكلي و پ
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ــان ها در هر روز، فعاليت هاى مهمى  انس
ــخص انجام  ــيدن به اهداف مش را براى رس
ــالع از ميزان و  ــا چگونگى اط ــد، ام مى دهن
ــت. معلمان  كيفيت اين فعاليت ها مهم تر اس
ــتند كه  ــان هايى هس و آموزگاران نيز از انس
ــا در كالس درس  ــاى خاص آن ه فعاليت ه
ــن بايد بازخوردى از  صورت مى پذيرد. بنابراي
كارهاى آموزشى خود داشته باشند. در اين راه 
به نظر مى رسد، ارزش يابى جزئى جدايى ناپذير 
و ضرورى باشد كه به مناسب سازى روش هاى 
ــرفت  فرايند ياددهى ـ يادگيرى و بهبود پيش
ــى  تحصيلى فراگيرندگان و اصالحات آموزش

منجر مى شود.
ــى، ابزارها و  ــاب «ارزش يابى توصيف كت
روش ها» در سه فصل و دو پيوست، به تعريف 
ماهيت ارزش يابى توصيفى، مفاهيم و واژه ها، 
ــا و روش هاى ارزش يابى و توضيحاتى  ابزاره
درباره ى نمونه برگ هاى ارزش يابى توصيفى 
مى پردازد. در بيشتر قسمت هاى كتاب به ويژه 
فصل پايانى، با نمودارهايى روبه رو مى شويم 
كه در معرفى اين روش ارزش يابى و ابزارهاى 

آن، كمك شايانى مى كنند.
منيره حبيب پور

آموزش هاى ضمن خدمت و سازمان پژوهش 
ــى و معاونت آموزش  ــزى آموزش و برنامه ري
ابتدايى وزارت خانه، وظايف واضح و هماهنگى 
ــته اند. در تغيير رويكرد كتاب هاى  خوبى داش
ــزى و تأليف كتب  ــى هم دفتر برنامه ري درس
درسى همكارى خوبى كرده است. از قبل هم 
در كتاب هاى بخوانيم و بنويسيم و هديه هاى 
ــود. معاونت  ــده ب ــرات آغاز ش ــمان تغيي آس
ــانى و مركز آموزش و فناورى نيز  نيروى انس

همراهى هاى بسيارى در اجرا داشته اند.
البته در سامان دهى نيروى انسانى و تراكم 
دانش آموز و توليد منابع آموزشى، مسائلى جزئى 

وجود دارد كه به زودى رفع مى شود.

� در كارنامه ى ارزش يابى توصيفى، 
انتظارات و حدودى براى هر درس 
مشـخص شـده اسـت. آيا به اين 
صورت درسى بر درسى برترى پيدا 

مى كند؟
ــا  ــى، درس ه ــچ دوره ى تحصيل � در هي
ــبت به هم برترى ندارند. از نگاه قانونى  نس
و جدول مواد درسى، درس ها ارزش يكسان 
و ساعت هاى متفاوت دارند. اما طبيعى است 
كه با توجه به حاكميت نظام اسالمى، ميزان 
توجه به درس قرآن و هنر يا درس هايى با 

جنبه ى اخالقى و دينى بيشتر است.

سه
در

ى م
انه 

ب خ
كتا

همه ى گفت وگو در نماى نزديك
پس از اتمام گفت وگو، آقاى شكوهى با صميميت، سخنان خود را جمع بندى كردند. نكات مهم و يا 

ناگفته را در زير مى آوريم:
ـ توصيفى هستيم. � در گام هاى اوليه ى اجراى برنامه ى ارزش يابى كيفى 

� يك مسير تحولى آغاز شده است كه به لطف خدا به جايگاه واقعى خود خواهد رسيد.
� اين برنامه آينده اى روشن دارد؛ به شرطى كه بازنگرى هايى به منظور رفع ضعف ها و نقص ها صورت 

پذيرد.
� اگر تصورات نادرستى نسبت به ارزش يابى توصيفى شكل گرفته است، ناشى از نبود اطالع رسانى دقيق 
يا بر اثر برداشت هاى غلط است. ارزش يابى توصيفى كار آموزگارها را زياد نمى كند. اين تصورات نادرست گاه 
نيز به جهت اصل خوگيرى به وجود مى آيد كه برخى آموزگاران نمى خواهند به راحتى به اين برنامه تن دهند. 

طبيعى است كه در مراحل اوليه زحماتى براى اجراكنندگان خواهد داشت.
� در اين برنامه به هيچ وجه از ضعف هاى دانش آموز چشم پوشى نمى شود، اما ابتدا پيشرفت ها و توانمندى ها 
مطرح مى شود و سپس ضعف ها، تا به اين صورت راهكارها ارائه شود. آموزگار فقط از دانش آموز تعريف و 
تمجيد نمى كند، بلكه بازخوردها را نشان مى دهد. ما به گذشته ى خود با احترام مى نگريم. آن چه را االن 
مى گوييم، ريشه در گذشته دارد. در گذشته دانش آموز را مى سنجيديم و تصور ما اين بود كه او از سر رعب، 
خود را آماده ى درس مى كند و نمره مى گيرد. ما مى خواهيم از درون به فرزندانمان انگيزه دهيم تا به يادگيرى 

عشق بورزند و تا پايان عمر عالقه مند يادگيرى شوند.
� ما هيچ جايى نگفتيم معلم حق ندارد از عدد استفاده كند، بلكه گفتيم ديگر از نمره استفاده نكند. اگر آموزگار 

بنويسد كه فالن دانش آموزى از 50 كلمه 35 مورد را درست نوشته است، كسى بر او ايراد نمى گيرد.
� در ارزش يابى توصيفى، چارچوب ارزش يابى علمى امروز بشر در سنجش مؤثر و مفيد به كار مى رود. اين 

ارزش يابى «يادگيرنده پسند» و دانش آموزپسند است.
� برخى آموزگاران مى گويند: «وقتى به دانش آموزان نمره نمى دهيم، آن ها ديگر رقابت نمى كنند.» بايد 

گفت، در دوره ى ابتدايى رقابت الزم نيست.
ما مى گوييم اين انگيزش از طريق مقايسه ى فعاليت هاى فعلى با گذشته و چشم دوختن به افق آينده، 
همراه با ذكر برترى هاى افراد حاصل مى شود. با اجراى اين برنامه، اوليا ديگر نمى توانند از خود سلب مسئوليت 

كنند، اما چنين هم نيست كه خانواده بار دانش آموز را به دوش كشد.
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اشاره
پژوهش هاى انجام شده در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا، مى تواند 
يارى گر آموزش و پرورش در اتخاذ تصميمات مهم باشد. به شيوه ى معمول مجله كه چكيده اى از پژوهش هاى 
تربيتى را منتشر مى كنيم، در اين شماره نيز چكيده اى از يك پايان نامه ى كارشناسى ارشد در رشته ى برنامه ريزى 
درسى را كه پژوهش گر آن مدير دبستانى در ناحيه ى 2 كرج است، درج مى كنيم. اين پژوهش به راهنمايى محرم 

آقازاده، دكتراى برنامه ريزى درسى و مشاور آموزشى «يونسكو» در ايران، انجام شده است.
«هنگامى كه مردم از كتاب خواندن بازمى مانند، از فكر كردن باز مى مانند.» (ديدرو)

تأثير شيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى
 بر مهارت خواندن دانش آموزان

پژوهشگر: شهربانو حسنىچكيده اى از يك پايان نامه ى دانشگاهى

استاد راهنما: دكتر محرم آقازاده

تى
ربي

ي ت
ش ها

ژوه
همه جا برترى با ارزش يابى كيفى ـ توصيفى استپ

سرآغاز
همه ى انسان ها صرف نظر از جنسيت، نژاد، رنگ و ديگر تفاوت هاى 
ــام «زبان»  ــى ويژه اى به ن ــناختى، از تواناي ــت محيطى و مهم ش زيس
برخوردارند. معناى تسلط به يك زبان، به طور ساده، فرايند تسلط شخص 
به نام آوايى، واژگان، نحوى، معنايى و كالمى و منظورشناختى آن زبان 
است. زبان پديده اى انتزاعى و درنتيجه ذهنى است. زبان آموزى چهار 
زمينه يا مهارت اصلى را دربرمى گيرد. اين حوزه ها عبارت اند از: گوش 
دادن، صحبت كردن، خواندن و نوشتن. حوزه يا مهارت گوش دادن و 
سخن گفتن، در آغاز فرايند زبان آموزى، و خواندن و نوشتن در مراحل 
بعدى قرار مى گيرند. آموزش را نمى توان جداى از زبان در نظر گرفت، 
زيرا آموزش از طريق زبان صورت مى گيرد. هنگامى كه كودكان زبان 
ــت  را مى آموزند، صرفاً به نوعى يادگيرى در برابر انواع يادگيرى ها دس

نيافته اند، بلكه شالوده ى خوديادگيرى را آموخته اند.
زبان يكى از ابزارهاى اصلى آموزش است و يادگيرى موضوعات 
ــدون آموختن  ــات اجتماعى و... ب ــوم، رياضى، مطالع ــى مثل عل درس
مهارت هاى زبانى ميسر نيست. گروه كثيرى از محققان اين موضوع بر 
اين باورند كه ناتوانى در خواندن، اثر مستقيمى بر افت و ترك تحصيل 

دانش آموزان دارد.
ــواد، مفهومى گيج كننده و در عين حال  برخالف تصور، مفهوم س
بحث انگيز است و تعاريف گوناگون و متضادى از آن ارائه شده است. در 
تعريف يونسكو، سواد به عنوان توانايى خواندن و نوشتن يا درك مطلب، 

ــفاهى ساده و كوتاه درباره ى زندگى يك سوادآموز بيان شده  و بيان ش
ــت. در مطالعات پيزا، سواد خواندن به عنوان فهم، استفاده و تفكر  اس
روى متون نوشتارى به منظور دست رسى به اهداف، گسترش دانش و 
توانايى و مشاركت در جامعه معرفى شده است. تمركز در سواد خواندن، 

بيشتر «خواندن براى يادگيرى» است تا «يادگيرى براى خواندن».
ــور از آن مى توان به  ــت كه با عب خواندن به منزله ى دروازه اى اس
ــى كه از مهارت خواندن  ــر بى انتهاى علمى جهان راه يافت. كس ذخاي
ــتفاده مى كند، بدون هيچ گونه دغدغه و تشويش خاطر، به  به خوبى اس
مصاحبت انديشمندان نايل مى شود و از آرا و تجربيات آنان براى بهتر 

ساختن زندگى خود استفاده مى كند.
ــان ارزش و اهميت  وقتى موضوع خواندن، اين قدر در زندگى انس
دارد، وظيفه ى حتمى و ضرورى والدين و معلمان است كه به طور دائم 
ميزان پيشرفت خواندن دانش آموزان را ارزش يابى كنند و بايد براى اين 

ارزش يابى، معيارها و مالك هايى داشته باشند.
ــتعداد و كالس  ــن، اس ــب محيط، س ــاى خواندن بر حس معياره
دانش آموزان فرق مى كنند.  از اين رو، نمى توان معيار ثابتى به والدين يا 

معلم پيشنهاد كرد.

ارزشيابي در خدمت آموزش
ــطح جهانى نيازمند  ــى و بقا در عرصه ى علم و عمل در س پوياي
ــنجش تحقق يافتن آن  ــت و س ــرى معنادار، عميق و مداوم اس يادگي 90
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ــه كند و توصيفى از وضعيت يادگيرى  همه جانبه ى دانش آموزان توج
آن ها ارائه دهد تا موجب اصالح، بهبود و توسعه ى دانش ها، مهارت ها 

و نگرش هاى دانش آموزان شود.
ــال هاى اخير، تالش هاى زيادى براى تغيير و تقويت نظام  در س
ــت. ازجمله ى اين تالش ها، تحول  ــى در حال شكل گيرى اس آموزش
ــيوه هاى سنجش آموخته هاى  ــى ازجمله در ش در عناصر نظام آموزش

ــرا  ــت، زي ــوزان اس دانش آم
روش هاى تدريس معلمان، 
برجاى  ــق  عمي ــرات  تأثي
ــن  همي ــه  ب ــد.  مى گذارن
ــرح ارزش يابى  ــور، ط منظ
ــع  رف ــراى  ب ــى،  توصيف

مى
حي

ه ر
طيب

س :
عك

ــت. ارزش يابى نيازها را كشف، هدف ها  به عهده ى نظام ارزش يابى اس
را تدوين و امكانات ياددهى ـ يادگيرى را فراهم مى كند و نارسايى هاى 
ــى را برطرف مى كند. با وجودى كه  موجود در همه ى دوره هاى آموزش
ــى، اثربخش ترين روش براى تمام  ــتفاده از روش هاى كمى و كيف اس
ــت، ولى هنوز قسمت اعظم ارزش يابى ها  فعاليت هاى دانش آموزان اس
فقط با استفاده از روش كمى صورت مى گيرد. اجراى شيوه هاى سنتى 
ــورت تراكمى و در غالب آزمون هاى كتبى  ارزش يابى كه عمدتاً به ص
ــخ گويى و ارتقاى  ــفاهى صورت مى گيرد، با توجه به دو اصل پاس و ش
تحصيلى، كامًال ضرورى به نظر مى رسد. اما براى هدايت و شكل دهى 
به آموزش و يادگيرى ناكافى و نارساست. در مقابل، شيوه هاى ارزش يابى 
فرايندمدار درپى پاسخ گويى به اين پرسش است كه: «دانش آموز در كجا 

قرار دارد و من براى پيشرفت او چه مى توانم بكنم؟»
ــر دوره هاى آموزشى،  طبق نظريه هاى جديد، معلم بايد در سراس
ميزان يادگيرى فراگيرندگان را ارزش يابى كند. اين كار به معلم كمك 
مى كند تا از تمام نقاط قوت و ضعف فعاليت هاى آموزشى خود آگاه شود. 
ــود و جهت آموزش را  بنابراين، ارزش يابى جزئى از آموزش تلقى مى ش
تعيين و پيش رونده مى كند. به عبارت ديگر، ارزش يابى به عمل مى آيد 
ــوزش انجام مى گيرد تا  ــورت گيرد و نه اين كه آم ــا آموزش بهتر ص ت

ارزش يابى به عمل آيد.
ــت، صحيح و مناسب انجام نشود،  در صورتى كه ارزش يابى، درس
خسارت هاى زيادى دربرخواهد داشت. بعضى آثار ارزش يابى نامناسب 
ــرى، افزايش اضطراب امتحان،  ــد از: كاهش عالقه به يادگي عبارت ان
ــردودى و تكرار پايه، اختالل در  ــروز رفتارهاى منفى، افزايش نرخ م ب
ــت، افزايش رقابت  ــد عاطفى دانش آموزان، ازميان رفتن خالقي رش

ناسالم، ايجاد شرمندگى و سرخوردگى، ناديده گرفتن 
تفاوت هاى فردى و...

ــالف  ــى، برخ ــى توصيف در ارزش ياب
ــژه اى به  ــگاه وي ــى كمى، ن ارزش ياب

ــت.  ــده اس جايگاه دانش آموزان ش
اين ارزش يابى به عنوان الگويى 

ــده است  كيفى تعريف ش
كه مى كوشد به عمل 

و كيفيت يادگيرى 
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ــنتى) به منزله ى گامى تحول آفرين  نواقص نظام ارزش يابى فعلى (س
ــى در پايه ى اول ابتدايى و  ــال تحصيلى 83-82 به طور آزمايش در س
ــاس سهميه بندى مشخص در سطح استان هاى  در 200 كالس، براس
ــور به اجرا درآمد كه پس از گذشت هفت سال از اجراى آن، هنوز  كش
ــرورش در اين نوع  ــز تحقيقاتى درباره ى تحقق اهداف آموزش و پ ني

ارزش يابى در حال انجام است.

پژوهش به دنبال چه چيزي بود؟
ــؤال بوده  ــخ گويى به اين س در اين پژوهش، محقق به دنبال پاس
ــيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى، بر مهارت خواندن  ــت كه آيا ش اس
ــتا، چهار سؤال براساس  ــت يا خير؟ در اين راس دانش آموزان مؤثر اس
ــار خرده آزمون توانايى گوش كردن، توانايى تركيب كردن حروف،  چه
توانايى معنابخشى و توانايى درك خواندن مطرح شد و از طريق اجراى 
ــمول طرح ارزش يابى  يك آزمون واحد بين دو گروه دانش آموزان مش
توصيفى و مشمول طرح ارزش يابى كمى، نتايجى به دست آمد كه در 

زير به طور خالصه به آن ها اشاره مى شود.
سؤال اول: آيا بين شيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى و توانايى 

گوش دادن، تفاوت معنادارى وجود دارد؟
ــؤال اول حاكى از آن است كه با توجه به  ــى س يافته هاى پژوهش
ــه ى با  ــت آمده از دو گروه دانش آموزان مدرس ميانگين نمره ى به دس
ــه ى با نحوه ى ارزش يابى كمى  ــوه ى ارزش يابى توصيفى و مدرس نح
ــه ى توصيفى با ميانگين نمره ى 6/75  در زمينه ى گوش دادن، مدرس
از مدرسه ى ارزش يابى كمى با ميانگين نمره ى 6/40 وضعيت بهترى 

دارد، ولى اين اختالف از نظر آمارى معنادار نيست.
سؤال دوم: آيا بين شيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى و توانايى 

تركيب كردن حروف تفاوت معنادارى وجود دارد؟
ــت كه  ــتنباطى حاصل، حاكى از آن اس يافته هاى توصيفى و اس
ــه ى با  ــره ى خرده آزمون تركيب كردن حروف در مدرس ــن نم ميانگي
نحوه ى ارزش يابى توصيفى 6/35 و در مدرسه ى با نحوه ى ارزش يابى 
ــرح ارزش يابى  ــمول ط ــت. بنابراين، دانش آموزان مش كمى 5/70 اس

توصيفى، وضعيت بهتر و باالترى دارند و اين اختالف معنادار است.
سؤال سوم: آيا بين شيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى و توانايى 

معنابخشى، تفاوت معنادارى وجود دارد؟
ــوم حاكى از آن است كه  ــؤال س ــى در مورد س يافته هاى پژوهش
ــه ى با نحوه ى  ــى در مدرس ــره ى خرده آزمون معنابخش ــن نم ميانگي
ــوه ى ارزش يابى كمى  ــه ى با نح ــى كيفى 5/50 و در مدرس ارزش ياب
4/55 است. بنابراين آمار، دانش آموزان مشمول طرح ارزش يابى كيفى ـ 

توصيفى وضعيت بهترى دارند و اين اختالف معنادار است.
ــيوه هاى ارزش يابى كمى و كيفى و  سـؤال چهارم: آيا بين ش

توانايى درك خواندن، تفاوت معنادارى وجود دارد؟

ــؤال نشان مى دهد، ميانگين  يافته هاى پژوهش حاصل از اين س
نمرات آزمون دانش آموزان با شيوه هاى ارزش يابى كيفى 18/60 نسبت 
ــيوه ى ارزش يابى كمى با ميانگين 16/65 باالتر  به دانش آموزان با ش
است و اين اختالف معنادار است. درنهايت، يافته ها از پيشرفت خواندن 
دانش آموزان مشمول طرح جديد ارزش يابى كيفى ـ توصيفى نسبت به 
ساير دانش آموزان نشان دارد و دانش آموزان مشمول اين طرح وضعيت 

بهترى دارند.

پيشنهادها
1. به موضوع آموزش و دانش افزايى همكاران بيشتر توجه شود و 

در اين ارتباط از افراد متخصص استفاده شود.
ــان و كافى در اختيار تمامى  ــزات و امكانات به طور يكس 2. تجهي

مدارس قرار داده شوند.
3. تراكم دانش آموزان در كالس هاى درس كاهش يابد.

4. به منظور بسترسازى فرهنگى و نهادينه كردن ارزش يابى كيفى 
ــرد ارزش يابى كيفى و تأثير آن بر  ــه با توجه به اهميت و كارب در رابط
ــوم، همايش هايى  كاهش اضطراب و عوارض روحى و امتحانات مرس

برگزار شود.
5. والدين از طريق انجمن اوليا و مربيان و رسانه ها و به خصوص 
ــرح ارزش يابى  ــت از معلمان مجرى ط ــيما، به منظور حماي صدا و س

توصيفى، توجيه شوند.
6. به جاى تأكيد بر محتواى كتاب ها، بر اهداف آموزش و پرورش 

تأكيد شود.
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اشاره
محمدعلي فياض بخش، پس از سال ها فعاليت در امور گوناگون آموزشي، به ويژه حضور پرثمر در مجموعه ى 
«مدارس علوي» با قريب به 20 سال سابقه ى مديريت در مدرسه ى راهنمايي نيك پرور، اكنون مدتي است كه 
پس از اخذ دكترا، در دانشـكده ى روان شناسـي و علوم تربيتي دانشـگاه عالمه ى طباطبايي تهران به تدريس 

مشغول است.
كالس هاي وي به دليل دارابودن تجربه هاي فراوان و مثال هاي ملموسـي كه در حين تدريس ارائه مي دهد، 
با اسـتقبال بسيار خوب دانشجويان روبه رو شده است. در زمينه ى چگونگي اجراي ارزش يابي توصيفي، با وي 

گفت وگويي انجام داده ايم كه در پي مي آوريم.

مهدي اكبريان دستجردي

اصل معلم است...
وگو

ت 
گف

بررسي ارزش يابي توصيفي در گفت وگو با دكتر محمدعلي فياض بخش
 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي 

� شما در مقام يك كارشناس آموزشي، معتقد به كدام نوع 
از ارزش يابي هستيد؟ كّمي با تأكيد بر نمره يا ارزش يابي 

توصيفي؟ چرا؟ لطفاً داليلتان را ذكر كنيد.
ــد دوره ى تحصيلي مدنظرتان را  ــي، اول باي ــه ى ارزش ياب � در زمين

مشخص كنيد.
� منظور دوره ى ابتدايي است؛ با نگاهي كه مي خواهيم به 
چگونگي اجراي ارزش يابي توصيفي در سه پايه ى اول تا 

سوم اين دوره در چند سال گذشته داشته باشيم.
� دوره ى ابتدايي پنج ساله ى فعلي تاكنون با نظام ارزش يابي مبتني بر 
كميت و نمره اداره شده است، ولي ما معتقديم كه ارزش يابي نمره اي 

به مرور بايد جاي خود را به ارزش يابي كيفي يا همان توصيفي بدهد. 
ــرفته كه دبستان هايشان تا چهار  ــياري از كشورهاي پيش االن در بس
كالس ابتداي آموزش را دربرمي گيرد و نيز در اغلب كشورهاي اروپايي 
ــتان نام گذاري  ــان از كالس پنجم به بعد با عنوان دبيرس كه مدارسش
ــاهديم كه تا كالس چهارم، ارزش يابي ها به صورت  ــوند، ما ش مي ش
ــاس عواملي كه مشخص شده است،  ــت و براس كيفي و توصيفي اس
ــي) توانايي بچه ها را در ستون هاي  معلم ها چك ليست (فهرست وارس
ــه گانه يا چهارگانه مشخص مي كنند. به نظر مي رسد كه اين  مثًال س
وضعيت، موقعيتي است كه هم در دنيا تجربه ى موفق ثبت شده دارد و 
هم مناسب سنين كم تحصيلي و داراي كاربري تحصيلي در سه چهار 
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سال اول ابتدايي است.
� به نظر شـما براي اين كه ارزش يابي توصيفي را انجام 
دهيم، بايد چه تغييراتي را در محتواي كتاب ها و مهارت هاي 

معلم ها به وجود بياوريم؟
ــته به محتواي كتاب  ــئله، وابس � به نظر من پيش از اين كه اين مس
باشد، به مهارت معلم بستگي دارد. محتواي كتاب هاي درسي دوره ى 
ابتدايي االن چندان مشكلي 

ندارند.
زيـاد  حجمشـان   �

نيست؟
ــي  بحث هاي ــا  اين ه  �
است كه به اجراييات كار 
ــه تقويم  ــردد و ب برمي گ
زماني آموزش. فرض ما بر 
اين است كه حجم از يك 
برخوردار  ــه  بهين نقطه ى 
است و محتوا هم، محتواي 
كارشناسي شده است. اما 
همين محتواي درست و 
ــت، اگر  با زمان بندي درس
دست معلم غيرماهر بيفتد، 
درگير مشكالتي مي شود 
ــن آن نيز همين  كه اولي
اختالل در ارز ش يابي است. 
يعني معلم وقتي نمي تواند 
ــات گوناگون بچه ها  طبق
ــوي،  ــر ق ــل از نظ را الاق
متوسط، ضعيف و غيرقابل 
قبول بودن طبقه بندي كند 
و تشخيص دهد، مشكل 
بنابراين  ــود.  شروع مي ش
ــدم اول براي  ــط با ارزش يابي توصيفي در ق ــي مرتب دوره هاي آموزش
معلم ها، بايد حول شناسايي و تشخيص چك ليست (فهرست وارسي)هاي 
معين و نيز شناسايي طبقات گوناگون بچه ها برگزار شود  نيز پيش از 

اين بايد كارنامه ى سنتي را به كارنامه ى توصيفي تبديل كنيم.
� چگونه مي توان معلمان، دانش آموزان و والدين را براي 
اجراي اين طرح توجيه كرد؟ چگونه مي توانيم افراد دخيل 
در كار را بـا خودمـان همـراه كنيم؟ بسـياري از معلمان، 
سال هاست كه به روش كّمي ارزيابي عادت كرده اند و حتي 
برخي معتقدند يكي از روش هاي اعمال اقتدار معلم، همين 
نمره دادن است. چگونه مي توان نگرش آنان را عوض كرد 

تا هم نگرششان توصيفي باشد، هم عملشان؟
ــؤال كامًال به جايي است؛ از اين  جهت كه اهميت بعد فرهنگي  � س
ــي را نشان مي دهد. هر اقدامي، مجموعه اي رفتارهاي  اين كار آموزش
ــتر و زمينه ساز، بلكه پيش درامد  اجرايي معين و عملياتي دارد، اما بس
ــت كه طرح بايد در آن اجرا  هر عمل اجرايي، آن فضاي فرهنگي اس
ــود و پرسش شما برمي گردد به فضاي فرهنگي كه كامًال سؤال به  ش

جايي است.
ــه ى اول و در  ــرح ارزش يابي توصيفي، در وهل مطمئناً اجراي ط
بيشترين حجم خود، يك قضيه ى مديريتي است؛ يعني ايجاد فرهنگ 
تغيير كار مديريت. و طبيعي است كه در چارچوب رفتارهاي مديريتي 
ــطوح باالتر، از  جاي مي گيرد. به طور قطع، آموزش وپرورش  بايد در س
ــي  طريق كارگزاري افراد نخبه و متخصص، مديران واحدهاي آموزش
ــه چنين تغييري قانع كند و به آن ها اطمينان دهد كه وضع جديد  را ب
نه تنها از گذشته بدتر نمي شود، بلكه بهتر هم خواهد شد. مثًال همين 
كه وجوه انگيزش در بچه ها توسعه مي يابد، رفتارهاي تحقيرآميز كه از 
محل معدل هاي عددي مطلق و ميلي متري بين بچه ها ايجاد مي شود، 
كاهش پيدا مي كند و موقعيت والدين با فرزندان از نظر رسيدگي هاي 
ــي از حالت نمره اي به حالت كيفي و وقت گذاري هاي بيشتر ارتقا  درس
مي يابد، همه و همه از محاسن اجراي اين طرح هستند. پس در وهله ى 
ــي در سطح مناطق آموزشي و  اول، توصيه ى مديران واحدهاي آموزش
بعد توجيه معلمان توسط مديران هر واحد ضروري است. بدين ترتيب 
مرحله ى بعد، توجيه و تغيير نگرش خانواده ها توسط معلمان هر پايه يا 
توسط مدير در مجموعه ى مدرسه خواهد بود. به نظرم توجه به ايجاد 
ــيار اساسى و كليدي  فرهنگ تغيير در اجراي ارزش يابي توصيفي، بس

است.
� عده اي معتقدند كه با اجراي طرح ارزش يابي توصيفي، 
وقت معلم ها زياد گرفته مي شـود. با اين مشـكل چگونه 

برخورد كنيم؟
ــر با نگاه رايج به مقوله ى ارزش يابي نگاه كنيم، همين طور  � بله. اگ
است كه شما مي گوييد. يعني اگر كل روند ارزش يابي و كارهايي را كه 
بابت آن انجام مي شود، به پايان يك ترم يا فرايند آموزشي مؤكول كنيم، 
ــايد به نظر برسد وقت كمي از معلم گرفته شود، ولي در ارزش يابي  ش
توصيفي، به ويژه براي آماده سازي كارنامه هاي توصيفي، قرار بر اين كار 
نيست، بلكه قرار بر جديت بيشتر و اهميت دادن بيشتر به ارزش يابي هاي 
تكويني است. مراد از ارزش يابي هاي تكويني، ارزش يابي هايي است كه 
ــه تا جلسه ى آينده مي تواند صورت بگيرد؛ حاال يا در  حتي از اين جلس
ــان  دادن بهبود وضع دانش آموز يا برعكس. اما نكته ى مهم  جهت نش
ــتمر و تكويني است  ــت كه ارزش يابي توصيفي، يك كار مس اين اس
ــكل مي گيرد و  ــه كه از نامش برمي آيد، در طول زمان ش و همان گون
نمي تواند به صورت خلق الساعه و دفعي باشد. وقتي كه اين كار تقسيم 
ــول چهار ماه و  ــي (يعني در ط ــود، در طول يك دوره ى آموزش مي ش 90
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ــال تحصيلي است)، جزو وظايف و تكاليف روزانه ى  نيم كه يك نيم س
ــي معلم درمي آيد و به نظر من، نه وقت زيادي از او مي گيرد، و  كالس
نه سنگيني خواهد داشت. البته اگر در مقايسه با كار امتحانات پاياني و 
ــره ى كتبي پاياني هر ترم، به اين كار نگاه كنيد، بله اين حجم كار  نم
اصًال با آن قابل مقايسه نيست؛ يعني به مراتب انبوه تر است. اما اگر آن 
را به عنوان يك تكليف معلمي در طول كار تدريس در نظر بگيريد، اين 

جزو وظايف معلم است و قطعاً بايد به آن نگاه جدي شود.
� به نظر پوفام كه يك متخصص آموزشـي است، وقتي 
نظام نمره گذاري تغيير كنـد، در آن ارتباط ها و امتيازهاي 
اجتماعي بيشتر از قبل تأثيرگذار مي شوند. به نظر شما با 

اين مشكل چگونه برخورد كنيم؟
� ما نمي توانيم االن حكم كنيم كه امتيازات بيشتر مي شود يا كمتر. 
بسته به اين است كه شما امتياز را چه ببينيد. براي مثال، در كارنامه ى 
ــود: «اين بچه داراي توانايي كالمي  توصيفي دانش آموزي گفته مي ش
ــي با  ــت.» حال آن كه اگر فقط به نمره ى ديكته يا قرائت فارس باالس
حفظ لغت او نگاه مي كرديد، معلوم نبود كه مثًال نمره ى برجسته اي را 
ــان دهد. اين، از يك جهت مي تواند موجب برجستگي اجتماعي او  نش
ــود كه به خودي خود نه تنها بد نيست، بلكه يك امتياز پيش برنده  ش
است. به اين معنا كه از اين به بعد، اين دانش آموز به جاي اين كه فقط با 
كارنامه اش سنجيده شود، با توانايي هاي عملكردي اش سنجيده مي شود 
كه اين موجب رشد وي در جهات گوناگون از جمله همين رفع نقايص 
ــه در توصيف آموزگار از او با  ــد. قاعدتاً از بچه اي ك نمره اش خواهد ش
ــده است، بايد در دكلمه خواني در  ذكر داراي توانايي كالمي باال ياد ش
مدرسه، در رهبري گروه سرود، در نوشتن انشاها و يا نوشته هايي كه در 
مناسبت هاي خاص بايد از سوي بچه ها خوانده يا نوشته شود، استفاده 

شود. اين برجستگي اتفاقاً مثبت ارزيابي مي شود.
� در نظـام نمره گذاري، نمره بهترين مالك براي ارتقاي 
دانش آموزان و هدايت تحصيلي شـان بـود. االن با حذف 
نظـام نمره گذاري، بـراي هدايت تحصيلي چه كاري بايد 

انجام دهيم؟
ــام نمره گذاري كّمي، يك نظام  ــون فرض ما بر اين بود كه نظ � چ
تك بعدي و يك جانبه نگر بود، بنابراين به سوي نظام ارزش يابي توصيفي 
و كّمي رفتيم. در نظام كيفي، به جاي اين كه به يك دانش آموز، نمره اي 
را بدهيد، مثل همان موردي كه گفته شد، ديگر نمي گوييد ديكته اش 
14 است، مي گوييد خزانه ى واژگانش متوسط است، نوشتنش از روي 
ــت، هر چند كه خزانه ى  ــه ى واژگان با دقت و تمركز اس ــان خزان هم
ــت، روخواني اش خوب است. در مجموع شما به او  واژگانش اندك اس
توصيه مي كنيد كه به جاي اين كه بيشتر وقت خود را صرف نوشتن و 
ديكته نويسي كند، مثًال به افزودن خزانه ى واژگان و يا خواندن كتاب هايي 
ــويق،  ــه ى واژگان را تقويت مي كند، اقدام كند. و بعد با تش ــه خزان ك
ــه اي را در او تقويت مي كنيد. از قضا رويكرد ما  روخواني يك مجموع

به كارنامه ى توصيفي و 
حمايت ما از كارنامه ى 
توصيفي، اين است كه 
ــك جانبه نگري در  از ي
ــي كودك،  ــك تواناي ي
ــد جانبه نگري  ــه چن ب
برسيد. در رياضيات هم، 
مطرح  ــئله  مس همين 
ــت. ممكن است در  اس
ــاي  ــات، بچه ه رياضي
ــر حفظيات  ــتان ب دبس
ــد كنند و  ــتر تأكي بيش
ــئله  را  مجموعه اي مس
ــي وار حفظ كنند  طوط

ــه ى امتحان هم نمره اي بياورند. اما فهم جامع را معلم از  ــر جلس و س
ــمش مسئله را حل  صحبت رودررو با دانش آموز، از اين كه جلوي چش
ــتدالل و نحوه ى راه حل ها و... به  كند، تندي ها، كندي ها، نحوه ى اس
دست مي آورد و ارزش يابي مي كند. مثًال مي گويد: «قدرت تحليل اين 
دانش آموز باالست، اما حافظه ى خوبي ندارد يا در ابتكار به خرج دادن 
ــت، اما بچه ى تندي نيست، يعني  در خلق راه حل هاي جديد مبتكر اس
دانش آموز سريع االبتكاري نيست. اين ها توانايي هاي گوناگوني است كه 
بچه ها مي توانند از خود بروز دهند، ولي وقتي همه ى اين توانمندي ها 
ــود، تمام اين ابعاد از بين  ــك و خالي جمع مي ش در يك نمره ى خش

مي روند.
� شـما براي اجرا شـدن بهتر ارزش يابـي توصيفي چه 

پيشنهادي داريد؟
ــه هاي غيردولتي پيشرفته، چندين سال است  � االن برخي از مدرس
ــه من اطالع دارم، تا  ــن طرح را اجرا مي كنند. الاقل تا جايي ك كه اي
پايه ى سوم ابتدايي، اين طرح در برخي از مدرسه هاي غيردولتي مطرح 
شده و امتحان خود را به خوبي پس داده است. پيشنهاد من اين است، 
ــتند،  ــرادي كه واقعاً طالب اين طرح و دنبال بهبود كيفي كارها هس اف
ــت بياورند. به  ــاني بگيرند و اطالعاتي به دس از اين مدارس نام و نش
عبارت ديگر، الزم است از تجربه هاي انجام شده ى اين مدارس، نهايت 
استفاده را ببرند. چالش هايي را كه در طول اجراي اين برنامه، معلمان 
اين قبيل مدارس سال ها و پيش از اجراي سراسري در مدارس دولتي 
ــنوايي كنند و  با آن ها روبه رو بوده اند، به عنوان تجربه، بازخواني و بازش
براي شروع اين كار، از حمايت ها و هدايت هاي مدارسي كه اين تجربه 
را از سر گذرانده اند، بهره گيرند. مطمئناً اين كار، خسارت هاي كمتري 
را در پي خواهد داشت، چرا كه تجربه هاي ديگران، دست مايه ى بهبود 

اوضاع خواهد بود.
� از حضور شما در اين گفت وگو سپاس گزاريم.

� پرورش مهارت كالمى دانش آموزان
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ــوزان از مهم ترين و در عين  ــروزه ارزش يابي يادگيري دانش آم ام
حال پيچيده ترين اركان هر نظام تعليم و تربيتي محسوب مي شود، چرا 
كه ارزش يابي پيشرفت تحصيلي نه تنها به عنوان ارزش يابي از برنامه ها 
و محتواي كتاب هاي درسي و تعيين ميزان تحقق هدف هاي آموزشي 
ــراي ارتقاي دانش آموزان  ــي ب به كار مي رود، بلكه ابزاري مهم و اساس
ــوب مي شود. ارزش يابي پيشرفت  به پايه ي تحصيلي باالتر نيز محس
ــوب  ــش جدايي ناپذير فرايند ياددهي ـ يادگيري محس تحصيلي بخ
ــت  ــود كه از زوايا و ابعاد گوناگون قابل تأمل و در خور توجه اس مي ش
ــاد كه نكات ظريف و ظرفيت هاي  ــوي، 1383]. يكي از اين ابع [موس
قابل توجهي را دربردارد، تقسيم بندي ارزش  يابي تحصيلي به لحاظ اجرا 
و هدف است. از اين حيث، ارزش يابي پيشرفت تحصيلي به چهار دسته 

تقسيم مي شود: 
1. ارزش يابي آغازين 
2. ارزش يابي تكويني 

3. ارزش يابي تشخيصي
4. ارزش يابي تراكمي [سيف، 1384].

در اين نوشتار، به دليل اهميت موضوع و ضرورت طرح آن، فقط 
ارزش يابي آغازين را معرفي مي كنيم و به آسيب هاي آن مي پردازيم.

ارزش يابي يا سنجش آغازين 
نخستين ارزش يابي كه پيش از انجام فعاليت هاي آموزشي معلم و 
ــاز درس به اجرا درمي آيد، ارزش يابي آغازين نام دارد. از اين نوع  در آغ
ــخ دادن به دو پرسش استفاده  ارزش يابي به دو منظور، يعني براي پاس

مي شود: 
ــا يادگيرندگان از قبل بر دانش و مهارت هاي پيش نياز درس  1. آي

تازه تسلط الزم را دارند؟ (رفتار ورودي).
2. يادگيرندگان قبًال چه مقدار از هدف ها و محتواي درس تازه را 

ياد گرفته اند؟ (رفتار خروجي) [حشمتي و همكاران، 1383].
ــت معلمان در  ــنهاد داده اند، بهتر اس ــي پيش متخصصان آموزش
ارزش يابي آغازين خود، تركيبي از آزمون رفتارهاي ورودي و خروجي 
ــان داد كه  ــا هم به اجرا درآورند. اگر نتايج آزمون رفتار ورودي نش را ب
تمام يا بعضي از يادگيرندگان براي يادگيري درس جديد آمادگي كافي 

ــاز درس جديد، به جبران نواقص  ــت معلم پيش از آغ ندارند، الزم اس
ــر پيش نيازهاي آنان  يادگيري هاي قبلي يادگيرندگان يا رفع كم و كس
اقدام كند. اگر نتايج آزمون نشان داد كه همه يا بعضي از يادگيرندگان، 
ــت  مقداري از مطالب درس تازه را از قبل آموخته اند، آن گاه ممكن اس
الزم باشد كه معلم در طرح درس خود تغييراتي بدهد و قسمت هايي از 
درس را براي بعضي از كالس ها حذف كند و براي بعضي ديگر، سطح 

پيشرفته تري از آموزش را به اجرا درآورد [سيف، 1376].

آسـيب  ها و چالش هـاي فـرا روي ارزش يابـي 
آغازين 

هر چند كه معلمان با اصول و فنون ارزش يابي پيشرفت تحصيلي 
ــش و متحول كننده  ــه هاي اثربخ ــوان علمي و انديش ــنايند و از ت آش
ــت از  ــت هاي نادرس ــاهد برداش برخوردارند، اما در پاره اي از موارد، ش
ــتيم و اين امر، به اجراي ناصواب آن انجاميده  ارزش يابي آغازين هس

است. به برخي از اين آسيب ها اشاره مي كنيم: 

1. ارزش يابي تشخيصي به جاي ارزش يابي آغازين 
يكي از اين آسيب ها، به كارگيري اصطالح ارزش يابي تشخيصي 
ــت كه ارزش يابي  ــت. اين در حالي اس به جاي ارزش يابي آغازين اس
ــخيصي مقوله اي كامًال متفاوت با ارزش يابي آغازين است كه در  تش
ــود. به اين صورت كه  ــتفاده مي ش فرايند ياددهيـ  يادگيري از آن اس
ــي موارد به دانش آموز يا دانش آموزاني برمي خوريم كه در يك  در بعض
ــه اي دارند كه حتي  ــي ناتواني هاي قابل مالحظ ــا چند ماده ي درس ي
مداخالت متعدد معلم اثربخش نمي شود و پيشرفتي در يادگيري آنان 
صورت نمي گيرد. در اين مواقع الزم است اين قبيل دانش آموزان براي 
بهره مندي از خدمات راهنمايي و مشاوره، به مراجع ذي صالح معرفي 

شوند. البته اين نوع ارزش يابي بيشتر در دوره ي ابتدايي كاربرد دارد.

2. بررسي تكليف به جاي ارزش يابي آغازين 
دومين چالش فراروي ارزش يابي آغازين، جاي گزين كردن بررسي 
ــت. به اين صورت  تكاليف و اجراي آن به جاي ارزش يابي آغازين اس
كه معلمان در هر جلسه از درس، از دانش آموزان مي خواهند كه براي 

كندوكاوي در
محمد شيخيانيارزش يابي آغازين

مدرس ارزش يابي توصيفي، بوشهر ش
موز

آ

كليدواژه ها: ارزش يابي، ارزش يابي آغازين، سنجش آغازين.
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ــد يا فعاليت هاي  ــته را مطالعه كنن ــه ي بعد، مباحث درس گذش جلس
ــاز درس جديد، به  ــد. از اين رو، قبل از آغ ــوط به آن را انجام دهن مرب
ــي تكاليف مربوط به آن  ــؤاالت درس گذشته و يا بررس پرسش از س
ــاب ارزش يابي آغازين مي گذارند؛ در  ــنده مي كنند و آن را به حس بس
ــود. اين در حالي است كه  نتيجه، به ارزش يابي آغازين توجهي نمي ش
دايره ي شمول ارزش يابي آغازين به مراتب گسترده تر از بررسي تكاليف 
است. در ارزش يابي آغازين، معلمان بايد درصدد ارزش يابي آن دسته از 
آموخته ها و تجربيات قبلي دانش آموزان باشند كه به نحوي با موضوع 
درس جديد مرتبط است و اين دسته از آموخته ها را دانش آموزان ممكن 
ــته و يا در ماه ها و سال هاي قبل كسب كرده  ــت در جلسه ي گذش اس
ــند. اين باعث شده است معلمان، بدون ارزش يابي از پيش نيازها و  باش
دانستني هاي قبلي دانش آموزان، به آموزش  و تدريس مطالبي مبادرت 
كنند كه آمادگي الزم براي فراگيري آن در دانش آموز وجود ندارد و در 
نهايت موجبات بي رغبتي و احياناً افت تحصيلي آنان را فراهم مي آورد.

3. ناديده گرفتن رفتارهاي خروجي 
ــيب فراروي ارزش يابي آغازين، بي توجهي برخي از  ــومين آس س
ــنجش رفتارهاي خروجي دانش آموزان است. در  معلمان نسبت به س
پاره اي موارد، معلمان بدون سنجش رفتار خروجي، به آموزش مطالبي 
مي پردازند كه احياناً دانش آموزان قبًال آن ها را ياد گرفته اند. اين تكرار، 
ــي را در كالس درس فراهم  ــتگي و بي نظم ــالت، خس زمينه ي كس

مي آورد.

4. كم توجهـي بـه ارتبـاط عمـودي مطالـب در اجـراي 
ارزش يابي آغازين 

ــم و تربيت در مورد  ــي كه متخصصان تعلي يكي از اصول اساس
انتخاب و ارائه ي محتوا در برنامه ريزي درسي بر آن تأكيد دارند، ارتباط 
عمودي محتواي آموزشي است. هر چند كه فرصت هاي يادگيري بايد 
ــده در  ــوند كه مطالب يادگرفته ش به طور متوالي و به گونه اي تهيه ش
طي سال هاي گوناگون، يكديگر را پشتيباني و تقويت كنند و نحوه ي 
ــله مراتب و زنجيره اي منطقي باشد، اما  ارائه ي محتوا به صورت سلس
ــتر موارد، اين اصل مورد بي توجهي قرار گرفته و ما شاهد درج  در بيش

مطالبي در كتاب هاي درسي هستيم كه تقدم و تأخر آن ها رعايت نشده 
است و احياناً با هم ديگر ارتباط منطقي ندارند. معلمان نيز به اين مهم 
توجه نمي كنند و براساس فهرست بندي كتاب، به تدريس و ارزش يابي 

مي پردازند.

پيشنهادها 
ــل از اجراي ارزش يابي آغازين، رفتارهاي ورودي و خروجي  1. قب
درس جديد پيش بيني و در طرح درس منظور شود. مثًال براي آموزش 
تفريق اعداد يك رقمي، عالوه بر اين كه بايد آموخته هاي دانش آموزان 
در زمينه ي جمع اعداد يك رقمي مدنظر باشد، بايد شناخت دانش آموزان 

از عددنويسي، مفهوم اعداد، مقايسه ي اعداد و... نيز ارزيابي شود.
ــي تكاليف كه در راستاي تعمق بخشي به مطالب درس  2. بررس
ــته است، از ارزش يابي آغازين تفكيك شود و به صورت جداگانه  گذش
به اجرا درآيد. مثًال با توجه به مثال بند 1، ممكن است در بررسي تكاليف، 
ــي دانش آموزان خود را فقط در زمينه ي جمع اعداد يك  آموزگار تواناي
ــطوح متعدد يادگيري بسنجد، اما در ارزش يابي  رقمي با نظر گرفتن س
آغازين بايد آموخته هاي دانش آموزان در مورد عددنويسي، مفهوم اعداد 

و مقايسه ي اعداد نيز ارزيابي شود.
3. در اجراي ارزش يابي آغازين، رفتار خروجي نيز مدنظر قرار گيرد. 
ــد 1، آموخته هاي دانش آموزان پيرامون  ــًال معلم با توجه به مورد بن مث

تفريق اعداد يك رقمي را ارزيابي كند. 
4. در اجراي ارزش يابي آغازين ارتباط عمودي مطالب رعايت شود. 
در اين صورت، بر معلمان فرض است كه به پيش نيازهاي درس جديد 
كه ممكن است درس قبل نباشد و دانش آموز قبًال تجربه كرده باشد، 
ــند و آن را ارزيابي كنند و سپس به ارائه ي  ــته باش اهتمام الزم را داش

محتواي درس جديد اقدام كنند.

منابع 
1. حشمتي، عبدالرضا و همكاران (1383). طراحي يك آزمون خوب. انتشارات عابد. تهران.

ــي. انتشارات دوران.  ــنجش و ارزش يابي آموزش ــيف، علي اكبر (1384). اندازه گيري، س 2. س
تهران.

ــي. انتشارات دوران.  ــيف، علي اكبر (1376). روش هاي اندازه گيري و ارزش يابي آموزش 3. س
تهران.

ــي در ارزش يابي پيشرفت تحصيلي. اداره ي كل  ــوي، فرشته (1383). چهار گام اساس 4. موس
سنجش و ارزش يابي پيشرفت تحصيلي. تهران.
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روستاهاي شگفت انگيز ايران ـ  بخش هفتم

ماسوله را نمي توان نوشت، ماسوله را نمي شود نقاشي كرد، 
ماسوله را بايد آمد و از نزديك ديد.
«سهراب سپهري»

ماسوله با معماري منحصر به فرد در ناحيه اي كوهستاني و جنگلي 
در دامنه ي صخره اي با وسعت 16 هكتار، در 55 كيلومتري شهرستان 
رشت و 35 كيلومتري فومن قرار دارد. قدمت آن به 800 تا 1000 سال 
مي رسد. از شرق به فومن و شفت از غرب به اردبيل و خلخال و از جنوب 
ــتكوه خمسه و از شمال و شمال شرقي به ماسال  به طارم، زنجان و پش

محدود است.
ــنگ، كاه گل و گچ و چوب  ــي به رنگ ِگل اُخرا، از قلوه س خانه هاي
ــده در ديوارها و  ــي باز، آيينه هاي نصب ش ــا پنجره هايي رو به فضاي ب
عروسك هاي رنگارنگ دست باف و گلدان هاي شمعداني كنار پنجره ها، 
ــان و طبيعت پديد  نمونه هاي بارزي در هماهنگي خارق العاده ميان انس
آورده و شهري در آسمان به انسان ها هديه كرده اند كه ماسوله نام دارد.

شادروان دكتر پرويز ورجاوند باستان شناس و پژوهش گر نام دار، 
ــوله را يكي از نمونه هاي ويژگي ارزش مند تمدن ايراني در طبيعت  ماس
ــت يافتن به تعاملي چشم گير با آن و الگويي هوش مندانه عنوان  و دس

كرده است.
وي مي گويد: «مردماني كه طي صدها سال در اين جايگاه باشند، 
ــب و كار خويش را بر دامنه برپا  ــانه و محل كس بوده اند و خانه و كاش
داشته اند، به آگاهانه ترين شيوه ي ممكن با طبيعت دل پذير منطقه ارتباط 
برقرار كرده و بر كنار از ويران گري، در متن طبيعت حضوري هماهنگ 

اشاره 

انتشـار گزارش سفر به روستاي دل انگيز ماسوله در سلسله مطالب آشنايي با روستاهاي شگفت انگيز ايران، با 

فروردين ماه، فصل رويش مجدد طبيعت هم زمان شـده اسـت. ديدار از ماسـوله در فروردين ماه، لذت ديگري دارد. 

حميد دهقان، روزنامه نگار و ايران گرد با سابقه، در ادامه ي سفرهاي روستاگردي، اين بار ما را به ماسوله مي برد؛ ديار 
تاريخي گيالن در سرزمين تالش ها.

حميد دهقان

پيدا كرده اند. آنان عظمت كوه و جنگل را پاس داشته اند و بناها را چنان 
ــاي با صخره هاي لختي  ــانده اند كه گويي جاي ج بر پيكر طبيعت نش
ــان درخت ها و درختچه ها  برخورد مي كنيم كه اين جا و آن جا در كنارش

روييده اند.»
ــوله يك تابلوي زيباي ثابت نيست.  به عقيده ي اين محقق، ماس
ــيد و فضايي  به اعتباري، در طول روز، با حركت ابرها، پديدآمدن خورش
ــون بود. تابلوهايي كه هر يك  ــاهد تابلوهاي گوناگ مه آلود، مي توان ش

شكوه آفرينش را به تصوير مي كشند.
ــوله بر دامنه ي كوه هاي تالش استوار است. مي گويند پيش از  ماس
ــال پيش، پايه گذاران اين روستاشهر، در  شكل گيري ماسوله، صدها س
ــوله به خلخال، در كهنه ماسوله  شش كيلومتري غرب جاده ي ماس
زندگي مي كردند. اين روستاي بزرگ در تبادل فراورده هاي سه منطقه ي 
گيالن، خلخال و زنجان نقش عمده اي داشته است كه با ايجاد راه هاي 
ــين رو، كاروان هاي مسيرهاي كوهستاني رونق كارشان را از دست  ماش
دادند و از همين زمان بخش عمده از ساكنان روستا به جاهاي ديگري 

كوچ كردند.
امروزه حدود 350 خانه در ماسوله وجود دارد، ولي در گذشته هاي نه 
چندان دور تعداد خانه ها به 600 واحد مي رسيده است. معماران ماسوله اي 
با توجه به نقش عمده ي اين روستا، با فعاليت هاي بازرگاني، مركز شهر را 
به بازار اختصاص داده اند. اين بازار در چهار طبقه و در دل اين روستاشهر 
ساخته شده و از مسيرهاي اصلي به آساني قابل دست رسي است. پنج 
محله به نام خانه بر، كشه سر، مسجدبر، اسدمحله و ريحانه برگرداگرد بازار 
قرار گرفته اند و در بافت قديمي نيز، يك امام زاده به نام  عون  بن علي و 

ث ما
يرا

م

ماسوله، عروس تالش



مسجد جامع با دو مسجد ديگر و چهار كاروان سرا  وجود دارد. 
ــوله، آن چه بيش از همه  در مجموعه ي بافت و كالبد معماري ماس
چشم گير و پرجاذبه است، نما و منظر عمومي مجموعه است. اين نماي 
طبقه به طبقه و شبكه هاي پلكاني كه پشت بام هر خانه حياط خانه اي 
ديگر شده است، افزون بر حجم هاي ساده و هماهنگ معماري، به ياري 
آثار تزييني چوبي به صورت پنجره هاي منبت، واشوها، نرده بالكن ها و 

درها، جلوه اي افزون تر يافته است.
ــياري از محققان و  ــوله توجه بس يكي از مواردي كه در بافت ماس
كارشناسان را جلب كرده، احداث شبكه ي فاضالب در اين روستاست. 
دكتر ورجاوند، پژوهشگر ايران شناس در اين زمينه عقيده دارد: «نحوه ي 
ــطحي، درباره ي  ــي كردن فاضالب و بيرون  بردن آب هاي س پيش بين
ارزش هاي كالبدي ماسوله نكته ي قابل توجهي است كه معماران آن به 
مدد چهار شاخه ي اصلي جوي هاي زيرزميني يا «اگو» و جاسازي كردن 
ــق يافته اند.» دكتر ورجاوند  ــبكه هاي فرعي، در انجام اين مهم توفي ش
ضمن ارج نهادن به چنين اقدام ارزش مندي، ريزش فاضالب به رودخانه 

در پايين روستا را يك مشكل دانسته است.

ديدني هاي ماسوله 
ــكا و آبشار  ــيده از درختان راش، آزاد، بلوط، توس جنگل هاي پوش
«ِخره بو» در دو كيلومتري ماسوله نزديك امام زاده هاشم، آبشار «كوه بُن» 
در جنوب غربي ماسوله و آبشار «پرده سر» در سه كيلومتري شرق روستا، 
چشمه هاي فراوان با آب گوارا و يا آب معدني و حيات وحش كوه ها، مانند 
ــي، آهو و گراز و انواع پرندگان از  خرس قهوه اي، گرگ، گوزن، بزكوه
جمله هوبره و كبك بخشي از طبيعت ماسوله است. درباره ي آثار تاريخي 
ــه ي عون بن محمد بن علي(ع)،  ــوله، بقع آن نيز مي توان از كهنه ماس
ــن و امام زاده  ــجد صاحب الزمان، بقاع متبركه ي امام زاده عين الدي مس

ديدني هاي ماسوله

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم

آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي
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ابراهيم و امام زاده هاشم و بيش از ده كاروان سراي قديمي نام برد.
آموزش وپرورش در ماسوله 

ــوله، در زمان قاجار به مكتب دارِي  ــتين مكتب خانه در ماس نخس
شخصي به نام ميربهاءالدين تأسيس شد و بعد از مالتقي، مالقدرت 
قوي، سيد اشرف نسيم شمال، مكتب دار ماسوله شد. پس از تشكيل 
مدرسه ي ملي در دوران انقالب جنگل، در سال 1293 مدرسه ي دولتي 
ــود را آغاز كرد. در حال حاضر  ــان با چهار كالس ابتدايي فعاليت خ ايم
ماسوله، پيش دبستان، دبستان و مدرسه هاي راهنمايي دخترانه و پسرانه 

دارد.

يك ماسوله با چندين عنوان 
ــهر ماسوله، افراد باذوقي  در ميان ميليون ها ديداركننده از روستاش
هم بوده اند كه با احساس خود عنواني براي آن انتخاب كرده اند، مانند: 
ــوله، روستاي پلكاني؛  ــارهاي شفاف؛ ماس ــوله ، شهرك چشمه س ماس
ــتارگان روشن؛ ماسوله، شهر خاطره ها و آبشارهاي  ماسوله، شهرك س
غلتان، ماسوله، شهرك خاطره آفرين؛ ماسوله، بهشت گم شده ي گيالن؛ 
ماسوله، نردبان معراج؛ ماسوله، شهري از خاك تا افالك؛ ماسوله، شهرك 
تاريخي؛ ماسوله، مجموعه اي از زيبايي ها و هنر؛ ماسوله، عروس تالش.

صنايع دستي و سوغاتي 
ــوله و مقابل برخي از خانه ها، صنايع  دستي  در مغازه هاي بازار ماس
مانند: عروسك هاي رنگارنگ، جوراب هاي پشمي و انواع بافتني، صنايع 
چوبي و چاروق، چموش و گيوه به  وفور وجود دارد و حلوا كنجدي، نان 
ــوغاتي هاي ماسوله  روغني و كلوچه ي فومن داغ تر از خود فومن، از س

است.

      
يادآوري: 

 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 
گيرنده، برعهده ي مشترك است.

 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :نشاني اينترنتي  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482ـ 

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

منابع 
ــهر صخره ها و بناهاي تاريخي.  ــرقي ماسوله، فرهاد. ماسوله ش ــوله، ناصر و ش 1. فروغي ماس

انتشارات گيالن.
2. روزنامه ي شرق، مقاله ي دكتر پرويز ورجاوند، سوم مرداد 1383.

3. شبان، ذبيح اهللا. ماسوله، نردبان معراج.
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