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چرا ویژه نامه؟
زماني كه قرار شد براي سال ششم ابتدايي ويژه نامه تهيه شود 
و توفيق مشاركت در اين طرح بزرگ ملي نصيب گروه ما شد، 
بارها و بارها اسناد باالدستي را مطالعه كرديم تا بتوانيم آنچه را 

درخور شأن و منزلت شماست، تهيه كنيم. 
ام��روزه در آموزش و پرورش اقدام مهمی در حال وقوع اس��ت 
كه اگر خوب درك نشود و شتابزده به آن عمل شود، آسيب هاي 
فراواني را به وجود خواهد آورد كه جبران آن بس��يار س��خت و 
طوالني خواه��د بود. چرا كه بزرگ ترين خط��ر هنگام به وجود 
آمدن تحول، خود تحول نيس��ت، بلكه اجرای آن با روش ديروز 
است. چنان كه مقام معظم رهبري مي فرمايند: تحول يك حركت 
ريشه اي است و شماها مي توانيد بكنيد و بايد اين كار بشود. آن 

تحول مورد نظر چيزي است عميق تر و بنياني تر. )86/5/3( 
يكي از مهم ترين و ارزش��مندترين مفاهي��م در برنامة تحول 
بنيادين، توجه به »جايگاه معلم« است كه او را فردي خردمند، 
فك��ور و فرهيخت��ه مي داند. با اي��ن نگاه، هر معلم��ی، مدير و 
كارفرماي فعاليت خود است؛ يك برنامه ريز تربيتي و آموزشي. 
دوس��تان! تغيير و تحول يك فرصت اس��ت كه بايد با برنامة 
مش��خص و در جهت درس��ت آن ايجاد شود و ضرورت اين امر 

»يادگيري مستمر و به روز است«.
تمام هنر مديريت و رهبري معلمان و همة فرايندها و فرآوردها 
بايد در خدمت رش��د و توانمندس��ازي بيش از پيش دانش آموز 
ق��رار گيرد تا او به واس��طة تعقل، ايمان، اخ��اق و علم و عمل 
توانمندي هاي دانشي، نگرشي و مهارتي بتواند در جامعة فردا فعال 
و نقش آفرين باشد. بدون ترديد، شرط ورود به اين الگوي »تربيتي« 
مي تواند زمينه ساز ارتباط با خود، خدا، خلقت و خلق خدا باشد.

روش يادگيري مس��تمر و ارزش��يابي مس��تمر از خود، زماني 
در مس��ير درس��ت حرك��ت مي كند ك��ه در س��رزمين فطرت 
قرار گيرد و اين مس��ير، مس��يري اس��ت كه در آن ارزشيابي و 
پيشرفت فردي محقق مي شود. براي اين مسير ارزشمند نسخة 
واح��دي وجود ن��دارد. چرا ك��ه موقعيت ها و ش��رايط متفاوت 
اس��ت و معلمان به عنوان اف��رادی خردمند و فك��ور مي توانند 
طرح مورد نياز را براس��اس ش��رايط براي خ��ود طراحي كنند.

توجه ب��ه تفكر، تعق��ل و انديش��ه ورزي از مهم ترين وظايف 
آموزش و پرورش است كه بايد كانون تمام اهداف قرار گيرد. در 
اين نگاه، براساس رويكرد تلفيقي، توجه به همة ابعاد دانش آموز 

مهم است. يعني ما بايد در ارائة دروس به همة ابعاد دانش آموز 
توجه داشته باشيم. 

فراموش نكني��م، معلم در اين نگاه فق��ط مصرف كنندۀ علم 
نيست، بلكه براساس شرايط محيطی و ويژگی های مخاطبان، 
و نيز دانش خود، توليدكنندۀ علم است. در اين نگاه تحولی، تمام 

فضاهای زندگی، فضای يادگيری هستند. 
كاس يكی از محيط های يادگيری است و يادگيری در فضاهای 
بيرون از كاس، در فضای طبيعی زندگی انس��ان ها، اثربخشی 
بيش��تری دارد. در اين رويكرد، مهم تري��ن اصل برای آموختن، 
عمل است. بر اين اساس، در تهية اين ويژه نامه سعی كرديم در 
كنار توجه به مس��ائل نظری در زمينة پاية تأسيسی سال ششم 
ابتدايی، از طريق عمل كردن بياموزيم تا آنچه را به شما همراهان 
و همگامان اين اقدام ارزشمند ارائه می دهيم، آزموده باشيم. تمام 
سعی ما اين بود كه آنچه را عمل كرده ايم، توصيه كنيم. چرا كه 
اصل عمل به ما می گويد اگر برای چيزی راه عمل كردن يافتيم، 
آن را بياموزي��م. آنچه كه به عمل پيون��د نمی خورد، ياد گرفته 
نمی شود. ارزش ياد گرفتن هم ندارد. به همين دليل، برای اينكه 
بخواهيم عمل كنيم، بار س��فر بستيم و تمام ارديبهشت ماه، در 
چند منطقه از كشور عزيزمان، براساس رويكردی كه بيان شد، به 
كنار شما آمديم و از شما، به هنگام عمل، آموختيم. اين بهترين 

سوغات از اين سفر علمی � عملی برای ما بود.

آنچه در این ویژه نامه می خوانید
برای همراه ش��دن ش��ما با برنامة سال شش��م ابتدايی سعی 
كرديم مطالبی كه تهيه می كنيم، صرفاً نظری نباشد. بر همين 
اس��اس در اين ويژه نامه، جايی به ضرورت تغيير پرداخته ايم و 
جايی ديگر، كليات برنامة درس��ی ملی را آورده ايم. حوزه های 
يادگيری در برنامة درس��ی ملی يك��ی از مهم ترين موضوعاتی 
اس��ت كه با آن آشنا می ش��ويم. همچنين سال ششم ابتدايی 
در كش��ورهای ديگر بررس��ی و داليل و ضرورت وجود اين پايه 
براس��اس نگاه روان شناختی تبيين شده اس��ت. برای آشنايی 
با ويژگی های دانش آموزان اين دوره، با روان شناس��ی شش��م 
ابتدايی آش��نا خواهيد شد. نكات مهمی را كه بعضی از مؤلفان 
محترم كتاب های درس��ی، در زمينة محت��وای كتاب ها برای 
شما نوشته اند نيز آورده ايم تا با مطالعة آن ها ديد بهتری برای 

تدريس اين مطالب داشته باشيد. 

در سفر حس کردیم...
در سفر به منطقة سيلوانا و اشنويه بيشتر باورمان شد كه آموزش و 
پرورش بيش از هر چيز بر پاية وجود فضای دوستانه و صميمی بين 
همكاران، معلمان و دانش آموزان بنا شده است. زيبايی رفتار معلمان 

چنان كاممان را شيرين كرد كه فراموشمان نخواهد شد.  
در بابلسر دريافتيم كه مدرسة زندگي می كوشد با تمركز بر موضوع 
مهم روابط فرد با محيط زندگي به تربيت بپردازد. مدرس��ة زندگي 
مي تواند با تمرك��ز بر روابط فردي و بين فردي، محيطي لذت بخش 
فراهم كند تا در آن، فرد با ش��ناخت هيجانات خود، اداره كردن اين 
هيجانات، برانگيختن خود، تش��خيص هيجان��ات در ديگران و اداره 

كردن روابط، به يادگيري خود نظم بخشد.
در چابهار ديديم، مدرس��ه تنها مكاني است كه مي تواند نواقص را 
اصاح و شايستگي هيجاني و اجتماعي را در دانش آموزان ايجاد كند. 
كاس درس جايي اس��ت كه دانش آموزاِن آن، زندگي و مهارت هاي 

الزم براي حفظ آن را مي آموزند.
در س��فر به كات ن��ادري متوجه ش��ديم، اگ��ر عينك هاي غبار 
غفلت گرفته را خوب پاك كنيم تا بتوانيم دنياي ش��يرين بچه ها را 
ببينيم، متوجه می شويم كه بچه ها مدرسه را براي زندگي امروزشان 
مي  خواهند و ما بزرگ ترها آن را محيطي به منظور آماده سازي بچه ها 
برای زندگي فردا. بچه ها فقط براي يادگيري به مدرس��ه نمي آيند، 
آن ها به مدرسه مي آيند تا زندگي كنند و چقدر زيبا و خاقانه مسائل 

زندگي را واكاوي و حل مي كنند، اگر به آن ها فرصت دهيم.
در بيرجن��د حس كرديم ك��ه بچه ها از دان��ش و معرفت، مفهوم 
روشني در ذهن خود ندارند. اما حس كنجكاوي آنان موتور محركة 
يادگيري ش��ان است. آنان مي آيند تا به حس كنجكاوي خود پاسخ 
دهند، با دوستانشان ماقات كنند و آنچه را در خانه نمي آموزند، در 

مدرسه بياموزند.
در شهريار به يقين رسيديم كه مدرسة زندگي، همان است كه بايد 
رغبت زندگي كردن بچه ها را با انگيزۀ تربيت كردن بزرگ ترها آشتي 
دهد. به طوري كه همة آن ها از حضور هم دلگرم ش��وند و مانند يك 
خانواده، در تاش��ي دسته جمعي، به رغبت ها و انگيزه هاي همديگر 
پاس��خ دهند. در اين سفرها مشاهده كرديم، بچه ها هر جا و هر طور 
راحت تر بنشينند، بهتر به درس گوش مي دهند و بهتر ياد مي گيرند. 
رفتار بچه ها تماشايي بود. لذت يادگيري در فعاليت هاي آن ها براي ما 
موج هايي ايجاد كرد كه در آن غرقه بوديم و گذشت زمان را متوجه 
نمي ش��ديم. ما هنوز كه هنوز اس��ت با انرژي دريافتی از اين موج ها 
هر روزمان را ش��روع و كام خود را با خاطرات آن همچنان ش��يرين 
مي كنيم. هنوز در آن موج ها جاري و شناوريم و كوله بارمان را هر روز 
با ياد آن روزها باز و بسته مي كنيم. سوغات ما از اين سفرها پيشكشي 

است براي شما.
در پايان، براي توفيق در اين مسير ارزشمند، از خداوند پنج خواسته 
داريم: ش��رح صدر، آسان شدن كار، قابل فهم بودن سخن، همكاری 

شايسته و مداومت در الهي بودن هدف.

از قدي��م گفته اند حرم��ت امام��زاده را متولی آن نگه 
م��ی دارد. همه می دانند متولی اصل��ی آموزش و پرورش 
معلم است. برنامه ريزی مهم است، توليد و تدوين محتوا 
و بستة آموزشی مهم اس��ت، فضای آموزشی، امكانات و 
وسايل آموزش��ی نيز مهم است، اما مهم تر از همة اين ها 
معلم است. ارادۀ معلم می تواند همه چيز را محقق كند و 
برعكس اگر همة امكانات فراهم باشد ولی معلم نخواهد، 

هيچ آموزشی انجام نخواهد شد. 
خوب اس��ت بدانيد، برای تأس��يس پاية ششم ابتدايی 

مراحل زيادی طی شده است؛ از آن جمله: 
1. بررسی تجربيات جهانی: از 185 كشوری كه نام آن ها 
در آمار يونسكو آمده است، 112 كشور دورۀ ابتدايی شش 

ساله و 21 كشور باالتر از شش ساله دارند. 
2. س��ند تحول بنيادين آموزش و پرورش: اين س��ند كه 
ب��ا همت و تاش 500 نفر از صاحب نظران و متخصصان 
تعليم و تربيت و نخبگان كشور در مدت چهار سال تدوين، 
تصويب و اباغ ش��ده است، دورۀ آموزش ابتدايی را شش 

ساله و متشكل از دو بخش سه ساله معرفی كرده است. 

تحول، تدریجی و مستمر است 
محمدرضا حشمتی

چرا ششم ابتدایی؟ 
سخنی صمیمی با 
آموزگاران این پایه
دکتر حمیدرضا کفاش 
معاون تألیف، تولید مواد و رسانه های آموزشی 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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3. مصوب��ة ش��ورای عال��ی آموزش و پ��رورش: 
اين ش��ورا در جلس��ة 852، اهداف كلی، اهداف 
برنامه های درسی و جدول مواد درسی پاية ششم 

ابتدايی را تصويب و اباغ كرده است. 
4. مطالعات و پژوهش های انجام شده: از بررسی 
مجموعة پژوهش ها چنين استنباط می شود كه 
اهداف دورۀ ابتدايی در كمتر از شش سال محقق 

نخواهد شد. 
5. درج رويكردهای اساسی: برای رفع نقص های 
نظام آموزش��ی، در حال حاضر، در پاية شش��م و 
ان شاءاهلل در آينده در ساير پايه های تحصيلی، كار 
و فن��اوری، تفكر و پژوهش و مهارت های زندگی 

نهادينه خواهد شد. 

حضور گران قدر ش��ما عزي��زان معلم را در پاية 
ششم گرامی می داريم و انتظار داريم: 

1. در مجموع��ه رفتاره��ای خود در طول س��ال 
تحصيلی نشان دهيد كه دانش آموزان پاية ششم 

ابتدايی گل سرسبد و الگوی دبستان هستند. 
2. با توجه به ويژگی های سنی اين دانش آموزان، 
از مشاركت آنان در ادارۀ كاس و مدرسه استفاده 
كني��د و به آن ه��ا مس��ئوليت های ادارۀ كارها را 

محول كنيد. 
3. با توجه به توسعة محيط های يادگيری در دورۀ 
جديد آموزش ابتداي��ی، دانش آموزان را در طول 
س��ال تحصيلی به دفعات از كاس درس خارج 
كنند تا به س��اير محيط ه��ای يادگيری هم نقل 

مكان كنند. 
4. با توجه به سياست بهره برداری از منابع متنوع 
يادگيری به جای فقط كتاب درسی، بكوشيد اين 

منابع به صحنة آموزش و پرورش راه بيابند. 
5. مجموعه ای در هشت DVD، به عنوان راهنمای 
مصور معلمان، در اختيار شما قرار گرفته است. آن 
را به چشم مشتری و خريدار چندين مرتبه قبل 

از ورود به كاس ماحظه فرماييد. 

موفقيت شما آرزوی ماست. 

 خداوند تبارك و تعالی موجودات فراوانی را در اين جهان آفريده و موجودات 
بس��ياری را روی زمين خلق كرده اس��ت. در ميان اين همه موجود گوناگون، 
موجود برتري با خصوصيت و ويژگی معينی به وجود آورده است به نام انسان. 
ويژگی انسان در چيست؟ خصوصيت انسان چيست؟ دو ويژگی در انسان وجود 
دارد كه س��خت به هم مربوط اند؛ يكی قدرت تجزيه و تحليل و جمع بندی. 
انسان جانداری است برخوردار از قدرت انديشه. جانداری است كه می انديشد. 
يعنی چه؟ يعنی روی دريافت های حسی و درونی اش محاسبه می كند، مطالعه 
می كند، تجزي��ه و تحليل می كند، جمع بندی می كند؛ و در اين بعد توانايی 
خاصی دارد. چه بس��ا حيوان های ديگر بعد حسی ش��ان از بعد حسي انسان 
بيشتر باشد. اما در بعد انديشيدن، تجزيه، تحليل و جمع بندی كردن بی شك 
انس��ان تنهاس��ت. اگر هم جاندارها و حيوانات ديگر از قدرت تجزيه و تحليل 
برخوردار باشند، اين برخورداری آن قدر ضعيف است كه در برابر قدرت انسان 
به حس��اب نمی آيد. پس الاقل می توانيم بگوييم، اين بعد از انسان، با تكاملی 
كه در حال حاضر دارد، از ويژگی های انس��ان است. البته اگر انسان فقط اين 
ويژگی را داشت، ممكن بود در برابر برخی از ماشين های محاسبه و مغزهای 
الكترونيكي امروز كم بياورد. انسان در اين بعد باز يك خصوصيت اضافه دارد 
و آن ابتكار، خاقيت و نوآفرينی است. ويژگي ديگر انسان عبارت است از آزاد 
بودن و انتخابگر بودن. انسان جانور و جانداری است انديشمند، تحليلگر، خاق، 

نوانديش، نوآفرين و مختار.
نق��ش خدا به عنوان مبدأ هس��تی، نق��ش پيامبران به عن��وان رهبران و 
راهنمايان امت، نقش امام به عنوان زمامدار و مسئول امت و مدير جامعه، همه 
نقش هايی هس��تند كه بايد به آزادی انسان لطمه وارد نكنند، اگرنه برخاف 

مشيت خدا عمل شده است.
حاال شما ای پدر و مادر! می خواهی دربارۀ فرزندت چگونه نقشی داشته باشی؟ 
و ش��ما ای معلم و ش��ما ای مربی، می خواهی دربارۀ اين دختركان و پسركان 
چگونه نقشي داشته باشی؟ آيا ش��ما می خواهی سلب كنندۀ آزادی و اختيار 
بچه ها باش��ی و تازه اس��مش را بگذاری دلس��وزی و تربيت؟! »من خيلی پدر 
خوبی هستم؛ نمی گذارم بچه ام چپ و راست برود و خطا بكند«! »خيلی مادر 

دلسوزی هستم، آنقدر مراقب كوچك ترين حركات بچه ام هستم 
كه نمی گذارم اين طرف و آن طرف برود«! »چه مدرس��ة خوبی 
است! آن قدر مراقب بچه ها هستند كه هيچ كس امكان تخطی از 
اين طرف و آن طرف را ندارد«! نقش پدر و مادر و معلم نسبت به 
بچه ها بايد نقش كمك كننده باشد؛ نقش فراهم آورندۀ زمينه های 
بيشتر برای رشد سريع تر و سالم تر و سرراست تر باشد، نه نقش 
استادكار قالب سازی كه می خواهد استعداد نرم و لطيف كودك را 

در قالبي خشن بريزد و از او موجودي قالبی بسازد.
در نظام سياسی، اجتماعی و اقتصادی اسام موضوع بزرگ و 
اساسی، موضوعی كه نقش تعيين كننده و شكل دهنده دارد، اين 
است كه انسان های پويای آزادی بسازد كه با انتخاب خويشتن، 
ب��ه راه حق، ب��ه راه خدا، به راه پاكی و فضيل��ت و تقوا درآيند. 
بسياری از تدابير اسام در نظام های سياسی و اجتماعی در واقع 

در جهت از بين بردن عوامل ضدآزادی است.
كوش��ش اسام اين است كه انس��اِن آزاد تربيت كند؛ آزاد از 
همه چيز؛ آزاد از بند هوا و هوس؛ آزاد از تس��لط خش��م؛ آزاد از 
گرايش به جاه طلبی و قدرت و ثروت؛ آزاد از تسلط ديگران؛ آزاِد 
آزاد؛ تا راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب كند. حاال اگر پدر 
و مادری دلس��وز، بدون توجه به اين نكت��ه، در خانه و معلم  و 
مربی دلسوز، در مدرسه؛ يا پدر و مادر و معلم با تبانی، در هر دو 
محيط، نگذارند در بچه قدرت آزاد زيستن رشد كند، بزرگ ترين 

ستم را به او كرده اند.
بسياری از اوقات كوشش های پدر و مادر، معلم، مدير و ناظم 
در مدرس��ه، برای برخورد تن��د و مهاركننده با بچه ها، از ضعف 
آنان برمی خيزد. گاهی اوق��ات مخصوصاً در كاس يا در خانه، 
اتفاق هايی پيش می آيد كه خردكننده و منحرف كننده است. 
معل��م می آيد س��ر كاس و چون محيط آزاد اس��ت، بچه از او 
س��ؤالی می كند خارج از چارچوبی كه معلم برايش معين كرده 

است. از قضا آقا معلم يا خانم معلم جواب اين سؤال را نمی داند. 
خب، اگر خانم معلم يا آقا معلم پيرو اسام باشد خيلی راحت با 
روی گشاده و با زباِن خوش می گويد، »جانم نمی دانم. من هم 
مثل تو معلوماتم محدود است؛ فقط كمی از تو بيشتر می دانم. 
چش��م! از آن هايی كه می دانند می پرس��م. به كتاب ها مراجعه 
می كنم و در جلسة بعد به شما جواب می دهم.« يا اگر بچه در 
خانه از پدر و مادری سؤالی مي كند و پدر و مادر يا اصًا جواب 
س��ؤال را نمی دانند و يا می دانند ولی نحوۀ پاس��خ دادن را بلد 
نيستند، به جای اينكه پرخاش كنند كه »بچه! اين فضولی ها به 
تو مربوط نيست!« با محبت به او می گويند، »بچه جان! سؤالی 
كردی بسيار خوب، فكر می كنم و به تو جواب می دهم.« كدام 
روش انسانی تر و اسامی تر اس��ت: آن تشر زدن يا روش دوم؟ 
آن روش اول در حقيقت سرپوشی است كه آن ها روی ضعف و 
جهل خود می گذارند و از سر خودخواهی و غرور است. به خود 
می گويند مگر می ش��ود معلم غرورش را بشكند؟ مگر می شود 
پدر و مادر عظمت و ابهت خودشان را در خانه بشكنند؟ غرورتان 

را نمی شكنيد، اما اين نونهال عزيز را می شكنيد؟
ب��ه بچه ها ميداِن عمِل آزاد بدهي��د. بچه های عقده ای از هر 
فرصتی برای انتقام گيری از محيط ناسازگار استفاده می كنند.      
مبادا پدر يا مادر يا معلمی با بچة خطاكار يا تنبل در ش��كل 
تنبيه روبه رو شود بی آنكه بچة تنبيه شده همان وقت احساس 
كند كه تنبيه كننده دلسوز اوست! يعنی بايد نوع تنبيه و شكل 
تنبيه و مقدمات و مؤخرات آن حتماً طوری آماده شود كه همان 
وقت بچه احساس كند مشمول لطف شماست. اگر اين احساس 
را نكند اصاً تنبيهتان تنبيه نيست، بلكه طغيان  نگر است. با اين 

تنبيه او را بيدار نمی كنيد، بلكه او را ياغی و طاغی می كنيد. 
 به نقل از کتاب نقش آزادی در تربیت کودکان. حسینی بهشتی، سیدمحمد. 

صص 26-11. تهران. بقعه. چاپ چهارم. 1386.

چه مدرسهء خوبی!
                                                                          شهید آيت الله دکتر سيدمحمد حسينی بهشتی
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صحبت هاي امروز من از روي شوق است؛ شوقي كه در محضر 
شما دارم و ناشي از عاقه ام به آموزش و پرورش است. دوستان 
عزيز ما در اين همايش در ش��أن آموزش و پرورش و در ش��أن 
فرهنگيان كش��ور عمل كردن��د. در اين س��ه روز همه با عزت 
نشس��تيد و از زبان مسئوالن تعيين كنندۀ كشور دربارۀ جايگاه 
خودتان شنيديد. برايند سخنان ايشان يك نكته بود: تحول در 
آموزش و پرورش بايد انجام بپذيرد. يكي از زيباترين س��خنان، 
سخن رئيس مجلس قانون گذاري بود كه فرمود: بعد از تصويب 
سند، هرگونه بحث و اختاف نظر تمام شد. رئيس مجلس اضافه 
كرد: آقاي وزير اگر نياز داريد، بگوييد ما قانون وضع كنيم تا همه 

به كمك شما بيايند! 
االن ضرورت استقال نظام تعليم و تربيت و فرهنگيان عزيز 
از س��وي همه پذيرفته شده اس��ت. امروز كار وزارت آموزش و 
پرورش به اينجا رسيده است كه همه قبول كرده اند، معلم نبايد 
كارمند باش��د. معلم معلم اس��ت و ح��رف اول و آخر ما همين 
بود. كتاب هايي كه آورديم، كاس ها، سخنان دكتر حداد عادل، 
آقاي رئيس جمهور، معاون اول و آیت اهلل مقتدایي، همه براي 

اين بود كه جامعه به اجماع برسد كه: معلم معلم است.
ب��رادران امروز اركان نظام، ب��ه آموزش و پرورش و نظام تعليم 
و تربيت و نه به م��ن، اعتماد كرده اند. به كارهايي كه دارد انجام

مي شود اميد بسته اند. بايد پاسخ اين اميدها را بدهيم. نظام تعليم 

و تربيت بايد هر روز ضمن دقت بيشتر، سرعتش هم بيشتر شود.
در »شوراي عالي انقاب فرهنگي« قانوني به تصويب رسيده 
است كه طبق آن، هركس وزير آموزش و پرورش شود، بايد اين 

مسير را ادامه دهد. همه چيز كشور آموزش و پرورش است. 
من هيچ كس را در آموزش و پرورش غيرمعلم نمي دانم. وقتي 
مي گويم معلم، يعني از كس��ي كه در وزارتخانه مشغول است تا 
فردي كه در دورترين روستا درس مي دهد. حاال با اين نگاه معلم 
چيس��ت؟ ما چه كار بايد برايش انج��ام دهيم؟ ما نظام تعليم و 
تربيت را تعريف كرديم، كتاب هايش را چاپ كرديم، سند تحول 
را تنظيم كرديم و كتاب هاي پاية ششم را به چاپ سپرديم. اين ها 
هم خوب اند، اما حرف اول و آخر ما اين اس��ت كه معلم بايد در 
كشور داراي جايگاهي ارزشمند باشد و در ساختار اداري مناسب 
قرار گيرد. ما چه هستيم؟ جزو كدام نظام ساختاري كشور تعريف 
مي شويم؟ بايد براي اين ها فكر كنيم. ما بايد تربيت معلم و دانشگاه 
فرهنگيان داشته باشيم. ما براي تعيين جايگاه معلم در آموزش و 
پرورش قانون نوشته ايم و مي كوشيم اين جايگاه را همه بپذيرند. 

من حرف را آن قدر در جامعه مي زنم تا سر سوزني در آن شبهه 
باقي نماند. همه جا بايد بگوييم و بگوييد. معلم هم بايد خودش به 
خودش بگويد. بگويد كار من از نوع كار اداري نيست. كارمند عزيز 
اس��ت و همه فداكار اين نظام اند. اما معلم در نقش��ة جامع علمي 
كشور، در سند تحول و در نگاه مسئوالن نظام، جايگاه استادي دارد. 

نگاه ه��اي تنگ و كوچك به آموزش و پ��رورش، تحت عنوان 
دلس��وزي، جز تحقير آموزش و پرورش نتيجة ديگري ندارد. ما 
مي خواهيم به آنچه در مورد معلم مي گوييم، عمل كنيم. دوستان 
به نيكي فرمودند، اگر روزي در كشور به اين جمع بندي رسيديم 
ك��ه معلم چند س��اعت به كاس برود و چند س��اعت پژوهش 
كن��د و بتواند زندگي اش را به خوبي اداره كند، آن وقت معلم به 
جايگاه واقعي خود رسيده است. تفكر و انديشه در مورد معلم و 
دانش آموز با نگاه هاي سطحي امكان پذير نيست. مگر مي شود با 
نگاه هاي س��طحي، آموزش و پرورش به اين گستردگي را كه به 
ش��كلي تمام اركان نظام را پشتيباني مي كند، پاسخ داد؟ بايد از 
معلمان نظر بگيريم. سمت و سوي تحول بنيادين به اين شكل 
اس��ت كه گروه علوم پايه بايد در مدرسه يك اتاق براي بحث و 
گفت وگو و فكركردن داشته باشد. اين كار ظرف يك يا دو سال 
محقق نمي شود، اما ما در اين جهت حركت مي كنيم. البته خيال 

معلم بايد راحت باشد و نبايد دائم دغدغه داشته باشد.
اگر اين كار را كرديم، تحول بنيادين رخ داده است. مدام مي پرسند: 
تحول بنيادين تحول در ساختار است يا در محتوا؟! ما نمي توانيم 
اين دو را از هم تفكيك كنيم. من مي گويم معلم بايد اتاقي داشته 
باشد و مثل استاد دانشگاه آنجا بنشيند، ساعتي از كارش را پژوهش 

كند و ساعاتي را به كاس برود. اين محتواست يا ساختار؟
ما همه با رهبري نظام پيمان بسته ايم كه اين آموزش و پرورش 

را به جايي ببريم كه پيامبر عظيم الشأن اسام دوست دارد و ائمة 
معصومين )عليهم الس��ام( و امام و رهبر انقاب مي گويند. رهبر 
انقاب سرفرازي ملت ايران را مي خواهد. مي گويد آموزش و پرورش 
را به شكلي اداره كنيد كه ملت بزرگ ايران سرفراز باشند. مي گويند 

تا زماني كه معلم سرفراز نباشد، نمي تواند كسي را سرفراز كند.
شما برويد در منطقة خودتان و بررسي كنيد ببينيد آن معلمي 
كه فكر مي كنيد از همه پايين تر است، كيست؟ من دست و پاي او 
را مي بوسم. همة برنامة من براي او و شخص شماست. هيچ چيز 
ديگري وجود ندارد. يعني من جز به افتخار آموزش و پرورش به 
هيچ چيز ديگري فكر نمي كنم. جالب است گاهي وقت ها رضايت 
عمومي معلمان  هم براي آدم مشكل ساز مي شود. بعضي ها دوست 
دارند معلم خشنود نش��ود. مگر بد است معلم خشنود شود؟ بد 
است آموزش و پرورش خوشحال باشد؟ آن آموزش و پرورش كه 
ما فريادش را در مجلس زده ايم، اين هاست كه داريم اجرا مي كنيم. 

چيزي جز اين ها نيست. 
يك بار ديگر من از رؤس��اي آم��وزش و پرورش مي خواهم كه 
براي خش��نودي مقام معظم رهبري و ملت ايران، همگي با هم 
تعهد  كنيم كه روز اول مهر اين تغيير نظام را بدون هيچ اشكالي 
و پرقدرت اجرا كنيم. مقام معظم رهبري دوس��ت دارند اول مهر 
آموزش و پرورش��ي ش��روع به كار كند كه مورد رضايت باش��د؛ 

رضايت مردم و مسئوالن.

گزیده ای از  سخنان دکتر حمیدرضا حاجی بابایی
در  بیست و نهمین اجالس رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور

شوق تحول
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مقصد اصلي سند تحول بنيادين اين است كه آموزش و پرورش 
به مراتبي از حيات طيبه دس��ت پيدا كند. يعني دانش آموزان ما 
واجد مراتبي از حيات طيبه شوند و به نفس مطمئنه دست پيدا 
كنن��د. هر آنچه به عنوان مقدمه براي آن ها قرار داده ايم، اگر هم 
هدف تلقي نشوند، اهداف تقيدي هستند و ما را آماده مي كنند 
به هدف غايي برسيم. يكي از مواردي كه ذيل تكاليف سند تحول 
بنيادين، ذكر ش��ده است و آموزش و پرورش بايد آن را به انجام 
مي رساند، تدوين نقشة كلی محتوای آموزشی است كه ما از آن در 
ادبيات آموزش و پرورش به نام »برنامة درسی ملی« ياد می كنيم. 
در سند تحول و برنامة درسی ملی كه ما تدوين كرده ايم، هدف 
دستيابی به حيات طيبه است. راه حصول و رويكرد رسيدن به 
اين هدف، »شكوفايی فطرت« گفته شده است. شكوفايی فطرت 
رويكرد برنامه های آموزش و پرورش ماست. در زبان برنامه، وقتی 
شكوفايی فطرت را تجزيه و تحليل كنيم تا ببينيم فطرت چگونه 
شكوفا می شود، به پنج عنصر می رسيم: تفكر، ايمان، علم، عمل و 
اخاق. اين پنج عنصر در چهار عرصة ارتباطی خود، خدا، خلق 
و خلقت مطرح می شوند. همة ارتباطاتی كه در اين عالم هست، 
يكی از اين چهار عرصة ارتباطی است. برای اينكه اين مجموعه 
را در آم��وزش و پ��رورش عملياتی كني��م، 11 حوزۀ يادگيری 
تعريف كرده ايم. البته حوزه های يادگيری كه عرض می كنم، به 

مقتضای زمان، مكان و... قابل افزودن و كاستن هستند. 
اين 11 حوزۀ يادگيری در آينده بايد ظرف 12 س��ال محقق 
شوند. برای اينكه توليد محتوا داشته باشيم، عاوه بر نقشة برنامة 
درس��ی ملی، ما برای هر كدام از اين حوزه های يادگيری، يك 
راهنمای عمل داريم. اگر از ما بپرس��ند: حوزۀ رياضيات، از اول 
ابتدايی تا پايان متوسطه چه خواهد گفت؟ ما يك جدول توالی 
درس ها ارائه مي دهيم كه ارتباط طولی درس ها را نشان می دهد. 
اما در همين س��ند، نظام آموزش��ی ما به چهار دورۀ س��ه ساله 

تقسيم شده است. 
در هر كدام از اين دوره ها هم بايد يك نقش��ه داش��ته باشيم تا 
بگوييم در دورۀ ابتدايی چه آموزشی خواهيم داشت و چه هدفی 
از اهداف پرورشی را تأمين می كنيم. همين طور در دوره های اول 
و دوم متوس��طه. به اين ترتيب ارتباط افقی درس ها و برنامه های 
آموزشی و تربيتی با هم روشن می شود. يعنی ارتباط طولی درس ها 
در حوزۀ يادگيری و ارتباط افقی آن ها در دوره ها مشخص می شود. 

در برنامة درس��ی ملی كه از همين س��ند اخذ ش��ده، رسانة 
آموزش��ی ما تنها كتاب تلقی نشده است. ما تكليف داريم و در 
»س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي« چند سال است كه 
تمرين و ممارست می كنيم كه به جای كتاب درسی تنها، برنامة 
درسی يا بستة آموزشی را مطرح كنيم. كتاب درسی جزو بستة 
آموزشی است. قبل از كتاب درسی، راهنمای برنامه و راهنمای 
معل��م داريم و بعد از كتاب درس��ی هم كت��اب كار دانش آموز، 
مواد خواندنی غيردرس��ی رسمی، محتوای الكترونيكی و فيلم 

آموزشی، جزو بستة آموزشی هستند. 
بستة آموزشی يك طرفش پرانتز دارد، اما طرف ديگرش سه 
نقطه است. سه نقطه برای اين است كه در نگاه جديد، ما معلم 
را فقط انتقال دهندۀ مفاهيم نمی دانيم، بلكه او را راهبر آموزشی 
مي دانيم. معلم در نقش پژوهنده ظاهر می ش��ود، معلم اسوه و 
الگوست و می تواند برنامه ريز درسی هم باشد. لذا اين سه نقطه 
را گذاشته ايم تا معلم به اقتضای شرايط، اجزايی از بستة آموزشی 
را توليد يا تأمين كند. به عبارت ديگر، بستة آموزشي ما باز است. 
نكتة مهم ديگر اين است كه محيط يادگيری تنها كاس درس 
تلقی نشده است. كاس درس برای ما مهم است، اما محيط های 
پيرامونی كاس درس مانند آزمايشگاه، كتابخانه، نمازخانه و حياط 
مدرسه هم محيط های ياددهی و يادگيری هستند. عاوه بر محيط 
مدرسه، محيط بيرون از مدرسه هم می تواند در خدمت آموزش و 
پرورش قرار بگيرد. لذا مس��جد محل، موزه، بازار، پارك، اردوهای 
تفريحی، آموزش��ي و علمی، جزو محيط های ياددهی و يادگيری 
هستند. حرف ما از كجا اقتباس شده است؟ مستند است به سندی 
كه می گويد: مدرسه كانون فرهنگی محل است و اگر كانون فرهنگی 

محله شد، بايد با كانون های ديگر ارتباط و تعامل داشته باشد. 
ارزشيابی هم متناسب با اين نظام تحولی است. يعنی در سند 
تحول، ارزش��يابی كمی يا كيفی صرف نيس��ت، بلكه ارزشيابی 
تركيبی و تش��ويقی داريم. ارزش��يابی متناس��ب با هر محتوای 
آموزشی و حوزۀ آموزشی و سازگار با آن انجام می شود. مثاً در 
مطالعات اجتماعی ما ارزشيابی حفظی نداريم. ارزشيابی مطالعات 
اجتماعی بايد رفتار را بس��نجد. يا اينكه در درس قرآن و معارف 
اسامی، حفظيات مطرح نيست، بلكه تغيير رفتار مدنظر است. 

از اين به بعد ما نقشة جامع، يعنی سند تحول و برنامة درسی 
ملی داريم، اما برای اينكه گذشته ها را اصاح كنيم، بايد محتوای 

قبلی را هم سو می كرديم. سی سال بود كه رياضی دورۀ ابتدايی 
تغيير نكرده بود. آيا محتوای آموزش رياضی تغيير نكرده است؟ 
روش های ياددهی و يادگيری رياضی تغيير نكرده اند؟ سی سال 
دانش آم��وزان ما با همان نظام قديم پي��ش رفته اند. درس های 
علوم و س��اير درس ها ه��م همين وضع را دارن��د، در حالی كه 
پيش بينی ه��ای ما در مجموعة س��ازمان پژوه��ش اين بود كه 
حداقل هر پنج سال يك بار در برنامه تجديدنظر شود. مبتنی بر 
نيازها، پيشرفت علوم و فنون، و پيشرفت فناوری در حوزه های 

گوناگون، برنامه هم بايد تغيير كند. 
اعتباربخشی توس��ط صاحب نظران، كارشناس��ان و معلمان 
صورت می گيرد. اگر اعتباربخشی مثبت بود و شورای هماهنگی 
علمی س��ازمان � كه تركيب مش��خص و معينی دارد� كتاب را 

تأييد كرد، به كتاب درسی تبديل می شود. 
كتاب درس��ی كه توليد ش��د، آن هم بايد اعتباربخشی شود. 
بخشی از اعتباربخشی كتاب درسی توسط شورای برنامه ريزی 
صورت می گيرد تا معلوم شود مؤلف اهداف شورای برنامه ريزی 
را محقق كرده است يا خير. سپس كتاب درسی توسط معلمان 
باتجربه اعتباربخش��ی می ش��ود. آنان معل��وم می كنند كه اين 
كتاب امكان اجرايی دارد يا خير. س��رانجام كتاب توس��ط خود 
دانش آموزان اعتباربخشی می شود كه آيا اين محتوا با خواسته ها 
و نيازهای آنان منطبق اس��ت؟ البته در كنار اين افراد هميشه 

كارشناسان هم حضور دارند. 
در سال های پيش به مدت يك سال كتاب را به طور آزمايشی 
تدريس می كرديم. اما با توجه به مصوبة ش��ورای عالی آموزش  
و ش��ورای عالی انقاب فرهنگی كه ما را موظف كرده اند ظرف 
شش سال كتاب های درسی 12 پايه را تغيير دهيم �  در حالی كه 
ما چند سال قبل برای هر پايه دو سال وقت می گرفتيم امسال 
بايد برای هر دو پايه در يك سال اقدام كنيم � برای تحقق اين 
امر، اعتباربخشی در زمان را انجام داديم. نه اينكه اعتباربخشی را 
حذف كرده باشيم، اما فرايندهای اعتباربخشی را به هم نزديك 
كرديم. همان طور كه كتاب ها توليد می شد، پيش نويس كتاب ها 

را تحويل استان ها مي داديم. 
معلمان باتجربه، گروه های آموزش��ی و مدرس��ان تربيت معلم 
نظرات و پيش��نهادات خود را برای ما می فرستادند. دانش آموزان 
هم در تهران با مؤلفان ارتباط برقرار می كردند. ما با دانش آموزان 
مدارس استعدادهای درخشان و دانش آموزان منطقة 6 كار كرديم. 
برای اينكه نمونة متنوعی از انواع دانش آموزان داش��ته باشيم 
كه نماينده ای از كشور باش��د، به ايران كوچك، به استان البرز 
س��فر كرديم. چند مدرس��ه در ايران كوچك به اضافة مدارس 
شهرستان های تهران نظير »اسام شهر« مورد توجه قرار گرفتند. 
در اين مدارس معلمان ما محتوای آموزش��ی را با دانش آموزان 

مطرح كردند. مثًا درس تفكر و پژوهش را به مدرس��ه بردند و 
اجرا كردند و از دانش آموزان بازخورد گرفتند. با دانش آموزی كه 
سال قبل پاية اول را خوانده بود، درس رياضی دوم را كار كردند 
و ديدند جواب مي ده��د. عاوه بر اين، نظرات تك تك معلمان 
بررسی ش��د. بعد از اين كار ما دوباره در ش��ورای برنامه ريزی، 

نظرات دريافتی را مطرح كرديم و اصاحات اعمال شدند. 
ادبيات فارسی امروز بايد به عنوان زبان علمی مطرح شود. اين 
فرمايش رهبری و نقش��ة علمی كشور است كه برای ما تكليف 

معين كرده اند. 
ش��ما اهل نظر هس��تيد و می دانيد كه كتاب درسی نوشتن، 
خم رنگرزی نيست. باور كنيد كه برای هر كدام از اين كتاب  ها 
10هزار س��اعت نفر كار شده است. بنده اين كتاب ها را صفحه 
به صفحه خوانده ام. نمی گويم اشكالی ندارند يا نقطه ضعفی پيدا 
نمی ش��ود، اما بهتر شده است. اولين درخواستم از شما رؤسای 
آموزش و پرورش اين اس��ت كه خودتان اي��ن كتاب ها را ورق 
به ورق بخوانيد. حيف است كارشناس معاونت آموزش ابتدايی 
س��ؤال كند كه ش��ما مقدمة كتاب علوم اول را خوانده ايد يا نه 
و فقط 10 نفر دس��ت بلند كنند. همة رؤس��ا بايد مطالعة اين 

كتاب های جديدالتأليف را در اولويت كارشان قرار دهند. 
ما از زمانی كه به س��ازمان پژوهش آمده ايم، عاوه بر ش��ورای 
برنامه ريزی درسی و شورای تأليف، شورای نقد كتاب داريم. پول 
می دهيم كتاب درس��ی ما را نقد كنند و عي��ب و ايرادها را به ما 
بگويند تا ايرادها را در س��ال های بعد اصاح كنيم. دوستان، اين 
كتاب ها را كاسوری كنيد و يك برگة سفيد كنارشان بگذاريد و 
اگر با كتاب موافقيد و يا نقدی داريد، چرايی اش را بنويسيد و آن را 
قبل از اجاس سال آينده به ما تحويل دهيد. ما به بهترين نوشته ها 

و پيشنهادهای جديد مديران و رؤسای مناطق جايزه می دهيم. 
درخواس��ت دوم من اين است رؤسای محترم شهرستان ها و 
مناطق حتماً به دوره های آموزشی عنايت بيشتری داشته باشند. 
كتاب مهم است، اما معلم مهم تر است. كتاب ما اگر هم خيلی 
عالی باش��د، به پای قرآن نمی رس��د. اگر خود قرآن باش��د، اما 
معلمش معلم نباشد، »و اليزيد الظالمين اال خسارا«. معلم مهم 

است. آموزش های مهارتی معلمان بسيار اهميت دارد. 
 مطلب آخر اينكه متون كتاب هاي درس��ی اول، دوم، ششم و 
بسته های آموزشی )برای دوم و ششم(، روی شبكة رشد به نشاني: 

قرار دارند و دوس��تان مي توانند استفاده كنند. هچنين، بستة 
هفت تاي��ی »دی وی دی« ب��رای دوم ابتدايی و هش��ت بس��تة 
دی وی دی، برای ششم ابتدايی شامل 40 ساعت فيلم راهنمای 
معل��م، يعنی راهنمای مصور، به تع��داد كل آموزگاران تحويل 

تمامی استان ها شده است. 

معلم، برنامه ريز درسی
گزیده ای از سخنان دکتر محی الدین بهرام محمدیان
در بیست و نهمین اجالس رؤسای آموزش و پرورش مناطق کشور

http://126.roshd.ir
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با نگاهی دقيق تر به جهان پيراموِن خود مشاهده خواهيم كرد 
كه جهان دائماً در حال تغيير، حركت و دگرگونی است؛ از زمين، 
خورش��يد، ماه و س��تاره ها گرفته تا ذرات كوچك درون هستة 
اتم. يكی از نمونه های ملموس تغيير و تحول كه هر سال تكرار 
می شود و همة ما آن را درك می كنيم، تغيير در فصول سال و 
تغييراتی اس��ت كه به تبع آن در گياهان و جانوران و آب و هوا 

مشاهده می كنيم.
در اين زمينه، فرا رسيدن فصل بهار هميشه به عنوان نماد بارز 
تغيير و حركت طبيعت مورد توجه اديبان و شاعران و هنرمندان 
ق��رار گرفته و هر يك به زبانی انس��ان ها را ب��ه الهام گرفتن از 
بهار طبيعت در جهت تغيير و نو شدن فراخوانده اند. بهار فصل 
ش��كوفايی و روييدن و سرس��بزی و درآمدن از پوس��تة سرد و 

تاريك زمستانی است. 
وقتی طبيعت از زمستان عبور می كند و به بهار وارد می شود 
و آن همه زيبايی و طراوت با خود می آورد، چرا انسان ها چنين 
نكنند و از پوس��تة سرد »خود« خارج نشوند و به عرصة رويش 
و پويش قدم نگذارند؟ آنچه در اينجا متفاوت اس��ت، اين است 
كه بهار طبيعت س��الی يك بار اس��ت و به خواست و ارادۀ خود 

طبيعت بس��تگی ندارد، اما بهار انسان ها می تواند هر روز اتفاق 
بيفتد. هر زمان كه انسان اراده كند، همان روز آغاز بهار اوست. 
همان طور كه دانه تا پوستة خود را نشكافد، به حركت و بالندگی 
نمی رسد، انسان نيز تا از پوس��تة »خود« بيرون نيايد، به رشد 
و بالندگ��ی نمی رس��د. تا وقتی در حصار خ��ود و منافع خود و 
اميال خود و س��اير محدوديت های »خود« گرفتاريم، دنيا برای 
ما بس��ی تنگ و تاريك می نمايد. گويی زنجيرهايي بر دست و 
پای روحمان بس��ته شده است كه امكان پرواز و رفتن به اوج را 
از ما می گيرد. اگر اين زنجيرها گشوده شود، حركت تكاملی آغاز 

می شود و درخت وجود انسان به ثمر می نشيند.
يكی از وظايف نظام آموزش��ی فراهم كردن ش��رايط رش��د و 
بالندگی دانش آموزان اس��ت؛ رشد در تمام جنبه های وجودی. 
بنابراي��ن، نظام آموزش��ی نيز بايد خ��ود را از ركود و س��كون 
خارج كند و در مس��ير حركت و پيش��رفت قدم گذارد تا بتواند 
پاس��خگوی نيازهای ذ ی نفعان خود باشد. بديهی است كه اين 
تغييرات بايد عمدتاً كيفی و محتوايی باشد و در موارد ضرورت، 

تغييرات شكلی و ساختاری را هم دربر گيرد.

به منظور فراهم س��اختن بستری مناسب برای ايجاد تغيير و 
تحول در نظام آموزش��ی در راستای ارتقای كيفی، در سال های 
اخير، اس��نادی در وزارت آموزش و پرورش توليد شده است كه 
از آن ها به عنوان اس��ناد تحولی نام برده می شود: »سند تحول 

بنيادين آموزش  و پرورش« و سند »برنامة درسي ملی«.
در سند تحول بنيادين، اهداف و راهكارهای اجرايی برای تحول 
كيفی در آموزش  و  پرورش در تمام زمينه ها به تفصيل بيان شده 
و در س��ند برنامة درسي ملی اهداف و جهت گيری های اساسی 

برنامه های درسی و محتواهای آموزشی تشريح شده است.
هم سوس��ازی برنامه ها و محتواهای آموزش��ی با اين اس��ناد، 
از مهرماه س��ال 90 در پاية اول ابتدايی آغاز ش��ده و در س��ال 
تحصيل��ی 92-91 در پايه های تحصيلی دوم و شش��م ابتدايی 
دنبال خواهد شد. در سال های تحصيلی بعد هم، در هر سال دو 
پايه مشمول اين هم سوسازی و تغيير قرار خواهد گرفت. اكنون 

ببينيم محورهای اين تغييرات چيست.

محورهای تغییر
در فصل چهارم از س��ند تحول بنيادين آم��وزش  و  پرورش، 
نخس��تين هدف كان بدين شرح تبيين ش��ده است: »تربيت 
انس��انی موحد، مؤمن و معتقد به مبدأ و معاد و آشنا و متعهد 
به مسئوليت ها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبيعت، 
حقيقت جو و عاقل، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستيز، جهادگر، 
شجاع و ايثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی انديش، 
واليت مدار و منتظر، تاش��گر در جه��ت تحقق حكومت عدل 
جهانی، با اراده و اميدوار، خودباور و دارای عزت نفس، امانت دار، 
دانا و توان��ا، پاك دامن و باحيا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به 
اخ��اق اس��امی، خاق و كارآفرين و مقتصد و ماهر، س��الم و 
بانش��اط، قانون مدار و نظم پذير و آمادۀ ورود به زندگی شايستة 

فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معيار اسامی.«

نگاهی گذرا به سند تحول بنیادین 
ضرورت تغیـــیر 

                                                                                     سعید قریشی
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پيام اين هدف برای نظام آموزشی اين 
است كه بايد شرايط را برای تربيت چنين 
انس��انی فراهم كند و ه��ر آنچه را الزمة 
تحقق چنين هدفی اس��ت مهيا سازد و 
هر مانعی را كه بر س��ر راه وجود دارد، از 

ميان بردارد.
در سند برنامة درس��ي ملی بر مبنای 
هدف فوق، راهكارهاي��ی برای تغيير در 
برنامه های درسی و محتواهای آموزشی 
ارائه شده است كه در اينجا به چند نمونه 

اشاره می كنيم.

از حافظه محوری به تفکر محوری
يكی از آفت های آموزشی كنونی تكية 
بي��ش از حد بر آموخته ه��ای حفظی و 
ارزشيابی های مبتنی بر حافظه است. اين 
ش��يوه ذهن دانش آموزان را از خاقيت 
و نوانديش��ی بازم��ی دارد و آموخته های 
حفظی آن ها نيز پس از مدتی به فراموشی 
سپرده می شود. برای برطرف ساختن اين 
آفت، در برنامه های جديد، بر پرورش قوۀ 
تعقل و تفكر در دانش آموزان تأكيد و به 
خاقيت و نوآوری بها داده می ش��ود. هم 
برنامه ريزان و مؤلفان كتاب های درسی و 
هم معلمان بايد به اين مهم توجه كنند و 
راهكارهای عملی برای اجرای آن بجويند.

از بی تفاوتی نسبت به ارزش ها 
تا ارزش مداری

نظام جمهوری اسامی نظامی مبتنی بر 
آموزه های اعتقادی، اخاقی و عملی دين 
مبين اسام است و نظام آموزشی آن نيز 
بايد بر مبنای همين آموزه ها شكل گيرد. 
ل��ذا توجه به ارزش ه��ای دينی و معارف 
الهی به منظور پ��رورش ابعاد اعتقادی و 
اخاقی دانش آموزان، بايد به عنوان يكی 
از محورهای تغيير مورد توجه قرار گيرد. 
ب��ر اين اس��اس در الگ��وی هدف گذاری 
برنامة درس��ي ملی، به دو عنصر ايمان و 

اخاق توجه ويژه شده است.

از پرورش یک بعدی تا تربیت همه جانبه
هر دانش آم��وز به عنوان انس��ان ابعاد 
وجودی گوناگونی دارد كه همة آن ها به 
پرورش و ش��كوفايی نياز دارند. انسان در 
دوران زندگ��ی خود دائماً در حال تعامل 
و ارتب��اط با خود، خدای خود و محيط و 
اش��يای اطراف اس��ت. محيط و اشيا هم 
شامل ديگر انس��ان ها و هم شامل ساير 
مخلوقات خداست. بنابراين، او نياز دارد 
كه نحوۀ صحيح تعامل و برقراری ارتباط 
با اين ها را ياد بگيرد و نظام آموزشی بايد 
زمينة اي��ن يادگيری ها را فراهم س��ازد. 
بدين منظور، الگ��وی هدف گذاری برنامة 
درس��ی ملی، به چه��ار عرص��ة ارتباط 
دانش آموز با خود، خ��دا، خلق و خلقت 
توجه می كن��د و دانش آم��وزان را برای 
برقراری رابطة درس��ت و سازنده با آن ها 

آماده می سازد.

از روش های کهنۀ تدریس به شیوه های
نوین یاددهی  �  یادگیری

ش��يوه های تدري��س صرف��اً كامی و 
توضيح��ی، ب��ه خص��وص در پايه های 
پايين تر، اكنون ديگر منسوخ شده است 
و كارايی چنداني ندارد. شيوه های نوين 
يادده��ی  � يادگيری با تعام��ل، بحث و 
گفت و گو، پرس��ش و پاس��خ، بهره گيری 
از وسايل س��معی و بصری و استفاده از 
منابع گوناگون يادگيری همراه است كه 
در نتيج��ه آموزش را از حالت يكنواختی 
و كس��ل كنندگی خارج می سازد و شوق 
و نش��اط يادگي��ری را در دانش آم��وزان 
می افزاي��د. امروزه رايان��ه در كاس های 
درس می تواند كار چند وس��يلة متعدد 
كمك آموزشی از قبيل اورهد، پروژكتور 
اس��ايد، ضبط صوت و پوس��تر را انجام 
دهد؛ ب��ه اضاف��ة توانمندی های ديگری 
كه دارد. برنامة درس��ی ملی بر استفادۀ 
معلم��ان از اين وس��ايل و غنی س��ازی 

تدريس تأكيد می كند.

از چهاردیواری کالس 
تا محیط های متنوع یادگیری

تصور س��نتی از مدرسه، محدود شدن 
معلم و دانش آموز در محيطی بس��ته به 
نام كاس اس��ت كه همه چي��ز در آنجا 
اتف��اق می افت��د. اما ام��روزه كاس های 
درس توس��عه  يافته و گوي��ی ديوارهای 
آن ها برداشته ش��ده است. از ديد برنامة 
درس��ی ملی، محيط يادگيری عاوه بر 
كاس درس، ش��امل فض��ای مدرس��ه، 
كتاب خانة مدرس��ه، محيط های طبيعی 
مانند پ��ارك و مزرع��ه، محيط های كار 
و توليد، اماكن فرهنگ��ِی محات مانند 
مس��اجد، كانون های فرهنگ��ی، موزه ها، 
فرهنگ س��راها و هم��ة جامعه اس��ت و 
دانش آموزان بايد به گونه ای تربيت شوند 
كه بتوانند از همة اين محيط ها به عنوان 
كاس درس به��ره گيرند و هر روز نكتة 

تازه ای بياموزند و به قول سعدی: 
مرد بايد كه گيرد اندر گوش 
ور نوشته است پند بر ديوار

از کتاب درسی به منابع متنوع یادگیری
با گس��ترش امكانات سمعی و بصری 
و ورود رايانه ها به محيط های آموزشی، 
ديگ��ر نمی توان كتاب درس��ی را منبع 
منحص��ر به فرد يادگيری دانس��ت. در 
كنار كتاب درسی، كتاب كار و تمرين، 
كتاب ه��ای كمك آموزش��ی و مكمل، 
لوح های فش��رده، فيلم های آموزش��ی 
و پايگاه ه��ای علم��ی و آموزش��ی در 
اينترنت ني��ز به عنوان منابع يادگيری، 
در دس��ت رس قرار گرفته اند. ما بايد به 
دانش آموزان ياد بدهي��م كه چگونه از 
اي��ن منابع متنوع اس��تفاده كنند و به 
يادگيری خود غنا بخش��ند. به عبارت 
ديگ��ر، بايد آن ه��ا را ب��رای يادگيری 
مادام العم��ر آماده كني��م. توجه به اين 
موض��وع، يكی ديگر از تأكيدات س��ند 

برنامة درسی ملی است.

دانش آموزان پایه ء ششم ابتدایی
چه ویژگی های روانی دارند؟
چگونه می توان آن ها را با این تغییر تازه منطبق کرد؟

روان شـناسی ششمی ها
سعید بی نیاز
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

از انباشت ذهن به انجام دادن کار و عمل
همان ط��ور كه قبًا اش��اره ش��د، تكية 
بيش از حد ب��ر آموزش های حافظه ای و 
انباش��ت ذهنی، آموزش را از كارايی دور 
می كند. در اي��ن روش دانش آموزان قادر 
نخواهن��د بود آنچه را آموخته اند در عمل 
به كار گيرند و در زندگی از آن اس��تفاده 
كنند. برنامة درس��ی ملی يكی از عناصر 
الگوی هدف گذاری را كار و عمل در نظر 
گرفته و هدفش آن است كه دانش آموزان 
به گونه ای تربيت ش��وند كه يادگيری را 
مقدمه ای برای عمل كردن و انجام دادن 
بدانند و بكوش��ند بين محيط مدرس��ه و 
محيط واقع��ی زندگی پيوند برقرار كنند. 
ح��وزۀ يادگي��ری كار و فناوری به همين 
منظ��ور در برنامه های درس��ی گنجانده 
شده است. در س��اير برنامه های درسی و 
محتواهای آموزش��ی نيز باي��د بر اين امر 
تأكيد ش��ود و معلمان در هنگام تدريس، 
س��عی در ايجاد ارتباط بين كاس درس 
و محي��ط واقعی زندگ��ی را وجهة همت 

خويش قرار دهند.

سخن آخر
خداون��د در آي��ة 11 از س��ورۀ رع��د 
می فرماي��د: »اِنَّ اهلل اليغيُر ما بِقوٍم حتی 
يغّيروا ما بِانُفِس��ِهم«: خداوند سرنوش��ت 
قومی را تغيير نمی دهد، مگر اينكه آن ها 

خود وضعشان را تغيير دهند.
حقيق��ت اين اس��ت كه اگر م��ا طالب 
تحول در كيفيت نظام آموزش��ی هستيم 
و می خواهيم نس��ل آينده را نسلی مؤمن 
و توانمن��د و دارای ويژگی های مورد نظر 
س��ند تحول تربيت كني��م، بايد زمينه را 
برای تحقق محورهای تغيير كه به بعضی 
از آن ها اش��اره كرديم فراهم س��ازيم و از 
اين فرصت طايی برای هر چه بهتر اجرا 
كردن مفاد اس��ناد تحولی بهره گيريم تا 
نسلی درخور نظام جمهوری اسامی ايران 

تربيت كنيم.

از دید برنامۀ 
درسی ملی، محیط 
یادگیری عالوه بر 
کالس درس، شامل 
فضای مدرسه، 
کتاب خانۀ مدرسه، 
محیط های طبیعی 
مانند پارک و 
مزرعه، محیط های 
کار و تولید، اماکن 
فرهنگِی محالت 
مانند مساجد، 
کانون های فرهنگی، 
موزه ها، 
فرهنگ سراها
 و همۀ جامعه 
است

سال تحصیلی 92-1391، برای همۀ کسانی که در مدرسه  های ابتدایی کار 
یا تحصیل می  کنند، سال متفاوتی است. اما بیشترین تفاوت را دانش  آموزان 
و معلمان پایۀ تازه تأسیس ششم ابتدایی تجربه می  کنند. معلمان این پایه 
از بین معلمان دورة ابتدایی انتخاب شده  اند و دانش  آموزان این پایه برای 
اولین بار نقشی می  گیرند که چندین دهه است دانش  آموزی آن را تجربه 
نکرده است: »ششمی بودن«. این فضای تازه، از لحاظ روان  شناختی، اگر با 
پیش  بینی  ها و پیش  گیری  های درستی همراه باشد می  تواند مثبت و بالنده 
باشد، وگرنه احتمال بروز مشکالت متعدد، هم در میان دانش  آموزان و هم 

حتی بین معلمان، کم نیست. 
در این نوشته، هم شمایی کلی از ساختار روانی دانش  آموزانی که در سن 
ششم ابتدایی قرار دارند ارائه می  دهیم و هم سؤال  هایی را که ممکن است به 
خاطر تغییر نقش بچه  ها در ذهنشان پیش آید مرور کرده  ایم. دست آخر هم 

گفته  ایم که چطور می  شود از این دوران گذار بدون آسیب گذشت. 
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در اين بخش به مسائل دانش  آموزان می  پردازيم. راه  حل هر 
كدام را نيز در بخش بعد می  آوريم.

چرا من به دورة باالتر نرفتم؟
اگر ششم ابتدايی  ها يك سال زودتر به دنيا می  آمدند، سال 
گذشته دانش  آموز سال اول راهنمايی و حاال دوم راهنمايی 
می  بودن��د. اينكه آن  ها در زمان خ��ود، اولين دانش  آموزانی 
هستند كه اين پايه را تجربه می  كنند، می  تواند احساسات 
متفاوتی را در آن  ها به وجود آورد. بعضی از اين احساس��ات 
منفی هس��تند. مثًا »احساس ضرر كردن به خاطر نرفتن 
به دورۀ باالتر«، يكی از احساس��ات هيجان ساز در بين تازه 

ششمی  ها خواهد بود.
نکند من هم موش آزمایشگاهی شده باشم؟

تغييرات پی در پی در نظام آموزشی، كتاب  های درسی و 
شيوه  های ارزشيابی ممكن است در دانش  آموزانی كه چندان 
ب��ه داليل نظام  مند اين تغييرات آگاه نيس��تند، باور رايج و 
ايرانی »موش آزمايشگاهی بودن« را شكل دهد. مخصوصاً 
اينكه از قضا اين دانش  آموزان، اولين كسانی هستند كه بايد 

يكی از بزرگ  ترين تغييرات آموزشی را تجربه كنند.  
نکند از پسش بر نیایم؟

ذات تغيير استرس  آور اس��ت. در جديدترين طبقه  بندی 
اختاالت روانی انجمن روان  پزش��كی آمريكا2، طبقه  ای به 
نام اختال انطباقی اضافه ش��ده اس��ت. دليل اين اختال، 
دقيقاً تجربة تغيير شديد در سبك زندگی است. از آنجا كه 
هم پاية ششم ابتدايی و هم سرفصل  های درسی  اش تازه  اند 
و پ��در و مادره��ا و دانش  آموزان قبلی چي��زی در موردش 
نمی  دانند، ممكن اس��ت دانش  آموزان، مخصوصاً در ابتدای 

سال تحصيلی، احساس كنند كه نكند از پس آن برنيايند.

با موج تغییر چه کنیم؟
برای سه مسئلة احتماالً رايجی كه در بخش قبل گفتيم، 

راه  حل  هايی وجود دارد.
احساسات مثبت را جانشین احساسات منفی کنید!
نقش شش��م ابتداي��ی می  تواند احساس��ات متناقضی به 
وجود آورد. احس��اس خسران به خاطر نرفتن به دورۀ باالتر 
و احس��اس افتخار به خاطر پيشرو بودن در تجربه  ای تازه و 
»بزرگ  تر مدرسه« بودن. شما می  توانيد در همان جلسه  های 
اول درس، درب��ارۀ اين احساس��ات صحبت كنيد. بعد روی 
بخش  های مثبت اين احساس��ات تأكيد و آن  ها را جانشين 

احساس منفی خسران كنيد.
به باور »موش آزمایشگاهی بودن« دامن نزنید!

بعض��ی از معلم  های آم��وزش و پرورش خودش��ان گزارۀ 
»هر كس��ی كه موج اول تغيي��رات را تجربه می  كند، موش 
آزمايش��گاهی برنامه  ريزهای نظام آموزشی اس��ت« را باور 

دارند. اين باور ممكن اس��ت در مي��ان معلم  های پاية تازه 
تأسيس ششم ابتدايی نيز وجود داشته باشد، چون خودشان 
هم در معرض موج اين تغييرات هس��تند. قبل از همه بايد 
خودتان باور داشته باشيد كه در معرض اين تغييرات بودن 
هميشه هم بد نيس��ت، اما حتی اگر اين را باور نداريد و به 
اجبار معلم شش��م ابتدايی ش��ده  ايد، در كاس به آن دامن 
نزنيد. دانش  آموزان به شدت از باور معلم تأثير می  پذيرند و 
دامن زدن به باور »موش آزمايش��گاهی بودن« در نهايت به 
ضرر خود دانش  آموزان و حتی خود معلم است. چون كسی 
كه حس می  كند موش آزمايش��گاهی شده است، چه برای 
درس خوان��دن و چه برای درس دادن، انگيزۀ كمتری دارد. 
در نهايت يك س��ال تحصيلی با احس��اس نارضايتی مزمن 
برای دانش  آموزان و معلم باقی می  ماند؛ احساس��ی كه اگر 

نگوييم می  تواند مثبت باشد حداقل می  تواند منفی نباشد. 
به بچه  ها اطمینان دهید که تکلیف سختی در پیش 

ندارند
در مورد اس��ترس تغيير با بچه  ها ح��رف بزنيد. بگذاريد 
نگرانی  هايش��ان را دربارۀ پايه، نقش و مواد درس��ی تازه در 
كاس مطرح كنن��د. با آن  ها دربارۀ اف��ت مقطعی در پاية 
اول راهنماي��ی نظام قبلی آموزش��ی حرف بزنيد و به آن  ها 
اطمينان دهيد كه اين تغيير برای رفع مشكل افت مقطعی 
به وجود آمده و سرفصل  های درسی ساده  تر از اول راهنمايی 
قديم خواهد بود. ضمن اينكه می  توانيد خاطرۀ چند نس��ل 
قبل از پاية شش��م ابتدايی را تعريف كنيد تا آن  ها اطمينان 
پيدا كنند كه نقشش��ان قبًا هم توس��ط چند نسل تجربه 
ش��ده اس��ت و خيلی  ها با وجود امكانات محدود از پس آن 

برآمده  اند.  

پی نوشت
1. واح��د مركزی خب��ر. كنفرانس خب��ری رييس وقت س��ازمان نظام 
روان شناسی و مشاوره. دكتر غامعلی افروز. 1389/8/18. گزارش مفصل 
جام جم در مورد ديدگاه های متفاوت در اين مورد با عنوان كاهش س��ن 

بلوغ عاطفی در ايران:
http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum  
=100849741889

DSM-IV-TR .2 بازنگری چهارمين ويرايش كتابچة تش��خيص و درمان 
اختاالت روانی. DSM را انجمن روان شناس��ی آمريكا منتشر می كند و 
اختال انطباقی در جديدترين ويرايش منتش��ر شدۀ آن در سال 2000 
اضافه ش��ده است. »پيدايش نشانه های هيجانی و رفتاری در واكنش به 
يك يا چند عامل استرس زای قابل شناسايی، ناراحتی شديد فراتر از حد 
انتظار از مواجهه با اين عوامل اس��ترس زا و اختال در كاركرد ش��غلی يا 

تحصيلی«، سه نشانة اين اختال هستند.

دانش  آموزان 
به شدت از 

باور معلم تأثیر 
می  پذیرند و 

دامن زدن به 
باور »موش 

آزمایشگاهی 
بودن« در نهایت 

به ضرر خود 
دانش  آموزان و 

حتی خود معلم 
است

بچه  های شش��م ابتدايی از قضا در سن حساسی هستند؛ 
س��نی كه هم بلوغ جسمِی پيش آمده يا در راه ذهنشان را 
درگير می  كند و هم توانايی  های ش��ناختی و عقانی آن  ها 
وارد مرحلة تازه  تری می  ش��ود. ب��ه همين خاطر، قبل از هر 

موضوعی، به مسائل روانی رايج اين سن می  پردازيم.

 تفکر انتزاعی
چندان نمی  توان با قاطعيت سن دقيقی برای خارج شدن 
بچه  ه��ا از مرحل��ة تفكر عينی و ورودش��ان به مرحلة تفكر 
انتزاعی قائل شد. اما بيشتر متن  های روان  شناختی، از سنين 
11 تا 12 س��الگی به عنوان اين دورۀ گذار ياد می  كنند. در 
مرحلة تفكر عينی � يعنی مرحله  ای كه بچه  ها تا پاية پنجم 
ابتداي��ی در آن بوده  اند � دانش  آموزان به ش��يوه  های عينی 
مسائلش��ان را حل می كنند؛ يعنی در تفكرش��ان از دنيای 
محس��وس و قابل ديدن كمك می گيرن��د. مثًا برای اينكه 
متوجه شوند چوب پنبه روی آب می ماند، حتماً بايد آن را 
روی آب بيندازن��د و ببينند، وگرنه قوانين فيزيكی دردی از 
آن  ها درمان نمی كند؛ چون هنوز نمی توانند علت نظريه ها و 
قوانين را درك كنند. آن  ها می توانند كنش متقابل ماهی و 
گياه را در يك اكوسيستم كوچك مثل آكواريوم بفهمند اما 
نمی توانند نظرية عمومی  اكوسيستم ها را بفهمند. علت اين 

مسئله، وارد نشدن به مرحلة تفكر انتزاعی است. 
ام��ا در مرحلة تفكر انتزاعی � يعن��ی همان مرحله  ای كه 
شش��م ابتدايی  ها در حال ورود به آن هس��تند � دانش  آموز 
می تواند ف��رض كند كه فان احتمال می تواند اتفاق بيفتد 
يا نيفتد. ب��رای همين مثًا می  تواند از Xها و Yها به جای 
اعداد واقعی استفاده كند و آن  ها را قابل تعميم به هر مسئلة 

مشابهی بداند.
در تفكر انتزاعی، دانش  آموز برای حل يك مسئلة تركيب 
شيميايی، حتماً الزم نيست كه در آزمايشگاه شيمی  مواد را 
با هم تركيب كند تا ببيند چه اتفاقی می افتد )تفكر عينی(، 
بلكه با حل مسئله روی كاغذ، می تواند حدس بزند چه فعل 

و انفعاالتی رخ می دهد. 
اين  ها را گفتيم تا يادتان باشد، تفكر بچه  های ششم ابتدايی 
با بچه  های پنجم ابتدايی تفاوت  های بنيادين دارد و ش��ما، 
هم در انتقال مفاهيم درسی و هم برای آموزش مهارت  های 
زندگی، می  توانيد از تفكر انتزاعی آن ها هم كمك بگيريد. 

 بلوغ 
براساس آخرين تحقيقات1، ميانگين سن بلوغ جنسی در 
ايران در پسرها از 16 به 12 و در دخترها از 14 به 10 سال 
كاهش يافته است. بنابراين، احتمال اينكه هم دختران و هم 
پس��ران پاية ششم ابتدايی درگير مسائل بلوغ شوند، بسيار 

است. اين مسئله در مورد پسران ششم ابتدايی � كه احتمال 
بالغ شدنش��ان در همان پاية شش��م ابتدايی وجود دارد، از 
دختران بغرنج  تر است. احتماالً معلم  های خانم دورۀ ابتدايی 
تجربة روبه  رو ش��دن با دختران تازه بالغ در پايه  های چهارم 
يا پنجم ابتدايی را داش��ته  اند، اما برای معلم  های مرد دورۀ 
ابتدايی، ديدن تازه بالغان ساِل ششم، مسئلة تازه  ای خواهد 
بود. بنابراين، اطاع داش��تن از بلوغ جسمی و انواع زودرس 
و ديررس آن و مس��ائل حاشيه  ای روان شناختی آن، الزم و 
ضروری است. در اين باره هم بحث  ها فراوان است كه در اين 
مقاله نمی  گنجد. اما كتاب  ها و مقاله  های بس��ياری در مورد 
بلوغ نوجوانان و مهارت  هايی كه معلم  ها برای روبه  رو ش��دن 
با آن الزم دارند به فارس��ی نوشته شده است كه خواندشان 

نياز را رفع می  كند. 

 هویت  یابی
دانش  آموزان ششم ابتدايی در آستانة ورود به سن نوجوانی 
هستند. سن ورود به نوجوانی، براساس جديدترين يافته  های 
روان  شناختی، در دخترها 11 سالگی و در پسرها كمی ديرتر 
يعنی بين 11 و 12 سالگی است. نوجوانی با خودش مسائل 
بسياری می  آورد. نوجوان  ها به خاطر احساس آسيب  پذيری 
ش��ديد، تندمزاج  ت��ر از كودكان هس��تند. ب��ه خاطر اينكه 
نقشش��ان نه آزادی  های كودكانه را دارد و نه مس��ئوليت  ها 
و اختيارات بزرگ  س��االنه را، سردرگم  اند. مهم  تر از همه، در 
مورد »هويت« خودش��ان درگيری ذهن��ی دارند. مايه  های 
اصلی سؤال  های »از كجا آمده  ام، آمدنم بهر چه بود؟« و »به 
كجا می  روم آخر؟« در همين اوايل نوجوانی شكل می  گيرد. 
الزم است كه معلم  های دورۀ راهنمايی، هم دليل تندمزاجی 
و سردرگمی  های بچه  ها را بدانند و هم به دانش  آموزان اين 
دوره اجازه دهند دغدغه  های هويتی  شان را در كاس يا در 
خلوت  های دو نفرۀ دانش آموز � معلم مطرح كنند. معموالً 
دانش  آموزها در اين س��ن از معلم  ها به عنوان منبعی برای 
راهنمايی گرفتن و حل بحران هويتی  شان استفاده می  كنند. 
اما ممكن اس��ت به خاطر تندمزاجی يا تفاوت نگاه نس��لی 
كه دانش  آموز به آن متعلق اس��ت با نس��لی كه معلم به آن 
تعلق دارد، اين بحث  های هويتی به جدلی اساسی بدل شود. 
داشتن دانش دربارۀ اين دغدغه  ها، به معلم كمك می  كند كه 

اين جدل  ها را به مذاكره تبديل كند.

مسائل خاص »تازه ششمی  ها«
غير از مسائلی كه به سن دانش  آموزان ششم ابتدايی مربوط 
می  ش��ود، بعضی از مشكات به اين خاطر پيش می  آيد كه 
نقش ششم ابتدايی، نقش تازه  ای است كه هم دانش  آموزان 
و هم معلم  های اين پايه، برای اولين بار آن را تجربه می  كنند. 

نقش ششم 
ابتدایی می  تواند 
احساسات 
متناقضی به وجود 
آورد. احساس 
خسران به خاطر 
نرفتن به دورة 
باالتر و احساس 
افتخار به خاطر 
پیشرو بودن در 
تجربه  ای تازه و 
»بزرگ  تر مدرسه« 
بودن
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کلیدواژه ها: برنامة درسي ملي، تحول 
بنيادين، نقشة راه. 

تحقق اهداف متعال��ي نظام جمهوري 
اسامي ايران كه زمينه ساز حركت نظام 
آموزشي به سوي پرورش انسان خليفه اهلل 
اس��ت. تنها از طريق آموزش و پرورشي 
هدفمند، پويا، فعال و بانشاط امكان پذير 
خواهد بود. با اين ديدگاه، س��ؤال اساسي 
اين اس��ت كه: از كجا بايد شروع كرد؛ از 
تغيير در س��اختار نظام آموزشي؟ اصاح 
برنامه و محتوا؟ بازآموزي نيروي انساني 

و مديريت؟ يا همة اين ها؟
تعم��ق در مفه��وم تح��ول بنيادي��ن، 
مستلزم ترسيم راه روشن و تدوين طرح 
جامعي مبتني بر نظام فلس��في تعليم و 
تربيت اس��امي است؛ به طوري كه همة 
بخش هاي آموزش و پرورش را در نگاهي 
جامع و منس��جم، متناس��ب با شتاب و 
سرعت پيش��رفت هاي علمي، فناورانه و 
تحوالت اجتماعي و فرهنگي جامعه مورد 
ماحظه قرار دهد. در سند تحول بنيادين 
آم��وزش و پ��رورش،1 تحول در ش��ش 
زيرنظام آموزش و پ��رورش به عنوان راه 

چاره مطرح شده است. كه عبارت اند از:
1. برنامة درسي ملي؛ 

2. تربيت معلم و تأمين منابع انساني؛ 
3. راهبري و مديريت؛ 

4. تأمين و تخصيص منابع مالي؛ 
5. تأمين فضا، تجهيزات و فناوري؛ 

6. پژوهش و ارزشيابي. 
اكنون برنامة درس��ي ملي براس��اس 
فلسفة تعليم و تربيت اسامي به عنوان 
اولي��ن و مهم تري��ن س��ند از مجموعه 
اس��ناد تحولِي زيرنظام ه��اي آموزش و 

پرورش توليد شده است.

نقشۀ راه
همان طور كه مي دانيد، برنامة درس��ي 
ملي همانند نقشة ساختن يك بنا، طرح 
اجراي يك پژوهش يا... است؛ طرحي كه 
مشخص مي كند دانش آموزان در مدرسه 
و ساير محيط هاي يادگيري به چه هدف و 

منظوري بايد ياد بگيرند، و چه چيزهايي بايد 
ياد بگيرند و در زندگي به كار برند؟ اولويت 
با كدام صاحيت ها و حوزه هاي يادگيري 
است؟ به چه ميزان، در چه زماني، كجا و 
چگونه بايد ياد بگيرند، معلمان و مربيان 
با چه روش هايي بايد ش��رايط يادگيري را 
تسهيل كنند، پيشرفت ياددهي و يادگيري 
و پيامدهاي آن چگونه سنجش و ارزشيابي 
مي شود؟ سهم استان ها، مناطق آموزشي 
و مدارس در برنامه ريزي چيست؟ برنامة 
درس��ي ملي به پرسش هايي از اين قبيل 
پاس��خ مي دهد. در يك جمل��ه: طرح یا 
چارچ�وب محتوای�ي کالن یادده�ي و 
یادگی�ري در مدرس�ه را معی�ن مي کند. 
برنامة درس��ی ملی از چند عنصر اصلي و 
مجموعه اي از عناصر فرعي تشكيل شده 
كه شناخت آن ها براي مخاطبان و مجريان 
آن يعني كارشناسان، برنامه ريزان درسي 
و مؤلفان و توليدكنندگان مواد درس��ي و 
تربيتی و در درجة دوم معلمان و مديران 

آموزشي، كاماً ضروري است. 

عناصر برنامۀ درسی
نخس��تين عنصر اصلي هدف اس��ت. 
يكي از پرسش هاي اساس��ي در هر نظام 
تربيتي، ويژگي ها و مختصات خروجي آن 
نظام اس��ت. اينكه نظام آموزش و پرورش 
ما درصدد دستيابي به كدامين انسان و با 
چه معيارها و كيفيتي است، پرسش مهمي 
است كه شايد همة تاش فلسفة تعليم و 
تربيت براي ترسيم آن و به منظور تحقق آن 
صرف مي شود. توجه به اين نكتة مهم، اگر 
به درستي و مطابق الگويي جامع و كارامد 
استنباط و تبيين شود، خود جهت دهنده 
و تعيين كنندۀ نقاط اساسي فرايند مطلوب 

آموزش و پرورش خواهد بود.
در حال حاضر، سند برنامة درسي ملي 
با لحاظ مباني فلسفي و علمي مورد قبول 
در منظومه هاي معني دار و قابل ارزشيابي، 
اهداف كلي و دوره هاي تحصيلي را پيش 
روي مخاطبان و مجريان قرار داده است.

دومين عنصر اصلي محتواس��ت. بدون 
ترديد مهم ترين بستر و فرصت انديشيدن، 
ايجاد باور، كس��ب علم و معرفت، رعايت 
اخاق الهي و عمل صالح در دانش آموزان 
را محتوا فراهم مي كند. در واقع، حوزه هاي 
يادگيري يازده گانه كه تفكر و حكمت، كار 
و فن��اوري، و آداب و مهارت هاي زندگي 
از م��وارد جدي��د آن اس��ت و همين طور 
صاحيت هاي مشترك را، مطابق با اصول 
تعيين ش��ده در برنامة درسي ملي، بايد 
به طور كارامد و مؤثر س��ازمان دهي كرد 
و مطمئن ش��د كه دانش آموزان با اتكا به 
آموخته هايشان در مدرسه و محيط هاي 
متنوع يادگي��ري، قادر خواهن��د بود در 
مسائل و موقعيت هاي واقعي زندگي فردي 

و اجتماعِي حال و آينده، موفق باشند.
عنصر س��وم روش اس��ت. محت��وا، هر 
قدر متناس��ب، متوازن و جامع انتخاب و 
سازمان دهي شود، بدون اعمال شيوه هاي 
مناس��ب و متنوع ياددهي و يادگيري، در 
وجود دانش آموزان دروني و به عمل تبديل 
نمي شود. اين در حالي است كه از طريق 
تس��هيل شرايط طبيعي رش��د و مطابق 
فطرت انس��ان، ويژگي هاي انديشه ورزي، 

مؤم��ن ب��ودن، عالم، عام��ل و متخلق به 
اخاق الهي بودن در دانش آموزان رش��د 
مي كند. به طوري كه هر متربي متناسب با 
موقعيت خود مي تواند نسبت به خويشتن، 
خداون��د متعال، خل��ق و خلقت به درك 
مطلوب برسد و به مسئوليت هاي خود، به 

نحو احسن، عمل كند.
اس��ت.  ارزش�یابي  چه��ارم  عنص��ر 
بي اطاعي برنامه ري��ز، معلم و يادگيرنده 
از وضع و نتيجة يادگيري و ميزان رش��د 
استعدادها، از جمله كاستي ها و آسيب هاي 
ه��ر نظام برنامه ريزي درس��ي اس��ت. در 
حالي كه اطاع از ميزان محقق ش��دن يا 

نشدن هدف هاي يادگيري و رشد، مسائل 
و مش��كات فرايند يادگيري و همچنين 
قّوت ه��ا و جنبه هاي مثبت اين فرايند، از 
لوازم اصلي رهب��ري ياددهي و يادگيري 
اس��ت كه از طريق ارزش��يابي به دس��ت 
مي آيد. در صورت بي توجهي به ارزشيابي، 
برنامه هاي درسي پيشرفت نخواهند كرد. 
اگر براي برنامة درس��ي حي��ات و مرگی 
تصور كني��م، اين دو به انج��ام دادن و يا 
انجام ندادن ارزشيابي بستگي دارند. اگر به 
موقع از مسائل و مشكات يادگيري مطلع 
نشويم، به تدريج موانع بزرگ تر مي شوند 
و برنامه را از موجوديت معمولي و اثرگذار 
خ��ود خارج مي س��ازند؛ اين حالت همان 

مرگ برنامة درسي است.
برنامة درسي ملي عناصر و اجزاي ديگري 
هم دارد كه با توجه به عناصر اصلي تبيين 

مي ش��وند و در كيفيت آن ها تأثير دارند: 
مباني فلسفي و علمي )هستي شناختي، 
و  معرفت ش��ناختي  انسان ش��ناختي، 
ارزش ش��ناختي كه به عنوان عرصه هاي 
اصل��ي نگاه فلس��في، و روان ش��ناختي و 
جامعه ش��ناختي عرصه هاي علمي تلقي 
مي ش��ود(؛ اصول عام حاكم بر برنامه هاي 
درس��ي و تربيت��ي )داللت ه��اي مباني و 
معيارهاي اساس��ي ناظر به اجراي تمامي 
عناصر برنامة درسي ملي(؛ رويكرد )برگرفته 
از مباني و جهت گيري كلي برنامة درسي 
ملي كه همان شكوفايي گرايش هاي الهي 
در انس��ان و به بيان ديگ��ر فطرت گرايي 

توحيدي است(؛ س��اختار و زمان )كه به 
عنوان ظرف و وس��يله براي تحقق اهداف 
برنامه تلق��ي مي ش��ود( و در آخر، اصول 
حاكم بر اجرا، فرايند توليد برنامه ها و مواد 
و رسانه هاي درسي و تربيتي، به طوري كه 
عيني ترين محصول آن كتاب درسي است 
و همچنين ارزشيابي از برنامه. عناصر اصلي 
و فرعي پيوند بس��يار قوي و معناداري با 
يكديگر دارند و مجموعاً استحكام و انسجام 
برنامة درس��ي را در چارچوبی ملي، براي 
حفظ استانداردها و اطمينان از اينكه همة 
دانش آموزان به س��طح مطلوبي از اهداف 

دست مي يابند، تحقق مي بخشند.
پی نوشت

1. سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )آذر ماه 
1390(. شوراي عالي انقاب فرهنگي. راهبردهاي 

كان )بند 3 از فصل 5(.

برنامة درسي 
ملي همانند 
نقشة ساختن 
يك بنا، طرح 
اجراي يك 
پژوهش يا... 
است؛ طرحي كه 
مشخص مي كند 
دانش آموزان 
در مدرسه و 
ساير محيط هاي 
يادگيري به چه 
هدف و منظوري 
بايد ياد بگيرند، 
و چه چيزهايي 
بايد ياد بگيرند

نگاهی به 
درسی ملیبر 

نقشه ء راه
           سيد امير رون

نامهء

راهبري و 
مديريت

تأمين فضا، 
تجهيزات و فناوري

پژوهش و 
ارزشيابي

تربيت معلم و
تأمين منابع انساني

تأمين و تخصيص 
منابع مالي

فلسفة تربيت

فلسفة تربيت رسمي و عمومي )آموزش و پرورش(

راهنماي برنامة درسي حوزه هاي يادگيري

توليد مواد و رسانه هاي درسي و تربيتي
)كتاب درسي، راهنماي معلم و...(

چارچوب برنامة درسي دوره هاي تحصيلي

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

نمودار جایگاه برنامۀ درسي ملي 
در اسناد تحول بنیادین 
آموزش و پرورش

برنامة درسي 
ملي
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تحوالت قرن بيس��ت و يك��م، به ويژه 
تحول در حوزۀ علوم و فناوري و پيدايش 
نظريه ه��اي جدي��د در زمين��ة رش��د و 
يادگيري، تحول در س��اختار و محتواي 
برنامه ها را امري ضروري و اجتناب ناپذير 
كرده اس��ت. از آنجا كه اتخاذ تصميمات 
در اي��ن زمينه در س��طح مل��ی تأثيرات 
تعيين كننده ای در زندگی حال و آيندۀ 
دانش آموزان خواهد داش��ت، لذا هرگونه 
تصميمی بايد ب��ا مطالعة نيازهای آينده 
و نيز ويژگی های رشدی كودكان گرفته 
ش��ود، تا برنامه ريزی ها اثربخشی الزم را 
برای پاس��خگويی به نيازهای رو به رشد 

دانش آموزان داشته باشند.
كودكان در طول عمر از نظر جسمانی، 
شخصيت، اجتماعی � هيجانی، شناختی 
)تفك��ر( و زبان رش��د می كنن��د و از اين 
طريق با محيط خود س��ازگار می شوند. 
روان شناس��ان طی س��ال های متمادی 
در اين خصوص كه آيا رش��د تحت تأثير 
عوامل زيس��تی اس��ت يا تجربه و عوامل 
محيطی، اختاف نظر داشته اند. اما امروزه 
روان شناس��انی مثل بِرك )2003( بِرك، 
بی، وبويد )2003( كوك و كوك )2005( 
فاي��س و مارتي��ن )2000( معتقدند كه 
طبيعت و تربيت، برای تأثيرگذاری بر رشد، 
با يكديگر تركيب می شوند، به طوری كه 
در برخی جنبه ها مثل رش��د جسمانی، 
عوامل زيستی نقش بيشتری ايفا می كنند 
و در جنبه های ديگر نظير رش��د اخاقی 

عوامل محيطی نقش قوی تری دارند. 

با وجود اختاف نظرهای ذكر شده، اغلب 
روان شناسان به هنگام توضيح دربارۀ رفتار 
كودكان، نقش هر دو دسته � عوامل فطری 
و تجرب��ی � را در مورد رش��د می پذيرند 
)اس��اوين، 2006(. براس��اس مطالعات 
نظري انجام شده در سند تحول راهبردی1، 
تحوالت رشدي، تحوالتي تدريجي و چند 
وجهي اس��ت و در تمام افراد مشتركاتی 
دارد و به تصميم گيرندگان اجازه می دهد 
براساس آن ها سطوح و مقاطع كليدي را 
در نظام هاي آموزشي تعيين كنند. اما بايد 
دانست كه دانش آموزان در مسير رشد در 
ابعاد گوناگون، توانمندي هاي متفاوتي را 
در مقاطع زمان��ي و در مراحل متعدد به 
نماي��ش مي گذارند و عملكرد آنان در هر 
مرحله تابع شرايط تربيتي خاصي است. 
عاوه بر اين، فرايند رشد انعطاف پذير است 
و تحت تأثير شرايط اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی فرد نيز قرار دارد. از اين رو ضروري 
است ساختار نظام آموزش��ي به گونه اي 
طراحي ش��ود كه يادگيرندگان، متناسب 
با ظرفيت ها و توانايي ه��اي خود، امكان 
طي دوره های تحصيلی را با سرعت هاي 

متفاوت داشته باشند. 
عاوه ب��ر صاحب نظران تعليم و تربيت 
و روان شناس��ان رشد، در سال هاي اخير، 
جامعه شناس��ان آم��وزش و پ��رورش و 
اقتصاددانان نيز موضوع تعيين س��اختار 
نظام آموزش��ي را مورد توجه قرار داده اند؛ 
چرا كه بحث دربارۀ س��اختار آموزشي، از 
يك سو، به لحاظ مراحل رشد و تربيت، و 

زمان و چگونگي برخورداري فرد از تعليم و 
تربيت در هر دوره و از سوي ديگر، به دليل 
ارتباط فارغ التحصيان دوره هاي آموزشي 
ب��ا جامعه، ب��ازار كار، اش��تغال و ورود به 
دوره هاي تحصيلي باالتر، از مسائل اساسي 
و بنيادين نظام هاي آموزش��ي بوده است. 
تغيير ساختار آموزش��ی از 5+3+1+2+1 
به 3+3+ ) 3+3(6 به منظور رفع برخی از 
كاستی ها در نظام فعلی و توجه بيشتر به 
ابعاد رشدی دانش آموزان در دورۀ ابتدايی 
و چگونگی گ��ذر از اين دوره به دوره های 
باالتر، با توجه به اهميت و تأثيرگذاری اين 

دوره بوده است. 

ساختار دورة آموزش ابتدایی 
انعطاف در س��اختار دورۀ ابتدايی بايد 
تمام��ی ابع��اد از جمله محت��وای برنامة 
درسی، زمان آموزش )اعم از زمان شروع 
و پايان سال تحصيلی، طول روز آموزش 
و زمان اتمام دورۀ تحصيلی(، روش های 
آم��وزش و ارزش��يابی، فض��ا و ش��رايط 
يادگيری را در نظر داش��ته باشد. امروزه 
توافق عمومي حاكي از آن است كه مغز 
انسان با بيش از يك تريليون ارتباط زاده 
مي شود و وراثت حدود 30 تا 60 درصد 
و محيط 40 تا 70 درصد بر عصب كشِي 
مغز اثر دارد. بس��ياري از س��يناپس هاي 
جدي��د، ب��ا رش��د حركتي اولي��ه خلق 
مي شوند، اما سيناپس هاي اضافي بعدها 
منشعب مي ش��وند. به نظر گرینو، اين 
تجربه است كه موجب انشعاب يا مهم تر 

از آن، انسداد سيناپس مي شود. اين انسداد 
يا انش��عاِب آن نموداری عصب ِكش��ی2 را 
شكل مي دهد كه رشد بعدي براساس آن 
تحقق مي يابد. تدارك فرصت های يادگيری 
غنی و متنوع، خصوصاً در آغازين سال های 
زندگی كودك، بر عصب كش��ِی مغز تأثير 
تعيين كنن��ده ای دارد. ه��ر ان��دازه ابعاد و 
ويژگی های رش��دی در تدوي��ن برنامه ها 
انعطاف و تنوع بيشتری داشته باشند، زمينة 
مناسب تری را برای پاسخگويی به نيازهای 

متفاوت يادگيرندگان فراهم می كنند. 

طول و عرض ساختار
س��اختار نظام آموزش��ی دو بعد قائم و 
افق��ی دارد. بعد قائم ي��ا عمودي هر نظام 
آموزشي، تقسيماتي را نشان مي دهد كه 
مراحل تحصيات رسمي را از لحاظ سن 
و تعداد سال هاي تحصيل در هر مرحله، از 

هم متمايز مي كند. 
نظ��ام آموزش��ي در اي��ن بع��د معموالً 
ش��امل س��ه س��طح تحصيلي )ابتدايي، 
راهنماي��ي و متوس��طه( و عالي اس��ت. 
بعد افقي، تقس��يمات درون��ي هر دوره يا 
مرحلة آموزشي را به شاخه ها، رشته هاي 
تحصيل��ي )مانند ش��اخه و رش��ته هاي 
تحصيل��ي نظري، فن��ي و حرف��ه اي در 
دورۀ متوس��طه(، امكانات و انتخاب ها در 
ه��ر مرحله )به لحاظ اجب��اری، اختياری 
و انتخابی بودن محتوای برنامة درس��ی( 
تنوع شاخه ها و رش��ته هاي تخصصي، و 
چگونگی گذر در پايه ها را نشان می دهد. 

تغییر ساختار نظام آموزشی 
و ابعاد رشد در دورهء آموزش ابتدایی

                                                             آمنــــــــه احمــــدی

کلیدواژه ها: ساختار، نظام آموزشي، رشد، دورۀ آموزش ابتدايي.
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در تعيين ساختار آموزشی آنچه اهميت بيشتری پيدا می كند 
توجه به وجود انعطاف در بعد افقی اين س��اختار اس��ت. به اين 
معنا كه تصميمات در خصوص اهداف، محتوا، تنوع بخش��ی به 
فرصت های يادگيری و سيس��تم ارزشيابی بايد سطح و ميزانی 
از انعطاف پذيری را دارا باش��د كه افرادی با ويژگی های متفاوت 
بتوانند از تربيت متناسب با نيازهاي خود بهره مند شوند. تعيين 
مراح��ل گذر و چگونگی و ميزان انعط��اف در هر مرحله، بدون 

توجه به ويژگی ها و ابعاد رشد، امكان پذير نيست. 

رشد در طول سال هاي دبستان 
كودكان در سال اول ابتدايی در دورۀ انتقالي از رشد سريع اوايل 
كودكي به مرحلة رشد تدريجي تر قرار دارند. مرحلة اول كودكي 
يعنی از شش تا هشت سالگي مهم ترين دوره اي است كه چگونگی 
رش��د فرد تا پايان عمر و تحقق تمام قابليت ه��اي وي پي ريزي 
مي شود. تحقيقات نشان مي دهند، »دورۀ بحراني« مربوط به رشد 
قابليت مغز در اين مرحله صورت می گيرد. برنامه ريزی و آموزش 
در اين دوره3 مستلزم آن است كه خردساالن تحت مراقبتي قرار 
گيرند و فرصت ها و تجربه هايي برايشان فراهم شود كه به رشد همه 
جانبة آن ها )يعني جسمی، شناختی، اجتماعي، اخاقی و عاطفی( 
و آمادگي براي ورورد به مدرس��ه بينجامد. س��نجش تشخيصي 
ناتواني ه��ا در اوان كودكي و تدارك تجربيات غنی و مناس��ب، به 
پيش گيري از شدت گرفتن اين نوع مشكات كمك زيادي مي كند. 

رشد جسماني 
هنگامي ك��ه ك��ودكان دورۀ ابتداي��ي را مي گذرانند، رش��د 
جسماني شان در مقايسه با اوايل كودكي ُكند مي شود. كودكان 
در دورۀ ابتداي��ي، از نظر جثه تغيير نس��بتاً كمي مي كنند. اما 
عضات رو به رشد كودكان به ورزش بيشتري نياز دارند و اين 
ني��از مي تواند در ناتواني ك��ودك دورۀ ابتدايي براي بي حركت 
ماندن به مدت طوالني تأثير داشته باشد. زماني كه كودكان وارد 
دورۀ ابتدايي مي شوند، بسياري از مهارت هاي حركتي اساسي 
ايش��ان كه براي تعادل، دويدن، جس��ت و خيز كردن و پرتاب 
كردن الزم اس��ت، پرورش يافته است. در اواخر كاس چهارم، 
خيلي از دخترها جهش رش��دی را آغ��از مي كنند كه تا دوران 
بلوغ كامل نخواهد ش��د. با آغاز كاس ششم، اغلب دخترها به 
اوج جهش رش��د نزديك می شوند، در حالی كه همة پسرها، به 
جز آن ها كه رشد زود هنگام داشته اند، هنوز به رشد آهسته و 

يكنواخت اواخر كودكي ادامه مي دهند ) اساوين، 2006(. 

رشد شناختي
بين پنج تا هفت سالگي، فرايندهاي فكر كودكان تغييرات مهمي 
مي كنند. اين دوره گذر از مرحلة تفكر پيش عملياتي به مرحلة 
عمليات عيني است. اين تغيير به كودكان امكان مي دهد آنچه را كه 
قباً به صورت مجسم انجام مي دادند به صورت ذهني انجام دهند. 

در اي��ن دوره، كودكان عاوه بر اينكه وارد مرحلة عمليات عيني 
مي ش��وند، مهارت هاي حافظه و شناختي، از جمله مهارت هاي 
فراشناختي، يعني توانايي فكر كردن به روش تفكر خودشان و ياد 
گرفتن نحوۀ يادگيري را به سرعت پرورش مي دهند. بايد توجه 
داش��ت كه سرعت رشد اين توانايی ها در كودكان متفاوت است 
و اين انتقال در همة كودكان در س��ن يكسان صورت نمي گيرد 
و هيچ كودكي به س��رعت از يك مرحله به مرحلة بعد نمي رود. 
كودكان غالباً از رفتارهاي شناختي كه مشخصة دو مرحلة رشد 
هستند به طور هم زمان استفاده مي كنند. از اين رو تصميم گيری 
و قضاوت در خصوص توانمندی های كودك بايد با توجه به حوزۀ 
تقريبی رشد او صورت گيرد. از نظر ویگوتسکی، حوزۀ تقريبي 
رش��د توصيفگر كنش هايي است كه هنوز تكامل نيافته اند ولي 
در حال تكامل يافتن هس��تند؛ كنش هايي كه فرد را به تكامل 
مي رسانند ولي در حال حاضر حالت جنيني دارند. بهتر است اين 
كنش ها را »غنچه« و يا »گل« رشد دانست و نه ميوه يا حاصل 
آن. سطح كنوني رشد بيانگر رشد ذهني به صورت »پس نگري«4 
است، در حالي كه در حوزۀ تقريبي رشد، شاخص رشد ذهني به 

صورت »پيش نگر«5 است.
حوزۀ تقريبي رشد در زمينة آزمون استعدادهاي كودك و نيز 
آموزش و برنامة درس��ي كاربردهاي متمايزي دارد. در اين باره 
ويگوتسكي مي گويد: »يادگيري خوب« تنها آن يادگيري است 
كه جلوتر از رشد باشد.« يكي از علل سهولت بخشي به يادگيري 
در حوزۀ تقريبي رشد »تعامل بين ذهنيتي«6 است. در اين معنا 
كه اشتراك در تمركز دقت و در هدف، موجب اشتراك كودك 
و بزرگ سال در معنا نيز مي شود، و مشاركت در ادراك معناي 

مورد نظر را پديد مي آورد. 

رشد اجتماعي � هیجاني
زماني كه كودكان وارد مدرسة ابتدايي مي شوند، مهارت هاي 
الزم ب��راي تفكر، عمل و تأثيرگ��ذاري اجتماعي پيچيده تر در 
آن ها پرورش يافته است. تا اين دوره، كودكان اصوالً خودمحور 
بوده اند و دنياي آن ها به خانه، خانواده و احتماالً پيش دبستاني 
ي��ا مهدكودك مح��دود بوده اس��ت. ك��ودكان در اين مرحله 
می كوشند ثابت كنند كه بزرگ شده اند. زمينه هاي مهم رشد 
شخصي و اجتماعي براي دانش آموزان دورۀ ابتدايي خودپنداره 
و عزت نفس است. اين دو جنبه از رشد كودكان قوياً تحت تأثير 
تجربيات در خانه، مدرس��ه و در ارتباط با همساالن قرار دارند. 
خودپنداره نحوه اي را ش��امل مي ش��ود كه ما نقاط قوت، نقاط 
ضع��ف، قابليت ه��ا، نگرش ها و ارزش هاي خودم��ان را در نظر 
مي گيريم. رش��د آن بعد از تولد آغاز مي ش��ود و تجربه به طور 
مداوم آن را شكل مي دهد. عزت نفس هم به نحوه اي اشاره دارد 

كه ما مهارت ها و توانايي هايمان را ارزيابي مي كنيم.
به نظر مي رسد گرايش به استفاده از اطاعات مقايسة اجتماعي 
ب��راي ارزيابي خ��ود، با تغييرات مرتبط با رش��د در عزت نفس 

تحصيلي مطابقت دارد. كودكان پيش دبس��تاني و كم س��ن و 
سال تر، خودشان را طوري به صورت مثبت ارزيابي مي كنند كه 
به عملكرد تحصيلي يا عوامل عيني ديگر هيچ ربطي ندارد. اما در 
سال دوم يا سوم دبستان، كودكانی كه در مدرسه مشكل دارند، 
از خودپندارۀ ضعيف تري برخوردارند )چاچمن، تانمر و پروچنو، 
2000(. اين وضعيت مارپيچ افت را آغاز مي كند. دانش آموزاني 
ك��ه در دورۀ ابتدايي عملكرد ضعيف��ي دارند، در معرض خطر 
پ��رورش دادن خودپندارۀ تحصيل��ي ضعيف و عملكرد ضعيف 

بعدي در سال هاي باالتر دبستان و دورۀ متوسطه قرار دارند.

ساختار نظام آموزشی دورة ابتدایی در سایرکشورها
ساختارهای نظام های آموزشی از نظر بعد عمودی بسيار به هم 
نزديك اند. آنچه نظام های آموزشی را از يكديگر متمايز می كند 
بعد افقی آن هاست. انعطاف پذيري در برنامه ها اصلي است كه 
در اكثر كشور ها قابل شناسايي است. رعايت اين اصل در سطوح 
پايين تحصيلي )دبستان( با واگذاري اختيارات هر چه بيشتر به 
معلمان و مدرس��ه ها صورت مي گيرد و در سطوح باالتر با ارائة 
دروس اختيارِي بيشتر امكان انتخاب براي دانش آموزان فراهم 
مي شود. همان گونه كه در جدول شمارۀ 1 مشاهده می شود، در 
اكثر كشورها در بعد عمودی نظام های آموزشی، آغاز تحصيات 

رسمی و طول دورۀ ابتدايی با يكدگير مشابه هستند. 

از 206 كش��ور دنيا تنها در يك كش��ور بچه ها از سن چهار 
س��الگي وارد دورۀ ابتدايي مي ش��وند و در مقابل در يك كشور 
ديگر از هشت سالگي. بيشترين فراواني مربوط به 126 كشور 
)61/2 درصد كش��ورها( اس��ت كه بچه ها از شش سالگي وارد 

دورۀ ابتدايي مي شوند.
در يكي از 206 كشور دنيا مدت دورۀ آموزش ابتدايي هشت 
سال است و در بقية كشورها مدت اين دوره از سه تا هفت سال 
متغير اس��ت. در بيشتر كشورها )حدود 60 درصد( مدت دورۀ 

آموزش ابتدايي شش سال است. )جدول شمارۀ 2(

اصول حاکم بر ساختار نظام آموزشي8 
براس��اس يافته های مطالعات نظری در سند تحول بنيادين، 
اصول عام9 حاكم بر تمامي دوره هاي تربيت و نيز ويژگي هاي 
هر يك از دوره هاي تربيت در س��اختار نظام تربيت رس��مي و 

عمومي عبارت اند از: 
 در تعيين زمان ش��روع و پايان، س��طوح و مراحل كليدي/

گ��ذر در ه��ر ي��ك از دوره هاي تربي��ت بايد ب��ه ويژگي هاي 
رش��دي دانش آم��وزان و انعطاف پذير بودن آن ها توجه ش��ود 
)دانش آموزان از لحاظ ابعاد رش��د تفاوت دارند و اين مس��ئله 

تمام سنين و دوره هاي تربيت را شامل می شود(. 
 س��ن ورود به مدرسه پنج سال10 تمام است و دانش آموزان 
مي توانند بنا به تش��خيص خانواده ها در ماه تولد يا هر زماني 
كه كودك آمادگي ورود به مدرس��ه را داش��ته باشد، در نظام 
تربيت رسمي و عمومي پذيرفته شود. اين زمان بايد قبل اتمام 
پنج سالگي باشد. بررسي سطح توانايي، استعداد و نيز شرايط 
اجتماع��ي دانش آم��وزان در بدو ورود به مدرس��ه براي اتخاذ 
راهكارهاي مناسب و كمك به آن ها در دستيابي به سطح قابل 

قبولي از شايستگي ضروري است.
 برنامة درسي تابع نيازها و ويژگي هاي رشدي در هر يك از 
س��طوح و مراحل كليدي/گذر است و در طراحي و تدوين آن 
بايد به طيف تفاوت هاي رشدي توجه شود و برنامه از انعطاف 
الزم براي پاسخگويي به نيازهاي دانش آموزان برخوردار باشد. 
ه��ر يك از مراح��ل كليدي/گ��ذر طيفي از دانش آم��وزان در 
س��ال هاي تحصيلي مرتبط را پوشش مي دهد، لذا در انتخاب 
و س��ازمان دهي محتواي برنامة درسي سطوح دستيابي بايد از 
انعطاف الزم برخوردار باشد و بتواند در شناسايي، برنامه ريزي و 
طراحي فرصت هاي تربيتي متناسب با ظرفيت وجودي هر يك 

از دانش آموزان به مربيان كمك كند. 
 ارزش��يابي از وضعيت تربيتي متربي در مراحل كليدي/گذر 
براساس سطح شايستگي هاي تعيين شده براي هر مرحله، به 
منظور حفظ كيفيت و تعيين نوع برنامه ها و حمايت هايي كه 
بايد در دستيابي به س��طح باالتري از قابليت ها و توانايي های 
آنان صورت بگيرد، ضروري است. تصميم گيري و تعيين تكليف 
براي گذر از مراحل كليدي/گذر براس��اس سن، بلوغ جسمي، 
رشد اجتماعي، استانداردهاي برنامة درسي و نظر معلم صورت 

جدول 1
مقایسۀ نظام هاي آموزشي از نظر سن ورود به دورة ابتدایي7

سن ورود به دورة ابتدایی

درص�د    سال      فراوانی   
       1/5        3          3  
    14/1      29         4  
      11/7      24          5  
    59/7     123        6  
     12/6      26        7  
      0/5        1         8  
جمع    206      100/0   

جدول2
مقایسۀ نظام هاي آموزشي از نظر مدت آموزش ابتدایي

مدت آموزش ابتدایی

کودکان دو یا 
سه زبانه، به 

دلیل نداشتن 
فرصت کافی 
برای انطباق 

با زبان معیار، 
در دورة 

متوسطه دچار 
افت تحصیلی 

می شوند. 
بهترین راه حل 

این مشکل، 
اجباری کردن 
دورة پیش از 

دبستان در 
ساختار نظام 

آموزشی و 
ضمیمه کردن 

آن به دورة 
ابتدایی است

بحث دربارة 
ساختار آموزشي، 
از یک سو، به 
لحاظ مراحل 
رشد و تربیت، و 
زمان و چگونگي 
برخورداري فرد 
از تعلیم و تربیت 
در هر دوره و 
از سوي دیگر، 
به دلیل ارتباط 
فارغ التحصیالن 
دوره هاي آموزشي 
با جامعه، بازار 
کار، اشتغال و 
ورود به دوره هاي 
تحصیلي باالتر، از 
مسائل اساسي و 
بنیادین نظام هاي 
آموزشي بوده 
است

درص�د    سال      فراوانی   
      0/5        1          4  
      14/6       30          5  
     61/2     126        6  
     23/3      48        7  
       0/5        1         8  
جمع    206      100/0   
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مي گي��رد. در موارد خاصي كه تصميم گي��ري دانش آموزاِن با 
نيازهاي ويژه يا افراد مس��تعد را دربر می گيرد، مشاركت اوليا 

براي تصميم گيري ضروري است. 
 دانش آم��وزان مي توانند دورۀ آموزش رس��مي و عمومي را 
بين 12 تا 14 سال طي كنند. اين زمان هم براي دانش آموزان 
مس��تعد و هم افرادي كه نيازهاي ويژه دارند متناسب با سطح 
توانايي آنان س��ازمان دهي خواهد شد. مدارس موظف هستند 
امكان��ات، ش��رايط و خدمات ويژۀ11 م��ورد نياز اي��ن گروه از 

دانش آموزان را تدارك ببيند.
 ارزشيابي در مورد ميزان كارايي نظام تربيتي در سطح ملي 
در مراحل كليدي/گذر صورت مي گيرد و اطاعات الزم را براي 
قض��اوت در اختيار تصميم گيرندگان در س��طوح نظام تربيت 

رسمي و عمومي قرار مي دهد.
 مشاوره و هدايت تحصيلي شامل تمامي دوره هاي تحصيلي 
اس��ت و به كلية فعاليت ه��اي مرتبط با س��ه بخش تجويزي 
)الزامي(، نيمه تجويزي )انتخاب��ي(، و غيرتجويزي )اختياري( 
برنامه ه��اي درس��ي معطوف اس��ت و باي��د بتوان��د خدمات 
مش��اوره اي � حمايتي الزم را با توجه به عاقه ها، استعدادها و 

توانايي هر يك از دانش آموزان در اختيار آنان قرار دهد.  
 زمينه س��ازي در فرايند تربيت بايد به گونه اي صورت گيرد 
كه در پايان دورۀ متوسطه امكان ارتباط دانش آموزان با اشتغال 
و نيازه��اي بازار كار و س��اير فعاليت هاي علم��ي، اقتصادي و 
اجتماعي در سطح جامعه را متناسب با توانايي ها و عاقه های 

آنان فراهم كند. 
 ارائة خدمات حمايتي و مش��اوره اي به خانواده ها در تمامي 
دوره ه��ا ضروري اس��ت، اما ارائ��ة اين خدمات قب��ل از ورود 
دانش آموزان به دورۀ تربيت رسمي و عمومي � به دليل اهميت 
زايدالوص��ف آن در جريان تربيت و مداخاتي كه در اين دورۀ 
طايي می توان براي كمك به دانش آموزان انجام داد� به ويژه 
براي كودكان خانواده هاي محروم، از اهميت بيشتري برخوردار 

است.
 بايد بين برنامه ها و فعاليت هاي خانواده، نظام تربيت رسمي 
عمومي و تخصصي و ساير نهادهاي اجتماعي كه قبل و پس از 
تربيت رسمي عمومي صورت مي گيرد، هماهنگي و هم سويي 

الزم وجود داشته باشد. 
دورة ابتدایی

طول دورۀ دبستان ش��ش سال و سن ورود به اين دوره پنج 
سال تمام اس��ت. دورۀ دبستان خود به دو مرحلة اول و دوم12 
تقس��يم مي ش��ود. در مرحلة اول دروۀ ابتدايي، جريان تربيت 
با ش��يب مايمي از تربيت غيررس��مي به سوي تربيت رسمي 

متمايل خواهد شد.

اصول حاکم بر مرحلۀ اول  
اولين مرحلة تربيت با اوان كودكي مصادف است و آغاز شش 
س��الگي تا پايان هشت سالگي و پايه هاي اول، دوم و سوم13 را 

دربر مي گيرد. برنامه ها و فرصت هاي تربيتي اين مرحله بسيار 
منعطف اس��ت و بايد بتواند عاقه ها، اس��تعدادها، توانايي ها، 
محدوديت ها و موانع پيش روی دانش آموزان را براي كمك به 
آنان در دس��تيابي به اهداف شناسايي كند. افزودن دورۀ پيش 
از دبس��تان به آموزش هاي رس��مي و عمومي و وجود انعطاف 
و آزادي عم��ل در برنامه ه��ا و فرصت هاي تربيتي اين مرحله، 
ش��رايط اوليه را براي تحقق عدالت تربيتي14 در فرايند تربيت 

فراهم مي كند. ويژگي هاي اين مرحله عبارت اند از:
 توج��ه به محوري��ت نقش خان��واده در تدوي��ن و اجراي 

برنامه هاي تربيتي 
 وج��ود ارتباط و هماهنگي كامل مي��ان عوامل و نهادهاي 

تربيت رسمي و غيررسمي15  
 انعطاف پذي��ر بودن برنامه ها و ت��دارك فرصت هايي براي 
كسب آداب )عادت هاي رفتاري( مطلوب زندگي و كنترل اميال 

آني از طريق تنظيم بيروني 
 رش��د جنبه هاي طبيعي، بينش ه��ا و گرايش هاي فطري 
با توجه به جنبه هاي ش��هودي و روحية كاوشگرانة متربي در 

برنامه هاي تربيتي 
 توجه به تعامل پيچيدۀ عوامل دروني و بيروني در تربيت و 
ت��دارك محيطي غني و متنوع براي بروز تفاوت هاي فردي در 

ابعاد گوناگون وجودي 
 توجه ب��ه آزادي عمل مترب��ي در برنامه ها و فعاليت هاي 

يادگيري و ارتباط آن با تجربيات روزمرۀ زندگي 
 توج��ه ب��ه پرورش ح��واس، ب��ه كارگيري تخي��ل و آغاز 

شكل گيري منش كودك 

اصول حاکم بر مرحلۀ دوم16    
دومين مرحلة تربيت با پايان كودكي مقارن اس��ت و آغاز 9 
سالگي تا پايان 11 سالگي و پايه هاي چهارم، پنجم و ششم را 

دربر مي گيرد. اصول حاكم بر اين مرحله عبارت اند از:
 هماهنگي و هم س��ويي رابطة ميان خانواده، مدرسه و ساير 
نهادهاي س��هيم براي تدارك ديدن تجربي��ات غني و متنوع 

فردي و گروهي در داخل و خارج از محيط مدرسه
 ت��دارك برنامه ها و فرصت هايي تربيتي كه امكان كس��ب 
تجربيات عملي گوناگون را به منظور پرورش مهارت ها، باورها 
و گرايش هايي كه زمينه س��از عمل فرد در آينده است، فراهم 

آورد.
 پ��رورش روحية كار جمع��ي و مس��ئوليت پذيري، قدرت 

تشخيص و بازشناسي خوب، بد، زشت و زيبا در متربي 
 توجه به تفاوت دانش آموزان و محدوديت آن ها در كس��ب 
دانش پايه و ايجاد ش��رايط براي يادگيري مفاهيم اساس��ي و 
درك روابط علت و معلولي برای دس��تيابي به تفكر منطقي و 

علمي 
 تدارك فرصت هايي تربيتي كه امكان به كارگيري و پرورش 
ظرفيت شناختي را از طريق فعاليت و تاش متربي فراهم كند.

 زمينه سازي براي شناخت عاقة شخصي و پرورش تخيل به 
منظور دستيابي به ظرفيت هاي وجودي )با تكيه بر قوۀ ابتكار 

و تاش شخصي( متربي 
در ساختار پيشنهادی، هر يك از مراحل تربيت نوعی وضعيت 
رش��دی بيش و ك��م متفاوت و متماي��ز را معرفی می كند كه 
تفكيك اين دوره ها از يكديگر را معنی دار می س��ازد. توجه به 
ويژگي هاي ذكر ش��ده در تدوين برنامه هاي درسي، روش هاي 
مديريت، ارزشيابي از سطح دستيابي به شايستگي ها و صفات 
دانش آم��وزان، س��ازمان دهي فضاي آموزش��ي و نوع خدمات 
ارائه ش��ده ب��ه دانش آموزان و نيز ارتباط و مش��اركت خانواده 
و نهادهاي مدني، متناس��ب با ويژگي هاي هر مرحله متفاوت 
خواهد بود. رعايت نكردن اين اصل باعث می شود دانش آموزاِن 
دوره های متفاوت رشد در يك دورۀ تحصيلی قرار گيرند و اين 
موضوع ابهام و سردرگمی برای برنامه ريزان و افت كارايی برای 

يادگيرندگان به وجود آورد. 
تغيير ساختار نظام آموزشی و افزايش طول زمان آموزش در 
دورۀ ابتدايی، به دليل تأثي��ر تعيين كننده ای كه اين دوره در 
ط��ول زندگی فرد دارد، ضروری اس��ت. از آنجا كه دورۀ پيش 
از دبس��تان در ايران اجباری نيست، س��اختار 3+3+6 فرصت 
بيش��تری را برای جبران برخی از تأخيرهای رشدی كه ممكن 
است از شرايط اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان ناشی شود، 

در اختيار مربيان قرار می دهد.  
ساختار 3+3+6 برای انطباق زبانی و رفع مشكات يادگيری 
ك��ودكان در مناطق دو زبانه فرصت بيش��تری فراهم می كند 
و فاصل��ة ميان ك��ودكان متعلق به مناطق غيرفارس��ی زبان و 

كودكان فارسی زبان را كاهش می دهد. 
كودكان دو يا س��ه زبانه، به دليل نداشتن فرصت كافی برای 
انطباق ب��ا زبان معيار، در دورۀ متوس��طه دچار افت تحصيلی 
می شوند. بهترين راه حل اين مشكل، اجباری كردن دورۀ پيش 
از دبس��تان در ساختار نظام آموزش��ی و ضميمه كردن آن به 
دورۀ ابتدايی اس��ت. اما در حال حاضر كه اين امكان، به دليل 
محدوديت منابع، وجود ندارد توصيه می ش��ود با افزايش طول 
دورۀ آموزش ابتدايی و اجرايی كردن راهكار »22/8 س��ند«17 
مبنی بر استقرار نظام »دوری« در سازمان دهی معلمان در سه 
پاية اول ابتدايی، تا حدی اين مش��كل جبران ش��ود. قابل ذكر 
است كه دورۀ پيش از دبستان در اكثر كشورها اجباری است و 

طول مدت آن در 47 درصد از كشورها سه سال است.  

پی نوشت
1. مبان��ی نظری تح��ول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رس��می و عمومی 

جمهوری اسامی ايران، آذر 1390.
2. Wiring Diagram
3. Early Childhood Care and Education
4. Retrospective
5. Prospective
6. Inter subjectivity
7. world education

8. برگرفته از متن مطالعات سند تحول راهبردی، آذر 1390.
9. در ارائ��ة اي��ن اصول، از اصول عام حاكم بر نظام تربيت رس��مي و عمومي 

استفاده شده است.
10. در شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي خاص كه كودك با محروميت هايي 
روبه روس��ت يا در مواردي كه خانواده توان سرپرستي كودك را ندارند، ورود 
كودكان به نظام تربيت رس��مي و عمومي از چهار سالگي است. آموزش هاي 
اين دوره جنبة غيررسمي داشته و با هدف كمك به متربيان براي دستيابي به 

سطح قابل قبولي از شايستگي ها صورت مي گيرد. 
11. اعم از تجهيزات، منابع آموزشي، مربي و...

12. مرحله های اول و دوم در محدودۀ دورۀ تمهيد و معادل دوره های كودكي 
اول و دوم محسوب مي شود. باقري در بيان اين دوره مي گويد: »مرحلة تمهيد 
شامل دو زير مرحلة بازي )زير مرحلة اول: بازي، تا هفت سالگي( و تأديب )از 

هفت سالگي تا بلوغ شرعي( است. 1385. 
مرحلة اول شامل دورۀ پيش دبستان/ آمادگي و سال هاي اول و دوم دبستان 

)در نظام فعلي( است.
13. مرحلة اول شامل دورۀ اساس )در طرح كليات تغيير بنيادي نظام( است و شامل 

دورۀ پيش دبستان/ آمادگي و سال هاي اول و دوم دبستان )در نظام فعلي( است.
14. اصل عدالت تربيتي )مندرج در فلس��فة تربيت رسمي و عمومي( به اموري 
ناظر است از جمله رعايت متوازن و متعادل حقوق تربيتي متربيان � صرف نظر 
از ويژگي هاي فرهنگي، قومي، ديني و اقتصادي �  فراهم كردن فرصت هاي برابر 
دسترسي به تربيت عمومي و رس��مي )برابري در توزيع منابع و امكانات( براي 
تمامي آحاد جامعه، ارائة تربيت عمومي و رسمي با كيفيت قابل قبول، انطباق 
تربيت عمومي و رسمي با نيازها و تفاوت ها در سطح فردي و خانوادگي و اجتماعي.

15. تمام��ي مراكزي كه به نوعي وظيف��ة ارائة خدمات تربيتي به متربيان را 
در س��طح جامعه، قبل از ورود به تربيت رس��مي و عموم��ي، بر عهده دارند، 
بايد همچنان در جريان تربيت كودكان مشاركت جدي )البته با هماهنگي و 

وحدت هدف( داشته باشند. 
16. سال هاي سوم، چهارم و پنجم نظام فعلي دورۀ ابتدايي را شامل می شود.

17. اس��تقرار نظ��ام »دوري« )نظ��ام دوري عب��ارت اس��ت از همراهي معلم با 
دانش آموزان در چند پاية تحصيلي( در سازماندهي معلمان در سه پاية اول ابتدايي. 
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تغییر ساختار نظام 
آموزشی و افزایش 
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به دلیل تأثیر 

تعیین کننده ای که 
این دوره در طول 
زندگی فرد دارد، 
ضروری است. از 

آنجا که دورة پیش 
از دبستان در ایران 

اجباری نیست، 
ساختار 6+3+3 

فرصت بیشتری را 
برای جبران برخی 

از تأخیرهای رشدی 
که ممکن است از 
شرایط اجتماعی 

و خانوادگی 
دانش آموزان ناشی 

شود، در اختیار 
مربیان قرار می دهد

دانش آموزان 
مي توانند دورة 
آموزش رسمي 
و عمومي را بین 
12 تا 14 سال 
طي کنند. این 
زمان هم براي 
دانش آموزان 
مستعد و هم 
افرادي که 
نیازهاي ویژه 
دارند متناسب 
با سطح 
توانایي آنان 
سازمان دهي 
خواهد شد
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تجربه آموزگار س��خت گيري اس��ت؛ اول مي آزمايد و سپس 
مي آم��وزد. تجرب��ة ديگران، آموزگار س��هل گيري اس��ت؛ اول 

مي آموزد و سپس مي آزمايد.
شايد اين عبارت نغز آغاز مناسبي براي توجه به تجربيات ديگر 
كش��ورها در اجراي برنامه هاي جديد آموزش و پرورش و تغيير 
و تحول در آن باشد! اگرچه هرگاه از آموزش و پرورش تطبيقي 
س��خني به مي��ان می آيد، در مقاب��ل آن، تفاوت هاي فرهنگي، 
ويژگي هاي تاريخي � جغرافياي��ي و تفاوت ارزش ها، همواره به 
عنوان مس��ائلي ك��ه در الگوبرداري از آموزش و پرورش س��اير 
كش��ورها مدنظر قرار مي گيرد. علي رغم همة دغدغه هاي فوق، 
استفاده از تجربيات ديگر كشورها اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
حذف پيش دانشگاهي به عنوان دوره اي ناكارامد، سال هاست 
مورد توجه دست اندركاران آموزش و پرورش و مسئوالن كشور 
ب��وده، اما حذف اي��ن دوره و اضافه كردن آن ب��ه دورۀ آموزش 
عمومي نيز اجتناب ناپذير بوده است، توجه به آموزش عمومي در 

همة كشور مورد توجه بوده است. 

براي آش��نايي با اهميت اين موضوع، در ج��دول و نمودار 1 
به طول دورۀ آموزش ابتدايي در كشورهای جهان توجه كنيد. 

از 185 كش��وري كه يونسكو آمار آن ها را به دست آورده است، 
طول دورۀ آموزش عمومي 133 كشور جهان بيش از شش سال 
اس��ت. اين نش��ان دهندۀ اهميت دورۀ آموزش عمومي و اهتمام 
دولت ها براي ارتقای اين دوره در كسب مهارت هاي همگاني است. 
اين نكته مؤيد آن اس��ت كه عموم كشورهاي جهان توجه به 
آموزش ه��اي عمومي را به عنوان تجربه ا ي مش��ترك، با وجود 
تفاوت هاي فرهنگي، مدنظر قرار داده اند و اين تأكيدي است بر 
تصميم درست به منظور اضافه كردن دورۀ پيش دانشگاهي به 

دورۀ عمومي.
به جدول2 توجه كنيد. س��ن آغاز آم��وزش عمومي در 185 

كشور جهان نشان داده شده است. 
به عبارت ديگر، سن ورود به دورۀ ابتدايي مانند نمودار 2 است.

چنان كه ماحظه مي شود، در 143 كشور جهان، سن ورود به 
دورۀ ابتدايي كمتر از 7 سالگي است. با توجه به پايين آمدن سن 
يادگيري در دانش آموزان، بسياری از كشورهاي جهان آموزش 

دورۀ ابتدايي را از سنين پايين تري آغاز مي كنند.
حاال با توجه به سؤال قبلي، يعني لزوم حذف پيش دانشگاهي 
و اضافه كردن آن به دورۀ آموزش عمومي، آيا شايسته نبود اين 
اضافه كردن به دورۀ آموزش عمومي از 6 س��الگي آغاز شود تا 
بعد از 12 سال، به طور آرام، نظام 3-3-6 در آموزش و پرورش 
كشور جاري شود. كما اينكه 79درصد كشورهاي جهان آموزش 

ابتدايي را از سن 6 يا 5 سالگي آغاز مي كنند. 
بگذريم از اينكه تغيير از ميانة سيس��تم، نس��بت به تغيير از 
پاية سيستم دشوارتر و هزينه بردارتر است. به جای اضافه كردن 
س��ال شش��م، با افزودن پيش دبستانی به ش��ش سالگي، آغاز 
دورۀ ابتدايي 6 س��الگي مي ش��د. آنگاه به راحتي و با فراغ بال 
مي توانستيم از توانمندي نيروي پيش دبستاني براي ايجاد سال 

اول دبستان كمك بگيريم. 
به هر حال، سيس��تم 3-3-6 در حال اجراس��ت، ولي زمان و 
چگونگي اجراي هر پروژۀ خوب، به اندازۀ خود آن پروژه بااهميت 
است. براي استفاده از تجربيات 20 كشور جهان در 40 شاخص 
آموزشي مي توانيد به كتاب »40 شاخص آموزشي در 20 كشور 

جهان«1 از همين نويسندگان مراجعه فرماييد.

پي نوشت
1. نقی زاده، محرم و اصفهانی، مهرداد. 40 ش��اخص آموزش��ی در 20 كشور 

جهان. تهران. مرآت دانش. 1390.

در دنيا چه خبر؟ 
تجربهء پایهء ششم ابتدایی  در جــهان

                                        محرم نقی زاده/ مهرداد اصفهانی

 طول دورة ابتدایی

8 سال
7 سال
6 سال
5 سال
4 سال
3 سال

تعداد کشورها

1
20
112
29
21
2

جدول1

سن ورود به دورة ابتدایی

7 سالگی
6 سالگی
5 سالگی

تعداد کشورها

42
121
22

جدول2

نمودار1
طول دورة ابتدایی

نمودار2
سن ورود به دورة ابتدایی

%60

%65

%16

%11

%12

%11

%23

%1%1
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مفاهیم و عناصر کلیدي:
 ،)Learning area( ح��وزۀ يادگي��ري
 ،)Content area( محتواي��ي  ح��وزۀ 
 ،)Subject matter( درس��ي  موض��وع 

صاحيت ها و يادگيري هاي مشترك 
بين عناصر و مؤلفه هاي نظام آموزشي، 
»محت��واي برنامة  درس��ي و تربيتي« از 
جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است. 
از طريق محتواس��ت كه نظام آموزش��ي 
و پرورش��ي ب��ه طور مس��تقيم با هويت 
دانش آموزان مرتبط مي شود و آثار مورد 
نظر را در نگرش، دانش، رفتار، انگيزه ها و 

شخصيت آنان بر جا مي گذارد. 

وقتي صحبت از محتوا به ميان مي آيد، 
قبل از همه بايد ب��ه اهدافي فكر كرد كه 
محتوا براي دستيابي به آن توليد مي شود. 
دليل وجودي هر نظام آموزش��ي، تحقق 
بخش��يدن به هدف هاي آن نظام اس��ت. 
اگر هدف ها دقيق و روش��ن بيان نش��ده 
باشد، هيچ مبناي معتبري براي طراحي و 

انتخاب مواد و وسايل، محتوا و روش هاي 
آموزش��ي وجود نخواهد داش��ت و 

اساس قابل قبولي براي ارزشيابِي 
نتيجة كار نظام آموزش��ي يا 

برنامه ريزي آيندۀ آن در 
دست نخواهد بود. 

اگر مقص��د خود را ندانيم، به س��ختي 
مي توانيم روش و وس��يلة مناس��بي براي 

رسيدن به آن برگزينيم. 
براي پنج دقيقه چشمان خود را ببنديد 
و تصور كنيد دوس��ت داريد وقتي فرزند 
خود را به نظام آموزش و پرورش كش��ور 

مي س��پاريد، پس از 12 سال، به هنگام 
خ��روج از نظام آموزش رس��مي، به چه 

صاحيت هايي دست يافته باشد؟
برخي را بنويسيد!

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

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

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

....................................................................... 
شايد برخي از آن ها مشابه جمات زير 
باشد؛ اين ها برخي از صاحيت هايي است 
كه همكاران شما در كارگاه هاي آموزشي 

فهرست كرده اند:
من دوست دارم فرزندم:

 با علم روز آشنايي داشته باشد.
 ي��ك زبان خارجي را به خوبي بداند و 

بتواند صحبت كند.
 مهارت هاي زندگي را دارا باشد.

 اعتماد به نفس داشته باشد.
 توانايي انجام دادن كار و شغلی را داشته 

باشد.
 به ديگران احترام بگذارد.

 بتواند قرآن بخواند.
 متدين باشد.

 به ارزش هاي جامعه باور داشته باشد.
 مهارت هاي برقراري ارتباط را دارا باشد.

 هويت ايراني داشته باشد.
 با تاريخ كشور خود آشنا باشد.

اين صاحيت ها و صاحيت هايي را كه 
شما در ذهن داريد، به دو گروه از اهداف 

مي توان طبقه بندي كرد. 
1. هدف هاي مشترك؛ 

2. هدف هاي خاص برنامه هاي درسي. 

هدف هاي مشترک و 
هدف هاي خاص برنامه هاي درسي

برنامه هاي درس��ي دو گونه هدف دارند؛ 
هدف ه��اي مش��ترك و هدف هاي خاص. 
هدف هاي مشترك و يادگيري هاي مشترك 
مانند كسب اعتماد به نفس و مهارت هاي 
برقراري ارتباط، آن دسته از يادگيري هايي 
هس��تند كه همة خروجي هاي آموزش و 
پ��رورش بايد ب��ه گونه اي به آن ها دس��ت 
يابن��د. لذا در همة حوزه ه��اي يادگيري و

موضوعات درس��ي حضور دارند، بين آن ها 
پيوند برقرار می كنند و در همة عناصر برنامه 
)اهداف، محتوا و روش ها( نمود و بروز پيدا 
مي كنند. هدف هاي خاص به موضوع برنامة 
درسي خاص مربوط مي شود و وجه تمايز 
قلمرو آن برنامه با ساير برنامه هاي درسي 
اس��ت؛ مانند آموزش يك زب��ان خارجي. 
اه��داف و يادگيري ه��اي مش��ترك را نيز 
مي توان به روش هاي متفاوت طبقه بندي 
ك��رد. يادگيري ه��اي مش��ترك در برنامة 
درس��ي ملي جمه��وري اس��امي ايران، 
براساس عناصر پنج گانة الگوي هدف گذارِي 

آن، به اين شرح هستند.

از كوزه همان برون تراود كه در اوست
ميترا دانشور/ مدير حوزه های يادگيری برنامهء درسی ملی

محتوای آموزشی و پرورشی و حوزه های 
يادگيری برنامهء درسی ملی

 عناصر
تعق�ل

ايم�ان

عل��م
عم�ل

اخاق

صالحیت ها و یادگیري هاي مشترک
تخيل، حل مس��ئله، تفكر انتقادي، ابداع و خلق، تفكر سيس��تمي، پرسشگري، كاوشگري، هدايت مشاهدات، 
تحليل، قضاوت براس��اس ش��واهد، تصميم گيري، قضاوت براس��اس نظام معيار، تأمل در خود، خود ارزشيابي 

براساس نظام معيار
نگ��رش توحيدي، كرامت و قدرت اراده و انتخاب انس��ان، ارزش��مندي تفكر و تعقل، ارزش��مندي مخلوقات، 

هدفمندي خلقت، ارزشمندي علم و علم جويي، ارزشمندي نهاد خانواده، وطن دوستي
كشف جهان به عنوان فعل خداوند، خودآگاهي، فرهنگ و هويت داشتن

يادگيري مس��تمر، خودمديريتي، انجام واجبات و ترك محّرمات، مش��اركت، همياري، مهارت كار با ديگران، 
مهارت هاي ارتباطي، مهارت رهبري، مطالعه و پژوهش، استفاده از فناوري اطاعات و ارتباطات، توليد محصول، 

كارآفرين و مقتصد بودن، سالم و بانشاط بودن، بااراده و اميدوار بودن
حفظ و پااليش انگيز ه ها )نيت(، خودپايي و خودپااليي، اعتمادبه نفس، مسئوليت پذيري، انعطاف پذيری، داشتن 
اخاق حرفه اي، داش��تن پش��تكار، نظم داش��تن و قانون مداري، صداقت، صبوری، عدالت خواهي و صلح جويي، 
حقيقت جويي، حق طلبي، حسن خلق، احسان و رأفت، قناعت، استقامت، پاك دامني و حيا، جمع گرايي و منتظر 
بودن و جهاني انديشي، ظلم ستيزی، جهادگری، شجاعت، ايثارگری، عزت نفس داشتن، انتخاب گر و آزادمنش بودن

یادگیري هاي مشترک در برنامۀ 
درسي ملي جمهوري اسالمي ایران
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حوزة یادگیري چیست؟
با ظهور س��طحي از برنامه ري��زي به نام 
برنامة درس��ي ملي، مفاهيم جديدي وارد 
ادبيات رش��تة برنامه ريزي درسي شد كه 
مفهوم حوزۀ يادگيري يكي از آن هاس��ت. 
در حال حاضر، بسياري از افراد، اين مفهوم 
و مفهوم حوزۀ محتوايي را معادل يكديگر 
در نظر می گيرن��د و در دايره المعارف هاي 
برنامة درس��ي ب��راي هيچ  ي��ك از اين دو 
مفهوم، تعريفي ارائه نشده است. در برنامة 
درسي برخي كشورها مي توان تعريف حوزۀ 
يادگي��ري را يافت. برای مث��ال در برنامة 
درسي نيوزالند، در تعريف حوزۀ يادگيري 

آمده است:
The New Zealand Curriculum speci-
fies seven essential learning areas 
which describe in broad terms the 
knowledge and understanding which 
all students need to acquire.

»برنامة  درسي نيوزالند هفت حوزۀ يادگيري 
ضروري را مشخص مي سازد كه گسترۀ دانش 
و ادراكاتي را كه همة دانش آموزان به كسب 

آن نياز دارند، شرح مي د هند.«
برخ��ي از صاحب نظ��ران، حوزه  ه��اي 
يادگيري را قلمروهايي علمي با محتوا و 
روش ها و فرايندهاي متمايز مي دانند كه 
از مجموعه اي )خوشه اي( درس تشكيل 
ش��ده اند. برای مث��ال، ح��وزۀ يادگيري 
رياضي��ات از موضوع��ات درس��ي مانند 
حساب، آمار و هندسه و حوزۀ يادگيري 
هنر از رش��ته هايي هنري چون نقاشي، 
كاردس��تي، نمايش و قصه گويي تشكيل 

شده است. 

ش��ما بگوييد حوزه های يادگيري علوم 
تجرب��ي يا زبان و ادبيات فارس��ي از چه 

دروسي تشكيل شده اند؟
حوزۀ يادگيري زبان و ادبيات فارس��ي 
شامل اما، ......................................................... 

ح��وزۀ يادگيري علوم تجربي ش��امل 
زيست  شناسي، ................................................

در برنامة درسي ملي جمهوري اسامي 
اي��ران، حوزه هاي يادگي��ري بدين گونه 

تعريف شده است:
»حوزه هاي يادگيري بستر اصلي براي 
تسهيل فرايند تعليم و تربيت، به منظور 
دس��تيابي به اهداف برنامة درس��ي ملي 
هس��تند. هر يك از حوزه هاي يادگيري، 
گس��تره و مح��دودۀ دان��ش، مهارت ها، 
نگرش ها و ارزش هاي مرتبط با يادگيري 
متربياِن آمادگي تا پايان دورۀ متوس��طه  
را توصي��ف مي كنن��د. اي��ن حوزه ه��ا 
ح��دود محتوايي و روش ه��ا و فرايندها 
و عناصركلي��دي يادگي��ري را روش��ن 

مي سازند.« 
تعري��ف ش��ما از حوزه ه��اي يادگيري 

چيست؟
...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

بررس��ي حوزه ه��اي يادگي��ري برنامة 
درسي ملي كشورها نشان مي دهد، برخي 
حوزه ها در اين برنامه ها مشترك هستند 
و برخي نيز تفاوت دارند. به اين نمونه ها 

توجه كنيد:

 جمهوري اسالمي ایران
 تفكر و حكمت

 قرآن و معارف اسامي
 زبان و ادبيات فارسي

 فرهنگ و هنر
 كار و فناوري 

 سامت و تربيت بدني
 علوم انساني و مطالعات اجتماعي 

 رياضيات
 علوم تجربي

 زبان هاي خارجي
 آداب و مهارت هاي زندگي

 استرالیا
 English                   زبان انگليسي 

 زبان هاي ديگر به جز انگليسي
Languages other than English   
 The arts                              هنر 

 بهداشت و تربيت بدني
Health and physical Education
Science                      علوم تجربي 

 اجتماع و محيط
Society and environment 
 Mathematics                رياضيات 

 كار و فناوري
Technology and enterprise

 چین
 آموزش شخصي، اجتماعي و انساني

Personal, Social and Humanities 
Education 

 آموزش علوم تجربي
Science Education

 آموزش فناوري
Technology Education

 آموزش زبان چيني
Chinese Language Education

 آموزش زبان انگليسي
English Language Education

 آموزش رياضيات
Mathematics Education
 Arts Education           آموزش هنر 
Physical Education  تربيت بدني 

 ژاپن
Mathematics                  رياضيات 
Social Studies  مطالعات اجتماعي 
Arts                                       هنر 
 Language                        زبان 
 Science                  علوم تجربي 

 بهداشت و تربيت بدني
Health and Physical Education

 اقتصاد خانواده/ مهارت هاي زندگي
Homemaking
 اخاق، فوق برنامه، موضوعات انتخابي
Moral Education, Special 
Activities, Elective Subjects  

 هند
 آموزش علوم تجربي

 Teaching of Sciences
 آموزش رياضيات

 Teaching Mathematics
 آموزش زبان هاي هندي

 Teaching of Indian Languages
 آموزش زبان انگليسي

 Teaching of English
 آموزش علوم اجتماعي

 Teaching of Social Sciences
 يادگيري و زادبوم )آموزش حرفه اي و...(
Learning and Habitat

 هنر، رقص، نمايش و موسيقي
Art, Dance, Theatre and Music

 بهداشت و تربيت بدني
Health and physical Education

 هنگ کنگ
 تربيت بدني

Physical Education
 آموزش هنر

Arts Education
 آموزش فناوري

Technology Education
 آموزش علوم تجربي

Science Education
 آموزش شخصي، اجتماعي و انساني

Personal, Social and 
Humanities Education 

 آموزش رياضيات
Mathematics Education

 آموزش زبان انگليسي
English Language Education

 آموزش زبان چيني
Chinese Language Education

 نیوزیلند
English                  زبان انگليسي 
The arts                                هنر 

 بهداشت و تربيت بدني
Health and physical Education
Learning Languages  زبان هاي ديگر 

 رياضيات و آمار
Mathematics and statistics
Science                     علوم تجربي 
Social Sciences    علوم اجتماعي 
Technology                     فناوري 

 مالزي
 زبان  )مااليي، چيني/ تاميل، انگليسي(
Languages

 بهداشت و تربيت بدني
Health and Physical Education

 تربيت اسامي/ اخاقي
Islamic/ Moral Education   

 علوم تجربي و فناوري
Science and Technology
Mathematics                    رياضيات 
Arts Education         آموزش هنر 

 مطالعات اجتماعي)تاريخ، جغرافيا(
 مهارت هاي يكپارچة زندگي )تلفيق(

ضرورت و منطق این تش�ابهات و 
تفاوت ها چیست؟

در  اولي��ه   مفروض��ات  و  ماحظ��ات 
اس��تنباط و تعيين تع��داد و عنوان های 
حوزه ه��ای يادگيری و حت��ي چگونگي 
توصيف منطق و ض��رورت آن ها دخالت 
دارند. اين ماحظات از شرايط هر كشور 
و تبعاً فلس��فه، رويكردها و اهداف نظام 
آموزش��ي آن متأثر اس��ت؛ ب��رای مثال، 
ماحظات و مفروضات اوليه  در استنباط 
و تعيين حوزه های يادگيری برنامة درسي 
ملي ايران، ارتباط با عناصر و عرصه هاي 
الگ��وي هدف گ��ذاري و اه��داف كل��ي 
برنامة درس��ي ملي، هم خواني با اس��ناد 
فرادس��تي، هماهنگي با اص��ول انتخاب 
و س��ازمان دهي محتوا به خصوص اصل 
اولوي��ت يادگيري هاي مش��ترك، اصل 
س��ودمندي )توجه ب��ه نيازه��ا( و اصل 
آس��تانة ارتقای قابليت اجرايي برنامه، و 
تأثيرپذيري از ساختار دانش، تجربه های 
بين المللي و توافِق كارشناسي بوده  است. 
همان طور كه متوجه ش��ديد سه حوزۀ 

يادگي��ري به حوزه هاي يادگيري موجود 
اضافه شده اند. اين سه حوزه عبارت اند از 
تفك��ر و حكمت، كار و فناوري، و آداب و 

مهارت هاي زندگي. 

حوزة یادگیري تفکر و حکمت
در بياني��ة ح��وزۀ تفك��ر و حكمت در 
برنامة درسي ملي، تفكر به عنوان يكي از 
راه هاي شناخت از طريق عمل ذهن روی 
اطاع��اِت دريافت ش��ده و اندوخته های 
قبل��ی برای تبديل مجه��ول به معلوم و 
دس��ت يابی به نتيجه تعريف شده است. 
تعقل نيز به معنای قدرت تجزيه و تحليل 
و ربط دادن قضايا و س��نجش و ارزيابی 
يافته ها براس��اس نظام معيار اس��ت كه 
از راه های معتبر به دس��ت آمده اس��ت. 
حيات انس��ان، حياتی فكري است. تفكر 
استعدادي الهي است كه در اثر تربيت به 
فعليت مي رسد و انسان مي تواند در پرتو 
تقواي الهي، با متعادل كردن قواي دروني 
خويش، از آن در مسير فطرت توحيدي 
بهره برداري كند. لذا فرايند تربيت بايد به 
گونه اي باشد كه طي آن قوۀ تفكر و تعقل 
پرورش يابد. تأكيد بر تفكر و تعقل از دو 

جهت اهميت دارد:
1. تقوي��ت اين توانايي، باورها، دانش و 
عملكرد انسان را تحت تأثير قرار می دهد 

و زمينة  تعالي او را فراهم مي سازد؛ 
2. به يكپارچه سازي برنامه هاي درسي 
مج��زا كمك مي كن��د. از آنجا كه امروزه 
متربيان با گسترش فزايندۀ  نوآوري هاي 
گوناگون از جمله فناوري اطاعات روبه رو 
هس��تند و اين مسئله  آن ها را در معرض 
انتخاب هاي متعدد قرار مي  دهد، لذا بايد 
اين توانايي را پيدا كنند كه براساس نظام 
معيار، دست به انتخاب آگاهانه، آزادانه و 

مسئوالنه بزنند. 
تفكر قوۀ  ممتاز انسان است كه آگاهي 
عقاني و حكمت را پرورش می دهد و به 

متربيان كمك مي كند: 
1. تواناي��ي اس��تدالل خ��ود را بهبود 
بخش��ند؛ 2. خاقي��ت خ��ود را پرورش 
دهند؛ 3. به صورت فردي و ميان فردي 

رياضيات

...جبرآم�ارهندسهحساب

برنامه هاي 
درسي دو گونه 
هدف دارند؛ 
هدف هاي 
مشترک و 
هدف هاي خاص
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رشد كنند؛ 4. درك و عمل اخاقي خود را بهبود بخشند؛ 5. از 
تجربه های خود معنا و مفهوم استخراج كنند و به درك عميق 
از پديده ه��اي جهان خلقت و نگرش توحيدي نايل آيند. از اين 
طريق امكان مشاركت مؤثر و سازندۀ  افراد در پيشرفت و تعالي 
جامعه، آگاهي نس��بت به حقوق و مسئوليت های خود و ساير 

افراد و شركت در فرايند مردم ساالري دينی فراهم می شود.
ش��ايد اين سؤال براي شما نيز مطرح شود كه مگر حوزه هاي 
يادگيري ديگر به پرورش تفكر نمي پردازند؟ پاس��خ شما مثبت 
است. همة حوزه هاي يادگيري مهارت هاي تفكر را مي پرورند، اما 
تفكر و تعقل در برنامة درسي ملي، مفهومي فراتر از مهارت هاي 
تفكر دارد. اين برنامه به دنبال پرورش صاحيت هاي پايه و منش 
تفكر براساس نقشه اي نظام مند و منسجم است و پيش بيني اين 
حوزه نيز ب��ه همين منظور بوده اس��ت. در اين برنامه، تفكر و 
تعقل در يك وجه از چهار نوع تفكر فلس��في، انتقادي، خاق و 
هم��راه با مراقبه، و در وجه ديگر از دو نوع عقل نظري و عملي 
برخوردار است كه در طول دوران تحصيل قابل پيگيري است و 
مي تواند زمينة  پژوهش هايي را كه به درك، تدبر، تأمل، تفقه و 
بصيرت منجر مي شوند فراهم  كند و در نهايت سبب مي شود فرد 
رفتار حكيمانه اي از خود بروز دهد و با محتواي ساير حوزه هاي 
يادگيري در دوره هاي تحصيلي تعاملي خردمندانه داشته باشد.

حوزة یادگیري کار و فناوري
حوزۀ  كار و فناوری ش��امل كس��ب مهارت ه��ا ي عملي برای 
زندگی كارامد و بهر ه ور و كسب شا يستگی ها ي مرتبط با فناوری 
و علوم وابس��ته، به ويژه فناوري اطاعات و ارتباطات، به منظور 
آمادگی ورود به حرفه و شغل در بخش ها ي گوناگون اقتصاد ي 

و زندگي اجتماعي است. 
در آموزه هاي اسامي كار و اشتغال از ارزش تربيتي برخوردار 
است. انسان از طريق كار نفس سركش را رام می كند. شخصيت 
وجودي خوي��ش را صيقل می دهد. هوي��ت خويش را تثبيت 
می كن��د و زمينة  ارتقای وجودي خوي��ش را مهيا مي كند. نيز 
با توجه به رش��د سريع تغييرات فناوري، اجتماعي و اقتصادي، 
پيچيدگي هاي دنياي كار به همراه وجود چالش ها و مفاهيمي 
از قبيل توسعة  پايدار و همه جانبه، آموزش و يادگيري مداوم و 
مادام العمر، آموزش براي همه و فرصت هاي برابر، كار شايسته، 
جهاني سازي، رسيدن به ش��اخص ها و استانداردهاي توسعه و 
پيشرفت، ارتقاي كارايي و بهره وري، همچنين با توجه به اهميت 
فناوري اطاعات و ارتباطات و لزوم به كارگيري آن در تمام امور، 
و آماده سازي نيروي كارامد براي زندگي در جهان امروز، ضرورت 
دارد افراد كش��ور در هر بخ��ش از زندگي اجتماعي و حرفه اي 
خود به طور مس��تمر دانش، مهارت و نگرش خود را براس��اس 
برنامه ريزي دقيق توسعه دهند تا در جامعة  دانش محور، زندگي 

و كار هدفمندي را دنبال كنند.

قلمرو اين حوزه شامل چهار دسته شايستگي می شود: 
1. شايستگي هاي محوري غيرفني دنياي كار؛ 2. شايستگي هاي پاية 
فني مورد نياز نيروي كار حرف و مشاغل گوناگون؛ 3. شايستگي هاي 
مربوط به فناوري اطاعات و ارتباطات؛ 4. شايستگي هاي مربوط به 
يادگيري مادام العمر فني و حرفه اي. البته آموزش هاي مربوط به اين 

حوزه در پايه ها، دوره ها و رشته هاي تحصيلي متفاوت است.

حوزة یادگیري آداب و مهارت هاي زندگي
آموزش ه��اي مرتبط ب��ا آداب و مهارت هاي زندگي در برنامة  
درس��ي به عن��وان فرصتي براي ب��ه كارگي��ري آموخته ها در 
موقعيت هاي واقعي زندگي و متناس��ب ب��ا تفاوت هاي فردي و 
ش��رايط و مقتضيات محلي، وظيفة  آماده كردن فرد براي ورود 
آگاهانه و مسئوالنه به زندگي خانوادگي و اجتماعي را بر عهده 
دارد. آداب و مهارت ه��اي زندگي مكمل يكديگرند و هر دو به 

دنبال آموزش آيين زندگي اند. 
عوامل متفاوتي از جمله رسانه هاي گروهي، نيازهاي برخاسته از 
رشد، مواجهه با شرايط و موقعيت هاي جديد در زندگي فردي و 
اجتماعي، پديدۀ  جهاني سازي، تغييرات علوم و فناوري هاي جديد 
به ويژه فناوري اطاعات و ارتباطات و دوري از ارزش هاي اخاقي 
و معنويات، چالش هاي پيچيده اي را براي زندگي بشر امروز ايجاد 
كرده ان��د. در جامعة  امروز، افراد براي حف��ظ و عمل به باورها و 
ارزش ه��اي ديني � اخاقي، به الگوها، دانش و مهارت هايي نياز 
دارند كه در برقراري ارتباط سازنده در چهار عرصة ارتباط با خود، 
خدا، خلق و خلقت به آن ها كمك كند. انسان ها براي طي مسير 
كمال و س��عادت به كسب مهارت هايي نياز د ارند كه در وحدت 
بخشيدن به ابعاد وجودي خويش و تعادل در رفتار فردي و نيز 

سامت اجتماعي به آن ها كمك كند.
آموزش آداب و مهارت هاي زندگي شايس��تگي هاي الزم براي 
خودمديريتي متربيان در ادارۀ  امور روزمرۀ  زندگي شامل آداب 
ديني، آداب معيشت، آداب تغذيه و بهداشت، مديريت خانواده، 
مديريت اوق��ات فراغت، خودآگاه��ي، مهارت هاي تحصيلي و 
مطالعه، هويت ياب��ي، ارتباط مؤثر، مراقبت از محيط زيس��ت، 
مديريت بح��ران و خطر، مهارت كار با ديگ��ران و مهارت هاي 

پدافند غيرعامل و آمادگي دفاعي را فراهم مي كند.
حال به اهدافي كه در ابتداي مقاله تصور كرديد بينديشيد. آيا 
اين يازده حوزه به دستيابي به آن ها كمك مي كنند؟ نقش شما 

در دستيابي به اهداف چيست؟

منابع
1. برنامة درس��ي ملي جمهوري اسامي ايران. سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي. نگاشت پنجم. 1390.
2. برنامة درسي ملي كشورهاي استراليا، چين، مالزي، نيوزالند، هنگ كنك، 

هند در سال 2009.
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توسعة كمي و كيفي آموزش و پرورش و ميل عمومي به مطالعه و آموختن در سال هاي پس 
از پيروزي انقاب اسامي شرايطي را فراهم آورد تا عرضه و تقاضاي انواع كتاب هاي آموزشي 

و كمك درسي به شدت افزايش يابد.
از طرف ديگر توس��عة فني و امكانات چاپ و انتشار و گسترش فناوري هاي نوين ارتباطي، 
امكان بهره گيري از تجربيات ديگر كشورها و ترجمة مواد آموزشي و كمك درسي را در مقياس 

وسيع ممكن و فرايند تهيه، تدوين و توليد كتاب ها را تسهيل ساخت.
اشتياق مدارس، معلمان، خانواده ها و دانش آموزان به كتاب و مواد خواندني از يك سو و نيز 
توسعة بنگاه ها و مؤسسات توليد كتاب هاي آموزشي شرايطي را ايجاد كرد كه انبوه كتاب هاي 

گوناگون براي دانش آموزان و مدرسه توليد و منتشر شوند.
بديهي اس��ت، بس��ياري از مطالب خواندني با نظام فرهنگي و آموزش��ي كشور هماهنگ 
نبودند و برخي با هدف س��ودجويي منتش��ر مي ش��دند و فاقد حداقل شرايط و تعاريف الزم 
براي كتاب هاي آموزش��ي بودند. چاپ بي روية كتاب هايي از اين دست، مسئوالن وقت نظام 
آموزش��ي را به چاره انديشي واداشت تا اينكه طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي با هدف 
تعيين استانداردها و اعام نيازهاي آموزشي به مؤلفان و ناشران، و برگزاري جشنواره با هدف 
سامان دادن به فرايند توليد و انتشار كتاب نامه هاي رشد و نيز معرفي كتاب هاي تأييد شده در 
پايان كتاب هاي درسي با هدف اطاع رساني و سامان دادن به فرايند مصرف، طراحي شدند؛ 
به طوري كه هم ميزان مطالعه و كتاب خواني را در دانش آموزان و معلمان افزايش دهند و هم با 
معرفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با نيازهاي آموزشِي آنان فرايند ياددهي � يادگيري 

را در دانش آموزان و معلمان تقويت كنند و ذائقة مطالعاتي شان را تغيير دهند.
همزمان و هم راستا با طرح تحول بنيادين، طرح ساماندهي مواد و منابع آموزشي و تربيتي 
)مواد و رس��انه ها( با تصويب در جلس��ة مورخ 89/6/2 ش��وراي عالي آم��وزش و پرورش، با 
عنوان »آيين نامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها(« شتاب فزاينده اي به 
همسوسازي توليدات و انتشار كتاب هاي آموزشي در بخش هاي خصوصي و دولتي و منطبق 
با برنامة درس��ي بخشيد. همزمان با تغيير س��اختار آموزشي و ايجاد پاية ششم و تغيير پاية 
دوم دبستان، تغيير و توليد محتواي آموزشي نيز مدنظر است. لذا دفتر انتشارات و تكنولوژي 
آموزش��ي در بين كتاب هاي آموزشي چاپ ش��ده در سال هاي 90-1388 تعداد 378 عنوان 
كتاب آموزشي مناسب و مرتبط با سرفصل هاي كلي پاية ششم و 350 عنوان كتاب مناسب 
و مرتبط با س��رفصل كلي پاية دوم ابتدايي را انتخاب و همراه فهرس��تگان توصيفي آن، در 
عنوان دو مجلد كتاب نامة رش��د پاية ششم و كتاب نامة رش��د پاية دوم منتشر و همزمان با 
توزيع كتاب هاي درسي توزيع خواهد كرد. نسخة الكترونيكي آن نيز در سايت سامان كتاب 
به نش��اني http://samanketab.roshdmag.ir بارگذاري خواهد شد و براي كلية كاربران 

قابل دسترس خواهد بود.
با عنايت به مادۀ 6 آيين نامة ساماندهي مبني بر اينكه خريد، عرضه و تبليغ هرگونه منبع 
آموزش��ي و تربيتي در واحدهاي آموزش��ي، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود، اين دو 
مجلد مي تواند به عنوان منبع و مرجِع استاندارد و مناسبي، به منظور بهره گيري آموزشي، در 

اختيار اولياي مدرسه، معلمان و دانش آموزان قرار گيرد.
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در ت��اش برای گس��ترش آگاه��ی در خص��وص روش های 

آم��وزش عل��وم و فعاليت هاي��ی ك��ه دانش آم��وزان در فرايند 

ياددهی � يادگيری انجام می دهند، بايد دربارۀ كارهايی كه واقعاً 

در كاس انجام می دهيم، بينديش��يم. اي��ن طرز برخورد به ما 

كمك می كند دانش آموزان خود را در موقعيت يادگيری بهتری 

قرار دهيم. از اين رو، انديش��يدن به سؤاالتی مانند سؤاالت زير، 
برای معلم بسيار مفيد خواهد بود:

آيا در كاس علوم ما:

 به دانش آموزان فرصت داده می شود كه خودشان چيزها را 
كشف كنند؟

 »پاسخ درست مسئله« به دانش آموزان گفته می شود؟

 دانش آم��وزان ب��ه مهارت ها توجه می كنند ي��ا به محتوا و 
مفاهيم، يا هر دو؟

 از دانش آموزان پرسيده می شود كه چه چيز را فهميده اند و 

آيا به سؤال كردن تشويق می شوند؟

 دانش آموزان با همكاری يكديگر و همراه با معلم، با مس��ائل 
علمی دست و پنجه نرم می كنند؟

نوع پاسخی كه به هر سؤال داده می شود، نمايه ای از رويكردی 

است كه معلم به كار می برد. برای مثال:

 اگر به دانش آموزان اجازه داده می ش��ود كه خودشان جواب 

س��ؤاالت را كشف كنند، معلم رويكرد اكتشافی را به كار گرفته 
است.

 اگ��ر جواب بيش��تر س��ؤاالت، ب��دون درگير ك��ردن جدی 

دانش آم��وزان در فرايند يادگيری، مس��تقيماً ب��ه آن ها گفته 

می شود، معلم رويكرد انتقالی را دنبال می كند.

 اگ��ر در درس ها يا آزمايش ه��ا، توجه اصلی بر مهارت هايی 

مانند مشاهده، برقراری ارتباط و طبقه بندی متمركز باشد، در 

واقع معلم رويكرد فرايندی را به كار گرفته اس��ت. تش��خيص 

چنين امری، يعنی به كارگيری رويكرد فرايندی، كاری مشكل 

است و تنها با مش��اهدۀ مستمر كاس های علوم در طول يك 

دورۀ زمان��ی می توان دربارۀ آن قضاوت ك��رد. زيرا انجام دادن 

بيش��تر فعاليت های علمی، مس��تلزم به كارگيری و استفاده از 
مهارت های فرايندی6 است.

 اگر معلم فعاالنه برای آگاهی يافتن از آنچه كه دانش آموزان 

قبًا فهميده اند بكوشد و آنگاه آن ها را به پرسيدن پرسش های 

علمی تشويق كند، رويكرد تعاملی را به كار گرفته است.

شکل 1: چهار رویکرد آموزش علوم

واقعيت اين است كه بيشتر معلمان تركيبی از چند رويكرد را 

به كار می گيرند )شكل 1(. هيچ يك از رويكردهای ذكر شده در 

باال، به تنهايی به كار گرفته نمی ش��ود و هيچ كس قادر نيست 

تعريف كامًا دقيق و مجزايی از آن ها ارائه دهد.

کلیدواژه ها: رويكرد اكتشافي، رويكرد انتقالي، رويكرد فرايندي، رويكرد تعاملي. 

 
در این مقاله، ماري لین فلیر1 چهار رویکرد متفاوت در تدریس علوم را بررسی 

می کند. احتماالً هر یک از ما در زمان های گوناگون و به مقاصد متفاوت، رویکردهایی 

به کار گرفته ایم. بررسی بیشتر این رویکردها بر شیوة کارمان تأثیر می گذارد و آن را 

بهبود می بخشد.
در این مقاله، رویکردهاي اکتشافی2، انتقالی3، فرایندی4، تعاملی5 

مورد بررسی قرار می شوند.

                علوم تجربی را 
با چه »رویکردی« آموزش می دهید؟
ماری لین فلیر
مترجم: محمود امانی طهرانی

رويكرد اكتشافی رويكرد انتقالی

رويكرد تعاملی

رويكرد فرايندی
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ه��ر معلمی دربارۀ اينكه بچه ها چگونه فكر می كنند و چگونه 
ياد می گيرند، عقيدۀ خاصی دارد. فلسفة شخصی هر معلم دربارۀ 
آموزش و تدريس، بر اينكه كدام قس��مت از يك رويكرد را قبول 
و كدام قسمت را رد كند تأثير می گذارد. بزرگ ترين مشكلی كه 
با آن روبه رو هستيم امتحان كردن روش های گوناگون است. زيرا 
تا زمانی كه روش های گوناگون را تجربه نكنيم، نخواهيم توانست 
در خصوص محس��نات يا محدوديت های آن ها اظهارنظر كنيم. 
ب��ه كارگيری فنون گوناگون و فهميدن اينكه چه وقت و چگونه 
بايد آن ها را به كار گرفت، به توانايی تدريس ما قوت می بخشد. 
بدين ترتيب، دانش آموزان به صورت های گوناگون، با رويكردهای 
متفاوت روبه رو می شوند و وقتی در معرض شيوه های گوناگون از 

تجربيات خود در مدرسه قرار بگيرند، نكات بيشتری می آموزند.

رویکرد اکتشافی
بسياری از مواد آموزشی مربوط به برنامه های درسی كه در 
پانزده س��ال اخير توليده شده، در پی به كارگيری و گسترش 

اين رويكرد بوده است.

مزايای اين رويكرد به قرار زير است:
 مسلّم است كه اگر دانش آموزان به صورت فيزيكی با مسئله 
درگير ش��وند، بيش��تر ياد می گيرند. اين روش، بر به كارگيری 

جدی مواد و وسايل به وسيلة دانش آموزان تأكيد دارد.
 معلم��اِن دانش آموزان پايه های پايي��ن، از مدت ها پيش، از 
اين روش به صورت موفقيت آميزی استفاده كرده اند. ايده هايی 
همچون ميز علوم، ظرف آب، ظرف ماس��ه و ميز فعاليت ها كه 
روی آن ابزارها و وس��ايل علمی از قبيل ذره بي��ن، انواع دانه و 
آهن ربا چيده ش��ده، برای همة معلمان به خوبی شناخته شده 

است و در بيشتر مدارس به چشم می خورد.

 معلمان با به كارگيری رويكرد اكتشافی راحت ترند و احساس 
بهتری دارند. زيرا اين رويكرد عاقة بچه ها را تحريك می كند و 
فرصتی فراهم می آورد كه معلم فعاليت های بعدی را برنامه ريزی 

كند )شايد از طريق به كارگيری روش های ديگر(.
با وجود اين، مش��كل عمدۀ رويكرد اكتش��افی اين است كه 
معلم نمی تواند كامًا مطمئن باشد كه بچه ها با لمس فيزيكی 
محيط، در واقع در حال يادگيری چه چيزی هستند. نمی توان 
از دانش آموزان انتظار داش��ت دستاوردهای علمی مهم زمانه را 
خودشان دوباره كشف كنند. به عاوه، در اين روش، دانسته های 
قبل��ی دانش آموزان ناديده گرفته می ش��ود. اگ��ر معلم نتواند 
موقعيت��ی را به وجود بي��اورد كه دانش آم��وزان، آنچه را كه از 
قبل می دانند فهرست كنند، ممكن است امكانات فراهم آمده، 
چالش��ی برای آنان به وجود نياورد و فقط تكرار همان مواردي 
باش��د كه تاكنون دانس��ته و فهميده اند. امكان دارد اين امر به 
شكس��ت معلم در جلب توجه و تمركز دانش آموزان به موضوع 

مورد نظر و تفكر نكردن دربارۀ آن بينجامد.

رویکرد انتقالی
رويكرد انتقالی نوعی ش��يوۀ يادگيری اس��ت كه بيشتر مردم 
ب��ا آن آش��نايی دارند و اكثر ما اين روش را در مدرس��ه تجربه 

كرده ايم.

مزايای اين رويكرد به قرار زير است:
 اطاعات به آسانی و به طور مؤثر منتقل می شوند. در بسياری 
موارد الزم است معلم يك رشته ايده ها و اطاعات را به صورت 
خاصه بيان كند يا بعضی از مراحل را برای تمام گروه به تصوير 
درآورد. در نتيجه، در روش انتقالی، اين فعاليت با عدۀ زيادی از 

دانش آموزان به سرعت انجام پذير است.
 معلم��ان با اين روش آش��نايی دارن��د و دانش آموزان در هر 

مرحله ای از فرايند آموزش و يادگيری، پذيرای آن هستند.
 در بعضی م��وارد، مانند گذراندن دورۀ مراقبت و ايمنی، اين 
روش تنها شيوۀ بی خطر آموزش مطالب به دانش آموزان است 

)برای مثال هنگام آموزش خطرات ناشی از مواد شيميايی(.

اش��كال عمدۀ آموزش انتقالی اين اس��ت ك��ه معلم، همانند 
رويكرد اكتشافی، به درستی نمی داند دانش آموزان چه چيز را 
فراگرفته اند و دانش آموزان نيز فرصت كمتری دارند كه مطالب 
را ب��ه طور عميق درك كنند. در نتيجه مش��كل اس��ت بدانيم 
دانش آموزان از آنچه معلم در حال توضيح دادن يا نش��ان دادن 
آن اس��ت، چه دركی دارند. فقط هنگامی كه رويكرد انتقالی با 
ديگر فنون تدريس همراه شود، معلم می تواند دربارۀ چگونگی 
فهم دانش آم��وزان از مطالب اطاع حاصل كند )يعنی صرفاً با 
به كارگي��ری روش انتقالی، معلم نمی تواند دربارۀ ميزان درك 

دانش آموزان اطاعاتی به دست آورد(.

رویکرد فرایندی
در پانزده س��ال اخير، رويكرد فرايندی در آموزش، مقبوليت 
زيادی يافته اس��ت. بس��ياری از س��ندهای برنامة درسی قابل 
دسترس معلمان، بر مبنای اين نظرية ياددهی � يادگيرِی مهارت 

محور تدوين شده است.

مزايای اين روش به قرار زير است:
 دانش آموزان فعاالنه در يادگيری شركت دارند.

 زمانی كه توجه به پرورش مهارت های خاص معطوف باش��د 
و متن اهميت كمتری داش��ته باش��د، توالی يادگيری آسان تر 

سازمان دهی می شود.
 معلمان با اين روش آشنا هستند؛ زيرا بسياری از برنامه های 
درس��ی، مواد آموزشی و منابع بر پاية اين رويكرد سازمان دهی 

شده اند.
اشكال اصلی رويكرد فرايندی، محدود بودن مقدار توجه آن به 
محتوای علمی است. اگر به ايجاد تعادل بين محتوا و روش توجه 
كافی نشود، ممكن است حيطه های با ارزشی از يادگيری ناديده 
گرفته شوند. همچنين، ايجاد تعادل بين حيطه های يادگيری 

در علوم نيز بايد مورد توجه باش��د )مانند زندگی و فرايندهای 
زيستی، مواد و كاربرد آن ها(.

رویکرد تعاملی
بیدالف و آزبورن7 )1984( اين رويكرد را تركيبی از اجزای 
هر يك از رويكردهای قبل در يك چارچوب عنوان كرده اند كه 
با پی بردن به آنچه دانش آموزان می دانند شروع می شود، آن ها 
را به پرسش سؤاالت علمی تشويق می كند و همياری آنان برای 
يافتن پاسخ سؤاالتش��ان را، از طريق تحقيق علمی، می طلبد. 
اگرچه اين رويكرد كمتر شناخته شده است، از گذشته، بسياری 

از معلمان خوب در بعضی موارد آن را به كار گرفته اند.
روش تعاملی را گروهی از محققان دانشگاه وايكاتو8 در نيوزلند 
بعد از تحقيقات گسترده ای در خصوص نحوۀ تفكر دانش آموزان 
دربارۀ علوم مطرح كردند. اين محققان نظريات علمی به دس��ت 
آمده از دانش آموزان دوره های دبستان و راهنمايی را بررسي كردند   

و دريافتند كه بس��ياری از باورهای علمی دانش آموزان، با آنچه 
كه به طور عمومی در جامعة علمی پذيرفته شده است، مطابقت 
ندارد. همچنين دريافتند، حتی بعد از گذراندن دورۀ آموزش به 
روش قديمي نيز نظريات و باورهای بيشتر دانش آموزان تغييری 

نكرده است.
به كارگيری اين روش، مزايای زياد دارد كه عبارت اند از:

 انگي��زۀ دانش آموزان در هنگام انج��ام دادن تحقيقات كامًا 
تحريك می ش��ود؛ زيرا در حال پاسخ گويی به سؤاالتی هستند 
كه شخصاً به آن ها عاقه مندند و در بعضی موارد اين آزمايش ها 

با زندگی آنان مرتبط است.
 ممكن اس��ت دانش آموزان سؤاالتی را عنوان كنند كه معلم 
انتظار مطرح شدن آن ها را نداشته باشد )شرايط بسيار پيچيده تر 

 نقش معلم

انتخاب مجموعه 
امكانات و ابزارهايی 

كه دانش آموزان را در 
جهت كشف پديدۀ 

خاصی، مثًا رسانايی 
فلزات، هدايت كند.

سازماندهی يك دوره 
آزمايش كه به دقت 

انتخاب شده اند و 
دانش آموزان را در 

جهت شناخت الگوها 
و خصوصيت ها از 
طريق هر فعاليت 
هدايت می كنند؛ 

مانند نارسانا بودن 
پاستيك.

مشاهدۀ دانش آموزان 
و كمك علمی به آن ها 
و مشاركت هنگام كار 

با مواد و وسايل.

 نگاه به یادگیری

علم چيزی است كه 
دانش آموزان بايد 

آن را كشف كنند. 
وجود مواد، وسايل و 
فعاليت ها شرايط را 

برای چنين اكتشافی 
فراهم می آورد.

نقش دانش آموز

استفاده وبه كارگيری 
مواد و وسايل در 

دسترس.
ديدن طرح ها 
ونتيجه گيری 
از تجربيات و 

آزمايش هايی كه 
انجام داده است.

نگاه به یادگیری

يادگيری فرايندی است 
كه از طريق مشاهدۀ 

مستقيم و لمس 
محيط فيزيكی تحقق 

می پذيرد.
يادگيری فرايندی است 

كه رشد و پيشرفت 
دانش آموزان، زمينة آن 
را فراهم می آورد. زمانی 
كه دانش آموزان از نظر 

فكری آماده باشند، 
احتمال كشف الگوها 
و نتيجه گيری صحيح 

بيشتر می شود.

 نقش معلم

بررسی مواد و برنامه های 
درسی و شناخت  

مهارت های علمی ضروری 
كه بايد مورد توجه قرار 

گيرد؛ مانند مشاهده، 
برقراری ارتباط، طبقه بندی، 

پيش بينی، فرضيه سازی و 
سازماندهی يك آزمايش.

سازمان دهی امكانات آموزشی 
و منابع مورد نياز به منظور 
پرورش مهارت های علمی 

دانش آموزان. برای مثال، او از 
طريق دادن ذره بين و تعدادی 
سؤال به دانش آموزان و بردن 

آن ها به گردش علمی، مهارت 
مشاهده را در آن ها تقويت 

می كند.
برنامه ريزی يك برنامة درسی 

متعادل به منظور پرورش 
تمام مهارت های علمی.

 نگاه به یادگیری

روش های علمی 
مشاهده، برقراری 

ارتباط، طبقه بندی، 
پيش بينی، 

فرضيه س����ازی و 
س�����ازماندهی 

آزمايش های مناسب 
را شامل مي شود.

نقش دانش آموز

شركت فعال در 
تجربيات يادگيری 

تدارك شده به 
وسيلة معلم.

پرورش تمام 
مهارت های علمی: 
مشاهده، برقراری 

ارتباط، طبقه بندی، 
پيش بينی كردن، 

فرضيه سازی و 
سازماندهی يك 
آزمايش مناسب.

نگاه به یادگیری

مشاركت فعال 
دانش آموز در پرورش 

مهارت ها.

 نقش معلم

تنظيم چارچوبی برای 
يادگيری دانش آموزان و 

سازماندهی يك دورۀ اكتشافی 
كه در آن دانش آموزان آزادانه با 
مواد و وسايل ارتباط مستقيم 

داشته باشند )طراحی شده 
در جهت تشويق دانش آموزان 

برای فكر و پرسش كردن(.
ايجاد هماهنگی در يادگيری 

از طريق پرسيدن سؤاالت 
تسهيل كننده، فراهم آوری 
امكانات و ايده هايی برای 

جست وجو و تحقيق، همكاری 
با دانش آموزان در نوشتن 
گزارش، دادن اين فرصت 
به دانش آموزان تا از يك 

متخصص برای پاسخگويی به 
سؤاالت دعوت به عمل آورند.

تبعيت از عاقه هاي 
دانش آموزان و ايجاد راهی 

برای يادگيری

 نگاه به یادگیری

به مثابه يك ساختار 
انسانی است كه فقط 

در زمينة فرهنگی، 
اجتماعی و شرايط 
تاريخی قابل فهم 

است.
به منزلة دانشی 

است كه شايد در 
طول زمان و با تغيير 

نيازهای انسانی و 
انديشه های او تغيير 

می كند.
به مثابه يك نظام 

است كه در آن فقط 
يك جواب صحيح  

وجود ندارد، بلكه 
چند راه حل برای 
مشكات و نيازها 

وجود دارد.

نقش دانش آموز

بيان ايدۀ خود در 
خصوص موضوع از 

طريق تحقيق.
پرسش سؤاالت 

علمِی قابل تحقيق. 
انجام دادن 

آزمايش هايی برای 
دست يابی به جواب 

سؤاالت.
يادداشت كردن 

تحقيقات و نتايج 
آن و مطرح كردن 

آن ها در كاس.

نگاه به یادگیری

به منزلة يك ساختار 
انسانی است كه 

دانش آموزان سعی 
می كنند از جهان 

اطراف خود، از 
طريق اكتشاف 

در محيط و ايجاد 
ارتباط اجتماعی با 
افراد پيرامون، سر 

درآورند.

 نقش معلم

معلم به منزلة عامل 
اصلی در يادگيری 
دانش آموزان ظاهر 
می شود و محتوا، 

جهت و شيوۀ آموزش 
را كنترل می كند.

معلم تمام اطاعات 
را دارد و آن ها را 

از طريق شفاهی يا 
نمايشی از طريق 

مشاركت، ارائه 
می دهد.

 نگاه به یادگیری

مانند اين است 
كه كل دانش به 

دانش آموزان رسانده 
شود.

نقش دانش آموز

در فرايند آموزش 
و يادگيری، يك 
همراه مطيع و 

منفعل است.
گوش فرامی دهد 

و )معموالً( با 
نوشتن مطالب، 

در اطاعات معلم 
شريك می شود.

نگاه به یادگیری

به مثابه يك فرايند 
انفعالی است.

مانند فرايندی است 
كه در آن، محتوای 

دانش مهم تر است و 
بر مهارت ها و نگرش ها 

تأكيد نمی شود.

وقتي 
دانش آموزان 
با رویکردهاي 
متفاوت 
در معرض 
شیوه هاي 
گوناگون از 
تجربیات خود 
در مدرسه 
قرار بگیرند، 
نکات بیشتري 
مي آموزند
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شوند كه س��ؤاالت علمی بپرسند و آزمايش هايی را برای پاسخ 
دادن به آن ها ترتيب دهند، معلم به مهارت مديريتی بسيار سطح 
بااليي نياز خواهد داشت. از اين رو، معلمی كه تازه به اين عرصه 
وارد می شود، بهتر است برای شروع، فقط يك يا دو سؤال برای 
پاسخ دادن انتخاب كند و اين كار را، تا زمانی كه به تدريج برای 

استفاده از اين روش احساس راحتی كند، ادامه دهد.
مش��كل ديگری ك��ه در اين روش وجود دارد، اين اس��ت كه 
دانش آموزان به پرسيدن سؤاالت علمی عادت ندارند و معلم بايد 
به طور جدی از همان سال های اول تحصيل، روی پرورش اين 
مهارت كار كند. هر چه دانش آموزان كم سن تر باشند، پرسيدن 

سؤاالت علمِی قابل تحقيق، برای آن ها سخت تر است.

پی نوشت
1. Marilyn Fleer
2. discovery approach
3. transmission approach
4. process approach
5. interactive approach
6. process skills
7. Biddulph and Osborne
8. Waikato

از آنكه معلم تصور می كرده است كه دانش آموزان ظرفيت فكر 
كردن دربارۀ آن را داش��ته باشند يا برعكس(. از اين رو، آموزش 
علوم تا بيش��ترين حد به نيازهای آموزشی واقعی دانش آموزان 

نزديك می شود.
 در بس��ياری موارد، دانش آموزان به اندازه ای انگيزه دارند كه 
منابع مورد نياز برای انجام دادن تحقيقات را اغلب در بين افراد 
خان��واده پيدا می كنند و آن ها را از منابع خانگی می آورند. اين 
امر فش��ارهای سازمانی و تشكياتی را بر معلم كاهش می دهد 

و دانش آموزان را در مقابل يادگيری خود مسئول تر می سازد.
 تجربيات يادگيری وس��يع تر و عميق تر می شوند. زيرا وقتی 
هر يك از دانش آموزان س��ؤاالت علمی متفاوتی دربارۀ موضوع 

بپرسند، اغلب تحقيقات بيشتری در پی سؤاالت انجام می شود. 
در نتيجه، وقتی كه دانش آموزان به اندازه گيری و تحليل يافته ها 
و ثب��ت و نمايش آن ها می پردازند، آموزش علوم حالت تلفيقی 

بيشتری پيدا می كند.
اش��كال روش تعاملی، مش��كل بودن تروي��ج آن در مدارس و 
كاس های يك س��ويه است. زيرا عرف بر اين است كه محتوای 
علم مبهم و سردرگم نباشد و فقط يك جواب وجود داشته باشد. 
در نتيج��ه، پذيرفتن نظرات دانش آموزان و برابر دانس��تن آن با 
نظرات معلم، برای معلمان ثقيل است. همچنين، معلمانی كه اين 
روش را به كار می برند مانند كسانی هستند كه همزمان بيش از 
يك نوع تحقيق علمی را انجام می دهند. اگر دانش آموزان تشويق 
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آموزش قرآن در پایۀ ششم ابتدایي در جست  وجوي چیست؟
 براساس اهداف مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و نيز سند 
تحول بنيادين آموزش و پرورش، مهم ترين هدف آموزش قرآن در 
دورۀ شش سالة ابتدايي »تحقق مهارت خواندن قرآن كريم« است.
ب��ا توجه اجرای مصوبة اخير ش��ورای عالی آموزش و پرورش 
مبنی بر افزايش يك س��اعت در هفته به ساعات آموزش قرآن، 
در پايه های شش گانه، زمينة مناسبی برای تحقق اين هدف، در 
طول شش س��ال تحصيلی و 442 ساعت رسمی برای آموزش 
ق��رآن در دورۀ ابتدايي در نظر گرفته ش��ده اس��ت. لذا مديران 
محترم مدارس بايد نس��بت به اصاح جدول برنامة هفتگی در 
همة پايه هاي تحصيل��ي اقدام كنند و براي آم��وزش قرآن در 
پايه های دوم تا شش��م ابتدايي سه جلسه در هفته و براي پاية 

اول دو جلسه در هفته اختصاص دهند.
اما آنچه در اين نوش��ته مدنظر اس��ت، معرفی اجمالی برنامة 
درس��ی آموزش قرآن پاية شش��م ابتدايي است. سعی كرده ايم 
از موقعي��ت اين ويژه نامه به نحوی اس��تفاده كنيم تا نكاتی كه 
معموالً كمتر به آن ها توجه می شود، برجسته و ارائه شوند. اميد 
است از اين رهگذر زمينة »ارتقاي مهارت آموزگاران محترم در 

آموزش قرآن« در حد مطلوب فراهم شود.  
در ابت��دا به اهداف برنامة درس��ی آموزش قرآن پاية شش��م 
ابتدايي نگاه��ی اجمالی می اندازيم. دانش آموز كاس شش��م 
ابتدايي در جريان يادگيری درس قرآن و در پايان سال تحصيلي 

به اين اهداف دست مي يابد: 
1. عاقه به شنيدن قرائت قرآن كريم و خواندن آن 

2. عاقه به حفظ برخي آيات، سوره ها و پيام هاي قرآني كتاب درسي  
3. عاقه به درك معناي آيات قرآن كريم

4. عاقه به استفاده از رسانه ها و شركت در فعاليت هاي قرآني 
5. آشنايي با داستان هاي قرآني كتاب درسي  

6. آشنايي با معناي برخي از كلمات ساده و پركاربرد قرآن كريم 

7. توانايي خواندن آيات و عبارات قرآني كتاب درسي به صورت 
روان و تا حد امكان زيبا و آهنگين

8. توانايي خواندن آيات قرآن كريم از روي مصحف ش��ريف با 
خط آموزشي حداقل به صورت شمرده و آرام

9. بيان مفهوم پيام هاي قرآني كتاب درسي به زبان ساده  
10. معنا كردن برخي از عبارات سادۀ قرآن كريم

11. عاقه به خواندن روزانة قرآن كريم و سعي در درك معناي 
برخي از عبارات و آيات شريفه

دانش آموزان با داش�تن چه توانایي هایي در درس قرآن 
وارد کالس ششم می شوند ؟

دانش آموزان در طول پنج سال گذشته بايد با موارد زير آشنا 
شده و مهارت های الزم را به دست آورده باشند:

1. شناخت حروف و حركات و تركيب آن ها )پاية اول ابتدايي(؛
2. آشنايي با نمادهای خط قرآن )قواعد مهم و ضروری روخوانی 

قرآن( )پاية دوم ابتدايي(؛
3. خواندن بخش  بخش كلمات و عبارات قرآني با اشارۀ صحيح 
آموزگار به حروف و حركات از روی لوحة آموزشی )پايه های اول 

تا سوم ابتدايي(؛
4. خواندن ش��مرده و آرام كلمات و عبارات قرآنی كتاب درسی 

)پايه های دوم و سوم ابتدايي(؛
5. كسب مهارت روخوانی )آرام و شمرده خوانی( قرآن كريم )تا 

پايان سوم ابتدايي(؛
6. خواندن آيات و س��وره های كتاب درس��ی شبيه نوار آموزشی 
يا حداقل به صورت معمولی با حداقل به صورت آرام و ش��مرده 

)پايه های اول تا پنجم ابتدايي(؛
7. خوان��دن قرآن كامل به صورت معمولی يا حداقل به صورت 

آرام و شمرده )پايه های چهارم و پنجم ابتدايي(

آموزگاران در پایۀ شش�م براي تدریس قرآن باید داراي 
چه صالحیت هایي باشند؟

آم��وزگاران براي توفيق هر چه بيش��تر در آموزش قرآن پاية 
شش��م ابتدايي، بايد واجد صاحيت های علمی و عملي خاصي 

باشند كه اهم آن ها عبارت اند از:
1. توجه به رفع اش��كاالت خوان��دن قرآن هم��ة دانش آموزان؛ 
مهم ترين نگرانی در دورۀ ابتدايي به ويژه در پايه های سوم تا ششم 
ناتواني برخی از معلمان در رفع اش��كاالت خواندن قرآن است. از 
همين رو، ش��عار درس آموزش قرآن در پايه های س��وم تا ششم 
»شناسايي اش��كاالت خواندن قرآن فرد فرد دانش آموزان و رفع 

اشكاالت آن ها« است.
2. شركت فعال در دوره هاي آموزش ضمن خدمت؛ از اين رو اوالً 
اين دوره ها بايد باكيفيت و به طور كامل اجرا شود و ثانياً معلمان 
بايد با جديت در آشنايي با روش های آموزش قرآن در اين پايه  

و كسب مهارت در اجراي آن ها بكوشند.
3. تسلط كافي بر روش ها و مراحل تدريس هر يك از موضوعات 

كتاب درسی؛ 
4. مشاهدۀ دقيق و با حوصلة فيلم های توجيهی � آموزشي؛

5. مطالعة مقدمة كتاب درس��ی دانش آموز؛ در ابتدای هر كتاب 
درس��ی چندين صفحه دربارۀ روش آموزش قرآن برای معلمان
 آمده است. اما شواهد نشان داده است كه متأسفانه اغلب معلمان 

حت��ی يك بار هم اين مقدمه را نخوانده ان��د. طرح اين بخش از 
كتاب درس��ی در شورای آموزگاران مدرس��ه و مذاكره دربارۀ آن 

بسيار مفيد است.
6. تهي��ه و مطالعة كتاب هاي مرجع آموزش قرآن دورۀ ابتدايي 
مانن��د كتاب مبان��ی و روش آموزش ق��رآن دورۀ ابتدايي با كد 

6011  و كتاب راهنماي معلم قرآن پاية ششم ابتدايي؛
7. انس با قرآن كريم و خواندن روزانة آن و سعي در به كارگيري 
توانايي ه��ای بالفعل خودمان در درك معناي آيات قرآن كريم.

تحقق اين هدف به فرهنگ سازی نياز دارد و مهم ترين و در عين 
حال س��اده ترين روش برای تحقق آن، توجه به »نقش الگويي 
معلم و خانواده در توس��عة فرهنگ انس روزانة دانش آموزان با 

قرآن كريم« است؛  
8. تقويت عاق��ه و جديت در آموزش قرآن و پرهيز از هرگونه 

سهل انگاري و سخت گيري هاي نابه جا؛
9. تاش به موقع براي تهيه و آماده سازي امكانات آموزشی مانند 

ضبط و نوار و استفادۀ به جا از آن ها در تدريس؛
10. پرهي��ز از جابه جايي و ترتيب موضوعات آموزش��ی مانند 
روخوانی آيات و قرائت آن ها. هميشه بايد روخواني آيات توسط 
دانش آموزان بر اس��تماع قرائت آن ه��ا و هم خواني با نوار مقدم 
باش��د. رعايت اين ترتيب در كسب مهارت روخواني قرآن نقش 

به سزايي دارد.

انس با قرآن
و روان خوانی 

گروه آموزش قرآن 
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ء نظری
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11. شناسايي اشكاالت روخواني دانش آموزان و رفع اصولي آن ها؛
12. به روز شدن معلمان از طريق ارتباط با مجات آموزشی و 

سايت گروه قرآن و تبادل نظر با مؤلفان و كارشناسان.

معرفي ساختار دروس و محتواي کتاب آموزش قرآن پایۀ 
ششم ابتدایي

كتاب جديدالتأليف آموزش قرآن پاية ششم ابتدايي 14 درس 
و 3 يادآوری دارد و هر درس آن در چهار جلسه تدريس مي شود. 

نکتۀ مهم 
هر درس كتاب آموزش قرآن پاية ششم ابتدايي در چهار جلسه 
تدريس و در هر جلس��ه معموالً به آموزش و تدريس دو موضوع 
عمده و اصلی پرداخته می شود. موضوعات اصلی ارائه شده در هر 

جلسه به شرح زيرند:
جلسۀ اول

آموزش روخوانی يك صفحه از س��وره و رفع اش��كاالت روخوانی 
دانش آموزان )يك زنگ كامل(  

جلسۀ دوم
1. استماع قرائت آيات صفحة قبل با استفاده از نوار آموزشی )نيمة 

اول ساعت آموزشی(
2. كار در كاس )آموزش مفاهيم قرآن( )نيمة دوم ساعت آموزشی(

جلسۀ سوم
1. آموزش روخوانی يك صفحه از سوره و رفع اشكاالت روخوانی 

دانش آموزان )حدود سه چهارم ساعت آموزشی(
2. آموزش پيام قرآنی )حدود يك چهارم ساعت آموزشی(

جلسۀ چهارم
1. خواندن از روی قرآن كامل )حدود سه چهارم ساعت آموزشی(

2. آموزش يك نكته از هزاران )حدود يك چهارم پايانی س��اعت 
آموزشی(

روش آموزش هر بخش از کتاب 
آم�وزش روخوانی یک صفحه از س�وره و رفع اش�کاالت 

روخوانی دانش آموزان

مراحل  تدریس روخواني
1. پيش خوان��ی: ه��ر دانش آموز به صورت فردی آي��ات درس را 

می خواند )حدود پنج دقيقه(.
2. خواندن در گروه: معلم می تواند به دو شكل عمل كند: 

اول: ه��ر دانش آموز يك تا دو س��طر از آي��ات آن صفحه را براي 
دوستان هم گروه خود مي خواند )حدود پنج دقيقه(.

دوم: حدود يك سوم از آيات صفحه براي هر گروه تعيين مي شود و 
هر دانش آموز يك تا دو سطر از همان آيات را براي دوستان هم گروه 

خود مي خواند )حدود پنج دقيقه(.

3. خوان��دن برای كاس: معلم ابت��دا از دانش آموزان عاقه مند و 
مستعد و س��پس از بقية دانش آموزان می خواهد هركدام حدود 
يك س��طر از آيات را با صداي بلند براي كاس  بخوانند و س��اير 

دانش آموزان خط ببرند.
4. رفع اش��كاالت روخواني دانش آموزان به شيوۀ صحيح در زمان 
جزءخواني آن ها براي كاس. اين مرحله مهم ترين گام در تدريس 

خواندن قرآن در جلسة اول است.

روش رفع اشکاالت روخواني
  رفع اشكاالت روخوانی دانش آموزان توسط معلم، مهم ترين 
بخش آموزش قرآن در كاس های س��وم تا ششم ابتدايي است؛ 

برای اين منظور توجه به نكات زير ضروری است: 
1. آن دس��ته از معلمان محترم ك��ه در اين زمينه ضعف هايي 
دارند، در اس��رع وقت و به هر ش��كل ممكن، در كسب مهارت 
كامل روان خوانی آيات درسی كتاب بكوشند. توصية ما عاوه بر 
خواندن روزانة قرآن كريم، استماع و تاوت آيات كتاب درسي از 

طريق نوار و سی دی است.  
2. معلم هنگام تدريس و رفع اش��كاالت روخوانی، به دانش آموز 

فرصت دهد تا به پايان عبارت قرآنی )جمله( برسد. 
3. معلم پس از تشويق زبانی از دانش آموز بخواهد عبارت )جمله( 

را يك بار ديگر با دقت در حروف و حركات بخواند.
نکته: اِش��كال روخواني اغلب دانش آم��وزان در بار دوم برطرف 
می ش��ود. در غير اين صورت، معلم يكی از اي��ن چهار روش را 

انجام می دهد:
اول: از دانش آموز می خواهيم سرعت خود را كاهش دهد و كلمة 

مورد نظر را با دقت بخواند.
دوم: از دانش آموز می خواهيم كلمة مورد نظر را بخش خوانی كند.

س�وم: ضمن مقايسة شكل غلط كلمه با ش��كل درست آن، از 
دانش آموز می خواهيم شكل صحيح را بگويد. پس از گفتن شكل 

صحيح، دانش آموز را تشويق می كنيم.
چهارم: در صورتی كه هيچ يك از روش های گفته ش��ده در رفع 
اشكال روخوانی دانش آموز مشكل را برطرف نكرد، خواندن معلم 
می تواند به عنوان آخرين راه عاج باشد. اما اين روش را به عنوان 

روش رايج توصيه نمی كنيم. 
تذکر 

از سخت گيری و سهل انگاری دربارۀ رفع اشكاالت روخوانی قرآن 
بپرهيزيد. به ياد داشته باشيد شكل و مدت زمان رفع اشكال نبايد به 

خستگي دانش آموز مورد نظر يا ساير دانش آموزان منجر شود.

نکات مهم در آموزش روخواني
1. رعايت ترتيب در اجرای مراحل گفته شده ضروری است. 

2. توجه جدی معلم به تقدم آموزش روخواني بر پخش نوار، به 
تحقق اهداف پيش بينی شده كمك شايانی می كند. 

3. كسب مهارت خواندن از طريق حس بينايي ضرورت فراوانی 
دارد؛ لذا معلم بايد در آموزش خواندن آيات درس )و نيز س��اير 
بخش های كتاب( از خواندن آيات و عبارات جداً خودداری كند 
)مگر م��وارد خاص و ضروری مانند مرحلة آخِر رفع اش��كاالت 

روخوانی دانش آموزان(.
4. در اينجا نيز معلم بايد به روش های رفع اشكاالت روخوانی و 

روان خوانی توجه جدی داشته باشد.

روش و مراحل آموزش قرائت سوره هاي کتاب درسي
1. معلم ضمن معرفی س��وره و آيات مورد نظر، دانش آموزان را 

برای شنيدن قرائت نوار آماده می كند. 
2. از دانش آم��وزان می خواه��د ضمن خط بَ��ری از روی كتاب 
درس��ی و يا قرآن كامل، بار اول ب��ه قرائت عبارات قرآنی گوش 

كنند و بار دوم همراه با آن بلند بخوانند.
3. از دانش آموزان داوطلب می خواهد آيات درس را حتي االمكان 

شبيه نوار يا حداقل به صورت معمولی و روان بخوانند.
4. ب��ه عنوان تكلي��ف انس با ق��رآن در خان��ه، از دانش آموزان 
می خواه��د همان آيات و يا ادامة آن ها را به كمك لوح فش��ردۀ 

كتاب گويا از روی قرآنی كه در خانه دارند، بخوانند.

نکات مهم در آموزش قرائت
1. معلم از س��امت ضبط صوت و نوار و آماده بودن محل مورد 

نظر نوار اطمينان حاصل  كند.
2. صداي ضبط صوت، به نحوي تنظيم شود كه ضمن شنيدن 

همة دانش آموزان، براي ساير كاس ها نيز مزاحمت ايجاد نكند.
3. هنگام پخش قرائت، معلم دق��ت  كند كه همة دانش آموزان 
كلمات و عبارات را از روي كتاب درسي خود ببينند و هم چنين 

به دستور نوار عمل كنند.
4. توجه شود كه صداي دانش آموزان از صداي نوار بلندتر نباشد.

5. معلم سعي  كند آموزش قرائت و زيباخواني آيات كه از خواندن 
دس��ته جمعي شروع مي شود، به تدريج به خواندن زيباي فردي 

نيز برسد.
6. گاهي دانش آموزان از تفاوت تلفظ برخي از كلمات با ش��كل 
روخواني آن ها، سؤال مي كنند. فقط در پاسخ گفته  شود هر دو 

شكل صحيح است، فقط در نوار زيباتر خوانده شده است.
7. چنانچه دانش آموزي سوره ها يا عبارات قرآني كتاب درسي را 
زيبا و به لحن عربي بخواند تشويق شود اما نبايد ساير دانش آموزان 

را به اين گونه خواندن مجبور كرد.

روش و مراحل آموزش درک معناي برخي از 
عبارات سادة قرآني

در جلس��ة دوم هر درس، پس از آموزش قرائت، آياتی از قرآن 
همراه با معنای آن ها آمده است. 

1. معل��م از دانش آموزان می خواهد هر ي��ك عبارتی از آيات را 
همراه با ترجمة آن بخوانند. 

2. از دانش آموزان می خواهد تمرين اول كار در كاس را ابتدا به 
صورت انفرادی و سپس در گروه انجام دهند.

3. معلم ضمن حضور در بين اعضای هر گروه، بر فعاليت آن ها 
نظارت و راهنمايي های الزم را ارائه می كند.

4. از ه��ر گروه می خواهد ضمن خواندن هر بند، پاس��خ خود را 
بگويد و هر گروه اشتباه احتمالی خود را تصحيح كند.

5. تمرين دوم نيز مانند تمرين اول انجام می ش��ود؛ يعني ابتدا 
تمرين را در كتاب انجام مي دهند و س��پس هر عبارت قرآني با 
ترجمة تكميل شدۀ آن توسط يك دانش آموز براي كاس خوانده 
مي شود. هنگام خواندن حتماً اشكاالت روخواني دانش آموزان به 
روش صحيح تذكر داده و برطرف مي شود. همچنين در صورت 

نياز اشكاالت ترجمه نيز اصاح مي شود.

 روش و مراحل آموزش پیام قرآني 
1. چند دانش آموز متن پيام قرآنی و ترجمة آن را می خوانند.

2. دانش آموزان با استفاده از تصوير يا مطلب ارائه شده در زير پيام 
قرآنی، در گروه هاي خود دربارۀ پيام گفت وگو می كنند.

3. گروه ه��ا به كمك مصاديق و نمونه هاي عملي در زندگي خود 
دربارۀ مفهوم پيام، نظرات خود را برای كاس بيان می كنند.

نکات مهم در آموزش پیام قرآنی
1. كس��ب مهارت تفكر و تقويت آن از اركان مهم برنامة درسی 
ملی و نيز از اهداف مهم پيام قرآنی است. بنابراين معلمان گرامی 
در اين بخش از سخنرانی بپرهيزند و اجازه دهند، دانش آموزان 
با تفكر و گفت وگو دربارۀ پيام، در رس��يدن به اهداف پيش بينی 

شده حركت كنند. 
2. مي توان عاوه بر استفاده از روش گفت وگوي دانش آموزان دربارۀ 
مفهوم پيام قرآني، از ساير روش هاي متنوع و جذاب مانند نمايش، 
نوشتن چند جملة كوتاه، نقاشي و... دربارۀ مفهوم پيام استفاده كرد.

3. در ذيل برخي پيام ها يك يا دو كلمه از آن پيام كه در فارسي 
رايج و آشناست، معنا شده است. معلم با پرسش از دانش آموزان 
توجه آن ه��ا را به اين كلمات و معناي آن ه��ا و احتماالً برخي 

كلمات هم خانوادۀ آن ها كه در فارسي رايج است جلب مي كند.

روش و مراحل آموزش داستان هاي قرآني
1. معلم داس��تان های قرآنی كتاب را كه با عنوان »قصة آيه ها« 
مطرح شده  است، به يكي از شيوه هاي قصه گويي )قصه خواني، 

تصويرخواني، استفاده از كارت قصه و...( بيان می كند.
2. چند دانش آموز متن داستان را از روي كتاب، براي كاس می خوانند.

دو نکته
1. از بيان مطالب خارج از متن كتاب و نيز غيرمستند پرهيز شود.

همیشه 
باید روخواني 
آیات توسط 
دانش آموزان 
بر استماع 
قرائت آن ها 
و هم خواني 
با نوار مقدم 
باشد. رعایت 
این ترتیب در 
کسب مهارت 
روخواني قرآن 
نقش به سزایي 
دارد
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2. از طوالني شدن زمان داستان گويي پرهيز شود )حداكثر حدود 
15 دقيقه(.

انس با قرآن در خانه
در سال های قبل، جلسة آخر هر درس به انجام تكاليف انس با 
قرآن در خانه اختصاص داشت و رسيدگي به اين تكليف يك ساعت 
كامل آموزشی به طول می انجاميد. در كتاب جديد، اين بخش به 

آخرين فعاليت هر يك از جلسات چهارگانه منتقل شده است. 
از اهداف مهم اين بخش، توجه دادن دانش آموزان به ضرورت 
انج��ام تمرين مرتبط با درس قرآن در خارج از كاس، تقويت و 
تثبيت يادگيري و نيز آگاه كردن والدين نسبت به فعاليت هاي 
قرآني دانش آموز در خانه و درخواست از آن ها در نظارت بر اين 

فعاليت ها و كمك به فرزندان خود است.
دو نکته 

1. به منظور تمرين و تثبيت مهارت های مورد نظر در هر درس، 
نسبت به انجام تكاليف انس با قرآن در خانه، تأكيد و سفارش شود.

2. معل��م در ابتدای جلس��ة بعد از انجام فعالي��ت انس با قرآن 
در خانه ارزيابی به عمل آورد و نتيجه را در ارزش��يابی مس��تمر 

دانش آموزان لحاظ كند.  

روش آموزش و تمرین یادآوري ها
در پايان هر پن��ج درس، يك ي��ادآوری از آموخته های قبلی 
پيش بينی ش��ده اس��ت. انجام فعاليت هاي يادآوري به منظور 
تمرين و تثبيت مهارت هاي كسب شده و ايجاد تنوع و جذابيت 

در سبك هاي يادگيري است.
دو نکته 

1. فعاليت هاي اين بخش در يك جلسه و در كاس و با نظارت 
آموزگار انجام مي شود.

2. اين نوع فعاليت ها هرگز نمونه سؤال های آزمون كتبی نيستند 
و انجام آن ها تنها در ارزشيابی مستمر دانش آموزان نمره و امتياز 

مثبت دارد.
 

ارزشیابي پیشرفت تحصیلی درس قرآن 
در پایۀ ششم ابتدایي

ارزشيابی دانش آموزان در درس آموزش قرآن در كلية پايه هاي دورۀ 
ابتدايي فقط به صورت شفاهي است. در پاية ششم ابتدايي نيز عاوه 

بر اين، به صورت كّمی )نمره ای( است و به دو شيوه انجام می شود:
الف( ارزشیابی مستمر 

از بين نكات مهمی كه در ارزش��يابي مستمر وجود دارد، سه 
نكتة مهم را يادآور مي شويم:

1. در اين ارزشيابي رش��د ميزان يادگيري هر دانش آموز، مورد 
نظر اس��ت. از اين رو نمرۀ مستمر هر دانش آموز، معدل نمرات او 
در طول يك نيم  سال نيست، بلكه بايد ميزان رشد و پيشرفت او 

ماك نمرۀ ارزش يابي مستمر قرار گيرد.

2. فعالي��ت و تاش فردي و گروه��ي دانش آموزان در كاس به 
عنوان امتياز و بخشي از نمرۀ مستمر ايشان منظور مي شود. 

3. فعاليت خارج از كاس دانش آموزان بخشي از نمرۀ ارزشيابي 
مستمر آن هاست. تكليف »انس با قرآن در خانه« بخشي از اين 
فعاليت است كه همة دانش آموزان موظف به انجام آن هستند. 
آموزگار بايد اين تكليف دانش آموزان را بررسي و براي افراد موفق، 
نمره و امتياز خاصي منظور كند و با تدبير الزم، كس��اني را كه 
تكليف خود را به خوبي انجام نمي دهند به اين كار ترغيب كند.

آم��وزگار دانش آموزان را به انجام س��اير فعاليت هاي خارج از 
كاس تش��ويق می كند. بديهي اس��ت كه بايد استعداد، عاقه، 
امكانات و شرايط فردي دانش آموزان در كم وكيف اين فعاليت ها 

لحاظ شود. برخي از اين فعاليت ها عبارت اند از :
1. تهية نوار  آموزش��ي قرآن يا س��اير نوارهاي ق��رآن و قرائت و 

استماع آن در خانه؛
2. انس روزانه با خواندن قرآن در خانه؛

3. حفظ برخي از سوره ها، آيات و پيام هاي قرآني؛
4. تاوت قرآن با صوت خوب و زيبا.

ب( ارزشیابی پایانی
براساس آيين نامة امتحانات، ارزشيابي پاياني در پايان هر دو نيم 
سال اول و دوم به عمل مي آيد. آزمون پاياني درس قرآن نيز در 

تمام پايه هاي دورۀ ابتدايي به صورت شفاهي است. 
ارزشيابي پاياني از دانش آموزان در پايان هر نيم سال، به صورت 

شفاهي، به شرح جدول شمارۀ 1 انجام مي شود.
تبصره 

ه��ر دانش آموز مي تواند با توجه به هر ي��ك از موارد زير و در 
مجموع حداكثر دو نمرۀ تشويقي كسب كند.

1. قرائت سوره های كتاب و يا قرآن كريم شبيه نوار آموزشی
2. حفظ يك سوره از كتاب )حدود سه صفحه(

3. حفظ پيام های قرآني كتاب از پيام هايي كه در هر نيم س��ال 
تدريس شده اند. 

شیوة کسر نمره در ارزشیابي پایاني 
ارزشيابي پاياني داراي 20 نمره است كه 18 نمره به روخواني 
و 2 نمره به پيام هاي قرآني اختصاص دارد. ش��يوۀ كسر نمره به 

شرح زير است: 
الف( روخواني 

1. به ازاي هر كلمة غلط خوانده شده نيم )0/5( نمره كسر مي شود. 
تذکر مهم: در صورتي كه دانش آموز غلط خود را با تذكر معلم يا 

بدون آن، تصحيح كند، نمره اي از او كسر نمي شود.
2. در صورتي كه دانش آموزي آيات قرآن را با مكث و برگشت هاي 
زياد بخواند، با توجه به ميزان ضعف، عاوه بر نمراتي كه به علت 
كلمات غلط خوانده ش��ده كسر مي شود، حداكثر دو نمره از كل 

نمرۀ روخواني او )از 18 نمره( كسر مي شود.

ب( پیام قرآني
چنانچه دانش آموزی پس از خواندن متن و ترجمة پيام از روي 
كتاب، نتواند دربارۀ آن توضيح دهد يا مصداقي را بيان كند و يا 
توضيح ارائه ش��ده خيلي از مفهوم پيام دور باشد، نمرۀ آن پيام 
)هر پيام يك نمره( را كسب نمي كند و يا به ميزان نقص، از نمرۀ 

آن پيام كسر مي شود.

نکات مهم در ارزشیابي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
1. توجه به تاش هر فرد و مقايسة وضعيت فعلي با قبلي خود او 
به عنوان كليد موفقيت، همواره بايد مورد توجه معلم قرار گيرد.

2. معلم در همة مراحل آموزش، اعم از تدريس، تمرين و پرسش، 
جديت الزم را داشته باشد و از سهل انگاري و سخت گيري بپرهيزد.

3. توجه به دو اصل تشويق و احساس موفقيت در فرايند يادگيري 
و ارزشيابی همواره مهم و ضروری است.

4. در انجام پرسش هاي كاسی و نيز ارزشيابي مستمر و پاياني، 
توجه به اصول و رعايت نكاتي ضروري است. برای آشنايي بيشتر 
ب��ا اين اصول و ن��كات مي توانيد به كتاب ه��اي راهنماي معلم 
آموزش قرآن پايه ه��اي گوناگون دورۀ ابتدايي يا كتاب مباني و 
روش آم��وزش ق��رآن دورۀ ابتدايي ويژۀ مراكز تربيت معلم )ُكد 

6011( مراجعه كنيد.

دو انتظار از آموزگاران محترم قرآن!
از اينك��ه خداوند حكي��م، توفيق خدمت به س��احت مقدس 
ق��رآن كريم را نصيب همة ما فرموده اس��ت، او را ش��اكريم و ما 
نيز �  البته اگر قابل باشيم � به نوبة خود از تاش های بی شائبه و 
دلسوزانة شما صميمانه سپاس گزاريم. بيان چند توصيه را ضروری 
می دانيم. اميد است با عمل به آن ها، شاهد كارامدی مؤثرتری در 

آموزش قرآن كشور باشيم.
1. سعی كنيد در هر جلسه، بر آموزش مهارت خواندن دانش آموزان 
تأكيد شود. خواندن آيات درس را از همة دانش آموزان بخواهيد. به 
طوری ك��ه در هر درس، برای خواندن آيات، حداقل دو نوبت به هر 

دانش آموز رسيده باشد. برای اين كار حداقل نيمی 
از هر جلسه را به تمرين خواندن اختصاص دهيد.

به خاطر داش��ته باش��يد زمانی مؤلفان و معلمان 
در آموزش قرآن به موفقيت رس��يده اند كه همة 
دانش آموزان كاس مهارت خواندن قرآن كريم را 

كسب كرده باشند.
2. ب��ا روش های صحيح رفع اش��كاالت روخوانی 
قرآن دانش آموزان كاماً آش��نا باشيد و با دقت و 
تس��لط آن ها را اِعمال كني��د و در اين موضوع از 

سهل انگاری و نيز سخت گيری بپرهيزيد.
3. از ابتدای س��ال تحصيلی به اين فكر كنيد كه 
»من چگونه می توانم امس��ال دانش آموزانم را به 
انس روزانه با قرآن كريم تشويق و ترغيب كنم و 

آن ها را عادت دهم؟« برای اين هدف مقدس، برنامه ريزی فرهنگی 
داشته باش��يد و آن را به عنوان انتظار اصلی از دانش آموزان، در 
طول س��ال تحصيلی، به طور مس��تمر و به شكل های گوناگون 
دنبال كنيد. در اين ميان انس روزانة خودتان با قرآن، به مصداق 

»كونوا ُدعاه الناس يغير السنتكم« بيشترين تأثير را دارد.
4. اين وعدۀ خداوند است: »اِن تَن�ُص�ُروا اهللَ يَن�ُصرُكم َو يُ�َثِبّ�ت 
اَق�داَم�ُكم«. بدانيد قطعاً موفق خواهيد شد. پيشاپيش موفقيت 

شما را تبريك می گوييم.
در پايان ضمن سپاس از آموزگاران محترم و خوانندگان گرامی 
خواهشمنديم با ارائة نظرات و پيشنهادهای سازندۀ خود، ما را در 

اصاح و تكميل برنامة درسی ياری كنند.

 تلفن های مستقیم گروه درسی قرآن: 
88305771-021 و 021-88490223    

 نشانی اینترنتی »گروه درسي قرآن«
دفتر تألیف کتاب هاي درسي ابتدایي و متوسطۀ نظري:

http://quran-dept.talif.sch.ir
 وبالگ »فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران«:

http://quran-edu.blogfa.com

جدول 1

مواد ارزشیابی

روخواني آيات 
جلسة اول هر درس

روخواني آيات 
جلسة سوم هر درس

)و يا قرآن كامل(

 پيام قرآني

سطح انتظار

خواندن آيات
به صورت معمولی و روان

خواندن آيات
به صورت شمرده و آرام

بيان مفهوم و مصداق های 
پيام قرآنی

به زبان خودش

میزان ارزشیابی

حدود چهار سطر
و به انتخاب معلم

حدود چهار سطر
و به انتخاب معلم

دو پيام قرآنی

نمره

9

9

2

مي توان 
عالوه بر 
استفاده از 
روش 
گفت وگوي 
دانش آموزان 
دربارة مفهوم 
پیام قرآني، از 
سایر روش هاي 
متنوع و جذاب 
مانند نمایش، 
نوشتن چند 
جملۀ کوتاه، 
نقاشي و... 
دربارة مفهوم 
پیام استفاده 
کرد
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تألیف کتاب ریاضی پایۀ ششم ابتدایی در 
ش�رایط اجرای طرح 3-3-6 کاری بسیار 
دش�وار بود. دانش آموزانی که این کتاب را 
می خوانند، در پنج س�ال گذشتۀ تحصیل 
خ�ود کتاب های ریاض�ی نظام آموزش�ی 
گذشته را خوانده اند؛ کتاب هایی که بیش از 
30 سال از برنامه ریزی و تألیف آن ها گذشته 
و در این مدت بارها دس�ت خوش تغییرات 
روبنایی ش�ده و ش�اید تا حدی از انسجام 
اولیه نیز خارج شده باشند. بنابراین کتاب 
ریاضی پایۀ ششم باید متأثر از آن برنامه و 
به گونه ای تدوین شود که دانش آموزان در 
این پایه با مش�کل کمتری مواجه شوند. از 
طرف دیگر، همین کتاب باید پایه ای ش�ود 
برای تألیف کتاب های جدید پایه های هفتم 
ب�ه بعد. پس باید از آنچ�ه در برنامۀ جدید 
ریاضی که از سال تحصیلی 91-90 با انتشار 
کتاب ریاضی اول دبستان آغاز شده است 
و در س�ال تحصیلی 93-92 با ارائۀ کتاب 
ریاضی پایۀ هفتم ادامه مي یابد، نشانه هایی 
داش�ته باش�د تا بتوان�د دانش آم�وزان را 
برای ادامۀ تحصی�ل در درس ریاضی دورة 
متوس�طه آماده کند. به این ترتیب، اگر در 
اج�رای نظام جدید، برنامه ه�ا و کتاب های 
جدیدالتألیف به تدریج از سال90 با کالس 
اول دبس�تان آغاز مي ش�دند و شش سال 
بعد نوبت انتش�ار کتاب ریاضی پایۀ ششم 
مي شد، نوشتن آن ساده تر به نظر مي رسید. 
به هر حال، این کتاب که عنوان دورة گذار 
را ی�دک مي کش�د و عم�ری چهار س�اله 
خواهد داشت، با این دشواری و پیچیدگی 
تألیف شده است. این چند صفحه، فرصت 

مناسبی است تا معلمان محترمي که قصد 
دارند این کتاب را تدریس کنند و همچنین 
مدیران محترم م�دارس ابتدایی و معاونان 
آموزشی، با فضا و روح کلی آن آشنا شوند 

و آمادگی الزم را کسب کنند. 

ساختار کلی کتاب 
كتاب رياضی پاية ششم هشت فصل دارد. هر 
فصل با يك صفحة عنوان شامل نام فصل و يك 
تصوي��ر مرتبط با مفاهيم و موضوع��ات آن آغاز 
مي ش��ود. بعد از آن، چهار درس چهار صفحه ای 
داريم. بين دو درس اول و دوم، و درس هاي سوم 
و چه��ارم دو صفحه، به آموزش راهبردهای حل 
مسئله مي پردازد. در پايان فصل نيز يك صفحه به 

مرور مطالب اختصاص يافته است. 
تصوي��ر صفحة آغازين هر فص��ل بهانة خوبی 
اس��ت تا به كاربردهای رياضی در زندگی روزمره 
و تأثير آن بر س��اير دروس بپردازيد و در اين باره 
ب��ا دانش آموزان گفت وگو كنيد تا برای يادگيری 
مفاهي��م آمادگ��ی ذهنی كس��ب كنند. صفحة 
مربوط به مرور فصل را ني��ز دانش آموزان كامل 
مي  كنند تا هم خاصه ای از مطالب عرضه شده 
را برای خود جمع  آورند و هم با نوش��تن روش ها 
و دستورالعمل ها و درك خود از مفاهيم، مديريت 
فراين��د يادگيری خود را تمري��ن كنند. مهارت 
نوش��تن، آن هم در درس رياض��ی، به تدريج و 
تمرين ني��از دارد. از گفتن خاصة مطالب برای 
دانش آموزان و انشا كردن آن جداً خودداری كنيد. 
هدف از اين كار، نوش��تن و حفظ كردن جمات 
كليشه ای و مش��ابه هم نيست. ماك ارزشيابی 
نوش��ته های دانش آموزان اين اس��ت كه متن و 
توضيح نوشته ش��ده، برای دانش آموز ديگر قابل 

درك باشد و بتواند روش يا روية ذكر شده را 
دنبال كند. برای مثال، وقتی در پايان فصل 
اول از دانش آموزان خواسته شده است روش 
تبديل يك كسر به عدد مخلوط را بنويسند، 
هر دانش آموز بايد با انش��ای خود چگونگی 
اين كار را توضيح ده��د. حاال مي توان از او 
خواست روش��ی را كه نوش��ته است برای 
هم كاسی خود بخواند و او مثال داده شده 
را طبق اي��ن روش حل كند. در صورتی كه 
اين كار با موفقيت انجام ش��ود، نوشتة آن 
دانش آم��وز قابل قبول خواهد ب��ود. با اين 
روش نقايص احتمالی توضيح نوشته شده 
نيز مشخص مي شود و دانش آموز مي تواند 
ب��ه تصحيح متن خود اقدام كند. در بخش 
بعد، به دو قسمت اصلی درس و حل مسئله 

مي پردازيم.

درس ها
هر درس در چهار صفحه ارائه مي ش��ود 
و ش��امل فعاليت، كار در كاس و تمرين 
اس��ت. فعاليت ها به قصد آموزش طراحی 
ش��ده اند و قرار است دانش آموزان با انجام 
آن ها مفاهيم را درك و با ساير آموخته های 
خ��ود پيوند دهن��د. بنابراي��ن، آموزش با 
انجام فعاليت ها در كاس آغاز مي ش��ود. 
از دانش آموزان بخواهي��د فعاليت ها را به 
صورت ف��ردی و يا گروه��ی انجام دهند. 
نقش معلم در اين هنگام راهنمايی كردن 
و رس��يدگی به دانش آموزاني است كه به 
كمك و همراهی بيشتري نياز دارند. در اين 
مواقع، تا حد امكان از ارائة راهنمايی های 
مستقيم خودداری كنيد و به دانش آموزان 

ریاضـــی
پایهء ششم ابتدایی
خسرو داودی/ نويسنده ء ریاضی ششم ابتدایی
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فرصت دهيد ب��ا انجام فعاليت ها درك مفاهيم را تجربه كنند. 
پس از فعاليت ها معلم مي تواند به كمك دانش آموزان و با حل 
و توضيح آن ه��ا، فرايند آموزش را كامل و جمع بندی كند. در 
بعضی از صفحات كتاب، پس از فعاليت ها، متن های كوتاهی به 

منظور جمع بندی آورده شده است.
كار در كاس پ��س از آم��وزش و به منظور مش��خص كردن 
عملكرده��ای مورد نظ��ر در آن درس و همچنين نقاط ضعف 
و بدفهمي های دانش آموزان طراحی ش��ده است. پس از اينكه 
جمع بندي فعاليت و توضيحات معلم تمام شد، از دانش آموزان 
خواسته مي شود كار در كاس را در همان كاس )نه در منزل( 
انج��ام دهن��د. در اين زم��ان، معلم بين دانش آم��وزان حركت 
مي كند و با كمك به آن ها ابهامات و سؤال هاي احتمالی را پاسخ 
مي ده��د. پس از پايان زمان مورد نظر، ب��ا كمك دانش آموزان 

مسئله ها پاسخ داده و اشكال ها رفع مي شوند.
تمرين های پايان درس برای تكليف منزل دانش آموزان است. 
انجام درست و كامل تكاليف و تمرين ها باعث تثبيت يادگيری 
مي شود و فرصت جديدی برای درك مفاهيم و برقراری ارتباط 
با س��اير مفاهيم در ذهن دانش آم��وزان ايجاد مي كند. بعضی 
از تمرين ه��ا پنجرۀ تازه ای برای آن ها مي گش��ايد و در برخی 
موارد صرفاً به تكرار رويه های آموزش داده ش��ده مي پردازند. 
در جلسة بعد نيز آموزگار كار را با پاسخ دادن تمرين ها و رفع 

اشكال آغاز مي كند.

حل مسئله
مهارت حل مس��ئله يكی از مهم تري��ن مهارت های آموزش 
رياضي��ات اس��ت. توانايی حل مس��ئله به نوع��ی معرف توان 
رياضی هر دانش آموز اس��ت. در برنامة جديد آموزش رياضی، 
به ارتقاي مهارت حل مس��ئله توجه ويژه ش��ده است. انتظار 
مي رود در پايان دورۀ ابتداي��ی دانش آموزان با انواع روش ها و 
راهبردهای حل مسئله آشنا شوند و از آن ها در حل مسئله ها 
استفاده كنند. زمانی كه به تدريس اين دو صفحه در هر فصل 
رسيديد، از دانش آموزان بخواهيد اولين مسئلة مطرح شده در 
ه��ر صفحه را حل كنند. با بررس��ی راه حل های آن ها، راهبرد 
مورد نظر در آن قس��مت را مطرح كنيد و توضيح دهيد. اين 
توضيح به صورت خاصه در همان صفحه آمده اس��ت. پس از 
جمع بندي توضيحات، دانش آموزان مي توانند مسائل بعدی را 
با آن راهبرد حل و اس��تفاده از آن را تمرين كنند. در صفحة 
دوم نيز جنبة ديگري از آن راهبرد مطرح ش��ده است. به طور 
معمول، اولين مسئله با راهنمايی همراه است تا دانش آموزان 
موضوع را درك كنند و در حل مسئله های بعدی به كار برند. 
در طول فصل و در هنگام حل تمرين های پايان درس، كاربرد 
آن راهبرد را فراموش نكنيد. همچنين در ارزشيابی های كتبی 
بخش ويژه ای را برای حل مس��ئله در نظر بگيريد تا اطمينان 

حاصل ش��ود كه دانش آموزان روش های حل مس��ئله را درك 
كرده اند و به كار مي برند.

مفاهیم ریاضی هر فصل
در اي��ن بخش اهداف اصلی هر فصل و مفاهيم مطرح ش��ده 
را مرور مي كنيم. همان طور كه ذكر ش��د، هر فصل شامل چهار 
درس و آموزش يك راهبرد و حل مس��ئله اس��ت. پس از پاياِن 
بررس��ی مفاهيم و موضوعات درسی هر فصل، راهبردهای حل 

مسئله را در بخشي مجزا توضيح خواهيم داد.

فصل اول: کسر متعارفی 
درس اول: كس��ر و عدد مخلوط؛ درس دوم: مقايس��ه و ساده 
كردن كسرها؛ درس س��وم: جمع و تفريق؛درس چهارم: ضرب 

و تقسيم.
تمام مفاهيم و دروس اين فصل مرور مفاهيم مربوط به كسر 
متعارفی اس��ت كه در كاس پنجم دبستان آموزش داده شده 
اس��ت. در اين فصل، ضمن يادآوری، اليه های جديدی از همان 
مفاهيم طرح مي شود تا عمق يادگيری دانش آموزان را افزايش 
ده��د. در هر يك از اين دروس، ويژگی و جنبه ای كه در كتاب 
رياضی پنجم دبستان كمتر مورد توجه قرار گرفته است، مطرح 
مي ش��ود. در درس اول بر بيان كس��ر و عدد مخلوط با توجه به 
واحد تأكيد شده اس��ت. در صورتی كه واحد تغيير كند كسر و 
عدد مخلوط به شكل ديگری در خواهند آمد. برای مثال، عدد 
27 يعن��ی 27 تا واحد يكی. اما اگر يك بس��تة ده تايی را يك 
واحد در نظر بگيريم، همان عدد 27 را مي توان به صورت عدد 
مخلوط 7/10 2 نشان داد. چرا كه عدد 2 نشان دهندۀ دو واحد 
يا دو دستة 10تايی است و7/10 بيانگر هفت تا يكی كه بخشی 
از يك واحد را نشان مي دهد. همچنين نمايش عددهای كسری 
و مخلوط روی محور نيز در همين درس آموزش داده مي شود. 
روی محور هم مي توان تقسيم ها را يكی يكی يا ده تا ده تا نشان 
داد. بنابراي��ن، اگر نقطة بين ع��دد 1و 2 با عدد مخلوط 1/2 1 
نشان داده شود، نقطة بين 10 و 20 عدد 15 را نشان مي دهد. 
در واقع يك واحد 10تايی و نيمی از واحد 10تايی )يا همان 5تا( 

برابر با 15 تا يكی مي شود. 
در درس دوم، ضمن يادآوری تساوی كسرها، مقايسة دو كسر 
مطرح مي شود و برای يكی كردن مخرج ها در مقايسة دو كسر، 
پيدا كردن مخرج مش��ترك الزم است. در كتاب رياضی پنجم 
دبستان برای يكی كردن مخرج  ها مي توان آن ها را در هم ضرب 
كرد. اما در اينجا نحوۀ پيدا كردن كوچك ترين مخرج مشترك 
آموزش داده مي ش��ود. پيدا كردن جزء چهارم در يك تس��اوی 
كسری و ساده كردن كسرهايی كه صورت و مخرجشان از ضرب 
چند عدد تشكيل شده، از مواردی است كه به تعميق و تكميل 
مفاهيم مربوط به تس��اوی كس��رها در اين درس مي پردازد. در 

درس س��وم، روش های جمع و تفريق كسرها و عدد مخلوط با 
استفاده از محور و شكل مرور مي شود. ضمن آنكه دانش آموزان 
مي توانند در انجام محاس��بات از كوچك ترين مخرج مشترك 
اس��تفاده كنند. در درس آخر اين فصل، ضرب و تقسيم كسر و 
عدد مخلوط مرور مي شود. انواع حالت هايی كه ضرب و تقسيم 
دو كسر يا عدد مخلوط دارند، همراه با شكل، در كتاب رياضی 
پنجم دبس��تان توضيح داده شده اس��ت. مواردی كه در كتاب 
وجود ندارد، مثل ضرب دو عدد مخلوط يا تقس��يم دو كس��ر با 
مخرج های غيرمساوی، در كتاب ششم با شكل معرفی شده اند. 
در انتها نيز با بيان ارتباط تقس��يم و خط كس��ری، نحوۀ ساده 
كردن كس��ر مركب )كس��ری كه صورت و مخرجش نيز كسر 

است( آموزش داده شده است.    

فصل دوم: عددهای اعشاری 
درس اول: نمايش اعش��اری عددها؛ درس دوم: جمع، تفريق 
و ضرب عددهای اعشاری؛ درس سوم: تقسيم يك عدد بر عدد 

طبيعی؛ درس چهارم: تقسيم يك عدد بر عدد اعشاری. 
اين فصل نيز به تعميق و تكميل مفاهيم مربوط به عددهای 
اعش��اری و محاسبات جمع، تفريق و ضرب كه در كتاب پنجم 
توضيح داده ش��ده اس��ت، مي پ��ردازد. عاوه ب��ر مطرح كردن 
جنبه های تازه در مرور مفاهيم ذكر شده، درس تقسيم عددهای 
اعش��اری ني��ز به طور كام��ل تدريس مي ش��ود. در درس اول، 
مجدداً انتخاب و تغيير واحدها يادآوری ش��ده اس��ت تا مفهوم 
كسرهای اعشاری و نمايش آن به همراه بيان عدد اعشاری برای 
اندازه گيری طول و نمايش نقاط روی محور كامل شود. در اين 
بين، مقايس��ة عددهای اعشاری و دليل تساوی عددهايی مثل 
0/20=0/2 با رس��م شكل و نوشتن گستردۀ يك عدد اعشاری 
و همچنين تبديل نمادهای كسری و اعشاری به يكديگر مرور 
مي شود. در درس دوم، جمع و تفريق دو عدد اعشاری با استفاده 
از محور و شكل و سپس با مفهوم ارزش مكانی مطرح مي شود. 
روش های گوناگون نوشتن جمع و يا تفريق دو عدد ارائه مي شود 
ت��ا دانش آموزان راه حل مطلوب خود را پيدا كنند و به كار برند. 
ضرب دو عدد اعش��اری با اس��تفاده از ش��كل و نمايش كسری 
يادآوری ش��ده و ضرب دو عدد اعشارِی بزرگ تر از يك، مشابه 
ضرب دو عدد مخلوط كه در فصل اول آمده بود، ارائه مي شود. 
در درس س��وم، با يادآوری تقس��يم دو ع��دد طبيعی به هم، 
تقس��يم نوع اول كه يك عدد اعش��اری بر عدد طبيعی اس��ت، 
آموزش داده مي شود. اين آموزش با شكل همراه است و پس از 
درك مفهوم، مهارت در انجام تكنيك تقسيم مورد نظر خواهد 
بود. در درس آخر، عمل تقسيم دو عدد اعشاری ابتدا روی محور 
نمايش داده مي شود. سپس روش انجام تقسيم دو عدد اعشاری 
)مقسوم عليه عدد اعشاری( به طور كامل آموزش داده مي شود. 
به اي��ن ترتيب، در اين فصل موضوع درس عددهای اعش��اری 

كامل مي  شود. ساده كردن كسرهايی كه صورت و مخرج آن ها 
عدد اعش��اری اس��ت، با تبديل به كسر و يا با استفاده از مفهوم 
تساوی كسرها و ضرب صورت و مخرج در توان های عدد 10 نيز 

در پايان اين فصل آموزش داده شده است. 

فصل سوم: اندازه گیری طول و زاویه 
درس اول: مقايس��ه و اندازه گيری طول ها؛ درس دوم: فاصله؛ 
درس سوم: مقايس��ه و اندازه گيری زاويه ها؛ درس چهارم: انواع 

زاويه. 
موضوع��ات و مفاهي��م اين فصل ني��ز از كاس دوم تا پنجم 
دبس��تان به تناوب مطرح شده است. در اين فصل، ضمن مرور 
دانس��ته های قبلی در مورد مفهوم فاصله و همچنين برخی از 
قضيه های هندسه، مطالب تكميلی نيز آورده شده است. تاش 
ش��ده اس��ت تا نياز به واحد برای اندازه گي��ری، تغيير واحد و 
واحدهای استاندارد، به شكل دقيق تری برای اندازه گيری طول 
و زاويه مطرح شود. قضيه های هندسی مطرح شده در اين فصل 
صرفاً از راه تجربه كردن و با اس��تدالل اس��تقرايی نتيجه گيری 

مي شوند و هدف آموزش اثبات كردن نيست. 
در درس اول با طرح فعاليت مقايسة طول دو پاره خط و مرور 
روش های گوناگون، نياز به داش��تن واح��د اندازه گيری مطرح 
مي شود. س��پس با در نظر گرفتن واحدهای گوناگون، طول ها 
اندازه گي��ری مي ش��وند و در نهاي��ت، براي يكی ك��ردن مقدار 
اندازه گيری برای هر طول مش��خص، واحد اس��تاندارد معرفی 
مي ش��ود. واحدهای استاندارد طول و نحوۀ تبديل آن به كمك 
جدول تناسب )دانش آموزان كاس پنجم در اين حد با جدول 
تناسب آشنا شده اند( نيز تدريس مي شود. در اين بخش، درك 
درس��ت از واحدهای اندازه گيری ط��ول و توانايی تخمين زدن 
طول ها نيز مدنظر قرار مي گيرد. اينكه دانش آموزان از يك متر 
و يك سانتی متر تصور درستی داشته باشند از تبديل مكانيكی 
واحدها به هم مهم تر اس��ت. در درس دوم، با تعريف فاصلة دو 
نقطه، تمرين اندازه گيری فاصله آغاز مي ش��ود. در اين قسمت، 
دانش آموزان بايد توانايی تشخيص دو نقطة مورد نظر را در شكل 
داشته باش��ند. برای مثال فاصلة وسط های دو ساق يك مثلث 
متساوی الساقين را پيدا كنند و قادر باشند شكل مسئله را كامل 
كنند. س��پس فاصلة نقطه از خط تعريف مي شود. در اينجا نياز 
اس��ت كه دانش آموزان هم توانايی تشخيص نقطه و خط را در 
مس��ائل مطرح شده داشته باشند و هم بتوانند از نقطة خارج از 
خط به آن عمود رسم كنند. برای آنكه از مفهوم اصلی، كه همان 
فاصله اس��ت، دور نشويم، رسم عمود با گونيا كفايت مي كند و 
نيازی به رس��م با پرگار نيس��ت. اگرچه اين موضوع در كاس 

پنجم به طور كامل آموزش داده شده است. 
درس س��وم همان روي��ة مربوط ب��ه درس اول را دارد با اين 
تف��اوت كه ب��ه جای خط، زاويه مطرح ش��ده اس��ت. بنابراين، 

توانایی حل 
مسئله به نوعی 
معرف توان 
ریاضی هر 
دانش آموز است
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مقايسة زاويه ها، رسيدن به لزوم استفاده از واحد برای 
اندازه گيری، تمري��ن اندازه گيری با واحد دلخواه، لزوم 
اس��تفاده از واحد استاندارد برای يكی شدن پاسخ ها و 
در نهايت معرفی واحد استاندارد درجه، به ترتيب آورده 
شده اس��ت. براي تمرين اندازه گيری زاويه ها مسائل و 
قضايايی از هندسه در تمرين ها طرح شده است. برای 
مث��ال قضية خطوط م��وازی و مورب ب��ا اندازه گيري 
زاويه هاي برابر به صورت استقرايی، توسط دانش آموزان 
نتيجه گيری مي ش��ود. انواع زاويه از نگاه های گوناگون 
در درس چهارم يادآوری و تكميل مي شود. انواع زاويه 
از نظر اندازه )تند، راس��ت، باز و نيم صفحه(، زاويه هاي 
متقاب��ل به رأس، زاويه هاي متم��م و زاويه هاي مكمل 
تعريف شده است و دانش آموزان با اندازه گيري زاويه ها، 
اين تعاري��ف را به صورت عملي تجرب��ه مي كنند. در 
تمرين های اين درس نيز چند قضية هندسی با روش 
استدالل استقرايی مرور مي شود. همچنين با استفاده از 
مجموع دانسته های دانش آموزان تا اين سطح، تعدادی 
تمرين مربوط به پيدا ك��ردن زاوية مجهول نيز آورده 

شده است. 

فصل چهارم: عددهای تقریبی 
درس اول: تقريب زدن، قطع كردن؛ درس دوم: گرد 
كردن؛ درس سوم: نمايش عددهای تقريبی روی محور؛ 
درس چهارم: محاسبات تقريبی و ترتيب انجام عمليات. 
در كتاب پاية شش��م دو محور كلی دنبال مي ش��ود. 
اول درك درس��ت از واحده��ا و بيان يك عدد يا اندازه 
با توجه به تغيير واحد، و دوم مفهوم عددهای تقريبی 
و بيان اندازه های تقريبی كه در س��ه فصل گذشته به 
طور خاصه بيان ش��د. فصل چهارم در واقع به نوعی 
جمع بن��دي اين دو موض��وع و ارتب��اط دادن آن ها با 
يكديگر اس��ت. دانش آموزان در پايان اين فصل ضمن 
آنك��ه با مفهوم و دليل تقريب زدن و پيدا كردن مقدار 
تقريبی يك عدد با تقريب مورد نظر آش��نا مي شوند، 
از خط��ای اندازه گيري و محاس��بات تقريبی نيز درك 

جديدی پيدا مي كنند.
در درس اول، مفه��وم و دلي��ل تقري��ب زدن با چند 
مثال مرور مي شود. دقت ابزارهای اندازه گيري، خطای 
اندازه گي��ري و عدد تقريبی حاص��ل از هر اندازه گيري 
مقدمه ای اس��ت برای معرفی تقريب م��ورد نظر برای 
بي��ان عددها. روش قطع كردن برای پيدا كردن مقدار 
تقريبی عدد آموزش داده مي شود. با تقسيم صورت بر 
مخرج كس��ر و پيدا كردن مقدار تقريبی آن با تقريب 
كمتر از 0/1 مي توان هر كسر كوچك تر از واحد را روی 

محور اعداد نش��ان داد. به اين ترتيب، عددهای تقريبی حاصل 
از تقسيم دو عدد )برای مثال محيط و قطر دايره( نيز مي تواند 
مطرح ش��ود تا عدد پی اين بار برای دانش آموز به شكل تازه ای 
مطرح و ساخته شود. درس دوم با طرح ميزان خطا و دور شدن 
از عددهای واقعی در هنگام اس��تفاده از عددهای تقريبی آغاز 
مي ش��ود تا دانش آموزان دليل مطرح شدن روش گرد كردن را 
بيش��تر بفهمند. پس از آنكه اين روش را ياد گرفتند، دو روش 
قطع و گرد كردن با هم مقايس��ه مي شوند. در پايان اين درس، 
ساختن يك عدد و نحوۀ تقسيم بندی آن با توجه به تقريب مورد 
نظ��ر و پيدا كردن عددهای تقريب��ی روی محور اعداد آموزش 

داده مي شود.
درس س��وم نيز با نمايش عددهايی كس��ری روی محور و با 
دقيق تر كردن مقدار تقريبی و مش��كات ب��ه وجود آمده، آغاز 
مي شود. از اين موضوع، در محاسبه و پيدا كردن جواب تقريبی 
محاس��بات و اندازه گيري طول پاره خط ها اس��تفاده مي شود تا 
دانش آم��وزان موضوع انتش��ار خطا را درك كنن��د. در جمع و 
تفريق شايد تفاوتی نكند كه عددها را ابتدا تقريب بزنيم يا پس 
از انجام عمليات، حاصل را به صورت تقريبی بنويس��يم. اما در 
مورد ضرب و تقس��يم موضوع متفاوت مي شود و خطای ناشی 
از تقريبی بودن عددها ممكن است در حاصل ضرب تأثير زياد 
بگ��ذارد و مقدار خطا را افزايش دهد. برای س��هولت انجام كار، 
گاهی استفاده از ماشين حس��اب توصيه شده است تا موضوع 
و مفهوم اصلی گم نش��ود. در درس چه��ارم، ضمن ادامه دادن 
محاسبات تقريبی، موضوع ترتيب و تقدم انجام عمليات در يك 
عبارت عددی مطرح مي شود. برای محاسبه و پيدا كردن حاصل 
يك عبارت عددی مي توان ترتيب كار را با پرانتز مشخص كرد. 
اما برای كم كردن تعداد پرانتزها قرارداد شده است كه ضرب و 
تقسيم بر جمع و تفريق تقدم داشته باشند. در عمليات هم پايه 
مثل ضرب و تقسيم نيز هر عملی كه ابتدا بيايد )از سمت چپ( 
انجام مي ش��ود. آخرين تمرين اين فصل به كاربرد ترتيب انجام 

عمليات در محاسبات دقيق يا تقريبی مي پردازد. 
به اي��ن ترتيب، در كاس شش��م و در درس رياضی، پروندۀ 
محاس��بات روی عددهای طبيعی و گويای )كسری و اعشاری( 
مثبت بس��ته مي ش��ود و دانش آموزان آم��ادۀ ورود به موضوع 

عددهای صحيح و منفی در پاية هفتم مي شوند. 

فصل پنجم: نسبت، تناسب و درصد 
درس اول: جدول نسبت؛ درس دوم: مقدارهای متناسب؛ درس 

سوم: تسهيم به نسبت؛ درس چهارم: درصد و رياضيات مالی. 
تقريباً تمام مطالب اين فصل در كتاب رياضی پنجم دبستان 
تدريس ش��ده است. در اين پايه، آن مفاهيم عميق تر و كامل تر 
مرور و افق های تازه ای برای دانش آموزان گشوده مي شود. ضمن 
آنكه در آخرين درس كمي از رياضيات مالی، كه دانش آموزان در 

زندگی روزمره استفاده مي كنند، صحبت مي شود. نحوۀ نوشتن 
راه حل مس��ئله های مربوط به تناس��ب نيز در اين فصل تأكيد 
مي ش��ود و جدول نسبت و تناس��ب برای درك بهتر و روان تر 
مسئله مفيد واقع خواهد شد. درس اول با يادآوری مفهوم نسبت 
و راه هاي بيان آن آغاز مي ش��ود. نسبت دو يا چند كميت را به 
چن��د صورت مي توان بيان كرد و در نهايت مي توان نس��بت ها 
را در ي��ك جدول نوش��ت و نمايش داد. در اين قس��مت، ابتدا 
نسبت های بيش از دو كميت، با مثال های متنوع مطرح و سپس 
نحوۀ ساده كردن يك نسبت و يا نوشتن نسبت مساوی مشابه 
درس تس��اوی كسرها آموزش داده مي شود. برای مثال، نسبت 
2 به 4 را مي توان 1 به 2 هم نوشت. همچنين با يادآوری ساده 
كردن كس��رهای مركب، چگونگی ساده كردن نسبت دو مقدار 
كه به صورت كسری بيان شده اند و تبديل آن به نسبت دو عدد 

طبيعی تمرين مي شود. 
در درس دوم، همين مفهوم تساوی نسبت ها ادامه مي يابد تا 
جدول تناس��ب ساخته شود. در اين قسمت، دانش آموزان ابتدا 
بايد تشخيص دهند كه دو كميت با هم متناسب هستند يا نه. 
اگر متناسب بودند، جدول رسم شده جدول تناسب خواهد بود و 
خواص آن را داراست. اگر هم دو كميت متناسب نبودند، جدول 
تناسب نخواهيم داشت و اضافه كردن ستون ها با مفهوم تساوی 

كسرها سازگار نيست. 
در حل بعضی از تمرين ها در صورت لزوم به مفاهيم مربوطه 
در فصل كسر اشاره و از آن استفاده مي شود. همچنين، تبديل 
واحدها نيز با اس��تفاده از رسم جدول تناسب در تمرين ها قرار 
داده شده اس��ت. درس سوم در واقع درك مفهوم اضافه كردن 
يك رديف به جدول تناس��ب است. در صورتی كه نسبت جديد 
)برای مثال مجموع نسبت ها( با نسبت های داده شده متناسب 
باش��د، اجازۀ اضافه كردن ردي��ف را داريم و در غير اين صورت 
رديف اضافه شده جدول تناسب را به هم مي زند. برای مثال، اگر 
نس��بت طول و عرض مستطيل را داشته باشيم، محيط با طول 
و عرض متناس��ب اس��ت. پس مي توان رديفی به نام محيط در 
پايين جدول اضافه كرد. ولی مساحت با طول و عرض متناسب 
نيس��ت و به اضافه كردن رديفی به نام مساحت مجاز نيستيم. 
در آخرين درس اين فصل، مفاهيمي مثل ماليات و درصد رشد 
قيمت يا جمعيت و درصدهای باالتر از 100 در قالب مثال های 
كاربردی مطرح مي شود. همچنين در اين درس، به درك مفهوم 
درصد و ارتباط آن با كس��ر و اعش��ار و نمايش آن با شكل نيز 

توجه مي شود. 

فصل ششم: آمار و احتمال 
درس اول: جمع آوری و نمايش داده ها؛ درس دوم: نمودارها 
و تفس��ير نتايج؛ درس س��وم: مفهوم احتم��ال؛ درس چهارم: 

احتمال تجربی. 

تصویر صفحۀ 
آغازین هر فصل 
بهانۀ خوبی است 
تا به کاربردهای 

ریاضی در 
زندگی روزمره و 
تأثیر آن بر سایر 
دروس بپردازید 
و در این باره با 

دانش آموزان 
گفت وگو کنید 

تا برای یادگیری 
مفاهیم آمادگی 

ذهنی کسب 
کنند
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در دورۀ ابتداي��ی دانش آم��وزان تا حدی ب��ا مفاهيم مربوط به 
درس آمار آش��نا شده و نمودار س��تونی را ديده اند. در اين فصل، 
همان موضوعات منسجم تر مطرح و انواع نمودارها با هم مقايسه 
شده اند. ضمن آنكه بر تفسير، توصيف و نتيجه گيری از نمودارها و 
جدول های آماری تأكيد بيشتری شده و صرفاً رسم نمودارها مورد 
نظر نبوده است. در دو درس بعد، برای اولين بار مفهوم احتمال و 
احتمال تجربی مطرح مي شود تا زمينه و پايه ای برای درس رياضی 
در پايه های هفتم به بعد باشد. درس اول با روش های جمع آوری 
داده و سرش��ماری به كمك چوب خط آغاز شده است تا مفهوم 
داده های آماری در ذهن دانش آموزان شكل بگيرد. در اين حالت، 
لزوم سازمان دهی داده ها در قالب جدول و سپس نمودارها مطرح 
مي ش��ود. آن ها حس مي كنند كه ج��دول، از داده های پراكنده 
اطاعات بهتری مي دهد و نمودار هم فهم بهتری نسبت به جدول 
ايجاد مي كند. در اين درس، فقط نمودار ستونی يادآوری شده و در 
توصيف و تفسير داده ها به نتيجه گيری و پاسخ به سؤال ها تأكيد 

بيشتري شده است.
در درس دوم، نموداره��اي خط شكس��ته، تصويری و دايره ای با 
مثال آموزش داده شده و در قسمت تمرين ها با هم مقايسه شده اند. 
در اين قسمت هم به تفسير و درك جديدی كه هر نمودار ايجاد 
مي كند تأكيد شده و كاربرد هر كدام با توجه به نوع و موضوع آماری 
بحث شده اس��ت تا دانش آموزان بتوانند تشخيص دهند كه چه 
نموداری برای چه مسئله ای مناسب تر است. دو درس آخر اين فصل 
به مفهوم احتمال مي پردازد. ابتدا پيشامدهای مختلف كه امكان يا 
عدم امكان وقوع دارند )احتمال صفر و يك( با مثال بررسی مي شوند 
تا در بعضی از پيشامدها امكان اتفاق افتادن يا نيفتادن در ذهن آن ها 
ش��كل بگيرد. مثال هايی كه در آن ها كلمات احتمال و شانس به 
صورت روزمره استفاده مي شود نيز آورد شده اند. در درس بعدی، با 
انتخاب يك گوی از داخل كيسه يا چرخاندن چرخنده، دانش آموزان 
مي توانن��د احتمال تجربی را درك كنند. هر بار آزمايش را انجام و 
نتيج��ه را ثبت مي كنند تا پس از چندي��ن مرتبه آزمايش كردن 
مشخص شود كدام حالت شانس يا احتمال بيشتری داشته است. 

فصل هفتم: اندازه گیري سطح و حجم 
درس اول: مقايس��ه و اندازه گيري س��طح؛ درس دوم: مساحت 
اشكال هندس��ی؛ درس سوم: مقايسه و اندازه گيري حجم؛ درس 

چهارم: حجم اشكال هندسی. 
نحوۀ نگارش اين فصل كاماً به فصل اندازه گيري طول و زاويه 
شبيه است و همان اصول آموزشی در اينجا نيز حاكم است. مطالب 
و مفاهيم اين فصل نيز به طور كامل در پايه های س��وم تا پنجم 
ابتدايی آموزش داده ش��ده اس��ت. مرور اين مفاهيم در اين فصل 
ابعاد جديدی را برای دانش آموزان آش��كار مي كند. يكی از آن ها 
بيان اندازۀ س��طح يا حجم به صورت تقريبی يا با استفاده از يك 
عدد مخلوط است. در اينجا نيز مفهوم تقريب و خطا در الية پنهان 

فصل مطرح اس��ت. درس های اول و سوم همان روية آموزشی هر 
نوع اندازه گيري را تكرار كرده اس��ت: مقايسة سطح يا حجم، لزوم 
استفاده از واحد برای اندازه گيري، اندازه گيري با يك واحد دلخواه، 
لزوم استفاده از واحد استاندارد، معرفی واحد استاندارد، اندازه گيري 
با واحد استاندارد و تبديل واحدهای استاندارد به يكديگر با كمك 
جدول تناسب. همچنين، مجدداً درك و تصور درست از واحدهای 
سطح و حجم و بيان مصداق برای هر كدام مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. درس های دوم و چهارم نيز به محاسبة مساحت و حجم 
ش��كل های هندسی پرداخته است. در انجام محاسبات مربوط به 
مساحت شكل های هندسی و حجم مكعب و مكعب مستطيل، 
مج��دداً بر بيان تقريبی، مفهوم خطای اندازه گيري و اس��تفاده از 
عددهای اعش��اری و عدد مخلوط در محاسبات تأكيد شده است. 
همچنين، در قسمت حجم، اندازه گيري حجم های غيرهندسی به 
كمك مكعب واحد، گس��ترده و سطح های جانبی و كل مكعب و 

مكعب مستطيل نيز در قالب تمرين  و مثال آورده شده است. 

فصل هشتم: مختصات و عددهای صحیح 
درس اول: محوره��ای مختصات؛ درس دوم: تقارن و مختصات؛ 
درس سوم: عددهای صحيح؛ درس چهارم: كاربرد در جمع و تفريق 

عددها. 
موضوع نمايش نقطه در صفحة مختصات و معرفی محورهای 
مختصات در سال های دور در كتاب رياضی پنجم دبستان وجود 
داش��ت، اما به علت كاهش س��اعات رياضی، بخش هايی از كتاب 
حذف شد. كتاب رياضی پاية ششم دبستان فرصت مناسبی بود 
ت��ا مجدداً اين موض��وع به دورۀ ابتدايی بازگ��ردد. پس از معرفی 
نحوۀ نوشتن مختصات برای يك نقطه، تبديل های هندسی مثل 
انتقال، بزرگ نمايی و تقارن در صفحة مختصات مرور و يادآوری 
مي شود. در انتهای فصل نيز عددهای صحيح )مثبت و منفی( به 
دانش آموزان معرفی مي شوند و با استفاده از آن ها، به جمع و تفريق 
دو عدد نگاهي دوباره خواهد شد تا دانش آموزان مفهوم تفريقی را 
كه در دورۀ ابتدايی انجام مي دادند بهتر درك كنند. اين فصل نيز 
زمينة مناسبی برای كتاب های رياضی پايه های هفتم به بعد است.

در درس اول نحوۀ نوشتن مختصات برای يك نقطه در صفحه 
)در بخش مثبت عددها( آموزش داده مي ش��ود. سپس با نوشتن 
مختصات رأس های يك چند ضلعی يا پيدا كردن نقاط در صفحه، 
يك چند ضلعی مش��خص و يا رسم مي ش��ود. به همين ترتيب 
مي توان شكل های گوناگون و تبديل هايی مثل انتقال، بزرگ نمايی 
و تقارن را روی صفحة مختصات مرور كرد. در درس دوم، تقارن های 
محوری يادآوری و تقارن مركزی نيز آموزش داده مي شود. در تمام 
اين قس��مت، از صفحة مختصات برای نوشتن مختصات نقطه و 
قرينة آن اس��تفاده مي شود. درس سوم عددهای منفی و مثبت و 
نح��وۀ قرارداد كردن برای مبدأ، واحد و جهت های مثبت و منفی 
را معرف��ي مي كند و به قراردادی بدون آن تأكيد مي كند. نمايش 

عددها روی محور و همچنين مقايس��ة عددها ني��ز آموزش داده 
مي شود. در آخرين درس اين فصل مفهوم گستردۀ يك عدد مثبت 
و منف��ی طرح و به كم��ك آن روش ديگری برای جمع و تفريق 
دو عدد آموزش داده مي ش��ود. در اين روش، دانش آموزان ابتدا از 
رقم های سمت چپ شروع به جمع و تفريق مي كنند تا به ترتيب 
به رقم های سمت راست برسند. مثاً برای جمع 31+23 مي توان 
گفت ابتدا 30+20 را انجام مي دهيم سپس 1+3 را. به اين ترتيب، 
جواب جمع مي شود 54=4+50. همچنين مي توان يك عدد منفی 
را ب��ه صورت گس��ترده نوش��ت: 3-40-=43- و از اين ويژگی در 

محاسبة تفريق دو عدد استفاده كرد. 

حل مسئله 
همان طور كه ذكر شد، مهارت حل كردن مسئله در كتاب پاية 
ششم تأكيد شده است. در هر فصل بين درس های دوم و سوم دو 
صفح��ه قرار دارد كه به آموزش يكی از راهبردها و روش های حل 

مسئله مي پردازد. در اينجا اين راهبردها مرور مي شوند: 

فصل اول: راهبرد رسم شکل 
كشيدن شكل مي تواند به حل يك مسئله كمك يا آن را به طور 
كامل حل كند. آنچه اهميت دارد اينكه حل يك مس��ئله با رسم 
شكل مناسب قابل قبول است و به نوشتن عمليات و راه حل رياضی 
برای آن نياري نيست و معلمان بايد به اين موضوع توجه كنند و 

اين نوع راه حل ها را از دانش آموزان بپذيرند. 

فصل دوم: راهبرد الگویابی 
درك و كشف يك الگو، به حل مسئله و يافتن پاسخ آن كمك 
مي كند. كش��ف الگوی عددی يا هندسی يكی از روش های حل 
مسئله اس��ت كه در اين فصل آموزش داده مي شود. برای مثال، 
الگوي��ی كه در جابه جايی مميز در عدد اعش��اری � زمانی كه در 
توان های ده ضرب مي شود يا به آن تقسيم مي شود � وجود دارد، 

توسط دانش آموزان كشف مي شود. 

فصل سوم: راهبرد تفکر نظام دار 
تفكر نظام دار يعنی نوشتن تمام حالت های ممكن با يك نظم 
منطقی. در اين صورت، مطمئن مي شويم كه هيچ حالتی از قلم 
نيفتاده است. اين راهبرد در آموزش رياضی اهميت زيادی دارد و 
كمك مي كند تا دانش آموزان نظم فكری را در حل مسائل بياموزند. 

فصل چهارم: حل مسئلۀ ساده تر 
ساده كردن مسئله های پيچيده كمك مي كند مسئلة ساده تر 
حل و به كمك آن راه حل مسئلة پيچيده آشكار  شود. برای مثال، 
مي توان عددهای كس��ری يا اعش��اری را به ص��ورت تقريبی و با 
عددهای طبيعی نوشت تا راه حل مسئله مشخص شود. در بعضی 

از مسئله ها در حل مسئلة ساده شده، الگوهايی پيدا مي شوند كه 
برای حل مسئلة اصلی به تعميم مسئله كمك مي كند. 

فصل پنجم: زیر مسئله 
بسياری از مسئله ها چند مرحله ای هستند. تشخيص مسئله های 
مرحله ای )زير مسئله ها( به ترتيب آن ها يعنی حل مسئلة اصلی. 
همة مسئله ها كامي نيستند. برای مثال، محاسبة كسر مركب 
پيچيده در واقع مسئله ای چند مرحله ای است و دانش آموزان بايد 

بتوانند مراحل را تشخيص و به ترتيب حل كنند. 

فصل ششم: حدس و آزمایش 
فرايند حدس زدن و آزمايش كردن آن كمك مي كند مسئله های 
به ظاهر پيچيده حل شوند. در اينجا نيز مثل راهبرد رسم شكل 
ب��ه معلمان محترم توصيه مي ش��ود اين روش حل مس��ئله را از 
دانش آموزان بپذيرند و به دانش آموزان نيز آموزش داده مي ش��ود 
كه فرايند حدس و آزمايش خود را بنويسند و حدس های خود را 
نشان دهند. همچنين ياد مي گيرند كه حدس های منطقی بزنند 
و حدس دوم براساس نتيجة حدس اول باشد و به همين ترتيب 

پيش بروند تا پاسخ مسئله پيدا شود. 

فصل هفتم: حذف حالت های نامطلوب 
اگر همة حالت های ممكن برای پاس��خ مسئله را داشته باشيم، 
با توجه به ش��رايط مطرح ش��ده در مسئله مي توانيم حالت های 
نامطلوب و نادرست را كنار بگذاريم تا حالت مطلوب يا پاسخ مسئله 
به دست آيد. برای نوشتن تمام حالت های ممكن مي توانيم از تفكر 

نظام دار بهره بگيريم. 

فصل هشتم: مرور راهبردها 
در صورتی ك��ه آموزش راهبردهای حل مس��ئله موفقيت آميز 
باشد، در انتهای كار بايد به جايی برسيم كه وقتی مسئله ای برای 
دانش آموزان طرح مي شود آن ها بتوانند از بين راهبردهايی كه ياد 
گرفته اند راهبرد مناسب را پيدا و به كمك آن مسئله را حل كنند. 
در فصل هش��تم تعدادی مسئله آمده است تا دانش آموزان از هر 
راهی كه مايل اند آن ها را حل كنند. راهبردهای مطرح شده تنها 
روش های حل مس��ئله نيس��تند، لذا در صورتی كه دانش آموزی 
مسئله را با راه حلی حل كرد كه به هيچ كدام از اين راهبردها مربوط 
نبود، اشكال ندارد. همچنين، در صورتی كه دانش آموزان نتوانند 
نام راهبردها را ببرند و به درس��تی ن��ام را با روش تطبيق دهند، 
نبايد سخت گيری كرد. بلكه معلم كم كم و به مرور سطح مهارت 
و توانايی آن ها را ارتقا و اش��كاالت و اشتباهات احتمالی را پاسخ 
مي دهد و راهنمايی مي كند تا در پايان سال بتوانند هم مسئله ها 
را حل كنند، هم از راهبردها به درس��تی استفاده كنند و هم نام 

راهبردها را به موقع به كار ببرند.

مهارت نوشتن، 
آن هم در درس 

ریاضی، 
به تدریج و 

تمرین نیاز دارد. 
از گفتن خالصۀ 

مطالب برای 
دانش آموزان 
و انشا کردن 

آن جداً 
خودداری کنید
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يادش به خير! انگار همين چند سال پيش بود كه برای رفتن 
به »گجين« صبح زود بلند ش��ديم و رفتيم ترمينال روستا. ای 
كاش برگشت به گذشته ممكن می شد! گجين روستای كوچكی 
است در هفت كيلومتری اروميه. اواسط سال 64 من آنجا معلم 
بودم؛ البته ِسَمت اصلی من مديريت بود. سالی را يادم می آيد كه 
بايد بچه ها را برای جشن تكليف آماده می كرديم. اكثر بچه ها در 
جنب و جوش بودند. همه شاد و در عين حال مضطرب بودند. 
مدام دربارۀ جشن سؤال می كردند. يكی می پرسيد: »نماز چند 
ركعت اس��ت؟« ديگ��ری می گفت: »خانم، نم��از را چه جوری 
بخوانيم؟« اما سؤال اكثر بچه ها اين بود كه: »خانم، چادر نماز ما 

چه جوری باشد؟ چه رنگی باشد؟« 
خاصه، همة بچه ها در پی يافتن پاس��خ س��ؤاالت خودشان 
بودند و ما در پی آماده كردن آن ها و مدرس��ه. به تمام معلم ها 

سفارش كرده بودم نماز را خوب به بچه ها ياد بدهند. 
زمان جشن تكليف نزديك می شد و ما در حال تزيين مدرسه 
بودي��م. خانوادۀ بچه ها كمك زيادی كردند و به ويژه، پدر يكی 
از بچه ها كه نجار بود با ساختن محراب جديد، زيبايی بيشتری 
به نمازخانه بخش��يده بود؛ آخر محراب قديمی مدرسه به مرور 

زمان فرسوده و شكسته شده بود. بابای مدرسه هم خيلی فعال 
بود. يادم می آيد، در يك روز چند بار با ژيان خودش به ش��هر 
رفت و وس��ايل مورد نياز ما را تهيه كرد. خاصه يك روستا در 
فعاليت بود تا جشن تكليف خوب برگزار شود. يك يا دو هفته 
مانده به جشن مادر سميه، به مدرسه آمد و گفت: »سميه بيمار 
شده است و بايد اس��تراحت كند.« نمی دانم چه احساسی بود 
كه می گفت بروم و به سميه سر بزنم، اما كار زياد، همان بهانة 

كليشه ای قانع كنندۀ خودمان و نه مردم، به من اجازه نمی داد.
چند روز بعد در دفتر مدرسه در حال مرتب كردن نامه ها بودم كه 
متوجه شدم سميه جلوی در ايستاده است. آن قدر آرام و بی صدا 
آمده بود كه من متوجه نش��ده بودم. وقتی متوجه ش��د كه من 
ديدمش، گفت: »خانم اجازه!« گفتم: »بگو دخترم.« گفت: »خانم 
مدير چند سؤال دارم.« گفتم: »بگو دخترم.« گفت: »خانم می شه 
آدم بدون جشن تكليف هم نماز برايش واجب شود؟« گفتم: »آره 
دخترم.« راستش فكر می كردم  به خاطر بيماری اش ناراحت است. 
بعد پرسيد: »خانم، چه لباس��ی برای جشن الزم است؟« گفتم: 

»يك چادر سفيد گلدار و اگر خواستی يك تاج قشنگ.«
چشم های سميه پر شد و رفت. اما چند لحظه بعد برگشت و 

پرسيد: »خانم، می شه بدون چادر هم توی جشن شركت كرد؟«
برق از س��رم پريد. دنيام سياه شد. اما خودم را جمع كردم و 
گفتم: »عزيزم، االن كار دارم، برو بعداً بيا!« نمی توانستم جواب 
سؤال به اين آسانی را بدهم. از يك طرف چشمم پر از اشك شد 

و از طرف ديگر دلم پر از خون.
س��ميه رف��ت. من فهمي��دم روح اين دختر برای جش��ن پر 
می كش��د، ولی به خاطر نداشتن يك قطعه پارچة سفيد گلدار 
كه عروس��كی مثل او را به فرشته تبديل می كرد، نمی تواند در 

جشن شركت كند.
وقتی سميه رفت، آقای صالحی با چشم های قرمز وارد دفتر من 

شد. حرف های سميه را شنيده بود.
بعد از نگاه معناداری كه بين ما رد و بدل شد، با لهجة قشنگش 

گفت: »خانم مدير، بايد به سميه كمك كرد.«
من خانوادۀ س��ميه را خوب می ش��ناختم. اگرچه وضع مالی 
خوبی نداش��تند، اما غرور زيادی داشتند و نمی شد مستقيم به 
آن ها كمك كرد. خيلی فكر كردم و راه های زيادی را بررس��ی 
ك��ردم. در نهايت، خواهرم كمكم كرد و ايدۀ جالبی به من داد؛ 

برگزاری مسابقه ای علمی با چند چادر به عنوان جايزه!

مس��ابقه را برگزار كرديم. مسلّم بود س��ميه بايد برندۀ چادر 
می شد. س��ؤاالت ديكته و رياضی قس��مت های اصلی مسابقه 
بودند. س��ميه برندۀ مسابقه ش��د. وقتی جايزه ها را می داديم، 
نگاهم به س��ميه بود كه چقدر خوش حال است. راستش بعدها 
كه فكر می كردم دنيای كودكِی سميه در چادری سفيد خاصه 

می شد، غبطه می خوردم.
روز جش��ن فرارسيد. تمام بچه ها حاضر بودند. سميه هم بود. 
مدرس��ه مثل بهشت بود و شايد قش��نگ تر از بهشت؛ چون پر 
ش��ده بود از فرشته های سفيدپوش��ی كه آمادۀ ورود به دنيای 

جديدی بودند.
س��ميه می خنديد و از هم مهم ت��ر، زيبا نماز می خواند؛ مثل 

فرشته ای به درگاه خالقش سجده می كرد.
اين جريان گذشت. من از گجين بيرون آمدم. بعد از آن در مدرسة 
مائده مشغول به كار شدم؛ مدرسه ای بزرگ در شهر با چند ده نفر 

همكار. پس از آن هم در مدرسة ديگری مشغول تدريس شدم.
يك روز كه از مدرسه به خانه آمده و مشغول تصحيح ورقه های 
بچه ها بودم، زنگ در زده شد. وقتی در را باز كردم، ديدم دختر جوان 
بلند قدی چادر مشكی بر سر، جلوی در ايستاده است. چند لحظه 
روی او مك��ث كردم و بعد گفتم: »بفرماييد.« بغِض گلوِی دختر 
اجازۀ گفتن نمی داد. اما باالخره گفت: »س��ام خانم جان آبادی، 

نشناختيد؟ منم سميه، سمية جوانشير، روستای گجين.« 
تازه فهميدم چرا نگاه اين دختِر چادر مشكی برايم آشنا بود. 
چش��م ها و اشك ها و بغضی قديمی كه برايم غريب نبود.  انگار 
همين ديروز بود كه نگاه پر از اشِك سميه از جلوی چشم های 

من كنار می رفت.
همديگر را در آغوش گرفتيم. سميه را به منزل بردم. او شروع 
به صحبت كرد. خيلی خوش ح��ال بودم و وقتی خوش حال تر 
ش��دم كه سميه گفت: »در يكی از شهرستان های اطراف معلم 

ابتدايی شده ام.«
او بعد از س��ال ها به دنبال من آمده و ب��ا پرس و جوی زياد، 
پيدايم كرده بود. عصر كه ش��د، سميه رفت و من هم به سراغ  

ورقه های بچه ها رفتم. 
چند هفته بعد، پستچی بسته ای برايم آورد. وقتی در جعبه را 
باز كردم، يك دست جانماز  سبز با ُمهر كربا، يك جلد قرآن و 
يك چادری س��فيد در آن ديدم. وقتی چ��ادر را ديدم بی اختيار 
گريه كردم. س��ميه تمام جريان را می دانست، اما گذر زمان، او را 
فراموشكار نكرده بود. وقتی چادر را دوختم و به سر كردم، حس 
قشنگی داشتم، اما نه به زيبايی احساس دختر كوچولوی گجينی!

االن كه دو س��ال از اين جري��ان می گذرد، به جز تماس های 
تلفنی ماهانه خبر خاصی، از س��ميه ندارم، اما مطمئنم سميه 
در مدرسه ای ديگر در حال تربيت سميه های ديگری است كه 

دنيای كودكی شان، يك چادر نماز گلدار سفيد است.

مدرسه مثل بهشـــــــــــــت بود
                                                                                                                                  شهین جان آبادی/  معلم شهرستان ارومیه
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کلیدواژه ها: پروژه، پژوهش، كشف. 
هنگام طراحی پروژه های آموزش��ی، هم��واره بايد امكانات و 
ش��رايط را در نظر داشت. عواملی مانند وضعيت آموزشی، طول 
جلس��ات آموزش و چگونگی ارزش��يابی، از جملة صدها عاملی 
هستند كه می توانند بر طراحی پروژۀ ما اثر داشته باشند. معموالً 
نخستين سؤال اين اس��ت كه آيا وقت كافی برای اجرای پروژۀ 
آموزشی داريم؟ پاسخ به اين پرسش بستگی به اين دارد كه تا چه 
حد پروژه را جدی، كارامد و مناسب بدانيم. اگر به پروژه به عنوان 
فرايندی وقت گير و جانبی نگاه كنيم، يقيناً آن را جدی نخواهيم 
گرفت و كوشش كافی برای طراحی و اجرای آن به كار نمی بريم. 
اما اگر آن را راهی در خدمت دس��تيابی به هدف هاي آموزش��ي 
بدانيم و اعتقاد داش��ته باشيم كه روش��ي مناسب برای آموزش 
است، با كوششی مختصر خواهيم توانست پروژه را به كار ببنديم 

و از تجربه های حاصل از آن، در خدمت آموزش استفاده كنيم.
معلمانی كه از پروژه برای آموزش مفاهيم استفاده می كنند، 
به اين نتيجه می رسند كه اگرچه الزم است برای طراحی پروژه 
وقت بگذارند و با دقت كافی به طراحی آن بپردازند، اما پس از 
آن، هنگام اجرا، كار چندانی برای انجام دادن در كاس ندارند، 
چون دانش آموزان، خود بيشتر كارها را با رغبت انجام می دهند. 
به عاوه، تعاملی كه هنگام اجرای پروژه بين دانش آموز و معلم 
در می گيرد، معلمان عاقه مند را به اين نتيجه می رساند كه اين 

كار به زحمت اندكی كه می برد، می ارزد.

کدام موضوع را برای پروژه انتخاب کنم؟
ممكن است اين تصور پيش آيد كه موضوع های درسی بسيار 
زياد و فشرده هستند، در حالی كه وقت  هم اندك است. در چنين 
حال  و  هوايی، كدام موضوع ها برای پروژه مناس��ب ترند؟ برای 
پاس��خ به اين پرسش، بهتر است ابتدا فهرستی از موضوع هايی 
كه بايد تدريس كرد، تهيه كنيم و س��پس بعضی موضوع ها را 
كه می توان آن ها را عمقی تر آموزش داد، برای پروژه برگزينيم.

آیا دانش آموزان می توانند پروژه انجام دهند؟
معموالً نخستين پرسشی كه هنگام طراحی پروژه پيش می آيد، 
اين است كه آيا اصوالً دانش آموزان توان اجرای پروژه را دارند؟ تا 
چه حد بايد آن ها را در پروژه درگير كرد و به عبارت ديگر، تا چه 

ميزان الزم است به آنان در يادگيری خودمختاری داد؟
در آم��وزش مبتنی بر پ��روژه، در نظر گرفت��ن خودمختاری 
اهميت فراوان دارد. بسياری از معلمان، دانش آموزان را براساس 

توانايی و تجربه گروه بندی می كنند. 

بنابراين، الزم است هنگام طراحی پروژه های آموزشی، ميزان 
اختيار دانش آموزان را مش��خص كرد. ممكن اس��ت الزم باشد 
نخستين پروژه ها را خودتان تعيين كنيد و به تدريج آنان را در 
طراحی شريك كنيد و اجازۀ انتخاب به آنان بدهيد. توجه داشته 
باش��يد كه در اصل نقش ش��ما در آموزش، به ويژه در آموزش 
مبتنی بر پروژه، راهنما و تسهيل كنندۀ يادگيری است. شما بايد 

به آن ها كمك كنيد تا خود پروژه ها را طراحی و اجرا كنند.
معلمانی كه با كار كردن با پروژه آش��نا هس��تند و از آن برای 
آموزش اس��تفاده كرده اند، آن را لذت بخش و مناسب يافته اند. 
آم��وزش مبتنی بر پروژه، راهی برای كار كردن با دانش آموزانی 
اس��ت كه در حال يادگيری، مكاش��فه و پژوهش دربارۀ خود و 

محيط پيرامون هستند. اما اين شيوه، با همة مزايايی كه دارد، 
به سازمان دهی و كمك معلم احتياج فراوان دارد.

معیارهای پروژه های خوب
چگونه می تواني��د پروژه های خود يا همكارانت��ان را ارزيابی 
كنيد؟ فرم های صفحات بعد به ش��ما كمك می كند معيارهای 
هر پروژۀ خوب را بشناس��يد و به كار ببنديد. اين ابزار تجزيه و 

تحليل پروژه، در اين راه به شما كمك می كند.

پروژه در کالس شـــــما
                                                                                                                                                                                      محمد کرام الدینی
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4. برگه های دانش آموزی

نمونه های زير به شما كمك می كنند تا در راهنمايی دانش آموزان 
موفق تر عمل كنيد. اين برگه ها را بايد دانش آموزان پر كنند.

برگۀ برنامۀ هفتگی دانش آموزان
در اين هفته، دربارۀ اين موضوع ها كار خواهم كرد:

1.                      شروع: خودم به تنهايی 
                         ادامه: با كمك... 

                         تكميل: با كمك...
2.                      شروع: خودم به تنهايی 

                         ادامه: با كمك... 
                         تكميل: با كمك...

در اين هفته دربارۀ اين موارد تحقيق خواهم كرد:

1.                      شروع: خودم به تنهايی 
                         ادامه: با كمك... 

                         تكميل: با كمك...
2.                      شروع: خودم به تنهايی 

                         ادامه: با كمك... 
                         تكميل: با كمك...

كار پايان هفته: آنچه من آموخته ام:

5. خالصۀ برنامه ریزی دانش آموز

چالش كلی پروژه اين است:
من می خواهم دربارۀ اين موضوع تحقيق كنم:

من بايد اين فعاليت را انجام دهم:
آنچه انجام خواهم داد:

چگونه انجام خواهم داد:
تاريخ انجام:

من به اين پشتيبانی و اين منابع احتياج دارم:
در پايان پروژه، آموخته هايم را به اين صورت ارائه خواهم داد:

چگونه: چه:  
و كجا: چه كسی   

خالصۀ تحقیق دانش آموز
سؤالی كه درباره اش تحقيق می كنم:

اين داده ها را بايد جمع آوری كنم:
داده ها را بايد اين طوری جمع آوری كنم:
اين تحقيق چنين بر پروژه اثر می گذارد:

یادداشت های دانش آموز
هدف های من عبارت اند از:

قدم های بعدی ما اين ها هستند:
مهم ترين مسئله و سؤال من اين است:

من اين ها را ياد گرفتم:

3. چارچوب

1. انتظارات و معیارهای روشن و شفاف
آيا راهنمايی های روشن و شفافی برای دانش آموزان وجود دارد تا بر مبنای آن ها پروژه های خود را طراحی كنند؟

آيا دانش آموزان هنگام كار خارج از مدرسه، از راهنمايی مربی يا راهنما برخوردار هستند؟
آيا دانش آموزان می دانند كارهای آنان چگونه ارزيابی و قضاوت می شود؟ آيا دانش آموزان در توليد معيارهای ارزشيابی شركت داشته اند؟

2. منابع
آيا دانش آموزان فرصت داشته اند با پروژه های مشابهی كه ساير دانش آموزان انجام داده اند، آشنا شوند.

آيا دانش آموزان می دانند چگونه از فناوری برای انجام پروژه استفاده كنند؟

3. ارزشیابی هنگام اجرای پروژه و بازخورد
آيا در مراحل متفاوت اجرای پروژه، برای بررسی كار دانش آموزان، ايستگاه هاي بازرسی وجود دارد؟

آيا دانش آموزان موظف شده اند كه در مراحلی قبل از پايان فعاليت، كار خود را ارائه دهند؟
آيا دانش آموزان با پيشرفت كار به صورت دوره ای ارزشيابی می شوند؟

ارائۀ گزارش
وظيفة من به عنوان عضوی از گروه اين است: حاضران بايد در مورد كار من اين ها را بدانند:  

هنگام ارائة گزارش، اين ها را بايد بياموزم: طرح من برای ارائة يك گزارش خوب اين است:  
برای گزارش به اين ابزار و مواد احتياج دارم:  

گزارش پیشرفت پروژه
موضوع تحقیق:

يافته های من: اين مراحل را پشت سر گذاشته ام:   

آموختم اين كارها را انجام دهم:
نتيجة كار تحقيقی من اين بود كه فكر می كنم بايد اين تغييرات را در پروژه انجام دهم:

2. کیفیت پروژه

درستی و صحت
1. آيا پروژه از مسئله يا سؤالی كه برای دانش آموز پيش آمده، منشأ گرفته است؟

2. آيا پاسخ اين مسئله يا سؤال بايد توسط يك بزرگ سال در جامعه به دست آيد؟
3. آيا پروژه برای توليد چيزی كه ارزش شخصی يا اجتماعی دارد، موقعيتی فراهم می كند؟

یادگیری کاربردی
1. آيا دانش آموزان در حال حل مسئله ای هستند كه در زندگی روزمره و در خارج از مدرسه روی داده است؟

2. آيا پروژه به دانش آموزان فرصت خودمديريت و سازماندهی می دهد؟
3. آيا پروژه دانش آموزان را به توانايی های مورد نياز مانند كارگروهی، حل مسئله و كاربست فناوری هدايت می كند؟

رابطه با بزرگ ساالن
1. آيا دانش آموزان در حال كار با بزرگ ترها ارتباط دارند و از تجربه های آنان استفاده می كنند؟

2. آيا دانش آموزان در ارتباط نزديك با يكديگر هستند و حداقل از تجربه های يك فرد بزرگ سال بهره می برند؟
3. آيا افراد بزرگ سال با هم و با دانش آموزان در طراحی و ارزشيابی از پروژه ها ارتباط برقرار می  كنند؟

موشکافی
1. آيا پروژه دانش آموزان را در يادگيری و به كار گرفتن دانش مربوط به يك يا چند موضوع محتوايی هدايت می كند؟

2. آيا دانش آموز را درگير روش های كاوشگری در يك يا چند موضوع می كند؟
3. آيا در ذهن دانش آموزان مهارت های تفكر و عادت های مناسب را به وجود می آورد؟

پژوهش فعال
1. آيا دانش آموزان وقت قابل توجهی برای كار روي پروژه صرف می كنند؟

2. آيا دانش آموزان را در تحقيقی واقعی شامل انواع روش ها، منابع و محيط ها درگير می كند؟
3. آيا دانش آموزان را وامی دارد با يكديگر دربارۀ آموخته ها و تجربه های خود گفت و گو كنند؟

ارزشیابی
1. آيا می توان برای ارزشيابی از آموخته های دانش آموزان از روش های متفاوت ارزشيابی استفاده كرد؟

2. آيا دانش آموزان با استفاده از معيارهای روشن و و واضح ارزشيابی می شوند؟
3. آيا بزرگ ساالنی كه در ارزشيابی دخيل اند، خارج از كاس و مدرسه هستند؟

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

یادداشت ها
 .1
 .2
 .3

1. ابعاد پروژه

اندازة گروه

همة دانش آموزان درگير يك پروژه هستند.

كاس به چند گروه تقسيم شده است و هر گروه يك پروژه انجام می دهد.

هر دانش آموز پروژۀ خاص خود را دارد.

مدت

چند روز

چند هفته

طول سال تحصيلي

روش تعیین ساختار و سرفصل پروژه

معلم پروژه را تعيين كرده است.

پروژه با گفت و گو و توافق محدود بين معلم و دانش آموز تعيين شده است.

پروژه با گفت و گو و توافق بين معلم و دانش آموز به صورت نامحدود تعيين شده است.

تعداد موضوع ها

يك موضوع

دو موضوع

بيش از دو موضوع
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در فراین�د یاددهی � یادگی�ری، برای 
کم�ک ب�ه دانش آم�وزان در فهمی�دن 
ایده های ریاضی، استفاده از سؤال الزم 
و ضروری است. معلم می تواند برای رفع 
بدفهمی و ابهام های احتمالی بچه ها، از 
طریق پرس�ش های باز پاسخ و یا بسته 
پاس�خ، به آن ها کمک و اشکاالتشان را 
برطرف و اصالح کند و برای رشد و توسعه 
و پرورش مهارت های آن ها، فرصت های 
یادگی�ری منظم و برنامه ریزی ش�ده ای 
در اختیارش�ان بگ�ذارد. فرصت ه�ای 
یادگیری می توانند ش�امل فرصت هایی 

برای پرورش مهارت های زیر باشند:
� توصی�ف کردن، ش�رح دادن، تعریف 
ک�ردن و مقایس�ه ک�ردن )ویژگی ه�ا، 
روش ها، الگوه�ا، رابطه ه�ا، قاعده ها و 

قانون ها(؛
� بح�ث در زمین�ۀ روش ه�ای برخ�ورد با 
مسئله، جمع آوری داده ها، سازمان دهی و...؛
� فرضیه سازی و پیش بینی نتایج ممکن؛

� نمای�ش دادن و ارائه ک�ردن، توضیح 
دادن، توجیه و استدالل کردن )روش ها، 

نتیجه ها، راه حل ها و...(؛
� تعمیم دادن.

غالب�اً س�ؤال هایی ک�ه در آن ه�ا از 
دانش آموزان خواسته می شود حقایقی 
را ب�ه ی�اد آورند یا بی�ان کنن�د و یا به 
س�ؤال هایی  از  س�اده تر  گیرن�د،  کار 
هس�تند که به س�طوح باالتر تفکر نیاز 
دارند، در حالی که اگر از انواع س�ؤال ها 
استفاده شود، معلم می تواند روند تفکر 

دانش آموزان را زیر نظر بگیرد.

 انواع سؤال ها
یادآوری و بیان حقایق

� 3 تا 7 تا روی هم چندتا می شود؟
� يك هفته چند روز است؟

� يك متر چند سانتی متر است؟
� آيا 31 عدد اول است؟

به کارگیری حقایق
� دو عدد پيدا كنيد كه اختافش��ان 7 تا 

باشد.
� برای اندازه گيری عرض يك ميز از چه 

واحدی می توان استفاده كرد؟

فرضیه سازی و پیش بینی کردن
� روز يكشنبه تحقيقی انجام داده ايم. اگر 
روز پنجشنبه دوباره اين تحقيق را انجام 
دهيم، احتمال اينكه نمودار روز پنجشنبه 
با نمودار روز يكشنبه يكسان باشد، چقدر 

است؟
� 51 برابر 47 تقريباً چقدر است؟

طراحی و مقایسۀ رویه ها
� چگونه می توان 37 را از 82 كم كرد؟

� چگونه می توان تشخيص داد عددی بر 
6 بخش پذير است يا خير؟ آيا راه ديگری 

برای انجام دادن اين كار وجود دارد؟

تفسیر نتایج
� درب��ارۀ مجموع زاويه ه��ای داخلی هر 

مثلث چه می توانيم بگوييم؟

به کارگیری استدالل
� مجم��وع 5 س��كة 5، 10 و 25 تومانی 
55تومان است. اين سكه ها چه سكه هايی 

می توانند باشند؟
� چه��ار نفر به چند حالت می توانند دور 

يك ميِز گرد بنشينند؟
� چ��را مجموع هر دو عدد فرد، يك عدد 

زوج است؟

در ادام��ه، مثال هايی از س��ؤال های باز 
پاسخ و بسته پاسخ آمده است. سؤال های 
باز پاس��خ می توانند چند پاس��خ درست 
داشته باش��ند. اين دس��ته از سؤال ها به 
دانش آم��وزان فرصت می دهند راه حل ها 
و امكان��ات گوناگون و حت��ی حالت های 
خاص را بررس��ی كنند. بنابراين، فرصت 
چالش های بيشتری را فراهم می سازند. به 

تفاوت های سؤال ها توجه كنيد. )جدول 1(

زمانی که دانش آموزان مش�غول انجام 
کار هستند، برای رسیدگی به پیشرفت 
آن ها، ب�ا این س�ؤال ها، در کار هر یک 

دخالت کنید:
� می توان��ی توضيح دهی تا ح��اال چه كار 
كرده ای؟ چه كارهای ديگری بايد انجام شود؟
� چرا از اين روش استفاده می كنی يا كار 

را به اين ترتيب انجام می دهی؟
� می توانی راه ديگری كه احتماالً درست 

باشد، پيدا كنی؟
� آيا راه س��ريع تری ب��رای انجام اين كار 

وجود دارد؟
� منظورت از ... چيست؟

� وقتی ...، چه نكته ای را متوجه شدی؟
� چرا تصميم گرفتی نتايج به دست آمده 

را اين گونه سازمان دهی كنی؟
� آيا الگو يا مدلی می بينی؟

� آيا فكر می كن��ی اين نتايج برای اعداد 
ديگر هم درست هستند؟

� به تمام حاالت ممك��ن فكر كرده ای؟ 
چگونه می توانی اطمينان پيدا كنی؟

نشست پایانی کالس
� چگونه پاسخ هايت را پيدا كرده ای؟

� آي��ا می توان��ی روش، الگو و ي��ا قانون 
خودت را برای ما توضيح دهی؟ می توانی 

بگويی چرا درست است و كار می كند؟
� بعد از آن،  چه كاری می توانستی بكنی؟

� آيا نتيجه ای كه به دست آورده ای، برای 
اعداد ديگر نيز درست است؟

� اگ��ر به ج��ای ............ با ............ ش��روع 
می كردی، چه؟

� اگر فقط می توانستی از ............ استفاده 
كنی، چه؟

� آيا پاس��خ ي��ا نتيجه ای كه به دس��ت 
آورده ای منطقی است؟ چه باعث شد كه 

اين را بگويی؟
� چط��ور آن را كنترل كردی )بررس��ی 

كردی(؟
� امروز چه چيز ياد گرفتی يا دريافتی؟

� اگر می خواس��تی كار را دوب��اره انجام 
دهی، چ��ه كاری را متفاوت با دفعة قبل 

انجام می دادی؟
� حاال كه اين كار را انجام داده ای، دوباره 
كجا می توان��ی از اين روش )اطاعات يا 

ايده( استفاده كنی؟
� آي��ا ام��روز از لغت جديدی اس��تفاده 
كرده ای؟ معنای آن چيست؟ چگونه آن 

را هجی می كنی؟
� ب��رای درس بعد، چه ن��كات يا ايده های 
كلي��دی وجود دارن��د كه باي��د به خاطر 

بسپاری؟
معلم��ان می توانند با اس��تفاده از اين 
س��ؤال ها و س��ؤال های ديگ��ر، فض��ای 
آموزش��ی را ب��ه گون��ه ای طراحی كنند 
ك��ه فرصت ه��ای يادگي��ری بيش��تری 
ب��رای دانش آم��وزان فراهم آي��د. آن ها 
می توانن��د با اس��تفاده از اطاعاتی كه با 
توجه به پاس��خ ها به دس��ت می آورند، 
راهكاره��ای تدري��س خ��ود را ني��ز به 
گونه ای اصاح كنند كه فرصت يادگيری 
عميق تری برای دانش آموزان فراهم آيد.

جدول 1

سؤال هاي بسته پاسخ

 اين مكعب ها را بشماريد:

 قيمت يك بسته آدامس 40 تومان و قيمت يك 
آب نبات 25 تومان است. قيمت آن ها روی هم چقدر 

است؟

 حاصل 4-6 چند است؟

 مجموع يك پنجم و چهار پنجم چند است؟

 10 درصد 300 چقدر است؟

6×4= ...... 

سؤال هاي باز پاسخ

 چگونه می توان اين مكعب ها را شمرد؟

 قيمت يك بسته آدامس و يك آب نبات روی هم 
65تومان است. قيمت هر كدام چقدر می تواند باشد؟

 دو عدد بگوييد كه تفاوت آن ها برابر 2 باشد.

 سه جفت عدد بگوييد كه حاصل جمع آن ها يك باشد.

 عبارت زير را كامل كنيد.
... درصد عدد .......... برابر است با 30

 اگر 24=4×6، حاصل 7×6 چند است؟

سؤال هایی برای توسعۀ تفکر دانش آموزان

از دانش آموزی که انجام کاری را شروع کرده 
است، بپرسید:

� اين كار را چگونه انجام خواهی داد؟
� چه اطاعاتی داری؟ چه چيزی را بايد پيدا كنی يا 

چه كاری را بايد انجام دهی؟
� می خواهی از چه عملياتی استفاده كنی؟

� آيا اين كار را به طور ذهنی، با كاغذ و مداد، 
ماشين حساب، محور اعداد يا... انجام خواهی داد؟ چرا؟

� از چه روشی استفاده خواهی كرد؟ چرا؟
� به چه وسايل و ابزاری نياز داری؟

� چه سؤال هايی بايد بپرسی؟
� چگونه می خواهی كارهايی را كه انجام می دهی، 

ثبت كنی؟
� فكر می كنی پاسخ يا نتيجه چه باشد؟ آيا می توانی 

تخمين بزنی يا پيش بينی كنی؟

از دانش آموزی که در شروع انجام کاری متوقف 
شده است، بپرسید:

� می توانی سؤال را به زبان خودت توصيف كنی؟
� می توانی مرا در جريان كارهايی كه تاكنون انجام 

داده ای، قرار دهی؟
� دفعة قبل چه كار كردی؟ اين دفعه چه چيزی فرق 

دارد؟
� آيا مطلبی می دانی كه بتواند به تو كمك كند؟ 

)چيزی كه قبًا ياد گرفته باشی(
� آيا می توانی اين مسئله را با اعدادی ساده تر، يا تعداد 
كمتری عدد، يا با استفاده از محور اعداد يا... حل كنی؟

� اگر اطاعات خود را مرتب كنی چه می شود؟
� آيا جدول، عكس يا نمودار می تواند به تو كمك كند؟

� چرا حدس نمی زنی و آن را امتحان نمی كنی؟
� آيا كارهای خودت را با دانش آموز ديگری مقايسه كرده ای؟

دهمهارت پرسیدن
ی زا
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تحقیق حاضر که دربارة مغز نوجوان اس�ت، می تواند به 
این پرس�ش اساسی که »چگونه می توان محیط یادگیری 
سودمندتری ایجاد کرد«، پاسخ دهد و اطالعاتی در اختیار 

خوانندگان بگذارد.

تاكنون چند بار ش��نيده ايد كه دانش آموزی بگويد: »من كامًا 
فراموش كردم تكاليفم را انجام دهم« يا »آيا ما طرحی داشتيم كه 
بايد امروز آن را انجام می داديم«؟ برعكس، چند بار دانش آموزانی 
را ديده ايد كه آن چنان مجذوب كارشان شده اند كه محيط اطراف 
خود را فراموش كرده اند؟ نوجوانان، بسياری از اين نوع رفتارها را 
از خود نشان می دهند؛ از بی توجهی گرفته تا تمركز شديد. از ديد 
يك فرد بزرگ سال، كسی نمی تواند در اين مورد كاری كند ولی 
تعجب می كند كه چگونه چنين چيزهايی اتفاق می افتد. بخشی از 
پاسخ اين سؤال در تغيير ساختار عصبی مغز نوجوانان نهفته است.

اين مقاله علم اعصاب را مورد مطالعه قرار می دهد و با پيشنهاد 
دادن بعضی راهكارهای آموزشی، به معلمان علوم كمك می كند 
كه تجربيات يادگيری نوجوانان را هر چه آسان تر سازند. هدف ما 
اين است كه اطاعات فراهم شده، اضطراب و فشار روانی معلمان 

را كه در معرض رفتارهای نوجوانان قرار دارند، كاهش دهد.

رشد عصبی نوجوان
طی دهة گذشته، مطالعه در زمينة رشد مغز نوجوان ديدگاهی را 
دربارۀ رفتار او به وجود آورده است. تحقيق حاضر نشان داده است 
كه در س��ال های نوجوانی تحولی عصبی در فرد ايجاد می شود و 
در طول اين دورۀ زمانی بعضی س��اختارهای درخور توجه مغز او 
تحت تأثير قرار می گيرند (Casey and others, 2005). اولين 
س��اختاری كه تحت تأثير قرار می گيرد، قشر جلويی مغز )واقع 
در پشت استخوان پيش��انی( است. اين قشر كه تقريباً در پشت 
پيشانی قرار دارد، درگير »نقش اجرايی« شده است و توانايی های 
فراشناختی از قبيل هشياری، توجه، برنامه ريزی، حافظة مؤثر و 
تنظيم رفتار اجتماعی مناسب )مثاً كنترل احساسی و انگيزشی( را 
 .(Strauch 2003, Casey 2005, Giedd 1999) دربر می گيرد
اين مطلب ممكن اس��ت روش��ن كند كه چرا برای دانش آموزان 
نوجوان دشوار است حساب تكاليفشان را نگه دارند و كارهايشان 
را برنامه ري��زی و س��ازمان دهی كنند. مثاً م��ا دانش آموزی را 
می شناس��يم كه در يك ترم س��ه ماهه كيف مدرسه اش را سه 
بار گم كرده اس��ت. و هر بار تمام لوازم كار مدرسه، يادداشت ها، 

كار آزمايشگاه و تكاليف خانه اش كاماً گم شده اند. او كه پيوسته 
تاش می كند تمركز داشته باشد و در كاس بيدار و هشيار بماند، 
وقتی ش��نيد كه رشد بخش جلويی مغز او در حدود 25 سالگی 
می تواند متوقف می شود، كمی راست تر نشست، چشمانش را به 
جايی دوخت و گفت: »صبر كن، ببينم! پس در آينده برنامه ريزی 
و سازمان دهی برای من آسان تر خواهد شد؟ منتظر چنين چيزی 
هستم!« اگرچه گرفتاری های اين دانش آموز برای كاس او تجربة 
خنده داری بوده است، او حاال می داند كه توانايی های شناختی اش 
همانند بس��ياری نوجوانان ديگر، در اواسط دهة دوم زندگی )در 
.(Strauch, 2003) حدود 25 سالگی( شروع به بالغ شدن می كند

دومين س��اختاری كه ط��ی دوران نوجوانی در معرض تغيير و 
دگرگونی س��ريع قرار می گيرد، مخچه است كه وظيفة برقراری 
تعادل و هماهنگی حركتی را به عهده دارد؛ مخچه كه اخيراً درگير 

.(Strauch, 2003) شناخت سرنخ های اجتماعی شده است
ساختار سوم كه در دورۀ نوجوانی به شدت تغيير پيدا می كند، 
قشر ليمبيك است؛ ساختارهای مغز كه درگير احساس، توجه 
و حافظه ان��د )برای مث��ال، هيپوكامپوس، چين سينوس��ی و 
كمربندی مغز و بخش مربوط به احساسات و پرخاشگری مغز(

 (Walker, 2002). به دليل اينكه س��اختارها در قشر ليمبيك 
پيوندهايی مس��تقيم با قشر جلويی مغز دارند، تعجبی ندارد كه 
بخش های احساسی مغز نوجوان هنوز به رشد خود ادامه می دهند.

برای آش��كار شدن هر نوع از رفتارهای انسان ميلياردها ياختة 
عصبی، كه مغز را تش��كيل می دهند، بايد با يكديگر همكاری و 
ارتباط داشته باشند. اين س��لول ها از طريق فرستادن پيام های 

الكتروشيميايی با هم ارتباط برقرار می كنند.
يك ياختة عصبی از س��ه بخش اصلی دندريت ها، بدنة سلول 
و آكس��ون ها تشكيل شده اس��ت. به طوركلی، دندريت ها عائم 
و پيام های ش��يميايی فرس��تاده ش��ده به س��لول را )از طريق 

انتقال دهنده های عصبی( دريافت می كنند.
بدنة س��لول اطاعات وارده را پردازش می كند و به آن ها پاسخ 
می دهد. آكسون عمل بالقوه )پيام الكتروشيميايی( را از از طريق 
منتقل كنندگان عصبی بدنة سلول به پايانه های مربوط به محل 
تماس دو عصب، جايی كه اطاعات به عائم ش��يميايی تبديل 

می شوند می فرستد. 
در آنجا اين اطاعات به نورون های ديگر منتقل می شوند. نوعی 
سلول چرب به نام ميلين1، آكسون را احاطه می كند تا به عنوان 

يك عايق آلی عمل كند. 

موج اصلی ميلين س��ازی طی دوران نوجوانی اتفاق می افتد. 
اين موج به ارتباط عصبی اين امكان را می دهد كه مؤثر باشد؛ 
به خصوص در اطراف آكسون هايی كه در ارتباط با قشر جلويی 
مغز و سيستم ليمبيك هس��تند (Walker, 2002). اين نكته 
نشان دهندۀ اين مطلب است كه نوجوانان هنوز در حال توسعة 

ارتباطات مؤثر برای تعديل احساساتشان هستند.
ب��ا درك حاضر از رش��د عصب��ی نوج��وان، در اينجا بعضی 
راهكارهای آموزشی را كه تجربيات يادگيری نوجوان را افزايش 

می دهند، تشريح می كنيم.

آنچه مربیان می توانند انجام دهند
معلمان علوم می توانند از درك عميق تری كه از رش��د مغز 
دارند، بهره ببرند و يافته های علم عصب شناسی را در آموزش 
به كار گيرند. مهيا كردن س��اختارهای پيدا و پنهان می تواند 
راهكارهای برنامه ريزی را بنا كند و مهارت های سازمان دهی 

را آموزش دهد.

فراهم آوردن محيط های خوشايند و به لحاظ هيجانی خنثی 
می توان��د به نوجوان��ان در فائق آمدن بر گردباد احساس��ی در 
كاس كمك كند. يادگيری حمايت از رشد بخش جلويی مغز2 
دانش آموزان چالش��ی بزرگ اس��ت. راهكارهای زير برای تمام 
نوجوانان، به ويژه دانش آموزانی كه مش��كات عمدۀ يادگيری 

مرتبط با توجه و سازمان دهی دارند، بسيار مفيد است.

پرداختن به مشکالت شناختی نوجوان
ط��ی اي��ن دوره از رش��د عصب��ی، دانش آم��وزان اغلب در 
برنامه ريزی و س��ازماندهی به كمك نياز دارند. در طول سال 
تحصيل��ی، معلمان می توانند ب��ه دانش آموزان كمك كنند تا 
برنامه ريزی كنند ولی نبايد همة كارهای مرتبط با سازمان دهی 
آن ها را انجام دهند. معلمان می توانند به دانش آموزان تأكيد 
كنند كه با به عهده گرفتن مسئوليت يادداشت برداری و كامل 
كردن تكاليف، مهارت های واقعی مورد نياز دوران بزرگ سالی 

را می آموزند.

از فراموشکاری ناامیدکننده تا 
دوراندیشی شگفت آور

                   مگان هال و جورجیا برایر   مترجم: عليرضا کاهه
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ي�ادآورن�ده ه��ای م�ط�مئن و م�ك�رر 
تكاليف در ش��كل های گوناگون حمايت 
س��اختاری ای را فراه��م می آورن��د كه 
شكاف های ناشی از ضعف سازمان دهی 

نوجوان را پر می كند.
 ب��ر موع��د سررس��يد كاره��ا ب��ه 
طور جدی پافش��اری كني��د؛ نوجوانان 
می كوشند پيامدها را تصور كنند. ممكن 
اس��ت دانش آموزی قبل از اينكه اهميت 
برنامه ريزی براي��ش جا بيفتد، به تجربة 
پيامده��ای منفی نياز داش��ته باش��د. از 
فعاليت ه��ای روزان��ة كاس و تكالي��ف 
كاسی، گزارشی تهيه كنيد. يك كاسور 
سه سوراخه ش��امل ثبت وقايع روزانه و 
فهرس��ت تكاليف خانه ب��رای هر كاس 
می تواند ب��ه دانش آم��وزان در پيگيری 
فعاليت ه��ا و تكاليفش��ان كم��ك كند. 
دانش آموزان��ی كه بعد از يك يا چند روز 
غيبت به مدرسه می آيند، می توانند برگة 
ثبت وقاي��ع را مطالعه كنند )برای مثال 
به جدول 1 مراجعه كنيد( تا دريابند كه 
چه مطالبی را در زمان غيبت از دس��ت 
داده ان��د. فن��اوری هم می توان��د در اين 
زمينه كمك كند؛ برای مثال، قرار دادن 
تكاليف روی يك سيستم مديريت دورۀ 

(Moodle) الكترونيكی مانند مودل
.(Perkins and Pfafman, 2006)

 ب��رای ه��ر واح��د درس��ی ي��ك 
ك��ه  كني��د  تعيي��ن  س��ازمان دهنده 
ان��واع تكالي��ف و وظاي��ف را مش��خص 
كند؛ دانش آم��وزان می توانند حس��اب 
تكليف های مشخص شده و همين طور 
آنچ��ه را انجام داده اند، داش��ته باش��ند 

)جدول 2(. 
 يادداشت برداری مشخص و برنامه ها 
و طرح ه��ای آزمايش��گاهی را ب��ه عهدۀ 
دانش آم��وزان بگذاري��د؛ مانن��د تدارك 
يك دفترچ��ة آزمايش��گاهی تخصصی؛ 
يادداشت برداری  می توانند  دانش آموزان 
را از ي��ك ط��رِف دفترچ��ة آزمايش��گاه 
خود شروع كنند. س��پس، آن را سروته 
كنن��د و به پش��ت برگردانن��د و مطلب 
آزمايش��گاه را در ط��رف ديگر آن ثبت و 

يادداش��ت نمايند. در صورت استفاده از 
ن��وع خاصی از دفترچه )مثًا دفتر انش��ا 
با كاغذ ش��طرنجی(، كمتر احتمال دارد 
كه دانش آم��وزان از آن برای كاس ها يا 
درس های ديگر اس��تفاده كنند و به اين 
ترتي��ب، اي��ن دفترچه فقط ب��ه يكی از 
كاس های آن ها اختصاص خواهد يافت. 
می توان بخشی از وقت كاس را به تزيين 
دفترچه های آزمايش��گاه اختصاص داد. 
تزيين دفترچه ها روش سرگرم كننده ای 
ب��رای درگير ك��ردن دانش آم��وزان در 
در  س��رمايه گذاری  اولي��ة  گام ه��ای 
اين اس��ناد آموزش��ی اس��ت. زمانی كه 
دانش آم��وزان تصاوير مناس��بی را روی 
دفترچه های خود چسباندند، می توانند 
ش��روع به تهية صفحة فهرست مطالب 
و ش��ماره گذاری صفح��ات كنند. تزيين 
دفترچه های يادداشت می تواند به تقويت 
حس مالكي��ت در دانش آم��وزان كمك 
كند. احتمال بيشتری دارد كه دانش آموز 
وقت و انرژی خود را صرف س��ندی كند 
ك��ه منعكس كنندۀ هويت و ش��خصيت 

خود او باشد.
 در صورت ام��كان، برای هر تكليف 
ج��زوه، از تركي��ب و رنگ ه��ای همانند 
اس��تفاده كنيد؛ مثًا يك الگوی تكليف 
منزل كه در آن از تيترهای اس��تاندارد و 
برگه های رنگارنگ با نظمی خاص استفاده 
شده اس��ت، می تواند به دانش آموزان در 

سازمان دهی تكاليف كمك كند
.(Grumbine and Alden, 2006)

عاطف�ی  مس�ائل  ب�ه  پرداخت�ن 
نوجوانان 

اغلب اوقات احساسات نوجوانان اتفاقات 
دنيای خارج را رنگ و لعاب می بخشد يا 

دگرگون جلوه می دهد.
از آنجا كه درگير شدن مؤثر دانش آموزان 
در فرايند يادگيری بسيار ضرورت دارد و 
از طرفی هنوز سيستم ليمبيك آنان فعال 
اس��ت، ابزاری كه بتواند طوفان هيجانات 
آن ها را آرام كند و توجهشان را مجدداً به 
اين فرايند معطوف سازد، می تواند كمك 

مؤثری باش��د. روش ه��ای زير می توانند 
سودمند باشند.

 بی طرفی احساسی نشان دهيد؛ در 
صورت وقوع آش��فتگی در مغز نوجوان، 
الزم اس��ت بزرگ س��االن رفتاری آرام و 

باثبات داشته باشند.
 ش��رايط انتخاب را ب��رای او فراهم 
كنيد؛ در صورتی ك��ه دانش آموز بتواند 
فرضيه هاي��ی بس��ازد و آزمايش هاي��ی 
را طراح��ی  كند، حس كنج��كاوی اش 
پ��رورش می ياب��د. وقت��ی دانش آموزی 
می تواند موضوع پروژۀ خ��ود را انتخاب 

كند، حس تعلق در او پرورش می يابد.
 تكالي��ف ب��زرگ را ب��ه چن��د گام 
كوچك تر تقس��يم كنيد؛ ت��اش كنيد 
روی برگه های تكليف درس��ی مرتبط با 
يك پ��روژه، متنی را بگنجانيد كه بتواند 
دانش آم��وز را طی مراحل انج��ام پروژه 
راهنمايی كند. متمركز ش��دن روی يك 
مرحله در يك زم��ان كمك می كند كه 
تصوير بزرگ تری به دست آيد و احساس 

نااميدی در دانش آموز به حداقل برسد.
 آم��وزش را به نوعی تغيير دهيد كه 
امكان تجربيات تازه ای را كه دانش آموزان 
به لحاظ عاطفی با آن ها درگيرند، فراهم 
كند؛ پيوندهای عاطف��ی دانش آموزان با 
تجربيات يادگيری می تواند باعث تقويت 

حافظة بلند مدت آنان شود. 
 كنفرانس ه��ای كوچك را در فاصلة 
زمان��ی منظم ب��رای بازبينی و بررس��ی 
دقيق عملكرد دانش آموزان برگزار كنيد؛ 
مادامی كه بقية كاس فيلم علمی تماشا 
می كنند يا روی طرح��ی كار می كنند، 
معلم می تواند با هر يك از دانش آموزان 
به مدت دو يا سه دقيقه بنشيند و صحبت 
كند. در اين نشس��ت، او از دانش آموزان 
می پرسد كه كدام تكاليف درسی شان را 
انجام نداده اند، چند دفعه غايب بوده اند 
و.... اين قبيل س��ؤاالت، امكان بررس��ی 

ساده ولی مؤثری را فراهم می كنند. 
از دانش آموزان می توان انتظار داش��ت 
كه پيگير تكاليف خود باش��ند ولی اين 
در صورتی مفيد است كه معلم فهرستی 

از كارهای انجام نش��دۀ آن ها را در اختيار 
داشته باشد. بررسی دفترچه های يادداشت 
می توان��د  تكاليفش��ان  و  دانش آم��وزان 
رفتاره��ای س��ازمانی خ��وب را در آن ها 
تقويت كند و كمبودها و نقص هايشان را 

نمايان سازد.
اين كار به ط��ور هم زمان رابطة معلم و 
شاگردی را شكل می دهد و سازمان دهی 

منعطفی را فراهم می آورد.
 روی موقعي��ت مثب��ت و ه��ر كاری 
كه برای بهتر ش��دن يك موقعيت دشوار 
می ت��وان انجام داد، تمرك��ز كنيد؛ چون 
نوجوان��ان در ح��ال يادگي��ری چگونگی 
تعديل احساسات خود هستند، از توانايی 
بزرگ س��االن در زمينة چگونگی هدايت 
تعامات اجتماعی و سرمشق گرفتن برای 
پاسخ های مناس��ب اجتماعی بسيار بهره 

می برند.
اگ��ر ب��ه دانش آموزان نش��ان دهيد كه 
موانع به ظاهر برطرف نشدنی را می توان 
ب��ه آرامی و ب��ه طور منطقی ب��ه راحتی 
برطرف كرد، آن ها می آموزند كه معبرها 
و گذرگاه هاي��ی ب��رای مديريت يا هدايت 

شخصی چالش های آينده بسازند.

از آنچ��ه گفته ش��د، می ت��وان چنين 
نتيجه گي��ری كرد ك��ه تحقيقات مرتبط 
با عصب شناس��ی می تواند تع��داد زيادی 
از رفتاره��ای دانش آم��وزان نوج��وان، از 
طغيان عاطفی در مسائل به ظاهر بديهی 
و ناچيز گرفته تا ناتوانی در س��ازمان دهی 
و برنامه ري��زی را توضيح دهد. هم اكنون، 
ما به عنوان بزرگ س��االن و معلمان علوم 
از تغيي��رات عصب ش��ناختی اصولی كه 
طی دوران نوجوانی اتفاق می افتند؛ درك 

فزاينده ای داريم.
پيشرفت های جاری علم عصب شناسی 
می توان��د آگاهی های ارزش��مندی برای 
معلمان فراهم آورد تا به دانش آموزان برای 
عبور از اين دورۀ رش��د سريع مغز كمك 

كنند.
پی نوشت

1. myelin
2. frontal lobe
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زیست شناسی: سلول ها و نقش آن ها
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تفكر انتقادی 6، 5، 2 
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فعاليت: يك مدل سلول كيسه پاستيكی را 
با ژل، وسايل زرق و برق دار و غيره بسازيد. 

فصل 6 يادداشت ها

دوشنبه2/5

آزمايشگاه مهم و با ارزش سلول 
رنگ آميزی سلول
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پروژۀ سلول 
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تكليف منزل را بازبينی كند
آزمايشگاه ترشيجات را تمام كنيد.

تحقيق سلول: مثال ها را نشان دهيد.عنوان را 
بررسی كنيد. همدست انتخاب كنيد. بارش 

مغزی انجام دهيد.
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صفحة 644(
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يادداشت ها: فتوسنتز و تنفس سلولی
نشان دادن: تنفس برگ زير آب

چهارشنبه2/14
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دانش آموزان 
اغلب در 
برنامه ریزي و 
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کمک نیاز دارند 
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رویکرد ترکیبي
در رويكرد تركيبي، دانش آموزان به جاي ياد گرفتن موضوعات 
در كاس هاي انتزاعي نظير رياضي، علوم و فارسي، آن ها را در 
ش��رايطي نزديك تر به محيط واقعي ياد مي گيرند. كاس هاي 
تركيب��ي به زندگي واقع��ی دانش آموزان نزدي��ك و به صورت 
مؤثري براي دانش آموز ملموس و قابل درك می شوند. حكايت 
و حكمت، كس��ب و كار، س��ير و سفر، گردش علمي و باغباني، 
نمونه هايي از موضوعات كاس هاي تركيبي هس��تند؛ در عين 
اينكه در تمام اين كاس ها، امكان پوشش طيفي از موضوعات 

انتزاعي رياضيات، علوم و نظير آن ها وجود دارد. 
برای مثال، دانش آموزان در فعاليت هاي ملموس مثل باغباني 
بس��ياري از موضوعات دروس و كتاب هاي رس��مي خود را ياد 
مي گيرند. آن ها در محيط باغچه با مس��ئلة رياضي محاس��بة 
مساحت مواجه مي شوند. پس از درك مفهوم مساحت و كشف 
كردن چگونگي محاسبة آن تمرينات الزم را در كاس و با كمك 
كتاب درسي مربوطه و ساير ابزارها و درس افزارها انجام مي دهند. 
آن ها در باغچه با موضوع گياهان آشنا می شوند و اين موضوع را در 
كتاب هاي درسي، كتاب هاي علمي، فيلم هاي علمي و آموزشي 
و نيز آزمايشگاه مدرسه دنبال مي كنند. آن ها در باغچه با موضوع 
خداوند و آفرينش مواجه می ش��وند و دربارۀ آن بحث و مطالعه 
مي كنند. ضمن كار در باغچه، خصوصيات فردي زيادي از جمله 
صبر، تاش و وقت شناسي نيز به صورت ناخوداگاه ارتقا مي يابند. 
همچنين، فضاي باغچه و محيط آن براي ورود به حوزۀ ادبيات 
نيز مناسب است و دانش آموزان اشعار، حكايت ها و داستان هاي 

مرتبط را مطالعه می كنند و در انشا به آن ها مي پردازند. به نظر 
مي رس��د اين امكان وجود داشته باشد كه نيمي از كل مطالب 
موجود در تمام كتاب هاي درسي دورۀ ابتدايي، در فضاي كاس 
باغباني قابل طرح و يادگيري باش��د. ضمن آنكه اين يادگيري 
تنها به يادگيري در محيط باغچه محدود نيس��ت و دانش آموز 
از محي��ط باغچه ب��راي ورود به موضوع��ات انتزاعي موجود در 

كتاب هاي درسي، به صورت ملموس و آگاهانه بهره مي برد.  

مشي رهیافتي و پویاي درس ترکیبي 
در رويكرد تجزيه اي براي هر جلسة مشخص از درس، موضوع 
كاماً مشخصي تعريف شده است، و فعاليت ها و اهداف از پيش 
تعيين شده اي وجود دارند. رويكرد تركيبي نيز اهداف مشخصي 
را در جلسات خود دنبال مي كند. اما ماهيت رويكرد تركيبي در 
تبيين فعاليت ها و برنامة از پيش تعيين شدۀ جلسات آموزشي، 
مش��ی متفاوتی را دنبال مي كند؛ هر چند الگوهاي متفاوتي در 
تلفيق و تركيب وجود دارند )خاوری، 1388، ش 6(، اما در اغلب 
اين الگوها اين ماهيت و مش��ي متفاوت قابل برازش و شناسايي 

است. 
رويك��رد تركيبي، تطابق با واقعيت ها را ني��ازی مهم در نظر 
می گي��رد و برقراري ارتباط ذهني دانش آم��وز با موضوع مورد 
بحث و دريافت واقعي از ابعاد آن را يك اصل تلقي مي كند. قطعاً 
در اين تطابق و برقراري ارتباط، شرايط محيطي و خصوصيات 
زماني، ح��االت روحي و رواني دانش آم��وز و مربي،  و مجموعه 

 در این مقاله، مؤلفه هاي اساسي طرح درس  مبتني بر رویکرد 
ترکیبي فهرست مي شود. براي اینکه فهرست کردن مؤلفه ها 
امکان پذیر شود، الزم است ضمن اشاره ای مقدماتي به رویکرد 
ترکیبي، تبیین شود که چارچوب طرح درس ترکیبي براساس 
ماهیت آن نمي تواند به صورت صلب، محتواي فرمال و از پیش 
تعیین ش�دة محدودي را دربر گیرد  که معل�م آن را به صورت 
دستورالعملی س�اده در کالس اجرا کند. در این مقاله براساس 
تجربه اي که در ایجاد نرم افزار سما )سامانۀ مدیریت آموزشي 
مدرسۀ حکمت(  صورت گرفته است، نش�ان داده مي شود که 
الزم اس�ت طیف وس�یعي از موضوعات، در قالبي که ما آن را 

س�ازوکار آموزشي موضوع مي نامیم تدوین ش�ود  و به عنوان 
کتاب خانه ای فعال و پویا )تا حد امکان به صورت الکترونیکي(، 

در دسترس معلم قرار گیرد. 
در صورت وجود این سازوکارها، طرح درس ترکیبي، سناریوي 
کالس ترکیب�ي را به نحوي ارائه خواهد کرد که معلم براس�اس 
شرایط و خصوصیات واقعي کالس درس در زمان اجرا،  و فراهم 
ش�دن ش�رایط بحث در مورد هر یک از موضوعات،  براس�اس 
سازوکار آموزشي موضوع،  به آن وارد شود. براساس این تبیین، 
آنگاه فهرس�ت مؤلفه هاي طرح درس ترکیب�ي، معنادار و قابل 

استفاده خواهد بود.

عوامل مؤثر در فضاي آموزشي ايجاد شده در آن زمان و مكان، 
نقش تعيين كننده اي خواهد داشت. معلم درس تركيبي، براي 
اينكه بين دانش آموز و موضوع جلسه ارتباط زنده و واقعی ايجاد 
كن��د، بايد بتواند مؤلفه هاي ش��رايط محيطي واقعي زمان اجرا 
را شناس��ايي و فضاي درس را متناس��ب با آن تنظيم كند. به 
همين دليل،  اص��والً درس تركيبي نمي تواند فعاليتی محدود، 
قطعي و صلب را پيش روي معلم قرار دهد،  و از او بخواهد فقط 
و فقط همان فعاليت قطعي را با صابت اجرا كند. بر اين اساس، 
در تعريف ط��رح درس تركيبي، به ج��اي تعريف فعاليت هاي 
مش��خص، بايد مجموعه اي از فعاليت ها فهرست شوند تا معلم 
بسته به ش��رايط بتواند فعاليت مناسبي را انتخاب و در كاس 

انجام دهد. 
از س��وي ديگر، تركيبي بودن و چند زمينه اي بودن مباحث، 
نيازمند اين امكان در طرح درس است كه حوزه هاي احتمالي كه 
درصد ورود به مباحث آن ها زياد است، شناسايي و فعاليت هاي 
آن ها تا حد امكان پيش بيني ش��وند. تعداد زياد موضوعاتی كه 
در ي��ك موضوع تركيبي امكان ورود به آن ها وجود دارد، باعث 
مي شود طرح درس تركيبي به جاي سازماندهي به صورت يك 
دس��تورالعمل يك يا چند صفحه اي براي هر جلس��ه،  به شكل 
مجموعه اي از خرده طرح درس ها كه هر يك در حوزۀ موضوعی 
كاماً مشخص شناسايي می شوند )و ما آن را سازوكار آموزشي 
موضوع مي ناميم( تعريف ش��ود. در ط��رح درس تركيبی بايد 
مجموعه اي از اين سازوكارهاي آموزشي موضوعات  در دسترس 
معلم قرار گيرد و معلم از قبل با آن ها آشنا شود. هنگام اجراي 
درس تركيبي، معلم براساس سناريوي از پيش تعيين شدۀ خود 
و ش��رايط واقعي زمان اجرا، به حوزۀ هر يك از موضوعات وارد 

می شود و فعاليت هاي مربوط به آن را انجام مي دهد. 
مث��اً در گردش��ی علم��ي در يك منطق��ة ت��االب و آبگير، 
فعاليت ه��اي متعددي در حوزه های علوم، رياضيات، فارس��ي، 
هنر و نظير آن ها تعريف می ش��ود. دس��ته بندي انواع گياهان، 
انواع جانوران، س��اختمان خاك،  س��نگ ها، محاس��بات حجم، 
اندازه گي��ري فاصله ها، ادبيات و اش��عار مرتبط با آبگير و بركه، 
طبيعت زيباي آبگير و نظير آن ها، تنها چند مثال اندك از طيف 
وس��يع موضوعاتي هس��تند كه مي توان در اين گردش علمي، 
به فراخور ش��رايط و وقايع حادث ش��ده، سؤاالت دانش آموزان، 
موجوداتي كه با آن ها برخورد مي ش��ود و حتي مسائل سياسي 
و اجتماع��ي روز، به آن ها وارد ش��د. درس تركيبي زنده، زماني 
در اين گردش علمي به شكل مؤثر خود اتفاق مي افتد كه: اوالً 
پيش از جلسه، محدوده اي از موضوعات به عنوان هدف و نقطة 
تمركز آن گردش علمي تعيين ش��ده باش��د )مثاً جمع آوري 
گونه هاي گياهي آبزي(. ثانياً معلم آمادگي داش��ته باشد كه به 
طيف وسيعي از موضوعات همسايه، براساس مسائل جدي واقع 

شده، وارد شود.

حال اين مس��ئله پيش مي آيد كه چنين آمادگي وس��يعي، 
طرح درسي بسيار حجيم را می طلبد. اين مسئله از يك منظر 
درست است، ما به طرح درسي حجيم و وسيع نياز داريم، اما از 
منظر ديگر، با تفكيك موضوعات مستقل و اشتراك آن ها بين 
طرح درس هاي متفاوت،  اين مشكل حل مي شود. آنچه كه در 
سامانه و سازوكار طرح درس هاي تركيبي به اجمال آن را معرفي 

خواهيم كرد. 

مؤلفه ه�اي ط�رح درس ترکیب�ي در قالب س�امانه و 
سازوکار طرح درس هاي ترکیبي 

اوالً الزم اس��ت ه��ر موض��وع مورد پوش��ش )نظي��ر موضوع 
»حالت ه��اي م��اده« در درس علوم( به صورت طرح درس��ی 
مستقل تعريف ش��ود. ما اين طرح درس مستقل مربوط به هر 
موضوع را س��ازوكار آموزش��ي آن موضوع مي ناميم )مجيدی و 
درخشان، 1390(. در سازوكار آموزشي هر موضوع، اين اطاعات 

بايد تعريف شوند: 
 اطاعات عمومي موضوع؛ 

 جايگاه طرح موضوع در كتاب هاي درسي؛
 اهداف آموزشي موضوع؛

 معيارهاي سنجش دستيابي به اهداف؛
 فعاليت هاي پيش بيني شده در يادگيري موضوع؛

 مثال هايی براي بيان؛
 ابزارها و لوازم؛

 منابع؛
 تمرين ها، تكاليف و پژوهش ها.

مجموعه س��ازوكارهاي آموزش��ي موضوعات،  بايد به صورت 
كتابچه ها يا نرم افزار در دسترس معلم قرار داشته باشد و معلم 
ني��ز با مطالعة قبلي كل موضوعاتي كه در دروس تركيبي خود 
احتماالً به نحوي با آن ها س��روكار خواهد داش��ت، براي مواجه 
ش��دن با موضوع، حين برگزاري درس تركيبي، آمادگی الزم را 

داشته باشد. 
براس��اس پيش فرض دسترس��ي به س��ازوكارهاي آموزشي 
موضوعات،  طرح درس دروس تركيبي با مؤلفه هاي زير تعريف 

می شود )مثاً در درس گردش علمي(:
 اطاعات عمومي طرح درس؛

 شرايط مكاني و زماني عمومي ارائة درس؛
 شرايط عمومي مخاطبان؛

 شرايط عمومي ارائه كنندۀ درس؛
 اطاعات جلس��ات طرح درس )مثاً گردش علمي بازديد از 

كارخانة صنايع چوب( شامل:
اهداف عمومي جلس��ه )مثاً آش��نايي با س��اختار و فرايند كار 
كارخانه(؛ سناريوي عمومي براي برگزاري جلسة ورود به بحث 

طرح درس تركيبی
                                                                        اردوان مجيدی/ مدير مدرسه ء حكمت شهرستان بابلسر

معلم درس ترکیبي، 
براي اینکه بین 

دانش آموز و 
موضوع جلسه 

ارتباط زنده و واقعی 
ایجاد کند، باید 

بتواند مؤلفه هاي 
شرایط محیطي 

واقعي زمان اجرا را 
شناسایي و فضاي 

درس را متناسب با 
آن تنظیم کند
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و دنبال كردن آن؛ فعاليت هاي عمومي جلس��ه )كه مستقل از 
موضوعات در آن گردش علمي قابل انجام اس��ت. مثاً كشيدن 
نقشة كارخانه و تأسيسات اصلي آن و نيز ترسيم نمودار فرايند 
توليد(؛ ابزارها و لوازم مورد نياز )مثاً كاه ايمني و ماس��ك در 
كارگاه رنگرزي(؛ فهرس��تي از موضوعاتي كه احتماالً در اجراي 
جلسه، در بحث به آن ورود پيدا مي شود )همان موضوعات مورد 
بحث در س��ازوكارهاي آموزش��ي موضوعات � مثاً انواع چوب،  
ابزارآالت نجاري، محاسبة مساحت، محاسبة حجم، اندازه گيري 

و اوزان و جرم حجمي(.

س��اختار مطرح ش��دۀ فوق براس��اس تجربه اي كه در ايجاد 
نرم افزار سما )سامانة مديريت آموزشي مدرسة حكمت(   صورت 
گرفته است، به صورت عملياتي نيز اجرا، بررسي و تحليل شده 
است و در حال حاضر از طرح درس با تركيب اين مؤلفه ها، در 

مدرسة حكمت بابلسر، به صورت عملياتي، استفاده مي شود.

نتیجه گیري 
درس تركيبي ماهيتاً نوع خاصي از برنامه ريزي و طرح درس 
را می طلب��د كه در آن براي هر ي��ك از موضوعات انتزاعي كه 
در آن درس تركيبي امكان و احتمال حضور دارند، س��ازوكاري 
براي آموزش به صورت مستقل تعريف شده است و براساس آن 
س��ناريوي مشخصي براي درس تركيبي تعريف مي شود. معلم 
با اش��راف كامل به طرح درس��ي كه قباً خود آن را تدوين يا 
بازبيني كرده و با نيازهاي خود متناس��ب س��اخته است  و نيز 
اش��راف و آگاهي از س��ازوكارهاي آموزشي موضوعات مرتبط و 
محتمل، جلس��ة درس را اجرا مي كند. برحسب شرايط واقعي 
زمان اجرا،  معلم با ورود به هر يك از موضوعات، با اش��رافي كه 
به آن دارد،  فعاليت هاي آموزش��ي مربوط را متناسب با شرايط 
انجام مي دهد. در اين ميان، دسترس��ي الكترونيكي به فهرست 
مؤلفه هاي موضوع در كاس درس توسط مربي، مي تواند بسيار 

تعيين كننده و مؤثر باشد. 
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                            آموزش معاد به کودکان

ترس یا  شــــوق؟ 
                                 ابوذر رضاسلطانی

با اش��تياق تمام، گام به گام، ط��رح درس را در كاس اجرا 
می كردم و خوشحال از فعاليت و همراهی دانش آموزان، آن 
روز را يكی از بهترين و روان ترين كاس های خود می شمردم. 
كم كم به گام های پايانی تدريس خود نزديك می شدم. رو به 
دانش آموزان كردم  و گفتم: »خب بچه ها، حاال نوبت چيست؟ 
زود كتاب ه��ا را روی ميز بگذاريد. می خواهيم متن درس را 

بخوانيم. اگر گفتيد كدام درس را بايد روخوانی كنيم؟«
مهدی امینی گف��ت: »آقا، می خواهيم درس »در انتظار 

آفتابگردان« را بخوانيم.«
محسن نیک جو گفت: »نه، آقا، می خواهيم درس »من 

معتقدم« را بخوانيم.«
ناگهان نگاهم متوجه س�عید صادقی شد. انتظار داشتم 
او مانند هميش��ه به درستی حدس بزند. اما چشم های او 
ريز ش��ده بودند. انگار ذره بين روی مطلبی گذاشته باشد 

ت��ا بفهمد و در س��كوت فرو رفته بود. هر وقت س��عيد صادقی 
اين طوری می شد، آمادۀ يك سؤال مشكل و پيچيده می شدم. 
يك  باره بهروز سعادت طلب، با صدای بلندش، رشتة افكارم را از 
هم گسيخت: »آقا، آقا ما بگوييم؟ حتماً می خواهيم درس »يك 

روز تعطيل« را بخوانيم.«
بهروز را تش��ويق ك��ردم و از خودش خواس��تم متن درس را 
بخوان��د. همراه ب��ا خواندن متن، مفاهيم و موض��وع درس را با 
مش��اركت بچه ها م��رور می كرديم. موض��وع درس، اصل معاد 
و قيام��ت، ثبت و ضبط اعمال و پاداش و جزای انس��ان ها بود. 
آخرين توضيحات را می دادم كه س��عيد صادقی اجازۀ پرسش 
خواس��ت. با كمال خوشحالی از تدريس موفق خود، به او اجازه 
دادم. س��عيد صادقی گفت: »آقا اجازه، ديروز در برنامة كودك، 
كارتن موش و گربه را ديدم. گربه، موش را يك روز تمام اذيت 

كرد. شب هم خوشحال خوابيد.«

از حرف های س��عيد تعجب كرده بودم. چه ارتباطی با درس 
داشتند! به او گفتم: »سعيد، وقت كاس را برای چه می گيری!؟ 
اگر سؤالت ربطی به درس ندارد، زنگ تفريح بيا و از من بپرس.«
سعيد گفت: »نه آقا، به خدا به درس مربوط است. گربه شب 
خواب ديد، به خاطر اذيت هايی كه به موش كرده است، او را به 
چاه جهنم انداخته اند و توی آن سگ ها، گربه هايی را می زدند 
ك��ه موش ها را اذيت كرده بودند. بعضی از گربه ها را توی ديگ 

انداخته اند و...«
ديگر صدای سعيد را نمی شنيدم. فقط حركت لب های او را 
می ديدم. عرق سردی بر پشتم نشست. مانده بودم چه بگويم 
تا ذهن بچه ها را در مورد مسئلة قبر و قيامت، سالم و سامت 
به ساحل آرامش برس��انم. تنها كاری كه از دستم برآمد، دعا 
كردن بود. يادم هس��ت ك��ه در آن حالت اضطرار، تنها از خدا 

كمك می خواستم...



یی
دا

 ابت
شم

ة ش
ة پای

رنام
سف

شم ابتدایی
سفرنامة پایة ش

69 68

سعيد در پايان حرف هايش گفت: »آقا، واقعاً ما هم در جهنم 
اين طوری شكنجه می شويم!؟ واقعاً جهنم اين جوری است!؟«

برای يافتن پاسخ، لحظه ای خواستم تمام ذهنم را مانند هنگام 
پيدا كردن س��وزن در انبار كاه بگردم، اما پاسخ دقيقی نيافتم و 
باز از خدا كمك خواستم. به ناگاه احساس سبكی كردم و نوری 
در ذهنم روشن شد. رو به بچه ها كردم و گفتم: »بچه ها شما هم 

كارتون موش و گربة ديروز را ديده ايد؟«
اكثر آن ها با حركت سر يا با گفتن بله، جواب مثبت دادند. اين 
بار صدايم را كمی باالتر بردم و با اطمينان خاصی گفتم: بچه ها 
اصًا نترس��يد، مطمئن باش��يد، اگر جهنم اين طوری هم باشد 
كه ش��ما در كارتون ديده ايد، اصاً جای ش��ما نيست. خيالتان 
راحت راحت باش��د. ش��ما بچه ها عزيز و خوب هس��تيد. مگر 
يادتان نيست كه قباً گفتيم، پيامبر اكرم )ص( با بچه ها بازی 
می كردند و آن ها را روی دوش خود س��وار می كردند. مطمئن 
باش��يد، بچه های خوبی مثل شما كه جايگاهتان دوش پيامبر 
است، حتماً می دانيد كه بعد از مرگ هم چه جايی داريد؟ همه 

بگوييد، با صدای بلند بگوييد ببينم، جايگاه شما كجاست؟«
و اينجا بود كه هم��ة دانش آموزان با فريادهايی از ته دل و با 

شادی فرياد زدند: »بهشت، بهشت.«

واقعاً پاسخ و عملكرد معلم در كاس چگونه بود؟ به نظر شما، 
در اين مورد كدام يك از گزينه های زير صحيح تر است؟
الف( معلم بهترين و زيباترين پاسخ ممكن را ارائه كرد.

ب( معلم با زيركی از پاسخ دادن به سؤال دانش آموز طفره رفت 
و دانش آموز را فريب داد.

ج( معلم اشتباه كرد و نبايد اجازه می داد سؤال در كاس درس 
طرح شود.

د( اصاً طرح موضوع معاد برای كودكان دبستانی، اشتباه است.

برای يافتن پاسخ و گزينة صحيح، با ادامة مقاله همراه باشيد.

ضرورت آموزش معاد در مجموعۀ معارف دینی
هدف تعليم و تربيت دينی، در نهاي��ت، دينداری دانش آموز 
است. اعتقادات صحيح كه زمينه ساز گرايش ها و عواطف صحيح 
هس��تند و در نتيجه، به اعمال خير ختم می ش��وند، پايه های 
دينداری را تشكيل می دهند. بخشی از اين اعتقادات، غيرحسی 
و غيرتجربی هستند و اتفاقاً از مهم ترين اجزای اعتقادات صحيح 
هر مس��لمان نيز به ش��مار می روند مع��اد از جملة اين معارف 
غيرتجربی و ناديدنی اس��ت كه در مي��ان تمام اديان توحيدی 
مش��ترك است و در شكل دهی به رفتار مسلمان، نقشی به سزا 
دارد. ق��رآن كري��م نيز بارها از معاد با نام غيب ياد كرده و آن را 

از شرايط ايمان كه پاية دينداری و سعادت دينی است، شمرده 
است. ياد معاد، در بدايت امر هشدار و عامت خطر و در نهايت 
آن، حاكی از ش��وق ديدار و ماقات خدای متعالی اس��ت. اين 
مفهوم و ب��اور به زندگی حقيقی و ماقات ب��ا خدای تبارك و 
تعالی، زمينه ساز بسياری از اعمال خير و دوری جستن از بدی ها 

و نيل به سعادت واقعی است.
با توجه به آنچه دربارۀ مس��ئلة معاد و قيامت وجود دارد، در 
شورای برنامه ريزی و تأليف كتاب های هديه های آسمان، اصول 

چندی در طرح موضوع معاد مدنظر بوده اند:
1. به مراحل و ويژگی های رش��د شناختی كودك توجه شود. 
كودكان در مس��ير زندگی، دامنة ش��ناخت خويش را آهس��ته 
آهسته و گام به گام از مفاهيم ساده و تجربی، به سوی مفاهيم 
پيچيده و انتزاعی گسترش می دهند. به همين دليل، اصل حاكم 
بر آموزش مفهوم معاد هم، حركت از مفاهيم ساده به پيچيده و 

از مفاهيم تجربی به سوی مفاهيم انتزاعی است.
2. موض��وع معاد به گونه ای مطرح ش��ود كه ب��ه تعادل روحی 
دانش آموزان لطمه وارد نشود و دانش آموزان با شنيدن و طرح 
اي��ن موض��وع در كاس و پس از آن در خل��وت خويش، دچار 

اضطراب و ترس بی مورد نشوند.
3. در ط��رح موضوع معاد، ب��ه زيباهای زندگانی پس از مرگ و 
شيرينی كاميابی و سپاس��گزاری خداوند كريم از تاش انسان 

پرداخته شود.
4. تقويت نگرش و گرايش روزافزون دانش آموزان به انجام كارهای 
نيك و تاش ب��رای انجام كارهای خوب، ه��دف اصلی آموزش 
مفاهيم مربوط به معاد در دورۀ ابتدايی باش��د و صرف آشنايی و 

كسب شناخت به اين مجموعه از مفاهيم، مورد نظر نباشد.

شیوه های متعدد آموزش معاد
ب��ا توجه به اهميت مع��اد و غيب ب��اوری در تعليم و تربيت 
اسامی كه ش��امل مفهوم معاد و قيامت و ذات خداوند متعال 
اس��ت و پيچيدگی درك اين مفاهيم و باور آن ها برای ذهن ها 
و فهم های باتجربه، پرسش اين است كه چگونه بايد معاد را به 
ويژه برای كودكان تدريس كرد؟ برای آموزش معاد س��ه روش 

ممكن است:

الف( اثبات معاد به روش استداللی
در آم��وزش و تدريس موضوع معاد، می توان از اس��تدالالت 
رايج كامی س��ود جس��ت. ليكن پرواضح اس��ت كه اين روش 
برای كودكان دبس��تانی كارب��ردی نخواهد داش��ت. زيرا هنوز 
مقدمات موضوع معاد برای دانش آموزان طرح نش��ده اس��ت تا 
براساس آن ها، به يك استدالل منطقی دست يابند. همچنين 

ذهن آن ها آمادگی و توانايی استدالل منطقی براساس مفاهيم 
مجرد و انتزاع��ی را ندارد. داليل و ضرورت وجود معاد و جهان 
آخرت هم هنوز مورد سؤال آن ها نيست. بنابراين، بيان براهين 

و استدالالت مربوط به اين بحث، در دورۀ ابتدايی نياز نيست.

ب( بیان ویژگی های جهان آخرت و کیفیت زندگی پس 
از مرگ

چگونگی زنده شدن انسان پس از مرگ، حسابرسی و سنجش 
اعمال، ويژگی های بهش��ت و جهنم، كيفيت زندگی در جهان 
آخرت و... از نكاتی هستند كه دانستن آن ها برای همة مسلمانان 
الزم است. اما در مورد كودكان، می توان آنچه را كه برايشان قابل 
فهم تر و به تجربه هايش��ان نزديك تر است، بيان كرد. زيبايی ها 
و نعمت های موجود در بهشت، خشنودی خداوند از انسان های 
خوب و اعمال نيك ايشان و آرامش و خوشحالی نيكوكاران در 
آنجا، از مواردی هس��تند كه تجس��م آن ها برای كودكان دورۀ 
ابتدايی، تا حدی ممكن اس��ت و نيز می تواند ايشان را به انجام 
اعمال خ��وب ترغيب كند. بنابراين، هدف از تصويرگری جهان 
آخ��رت و كيفيت زندگی پس از مرگ، ايجاد انگيزه برای انجام 
كارهای خوب و دوری جستن از بدی ها است كه به دور از طرح 

پيچيدگی های اين بحث، امكان پذير می شود.

ج( تمثیل ام�ور عینی و ملموس برای تفهیم امور غیبی 
و نامأنوس

همواره، به گاه ناكارامدی زبان استدالل، از منطق تمثيل بايد 
بهره جس��ت. تمثيل، استداللی لطيف بر پاية فهم طرف مقابل 
و مخاطب اس��ت و سرعت پذيرش نتيجة آن از سوی مخاطب، 
به مراتب بيش از اس��تدالل اس��ت. در آموزش معاد می توان از 
تمثيل های گوناگون استفاده كرد. برای مثال از تمثيل: كارنامه 
به نامة اعمال، ش��ادی و غم پس از دريافت كارنامه به شادی و 
رنج حاصل از محاسبة الهی، پاداش و جزا و عتاب ناشی از ثمرات 

كارنامه به پاداش و جزای الهی و...
اما نكتة ظريف تر از مو در بهره جوبی از تمثيل اينجاس��ت كه 
ك��ودكان دورۀ ابتداي��ی، هنوز در برقراری ارتب��اط ميان مثال و 
موضوع مورد نظر آن مش��كل دارن��د و گاه اين امر هرگز حاصل 
نمی شود و دانش آموز، پاسخ را فقط حافظه محور بيان می كند. 
در نتيجه، هنگام استفاده از تمثيات، بايد از تمثيل ساده استفاده 
كرد. به اين معنا كه اوالً تجربه های بچه ها در زمينة موضوع، به 
اندازه ای باش��د كه ويژگی های آن را خوب بشناس��ند. ثانياً وجه 
شباهت به خوبی آشكار باشد و دانش آموز، آن را به سادگی درك 
كند. باالخره ش��ايد بتوان گفت، در بخش معاد، استفاده از بيان 

مستقيم، اثربخش تر از تمثيات غيرمستقيم نارسا خواهد بود.

بخش معاد در هدیه های آسمان
مفهوم مع��اد و بحث های پيرامون آن از حساس��يت ويژه ای 
برخوردارن��د. به همين دليل، در ارائة اين مطلب، به ذهن آماده 
و ورزيدۀ كودك نياز اس��ت. در نتيجه، در سال دوم دبستان كه 
اولي��ن كتاب تعليم و تربيت دينی با كودكان همراه می ش��ود، 
بحثی از مفاهيم مربوط به معاد، گنجانده نش��ده است. زيرا به 
دلي��ل آموخته های قبلی ك��ودكان و مطالبی كه از كانال هايی 
جدای برنامه های درسی رسمی آموخته اند، ممكن است مبحث 
مع��اد در ذه��ن آن ها با مرگ و عذاب و وحش��ت قبر و قيامت 

همراه شود.
آنچه در س��ير آموزش معاد از سال سوم دبستان تا پنجم پی 
گرفته ايم، اس��تدالل محض و پيچيده نيست، بلكه تاش ما بر 
آن بوده اس��ت كه با تحليل ابتدايی، و شكافتن و بخش بخش 
كردن مفاهيم مبحث معاد، مثل اصل وجود معاد، معنای معاد، 
تحت نظارت بودن اعمال، رس��يدگی به اعمال انسان، پاداش و 
جزا، اين مفاهيم را س��اده كنيم و در عين حال، برای كودكان 

قابل باور سازيم.
در راه قابل فهم و باور ساختن اين مفاهيم، از تجربيات روزمرۀ 
كودكان بهرۀ فراوانی جس��ته ايم. به عنوان مثال، در سال سوم 
ابتدايی با اس��تفاده از تجربة آزمون و امتحان و كارنامه گرفتن 
دانش آموزان، كودكان را به مفهوم نتيجة اعمال و ديدن آن پس 
از مرگ نزديك س��اخته ايم. در سال چهارم دبستان، در درس 
»دوربين مخفی« هم به صورت غيرمستقيم به نظارت و ثبت و 
ضبط اعمال انسان پرداخته ايم. در نهايت، در سال پنجم ابتدايی، 
در درس »آخرين برگ ها« با اس��تفاده از تمثيل زيبا و گويای 
برگريزان درختان پاييزی و رويش دوبارۀ بهاری، با اس��تفاده از 
روش غيرمس��تقيم به اصل توشه اندوزی و انجام كارهای خوب 
برای پربارتر ش��دن زندگی پس از م��رگ پرداخته ايم. عاوه بر 
آن، در درس »ي��ك روز تعطي��ل«، دانش آموزان با مفهوم معاد 
ب��ه عنوان يكی از اصول دين اس��ام آش��نا می ش��وند و تمام 
آموخته هاي س��ه سال گذشتة خود در مبحث معاد را يك  باره 
و در تركيبی معنادار می يابند و به جمع بندی كاملی می رسند.

اكنون نظرتان چيست؟ آيا آموزش معاد به كودكان، به گونه ای 
كه ايشان را نترس��اند و بلكه به انجام كارهای نيك ترغيبشان 

كند، امكان پذير است؟
امي��د آنكه با مطالعة اين مقاله، برای برخی از س��ؤاالت خود 
پيرامون كيفيت آموزش معاد، پاس��خ مناسب يافته باشيد و با 
بهره گيری نكات بيان شده، به طراحی و اجرای تدريسی موفق 

برای كودكان ايران عزيز اسامی دست يابيد.

یاد معاد، 
در بدایت امر 
هشدار و عالمت 
خطر و در نهایت 
آن، حاکی از 
شوق دیدار و 
مالقات خدای 
متعالی است
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در حالت كلي، به مجموعة نرم افزارها و سخت افزارهايي كه با 
اس��تفاده از فناوري هاي جديد، به ش��كل هاي ساده و پيچيده و 
با توجه به اهداف ياددهي � يادگيري برنامة درس��ي سازماندهي 

مي شوند، بستة آموزشي گفته مي شود. 
بس��تة آموزش��ي با توج��ه به ه��دف آن مي تواند ب��راي يك 
برنامة درس��ي، دورۀ آموزشي يا كاس درس براي معلمان و يا 
دانش آموزان تهيه  شود. بستة آموزشي معلم، عاوه بر دارا بودن 
ويژگي هاي آموزش��ي، به نيازهاي معلم��ان براي هدايت كاس 
درس نيز پاس��خ مي دهد. يكي از اجزاي بس��تة آموزشي، رسانة 
ديداري � ش��نيداري )فيلم آموزشي( اس��ت. »دفتر انتشارات و 
تكنولوژی  آموزشي« وزارت آموزش  و پرورش با توجه به اهميت 
نقشة جامع علمي كشور، سند تحول راهبردي آموزش  و پرورش، 
قانون برنامة پنج س��الة پنجم، سند برنامة درسي ملي، تصويب 
س��اختار »3-3-6« در نظام آموزشي كشور و همچنين مصوبة 
851 شوراي عالي آموزش  و پرورش )مورخ 29 آذرماه، 1390(، 

مبني بر اجراي مطلوب س��اختار مذكور استقرار نظام آموزشي 
جديد در پايه هاي دوم و شش��م دورۀ تحصيلي ابتدايي از سال 
تحصيلی 92-1391، و تأكيد بر توانمندسازي معلمان ذي ربط 
از طري��ق برگزاري آموزش هاي تخصصي، به منظور دس��تيابي 
به اهداف در نظر گرفته ش��ده در آموزش حدود 5000 مدرس 
كش��وري و حدود 120هزار آموزگار، به توليد بس��تة آموزش��ي 
راهنماي معلم )فيلم آموزشي( به مدت زمان كل 2475 دقيقه 
دس��ت زده است. اين بس��تة آموزش��ي در قالب 15 دي وي دي 
بس��ته بندي شده است و در اختيار مدرسان و آموزگاران سراسر 

كشور قرار مي گيرد. 
با آرزوي توفيق و بهروزي براي همة تاشگران عرصة تعليم و 
تربيت كشور، اميدواريم اين اقدام كه گام كوچكي در راستاي به 
 ثمر رسيدن اهداف عالي نظام آموزشي آموزش و پرورش كشور 
اس��ت، بتواند رضايت خاطر تمامي هم��كاران عزيز و آموزگاران 

محترم را فراهم آورد. 

بسته ء آموزشی



سفرنامة ششم ابتدایی
در شصت روز

آذربايجان غربي تهران خراسان رضوي خراسان جنوبي سيستان و بلوچستان مازندران

محمـدرضا حشمـتي         سـعـيـده بـاقـري              سـمـانـه نـعـمتي                  فرزانـه نـوراللـهي

بــه کــوشـِش



برایتان سفرنامه نوشته ایم و هدفمان از نوشتن آن، نوآوری در بیان شیوه های اجرا 
شده است. مطمئن هستیم همة معلمان سرزمین ما آموزگارانی عاشق و خالق اند که 
در کالس های خود از این روش ها بسیار استفاده کرده اند، اما اکثر ایشان برای مستند 
کردن و ثبت تجربیات خود و ارائة آن ها به دیگران وقت کافی نداشته اند. حال ما برخی 
تجربیات تعداد محدودی از معلمان کش��ور را که با آن ها آشنا شدیم، در این مجموعه 

منعکس کردیم، هر چند به خوبی واقفیم هنوز معلمان بسیاری را کشف نکرده ایم. 
گروه ما در زمینة نوش��تن طرح درس، مقاله و کتاب تجربه های متفاوتی داش��ت. 
کوشیدیم با استفاده از این تجربه ها، براساس بخشی از محتوای پایة ششم، فعالیت های 
متنوعی را طراحی و اجرا کنیم و آنچه را در عمل ش��اهد بودیم، ثبت کنیم و با دیگر 

همکارانمان به اشتراک بگذاریم. امیدواریم این تجربه از دغدغه های ایشان نیز بکاهد.
مهم ترین هدفي که در برنامة درسي ملي بر آن تأکید شده است، توجه به شکوفایي 
فطرت انس��ان اس��ت. در این رویکرد، توجه به رابطة انس��ان با خود، خالق، اطرافیان و 
طبیعت، موجب شکوفایي فطرت الهي مي شود و در نتیجه از اهمیت باالیي برخوردار 
است. وقتي قرار است همه چیز را مرتبط با هم ببینیم، از یک سو نمي توانیم سر کالس 
یک درس بنشینیم و هنگام آموزش یک موضوع، چشم خود را به روي ارتباطي که این 
موض��وع با موضوعات دیگر دارد، ببندیم. بنابراین، تدریس ما نمي تواند به یک یا چند 

درس خاص محدود شود. 

همزاد
 عاشقان
 جهان

معلم هنرمندی است که 
عواطف و احساسات بشري 
را به خدمت می گیرد 
تا براي رشد و پرورش 
گزیدة خلقت که نسل آدم 
ابوالبشر است، بستر و 
زمینة مناسب و منحصر به 
فرد هر انسان را فراهم 
کند

سالمي چو بوي خوش آشنايي
بر آن مردم ديدة روشنايي

ایران مهد انس��ان هاي عاش��ق و خالصي است که از گذشته تا حال معلمي را پیشه 
کرده اند. دانشمندان و فرهیختگان کشور در زیر سایة همین بزرگان پرورش یافته اند و 
مي یابند. در گوشه و کنار این دیار کهن معلمان متبحري وجود دارند که شاید آموزش 
خاصي دربارة شیوه هاي تدریس ندیده اند، اما چون با عشق و عالقه به فرزندان عزیزمان 
پیش مي روند، در کارشان بسیار موفق اند. این وی ژه نامه اسبابي فراهم کرد تا تعدادي از 

این معلمان را در گوشه و کنار کشورمان کشف کنیم. 

در بزم عشق شمع فروزان معلم است
مردم چو پيكرند اگر، جان معلم است1

قصه از آنجا آغاز می ش��ود که قرار شد در س��ال تحصیلی جدید دانش آموزان پایة 
پنجم سال قبل، به جای ورود به دورة راهنمایی، به پایة ششم ابتدایی بروند. هر معلمی 
پیش از شروع تدریس درس یا پایة جدید، تالش می کند از تجربیات همکاران خود بهره 
ببرد، اما در مورد پایة شش��م مشکل اینجاست که چنین مجموعه تجربیاتی در اختیار 
هیچ کس نیست تا ما را راهنمایی کند! ما اولین آموزگارانی هستیم که قرار است در این 
پایه تدریس کنند و به ناچار از چنین امکانی محروم هستیم. بنابراین، گروهی شکل دادیم 
و تصمیم گرفتیم تعدادی از ایده هایی را که برای اجرا در کالس های درس در نظر داریم 
و نیز فعالیت هایی را که برخی معلمان گمنام اجرا کرده اند، به شما معرفی کنیم تا کمی 

از نگرانی ها برطرف شود. 
این ویژه نامه در واقع قصة س��عي و تالش معلماني است که یکه و تنها، بي همراه و 
همراهي، با موضوع پیچیدة آموزش و پرورش دس��ت و پنجه نرم کرده اند و بي آنکه خم 
به ابرو بیاورند، پیش رفته اند. وقتي با این معلمان همراه شدیم و حرف هاي دلمان را به 
هم گفتیم، بوي یکرنگي و همدلي برخاست. آنگاه بود که به مرور دوبارة تعریف واژة معلم 
رس��یدیم: معلم هنرمندی است که عواطف و احساسات بشري را به خدمت می گیرد تا 
براي رش��د و پرورش گزیدة خلقت که نسل آدم ابوالبشر است، بستر و زمینة مناسب و 

منحصر به فرد هر انسان را فراهم کند.
آن باغبان گلشن انديشه هاي ژرف
پروردگار روح حكيمان معلم است

مردم معادن زر و سيم اند در سرشت
جوياي اين خزائن پنهان معلم است2

ب��ا این تعریف، معلمی نیز مانن��د هر هنری، به خالقیت نی��از دارد. در هنگام بروز 
مشکالت، خالقیت است که به کمک معلم می آید تا ضعف ها و کمبودهای نظام، محیط و 
محتوای آموزشی را جبران کند. معلم به مرور زمان آموخته است که برای کسب خالقیت 
به منبع بی انتهای آن متصل شود و تنها از فضل و رحمت الهی مدد جوید، زیرا انتظار 
برای رس��یدن امدادهای مادی و بشری سخت و طوالنی است. در این میان، معلم دورة 
ابتدایی بیش از همه نیازمند هنر و خالقیت اس��ت، زیرا با کودکانی پر از شور و هیجان 
سروکار دارد که هر کدامشان دنیایی ناشناخته در وجودشان نهفته است و معلم خود را 

مسئول شناختن این جهان پر از شگفتی می داند. 
هرگز گزافه نيست که گويم پس از خداي

آن کس که خلق مي کند انسان معلم است3
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از اینجا بود که س��فر علمي ما آغاز ش��د. با طلوع آفتاب دریای خزر بیدار ش��دیم و 
خورشید را در ساحل دریای عمان بدرقه کردیم. کوه های برف پوش آذربایجان غربی را تا 
رشته کوه های کالت نادری طی کردیم. از خراسان جنوبی تا شهرستان های استان تهران 
سفر و فعالیت ها را در 16 مرکز آموزشي شهري، روستایي و عشایري اجرا کردیم. از زمان 
ش��روع کار، دو ماه فرصت داش��تیم، دو هفتة اول به هم فکري و ایده پردازي پرداختیم، 
یک ماه را براي سفرها صرف کردیم و در دو هفتة نهایي، تجربیات به دست آمده را ثبت 
کردیم. دیده ایم که در قرآن و حکایات بزرگان، بس��یاري از مطالب مهم در قالب داستان 
یا سفرنامه بیان شده اند. ما نیز تصمیم گرفتیم پا جاي پاي بزرگان گذاریم و سفرنامه اي 
علمي � آموزش��ي به شما تقدیم کنیم. از آنجا که حجم مطالب بسیار زیاد بود، با در نظر 
گرفتن وقت محدود مخاطبان و اینکه معلمان عزیز غالباً با مبانی نظری، ادبیات آموزشی 
و ش��یوه های ارزشیابی آشنایند، به ارائة گزارش تصویری از فعالیت های اجرا شده بسنده 
کردیم، زیرا بیشتر عالقه داشتیم شما را همراه خود کنیم تا آنچه را با همة وجودمان در 
این سفرها احساس کرده و از آن ها بهره برده ایم، به شما منتقل کنیم. همچنین با ثبت 
لحظه های با ش��کوه، نگاهتان را به نگاه فرزندان عزیزمان در جای جای کشور پهناورمان 
پیوند دهیم تا شما نیز همانند ما دگربار سرشار و لبریز شوید و به خود ببالید که در کسوت 
معلمی هستید. همه با هم از خدای مهربان بخواهیم توان مضاعفی به ما دهد که به شکرانة 
درک این نگاه های زالل و چشمه های معرفت، نیت هایمان خالص تر و صبر و حوصله مان 

افزون شود. 
آري معلمي همه عشق است و سوختن

آن را که عشق نيست مگو کان معلم است
گويند بوده اند معلم پيمبران

گويد »حنيف« ايزد رحمان معلم است4

بهترین یادگیری، مشاهدة 
دقیق کتاِب طبیعت است 
و استفاده از آن می تواند 
الهام بخش بسیاری از 
رویکردها و نظریه های 
یادگیری نیز باشد

سر زد 
از افق

لذا این سفرنامه بر این واقعیت صحه می گذارد که بهترین یادگیری با مشاهدة دقیق و 
ظریف کتاِب عظیم طبیعت که مخلوق حق سبحانه تعالی است، شکل می گیرد و استفاده 
از آن می تواند الهام بخش بس��یاری از رویکردها و نظریه های یادگیری نیز باش��د. به این 
منظور فعالیت ها را به صورت تلفیقي از مفاهیم گوناگون که ممکن اس��ت دانش آموزان 
در دروس متف��اوت و جداگان��ه یاد بگیرند، طراحي کردیم و چون در پایة شش��م تفکر و 
پژوهش به عنوان یک واحد درسی در نظر گرفته شده است، این فعالیت ها غالباً به صورت 
پروژه ای کوچک طراحی ش��ده اند تا پژوهش را در دل فعالیت قرار دهند. از س��وي دیگر، 
وقتي دانش آموزان فعالیت ها را به صورت گروهي انجام مي دهند، عالوه بر عمیق تر شدن 
یادگیري، خود به خود مهارت هاي اجتماعي الزم براي ورود به جامعه را نیز فرا مي گیرند. 
اس��تفاده از این روش براي آموزگار دورة ابتدایي که مس��ئولیت تدریس تمام دروس را بر 
عهده دارد، چندان مشکل به نظر نمي رسد و جدید بودن پایة ششم ما را وسوسه کرد تا 

این سبک آموزش را در این پایه تجربه کنیم. 
برای صرفه جویی در زمان و به لحاظ نزدیک بودن، می توانس��تیم تمام فعالیت ها را 
در مدرس��ه ای در ته��ران اجرا کنیم، اما از آنجا ک��ه در رویکرد ما توجه به محیط زندگی 
دانش آموزان و حل مسئله های واقعی زندگی از اهمیت باالیی برخوردار بود، در آن صورت، 
از فضای واقعی زندگِی درصد باالیی از دانش آموزان کشور دور می افتادیم. به طور خاص 
تأکید ما بر این نکته بود که مناطق روس��تایی، با وجود اینکه به ظاهر محروم هس��تند، 
برای آموزش مفاهیم در همان موقعیت طبیعی از امکانات فراوان و گس��ترده برخوردارند. 
به همین دلیل تصمیم گرفتیم فعالیت هاي مورد نظر را در مدرسه هایي در نقاط گوناگون 

کشور و با شرایط متفاوت اجرا کنیم. 

معلم دورة ابتدایی با 
کودکانی سروکار دارد 
که هر کدامشان دنیایی 
ناشناخته در وجودشان 
نهفته است و معلم خود را 
مسئول شناختن این جهان 
پر از شگفتی می داند

مدرسة
 طبیعت
 کتاب 
خلقت

 عكس يادگاري همراه با آموزگاران و دانش آموزان دبستان زنگالن



این ویژه نامه با مش��ارکت افراد زیادي تهیه ش��ده 
از هم��ة مس��ئوالن و همکارانی که ب��ا راهنمایی ها 
و نظرات س��ودمند خود به ارتقای کیفیت آن کمک 
کردن��د و به وی��ژه آموزگارانی که ب��رای اجرای این 
فعالیت ه��ا، وق��ت کالس خود را در اختی��ار ما قرار 

دادند، سپاس گزاري مي کنیم.

پي نوشت
ا، 2، 3 و 4. سرودة محمد حنیفه نژاد با تخلص حنیف.

بابلسر
 اردوان مجیدي، حسن 

ولي زاده، علي اصغر جهانیان،  محمد 
جهاني، وحید تقي نژاد، مجتبي تجري، 
زین العابدین خدامي، علي اصغر بدري، 
معصومه نوروزي، آسیه حسني، سارا 

جهاني و فاطمه آریامنش
 

اروميه 
رقیه حسین پور، علیرضا 
گلبازي، خالد علیزاده و 

فضل اهلل فدوي

زنگالن
  ابراهیم آذرنیا

تولكي
فروغ صلح پسند و 

کبري ایماني

اشنويه
شفیع سعادت، محمد امام، 

صنعان منافي، خالد حسین زاده، 
ابراهیم خالدي، رقیه سامي و 

رقیه شاهي

تهران
 دبستان مبعث 
فاطمه واحدي و 

لیال اصولي

ورامين
 مرجان هداوند، منظر 

منصوري، مریم السادات چاوشي، 
معصومه شادکام و 

محمد دشتي

تهران
 راهنمایی فرزانگان 2 

ناهید مقدم، نیاز نعیم پور و 
پروانه نظري نیا

شهريار
  اکرم صالحي پاکروان و 

هیوا علیزاده

روستای تيس
 محمدنور دلوشي، عبدالصمد 

امیدي و الل بخش شهک

بندر چابهار
حسن گرگیچ دادرس، موالبخش 
خدمتي، گهرام آرزم، نورمحمد 

نجاتي، عبدالرسول بلوچ، محمداسلم 
طاهري نیا، عبدالرضا صابري، پروانه 

فغاني، زهرا نوري و 
مرضیه رضانژاد

کالت 
علیمحمد داوري، براتعلي 

ساالري، حبیب شریفي، هادي 
مهدوي، علي ارجمند، حسن 

براتي و ابراهیم قائمیان

ارچنگان
محمدتقي پیروي، 
پروا سعادت زاده و 

آزیتا دادور
  

ايده ليک
مریم مرادي، قاسم ذوقي، 
حمیدرضا امیني پور، جلیل 
طاهري و حمیدرضا شجاع نیا

بيرجند
 طاهره حمیدی، 

اسماعیل ربیعی، محمد زمانی، 
غالمرضا وحید، علي خالصی مقدم، 
هادي رجایی، ابوالحسن رضایی، 

احمدرضا محمودی و 
رضا کارگر
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هیچ کس از اعضای گروه با کالس های چند پایه آشنایی نداشت. به همین خاطر، برای روستاهای مرزی و عشایری کردنشین آذربایجان 
غربی، سفری برنامه ریزی شد. آقاي گلبازی شرایط اقامت ما را در ارومیه فراهم کردند.

طبق برنامة سفر، صبح شنبه دوم اردیبهشت، از ارومیه به سمت سیلوانا حرکت کردیم. به اتفاق آقاي علیزاده، مسئول مدارس عشایری 
به روستای زنگالن که یک دبستان دو کالسة چند پایه دارد رفتیم. به دلیل آشنا نبودن با فضای کالس چند پایه که دو زبانه )شاید هم سه 

زبانه( بود، فعالیت مشخصی از قبل تعریف نکرده بودیم و برنامة آن روز بیشتر برایمان جنبة بازدید و آشنایی داشت.

کالس سه زبانه!
روستاي زنگالن

ساخت
النة مرغ 

کالس 
سه زبانه!

تلفیق 
درچندپایه

ساخت 
طویله

راهنمای استفاده از سفرنامه
اگر می خواستیم فعالیت ها را کامالً شرح دهیم و از هدف گذاری تا ارزشیابی را وارد ویژه نامه کنیم، حجم آن بسیار 
زیاد می شد. بنابراین با وجود اینکه هر فعالیت، تمام بخش هایی را که هر طرح درس باید داشته باشد، داراست، به بخش 
اجرایی آن توجه کردیم. به همین منظور، در حین انجام فعالیت ها، تعداد زیادی عکس )حدود 3000 عکس( و حدود 
50 س��اعت فیلم گرفتیم تا این گزارش به صورت تصویری خدمت همکاران عزیز ارائه شود و خواندن متن را تسهیل 
بخش��د. هر کجا نیاز بوده، عکس ها و فیلم ها با متن همراه ش��ده اند. اجمالی از فیلم های گرفته ش��ده، در دی وی دی 

ضمیمة ویژه نامه، در اختیارتان قرار می گیرد.
عکس های پایین هر صفحه نیز از اجرای کامل فعالیت، گزارش تصویري سریعی، مستقل از متن در اختیار خوانندة 

محترم قرار می دهد.

چهارشنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

شنبه

شنبه و یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

پنج شنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

شنبه

30 فروردین 

2 اردیبهشت 

3 اردیبهشت 

4 اردیبهشت 

9 اردیبهشت 

17-16 اردیبهشت

18 اردیبهشت 

19 اردیبهشت

21 اردیبهشت

23 اردیبهشت 

24 اردیبهشت 

25 اردیبهشت 

27 اردیبهشت 

6 خرداد 

راهنمایی فرزانگان 2 � تهران

دبستان زنگالن � سیلوانا

دبستان سنت چهل آسیاب � اشنویه

دبستان تولکی � سیلوانا

راهنمایی فاطمه صغری رخشانی � امیرآباد بیرجند

دبستان شهدای ایده لیک � کالت

دبستان شهید باقرپور ارچنگان � کالت

دبستان پیریان � کالت

مجتمع حکمت � بابلسر

راهنمایی ام االئمه � ورامین

دبستان بعثت تیس � چابهار

راهنمایی پسرانة شهید آوینی و راهنمایی دخترانة شادروان عسگری � چابهار

دبستان مبعث � تهران

مجتمع چشمة نور � شهریار

تقویم
سفرنامه



 در بیان مسائل فعال و عملی توسط معلم 
 لحن و شیوة بیان او بسیار مهم است. لحن معلم با ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان برای انجام فعالیت، 

رابطة مستقیم دارد. حتی استفاده از واژه های مناسب، در عملکردشان تأثیر بسزایی دارد.
 باور این واقعیت که دانش آموزان توانمند و خالق هستند، در پیشبرد فعالیت بسیار چشمگیر است. معموالً 

ایشان حین انجام فعالیت با راهکارهای خالقانة خود معلم را غافل گیر می کنند و بر این باور صحه می گذارند.

ساخت النه مرغ )فعالیت1( 
با در نظر گرفتن اعتقاد گروهمان دربارة فعالیت هایی عملی که ذکر ش��د، س��عی کردیم 

صورت مسئله را با لحنی مهیج و برانگیزنده، برای بچه ها بیان کنیم.

مسئله اين بود:
    می خواهيم برای مرغ و خروس ها النه بسازيم. با توجه 
به تعداد آن ها، چه اندازه و شـكلی برای النه مناسـب 

است؟ النه را بسازيد و مساحت آن را محاسبه کنيد.

توضیح دادیم از کاغذهای مربع ش��کلی که در اختیارش��ان قرار می گیرد می توانند برای 
کف پوش کردن النه استفاده کنند. تأکید داشتیم که این کار را باید با همفکری همة اعضای 

گروه انجام دهند.

به جایی که دانش آموزان را 
محکوم به ناتوانی و نفهمیدن 
کنیم، فعالیت ها را پی در پی 

به گونه ای طراحی می کنیم 
تا درباره ی هدف اصلی طرح 

فعالیت با دانش آموزان به فهم 
مشترک برسیم 

در عمل چه روی داد؟
مشاهداتمان حین انجام فعالیت پیش بینی ما قبل از انجام فعالیت

بدون همفکری، سریع اقدام به 
چیدن کاغذها کردند

ابتدا کمی روی صورت مسئله فکر 
کنند

مالکی برای ابعاد النه نداشتند ابعاد تقریبی النه را با توجه به تعداد 
مرغ و خروس ها در نظر بگیرند.

بعضی از گروه ها تصور می کردند 
کف زمین باید با کاغذها پوشیده 
شود. این کار را با روی هم قرار 

دادن کاغذها نشان دادند. تعدادی 
هم دقت کافی در چیدن نداشتند.

کاغذهای مربعی را مرتب و با شکل 
هندسی مستطیل یا مربع کنار هم 

بچینند

درک واضحی از به دست آوردن 
مساحت النه نداشتند

تعداد کاشی ها را بشمرند و مساحت 
النه را حساب کنند.

کالس سه زبانه!
ساختمان دبستان از کانکس بود و چشم انداز 
بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا، معاون آموزگار 
دبس��تان، معلم پایه های س��وم تا پنج��م بود، به 
اس��تقبالمان آمد و ما را به کالسش��ان راهنمایی 

کرد. 
احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان 
روستا داشتیم. چشمان پر از شوق و مهرشان ما را 
به نشستن در کنارشان دعوت کرد. از آقای آذرنیا 
خواه��ش کردیم به تدریس ادام��ه دهد. کالس، 
شش نفر دانش آموز پایة سوم، یک نفر پایة چهارم 
و پنج نفر پایة پنجم داشت. آموزگار با بحث ضرب، 
درس ریاضی را پیش برد و با مساحت مستطیل 
پایان داد. آموزگار با لحن و لهجة بسیار دلنشین 
آذری، از دانش آم��وزان کالس برای حل مثال ها 
کمک گرفت. ایش��ان توانمند و باحوصله کالس 
را اداره می کرد. به نظر می رس��ید تجربة فراوانی 
در تدری��س در کالس چن��د پای��ه دارد. ترکیب 
گویش های آذری، کردی و فارسی در این کالس 

به خوبی جلب توجه می کرد. 

تلفیق درچندپایه
م��ا در این میان به طرح درس خود فکر می کردیم 
ک��ه چگونه می تواند در ارتب��اط با درس آن روز معلم و 
تبدیل واحد مترمربع و هکتار طراحی شود و ویژگی های 

زیر را داشته باشد:
1.برای تمام دانش آموزان کالس، با توجه به ش��رایط 

زندگی شان کاربردی و قابل لمس باشد.
2. ابزار فعالیت بسیار ساده و همواره در دسترس باشد.

3. همة دانش آموزان را به فراخور دانش و مهارتشان 
درگیر سازد.

4. فعالیت ها براساس گروه های مرکب از سه پایه اجرا 
شود.

5. با غالب دروس سه پایه مرتبط باشد..
6. قابلیت شبیه سازی و ساختن فعالیت هایی مشابه 

را داشته باشد.

اس��امی بچه ها را از خودشان پرسیدیم. سعی کردیم رابطة دوستانه برقرار 
کنیم تا احساس غریبگی شان از بین برود و با ما بیشتر همراه شوند.  

در یادگیری مفهوم مس��احت، معموالً دانش آموزان مفهوم واحد سطح و 
مس��احت را به صورت عمیق درک نمی کنند. در فکر طراحی مسئله ای بومی 
بودیم تا بتوانیم از توانمندی های بچه های روس��تا کمک بگیریم که الحمداهلل 
 A4 موضوع خوبی به ذهنمان رسید. از آقای آذرنیا حدود 200برگ کاغذ سایز

خواس��تیم و ایشان تعدادی ورق پلی کپی 
بی اس��تفاده به ما دادن��د. آن ها را به مربع 
تبدی��ل کردیم. به اتف��اق دانش آموزان به 
حیاط مدرسه رفتیم و در قالب گروه های 
س��ه نفری از هر سه پایه، گروه بندی شان 
کردیم. کمی با ایشان گپ زدیم. فهمیدیم 
که اکث��ر خانواده ها در آن روس��تا مرغ و 

خروس نگه می داشتند.

 معموال دانش آموزان مفهوم واحد 
سطح و مساحت را به صورت عمیق 
و کاربردی درک نمی کنند
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حل مسئله
پیش��نهاد جمع این بود که چهارگوشة زمین 
چوب فرو کنیم و با نخی که دور تا دور آن می بندیم، 
فضای مناسب را مشخص کنیم. محل اتصال چوب 
و ن��خ را در هر گره با ماژی��ک رنگ کردیم تا طول 
ه��ر ضلع روی نخ کاماًل مش��خص باش��د. با کمک 
چند دانش آموز چوب ها را از زمین خارج کردیم تا 
این فضا را ب��ه بخش دیگر حیاط برای اندازه گیری 
مس��احت منتق��ل س��ازیم. ای��ن قس��مت یکی از 
شیرین ترین و هیجان انگیزترین لحظات فعالیت بود. 
در ضمِن انتقاِل نخ، ی��ک ُکره قاطر طوری حرکت 
کرد که نخ زیر ش��کمش قرار گرفت. مسئلة جدید 
این بود که چگونه نخ بس��ته ش��ده به چوب ها را از 
زیر شکمش خارج س��ازیم؟ مخصوصاً که مادر این 
کره قاطر نیز همان جا ب��ود. تالش بچه ها همراه با 
هیجان زیادش��ان برای حرکت دادن این کره قاطر 
به ثمر رس��ید و باالخره چهار چوب که چهارگوشة 
طویله بود، در زمین خالی فرو رفت و دانش آموزان 
مش��غول فرش کردن کاش��ی ها دور ت��ا دور زمین 
ش��دند. باد همچن��ان در حال وزیدن ب��ود. بچه ها 
به ش��یوة قبلی، با جمع آوری تعدادی سنگ، روی 

کاغذها سنگ گذاشتند. 
تقریب��اً همة بچه ها در 
این قس��مت مشارکت 
داشتند. بخش پرورش 
با  عمومی  مهارت های 
تأکید ب��ر تفکر خالق 
و حل مسئله، با کمک 
دانش آم��وزان  هم��ة 
ب��ه پای��ان رس��ید. در 
ادامه به بخش مهارت 
اندازه گیری و محاسبه 

وارد شدیم.

دانش آموزان پاس��خ های متفاوتی دادند، 
ولی تأکید داشتند که با یک چوب می توانیم 

قد قاطر را اندازه بگیریم.
به همی��ن خاطر، تعدادی چ��وب بلند و 
نازک و ی��ک تکه طناب جم��ع کردند. برای 
اندازه گی��ری ق��د با چوب ها، هن��گام نزدیک 
شدن به قاطرها، ترسیدند و نتوانستند با روش 
پیش��نهادی خود قد، طول و عرض قاطرها را 

اندازه بگیرند.
چق��در خوب اس��ت ب��ه ج��ای اینکه به 
دانش آموزان تلقین کنیم نمی فهمند، با ایجاد 
فرصت در فعالیت های عملکردی اجازه دهیم 

هرکس خودش را محک بزند. 
دوب��اره بح��ث و گفت وگو درب��ارة روش 
کاربردی اندازه گیری از سر گرفته شد. باالخره 
به این نتیجه رسیدیم که ابعاد زمینی را اندازه 

بگیریم که قاطرها روی آن قرار گرفته اند.

مشارکت فعال دانش آموزان، به خصوص پایه ی پنجم 
در انجام محاسبات و یاری رساندن به پایه ی سوم در این 

قسمت جالب توجه است. برای همه درگیر شدن برای 
حل مسئله، که خودشان ساخته بودند مهم جلوه می کرد و 

با انجام این فعالیت، دانش آموزان با مفهوم مساحت در 
غالب یک مسئله ی بومی کاربردی آشنا شدند

ارزشیابی مستمر
به هرحال بچه ها با شادی و شور خاصی این کار را دنبال کردند. ما هم از شادی آن ها شاد بودیم. به نظر می رسید کار کامالً برایشان 
تازگی دارد. ما هم تا حدودی شیوة کار در کالس چند پایه دستمان آمد. گروه ما، همواره در شفاف سازی و تکمیل صورت مسئله روش 

خاصی در پیش می گیرد. اینکه مسئله را با طرح مسئلة جدیدی مبتنی بر ارزشیابی حین اجرا به پایان می برد.
به جای آنکه دانش آموزان را به ناتوانی و نفهمیدن محکوم کنیم، فعالیت ها را پی در پی به گونه ای طراحی می کنیم که دربارة هدف 

اصلی طرح فعالیت با دانش آموزان به درک مشترک برسیم.
 بنابراین، همة دانش آموزان را جمع کردیم و صورت مسئلة جدید مرتبط با مسئلة قبلی را با هم ساختیم. )این بار گروه بندی نداشتیم 

و همه با هم کار را پیش بردیم(.

ساخت طویله )فعالیت 2(
در کنار حیاط مدرس��ه تعدادی قاطر به میله ای بس��ته شده بودند و 
جلوی پایشان کاه ریخته شده بود. گفت وگو با بچه ها ما را به سمت طراحی 
و ساخت طویله برای آن ها پیش برد. محور گفت وگویمان از این قرار بود:

 چه نوع طویله ای برای این قاطرها مناسب است؟
 نسبت فضای مسقف به فضای باز چقدر باشد؟

 از چه وسایلی برای ساخت استفاده کنیم؟
 چگونه ابعاد مناسب برای طویله را به دست آوریم؟ )ارتفاع قاطر را چگونه 

اندازه بگیریم و چه مساحتی برای کف مناسب است؟(

در حین اجرا
� یکی از گروه ها مقداری کاه روی 
کاغذها ق��رار داد و بقیة گروه ها هم با 
پی��روی از آن ها کاه آوردند و کف النه 

را پوشاندند.
� ب��ا وزش باد، کاغذه��ا پراکنده 
شدند. مس��ئلة جدید گروهی را بر آن 
داش��ت که راه حلی بیابن��د. تعدادی 
س��نگ جمع کردند و روی هر کاغذ، 
سنگی گذاش��تند. مشکل بقیه نیز به 

این ترتیب حل شد. 

چقدر خوب است به جای این که به دانش آموزان 
تلقین کنیم نمی فهمند، با ایجاد فرصت در فعالیت های 
عملکردی اجازه دهیم هرکس خودش را محک بزند

در حین اجرا با راهنمایی های غیرمستقیم، گروه ها را 
یاری رساندیم. نخواس��تیم تحت هر شرایطی مسئلة داده 

شده را حل کنند. مسئلة ما هم این بود که:
 بچه ها چقدر از دانش قبلی خود استفاده می کنند؟

 مسئلة طراحی ش��ده، چه اندازه گویا و قابل درک برای 
همة دانش آموزان است؟

 آیا این مسئله، همة پایه ها را درگیر می سازد؟

شم ابتدايی
سفرنامة پاية ش
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در روز دوم س��فر به اس��تان زیبای آذربایجان غربی، صبح زود، پس از خوردن صبحانه، به سمت اشنویه حرکت کردیم. مسیر جاده در 
نخستین روزهای اردیبهشت بسیار زیبا و رویایی بود. حدود 70 دقیقه طول کشید تا به ادارة آموزش و پرورش شهرستان اشنویه رسیدیم. در 
آن جا مسئوالن از ما استقبال کردند. دو نفر از کارشناسان، یکی آقاي صنعان منافی، کارشناس آموزش ابتدایی و  آقاي محمد امام، کارشناس 

آموزش پیش دبستانی و عشایر، تا روستای چهل آسیاب ما را همراهی کردند.

مدرسه اي که من دوست دارم
روستاي چهل آسیاب

آموزگار 
با سلیقه 

و خالق

تعریف 
فعالیت

آبادي 
پشت کوه ها

تقسیم 
ناهار

و پس از انجام فعالیت دانش آموزان فضای حیاط  را پاکیزه کردند. در نهایت، همراه آقای آذرنیا که نهایت همکاری را 
با ما داشتند و آموزگار پایه های اول و دوم به همراه شاگردانشان، عکس یادگاری گرفتیم.

راستش دلمان نمي خواست از آن فضاي بسیار زیباي روستایي و از آن دل هاي پاک جدا شویم و برگردیم. اما چاره اي 
جز این انتخاب نداشتیم و دلخوش بودیم شاید این دیدار، تأثیر ناچیزي در آموزش همین عزیزان داشته باشد.

به ارومیه برگشتیم. به عنوان اولین تجربه در کالس چندپایه، 
بسیار دست پر برگشته بودیم و همگي از این موضوع خرسند بودیم.

از بچه ها خواستیم تعداد کاشی های مورد نیاز برای هر ضلع از فضای طویله را بشمرند. سپس در وسط 
این چهارضلعی نشستیم. گفتیم طرح ساده ای از این چهارضلعی در دفتر رسم کنند و تعداد کاشی های 
هر ضلع را روی آن ضلع بنویسند )یکی از بچه ها طرح بسیار جالبی مشابه طرح اصلی کشید(. با توجه به 
تعداد کاشی های هر ضلع، بحث دربارة نوع این چهارضلعی مطرح شد. در واقع چهارضلعی غیرمشخصی به 
دست آمد که بچه ها آن را نمی شناختند. پس الزم بود ابعاد آن را به گونه ای تغییر دهیم که به مستطیل 
تبدیل شود. پس از آن، اندازة ضلع مربع کاغذی را با خط کش به دست آوردیم. بچه ها را به سمتی هدایت 

کردیم تا اندازة واقعی زمین طویله را  محاسبه کنند.
در آخر مساحت طویله را حساب کردیم )چند کاشی نیاز است؟(.

مشارکت فعال دانش آموزان، به خصوص پنجمی ها در انجام محاسبات و یاری رساندن به پایة سوم در 
این قسمت جالب توجه بود. برای همه درگیر شدن برای حل مسئله ای که خودشان ساخته بودند، مهم 
جلوه می کرد و با انجام این فعالیت دانش آموزان با مفهوم مس��احت در قالب یک مس��ئلة بومی کاربردی 

آشنا شدند.

یادگاری:

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی

شم ابتدايی
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پ��س از آن که دانش آموزان س��رود ملی و س��وره ای از ق��رآن کریم را 
همه خوانی کردند، آموزگار توضیحات فعالیت را به آن ها داد و از ایشان 
خواس��ت که همه با هم فضای مناسبی را در حیاط برای مهمان ها در 
نظر بگیرند و آن را بسازند. بچه ها با گویش کردی مطالبی می گفتند و 
آموزگار به فارسی پاسخ می داد. ایشان خود کرد زبان بود، اما توضیح داد 
که گویش های کردی شان با هم فرق دارد. البته معلم با گویش کردی 

بچه ها تا حدودی آشنا بود و حرف های ایشان را می فهمید.

حل مسئله به کمک دانش آموزان
اشتیاق و صمیمیت در نگاه بچه ها موج می زد. پاسخ ها بسیار کاربردی بودند. احساس می کردی 
هر یک به تنهایی مسئولیت ادارة خانواده ای را دارد که این قدر مسلّط به موضوع پاسخ می دهد. 
حیرت از این تسلط، تا آخر فعالیت آن روز برای ما باقی ماند. قرار شد برای مشخص کردن فضا 
از چوب های نازک استفاده کنند. معلم یادآوری کرد که از چوب های هرس درختان که در باغ 
مجاور موجود است، استفاده کنند. با اشارة معلم، همه به باغ کنار مدرسه رفتند تا تعدادی چوب 

نازک جمع کنند و بیاورند.
آن ها به سرعت چوب مناسب را از میان چوب های دیگر تشخیص می دادند و انتخاب می کردند. 
به نظر می رسید به سبب نوع زندگی عشایری، بچه ها در مهارت های زندگی سخت کوش، سریع 
و توانمند تربیت شده بودند. این نکته با توجه به سن و سال آن ها بسیار قابل توجه بود. آموزگار 
تأکید زیادی بر مشارکت جمعی می کرد. همة بچه ها فعال بودند و گاهی که دانش آموزی بیکار 
می ماند، او س��ریع برایش کاری تعریف می کرد. بچه ه��ا چوب ها را داخل زمینی که به صورت 
مربع فرض کرده بودند، فرو بردند و از زمین روبه روی حیاط مدرسه تعدادی آجر آوردند تا مکان 

مشخص شده را آجرچینی کنند.
فضاهای اطراف مدرسه به اهالی روستا تعلق داشت و آموزگار دلسوزانه به بچه ها توصیه می کرد 

که پس از استفاده از وسایل مورد نیاز، با دقت آن ها را به مکان قبلی خود برگردانند.
در این مدرس��ه تفاوتی بین دخترها و پسرها مشاهده نکردیم. دخترها هم به سرعت عمل و با 
قدرت پسرها در آوردن آجر مشارکت می کردند. بعد از این که همه با هم یک ردیف از دیوار اتاق 
را آجرچینی کردند و ش��کل چهارضلعی ساخته شد، آموزگار با مهارتی که در کار خود داشت، 

به آن ها گفت:
»بچه ها شما در پایة سوم یاد گرفته اید که باید در کارها منظم باشیم. بیایید همگی به این زمین 

نگاه کنیم، آیا شکلی که ساخته اید، منظم است؟«
و با حوصله و صبر فراوان ایشان را راهنمایی کردند که تعداد آجرهای هر ضلع را بشمارند و با 
توجه به ش��کل مربع که همة ضلع هایش برابر اس��ت، آجرهای اضافه را خارج و شکل را منظم 

کنند.
این بخش از فعالیت، متناسب با هر پایه، بچه های پایه های اول و دوم را درگیر شمارش آجرها 
کرد و بچه های پایه های سوم و چهارم را مشغول منظم کردن شکل هندسی مربع و اندازه گیری 
آجر و محاسبة مساحت. بنابراین، همة آن ها به اندازة درک خود در این فعالیت مشارکت داشتند.

شادابی بچه ها و شور و اشتیاقشان ما را به وجد آورده بود. گذشت زمان را احساس نمی کردیم. 
تقریباً به ظهر نزدیک بودیم.

فضاهای اطراف مدرسه به 
اهالی روستا تعلق داشت و 
آموزگار دلسوزانه به بچه ها 
توصیه می کرد که پس از 
استفاده از وسایل مورد نیاز، 
با دقت آن ها را به مکان قبلی 
خود برگردانند

آبادي پشت کوه ها
نیمی از مس��یر روستا آسفالت و بقیة مسیر 
خاکی بود. از ش��هر اش��نویه حدود نیم س��اعت 
در کمرکش کوه ها راه س��پردیم تا به منطقه ای 
تازه س��بز ش��ده رس��یدیم. برف های آب نشده، 
گوسفندانی که به چرا می رفتند و کشاورزانی در 
حال کار کردن روی زمین هایشان، توجه ما را به 

خود جلب کردند.
آق��ای منافی توضی��ح دادند که آن روس��تا، 
زمستان های سخت و طوالنی دارد. طوری که گاهی 
پ��س از بارش طوالنی برف، بچه ها با زدن تونل در 
میان برف ها وارد کالس می ش��وند. آن جا بهار دیر 
می آید و عمرش کوتاه است. به همین خاطر است 

که درختان تازه شروع به جوانه زدن کرده اند.

آموزگار با سلیقه و خالق
در میان خانه های روستایی قدیمی و ساده، به ساختمان تازه سازی 
رسیدیم که دبس��تان روستا بود. به گفتة آقاي امام، این مدرسة نوساز 
حدود دو سال بود که به بهره برداری رسیده بود. راستش با تصوری که 
از مدرس��ة محروم روستایی داشتم، وقتی سردر دبستان را دیدم، کاماًل 
جا خوردم و هنگامی که وارد ساختمان شدم میزان شگفتی ام صد برابر 
ش��د. برای مدت کوتاهی احساس کردم در مدرسه ای ژاپنی قرار دارم. 
فضای مدرس��ه بسیار شاد، جذاب و با سلیقه نظم یافته بود. همه چیز 

حساب شده در کنار هم قرار داشت.
خوش��امدگویی آقاي خالدي، معاون � آموزگار مدرس��ه، مرا از رویا 
خارج کرد. ایشان پس از سالم و خوشامدگویی ما را به داخل کالسش 

راهنمایی کرد.
چیدم��ان صندلی ها به گون��ه ای بود که هر پای��ه فضای مجزایی 
ب��رای خود داش��ت و دانش آموزان آن پایه به ص��ورت گرد، دور میزها 
نشس��ته بودند. چهار نفر پایة اول، دو نفر پایة دوم، چهار نفر پایة سوم 
و س��ه نفر پایة چهارم بودند. این کالس، پایة پنجم نداشت. هر پایه ای 
مشغول فعالیت مخصوص به خود بود. معلم کالس، آموزش در هر پایه 
را به صورت بازی های جالبی تنظیم کرده بود تا همة گروه های کالس 

بتوانند بدون مزاحمت به کار خود مشغول باشند.
س��اعت حدود 11 صبح بود و فرصت کم. با وجود جذابیت کالس، 
ترجیح دادیم فعالیت آن روز را آغاز کنیم. با در نظر گرفتن توانمندی های 
خ��اص آقاي خالدی تصمیم گرفتی��م کل اجرای آن روز را به ایش��ان 
بس��پاریم. او از معلمان جوانی اس��ت که با تجربة شش ساله در آموزش 

چند پایه، خالقیت و ابتکار عمل زیادی در کارش ایجاد کرده است.

تعریف فعالیت
برایش��ان هدفم��ان را این گونه ش��رح 
دادی��م: می خواهیم به کارگیری همة پایه ها 
را در آم��وزش تلفیق��ی دروس تجربه کنیم. 
موضوع باید بومی و س��اده و کاربردی باشد. 
برای نمونه، ما تعدادی مهمان هستیم که به 

روستای شما آمده ایم.
1. دانش آموزان به کمک ش��ما در حیاط 
مدرس��ه فضایی برای ما می سازند )طراحی 

شکل و محاسبة اندازه و مساحت آن(.
2. برای پذیرایی آتش درس��ت می کنند و 

چای آماده می کنند )مهارت های زندگی(.
3. داخ��ل اتاقی که س��اخته ش��ده، برای 
م��ا ناهار آماده می کنن��د و با هم نوش جان 
می کنیم )شمارش، تقسیم، بهداشت تغذیه، 
آداب غذا خوردن و توجه به نعمت های الهی(.
4. محص��ول اصل��ی روس��تا را ک��ه میوة 
سیب است کاماًل معرفی می کنند )شناخت 

بخش های مختلف درخت و میوة سیب(.
5. گزارشی بنویسند و ضمن آن روستای 
چه��ل آس��یاب را معرفی کنن��د )نگارش یا 

نقاشی(.
6. دانش آم��وزان آن چه را نوش��ته اند، به 

صورت شفاهی ارائه و بیان کنند.
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تقسیم ناهار
ظهر بود و جمعی از بزرگان روستا که از آمدن مهمان 
به مدرسه خبردار شده بودند، به مدرسه آمدند و از آموزگار 
خواس��تند ما را برای ص��رف ناهار به خان��ة اهالی ببرد. ما 
س��پاس گزاری کردیم و گفتیم که می خواهی��م ناهار را با 

بچه ها بخوریم و ناهار بخشی از فعالیت کالسی مان است.
ب��ا دیدن نان، پنیر، خیار، گوجه و گردو گفتند: این که 
ناهار نمی شود. توضیح دادیم انتخاب این ناهار دلیل خاصی 

دارد.
کمی بعد برای ما نان داغ تازه و پنیر بس��یار خوشمزة 
محلی فرستادند. جای همة شما خالی بود!! در این مرحله، 
آموزگار با دادن توضیحات بهداش��تی، از بچه ها خواس��ت 
دستان خود را بشویند و برای شمارش و تقسیم مواد غذایی 

آماده شوند.
این مرحله نیز با مشارکت همة پایه ها و به زیبایی هر چه 
تمام تر انجام ش��د. همه با هم، پس از سپری کردن فعالیتی 
طوالنی، مش��غول خوردن ناهار ش��دیم. ناهارمان به حدی 

خوشمزه بود که دلمان نمی خواست احساس سیری کنیم.
بعد از ناهار، تا ما آمادة بخش بعد شویم و نماز بخوانیم، 
بچه ه��ا به خانواده های خود اط��الع دادند که ظهر به خانه 
برنمی گردن��د و تا حدود عصر کارش��ان در مدرس��ه طول 
می کشد؛ یک بازی محلی که همه با هم به کمک آموزگار 

اجرا کردند. 
برای معرفی محصول اصلی روس��تا � »س��یب« � مدیر 
مجتم��ع، آقای حس��ین نژاد، با تالش و پی گی��ری فراوان، 
تعدادی از س��یب های سال گذش��ته را که اهالی روستا در 
خانه هایشان به روش محلی نگه داری می کردند تهیه کردند 
و آن ها را به یک درخت س��یب متصل کردیم تا سه بخش 

آخر فعالیت را اجرا کنیم.
اتصال سیب ها به درخِت بدون برگ برای بچه ها مورد 

توجه بود و جمله های جالبی دربارة آن ها گفتند:
 باد آمده و همة برگ ها را برده است.

 تابستان نشده، یکدفعه پاییز آمده است.
و از این قبیل جمله ها که از توجه بسیار زیاد بچه ها به 

محیط اطرافشان نشان داشت.
دوباره بچه ها به تناسب پایه های تحصیلی خود درگیر 
موض��وع ش��دند. معلم با س��ؤاالتی، مطالبی را ک��ه دربارة 
بخش های ی��ک درخت و میوه در درس علوم خود خوانده 
بودند مرور کرد و از ایشان خواست هر کس سیبی از درخت 

بچیند و با خود به کالس ببرد

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

بخش دوم فعالیت
آموزگار از بچه ها پرس��ید که برای درس��ت کردن آتش چه چیزهایی الزم است؟ بچه ها با زبان 
کردی و محلی وسایل الزم را شمردند و با اشارة معلم برای جمع آوری آن ها پخش شدند. دو نفر از 

دانش آموزان نیز به خانه رفتند تا به تعداد مناسب لیوان و کتری آب بیاورند.
باد شدید، آرامش و سکون را از بین می برد. تصورمان این بود که با وجود 
این باد، آتش درست کردن محال است. اما اتفاقاً آموزگار و بچه ها از جهت 
وزش باد کمک گرفتند و با مهارت آتش درست کردند. البته انتخاب گیاهان 
و چوب های خشک مناسب هم تأثیرگذار بود. کتری را روی آتش قرار دادند 
و تا جوشیدن آب، نعمت های الهی را یاد کردند که اگر خدای مهربان، این 

همه به ما نعمت نداده بود، نمی توانستیم خوب و راحت زندگی کنیم.
در این هنگام، ناگهان، کفش دوزی روی دس��ت معلم نشس��ت. معلم 

بچه ها را به مشاهدة دقیق کفش دوز دعوت کرد.

ایجاد فرصت های مناسب 
و استفادة بهینه از آن، 
مهارت خاصی بود که 
ایشان داشت. در طول 
انجام فعالیت، ارتباط 
خوب و مناسبی بین همة 
اجزا برقرار بود تلفیق 
دروس به این صورت، 
معنای اصلی خود را به 
دست می آورد. شما 
نمی توانید درس را مجزا 
از هم بیابید

ایجاد فرصت های مناسب و استفادة بهینه از آن، مهارت خاصی بود که ایشان داشت. در طول انجام فعالیت، 
ارتباط خوب و مناس��بی بین هم��ة اجزا برقرار بود تلفیق دروس به این صورت، معنای اصلی خود را به دس��ت 

می آورد. شما نمی توانید درس را مجزا از هم بیابید.
پس از ساختن اتاق و درست کردن آتش و چای، بچه ها اتاق را جارو کردند و ما را به نشستن دعوت کردند. 
ما مشغول عکاسی و فیلم برداری از این لحظات ناب و جالب بودیم. بنابراین، از ایشان خواستیم خودشان در اتاق 

بنشینند تا ما هم به آن ها ملحق شویم.
با چهره ه��ای زالل و مهربان، به آموزگار گفتند که اول باید مهمان وارد 

این جا  ش��ود.  ات��اق 
ب��ود ک��ه اش��ک در 
چشمانمان حلقه زد. 
پاسخ  نمی دانس��تیم 
ای��ن هم��ه صف��ا و 
چگونه  را  خلوصشان 

بدهیم؟
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با خاطرات شیرین به جا مانده از کالس های چند پایة استان آذربایجان غربی، دلمان می خواست به هر جا که سفر می کنیم، سراغی از 
کالس های چند پایه شان بگیریم. در سفرمان به شهرستان »کالت« در شمال شرقی کشور، از مسئول عشایری خواستیم مدارس چند پایة 

اطراف را به ما معرفی کنند. به این ترتیب، گذرمان به روستای مرزی »ارچنگان« و دبستان شهید باقرپور افتاد.

همراه با گوسفندان
روستاي ارچنگان

درس 
شیرین 
ریاضي

 

دشتي 
روبه روي 

مدرسه

استفاده از 
اطالعات بومي 

در کالس

دانش آموزان 
طراح

ارزشیابي مستمر 
با روش ارائه

در کالس درس، هر پایه ای در جایگاه مخصوص خود 
قرار گرفت و با وس��ایلی که معلم در اختیارشان قرار داد، 

مشاهداتشان را دربارة درخت سیب و میوة آن نوشتند.
بچه ها ضمن معرفی روس��تا و محص��ول اصلی آن، 

موضوع سیب را نقاشی کردند. 
همان طور که در این بخش فیلم می بینید، مشاهدة 

دقیق آن ها، دقت نقاشی شان را افزایش می دهد. 
البته تعداد جمله ه��ای دانش آموزان پایة اول کمتر 
بود و نقاشی حجم اصلی گزارش آن ها را تشکیل می داد.

ارائة شفاهی در جمع، مهارتی است که دانش آموزان 
بای��د در کالس کس��ب کنن��د. در ای��ن می��ان، دیگ��ر 

دانش آموزان، مهارت شنیدنشان تقویت می شود.
بچه ها یکی یکی برمی خاستند و با لهجة شیرین 
کردی نوشته هایش��ان را می خواندند. بقیه هم 

آن ها را تشویق می کردند.
نمونه های جالبی از این نوشته ها را در همین صفحه 

مشاهده می کنید. 
به این ترتیب، فعالیت آن روز نیز حدود ساعت 4 بعد 

از ظهر به پایان رسید. 
با بچه ها خداحافظی کردیم، اما دلمان نمی خواست 
ترکشان کنیم. آن چنان در دلمان جای گرفته بودند که 
خاطرة ش��یرین آن روز هم چنان برایمان روشن و شفاف 

است.

ارائة شفاهی در جمع، مهارتی است 
که دانش آموزان باید در کالس 
کسب کنند. در این میان، دیگر 
دانش آموزان، مهارت شنیدنشان 
تقویت می شود

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی

شم ابتدايی
سفرنامة پاية ش

90



استفاده از اطالعات بومي در کالس
بچه ها دربارة گوسفند و بز اطالعات جالبی داشتند. متوجه شدیم پشم بزها را نمی چینند. بچه ها می گفتند اگر 
پش��م بزها چیده ش��ود، سرما می خورند و می میرند. دانش آموزان در گروه های خود به جمع آوری اطالعات از 
چوپان های عزیز مشغول شدند و پاسخ ها را به دقت یادداشت می کردند. در مراحل اولیه مشخص شد که هر 

گوسفند به طور متوسط بین 1 تا 2 کیلو پشم می دهد و فصل چیدن پشم ها بهار است.
این دانش آموزان نیز، ذهن فعال و خالقی داش��تند. حدود نیم س��اعت در این فضا، با این موضوع ملموس و 

کاربردی، به جمع آوری اطالعات پرداختند و پس از آن به کالس درس برگشتیم.
رویارویی دانش آموزان با مسائل کاربردی و بومی محل زندگی شان، بین زندگی واقعی و دانش و مهارتی که در 

مدرسه به دست می آورند، رابطة عمیقی برقرار می کند. در ضمن لذت یادگیری نیز افزایش می یابد.

درس شیرین ریاضي
بچه ه��ا پس از جمع آوری اطالعات، با بحث و تبادل در گروه، به طراحی مس��ئله پرداختند. 
سخت مشغول مسئله سازی بودند. توجه و انتخاب موضوعی که دربارة آن آگاهی و تجربة کافی 
داشتند، خودباوری شان را افزایش داده بود و با انگیزة خوبی درگیر موضوع شده بودند. جدیت 

و رضایت خاطر را می توانستید از چهره های شاد و آرامشان بفهمید.
حدود نیم س��اعت نیز درگیر مسئله سازی شدند. سپس مس��ئله هایی را که خود طرح کرده 
بودند، حل کردند. ش��اید به دنبال پاسخ این سؤال مهم هم بودیم که: چگونه می توان کالس 
ریاضی را ملموس و شیرین کرد، طوری که هر دانش آموز به فراخور موضوع زندگی اش از آن 

بهره ببرد.

رویارویی دانش آموزان با مسائل 
کاربردی و بومی محل زندگی شان، 

بین زندگی واقعی و دانش و 
مهارتی که در مدرسه به دست 
می آورند، رابطة عمیقی برقرار 
می کند. در ضمن لذت یادگیری 

نیز افزایش می یابد

دشتي روبه روي 
مدرسه

روبه روی دبس��تان، دشتی وسیع قرار داشت 
که گله های گوسفند آنجا استراحت می کردند و 

چوپانان به پشم چینی آنان مشغول بودند.
همان ج��ا تصمیم گرفتیم ب��ا ترکیب بحث 
نسبت و تناسب بچه های مدرسه را با این موضوع 
بومی درگیر کنیم. وارد مدرس��ه شدیم. آموزگار 
کالس هشت نفرة چهارم و پنجم، معاون مدرسه 
نیز بود. به اس��تقبالمان آمد و با برخوردی بسیار 
گرم، دربارة فضا و فعالیت های مدرسه توضیحاتی 

داد.
موض��وع را مطرح کردیم و پرس��یدیم: »آیا 
می توان دانش آموزان را برای جمع آوری اطالعات 
به دشت روبه رو برد؟« آیا چوپانان با ما همکاری 

می کنند و ما مزاحم کارشان نمی شویم؟
ایش��ان پاس��خ دادند: »خیر. ایشان استقبال 
هم می کنن��د. پدر یکی از دانش آموزان کالس از 
چوپانان است و خودش در آن جمع حضور دارد.«

همراه آموزگار به کالس رفتیم و ایشان ضمن 
معرفی ما از بچه ها خواس��تند که با ما همکاری 

کنند. 
بچه ها را با ترکیب پای��ه گروه بندی کردیم 
و توضیح دادیم ک��ه در موارد زیر اطالعات جمع 

کنند:
 تعداد گوس��فندان و بزهای این روس��تا چقدر 

است؟
 هر کدام از صاحبان گوسفندان چند گوسفند 

دارد؟
 با مشاهدة دقیق مراحل چیدن پشم، به دست 

آورید که پشم هر گوسفند چه میزان می شود؟
 با اطالعات جمع آوری ش��ده، مس��ئله بسازید. 
صاحبان گوس��فندان در مجموع چه میزان پشم 

به دست می آوردند؟
 با این پشم ها چه کار می کنند؟

 مقدار معینی پشم، چه مقدار نخ می دهد؟
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برای شروع پروژة ششم ابتدایی، از آنجا که به کتاب های این پایه دسترسی نداشتیم، به ناچار به کتاب های فارسی چهارم و پنجم دبستان 
متوسل شدیم. به نظرمان آمد اگر متن فارسی را با فعالیت های دیگر ترکیب کنیم، می توانیم طرح درس تلفیقی خوبی بنویسیم. هر کتاب 

فارسی دو درس آزاد دارد که نگارش آن به عهدة معلم و دانش آموزان کالس گذاشته شده است.
خانم نعیم پور معلمی بسیار توانمند و خالق در آموزش علوم و فیزیک است. به سراغ ایشان در مدرسة »راهنمایی فرزانگان 2« رفتم و 

خواستم کمکمان کند. ایشان هم، مثل همیشه، با خوش رویی پذیرفت. 

تاریخ در طبیعت
تهران، مدرسة راهنمایی دخترانة فرزانگان 2

فعالیت 
خالق

 

آغاز 
پروژة ششم

جست وجویي 
هوشمندانه

انتخاب 
فعالیت

دانش آموزان طراح
دانش آموزان در قالب گروهی، به ارائة شفاهی و شرح 
سؤاالتی که طرح شده بودند، پرداختند. حتی تعدادی از 
مسائلی را که طرح کرده بودند، پای تخته نوشتند تا همه 
آن ها را حل کنند. نمونه ای از مسئلة طرح شده را در زیر 

مشاهده می کنید.
در پایان کالس، ما نیز دربارة چیدن پشم گوسفندان 
اطالعات خوبی به دست آوردیم و ایشان را تشویق کردیم 

تا به این روند مسئله سازی و حل آن ادامه دهند. 
ب��ا گرفتن عکس یادگاری، روس��تا و اهالی باصفای 

ارچنگان را ترک کردیم.

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی

شم ابتدايی
سفرنامة پاية ش

94



انتخاب فعالیت
آخرین مورد � بازیافت کاغذ �  به س��ادگی اجرا می ش��د. براس��اس آن، خانم 
نعیم پ��ور طرحی 70 دقیقه ای  طراحی کرد تا در کالس اول راهنمایی خود اجرا 

کند.
برنامه ریزی اجرایی و زمان بندی کار را مش��خص کردیم. وس��ایل مورد نیاز 
)تعدادی برگة روزنامه، چسب چوب، نشاسته و قالب  برای خمیر کاغذ( را مشخص 

کردیم و قرار شد هرکس، چند وسیله را به کالس بیاورد.
بقیة وسایل نیز در آزمایشگاه مدرسه موجود بودند. در برگزاری این کار خانم 

نظری نیا مسئول آزمایشگاه فیزیک خیلی کمکمان کرد.
روز موعود، بچه ها به آزمایش��گاه آمدند و خانم نعیم پور، فعالیت را برایش��ان 
تعری��ف کرد. کاربرگ های��ی را که به این منظور آماده کرده بود، در اختیارش��ان 
قرار داد تا به صورت گروهی مطالعه کنند و به س��ؤال ها پاس��خ دهند. بچه های 
این مدرس��ه همواره برای برگزاری کالس فیزیک به این صورت، آموزش دیده اند 
و در فعالیت های گروهی به خوبی مشارکت می کنند. البته نقش معلم در دادن 
آزادی عمل به دانش آموزان در کالس های عملی در چارچوب های تعريف 
شده در برگزاری کالسی فعال و مفيد تأثير بسزايی دارد و خالقيت عملی 

آن ها را باال برد.
از دانش آموزان خواس��ته شد پس از پاسخ دادن به بخش مقدماتی، »راه های 
استفادة دوباره از کاغذهای باطله را نیز بنویسند. البته سعی کنند روش هایی که 
معرفی می کنند، متنوع باش��د«. در این مرحله، دانش آموزان برای فعالیتی عملِی 

پیشنهادی آماده شده بودند.
در طراحی فعالیت های عملی، درگیر شدن ذهن با موضوع 
به انجام خوب فعالیت کمک می کند. بهتر است با طرح چند 
پرسش یا مربوط کردن آن به تجربه های قبلی دانش آموزان، 

بستری مناسب برای آغاز فعالیت فراهم سازیم.
طبق دستورالعمل، دانش آموزان کار را شروع کردند 
و ضم��ن انج��ام آن، راهنمایی های الزم معل��م نیز به 

کمکشان آمد تا کار را ساده تر انجام دهند.
در آخ��ر خمی��ری را ک��ه آماده ش��ده ب��ود، به 
صورت ه��ای متفاوت پهن کردند و از آن ش��کل های 

متنوعی درآوردند.
پیشنهادهای بچه ها در چند قالب مطرح شد:

 ساخت کاله
 ساخت ماسک

 تولید مقوا
 تهیة واحدهای کوچکی از مقوای فش��رده که 

بتوان
 از آن به عنوان آجرهای ماکت استفاده کرد.

 تهیة آت��ل مثاًل برای گچ گرفتن انگش��ت 
شکسته

نمونه هایی را در عکس ها می بینید.

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

فعالیت خالق
اين فعاليت سـادة تكرارپذير که در هر 
فضا و زمانی قابل انجام است، خالقيت را در 
بچه ها به خوبی پرورش می دهد. طرح چنين 
فعاليتی کالس درس را پويا می سازد و توجه 
ايشـان را به داشـتن محيط زيستی پاک و 

سالم معطوف می سازد.
با س��پاس گزاری ویژه از خان��م نعیم پور که 
با همکاری خوبش��ان، وقت کالسش��ان را نیز در 
اختیار ما قرار دادن��د و خوش حال از اینکه اولین 
طرح ویژه نامة ششم با موفقیت انجام شد، مدرسة 

راهنمایی فرزانگان 2 را ترک کردیم.

در طراحی فعالیت های عملی، درگیر 
شدن ذهن با موضوع به انجام خوب 

فعالیت کمک می کند. بهتر است با 
طرح چند پرسش یا مربوط کردن آن به 
تجربه های قبلی دانش آموزان، بستری 
مناسب برای آغاز فعالیت فراهم سازیم

جست وجویي هوشمندانه
قرار شد دربارة انتخاب موضوعی فکر کنیم که قابلیت های زیر را داشته باشد:

 بتوان در قالب داستان، یک متن درسی فارسی برای آن نوشت.
 کاری عملی برای کالس علوم تعریف کند.  طوری که ساده و در همة کالس های علوم اجرایی باشد.

 با دروس تاریخ،  جغرافیا، ریاضی، هنر و دینی ارتباطی داشته باشد.
 تا حد امکان، موضوع ایرانی و بومی باشد.

 با محیط زیست مرتبط باشد.

آغاز پروژة ششم
با انجام دادن این فعالیت، پروژة ویژه نامة ششم کلید می خورد. طبیعی بود 
که زم��ان زیادی صرف کنیم تا قالب معینی برای��ش تعریف کنیم. این یکی از 
مهارت های این معلم خالق است که با ذهن باز و شفاف خود، توانایی هم فکری 

و همکاری در این زمینه را به خوبی برقرار می سازد.
با خانم نعیم پور جلسه گذاشتیم. جلسة اول با مشخص کردن تکلیف منزل 

و تاریخ جلسة بعد به پایان رسید.
جلس��ة بعد با پیشنهاد درسی با عنوان کاغذ مواجه شدیم. خانم نعیم پور با 

جست  وجوی ساده در اینترنت مطالبی را از چند سایت انتخاب کرده بود.
مطالب انتخاب ش��ده و داستان تاریخ کاغذ آنقدر برایمان جالب بود که در 

انتخاب موضوع کاغذ مصمم شدیم.
نوبت آن بود که قابلیت تلفیق را در این موضوع بررسی کنیم:

 یک داستان دربارة سیر تاریخی صنعت کاغذ که اسم تاریخی آن »کاکتز« 
بود، تدوین کنیم؛ )متن داستان، در صفحة آخر همین بخش آمده است(

 به بحث زیست محیطی کاغذ در کالس علوم بپردازیم که ساالنه چه تعداد 
درخت برای تبدیل به کاغذ قطع می شود؛

 مفهوم مصرف سرانة کاغذ را تعریف کنیم )ارتباط با درس اجتماعی(؛
 داستان تاریخی پاپیروس را به عنوان تحقیق معرفی کنیم تا دانش آموزان 
بفهمند که صنعت کنونی کاغذ به داستان پاپیروس ربطی ندارد )به عنوان موضوع 

درس تاریخ(؛
 کارخانة تولید کاغذ در مازندران را معرفی کنیم که ساالنه حجم زیادی از 

کاغذ کتاب های درسی را تأمین می کند )ارتباط با درس جغرافی(؛
 در زنگ هنر کاردس��تی های کاغذی با کاغذهای مصرف ش��ده بس��ازیم 

)ارتباط با درس هنر(؛
 ط��ول و ع��رض کاغذ دفتر را با خط کش و به ط��ور دقیق اندازه بگیریم. 
قطر هر برگ کاغذ و مساحت آن را نیز محاسبه کنیم. در آخر محاسبه کنند با 
مساحت تمام برگه های دفتر علومشان، چه بخشی از حیاط مدرسه را می توانند 

بپوشاند )ارتباط با درس ریاضی(؛
 راه های مصرف صحیح و راهکارهای مناس��ب استفاده از کاغذ به منظور 

پرهیز از اسراف را بررسی کنیم )ارتباط با درس هدیه های آسمان(؛
 بازیافت کاغذ را به عنوان کاری عملی و ساده، مطرح کنیم.

شم ابتدايی
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اجرای فعالیت های پژوهشی به دانش و مهارت هایی نیاز دارد که با مفاهیم دروس مدرسه ای مرتبط هستند. اگر این فعالیت ها در حین 
آموزش دروس انجام شوند، آموزش های ارائه شده نیز معنادار خواهند شد. فعالیت بازیافت کاغذ را پیش از این در یکی از کالس های اول 
راهنمایی در مرکز آموزشی فرزانگان 2 تهران اجرا کرده بودیم. بخشی از این فعالیت در آزمایشگاه فیزیک اجرا شده بود. اما نظر گروه بر آن 
بود که همین فعالیت را در هر مدرسه ای با هر امکاناتی می توان اجرا کرد. بنابراین، با همکارانمان در استان خراسان جنوبی هماهنگ کردیم 
و به مدرسه ای در روستای امیرآباد بیرجند رفتیم. به نظر ما برای انجام هر نوع فعالیت علمی و آموزشی، تنها امکاناتی که وجود آن ها ضروری 

است، دانش آموزانی فعال، باانگیزه و پرشور و نیز معلمانی عالقه مند و باانگیزه است. 

پژوهش در کالس درس
روستای امیرآباد بیرجند

بیایید بازی 
کنیم!

 

زنگ 
تفریح

فعالیت های 
ریاضی

پژوهش 
در ادبیات!

سفرنامة 
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فعالیت های ریاضی
ادامة فعالیت را در کالس ریاضی به همراه دبیر ریاضی شان پی گرفتیم. در کاربرگ ها از دانش آموزان 

خواسته بودیم فعالیت های زیر را انجام دهند:
 تعیین کنند با برگ های هر دفتر صدبرگ چه مساحتی را می توان پوشاند؟

 مقدار مصرف ساالنة کاغذ خود را به صورت تقریبی محاسبه کنند.

بار دیگر دانش آموزان فعالیت گروهی را ش��روع کردند. برای فعالیت اول، ابتدا باید ابعاد 
یک دفتر را با خط کش اندازه می گرفتند و با ضرب کردن طول و عرض آن، مس��احت 
هر برگ دفتر را بر حسب سانتی مترمربع به دست می آوردند. دانش آموزان می توانند با 

راهنمایی معلم خود، مساحت را برحسب مترمربع نیز به دست آورند.
برای فعالیت دوم، آن ها را راهنمایی کردیم تا مقدار مصرف ساالنة کاغذ را برای یکی از 
اعضای گروه تخمین بزنند. به این ترتیب که ابتدا فهرستی از دفترها و کتاب های درسی، 
کتاب های غیردرس��ی، مجالت و روزنامه هایی که در طول یک سال تحصیلی استفاده 
می کنند، تهیه کنند و سپس مقدار کاغذ هر کدام را برحسب تعداد برگ، در جلوی آن 
یادداشت کنند و در نهایت همه را با هم جمع بزنند. دانش آموزان معموالً تعداد برگ های 
دفترهای خود را می دانند، تعدادی از کتاب هایشان هم همراهشان بود. با تقسیم کردن 
عدد صفحة آخر بر 2، تعداد برگ های کتاب ها را نیز به دست آوردند. با راهنمایی های 
معلم، دقت بیشتری کردند و تعداد برگ های جلد کتاب را نیز به حساب آوردند. تعداد 
برگ های کتاب هایی را که نداش��تند، با مقایسة آن ها با کتاب های دیگر، تخمین زدند. 
ممکن است دانش آموزان عالوه بر روزنامه و مجله، بسته  بندی های کاغذی مواد غذایی 
مصرفی شان را نیز در محاسبة خود وارد کنند. در این صورت می توانند با راهنمایی های 
معلم، مقدار کاغذها را برحسب اندازة تقریبی آن ها نسبت به برگ کاغذ و دفتر معمولی، 

تخمین بزنند.

 دانش آموزان عادت کرده اند خیلی زود به جواب برس��ند. بنابراین، هنگام پاسخ 
دادن به سؤال هایی که نیاز به تخمین زدن دارد، عجله می کنند. در این مواقع، آن ها را به 
دقت بیشتر دعوت می کردیم. یکی از راه هایی که می تواند آن ها را مجبور به فکر کردن 
بیشتر کند، کار گروهی است. از دانش آموزان می خواستیم با هم مشورت کنند و دربارة 

راه رسیدن به جواب، همدیگر را قانع کنند.

سفرهایمان به نقاط گوناگون کشور و به تجربه درآوردن این فرض، به ما ثابت کرد که هیچ 
نقطه ای از کش��ور از این نظر محروم نیس��ت! دانش آموزان خوب کالس اول راهنمایی مدرسة 

پسرانة »فاطمه صغری رخشانی« در روستای امیرآباد بیرجند از این قاعده مستثنا نبودند.

پژوهش در ادبیات!
در ب��دو ورود ب��ه کالس، روی خ��وش 
دبیر ادبیات پذیرای ما شد. چه اتفاق خوبی! 
فعالیت مورد نظر ما با خواندن متنی دربارة 
کاغذ آغاز می ش��د. برای انجام فعالیت الزم 
ب��ود کالس را گروه بن��دی کنی��م. به معلم 
کمک کردیم تا بدون تغییر جای نیمکت ها، 
کالس را به گروه های چهار نفری تقس��یم 
کن��د. خوش��بختانه کالس 28 نف��ر بود و 
می توانستیم 7 گروه 4 نفری داشته باشیم. 
البت��ه کالس یک نفر غایب داش��ت که اگر 
حاضر بود یک��ی  از گروه ها باید پنج نفری 

کار می کرد.

روان خوانی
به هر گروه یک نسخه از کاربرگ شامل 
متن درس و فعالیت های آن ارائه کردیم و از 
دبیر ادبیات خواستیم به شیوة تدریس خود، 
متن درس کاغ��ذ را در کالس درس بدهد. 
معلم متن را به نسبت گروه ها تقسیم کرد و 
از آن ها خواست یک نفر از هر گروه قسمت 
مربوط به خ��ود را در کالس روخوانی کند. 
سپس دانش آموزان هر گروه دربارة مفاهیم 
و اصطالحات متن به گفت و گو پرداختند. در 
پایان، معلم از دانش آموزان هر گروه خواست 
یک نف��ر را به نمایندگی انتخاب کنند تا او 
نتیجه گیری گروه از متن درس را در کالس 

عنوان کند.
نتایج در کالس به صورت جمعی مورد 
بحث و گفت و گو قرار گرفت. ما نیز مجموعة 
کالس را در رس��یدن به نتیجه گیری کلی 
همراهی کردیم. در این قسمت به طور ویژه 
روی مفهوم »مصرف سرانة کاغذ« بحث شد. 
برای روشن ش��دن این مفهوم از مثال های 
دیگری چون »مصرف سرانة نان« و »مصرف 

سرانة آب« کمک گرفتیم.

زنگ تفریح
زنگ ادبیات به پایان رسید. دانش آموزان 
وقت��ی فهمیدن��د پس از زن��گ تفریح و در 
س��اعت بعد هم این فعالی��ت  ادامه خواهد 
داشت بسیار خوشحال شدند؛ چون ساعت 

بعد ریاضی داشتند!
برحس��ب اتف��اق، فعالی��ت م��ا نیز به 
قس��مت های اندازه گیری و محاسبه رسیده 

بود!

برای بحث دربارة تأثیر چیدمان 
کالس و گروه بندی آن، می توانید به 
پیوست1مراجعه کنید
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روستای سرسبز و باصفای ایده لیک با رودخانة پرآبش، امکان کشت و زرع، به خصوص شالی کاری را در زمین های آن فراهم کرده است.
وجود کوه های بلند و دامنه های س��بز اطراف این روس��تا، باغ داری و دام داری را نیز رونق خوبی بخشیده است. برای طراحی درسی با 
ترکیب طبیعت، ریاضی و هنر به این روستا سفر کردیم تا از شرایط فوق العادة آن بهره ببریم. شعار ما این است که محرومیت را ما می سازیم. 
در هر محیطی می توان با طبیعتی که خدای مهربان در اختیار اهالی آن قرار داده است، کالسی به وسعت طبیعت برگزار کرد و از طبیعت 

الهام گرفت و بهره برد.

کالسي بر فراز قله
روستای ایده لیک

 شکل گرفتن
مسئله

 

لمس ریاضي 
در طبیعت

مدرسة پنهان 
زندگي

طراحي از 
روستا

حاال وقت 
بازیافت کاغذ است!

دانش آم��وزان ب��ا اهمیت کاغذ آش��نا 
شده اند و نسبت به مصرف صحیح آن نگرش 
پی��دا کرده اند. از طرف دیگ��ر می دانند که 
ه��ر کدام از آن ها در طول یک س��ال چقدر 
کاغذ مصرف می کنند. چه خوب اس��ت این 
کاغذها به جای دور ریخته ش��دن بازیافت و 
دوباره استفاده شوند. به حیاط مدرسه رفتیم. 
دانش آموزان هر گروه در حیاط دور هم حلقه 
زدند. به هر گروه یک کاسه، یک لیوان یکبار 
مص��رف و دو برگ از صفحات آگهی روزنامه 
دادیم. دانش آموزان باید روزنامه ها را ریزریز 
ُخرد و مقداری آب به آن ها اضافه می کردند 
و با چنگ زدن، به شکل خمیر درمی آوردند. 
مقداری چسب چوب و نشاستة خیس خورده 
به  خمیره��ا اضافه کردی��م و دانش آموزان 
همچنان به ورز دادن ادامه دادند. خمیر کاغذ 
را پس از آماده شدن روی سطح یک کیسة 
نایلون��ی پهن کردند و گذاش��تند در آفتاب 
خشک ش��ود. حال هر گروه یک قطعه مقوا 
خواهند داشت که خودشان درست کرده اند!

از  دانش آموزان می توانند  پيشـنهاد! 
خمیر به دس��ت آمده برای درس��ت کردن 
اش��یای گوناگون اس��تفاده کنند و یا آن را 
به ش��کل های دلخ��واه قالب بزنن��د و یا هر 
خالقیتی که به ذهنشان می رسد، ارائه دهند.

بیایید بازی کنیم!
س��اعت آخر زنگ قرآن ب��ود. به همراه 
دانش آم��وزان و دبی��ر ق��رآن ب��ه نمازخانه 
رفتیم. البته نه ب��رای درس قرآن، بلکه این 
ب��ار برای بازی! بازی به ای��ن صورت بود که 
هر گ��روه چهار نفری به دو گ��روه دو نفری 
تقسیم شد. دس��تان دانش آموزان را دوبه دو 
به هم بس��تیم: دس��ت راست یکی به دست 
چپ دیگری! به این ترتیب هر گروه دو نفری 
فقط می توانس��تند با دو دس��ت کار کنند. 
ب��ه هر دو نف��ر، یک برگ کاغ��ذ A4 باطله 
دادیم تا با آن یک موش��ک درست کنند. به 
این ترتیب ه��ر دو نفر ناچار بودند برای این 
همکاری با هم هماهنگ ش��وند. اگر فرصت 
بیشتری در اختیار داشتیم، می توانستیم یک 
سازة پیچیده تر کاغذ و تا )اوریگامی( به آنان 
آم��وزش دهیم تا هر گروه چهار نفری با هم 
در س��اختن آن همکاری کنند، البته فقط با 

چهار دست!

گزارشگران جوان!
در پای��ان از دانش آموزان خواس��تیم از 
فعالیت های خود در این روز گزارش��ی تهیه 
کنن��د و در کالس ارائه دهند. دانش آموزان 
به نکات جالبی اش��اره کرده بودند. برخی از 
گزارش هایش��ان را می توانید در قسمت زیر 

مالحظه کنید.
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تجربـة حيرت آور و جالبی بود! توصيه می کنـم حداقل يک بار اين کار جالب را 6
تجربـه کنيد! القصه، از دانش آموزان کالس پرسـيدم: »آيا می دانيد چه نسـبتی از 
زمين های روستای شما، شالی کاری است و چه مقدار باغ و چه مقدار منزل مسكونی؟«
جالب اينجاست دانش آموزانی که بارها و بارها بر فراز تپه ها رفته و چشم انداز 

روستا را از آن باال نگريسته اند، هيچ وقت به اين موضوع توجه نكرده بودند.

مسیر هموار زندگي
رفتیم و رفتیم و رفتیم تا به نوک کوه رسیدیم. این هم تجربة جالبی بود. بچه ها 
س��بک و راحت این راه را می رفتند. ظاهراً از وقتی چش��م به این دنیا گذاش��ته اند 
تاکنون، راه هموار زندگی شان این گونه بوده است. حدود 5:30 بعدازظهر، باالی یکی 
از مرتفع ترین نقاط روستا، کالس درس را به همراهی آقای طاهری، آموزگار کالس، 

تشکیل دادیم. مشاهدة منظرة روستا از آن ارتفاع واقعاً جالب و دیدنی بود.

شکل گرفتن
مسئله

بنابراین، مسئلة جدیدی که همین جا 
شکل گرفت، این بود که به باالی نقطه ای 
در روس��تا برویم و از آنجا منظرة روستا را 

مشاهده کنیم و طرحی از آن بکشیم.
بچه ها باالی کالته را پیشنهاد دادند. 
م��ا هم که خیلی در جری��ان نبودیم آنجا 
کجاس��ت، پذیرفتیم و مع��اون و آموزگار 
کالس هم ب��رای اولیا رضایت نامه تنظیم 
کردند و قرار س��اعت 4 بعدازظهر آن روز 

را گذاشتیم.
س��اعت 4 بعدازظهر روز ش��نبه 16 
اردیبهش��ت ماه بود. بچه ها با شور و شوق 
ف��راوان، همراه با کوله ای که در آن بطری 
آب قرار داشت، آماده بودند تا ما را به باالی 
کالت��ه ببرند. ما هم بی خبر از ارتفاعی که 
باید طی کنیم، با کلی اس��باب و اثاثیه به 

راه افتادیم!

تعریف مسئله
فعالیت تعریف شده برای دانش آموزان این گونه بود:

 تصویر روستا را از باال خوب مشاهده کنید.
 روی برگه ای که در اختیار دارید، تصویر روستا را بکشید.

سعی کنید ابتدا با خط کش، ابعاد متناسبی انتخاب کنید. می توانید با کمک هم گروهی های 
خود روش مناسبی برای این کار بیابید.

 آن را رنگ آمیزی کنید.
 چه بخش هایی در تصویر وجود دارد؟ 

)زمین های شالی، باغ، مسکونی، کوه، رود و...(
 با توجه به ابعادی که در نظر گرفته اید، نسبت تقریبی هر مکان را مشخص کنید. 

)سعی کنید با هم گروهی های خود روشی برای این کار پیدا کنید.(
 حال هر کدام را که دوست دارید حذف کنید. چه اتفاقی می افتد؟

اگر بخش حذف شده، دیگر در روستا وجود نداشته باشد، چه شرایط جدیدی اتفاق می افتد؟
 اگ��ر فق��ط بای��د ی��ک بخ��ش را انتخ��اب 

می کردید، کدام را برمی گزیدید؟
فرض کنید حدود ش��ش ماه می گذرد و فضای 
روس��تا با همین یک بخش س��پری می ش��ود. 
داس��تان کوتاهی بنویس��ید که ش��رایط جدید 

زندگی مردم روستا را توصیف کند.

لمس ریاضي در طبیعت
مفهوم نسبت و تناسب یکی از کاربردی ترین بخش های ریاضی در زندگی است. 
گرچه مفهوم ریاضی کسر، به شکل انتزاعی اش، برای بچه های ابتدایی کمی سخت و 
پیچیده است، اما در صورت ترکیب با بخش های گوناگون زندگی روزانه، بسیار ملموس 

و ساده می شود.
به کالس پنجم دبس��تان ش��هدای ایده لیک، که نوزده دانش آموز داشت، رفتیم. 
این کالس روستایی مختلط بود. در رابطه با فعالیت هایی که در روستا پس از ساعت 
مدرسه انجام می دهند گفت و گو کردیم. تعداد کمی شان کارهای کشاورزی و دام داری 
را به همراه پدر و مادر ها انجام می دادند. برای نمونه اکثرشان کار نشاء برنج و دوشیدن 
شیر گاو را انجام نمی دادند، در حالی که جالب توجه است بدانیم، در بعضی از مدارس 
دنيا، اين کارهای طبيعی را به عنوان فعاليت های فوق برنامه، برای دانش آموزان 

تعريف مي کنند و به آن ها آموزش می دهند.

فایده هاي مشارکت 
فرزندان در فعالیت هاي 

روزانه
مشارکت دانش آموزان در انجام فعالیت های روزانه 
همراه خانواده، فایده های تربیتی و آموزشی بسیاری دارد 

که به بخشی از آن ها اشاره می شود:
 آگاهی یافتن و درک برخورداری از نعمت های الهی

 مش��ارکت در زحمات زیادی که والدین برای گذران 
زندگی می کش��ند و به تبع آن پرورش روحیة قدردانی 

از والدین.
 پرورش روحیة مسئولیت پذیری

 باال رفتن خودباوری
 افزای��ش نظم و ترتیب در برنامه ریزی روزانه و تنظیم 

وقت برای امور روزانه
 افزای��ش س��رعت و دقت در هم��ة کارها به خصوص 

خواندن دروس
 داش��تن یا پیدا کردن زندگی هدفمند با هدف گذاری 

درست و اصولی

مدرسة پنهان زندگي
بنابرای��ن برخالف اینک��ه اولی��ای دانش آموزان و 
مدرسه تصور می کنند پرداختن به امور زندگی و ظاهراً  
غیردرس��ی، وقت دانش آموزان را ب��رای درس خواندن 
می گیرد، مشارکت در ادارة امور منزل، درس خواندن در 
مدرس��ة پنهان زندگی است و مهارت های زندگی را در 

آن ها افزایش می دهد.
یادگی��ری ارتباط برق��رار کردن بی��ن تجربه های 
ملموس گذشته و تجربه های حال آموزشی است. هر چه 
مخزن تجربه های گذشته پربارتر باشد، یادگیری بهتر و 
سریع تر اتفاق می افتد. آنچه امروزه در مدارس ما دیده 
می  ش��ود، کم رنگ ش��دن تجربه های زندگی روزانه در 
آموخته های دانش آموزان است. این امر هشداری است 
ب��رای ما معلمان تا بار دیگر ب��ه مفهوم واقعی یادگیری 
بازگردیم، تصورهایمان را تصحیح کنیم و با مش��ارکت 
دادن فرزندانمان در انواع فعالیت های اجتماعی، اقتصادی 
و خانوادگ��ی، مهارت های زندگ��ی را در آن ها پرورش و 

افزایش دهیم.
یکی از دانش آموزان کالس که چگونگی دوشیدن 
ش��یر گاو را می دانست، مس��ئولیت آموزش آن را به ما 
به عهده گرفت. عصر، هنگام دوش��یدن گاوهایشان، به 

منزلشان رفتیم.

یادگیری ارتباط برقرار کردن بین تجربه های ملموس گذشته و 
تجربه های حال آموزشی است. هر چه مخزن تجربه های گذشته 
پربارتر باشد، یادگیری بهتر و سریع تر اتفاق می افتد
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جایگاه واقعي هنر
اگر از آموزگاران محترم بپرسیم درس ریاضی مهم تر است 
یا هنر؟ انتظار ش��نیدن پاسخ ریاضی را داریم. در صورتی 

که درس ریاضی عین هنر و هنر عین ریاضی است.
مگر می توان س��یبی را طراحی کرد و به ابعاد و تناس��ب 

ریاضی آن توجهی نداشت!؟
مگر می توان س��یبی را طراحی کرد و با مش��اهدة دقیق 
درس علوم و بهره گیری از حواس پنجگانه در آن دخالت 

نکرد!؟
مگر می توان س��یبی را طراحی کرد و به آموزه های قبلی 

درباره نعمت های الهی توجه نکرد!؟
مگر می توان سیبی را طراحی کرد و داستان های آموزندة 
مادر و مادربزرگ دربارة این میوه مقوی را به یاد نیاورد!؟

مگر می توان سیبی را طراحی کرد و از خالقیت استفاده 
نکرد!؟

حال دوباره می پرسیم زنگ هنر مهم تر است یا ریاضی؟
همان طور که از نگارش و فارسی در همة دروس استفاده 
می کنی��م، در ش��یوه های نوی��ن و خ��الق آم��وزش، به 

بهره گیری از هنر و خالقیت نیاز مبرم داریم.
ج��ا دارد در این ب��اره تأملی وی��ژه کنیم و ب��ا بازنگری 
ش��یوه هایمان خود را به آموزه های س��ادة هنری مجهز 

سازیم.
اگ��ر خدای مهربان هنرمندانه خلقت را طراحی نمی کرد 
چه می شد؟ اگر این همه تنوع رنگ، طرح، شکل، جنس، 
اندازه و... وجود نداش��ت، آیا همه دچار افس��ردگی مزمن 

نمی شدند؟

بازسازي کالس هنر
شاید حتی بتوانیم کالسی را طراحی کنیم با موضوع اصلی هنر و همة درس ها را 
در قالب آن پیش ببریم؛ خصوصاً با دانش آموزان کوچک دورة ابتدایی که سراسر 

ذوق، حس و درک اند. آن وقت دیگر کودکی از مدرسه گریزان نخواهد بود!
و دانش آموزان روستایی نسبت به دانش آموزان شهری از این موهبت الهی بهرة 

فراوانی خواهند برد. امید که شکرگزار این فرصت ها باشیم.

شاهین در کالس
هوا کم کم روبه تاریکی می رفت. ش��اهینی از باالی سرمان عبور کرد که توجه 
هم��ه را به خود معط��وف کرد. ما هم این لحظة مهیج را ش��کار کردیم. این از 

فایده های برگزاری کالس در طبیعت است!!
بچه ها اطالعات خوبی دربارة این پرنده داش��تند. از ایشان خواستیم در فرصت 

مناسبی دربارة شاهین برایمان صحبت کنند.
تقریباً وقت به پایان رس��ید، در حالی که فقط بخش طراحی 
انجام شد. سؤاالتی دربارة نسبت بعضی از قسمت های نقاشی 

پرسیده شد. کارهای دانش آموزان را جمع کردیم.

تا ما وسایل خودمان را جمع کنیم. دانش آموزان به پایین کوه رسیده بودند!

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

اگر خدای مهربان هنرمندانه خلقت را 
طراحی نمی کرد چه می شد؟ اگر این همه 
تنوع رنگ، طرح، شکل، جنس، اندازه و... 
وجود نداشت، آیا همه دچار افسردگی 
مزمن نمی شدند

طراحي از روستا
طرح را در اختیار معلم قرار دادیم و از ایشان خواستیم خود کالس را پیش ببرد.

و ایشان این گونه آغاز کرد:
می خواهیم روس��تا را از این باال که بهتر دیده می شود، نقاشی کنیم. الزم نیست 
جزئیات و همة روستا را بکشید، چون روستا پراکنده است. یک بخش را انتخاب کنید 
و همان را بکش��ید. دانش آموزان مکان مناسبی را پیدا کردند، نشستند و مشغول کار 
ش��دند. با وجود اینکه بارها و بارها به این قسمت روستا آمده بودند، به نظر می رسید 

اولین بار است که با این دقت منظره را مشاهده می کنند.
کل فعالیت برای حدود 1/5 ساعت تعریف شده و برای بخش طراحی حدود نیم 

ساعت در نظر گرفته شده بود. اما طراحی بچه ها حدود 70 دقیقه طول کشید.

نمونه ای از طراحی دانش آموزان را در زیر می بینید. این که دانش آموز پایة پنجم 
بتواند طرح ساده و جامعی از مشاهداتش بکشد، انتظار زیادی نیست.

جایگاه بحث آن در کالس هنر اس��ت. هنر زبانی متفاوت برای بیان دقیق کتاب 
خلقت و طبیعت است. ابزاری که هنر به ما می دهد در همة زمینه های علمی توانمندمان 
می سازد. متأسفانه، غالباً زنگ هنر در مدارس به ویژه دورة ابتدایی، منزلة تفریح و وقت 

اضافی در نظر گرفته می شود و بیشتر به درس های دیگر اختصاص می یابد.

آنچه اتفاق افتاد آنچه پیش بینی می کردیم 
و انتظار داشتیم

تنها برای خط کشی از خط کش 
استفاده می کردند

دانش آموزان بتوانند از مقیاس 
سادة خط کش استفاده کنند.

همین طراحی ساده از روستا، برای 
اکثر دانش آموزان سخت و غیر 

ممکن بود.

بتوانند طرح ساده ای از آن چه 
می بینند بکشند.

از مفهوم نسبت و تناسب درک 
مناسب و کاربردی نداشتند.

مفهوم نسبت و تناسب را به صورت 
ساده در طراحی خود پیاده کنند.

هنر زبانی متفاوت برای 
بیان دقیق کتاب خلقت 
و طبیعت است. ابزاری 

که هنر به ما می دهد 
در همة زمینه های 
علمی توانمندمان 

می سازد
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مفهوم نسبت و تناسب را با دانش آموزان روستای ایده لیک کار کرده بودیم. این بار می خواستیم همان مفهوم را با رویکردی دیگر در 
مدرس��ه ای در ش��هر کالت اجرا کنیم. موضوعات کتاب های درسی را می توان در ارتباط با کاربردهای آن ها در زندگی روزمره تدریس کرد. 
به این ترتیب، عالوه بر آنکه دانش آموزان مفاهیم انتزاعی را بهتر درک می کنند، مهارت ها و نگرش های دیگری نیز فرا می گیرند که بسیار 
فراتر از آن چیزی است که در کتاب های درسی آمده است. قرار بود برای نسبت و تناسب، مساحت ساختمان مدرسه و محوطة حیاط آن را 
اندازه بگیریم و سپس نسبت مساحت فضای سرپوشیدة مدرسه را به مساحت کل آن به دست آوریم. اما بارش رحمت الهی مانع از آن شد 
که بتوانیم دانش آموزان را به حیاط ببریم. کالس درس ریاضی به ما نشان داد که فضای کوچک داخل کالس، ظرفیت آموزش درس های 

بسیار بزرگی را دارد.

اعتدال در زندگی با ریاضی
شهرستان کالت نادری

نتایج 
غیرمنتظره!

 

مترها 
آماده

کوتاه ترین 
و بلندترین!

نتیجه گیری 
تناسبی

تغییر فعالیت براساس 
ارزشیابي مستمر

با آقای طاهری هماهنگ کردیم روز بعد نیز فرصتی 
در اختیار ما قرار دهد. نتیجة فعالیت آن روز این بود که 
این طرح درس برای بچه ها س��نگین اس��ت و ارزشیابی 
مس��تمر کار به ما نش��ان داد که باید فعالیتی ساده تر و 
ملموس تر، متناس��ب با توانایی بچه ها، برایشان تعریف 

کنیم. 

طراحي مسئلة جدید
لذا مسئلة جدید این گونه 

طراحی شد:
با اندازه گیری ابعاد حیاط 
مدرسه و س��اختمان آن، طرح 
ساده ای از آن بکشند و نسبت 
مساحت ساختمان به کل زمین 

مدرسه را محاسبه کنند.
گروهی از دانش آموزان به 
کمک آموزگار خود ابعاد حیاط 
را با نخ ده متری اندازه گرفتند. 
سپس ابعاد ساختمان را اندازه 

گرفتند و طرح آن را در برگه کش��یدند )گر چه این بار نیز برایشان سخت 
بود!(.

خانم مرادی، دوست خوبمان که معرف این روستای بسیار زیبا به ما و 
از معلمان توانمند شهر مشهد، کالت و این روستا هستند، در آخر کالس به 
کمک ما آمدند و با بیان ساده و شیوة جالبی، مفهوم واحد سطح و مساحت 
و نس��بت آن را ب��رای بچه ها توضیح دادند. پس از آن همه با هم نس��بت 

مساحت ساختمان به کل زمین مدرسه را حساب کردیم.
گر چه طرح درس به صورتی که از قبل طراحی کرده بودیم اجرا نشد، 
ول��ی درس های زیادی از این کالس آموختیم و بار دیگر متوجه این نکته 
شدیم که راهکارهای اجرایی و عملی ساده در کالس درس تا چه اندازه افق 

دید و تفکر دانش آموزان را گسترده می کند.
ایدة نس��بت و تناسب برایمان جالب تر ش��ده بود. تصمیم گرفتیم در 

طراحی های بعدی باز هم از آن استفاده کنیم.

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی
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فعالیت دوم: ساعت ها تنظیم
وقت آن رسیده بود که به سراغ فعالیت دوم برویم.این بار هر دانش آموز برای خود جدولی از کارهای 

روزانه تنظیم کرد شامل پنج ستون: 
س��تون اول: عنوان کارها مانند: خواب، مدرس��ه، خوردن، بهداش��ت، تفریح، درس خواندن در خانه، 

عبادت و...
ستون دوم: ساعت هایی که روزانه به هر کدام از این امور اختصاص می دهند

ستون سوم: نسبت زمان مورد نظر به کل زمان روز یعنی 24 ساعت.
نکته: زمان ها را باید تا حد ممکن واقعی بنویسند و به هر حال، جمع زمان های هر ستون نباید از 24 

ساعت بیشتر یا کمتر باشد.

مسئله های برعکس
دانش آموزی با قد 150 س��انتی متر، نس��بت باال تنة خود به تمام قد را 0/3 به 
دست آورده است. در این صورت باال تنة او چقدر است؟ پاسخ 45 سانتی متر به 
دست آمد. از دانش آموز خواستیم کنار متر قرار بگیرد و 45 سانتی متر را از سر 
او به پایین نشان دادیم. اگر قرار بود این نسبت برقرار باشد، دانش آموز چه شکلی 

می شد؟ یکی از بچه ها پاسخ داد: بابا لنگ دراز!
در اینجا روش��ن شد که دانش آموز در محاسبه اشتباه کرده است. عدد 0/6 هم 
نمی توانست درست باشد، چون در آن صورت پاهای او باید به نسبت باال تنه اش 

بسیار کوتاه تر می شد!

کوتاه ترین و 
بلندترین!

در اینج��ا از کوتاه قدترین و بلند 
قدتری��ن دانش آم��وزان  کالس 
خواس��تیم پای تخت��ه بیایند و 
مس��ئله های خود را برای کالس 
حل کنند. نتیجه بس��یار جالب 
بود. این نسبت برای کوتاه قدترین 
دانش آم��وز 0/45 و ب��رای بلند 

قدترین دانش آموز 0/47 بود!

نتیجه گیری 
تناسبی

به نظر می رسد در آفرینش انسان 
تناسب خاصی رعایت شده است 
که اگر این تناسب به هم بریزد، 
اعتدال اندام او از بین می رود. در 
عالم خلقت، به ه��ر جا بنگریم، 
این اعتدال را می بینیم. اگر ما نیز 
مطابق این اعتدال زندگی کنیم، 
هماهنگی بیشتری با عالم هستی 

خواهیم داشت.

فعالیت اول: مترها آماده
س��اعت 9 صبح روز سه ش��نبه 19 اردیبهشت ماه وارد کالس پنجم دبس��تان پسرانة پیریان در 
شهرستان کالت نادری شدیم. آموزگار کالس، آقای قائمیان، ما را در کالس خود پذیرفت و فعالیت های 
پیشنهادی را به خوبی اجرا کرد. در ابتدا با همکاری ایشان دانش آموزان کالس را که 23 نفر بودند، 
به هفت گروه چهار نفری تقسیم کردیم. آقای قائمیان توضیح داد که قرار است هر دانش آموز نسبت 

قد باال تنة خود را نسبت به تمام قد 
خود به دست آورد. برای این منظور 
خط کشی 20 س��انتی متری و متر 
خیاطی 150 س��انتی متری را کنار 
دیوار کالس دنبال هم چس��باندیم. 
یک قطعه مقوای نازک هم جلوی آن 
روی زمین گذاشتیم تا دانش آموزان 
بدون کفش روی آن بروند و قد خود 
را اندازه بگیرند: یک ابزار اندازه گیری 

سادة قد!

همکاری گروهی 
در حل مسئله های فردی

گروه ه��ا به ترتیب از ابزار اندازه گیری اس��تفاده می کردند. ب��ه آن ها یادآوری 
کردیم باید عددی را که روی متر می خوانند، با 20 سانتی متر خط کش جمع بزنند 
تا قد واقعی به دست آید. اعضای گروه در اندازه گیری و یادداشت کردن قد یکدیگر 
با هم همکاری می کردند. برای اندازه گیری بلند قدترین فرد هر گروه، آقای قائمیان 
به آن ها کمک می کرد. نقش معلم به عنوان راهنما و تسـهيلگر آموزش در 
اينجا به خوبی مشهود بود. برای هر دانش آموز یک بار تمام قد و بار دیگر قد کمر 
به پایین را اندازه گرفتند. به این ترتیب، تمام دانش آموزان کالس اطالعات الزم برای 

ساختن مسئله های فردی خود را به دست آوردند.
مسـئله: باید ابتدا با کم کردن قد کمر به پایین از قد تمام، قد باال تنة خود 

را به دس��ت می آوردند 
و س��پس نس��بت ق��د 
ب��اال تنه به تم��ام قد را 
در  حس��اب می کردند. 
هر گ��روه، دانش آموزان 
برای حل مس��ئله نیز با 
هم مشورت و به یکدیگر 

کمک می کردند.

نتایج غیرمنتظره!
از دانش آموزان خواستیم نسبت های به دست 
آمده را در کالس عنوان کنند. بیشتر اعداد بین 0/4 
تا 0/5 بودند. اما در این میان برخی از دانش آموزان 
اع��داد متفاوتی را مطرح کردند. به طور مثال 0/3 یا 
0/6. از آن ها خواستیم اطالعات مسئله های خود را 
بگویند. اعداد را روی تخته نوشتیم و محاسبه کردیم:
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موضوع زراعت و کشاورزی موجب توجه به نقش آب در زندگی کشاورزان، مردم روستایی و به طورکلی همة مردم می شود. بنابراین، ما 
برای مطرح کردن اهمیت آب و نشان دادن جایگاه آن، سرزمین ورامین را انتخاب کردیم؛ سرزمین آفتاب و مردمانی که با تالش خود سال ها 
انواع سبزی و میوه را برای سفره های ما تولید کرده اند و آن ها را رنگین ساخته اند. بنابراین، ساعت 7 صبح روز شنبه 23 اردیبهشت ماه، از 

مقابل ساختمان دفتر انتشارات کمک آموزشی به سمت ورامین حرکت کردیم.  

انرژي با زبان شعر
شهرستان ورامین

ساخت 
فرفره 

فعالیت 
اول

فعالیت 
دوم

لیوان 
کاغذی 
باز شده

در ای��ن فعالی��ت دانش آموزان با ترکیب��ی از اعداد 
برحسب ساعت و دقیقه سروکار داشتند و تمرین خوبی 
برای کار با اعداد مرکب انجام دادند. پس از انجام محاسبات 
الزم از دانش آموزان خواستیم ستون های چهارم و پنجم 
را مانند دو ستون قبل پر کنند، با این تفاوت که این بار 
بدون توجه به برنامة روزانة خود، زمان هایی را که دوست 
دارند به انتخاب خود به هر کار اختصاص دهند، در ستون 
چهارم بنویسند و نس��بت های آن ها را به کل زمان روز 
در س��تون پنجم وارد کنند. در اینجا نیز جمع زمان های 

ستون چهارم باید دقیقاً 24 ساعت می شد.

بحث در کالس
از دانش آموزان خواس��تیم انتخاب ه��ای خود را در 
کالس مط��رح کنن��د و دربارة اینکه اگر ه��ر یک از این 
کارها به طورکلی حذف شود و یا به نسبت مورد نیاز برای 
آن وقت نگذاریم، زندگی ما به چه ش��کلی درمی آید، در 

کالس بحث شد.
پ��س از نتیجه گی��ری نهای��ی از آق��ای قائمیان و 
دانش آموزان خوب کالس ایشان خداحافظی کردیم، در 
حالی که خود نیز درس های زیادی از انجام فعالیت ها در 

کنار ایشان آموخته بودیم.

سفرنامة 
ش�ش�م 
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ترغیب دانش آموزان به کار گروهی: برخی از دانش آموزان به طور مستقل به سؤال ها جواب دادند. بعضی از 
گروه ها با توجه به مهارت های فردی شان سه سؤال را بین خود تقسیم کردند و جداگانه پاسخ دادند و در پایان 
پاسخ ها را با یکدیگر در میان گذاشتند. در گروهی دیگر، یکی فکر می کرد، دیگری می نوشت و سومی نقاشی 
می کشید. گروه هایی هم بودند که با هم سازش نداشتند، به همین دلیل برایشان توضیح دادیم که کار به لحاظ 
گروهی بودن ارزشمند است. توانمندی فردی هنگامی ارزش دارد که در نتیجة کار گروهی نمایان شود. بهتر 
است در انتها و برای نوشتن گزارش کار خود هر یک از افراد گروه از مهارت های خاص خود استفاده کند، ولی 

در کل کار را با هم فکری هم انجام دهند و به سؤاالت پاسخ دهند.

دانش آموزان با راهنمايي درست دبير به سمت کارگروهي سوق پيدا کردند.

یکی از دانش آموزان به وضو گرفتن با یک لیوان 
آب اش��اره کرد. بنابراین، از آن ها خواستیم حدس 
بزنند با چند لی��وان آب می توانند وضو بگیرند؟ در 
این مورد دانش آموزان نظرهای متفاوتی ارائه کردند. 
برخ��ی از آن��ان اذعان داش��تند که ش��یر آب را باز 
می گذارند و تا وضوی آنان تمام شود یک قابلمه آب 
هدر می رود. س��پس یکی از دانش آموزان داوطلب 
ش��د با لیوان کاغ��ذی آب در کالس  وضو بگیرد تا 
نتیجه را با هم مشاهده کنیم. با شگفتی بسیار سه 

نفر با همان یک لیوان آب وضو گرفتند!

بخش دیگر فعالیت، خواندن نوشته های گروه در حضور جمع بود. در 
این قسمت نیز داوطلب بسیار بود و فرصت محدود. بنابراین، نماینده ای 
از هر گروه پاس��خ های گروه به س��ؤال های مطرح ش��ده را ارائه داد. 
دانش آموزان خیلی ظریف به موضوع نگاه کرده بودند و این ش��گفتی 

ما را بیشتر کرد. تصاویر زیر دو نمونه از دست نوشته های آن هاست:

هر فعالیت مهارت هایی را در دانش آموزان تقویت می کند؛ مثل:
1. تفکر

2. بیان نظرات و یافته ها
3. مشورت                                                                                                   

4. نتیجه گیری گروهی
5. نگارش

6. ارائه در جمع

دانش آموزان با خواندن مطالب فرصت مطرح ش��دن در جمع را پیدا کرده 
بودند. حس رضایت درونی در نگاهشان به خوبی مشاهده می شد.

گزارش فعالیت اول
 برگه های سفیدی برای نوشتن در اختیار همه قرار گرفت. اعضای گروه با اشتیاق فراوان 
کاغذها را خط کشی و بحث و گفت وگو را آغاز کردند. گاهی با مداخله در کار گروه ها در جریان 
گفت وگوی ایشان قرار می گرفتیم و در مواقع الزم آن ها را راهنمایی می کردیم. برای مثال وقتی 
دیدیم دانش آموزان بیشتر به جنبه های نظری و محفوظات ذهنی شان می پردازند توجه آن ها 
را به همان یک لیوان آب س��اده و یا همان آبی که با آن کش��اورزی می کنند و کوزه های گلی 

می سازند جلب کردیم.

معلمان می توانند کلیشه های ذهنی دانش آموزان را از بین ببرند، برای مثال:
� همیشه نیازی نیست برگه های سفید را قبل از نوشتن خط کشی کنند.

� به جای اتکا به محفوظات ذهنی بهتر است لیوان آب را به دقت مشاهده کنند و به ارتباط 
کارهای روزانة خود با آن ها، فکر کنند.

شرح زمان بندی ردیف

معرفی گروه، بیان مسئله، توجیه 
دانش آموزان و گروه بندی آن ها

10 - 10:15 1

اجرای فعالیت توسط گروه ها و 
پاسخ دهی به سؤال ها

 10:15 - 10:45 2

ارائة نتایج کار گروه ها توسط 
نمایندة هر گروه

  10:45 - 11 3

اجرای گروهی فعالیت دوم 
)ساخت فرفره و آزمایش آن(

11 - 12 4

اجرای گروهی فعالیت سوم 
)لیوان کاغذی باز شده(  

 12 - 12:25 5

تمیز و مرتب کردن کالس  12:25 - 12:30 6

س��اعت ده صبح با لیوان های کاغذی و پارچ 
آب وارد کالس اول راهنمای��ی مدرس��ة دخترانة 
ام االئمه ش��دیم. درس ادبیات داشتند. خودمان را 
معرف��ی کردیم. به گرمی ما را پذیرفتند. تا دوازده 
و نیم که مدرس��ه تعطیل می شد، فرصت داشتیم 
با اج��رای برنامه های تلفیقی از عل��وم، ریاضیات، 
ادبی��ات و مانن��دآن، دانش آموزان را ش��اد کنیم 
و مهارت هایش��ان را افزای��ش دهی��م. زمان بندی 

فعالیت های مورد نظر ما به شرح جدول زیر بود:

با دانش آموزان دربارة شهر و محل زندگی شان 
وارد صحبت شدیم. دو تن از آن ها بسیار زیبا شهر 
و شغل اکثر مردمانشان را برایمان معرفی کردند. 
پ��س از آن دانش آموزان را گروه بن��دی کردیم و 
رفتیم سر اصل مطلب. برای هر گروه لیوانی از آب 
پر کردیم و روی میزش��ان قرار دادیم تا موضوع را 
برایشان عینی تر سازیم. سپس سؤاالتی را به این 

شرح مطرح کردیم:

 ی��ک لیوان آب در اختیار ش��ما ق��رار دارد، چه 
کاربردهایی برای آن می شناسید؟

 با این یک لیوان آب چه آزمایش هایی می توانید 
انجام دهید؟                                                                
 متن ادبی یا ضرب المثلی دربارة آب بنویسید. 
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اجرای گروهی فعالیت سوم: لیوان کاغذی باز شده 
بعد از تالش زیادی که دانش آموزان برای آزمایش فرفره انجام دادند، برای رفع تشنگی و خستگی، با لیوان های 
خود آب خوردند. سپس از آن ها خواستیم به آرامی لیوان را باز کنند و بگویند شکل به دست آمده چیست؟ هرکس 

پاسخی داد تا به جواب رسیدند. 
اجازه داديم دانش آموزان خودشـان فكر کنند و به جواب برسـند. ما پاسخ سؤال را می دانستيم، اما 

تالش و هيجان بچه ها برای رسيدن به پاسخ 
بسيار ارزشمند بود.

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

س��پس از آنان پرس��یدیم با چند ع��دد از این 
قطاع ها ی دای��ره می توان یک دایره درس��ت کرد؟ 
تمایل داشتیم بچه ها با یک نقاله و خط کش به جواب 
برسند. روش مورد نظر ما این بود که ابتدا شکل یک 
قطاع را روی یک برگه بکشند و با ادامه دادن یال های 
جانب��ی قطاع، محل تقاطع آن ه��ا را که همان مرکز 
دایره اس��ت، به دست آورند. سپس با یک نقاله زاویة 

مقاب��ل کمان را اندازه بگیرند. ح��ال 360 درجه را که زاویة دایرة کامل 
است، بر این زاویه که حدود 43 درجه بود )ممکن است برای هر لیوان 
فرق داش��ته باشد( تقس��یم کنند. عدد مورد نظر تعداد قطاع یا )لیوان( 
مورد نیاز برای کامل کردن دایره را تعیین می کند که می تواند یک عدد 
صحیح نباش��د. یعنی برای مثال با زاویة 43 درجه یک عدد اعشاری در 
حدود 8/4 خواهیم داش��ت. به این معنا که هشت قطاع کامل و بخشی 
از یک قطاع مورد نیاز خواهد بود. بچه ها با کمک هم با ش��ور و هیجان 
زیاد قطعات را کنار هم چس��باندند و از راه مش��اهده و تجربه جواب را 

پیدا کردند.
اين موضوع که دانش آموزان تالش می کنند 
از راهـی غير از روش های مورد نظر ما به جواب 

برسند نشان از خالقيت آنان دارد.

43

در انتها به روش کار توربین های آبی اشارة کوتاهی کردیم که فرفره نمونه کوچکی از آن هاست. 

اجرای فعالیت دوم:
ساخت فرفره و آزمایش آن 

در ادامه برای اجرای آزمایشی تلفیقی از هنر، ریاضی و علوم، کاغذ گالسه یا A4، قیچی و سوزن در اختیار 
دانش آموزان گذاشتیم تا فرفره درست کنند، لذت ببرند و با انرژی آب آن ها را بچرخانند و در عین حال 
به ش��کلی مفرح، ش��اد و کاربردی با طرز کار توربین آبی آشنا شوند. به نظر می رسید تمام دانش آموزان 
ساخت فرفره را بلد نیستند. بنابراین، برای آن ها شرایطی را فراهم کردیم که در گروه هایشان هم فکری 
کنند و به روش ساخت فرفره پی ببرند. برای ساخت فرفره الزم بود مربعی از کاغذ ببرند. سپس با دقت 
قطرهایش را تا حدود یک سانتی متری مرکز مربع ببرند. بعد هر گوشة مربع را بگیرند و تا خط مرکز تا 
کنند. با این کار مثلث های کوچکی ساختند که در مرکز � با سوزن � به هم متصل می شدند. بچه ها با 
صبر و عالقة بسیار مشغول ساخت فرفره شدند. سپس با خالقیت خود برای فرفره هایشان پایه گذاشتند. 
وقتی س��اخت فرفره ها تمام ش��د دو نفر از هر گروه برای آزمایش آن جلوی تخته آمدند؛ یکی فرفره را 
نگه داشت و دیگری برای به حرکت درآوردن آن روی پره هایش آب ریخت. روند اجراي این آزمایش در 

تصاویر زیر نشان داده شده است.  

آب باید از زاویة درست روی پره های 
فرفره ریخته شود تا فرفره بچرخد.

ارتفاع بیشتر موجب حرکت بهتر فرفره 
می شد. 

کاغذ گالس��ه از کاغذ معمول��ی بهتر عمل 
می کرد، اما بهتر بود از جنس��ی مانند طلق 

استفاده شود تا فرفره اصالً خیس نشود. 
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اولین بارمان بود به این خطه از س��رزمینمان وارد می ش��دیم. وقتی بندر چابهار را روی نقش��ه می دیدیم، تصور می کردیم مثل همة 
قسمت های جنوبی کشورمان است و حتی شاید کمی خشک تر و بیابانی تر اما وقتی کمی در شهر چرخیدیم، آن را بسیار باصفا و زیبا یافتیم.

قباًل با بچه های کرد زبان ارتباط خیلی خوبی برقرار کرده بودیم و این بار می خواستیم با بچه های بلوچ آشنا شویم که البته ایشان را نیز 
بسیار گرم، صمیمی و مهربان دیدیم.

اینجا بلوچستان است
روستای تیس

فرفره ای 
ساده 

کالسی به 
عمق و وسعت 

دریای عمان

قدرت 
آب

خورشید   
آب � باد

زنگ خورد و وق��ت رفتن بود، در حالی که 
دانش آم��وزان با دفترهای خاط��رات خود ما را 
احاطه کرده بودند. دوست داشتند صفحة کاملی 
برایشان بنویس��یم. به نوشتن شعر یا جمله ای 
یادگاری راضی نمی شدند. دائم تکرار می کردند: 
»خانم بازم بیایین، ما منتظر شما می مونیم، ما 
شما رو فراموش نمی کنیم، خانم می آیین بریم 

باغمون؟ بریم کارگاه کوزه ها رو ببینیم؟«
می خواس��تیم زودتر به ته��ران برگردیم و 
خود را برای س��فر بعدی به چابهار آماده کنیم، 
اما شوق و صفای بچه ها موجب شد مشتاقانه از 
پیشنهادشان استقبال کنیم. بنابراین، با عده ای 
از دانش آم��وزان و به همراه��ی خانم هدaاوند، 
کارش��ناس دورة راهنمایی آم��وزش و پرورش 
ورامین، آقای دش��تی، نمایندة رشد شهرستان 
ورامی��ن و خانم منصوري مدیر مدرس��ه که از 
ابتدای س��فر به گرمی م��ا را پذیرفته بودند، به 
یکی از کارگاه های سفالگری در نزدیکي مدرسه 

رفتیم.  

در راه برگش��ت، تصمی��م گرفتی��م برای 
ادام��ة ط��رح درس منابع ان��رژی در چابهار، از 
بچه ها بخواهیم فرفره های خود را با استفاده از 
طلق های رنگی درست کنند تا زیباتر و بادوام تر 

باشد.
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دیگر کودکان یا نوجوانان بلد نیستند، 
فرفره ای ساده بسازند!

همان فرفرة س��اده ای که یکی از بزرگ ترین س��رگرمی های دوران کودکی همة ما معلم ها بود؛ 
فعالیت ساده ای که عصرها با پدرانمان انجام می دادیم؛ با برگه هایی که دیگر الزمشان نداشتیم.

ب��رای اینکه بتوانند به راحتی فرفره س��اختن را یاد بگیرند، برگة کاغذ مربع 
ش��کلی به همة دانش آموزان دادیم تا حتی به قیچی هم نیاز نباش��د. روش 
س��اخت فرفره را توضیح دادیم. بچه ها از این فعالیت س��اده خیلی خوششان 
آمده بود. حتی یکی از دانش آموزان با خالقیتش، روش دیگری برای ساخت 
فرفرة کاغذی ابداع کرد. البته وزش باد آنچنان شدید بود که فرفره از هر نوع 
و شکلی خوب می چرخید. تنها کافی بود اصطکاک محور دوران را کم کنیم.

وقتی فرفره ساختن را یاد گرفتند، طلق رنگی در اختیارشان گذاشتیم. البته هدفمان این بود که 
با ساختن فرفره، توربین آبی و روش کار آن را تجربه کنیم.

به خاطر قدرت آب 
آمدیم، باد ما را با 

خود برد
فرفره های رنگِی طلقی که ساخته بودیم، به راحتی 
در جهت وزش باد می چرخیدند و بچه ها را سرگرم 
کرده بودند. در اين کالس، لبخند کمترين هديه 
به دانش آموزان بود. تعدادی از بچه ها نیز با نگاه 
کردن از پش��ت طلق رنگی به دنبال مش��اهده ای 
جدید و نو بودند. بچه ها در بادبادک سازی مهارت 
بس��یار زیادی داش��تند و بادبادک ب��ازی در کنار 
س��احل را بارها تجربه کرده بودند، و امروز تجربة 

فرفره بازی نیز به آن اضافه شد.
کاش همگی از س��ّری که دانش آموز خود درگیر 
فعالیت می ش��ود، آزادانه پیش م��ی رود و قدرت 

کشف و شهود می یابد، آگاه بودیم.
پس از تجربة کالس ورامین، می خواستیم دوباره 
چرخش فرفره را با ریختن آب به روی آن مشاهده 
کنیم. اما اینجا، فرمانروا باد بود و ما را با خودش 
برد. چرخش مداوم، سريع و سهل فرفره ها ما 

را درگير مسئلة تازه ای کرد:
آيا فرفره در هر جهتی قرار گيرد، می چرخد؟

ای��ن کار به آزمای��ش در نقاط گوناگون س��احل 
نیاز داش��ت و غروب خورش��ید در پیش بود. وقت 
کالس��مان کم کم به پایان می رسید. عادت کرده 
بودیم کالس را با سؤالی آغاز کنیم و با سؤالی دیگر 

پایان دهیم.

کالسی به عمق و وسعت دریای عمان
با راهنمایی آقای خدمتی، کنار ساحل تیس � پنج کیلومتری شهر چابهار  � را به عنوان 
کالس درس انتخاب کردیم. می خواستیم کنار دریا باشیم و از منابع انرژی تجدیدپذیر کمک 

بگیریم.
بیست نفر از دانش آموزان کالس پنجم دبستان بعثت روستای تیس، میزبان ما در کنار 
ساحل بودند. انتظار داشتیم احساس غریبی کنند با ما، اما برخالف انتظار، با چهره های معصوم 

خود، ما را به گرمی پذیرفتند و خیلی زود با ما احساس راحتی کردند.
آموزگار کالس، آقای شهک مجری طرح بود. باز یک سؤال ساده با جواب های بسیار:

با یک لیوان آب چه کارهایی می توان انجام داد؟
و پاسخ بچه ها که ذهن های صاف و روشن دارند:

� می توان گلوی تشنه ای را سیراب کرد.
� می توان یک گل را از پژمردگی درآورد.

� می توان قرص خورد.
� می توان مسواک زد.

� می توان...
و این پاسخ ها از هم فکری و مشارکت گروهی برآمده بودند.

بچه های��ی که بی ادعا و راحت کنار س��احل روی 
زمین نشس��ته بودند و در کنار آبی آس��مان و دریای 
بی کران، گرم و صمیمی، با همفکری های کودکانه، ما 

را با سالمی و لبخندی نوازش می کردند.
پ��س از اینک��ه حدود ی��ک ربع، فرص��ت کافی 
در اختی��ار همه قرار گرفت تا فکرش��ان را روی کاغذ 
بیاورند، حال نوبت خوان��دن این افکار در میان جمع 
بود. نمایندة هر گروه با لهجة زیبا مواردی را که نوشته 

بودند، می خواند و همه او را تشویق می کردند.

کاش همگی از سّری که دانش آموز خود درگیر فعالیت 
می شود، آزادانه پیش می رود و قدرت کشف و شهود 

می یابد، آگاه بودیم
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یکي از منابع انرژی طبیعي و نامحدود خورشید اشت. خورشید همواره بر زمین مي تابد و انرژي خود را به ما مي بخشد؛ چه از آن استفاده 
کنیم و چه نسبت به آن بي تفاوت باشیم. قدیمي ترین راه بشر براي استفاده از انرژي خورشید، پس از استفادة مستقیم از نور و گرماي آن، 
استفاده از کارخانه هاي طبیعي تبدیل انرژي خورشیدي به غذا بوده است؛ یعني گیاهان. در این مسیر راه درازي را طي کرده ایم، اما این منبع 
خدادادي انرژي آن قدر بي دریغ و نامحدود است که همواره مي توان راه هاي جدیدي براي بهره گیري از آن یافت. فکر کردیم استفاده از این 
انرژي در شهری که تابش خورشید در آن همیشگي تر است، اهمیت بیشتري دارد؛ نزدیک ترین شهر کشورمان به خط استوا یعني چابهار 
با عرض جغرافیایي 25 درجه. این شهر عالوه بر انرژي خورشید، از منابع طبیعي نامحدود دیگري نیز به خوبي برخوردار است؛ انرژي باد و 

امواج آب دریا.

کالسي به وسعت منابع طبیعي نامحدود 
شهرستان چابهار

تلفیقي از 
ریاضي و علوم

نیمکت هایي 
از جنس ماسه

پرواز بدون 
هزینة بنزین!

قایق 
بازیافتي

خورشید �  آب � باد
در هر صورت چابهار را از هر جهت مستعد یافتیم تا بتوان انواع پروژه ها با موضوع منابع انرژی را 

تعریف کرد.
بعد از اینکه خوب از چرخیدن فرفره ها لذت بردند، رفتیم سراغ همان یک لیوان آبی که ابتدای کار 
دستشان داده بودیم. از ایشان خواستیم که فرفره را با آب بچرخانند. اما واقعاً فرفرة بادی جالب تر بود!!

آقای شهک کمی دربارة منابع انرژی صحبت کرد. ما هم تأکید کردیم که واقعاً خدا نعمت را برای 
این مردم تمام کرده و با این همه منابع الیزال، چه کارها می توان انجام داد!! در جمع بندی جلسة آن 

روز پرسیدیم که امروز چه چیزی یاد گرفتید؟
و پاسخ های جالبی شنیدیم:

� فرفره ساختن
� با هم مشورت کردن

در آخ��ر با آموزگار و بچه های کالس، به همراه آقای امیدی، معاون دبس��تان، که خود در همان 
مدرس��ه درس خوانده بود، عکس یادگاری گرفتیم و از بچه ها خواستیم شعری دسته جمعی برایمان 

بخوانند.
ش��عر طوالنی معنی داری خواندند که قس��متی از آن را به خوبی اجرا کردند. 
خداحافظ��ی کردیم. ام��ا کالم دیدارمان را پایان ن��داد. از چهره های بچه ها کاماًل 
مشخص بود که نمی خواستند از پیششان برویم. زیر آفتاب داغ کنار ساحل، همة 
اعضای گروه از فیلم بردار، عکاس، راهنما و مس��ئول تدارکات همه سوخته بودند، 
تصمیم داش��تیم که به محل اقامت برگردیم، اما این حس دلبس��تگی دو طرفه، تا 

حدود یک ساعت پس از پایان فعالیت، ما را همچنان در کنار هم نگه داشت!
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نیروگاه بادي در رنگ هاي گوناگون!
اولین گروهي که فعالیت خود را به پایان رساند، گروه توربین هاي بادي و آبي بود. 
کار آن ها از دیگر گروه ها س��اده تر بود: باید با طلق هاي رنگي تعدادي فرفره درست 
مي کردن��د ک��ه هم با باد بچرخند و ه��م با جریان آب. فرفره ه��اي رنگي که روي 
چوب هاي نازک نخل در یک ردیف داخل ماس��ه ها به صف شده بودند و با سرعت 
مي چرخیدن��د، ما را به یاد نیروگاه هاي بادي انداختند. آرزو کردیم اي کاش در هر 
نقطه اي از کشور نیروگاه هاي بادي کوچکي تأسیس شود که از طریق همین انرژي 
طبیعي که خداوند به رایگان در اختیار بش��ر قرار داده اس��ت، برق مورد نیاز همان 

منطقه را تأمین کند! 

پرواز، بدون هزینة بنزین!
گروهي که قرار بود از انرژي باد براي پرواز اس��تفاده کنند نیز خیلي زود به نتیجه رس��یدند. با کمک 
ش��اخه هاي نازک نخل، بدنة بادبادک خود را درس��ت کردند و سپس با کیسة پالستیکي بزرگي روي 
آن را پوش��اندند. با وصل کردن نخ و دنباله، بادبادک کامل ش��د و به پرواز درآمد! بدون صرف هیچ نوع 

هزینه اي براي انرژي. 

نیمکت هایي 
از جنس ماسه

هم��کاران  از  اردیبهش��ت 1391،  روز 25 
خوبمان در آموزش و پرورش چابهار درخواس��ت 
کردیم تعدادي از دانش آموزان  پایة اول راهنمایي 
را به همراه معلمانش��ان براي اجراي فعالیت هاي 
مرتبط با انرژي خورش��ید و باد به ساحل زیباي 
دریاي عمان بیاورند. در مناطق جنوبي کشور به 
علت گرماي هوا، مدارس زودتر تعطیل مي شوند. 
بنابراین، در این روز، دانش آموزان مشغول امتحانات 
پایان سال بودند. پس از برگزاري امتحان، حدود 
ساعت 10 صبح، 36 نفر از دانش آموزان  پایة اول 
مدرسة راهنمایی پسرانة شهید آویني و 20 نفر از 
دانش آموزان  پایة اول مدرس��ة راهنمایی دخترانة 
ش��ادروان عسگري به کالس درس ما- در ساحل 
دریا- وارد شدند! موضوع فعالیت ها را براي آن ها 

توضیح دادیم: 
مي خواهیم راه هاي متفاوت استفاده از انرژي 
خورشید و باد را بیازماییم. در این زمینه پروژه هاي 
کوچکي را مي توان تعریف کرد و به دنبال اجراي 

پ��س از تعریف کار، کالس ه��ا را به 
کمک معلمانش��ان، آق��اي نجاتي و خانم 
ن��وري گروه بن��دي کردیم: ش��ش گروه 
ش��ش نفري از پس��ران و چهار گروه پنج 
نفري از دخت��ران. دانش آموزان هر گروه 
روي نیمکت هاي ماسه اي ش��ان گرد هم 
نشستند و دربارة نحوة انجام فعالیت با هم 
مشورت کردند. قرار بود پس از مشورت و 
تصمیم گیري نهایي، وسایل مورد نیاز خود 

را دریافت کنند. 

نکت��ه: از قبل با توجه به فعالیت هاي 
پیشنهادي، مقداري وس��یله آماده کرده 
بودی��م: تع��دادي جعب��ة مقوای��ي، چند 
ورق فوی��ل آلومینی��وم، تع��دادي ظرف 
آلومینیوم��ي، تع��دادي ذره بی��ن و آینة 
کروي، چس��ب و قیچي، طلق هاي رنگي، 
مقداري کیسة پالستیکي بزرگ، شاخه ها 
و برگ ه��اي نخ��ل و درنهای��ت تعدادي 

تخم مرغ و سیب زمیني! 

آن رف��ت. برخ��ي از پیش��نهادهایي ک��ه گروه ها 
مي توانند انتخاب کنند، از این قرار است: 

س��اخت ف��ر خورش��یدي، س��اخت ک��ورة 
خورشیدي، ساخت بادبادک، ساخت توربین بادي 
و آبي س��اده )فرفره(، س��اخت قایق بادباني، پیدا 
کردن راهي براي پختن س��یب زمیني و تخم مرغ 
به هر روش��ي که در آن از انرژي خورشید استفاده 

شده باشد. 

شم ابتدايی
سفرنامة پاية ش

124



آشپزهاي کوچک 
تم��ام گروه ه��اي دخت��ران روي موض��وع فر 
خورشیدي متمرکز ش��دند. آن ها به سرعت دست 
به کار ش��دند. آش��پزهاي کوچک با دقت زیاد مانع 
از ماس��ه اي شدن ظرف ها و سیب زمیني هاي داخل 
آن ها مي شدند و تفاوت کار آن ها نسبت به پسران در 
این زمینه به خوبي دیده مي شد! جعبه هاي مقوایي 
با فویل پوشانده شد و برش هاي نازک سیب زمیني 
درون بش��قاب هاي آلومینیومي وارد فر ش��د. البته 
پختن س��یب زمیني ها صبر و تحم��ل زیادي نیاز 
داشت، زیرا الزم بود با پشتکار فراوان طراحي آن را 

بهبود دهند تا از عهدة پخت غذا برآید! 

قایق بازیافتي
دانش آم��وزان گروه قایق، مي خواس��تند 
از کیس��ة پالس��تیکي بزرگی به عنوان بادبان 
قایق خود اس��تفاده کنند. از ش��اخه هاي نخل 
که انعطاف پذیرند، براي ش��کل دادن به بادبان 
اس��تفاده کردند، اما مشکل اینجا بود که براي 
خود قایق وس��یلة مناس��بي پیدا نمي کردند. 
جعبه هاي مقوایي در آب خیس مي ش��دند و 
قابل استفاده نبودند. پیش��نهاد آن ها این بود 
که از چوب اس��تفاده کنند، اما چوب مناسب 
در دسترس نداشتند. با راهنمایي معلم به این 
نتیجه رس��یدند که مي توانند ب��ا وصل کردن 
بطري هاي خال��ي آب معدني به یکدیگر، یک 
قایق کوچک درس��ت کنند. با توجه به گرماي 
ه��وا و مقدار آبي که حدود 60 نفر در آن چند 
س��اعت صرف کرده بودند، بطري خالي آب به 

قدر کافي موجود بود! 

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

تلفیقي از ریاضي و علوم
یکي از گروه ها روي کورة خورشیدي کار کردند. این وسیله عبارت است از آینة کاو بزرگي که انرژي 
خورشید را در کانون خود متمرکز مي کند. دانش آموزان در درس علوم با آینه هاي کروي آشنا شده اند، 
اما اگر قرار باش��د خودش��ان آن  ها را بسازند، الزم اس��ت مهارت هاي ریاضي خود را نیز به کار ببرند. 
دانش آموزان این گروه با توجه به امکاناتي که در اختیار داشتند، باید سطح مورد نیاز را از مقوا مي بریدند 
و روي آن را با ورقة آلومینیوم مي پوشاندند. براي این منظور، معلم، به عنوان مشاور، آن ها را راهنمایي 
کرد. سطح مورد نیاز مي تواند یک دایره باشد که برش کوچکي از آن خارج شده است. با توجه به ابعاد 
مقواه��اي موجود، ب��راي اینکه کورة 

بزرگ تري داشته باشند، ترجیح دادند 
دایره ا ي هشت قسمتي را در نظر بگیرند که یک قسمت از آن حذف شده 
اس��ت. به این ترتیب، هفت برش با زاویة الزم از مقوا بریدند. ابتدا الگویي 
کوچک از کاغذ درس��ت کردند تا زاویة مناسب براي برش هاي مقوا معلوم 
ش��ود. پس از آن، در نمونة واقعی، برش هاي به دست آمده را با آلومینیوم 
پوش��اندند و به هم چسباندند. مي توان با استفاده از یک برگه کاغذ نازک 

و جابه جایي آن در باالي کوره، محل 
دقیق کانون را به دست آورد. البته اگر 
س��طح مورد نظر تا حد امکان صاف 
باشد، کانون بهتري تشکیل مي شود 
که مي توان در آن آب جوش��اند و یا 

تخم مرغ پخت! 

ساده به نظر مي رسد اما...!
تعدادي از گروه ها تصمیم گرفتند با جمع آوري ش��اخ و برگ هاي خشک، 
اجاق کوچکي درس��ت کنند و ب��ا ذره بین، انرژي خورش��ید را روي آن ها 
متمرکز و آتش درست کنند. وقتي چنین صحنه اي را در فیلم ها مي بینیم 

س��اده به نظر مي رس��د، اما با توجه به 
رطوبت باالي هوا، صبر و دقت زیادي 
الزم ب��ود. هیچ ک��دام از گروه هایي که 
ای��ن راه را انتخاب کرده بودند، آن قدر 
حوصله ب��ه خ��رج ندادند ک��ه آتش 
روشن شود! تخم مرغ ها در بشقاب هاي 
آلومینیومي زیر تابش خورشید، پس از 
حدود سه ساعت به نیمرو تبدیل شد، 
در حالي که حتي یک ش��علة کوچک 

هم روشن نشد! 
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چند روزي بود که سفرها را پشت سر گذاشته و به تهران آمده بودیم. اطالع یافتیم دانش آموزان دورة راهنمایی یکی از مدارس شهریار 
با کمک معلم راهنمایش��ان برخی از پروژه های انرژی های خورش��یدی و بادی را که در فعالیت های چابهار مطرح کرده بودیم، به س��رانجام 
رسانده اند. با خانم هیوا علیزاده که راهنمایی این پروژه ها را به عهده داشت، صحبت کردیم و قرار شد یک روز را با مدرسه هماهنگ کنند تا 

به بازدید از این دستاوردها برویم. 
روز شنبه ششم خردادماه، ساعت 10:30 به مجتمع آموزشی چشمة نور در شهرستان شهریار رفتیم. مدیر مدرسه، خانم صالحی، به 
گرمی پذیرای ما شد. خانم علیزاده هم به همراه تعدادی از دانش آموزانشان منتظر ما بودند. حیاط سرسبز مدرسه با درختان میوه، قسمت های 

متفاوتی داشت که در یکی از آن ها دست سازه های دانش آموزان خودنمایی می کرد. 

جایی در همین نزدیکی
شهرستان شهریار

ماشین بازی 
در زیر آفتاب

پذیرایی 
با چای 

خورشیدی!

پایان خوش 
روز شاد و مفرحي را در کنار ساحل دریا گذراندیم. 
دماي هوا آن قدر باال بود که آب دریا همه را به س��وي 
خود مي کش��اند. هر گروهي که کارش تمام مي شد، 
کم ک��م به نزدیک خط س��احل مي رفت، تا جایي که 

دیگر تعدادي از دانش آموزان پسر وسط آب بودند! 

نکت��ه: احتمال دارد فعالیت هایي که براي کالس درس خود تعریف مي کنید، در یک جلس��ه به 
نتیجه نرس��ند. در اين فعاليت ها بيش از آنكه به دنبال نتيجه باشـيم، قصد داشـتيم نگرش 
دانش آموزان را به اهميت انرژي هاي تجديدپذير و قابليت هاي فراوان استفاده از آن ها جلب 
کنيم. ممکن است دانش آموزان براي رسیدن به نتیجة مطلوب، انواع راه ها را بیازمایند و ذهنشان به 
طور کامل با مسئله درگیر شود. اینجا دقیقاً جایي است که معلم مي تواند به عنوان یک راهنما وارد شود 
و براي دانش آموزاني که پي گیر هس��تند، مسئله را به پروژه تبدیل کند. پروژه هاي کوچک را مي توان 
به عنوان فعالیت فوق برنامه، به شکل مسابقه یا حتي به صورت بخشي از کالس درس تعریف کرد. به 
طور مثال، درست کردن فر یا کورة خورشیدي، تنها با لحاظ کردن عوامل گوناگون و آزمودن تک تک 
متغیرها امکان پذیر است. به نتیجه رساندن چنین فعالیتي نیازمند تالش و پشتکار فراواني است که تنها 
افرادي از عهدة آن برمي آیند که انگیزه، عالقه و نگرش الزم نسبت به موضوع در آن ها ایجاد شده باشد. 

پروژه هاي کوچک را مي توان به 
عنوان فعالیت فوق برنامه، به شکل 
مسابقه یا حتي به صورت بخشي از 

کالس درس تعریف کرد

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی
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پذیرایی با چای خورشیدی!
خوراک پز خورش��یدی که حاصل کار یک��ی از گروه ها بود، از دو 
کارتن تشکیل ش��ده بود که درون هم قرار گرفته بودند. یکی از 
کارتن ها  تقریبا به اندازة 10 سانتی متر از هر طرف، از کارتن دیگر 
کوچک تر بود و به این ترتیب این امکان ایجاد شده بود که فضای 
بین دو کارتن با پشم شیشه عایق بندی شود. درون جعبة داخلی 
از الیة سیاهی )شبرنگ مشکی( پوشانده شده بود تا جذب انرژی 
را به حداکثر میزان ممکن برساند. برای تهیة در اجاق، یک کارتن 
مستطیلی در نظر گرفته شده بود و به شکل در جعبه کفش آن 
را ت��ا کرده بودن��د و روی آن دریچه ای باز ش��ده بود به این گونه 
که از س��ه طرف برش خورده بود و طرف چهارم به عنوان سطح 
بازتاب کننده با الیه ای بازتاب دهنده )ش��برنگ نقره ای( پوشانده 
ش��ده بود. دریچه نیز با پالستیک پوشیده شده بود تا هم باعث 
عبور نور ش��ود و هم با ایجاد اثر گلخان��ه ای، مانع خروج گرما از 
خوراک پز می ش��د و حرارت داخل جعب��ه را باالتر مي برد. دمای 
ه��وا در این خوراک پز می تواند پس از دو س��اعت به حدود 130 
درجة سانتی گراد برسد و به این ترتیب آب را تا حدود 90 درجة 
س��انتی گراد گرم کند که این دما برای درست کردن چای کافی 
است. به راستی هم فضای داخل خوراک پز آن قدر داغ بود که آب 
داخل فنجان را برای درست کردن چای آماده می کرد! حاال چای 

خورشیدی آماده است: نوش جان! 

تبدیل بطری آب معدنی به 
توربین بادی!

در تم��ام پروژه ها تا ح��د امکان از وس��ایل دور ریختنی 
اس��تفاده ش��ده بود. توربین بادی هم تشکیل شده بود از یک 
بطری آب معدنی که به طور عمودی برش خورده بود و لبه های 
مقاب��ل آن، حول یک محور به هم متصل ش��ده بودند. پایین 
محور یک صفحه بود که تعدادی آهن ربا به زیر آن متصل شده 
بود. یک سیم پیچ که خود دانش آموزان آن را پیچیده بودند، در 
زیر آهن رباها قرار داشت. با وزش باد، محور توربین به چرخش 
در می آم��د و با چرخیدن آن، آهن رباه��ا نیز می چرخیدند. به 
این ترتیب، میدان مغناطیسی متغیر در باالی سیم پیچ باعث 
ایجاد جریان الکتریسیته در آن می شود. با متصل کردن دو سر 
سیم پیچ به ولت سنج، تغییرات ولتاژ نمایان می شود. با تنظیم 
قدرت آهن رباها و نیز تعداد دور سیم پیچ، می توان به ولتاژهای 
متفاوت دس��ت یاف��ت و از آن برای کارهایی همچون روش��ن 

کردن المپ LED استفاده کرد. 

ماشین بازی در زیر آفتاب
گروه های دیگری از دانش آموزان، با استفاده 
از س��لول های نوری، ماشین خورشیدی درست 
کرده بودند. با توجه به عرض جغرافیایی منطقه، 
برای این که تابش خورشید به سطح سلول ها به 
بیشترین مقدار ممکن برسد، آن ها را با زاویة 37 
نس��بت به سطح افق، روی ماشین ها سوار کرده 
بودند. سلول  خورشیدی انرژی نورانی خورشید 
را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و سپس این 
انرژی از طریق یک آرمیچر چرخ های ماشین را 
به حرکت درمی آورد؛ یعنی انرژی خورش��ید در 

نهایت به انرژی حرکتی تبدیل می شود. دانش آموزان به ما توضیح دادند که برای رسیدن به این هدف، 
باید دقت کنیم که جریان و ولتاژ به دس��ت آمده از س��لول های نوری برای به حرکت درآوردن آرمیچر 
کافی باش��د. بنابراین آرمیچره��ای متفاوتی را آزموده اند تا باالخره آرمیچ��ر الزم را پیدا کرده اند. بدنة 
ماشین ها از مواد گوناگوني درست شده بود که بیشتر آن، شامل قطعاتی از ماشین های اسباب بازی بود. 
بدنة یکی از ماشین ها از نصف یک پاکت مقوایی شیر تشکیل شده بود و فقط چرخ های آن از وسایل 

آماده بود. 
وقتی ماشین ها را در آفتاب قرار می دادیم، بالفاصله شروع به حرکت می کردند و همین که به سایه 
می رسیدند، متوقف می شدند. یک بازی جالب که می شد با آن ها انجام داد، این بود که با دنبال کردن 
آن ها، س��ایة خود را روی ماش��ین ها بیندازیم تا متوقف شوند و سپس با جابه جا شدن، موجب حرکت 

دوبارة ماشین شویم! 
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یکي از مفاهیمي که در محتواي درس فارس��ي شش��م ابتدایي به آن توجه ش��ده است، دوستي و محبت است. شاید به این خاطر که 
دانش   آموزان پایة ششم در آغاز نوجواني هستند و در این سن، مفهوم اجتماعي دوستي به تدریج برایشان شکل مي   گیرد. گفت وگو و بحث 
گروهي و کالسي راجع به این مفهوم مي   تواند زمینه   اي براي تفکر در دانش   آموزان ایجاد کند. نکتة دیگر اینکه مهارت   هاي ارتباطي و اجتماعي 
گوناگوني مي   تواند حول محور دوستي در دانش   آموزان پرورش یابد. با استفاده از این فرصت، مجموعه فعالیتي در این زمینه طراحي کردیم 

و از یکي از آموزگاران خوب پایة پنجم ابتدایي در منطقة پنج شهر تهران تقاضا کردیم فعالیت   هاي مورد نظر را در کالس خود اجرا کند. 

نامه اي به دوست
تهران، دبستان دخترانة مبعث

هدیه به 
دوست

دوست 
خوب

موسیقي در 
کنار هنر

ماندگاري 
محبت

چتری برای یک خانواده!
یکی از گروه ها، با روشی بسیار ساده و جالب، کورة خورشیدی درست کرده بودند: سطح داخلی یک 
چتر معمولی را با یک سطح بازتابنده )شبرنگ نقره ای( پوشانده بودند. البته این کار آن قدرها هم که به نظر 
می آید ساده نیست، چون چسباندن الیة شبرنگ به سطوح داخلی چتر، بدون چروک شدن آن، نیازمند 
دقت و تمرین کافی است! چتر را به طور وارونه و مورب روی زمین قرار دادند و پایه ا ی فلزی را با ارتفاع 
مناسب روی آن نصب کردند، طوری که قسمت باالیی پایه در کانونی ترین نقطه  قرار بگیرد. قباًل با حرکت 
دادن یک کاغذ در باالی چتر، محل کانون را مشخص کرده و پایه را متناسب با آن تنظیم کرده بودند. 
در باالی پایه یک حلقه وجود داشت که می شد با قرار دادن یک بشر آزمایشگاهی بر آن، تخم مرغ آب پز 
درست کرد و یا هر چیزی که دوست دارید! نکتة جالب اینجا بود که با بستن چتر، مشکلی برای آن ایجاد 

نمی شد و برای استفاده در گردش های خانوادگی، به راحتی قابل حمل بود! 

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی

شم ابتدايی
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هدیه به دوست
معلم به دانش   آموزان گفت که قرار است هرکس کاردستي براي هدیه دادن به دوستشان درست کنند و وسایل الزم را در اختیارشان گذاشت: 

مقداری کاغذ و مقوای رنگی، مقداری کاغذ گالسه از مجله   های رنگی تبلیغاتی، یک قیچی کوچک و یک رول چسب برای هر گروه. 
در صورتي که دانش   آموزان قباًل راجع به نوع هدیه بحث و گفت وگو کنند، راه   هاي دیگري نیز از جمله خریدن هدیه بررس��ي مي ش��وند. و 
احتمال دارد خودشان به این نتیجه برسند که درست کردن هدیه، عالوه بر صرفة اقتصادي، ارزشي را که براي دوستشان و توجه به سلیقة 

او قائل هستند نیز نشان مي   دهد.

موسیقي در کنار هنر
فعالیت مورد نظر به ابتکار معلم، با پخش موس��یقي کودکانه 
در کالس همراه ش��د که ش��ور و حال خاصي در دانش   آموزان 
ایج��اد کرد و کارهاي جالبي ارائه کردند: کارت پس��تال، تابلو، 
ق��اب عکس و جعب��ه. در حین کار، برخ��ی از دانش   آموزان به 
ابتکار خود از چوب   های بستنی برای درست کردن کاردستی   ها 

استفاده کردند. 

هنر بدون 
محاسبات ریاضي چگونه 

پیش مي رود؟
معلم مي   تواند هنگامي که دانش   آموزان در حال کشیدن و بریدن 
شکل   هاي هندسي هستند، با راهنمایي   هاي خود، مهارت   هاي 
ریاضي آنان را افزایش دهد. تأکید بر این امر که با اندازه   گیري 
دقیق و برنامه   ریزي درس��ت از کاغذها استفاده کنند، عالوه بر 
نیاز به مهارت ریاضي، توجه دانش   آموزان را به محدودیت منابع 

و لزوم استفادة بهینه از آن   ها جلب مي   کند.

دوست خوب
ساعت 9 صبح وارد مدرسة ابتدایی دخترانة مبعث 
در شهر تهران ش��دیم. خانم اصولی آموزگار پایة پنجم 
ما را ب��ه کالس خود راهنمایی کرد. دانش   آموزان خوب 
کالس نیز با روی خوش پذیرای گروه ما ش��دند. کالس 
با طرح موضوع دوستی آغاز شد. دانش   آموزان انتظارات 
خود را از دوست خوب روي کاربرگ   هاي خود نوشتند. 
س��پس برخي از آن   ها مطالب خود را عن��وان کردند و 

دربارة مفهوم دوستی در کالس بحث کردیم.
ارائة یک کاربرگ به هر گروه مي   تواند دانش   آموزان را 
به کار گروهي ترغیب کند. در حالي   که اگر هر دانش آموز 
به تنهایی یک کاربرگ در اختیار داش��ته باشد، ترجیح 

مي   دهد انفرادي کار کند.

ماندگاري محبت
در ادام��ه، معلم آی��ات و احادیث��ي را که با مفهوم 
دوس��تي مرتبط است، روي تخته نوش��ت و دربارة آن 
صحبت کرد. بعد از دانش   آموزان خواست دربارة مفهوم 
آن توضیح دهند. در کتاب فارسی ششم ابتدایی حکایتی 
از گلستان سعدی دربارة نصیحت شنیدن از دوست آمده 
اس��ت. معلم متن آن حکایت را در کالس خواند و چند 
نفر از دانش   آموزان برداش��ت خ��ود را در کالس مطرح 
کردن��د. درس   های دیگری نیز در ای��ن کتاب با مفهوم 
دوستی مرتبط اند: درس »ماندگاري محبت« و »دوستي 

با انسان و کتاب«.

آخرین روز مدرسه
س��اعت آخر، زنگ ورزش بود. آخرین 

زنگ ورزش این س��ال تحصیلی. به همین دلیل، دانش   آموزان از اینکه وقت کالس 
ورزش را گرفت��ه بودیم کمی دلخور بودند. زنگ  تفری��ح را هم در کالس گذرانده 
بودند. در اس��تراحتی کوتاه، با بس��تنی از آن   ها پذیرایی کردیم و به س��راغ ادامة 

فعالیت   ها رفتیم. 

راهکاري براي تلفیق دروس
هنگامي ک��ه دربارة یک مفه��وم در کالس صحبت مي   کنی��م، مي   توانیم 
قسمت   هاي مشخصي از یک درس را که بیشتر با موضوع مرتبط است انتخاب 
و فقط روي آن تمرکز کنیم. قسمت   هاي دیگر درس مي   تواند به تناسب موضوع 

در روزهاي دیگر تدریس شود.
 برای ادامة کار چیدمان نیمکت   های 
کالس را تغیی��ر دادی��م ت��ا دانش   آموزان 
بتوانند به ص��ورت گروهی فعالیت کنند. 
متن درس   ها پ��س از اینکه درون گروه   ها 
خوانده ش��د، قسمت به قسمت در کالس 
روخوان��ي ش��د و پ��س از ه��ر قس��مت، 
دانش   آموزاِن داوطلب برداش��ت خود را از 

متن بیان کردند.
اگـر نيمكت   هـا يـا صندلي   هاي 
دانش   آموزان به صورت مناسب چيده 
شود، کار گروهي بهتر شكل مي   گيرد.

ارائة یک کاربرگ به هر گروه 
مي   تواند دانش   آموزان را به کار 
گروهي ترغیب کند. در حالي   که 
اگر هر دانش آموز به تنهایی یک 
کاربرگ در اختیار داشته باشد، 
ترجیح مي   دهد انفرادي کار کند
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در بسیاري از مدارس، در طول سال گاهي دانش  آموزان را به گردش علمي و یا بازدید مي  برند. ممکن است برخي از همکاران این برنامه  ها 
را تنها به چشم تنوع و تفریح بنگرند، اما به نظر ما گردش علمي فرصت بسیار خوبي براي یادگیري در فضاهاي واقعي زندگي است. شاید 
بتوان گفت گردش علمي برنامه  اي است براي یادگیري دسته  جمعي با مشارکت دانش  آموزان و تمام عوامل مدرسه. بنابراین، براي اجراي این 
برنامه، الزم بود به مدرسه  اي برویم که در آن چنین فعالیتي امکان پذیر باشد. برخي از مدارس، برنامة منظم و طراحي شده  اي براي گردش 

علمی دارند؛ از جمله، مدرسة حکمت در شهر بابلسر. 

گردشي در محیط زیست
بابلسر

معرفي 
مدرسه 

مجتمع 
حکمت

فضاي پویاي 
مدرسه

مدرسة 
غازها

طرح خالق با زمان بندي مناسب امکان پذیر است
کل این فعالیت   ها در مدت زمان 135 دقیقه انجام گرفت که می   تواند برنامة درسی یک روز کالس 

شامل سه زنگ مجزای 45 دقیقه   ای را دربر گیرد. 
جدول ارائه ش��ده، عالوه بر نشان دادن جزییات زمان   بندي فعالیت   ها، اهدافي را که این مجموعه 
فعالیت دنبال مي   کرد و آن   چه را در عمل اجرا ش��د، با هم مقایس��ه مي   کند. الزم است توجه کنیم که 
فعالیت   ها را خود معلم که از قبل در جریان نوع فعالیت قرار نداشت اجرا کرد. ایشان نهایت همکاري 
را با این مجموعه داش��ت. بدیهي اس��ت آموزگاران توانمند کشورمان با شناختي که از دانش   آموزان و 
فضاي کالس خود دارند، مي   توانند فعالیت   هایي از این دست را متناسب با شرایط کالس خود طراحي 

و اجرا کنند.  

فعالیت اجرا شده فعالیت پیش بینی شده زمان 
تقریبی

دوست  از  را  خود  انتظارات  دانش آموزان 
خوب روي کاربرگ هاي خود نوشتند و سپس 
برخي از آن ها مطالب خود را در کالس عنوان 
بحث  کالس  در  مفهوم  این  دربارة  و  کردند 

شد.

دربارة  نفری  چهار  گروه هاي  در  دانش آموزان 
خوب  دوست  یک  ویژگي هاي  و  دوستي  مفهوم 
بحث کنند و نتیجة بحث درون گروهي را روي 
کاربرگ بنویسند. در پایان یک نفر از هر گروه 

بحث مورد نظر را در کالس ارائه دهد. 

20 دقیقه

قرآن  درس  از  که  را  احادیثي  و  آیات  معلم 
تخته  روي  بود،  مرتبط  دوستي  مفهوم  با 
از  بعد  کرد.  صحبت  آن ها  دربارة  و  نوشت 
آن ها  مفهوم  دربارة  خواست  دانش آموزان 

توضیح دهند.

در  دوستي  مفهوم  با  مرتبط  احادیثي  و  آیات 
کالس عنوان شود و دانش آموزان ابتدا درون 
گروه ها و سپس در کالس دربارة مفهوم آن ها 

بحث کنند.

10 دقیقه

و چند  را در کالس خواند  معلم متن حکایت 
در  را  خود  برداشت  دانش آموزان  از  نفر 

کالس مطرح کردند.

متن حکایت سعدي دربارة نصیحت شنیدن از 
دوست در کالس روخواني شود و گروه ها راجع 
به مفهوم آن صحبت کنند و نتیجه را به کالس 

گزارش دهند.

15 دقیقه

متن درس قسمت به قسمت در کالس روخواني 
شد. پس از هر قسمت، دانش آموزاِن داوطلب 

برداشت خود را از متن عنوان کردند. 

با  »دوستي  و  محبت«  »ماندگاري  درس  متن 
سپس  و  روخواني  کالس  در  کتاب«  و  انسان 
فرصتي به گروه ها داده شود تا دربارة مفهوم 
آن ها بحث و نتیجه گیري کنند. سپس هر گروه 

به ترتیب توضیح خود را در کالس مطرح کند.

35 دقیقه

است  قرار  که  گفت  دانش آموزان  به  معلم 
یک کاردستي براي هدیه دادن به دوستشان 
درست کنند و وسایل الزم را در اختیار آنان 

گذاشت. 

و  دوستان  از  تشکر  و  قدرداني  لزوم  دربارة 
درکالس  یکدیگر،  به  دادن  هدیه  استحباب 
در  بخواهیم  دانش آموزان  از  و  شود  بحث 
گروه ها راجع به بهترین هدیه اي که مي توانند 
سپس  بگیرند.  تصمیم  بدهند،  دوستشان  به 
هدیه اي  تا  بگذاریم  آنان  اختیار  در  وسایلي 

براي دوستشان آماده کنند. 

10 دقیقه

با  کالس،  معلم  ابتکار  با  نظر  مورد  فعالیت   
پخش موسیقي کودکانه در کالس همراه شد 
که شور و حال خاصي در دانش آموزان ایجاد 

کرد و کارهاي جالبي ارائه کردند. 

و  کاغذها  با  گروهي  صورت  به  دانش آموزان 
مقواهاي رنگي و هر نوع ابزاري که در دسترس 
پستال،  کارت  مانند  هدیه هایي  آن هاست، 
جامدادي  مقوایي،  جعبه هاي  عکس،  قاب 
است  جالب  نظرشان  به  آنچه  هر  و  رومیزي 

بسازند. 

45 دقیقه
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فضاي پویاي مدرسه
روز پنجش��نبه س��اعت 8 صبح وارد حیاط مدرسه شدیم. حیاط 
به سه قسمت تقسیم شده اس��ت: دو باغچة بزرگ در دو طرف و 
فضای میانی که حیاط است. باغچه  ها بخش  های گوناگونی دارند 
که در هر بخش، گیاهانی کاش��ته شده اند و نام دانش  آموزانی که 
این گیاهان را کاش��ته  اند، روی تابلو ه��ای کوچکی در کنار آن ها 
نوش��ته شده اس��ت. در فضای میانی )حیاط( یک حوض کوچک 
قرار دارد که محل زندگی دو الک  پشت است که احتماالً آن ها را از 
گردش  های علمی قبلی هستند. گوشه  ای از حیاط مسقف شده و 
برای هر کالس جاکفشی در نظر گرفته شده است. فضای داخلی با 
فرش و موکت پوشیده شده است. در بدو ورود، پوسترهای علمی 
و آکواریوم ماهی  های آب شیرین توجه ما را به خود جلب می  کند. 
دانش  آموزان هر کدام در گوشه ای و مشغول کار هستند. هر یک با 
خود وسیله  ای به همراه دارند: یکی چوب و عصای بلند، یکی تور، 
دیگری شیشه  های دردار، یکی از راکت بدمینتون تور ماهی  گیری 
ساخته و دیگری کیس��ه  ای برای جمع  آوری نمونه  ها آورده است. 

همه کم کم آمادة حرکت می  شوند. 

معرفي مدرسه از زبان دانش آموزان
مدیر مدرس��ه خوش��امد می  گوید و دو نفر از دانش  آموزان را به ما معرفی می  کند: یکی سال چهارم 

ابتدایی و دیگری اول راهنمایی. قرار اس��ت این دو نفر مدرسه را به ما نشان و 
در مورد فعالیت  های آموزش��ی و پرورشی مدرسه توضیح دهند. اعتماد به 
نفس و شیوایی کالم این دو دانش آموز، خود نشان از توفیق این 

مدرسه دارد. 
ش��روع به صحبت می  کنند. هر یک خود را معرفی می  کند. 
از قرآن   محور بودن فعالیت  های مدرسه  ش��ان می  گویند. 
از س��اختار آموزش��ی و برنامه  های درس��ِی شنبه تا 
چهارش��نبه و امروز پنجشنبه. پنجشنبه  ها روز 
بازدیدهای علمی اس��ت. به طور گردش��ی، 

هر پایه از هر س��ه هفته، 
دو هفت��ه را ب��ه بازدی��د 
علمی می  رود. امروز نوبت 
کالس  ه��ای س��وم، چه��ارم 
و پنج��م ابتدای��ی و اول و دوم 

راهنمایی است. 

مجتمع حکمت
در ای��ن مدرس��ه، روزه��اي پنجش��نبه به 
گردش  هاي علمي اختصاص دارد. روز پنجشنبه 
21 اردیبهشت ماه، قرار بود گروهی از دانش  آموزان 
این مدرس��ه براي گردش علمي به امامزاده  اي در 
روستای خشکرود نزدیک ش��هر بابلسر بروند. با 
آنان همراه ش��دیم تا گوش��ه  اي از تجربیات این 

مجموعه را به شما تقدیم کنیم.

پذیرایي گرم و صمیمانه
عصر روز چهارش��نبه از تهران به س��مت بابلس��ر 
حرکت کردیم تا پنجش��نبه صبح، به موقع همراهشان 
شویم. حدود س��اعت 10 شب به شهر بابلسر رسیدیم. 
از م��ا دعوت کردند پیش از رفتن به محل اس��تراحت، 
برای صرف شام به مدرسه برویم. در آن وقت شب، توقع 
داشتیم وارد محیطی خلوت و ساکت شویم، اما با شور و 
حال و سرزندگی فراوانی مواجه شدیم که خواب  آلودگی 
و خستگی راه را از میان برد. تعدادی از دست  اندرکاران 
مدرس��ه تا آن هنگام در مدرسه مش��غول بودند. گویی 
مدرس��ه به واقع خانة دوم ایش��ان بود. ش��ام صرف شد 
اما فضای مدرس��ه چنان سرشار از انرژی بود که دلمان 
نمی  خواست آنجا را ترک کنیم. اما به امید صبح روز بعد، 

خداحافظی کردیم.
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اول زیارت
وارد فضای امام  زاده می  شویم. ساختمان امام  زاده 
محل دفن 82 تن از ش��یعیانی اس��ت ک��ه در زمان 
حکومت عباسیان به زیارت امام رضا )ع( می  رفته  اند و 
در میان راه، در همین نقطه به شهادت رسیده  اند. در 
میان ایشان دو تن از فرزندان ائمه نیز حضور داشته  اند 
و از آن زمان این مکان به زیارتگاهی برای ش��یعیان 
تبدیل ش��ده اس��ت. این بقعه مانند نگینی در حلقة 
درختان سبز گوناگون احاطه شده است. دانش  آموزان 
هر پایه، پس از زیارت امام  زادگان به همراه مربي خود 
مشغول جمع  آوري گونه  هاي مورد نظر می  شوند. البته 
جانوراني که بیش از همه توجه آن  ها را به خود جلب 
می  کنند، قورباغه و مارند! دانش  آموزان برای ش��کار 
ماره��ا هیجان زیادی دارند. هر از چند گاهی س��ر و 
صدای زیادی از یک سمت می  آید که نشان از به دام 
افتادن یک مار یا قورباغة بیچ��اره دارد! قورباغه  های 
ش��کار شده درون شیشه  های در بس��ته باال و پایین 
می  پرن��د. مربیان در کنار دانش  آموزان به این س��و و 
آن سو می  دوند و به آن  ها کمک می  کنند. اگر مار به 
دام افتاده، س��می و خطرناک باشد، در آبگیر رهایش 
می  کنند و اگر خطری نداشت، آن را با احتیاط درون 

شیش��ه می  اندازند. کار 
گیاه��ان  جم��ع  آوری 
در آرام��ش بیش��تری 
پیش م��ی  رود، برخی 
از دانش  آم��وزان پیش 
از ای��ن با تع��دادی از 
گیاهان دارویی منطقه 
آش��نا بوده  اند و همراه 
مربیان خود، دیگران را 

راهنمایی می  کنند. 

ساختمان دبستان از کانکس ساخته شده بود و چشم انداز بسیار زیبایی داشت. آقای آذرنیا معاون 
کالسشان  به  را   ما  و  آمدند  استقبالمان  به  بودند  پنجم  تا  سوم  کالس  معلم  که  دبستان  آموزگار 
راهنمایی کردند. احساس خاصی از بودن در کنار دانش آموزان روستا داشتیم. چشمان پر از شوق 

و مهرشان ما را دعوت به نشستن در کنارشان کرد.

مدرسة غازها
همه سوار ماشین می  شویم. پس از حدود نیم ساعت راه، وارد جادة خاکی 
می  شویم. س��مت راست، شالیزاری بسیار وس��یع و سمت چپ، آبگیری 
چش��م  نواز ما را مسحور خود کرده اس��ت. داخل آبگیر یک غاز بالغ پیش 
افتاده و حدود 20 غاز تازه متولد ش��ده به دنبال او در حال ش��نا هستند. 
کم��ی آن   طرف  تر، گروهی 
دیگر از غازها که سنش��ان 
مربی  اس��ت همراه  بیشتر 
)!( خود شنا می  کنند و آن   
سوتر دستة غازهای بالغ با 
خیال آس��وده در حال چرا 
هس��تند. کالس  ه��ای این 
غازها هم به تفکیک س��ن 

است! 

جمع  آوري نمونه  هاي 
گیاهي و جانوري

ه��دف از گ��ردش علم��ي از قبل تعیین ش��ده اس��ت؛ 
جم��ع  آوري نمونه  هاي گیاهي و جان��وري. دانش  آموزان 
پیش از ای��ن یک بار به منطقة مورد نظ��ر رفته بودند، 
با فضا آش��نا بودند و مي  دانس��تند چطور باید براي این 
گ��ردش علمی برنامه  ریزي کنند. هر گروه یک تور براي 
شکار موجودات آبزي و شیشة دردار براي نگهداري آن  ها 
با خود همراه دارد. یک آکواریوم شیشه  اي نیز در مدرسه 
تدارک دیده  اند تا نمونه  هاي جانوري را در آن نگه دارند. 
تابلویی نیز برای نصب نمونه  های گیاهی پیش  بینی شده 
است. محل بسیار مناسبي براي این برنامه انتخاب شده 

است؛ امامزاده هشتاد و دو تن در نزدیکي بابلسر.
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تنظیم گزارش کار
در پای��ان، دانش  آم��وزان ب��ه کم��ک مربیان خ��ود به 
جمع  بن��دي و نتیجه  گی��ري و نی��ز ارائة یافته  هایش��ان 
می  پردازند. گزارش  های سرش��ار از هیجان دانش  آموزان 
هر خواننده  ای را سر شوق می  آورد تا روزهای دیگر را نیز 

در کنار آنان سپری کند. 

سفرنامة 
ش�ش�م 
ابتدایی

روستاي بلبل آباد )استان هرمزگان( 
نقاشي دسته جمعي بچه هاي روستا به مناسبت نوروز 1391
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دادیم، صرف نظر کنند. اما کار گروهی فقط در انتهای کالس جریان داشت و جلوی 
کالس، دانش آموزان به محض این که به جواب جالبی می رسیدند، می خواستند آن را 
در کالس مط��رح کنند. من و همکارانم وقت و انرژی زیادی صرف می کردیم تا آن ها 

را واداریم پاسخ های خود را در گروه به مشورت بگذارند و سپس به صورت جمعی بیان 
کنند! اما حتی با آن همه تالش، نسبت به فعالیت های قبلی کار گروهی کمتری صورت 

گرفت!
کافی بود در ابتدای فعالیت حدود 15 دقیقه زمان برای آماده کردن کالس صرف می کردیم تا 

کار خود به  خود سریع تر و بهتر ادامه یابد.
به یاد مقاالتی افتادم که در مجلة رش��د آموزش راهنمایی تحصیلی دربارة معماری کالس درس خوانده 
ب��ودم! به لحاظ نظری، مطمئن بـودم چيدمان کالس در فعاليت آن تأثير دارد، اما وقتی در عمل 

تأثير آن را ديدم، از نتيجة کار متعجب شدم.
در شکل های زیر، دو نمونه کالس با تعداد 24 دانش آموز در هشت نیمکت سه نفری نشان داده شده است.

در شکل الف، دانش آموزان به گروه های سه نفری تقسیم شده اند و پشت نیمکت های خود قرار دارند. به 
خوبی دیده می شود که شکل نشستن آن ها خطی است و این مانع شکل گیری کار گروهی می شود؛ عالوه 
بر این که تمام دانش آموزان رو به جلوی کالس نشسته اند و این امر خود کالس را به سمت معلم محور 
بودن سوق می دهد. دانش آموزان بیشتر ترجیح می دهند یافته های خود را به معلم بگویند. تا این که در 

گروه مطرح کنند.
در ش��کل ب، همان کالس با همان امکانات نش��ان داده شده اس��ت. در این چیدمان، بدون این که حتی 
نیمکت ها جابه جا شوند، با جابه جایی دانش آموزان، شش گروه چهار نفره تشکیل شده است. به این ترتیب 
عالوه بر این که حلقه های کار گروهی شکل می گیرد، کمتر بودن تعداد گروه ها کار معلم را برای سرکشی 

و راهنمایی دانش آموزان ساده تر می کند.

توضیح شکل ها
الف. به علت خطی بودن گروه ها، فعالیت گروهی شکل نمی گیرد.
ب. حلقه های کارگروهی تشکیل شده است.

یک تجربه 
اول تبر را تیز کن!
یکی از عادت های رفتاری ما این است که هر نقطه ضعفی را به ویژگی های ایرانیان نسبت می دهیم. 
مثل این که در هنگام ناکامی فعالیت های گروهی می گوییم »اصالً ما ایرانی ها کار گروهی بلد نیستیم!« 
خود من بارها مش��کالت را این گونه توجیه کرده ام. اما چندی پیش تجربة جالبی کس��ب کردم که 
ای��ن س��ؤال را برایم ایجاد کرد که آيا واقعاً ما کار گروهی را بلد نيسـتيم يـا اين که اصالً برای 

فراهم سازی مقدمات انجام کار گروهی وقت نمی گذاريم؟
در س��فرهایی با انواع کالس ه��ا و معلم ها، فعالیت های گوناگونی را اج��را کردیم؛ در کالس های کم 
جمعی��ت یا پ��ر جمعیت، داخل کالس و یا در فض��ای باز، با اجرای خود معلم و ی��ا اجرای خودمان. 
همیش��ه ابتدا زمانی را در حدود 10 دقیقه برای شکل گرفتن گروه های دانش آموزی صرف کرده ایم 
و دانش آموزان به خوبی از عهدة کار گروهی برآمدند؛ طوری که بدون نیاز به تأکید ما، خود آن ها در 
البه الی یادداشت هایشان به این مطلب اشاره کرده اند که راه های مشورت کردن و انجام کار گروهی 

را یاد گرفته اند.
در یکی از س��فرها تا مقدمات کار فراهم ش��ود و وارد کالس شویم، ساعت 10 صبح شد. از یک طرف 
برای اجرای فعالیت ها در حدود 150 دقیقه زمان الزم داشتیم و از طرف دیگر زنگ پایان مدرسه ساعت 
12:30 می خورد! کالس 32 نفر دانش آموز داشت و می خواستیم آن ها را به هشت گروه چهار نفری 
تقسیم کنیم. اما بیشتر نیمکت ها با سه دانش آموز اشغال شده بود! پیش از آن چنین تجربه ای داشتیم 
و می توانستیم با صرف کمی وقت بیشتر، از همین چیدمان برای شکل دادن به گروه ها استفاده کنیم. 
اما فکری به ذهنم رس��ید و برای این که کار سریع تر پیش برود، تصمیم گرفتیم به جای هشت گروه 
چهار نفری، هشت گروه سه نفری و دو گروه چهار نفری داشته باشیم. به این ترتیب، بیشتر دانش آموزان 
س��ر جای خود می ماندند. فقط در انتهای کالس دو گروه چهار نفری داشتیم که دانش آموزانش باید 

جابه جا می شدند.
یک س��اعت بعد از شروع کار متوجه اتفاق عجیبی ش��دم! دانش آموزان به خوبی درگیر موضوع شده 
بودند و هیجان زیادش��ان باعث شد حتی از فرصت کوتاهی که برای استراحت و زنگ تفریح به آن ها 
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در س��فر چابهار، کنار ساحل روستای تیس بودیم که خانم رضانژاد، معلم پایة پنجم »مدرسة ابتدایی شهیده 
نس��ترن خس��روی« به دیدن ما آمد و از روش هایی که در کالس درس خود از آن ها استفاده می کرد، برایمان 
گفت. تصمیم گرفتیم از نزدیک با کالس ایشان آشنا شویم. آنچه بیش از همه توجه ما را به خود جلب کرد، 
نمایشی بود که دانش آموزان برای درس تاریخ آماده کرده بودند. ممکن است این طور به نظر بیاید که استفاده 
از نمایش در اینجا تنها با هدف آموزش بهتر درس تاریخ صورت گرفته اس��ت، اما اگر کمی بیشتر دقت کنیم 
متوجه می شویم آنچه دانش آموزان از چنین برنامه هایی کسب می کنند، بسیار بیشتر و فراتر از یک متن درسی 
است. اجرای نمايش کالسی فرصت خوبی در اختيار دانش آموزان قرار می دهد تا مهارت هايی را که 

در جاهای ديگر ديده نمی شوند، به نمايش بگذارند.

فرصتي براي دیده شدن 

دانش آموزان دبستان بعثت روستاي تیس
به هنگام خواندن سرود
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خواندن سرود دسته جمعی به صورت 
منظم و هماهنگ عالوه بر ایجاد مهارت های 
نظم و مشارکت در کار گروهی می تواند در 
ایجاد همدلی و وفاق میان دانش آموزان 
مؤثر باشد

           

در گذشته در مدارس متداول بودند، اما آنچه متأسفانه امروز شاهد آن هستیم، متروک و مهجور ماندن این دسته 
برنامه ها در مدارس ماست.

نکتة دیگر در اجرای این فعالیت ها، میزان دخالت معلمان و مربیان در اجرای آن هاست. ممکن است رعایت حد 
میانه در این امر کار مشکلی باشد. به یقین دانش آموزان برای انجام خوب کارها به راهنمایی مربیان نیاز دارند، اما 
اگر تمام برنامه ریزی کار به دست معلمان باشد و دانش آموزان تنها به صورت عوامل اجرایی عمل کنند، فضای کمی 

برای بروز خالقیت هایشان در اختیار خواهند داشت.
برنامه ریزی کلی می تواند به عهدة معلم باشد. به طور مثال، برای کالس تاریخ می توانیم یک سرود دسته جمعی 
ملی � میهنی با مشارکت تمام دانش آموزان کالس داشته باشیم. عالوه بر آن خواندن سرود دسته جمعی به صورت 
منظم و هماهنگ عالوه بر ایجاد مهارت های نظم و مشارکت در کار گروهی می تواند در ایجاد همدلی و وفاق میان 

دانش آموزان مؤثر باشد.
کل دانش آموزان به چهار گروه تقسیم شوند که هر گروه بخشی از مباحث درس تاریخ را به عنوان موضوع کار در نظر 
بگیرد و به شکل های اجرای نمایش، پرده خوانی، نمایش عروسکی و روزنامه دیواری ارائه دهد. به این ترتیب، می توان 

حاصل فعالیت های کل دانش آموزان کالس را در یکی از روزهایی که مناسبت ملی دارد، در مدرسه اجرا کرد.
چنین فعالیت هایی تنها به درس تاریخ محدود نمی شوند و معلم می تواند برنامه های جمعی را با توجه به شرایط 
موجود، با هر کدام از دروس و یا ترکیبی از آن ها تلفیق کند. به طور مثال، اگر در کتاب فارسی شعر یا درس هایی 
دربارة جایگاه معلم وجود داش��ته باش��د، می توان براساس  این محتوا، برنامه ای برای اجرا در مدرسه در روز معلم 
تدارک دید و در حاشیة آن روزنامه های دیواری دانش آموزان از دروس گوناگون مانند علوم و ریاضی را به نمایش 
گذاشت. کافی است به توانمندی های دانش آموزان اعتماد و فضای الزم را برای بروز اين مهارت ها فراهم کنيم. 
در جریان اجرای چنین برنامه هایی، عالوه بر بروز مهارت های دانش آموزان و افزایش انگیزه های تحصیلی ایشان، 
عالقة آن ها به مطالعة کتاب های غیردرسی و ادبیات و نیز نوشتن داستان و نمایش نامه و مقاله نیز جلب می شود. 
این امر گاهی می تواند حتی به آیندة تحصیلی و ش��غلی دانش آموزان نیز س��مت و س��و و جهت بدهد و در آن ها 

انگیزه های تازه ایجاد کند.

در سفرهای دیگر نیز گروه های دانش آموزان برای ما سرودهای دسته جمعی خواندند. البته به نظر می رسد این گونه 
فعالیت ها در مدارس تنها به چش��م فوق برنامه دیده می ش��وند و از قابلیت های فراوان آن ها غفلت می ش��ود! آیا از 
کالس های درس��ی که در آن ها کتاب های درسی خوانده می شود و دانش آموزان مطالب آن ها را امتحان می دهند، 
می توانند مفهوم کامل تعلیم و تربیت را در خود جای دهند؟ در برنامه های درسـی از اهداف دانشـی، مهارتی 
و نگرشی صحبت می شود اما چند درصد از فعاليت های کالس های ما تنها به بُعد دانشی مطالب درسی 
محدود شده است؟ آیا بسیاری از فعالیت هایی که از دید معلمان تنها برای فوق برنامه مناسب هستند، نمی توانند 

بخشی از وقت کالس درس را به خود اختصاص دهند و برای تحقق اهداف درسی استفاده شوند؟
دانش آموزان توانمندی های گوناگونی دارند که در جریان طبیعی کالس درس به دس��ت فراموشی سپرده می شوند. 
ایجاد فرصت های مناسب برای بروز این مهارت ها باعث پدید آمدن شرایط ابراز وجود برای دانش آموزان می شود و این 

امر خود می تواند در ایجاد انگیزه مؤثر باشد.
بهره گیری از فعالیت های گوناگون در کالس درس، نیازمند توجه به نکات ظریفی در این زمینه است. يكی از خطراتی 
که در اين جريان وجود دارد، حضور نداشتن تمام دانش آموزان در اين نوع فعاليت هاست. بدیهی است تمام 
دانش آموزان از نظر مهارت های گوناگون یکس��ان نیس��تند و این احتمال وجود دارد که تعدادی از آن ها که گاه حتی 
می توانند اکثریت کالس باشند، از این برنامه ها حذف شوند. آموزگاران هوشیار معموالً به این نکته واقف هستند که اگر 
دانش آموزان را به حال خود رها کنند، برخی از آن ها هرگز در هیچ زمینه ای ابراز وجود نمی کنند و برخی دیگر در تمام 
برنامه ها داوطلب می ش��وند. خوب اس��ت برای پیش گیری از این جریان، برنامه داشته باشیم. مثاًل می توان برای درس 
تاریخ سه یا چهار فعالیت متفاوت تعریف کرد که هر کدام از دانش آموزان موظف باشد در یکی از این فعالیت ها )و نه 

بیشتر( مشارکت کند.
نمايش های کالسـی، روزنامه ديواری، کشـيدن نقاشـی دسـته جمعی روی پارچه که می تواند با هدف 
پرده خوانی وقايع تاريخی انجام شود، ساختن مجسمه های گلی و يا عروسک های پارچه ای از شخصيت ها 
و اجرای سرودهای دسته جمعی انواع فعاليت هايی هستند که هر کدام از آن ها زمينة خوبی را برای بروز 
توانمندی های گوناگون دانش آموزان فراهم می کنند. برخی از این فعالیت ها از جمله نمایش و روزنامه دیواری، 

 دانش آموزان دبستان شهداي ایده لیک در سفر به این روستا

 دانش آموزان دبستان
 تولکي هنگام
 خواندن سرود
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بحری است بحر عشق که هيچش کناره نيست
آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

دانشـمند واقعی، علم، ايمان و اخالق را با هم کسب می کند و مسير معلمی که با کشف و 
شهود دنيای درون خود، دنيای ناشناختة کودکان و معرفت الهی همراه است، مسيری سهل تر 
است برای دانشمند شدن. به همين خاطر، معلمی در مسير و جهت شاهراه انبياست و از اين 

مسير است که سريع تر به قله های معرفت و آگاهی می توان رسيد.
دنيـای امروز، با همة زرق و برقش فرصت اين تأمل جدی را از اجتماع گرفته اسـت که در 
ميان تمام رشـته ها و شـغل های پرهياهو، اهميت و حقيقت واقعی اين مسير پر شعف و تعب 
درک شـود. اما آيا به راسـتی آنكه با اخالص و عشق نيز طی منزل می کند، از اهميت اين کار 

بی خبر است!؟
حال که اين ويژه نامه فرصت همدلی و همراهی را برايمان فراهم ساخت، چه نيكوست که 

در پاسخ اين پرسش ها قدری تأمل کنيم:
 چگونـه می توانيم تهديدهای کالس چندپايه را با کمـی خالقيت و حوصله، به بهترين 

فرصت برای آموزش واقعِی منطبق بر شرايط زندگی روزانه تبديل سازيم؟
 طراحی بازی های مناسـب برای مفاهيم آموزشـی هر پايه، چه راهكارهايی را در اختيار 

معلم چندپايه قرار می دهد؟
 با توجه به مطالعة طرح درس سادة اجرا شده در ارچنگان، شما هم می توانيد چند مسئلة 

بومی قابل درک برای دانش آموزان کالس خود طراحی و اجرا کنيد؟
 بـا کمی کاوش، جسـت و جو و هم فكری البه الی کتاب ها، مجـالت و صفحات وب چند 
داسـتان تاريخی ساده و زيبا مانند داسـتان کاکتز می توان نوشت که با تلفيق دروس در آن، 

کالس درس را غنا بخشيد و حس تأليف و تدوين کتاب درسی را تجربه کرد؟
 چگونه می توان با شيوه های جالبی که در بيرجند تجربه شد، با بستن دست های بچه ها و 

فعاليت هايی مشابه آن، احساس مشارکت گروهی و همكاری را در ايشان تقويت کرد؟
 در برخـورد صحيح و اصولی با درس هنر و بهره گيری از آن، چند طرح درس شـيرين، 

جذاب و کاربردی در زمينه های رياضی و علوم می توان طراحی کرد؟
 آيا می توان با شناخت بيشتر توانايی های دانش آموزان، فرصت حضور بيشتری در کالس 

درس به آنان داد؟ آيا ارائة شفاهی از کارهای گروهی ، از جملة اين فرصت ها نيست؟
 چگونه می توان با استفاده از شرايط محيطی هر شهر و روستا و تشكيل کالس درس در 

آن، مانند چابهار، نيمكتی غير از چوب برای دانش آموزان تهيه کرد؟
 چنـد بار در سـال فرصت گردش علمی )اين کالس جذاب، پرفايـده و کم هزينه( را در 

اختيار دانش آموزان قرار می دهيم؟

سخن آخر
دست از طلب ندارم تا کام من برآيد 

يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد
گويند ذکر خيرش در خيل عشقبازان 

هر جا که نام حافظ در انجمن برآيد
بچه که بودم، خيلی دلم می خواسـت روزی دانشمند شوم. هنگام ورود به دانشگاه، رشتة 
فيزيک را انتخاب کردم؛ چون زمينة مطالعه و پژوهش را در آن جدی تر می ديدم. دلخوش بودم 

که روزی به آرزوی ديرينة خود جامة عمل بپوشانم.
اوايل ورودم به دانشگاه، به خاطر عشق و عالقة زيادم به معلمی کم کم وارد فضای آموزش 
و مدرسه شدم و آنقدر شيرينی و حالوتش زير زبانم مزه کرد که تئوری های خشک و غيرقابل 

لمس فيزيک را رها کردم و به وادی معلمی نزديک و نزديک تر شدم.
وقتی ليسـانس گرفتم احسـاس کردم، تازه ابتدای راه آموزش قرار گرفته ام و تحصيالت 
دانشـگاهی به شكل مرسوم، به کارم در مدرسـه نمی آيد. با وجود عالقة وافرم به علم تجربی 
فيزيک )نه آنچه در دانشـگاه های ما و حداقل در دورة کارشناسـی تدريس می شـود( از خير 
دانشمند شدن )!( گذشتم. ادامة تحصيل را رها کردم و به صورت غيرحرفه ای مشغول فراگيری 
دوره های دبيری شـدم. شكر خدا! در اطرافمان معلمان حرفه ای پرتجربه و بی ادعای بسياری 
وجود دارد که دود چراغ خورده اند و تالش زياد کرده اند و بدون هيچ ادعايی، بهتر از کارشناسان 
آموزش حرفه ای دنيا، برای آموزش بومی خودمان تجربه و ايده دارند. الحمداهلل تعدادی از اين 

عزيزان را خدای مهربان سر راهم قرار داد و افتخار شاگردی شان نصيبم شد.
به لطف آشـنايی با اين عزيزان و شـاگردی آنان، روز به روز حس و حال بهتری از پيمودن 
مسيری که با آگاهی انتخاب کرده بودم، در درونم می يافتم و می يابم و هر چه در اين بحر بيشتر 

پيش می روم، به بضاعت اندک خود بيشتر واقف می شوم.
در هر پروژة واقعی که وارد می شـوم گرچـه ايمان دارم فضل و رحمت الهی مرا پيش برده 
نه توان و تجربة خودم، برکت همان فضل و رحمت، بخشـی از معمای شيرين و جذاب آموزش 
را برايم روشن و شفاف می سازد. در جريان پروژة ويژه نامة ششم، تجربيات و کشفيات بسيار 
جالب و هيجان انگيز اين راه، موجبات شـعف و خوشحالی را فراهم کرد؛ هر چند گاه اشكمان 
را درآورد يا در دلمان موج و گاهی طوفان به پا کرد. مجموع اين لحظات شـور و عشـقی است 
مضاعف برای شروع و گام نهادن دوباره در وادی يادگيری؛ يادگيری ناشناخته های بسياری که 

عمق آن را در مسير پيموده شده بيشتر فهميديم.
بعد از اين تجربه، وقتی به گذشـته برمی گردم و آن را مرور می کنم، از اينكه فيزيک را با 
وجود عالقة بسـيار زياد رها کردم و از خير دانشمند شدن هم گذشتم، ناراحت و پشيمان که 
نيستم هيچ! برای ورودم به وادی اعجاب آور معلمی و پيشروی بيشتر و بيشتر در آن خرسندم.

در اين مسـير به درسـتی دريافته ام که معلم بايد به تمام قامت، الگـوی رفتاری اخالق و 
معرفت، نشانه و نماد آموختن و يادگيری، و مصداق واقعی »اطلبوا العلم من المهد الی اللحد« 

باشد.

 کوه هاي مریخي � 20 کیلومتري شرق شهر چابهار � در سفر به چابهار
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براي اجراي طرح تهیة ویژه نامة شش��م ابتدایي، ش��رایط و امکانات ناهمس��ان، یعني دانش آموزان دختر و پسر در پایة اول 
راهنمایي و پایة پنجم دبستان، و مدارس شهري و روستایي و عشایري در نقاط گوناگون کشور با فرهنگ ها و قومیت هاي متفاوت، 

در نظر گرفته شده اند.
 گزارش فعالیت هاي اجرا شده، براي ملموس تر بودن و انگیزه بخشي بیشتر به معلم، به صورت سفرنامه نوشته شده است.

 طرح درس ها بومي هستند و فعالیت ها با توجه به شرایط کالس و محیط اطراف طراحي شده اند. در طراحي فعالیت ها بر 
مهارت هاي زندگي تأکید کرده ایم.

 طرح درس ها به صورت تلفیقي و بر مبناي تفکر و پژوهش است و غالباً فعالیت هاي گروهي براي دانش آموزان پیش بیني 
کرده ایم. همچنین در تمام طرح درس ها ارزشیابي مستمر لحاظ شده است.

 فعالیت هاي طراحي شده ساده و تکرارپذیرند و آموزگار کالس آن ها را اجرا کرده است. الزم به ذکر است که آموزگاران 
مجري، از قبل در جریان اجراي طرح قرار نگرفته بودند.

 در یک نگاه، تقویم سفرنامه، تاریخ، نوع مدرسه و مکان اجراي فعالیت را نشان مي دهد.
 س��فرنامه شامل مقدمه، پیوس��ت و 13 گزارش اجراي فعالیت، به طور جداگانه است. براي هشت اجرا، فیلمي مرتبط با 

محتواي مجله و به صورت مستقل، تهیه و تدوین شده است.
 گروه طراح برنامه ها، از مراحل اجراي فعالیت ها عکس هاي متعدد گرفته اند. منتخبي از این عکس ها براي کمک به انتقال 

مفاهیم و بهتر نشان دادن گزارش اجراي فعالیت ها چاپ شده اند که هیچ کدام تزئیني نیستند.
 عکس بزرگ صفحة اول گزارِش اجراي هر فعالیت گویاي نوع کالس و اجراست.

 در پایین هر صفحه، براي ارائة شرح مختصري از فعالیت ها، گزارشي تصویري آمده است.
 فعالیت هاي اجرا شدة مربوط به هر استان با رنگ مشخصي 

در ویژه نامه آمده است. در صفحة اول گزارش اجراي هر برنامه 
نیز مکان اجرا با همین رنگ روي نقشه مشخص شده است.

 

سفرنامه در یک نگاه

کوه هاي مریخي � هنگام غروب � در سفر به چابهار


