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هرچه می خواستم به او فکر نکنم، نمی شد. پایه ی اول را 
هیبتی  با  اولی  گذراندم.  مدیر  دو  با  بود  او  که  دبستانی  در 
را  پایان دوره ی کاری اش  بود که  پدرانه و شخصیتی علمی 
من  دیدم و دومی آدمی دمدمی  بود که ترکه در دست داشت 
فیلم های  بعضی شخصیت های  مانند  پرپشت  ابروهای  با  و 
کارتونی، بچه ها با دیدنش قالب تهی می کردند و این همه 
از مقابل ساختمان  با عبور  و  مدام پیش چشمانم می گذرد 

فرسوده ی دبستان یادآوری می شود.
در پایه ی دوم ابتدایی هنوز صدای خانم جواهری بیش از 
در  کالس  این  قاب  که  بار  هر  هست.  خاطرم  در  چهره اش 
صفحه ی ذهنم پدیدار می شود، فریاد خانم جواهری هم در 
گوشم زنگ می زند. درس علوم بود و اینکه دو قطب آهن ربا 
را با حروف S و N انگلیسی معرفی می کردند و ما با آن بیگانه 
بودیم و یا معرفی جهت ها بود روی جهت نما یادم نیست اما 
خاطراتی  از  حروف  این  ندانستن  جهت  به  شدن  سرزنش 

است که با من مانده است.
هم  آن  شود.  بهتر  می خواست  اندکی  سوم  پایه ی  اما 
برای  که  باتجربه  و  پرحوصله  آموزگاری  حضور  به خاطر 

خانم  نکرد.  فروگذار  تالشی  هیچ  از  ضرب  جدول  آموزش 
از  نمی گذاشت  باشد،  نگهدارش  خدا  هست  اگر  فخار، 
انگشتانمان برای ضرب و محاسبه ی اعداد کوچک استفاده 
کنیم. پای تخته باید از حفظ پاسخ می دادیم. و به هر حال 
در آن روزها هرچه به پایان مدرسه و سال تحصیلی نزدیک 
می شدیم، بیشتر تب وتاب ورود به پایه ی پنجم و رویارویی با 
دنیای بزرگ ترها را داشتیم. دنیایی که هر کس از آن قصه ای 
داشت و با امتحان نهایی رنگ و بوی یک بحران را به خود 
می گرفت. ما کجا بودیم؟ آیا درسی یا فردی یافت می شد که 

ما را آماده ی آشنایی و ورود به این مرحله سازد؟
او  چهارم!   پایه ی  آموزگار  هم چنین  و  زمان  گذشت  آری، 
همان مردی بود که می توانست در این تفاوت پایه و برهه ما 
را از جهان کودکی به مرحله ی پختگی در پایه ی پنجم و به  

اصطالح خودمان دنیای بزرگ ترها رهنمون شود.
خیلی ها آرزوی شاگردِی این آموزگار جوان را داشتند.

هر روز و در همسایگی کالس او جنب وجوش دانش آموزان 
تخته  سیاه  پاک کردن  و  آوردن گچ  یا  را در پی دادن درس 
رنگ ورو رفته  و ترک ترک می دیدیم. ما بچه ها همیشه از خود 

نفس در نفس مردان 
از پایه ی چهارم 

یادداشــــت ســـــــــــردبیر

اصغر ندیری
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می پرسیدیم آیا در کالس بندی سال بعد می توانیم در کالس 
این آقا بنشینیم؟

مورد  آموزگار  همان  قهرمانی-  آقای  کالس  بچه های 
از  و  به زودی  می شد  را  این  بودند.  بانشاط  و  فعال  نظر- 
همسایگی  در  و  پنجره  پشت  از  یا  و  کالس   رفت وآمدهای 

آن ها دید و شنید.
و باالخره روزی فرا رسید که فصل امتحان و سپس تابستان 
تمام شد و من در کمال افتخار به کالس چهارم رفتم، آن هم 
جایی که آقای قهرمانی درس می داد. او جوانی سی ساله 
میان  در  تفاوت  این  پرتحرک.  حال  عین  در  و  فکور  و  بود 
جمعیت  معلم های باالی چهل سال دبستان ما خودش را 
زود  داشتند  عجله  همیشه  بچه ها  می داد.  نشان  به خوبی 
به کالس او برسند. این از سال قبلی ها به سال بعدی ها به 
ارث رسیده بود، بی آنکه کسی توصیه کرده باشد. جذابیت 
روش و منش این مرد رسومی پایه گذاشته بود که به قانون 
از  دیگر  مانند من  او خیلی ها  در کالس  بود.  تبدیل شده 
پیله ی کودکی درآمدند و بسیاری آماده شدند که به پایه ی 
بازی های خودساخته اش شرکت  را در  ما  او  پنجم برسند. 

هر  بزنیم  عینک  او  مانند  داشتیم  دوست  هم  ما  و  می داد 
چند عینکی نبودیم. در تدریس او همواره بچه ها پای تخته 
بودند و هم چون او سخن می گفتند. درس را به بازی و بازی 
تبدیل می کرد  و هدف دار  نظام مند  یا حرکتی  ورزش  به  را 
هدایت  را  شاگردانش  جسور  و  فکور  مربی  یک  مانند  و 

می کرد.
به جرأت می توانم بگویم به موقع وارد کوره ی پایه ی چهارم 
شدیم و در معرض حرارت شاگردی یک استاد باانگیزه پخته 

شدیم.
آن  سال ها خبرها و حوادث همه حکایت از تغییر داشت. آن 
سال ها بارقه های یک حرکت در راه بود و نسیمی می وزید که 
رایحه اش جان و روان ما را به یمن کالس داری قهرمانمان، 
ما  قد  بود.  شده  بزرگ تر  نیز  ما  مشت های  می نواخت. 
کشیده  تر و صدایمان بلندتر، در آن ایام خواستار دگرگونی 
بودیم. سال ۱۳۵۷ بود و من خدا را شکر می گزارم که برای 
فردا تربیت شدم و در زمانه ای پرتالطم نفس در نفس مردان 
در کارزاری بزرگ برای فرزندان وطن نقش واالی یک آموزگار 

را بازی می کنم.
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سندی قابل اعتنا
ــه  ــث ب ــن بح ــروع ای ــان در ش دکترمحمدی
ــی و  ــند برنامه ی درس ــگاه س ــت و جای اهمی
ــول بنیادین پرداخت  ــند مبانی نظری تح س
ــت و  ــی عمومی دانس ــه آن را میثاق و در ادام
ــی ملی  ــوان و بحث برنامه ی درس گفت: عن
ــناد تحولی، در  ــام و اس ــوان یک زیرنظ به عن
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تصویب 
ــت که باید تبیین، بررسی و  ــده اس و ابالغ ش
ــود. در ضمن آن زیرنظام ها  تفسیر و اجرا بش
ــند تحول  ــه به صراحت در خود برنامه ی س ک
ــای  مختلف  ــت، در بخش ه ــده اس ــر ش ذک
ــی ابالغی  ــت های کل ــان در سیاس و هم چن
ــی  ــند برنامه ی درس ــام معظم رهبری، س مق
ــت. البته خوش بختم از اینکه بگویم  ملی اس
ــی از  ــم برخ ــی علی رغ ــی مل ــه ی درس برنام

ــتی ها االن جزو اولین اسنادی است که  کاس
به عنوان زیرنظام سند تحول بنیادین تصویب 
و نهایی شده است و به عنوان یک سند قابل 
اعتنا در تولید برنامه های درسی  ما مورد توجه 
ــا دارای  ــتی م ــناد باال دس قرار دارد. البته اس
ــه اعتقاد من  ــتند. ب ویژگی های خاصی هس
این ویژگی  منحصر به خود این اسناد است و 
شاید در ادبیات برنامه ی درسی بی سابقه اند. 
ــش  و برنامه ریزی  ــازمان پژوه ــابقه ی س ما س
آموزشی را با عناوین مختلفش بیش از پنجاه 
سال در کشور داریم اما تا به حال سند خاصی 
به عنوان برنامه ی درسی نداشتیم. آن نقشه ی 

ــری را و آنچه به عنوان  جامع یاددهی- یادگی
ــیر  ــی تولید و تفس راهنمای برنامه های درس
ــت.  ــیار محدودی بوده اس ــم تعداد بس کردی
ــی آموزش و پرورش  ــورای عال زمانی که در ش
ــتم، به  ــابقه را می خواس ــتان س بودم از دوس
ــه ی راهنمای  ــت برنام ــتان دس ــداد انگش تع
ــتیم. سخنم به این معنا نیست  مصوب نداش
ــاد عمومی در  ــندی مورد توجه و اعتم که س
بین کارشناسان ما نباشد بلکه عمومًا آنچه را 
تأیید و تدوین کرده بودند به عنوان یک زیرساز 
ــت و  ــوده اس ــی ب ــی و درون بخش درون گروه
عمده تولیدات آن ها متکی به احضار ذهنی 

برنامه ی درسی ملی
زیرنظام سند تحول بنیادین

دکتر محی الدین بهرام محمدیان از برنامه ی درسی ملی
و سند تحول بنیادین می گوید

گـــــــــــــــــــــزارش

اشــــاره
در هــر دوره از ایجاد تغییــرات در برنامه ی تدوین و تألیف کتاب های 
درســی ابتدایــی، معــاون وزیــر و رئیس محتــرم ســازمان پژوهش و 
برنامه ریــزی آموزشــی در جهــت هم سو ســازی و بیان زوایــای مهم 
اســناد باالدستی، به تبیین مفاد و قسمت های اساسی  سند برنامه ی 
درســی ملی و ســند مبانی نظری تحول بنیادین می پردازد. در این جا 
نیز بــا آگاهی به اهمیت بحث، دکتر محی الدیــن بهرام محمدیان در 
۱۶ دی ماه ۱۳۹۲در ســخنانی به معرفی و شفاف ســازی این مفاهیم 

پرداخته است که اهم آن را در پی می خوانید.

تنظیم: فهیمه دهقان
عکس: رضا بهرامی
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کارشناسان ما بوده است. سند تحول بنیادین 
ــرای  ــت ب ــی ذی قیم ــرورش فرصت آموزش و پ
ــان ما است، که تجارب و  سازمان و کارشناس
اندوخته  های علمی را به صورت سامان یافته 
ــند، که میثاق  ــکل یک س تنظیم کنند و به ش
عمومی ما باشد، برای کارکردن عرضه کنند. 
ــت و  ــرای ما الزم االجراس ــندی که ب اولین س
ــد رعایت آن  ــذاری بای ــی مراجع قانون گ حت
ــن موضوعه هم  ــد و در تصویب قوانی را بکنن
ــت،  ــه و معیار اس ــند محل توج ــود این س خ
ــت های کلی ابالغی به وسیله ی مقام  سیاس
معظم رهبری است. مجلس شورای اسالمی 
ــورای  ــذاری دیگر مانند ش ــع قانون گ و مراج
ــتند  ــالمی انقالب فرهنگی، موظف هس اس
که در قانون گذاری ها چند موضوع را مراعات 
ــد.  ــی نباش ــد: ۱. مغایر با قانون اساس بکنن
ــرعی نباشد.۳. مغایر با  ۲. مغایر با احکام ش
سیاست های کلی ابالغ رهبری نباشد؛ چون 
ــار را به  ــی این اختی ــل ۱۱۰ قانون اساس اص
رهبری داده است که سیاست های کلی نظام 
ــاری  را تهیه و تأیید و ابالغ کند. البته مستش
ــت های کلی مجمع  رهبری در تدوین سیاس
ــخیص مصلحت نظام است. اولین بندی  تش
ــت حکم  ــت های کلی آمده اس ــه در سیاس ک
ــرورش می کند  ــام آموزش و پ ــه تحول در نظ ب
ــت  ــفه ی تعلیم و تربی ــر فلس ــی ب ــد مبتن و بای
ــات طیبه  ــیدن به حی ــالمی در جهت رس اس
ــری  ــتعداد های فط ــکوفایی اس ــد و ش و رش
ــف آن را مطرح  ــد که در حوزه های مختل باش
می کنند و به برخی از ویژگی ها و خصوصیات 
ــاره می کند  ــام تعلیم وتربیت اش خروجی نظ
ــه در حوزه های بینش،  ــت ک و نهایتًا این اس
ــالمت روحی و  ــارت تربیت و س ــش و مه دان
ــه کن  ــمی دانش آموزان با تأکید بر ریش جس
کردن بی سوادی، تربیت انسان های مؤمن، 
ــالمی،  ــالق اس ــه اخ ب ــق  ــزگار،  متخل پرهی
ــًا  نهایت و  ــواه  خیرخ ــدوار،  امی ــت،  بلند هم
وطن دوست، صلح خواه، جمع گرا، خودباور، 
ــارم ایجاد تحول  ــود. بند چه ایثارگر منجر ش
ــی با  ــی و درس ــزی آموزش ــام برنامه ری در نظ
ــت. یعنی خود  ــد نکته اس ــه این چن ــه ب توج
ــت کلی به عنوان یک قانون ما را ملزم  سیاس
ــی و  ــت در نظام برنامه ریزی آموزش ــرده اس ک

ــه روایت دیگر  ــم. ب ــی تحول ایجاد کنی درس
وضع موجود ایجاد تحول در نظام برنامه ریزی 
ــاختن محتوای  ــی با توجه به روزآمد س درس
تعلیم و تربیت و تدوین برنامه ی درسی ملی؛ با 
ابالغیه ی رهبری به عنوان یک سیاست کلی 
تدوین برنامه ی درسی ملی بوده که الحمدلله 

ما در آن موفق شدیم.

برنامه ی درسی ملی مبتنی بر 
فلسفه ی تعلیم وتربیت اسالمی

ــش و برنامه ریزی  ــازمان پژوه ــت س ریاس
ــای  ــه ابتن ــان اینک ــا بی ــپس ب ــی س آموزش
ــفه ی  ــی بر فلس ــی مل ــه ی درس ــند برنام س
ــزود:   اف ــت،  اس ــالمی  اس ــت  تعلیم وتربی
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی بای ــی مل ــه ی درس «برنام
ــفه ی تعلیم و تربیت اسالمی، متناسب  فلس
ــوا و  ــا محت ــق ب ــور و منطب ــای کش ــا نیازه ب
ــا اتکا به  ــرفت های علمی و فناوری و ب پیش
ــالمی- ایرانی  ــگ و هویت اس ــت فرهن تقوی
ــن مطلب را  ــند در این ابالغیه ای ــد. س باش
ــه مبتنی بر  ــه ضمن اینک ــد می کند ک تأکی
ــالمی باشد باید  فلسفه ی تعلیم و تربیت اس
ــب با نیازهای کشور  یک برنامه ریزی متناس
ــه زندگی گره  ــفه را ب ــد، یعنی این فلس باش
ــت باید نیاز  ــفه ی تعلیم و تربی ــد. فلس می زن
ــل امروز را به نیاز فردای عصر ما  زندگی نس
ــازی و  ــن کند. البته در این متناسب س تأمی
ــبت میان فلسفه ی  در این فراهم آوردن نس
تعلیم و تربیت و نیازها باید انطباق محتوایی 
ــرفت های علمی هم باشد. باز یک  ما با پیش
تحلیلی که در سند وجود دارد و من نسبت 
ــت که  ــن اس ــد دارم، ای ــی تأکی ــه آن خیل ب
پیشرفت های علمی و تکنولوژیک نباید ما را 
از هویت اسالمی و ایرانی خودمان دور کند. 
ــن طرف  ــه ای ــم ب ــرن نوزده ــفه از ق فالس
ــه  متوج ــوژی  تکنول ــد  رش ــا  ب ــًا  مخصوص
ــده اند که وقتی بحث تکنولوژی، ابزارها و  ش
ــگفت زده  ــان مقهور و ش صنعت می آید، انس
ــود و در برابر صنعت گاهی اوقات یک  می ش
خود باختگی اتفاق  می افتد. فن زدگی یکی 
ــیاری  ــت و بس از آفت های زندگی امروز ماس
ــه ی این معضل  ــمندان هم در چال از اندیش
ــی  ــی مل ــه ی درس ــذا، در برنام ــد. ل افتاده ان

ــت که اوًال؛ مبتنی بر نظریه ی  تأکید این اس
اسالمی تعلیم و تربیت باشد، دوم؛ متناسب 
ــد، سوم؛ منطبق با پیشرفت های  با نیاز باش
ــارم: حتمًا به  ــد، چه ــاوری باش ــی و فن علم
ــود.  ــه ش ــی آن توج ــالمی و ایران ــت اس هوی
ــت که به ما راهکارهایی را  برخی اسناد هس
در همین تحول سند کلی پیشنهاد کرده اند 
ــت که بعدها  یا به تعبیری جزو بندهایی اس
ــا به عنوان  ــی ملی م ــند برنامه ی درس در س
ــده  ــتگی ها مطرح ش راهکارها و جزو شایس
است. مثل توسعه ی فرهنگ تفکر و تحقیق، 
ــری از روش های  خالقیت، نوآوری، بهره گی
نوین یاددهی و یادگیری، تعلیم اندیشه های 
ــه رویکرد  ــردن ب ــه ک ــل(ره)، توج ــام راح ام
ــعه ی فرهنگ  ــه توس ــی ب ــی و تربیت فرهنگ
ــالمی و قرآنی تقویت آداب و مهارت های  اس
ــم در این  ــی از راهبردها ه ــروزی، بخش ام

ــند آن زمان به عنوان بندهایی از این  س
سیاست  ابالغ شده است. اما در عین 

ــک تذکر هایی  ــال می بینیم که ی ح
ــت که بعدها ما باید آن ها را در  هس
ــدف و در قالب یک روش  قالب ه
ــم. یکی از  ــت مطرح کنی و سیاس
ــت آموزش ها و  ــث تقوی ــا بح آن ه
ــئله و توانایی  راهبردهای حل مس

ــت. این ها  ــه آموخته هاس ــل ب عم
نکاتی هستند که در سیاست گزاری 

ــاره  دوب ــات  کلی ــال  به دنب ــد.  کلی ان
ــند  ــود س ــی را در خ ــی مل ــه ی درس برنام

ــول آموزش و پرورش می بینیم که اهداف  تح
ــه من  ــه ای ک ــی دارد. نکت ــول مختلف و فص
تأکید می کنم این است که گاهی افرادی که 
ــازمانی ما، آدم هایی  خارج از مجموعه ی س
کم  حوصله و شاید به لحاظ علمی نسبت به 
موضوع آموزش و پرورش تنک مایه گما نشان 
این است که برنامه ی درسی یک امری است 
ــیند و آن  که هر فردی می تواند در خانه بنش
ــی یک  ــم و تدوین کند یا کتاب درس را تنظی
ــت که یک نفر می تواند آن را از  نوشته ای اس
ــد. لذا، مثًال یکی از  صبح تا غروب تولید کن
جایی تلفن می زند و می گوید آقا این صفحه 
را عوض کنید و مطلب ما را بنویسید. دیگری 
ــت؟ در  می گوید این موضوع چرا نیامده اس

برنامه ی درسی 
ملی باید مبتنی 

بر فلسفه ی 
تعلیم و تربیت 

اسالمی، متناسب 
با نیازهای کشور و 
منطبق با محتوا و 

پیشرفت های علمی 
و فناوری و با اتکا 

به تقویت فرهنگ 
و هویت اسالمی- 

ایرانی باشد
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حالی که برنامه ی درسی یک نظام واقع است 
و ما بعد از کسب تجربیات متعدد یا به عبارت 
صحیح تر آزمون و خطاهای مکرر رسیدیم که 
نیازمند یک برنامه ی درسی ملی هستیم و باید 
ــؤال اساسی جواب بدهد.  به ما برای چند س
ــه ی راهی را مطرح می کند که  به ما یک نقش
بگوید چگونه و  از چه مسیری برویم. به اسناد 
ــورای عالی آموزش و پرورش  به جا مانده از ش
ــته این طور  مراجعه کنید. در دهه های گذش
ــاعت  ــی آمده گفته دو س ــان می دهد یک نش
ــاب،  ــاعت حس ــی گفته دو س ــرعیات، یک ش
ــر کس  ــات. ه ــاعت ادبی ــه دو س ــی گفت یک
ــده یک برنامه. بعد  طرحی را که گفته بعد ش
ــده  ــک چیزهایی اصالح ش ــرور زمان ی ــه م ب
است. امروز رسیدیم به اینکه ما نیازمند یک 
برنامه ی درسی هستیم. لذا رهبری فرمودند 
ــی  ــرای برنامه ی درس ــی، تدوین و اج طراح
براساس اسناد تحول راهبردی و بعد باز تولید 
برنامه های درسی موجود باشد. ما به 
ــم برنامه های  ــم قانون موظفی حک
ــی موجود را باز تولید کنیم.  درس
سند تحول بنیادین راهکار۱-۱ 
در بند الف می گوید که شما باید 
طراحی و تدوین کنید، باز تولید 
کنید و باز تولید این شرایط را هم 
باید فراهم کنید، متناسب سازی 
ــی حاکمیت  ــوای درس ــم محت حج
ــت، بهره مندی  ــی و تربی ــرد فرهنگ رویک
فزون تر از روش های فعال و خالق، بهره گیری 
ــی و  ــزات و فناوری های نوین آموزش از تجهی
تقویتی، توجه بیشتر به تفاوت های فردی به 
ویژه هویت جنسی دانش آموزان، تفاوت های 
ــا الزامات  ــتایی این ها برای م ــهری و روس ش
ــا مطالعه ی  ــرات ما ب ــت. حتمًا باید تغیی اس
وضعیت پیشرفت  های علمی و نیازها باشد. 
در خودشناسایی نیازهای واقعی از نیازهای 
ــی و  ــًا ما از مراکز پژوهش ــی باید حتم تحمیل
ــی وقتی یکی  ــگاه بهره  بگیریم. یعن پژوهش
ــما و  ــد که این کتاب ش ــؤال می کن رندانه س
ــما با برنامه ی سابق چه تفاوتی  این برنامه ش
دارد و چرا دست به تغییر زده اید باید بگوییم 
ــده است. باید  که نیازها چگونه سنجیده ش
ــن روش های جدید  ــه چگونه به ای بگوییم ک

ــل تغییر  ــی از دالی ــم. پس یک ــت یافته ای دس
برنامه ی درسی ملی خود سند است. بحثی 
هم در سند تحول بنیادین در ارتقای جایگاه 
ــی ملی  ــانی و اجرای برنامه ی درس علوم انس
ــوا و ارتقای  ــالح محت ــت تحت عنوان اص اس
ــت و کارآمدی «علوم  ــگاه و افزایش کیفی جای
ــانی» که این هم بخشی از راهکارهایش  انس

برای ما اعالم شده است.

ویژگی برنامه ی درسی ملی
ــند  ــی ملی و س چند نکته در برنامه ی درس
ــز ء ادبیات ویژه ی  ــت که این ها ج تحول هس
ــتیابی  ــه دس ــت. اینک ــی ماس ــام آموزش نظ
ــوان هدف  ــات طیبه به عن ــی از حی ــه مراتب ب
ــود،  ــی و تربیتی مطرح بش یک نظام آموزش
مخصوص آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
است. اساسًا حیات طیبه هدف نهایی زندگی 
ــت چون آموزش و پرورش محیط  ــان اس انس
ــی از این حیات طیبه  ــیدن بخش را برای رس
ــی از این  ــد، می گوییم به مراتب ــاده می کن آم
ــت یافتن هدف برنامه ریزی  حیات طیبه دس
درسی ماست. همین اواخر نشستی با چند 
کارشناس مرکز مطالعات استراتژیك دانشگاه 
امام حسین(ع) و همکار شورای عالی انقالب 
ــتم. به من می گفتند برخی از  فرهنگی داش
ــانی که در حوزه ی تعلیم و تربیت در چند  کس
کشور اسالمی صاحب نظر بودند، می گویند 
ــا تدریس می کنیم. وقتی  ــند را آنج ما این س
ــند را برای برخی از این صاحب نظران  این س
ــعف  ــاس ش ــا احس ــم آن ه ــرح می کردی مط
می کردند. می گفتند بسیار کار تازه ای است 
و تأکید می کردند که سند تحول به انگلیسی 

و عربی ترجمه شود.

شکوفایی فطرت
ــه موضوع فطرت  ــر محمدیان با نگاه ب دکت
ــا دارد به ناتوانی آنانی  و اهمیتی که در باور م
اشاره کرد که چشم بر فطرت انسانی بسته اند. 
وی گفت: «بحث فطرت در فلسفه ی اسالمی 
ــر ما  ــًا اگ ــت. اساس ــی اس ــث اساس ــک بح ی
ــی،  ــفه را به جهان شناس مباحث جدی فلس
انسان شناسی و ارزش شناسی تقسیم کنیم 
ــی به محکمی  ــی در انسان شناس ــچ بحث هی

ــا از مباحث  ــرت را م ــت. اگر فط فطرت نیس
ــالمی حذف کنیم چیزی  انسان شناسی اس
ــالمی باقی نمی ماند.  ــی اس از انسان شناس
ــتند  ــفه نتوانس ــب و فالس ــا مکات ــر اینج اگ
ــن بود که  ــد به دلیل ای ــف کنن ــان را تعری انس
ــته اند. ــانی بس ــر فطرت انس ــان را ب چشم ش
ــر  ــم تعبی ــی ه ــف عالمه طباطبای در تعری
ــان در غرایز  ــود دارد. انس ــری وج حیات فط
ــد می کند،  ــترک رش ــا همه ی حیوانات مش ب
ــی  ــود، نیازهای ــر می ش ــود، پی ــوان می ش ج
ــا  ــه ب ــه و همیش ــرون نیاموخت ــه از بی دارد ک
ــری دارد که او  ــز دیگ ــان چی ــت. اما انس اوس
ــد. تعلیم و تربیت  ــاز می کن ــوان ممت را از حی
ــت اما  ــن بخش اس ــکوفایی ای ــده دار ش عه
معموًال در نظام های دیگر دنبال این هستند 
ــرت را در خدمت غریزه به کار بگیرند،  که فط
ــالم رفتارهای غریزی  ــت. اس تفاوت این اس
ــرت رنگ فطری  ــه کمک فط ــد ب را می خواه
ــکوفایی فطرت حق ماست  بدهد. لذا این ش
اما تا به  حال نتوانسته ایم خوب تدوین بکنیم.
ــام تعلیم و تربیت ما  ــزی نظ ــته ی مرک  هس
ــیار  ــت. این بس ــت ورزی اس ــل و عقالنی تعق
ــته ی مرکزی  ــت هس ــت. عقالنی ــدی اس ج
ــل عقب ماندگی و ضعف  ــت. یکی از دالی اس
ــه عقالنیت  ــه ما ب ــت ک ــا این اس ــی م تاریخ
ــدیم و تنبلِی  ــت کردیم. گرفتار حرص ش پش

هسته ی مرکزی 
نظام تعلیم و تربیت 

ما تعقل و 
عقالنیت ورزی است
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ــت. ائمه  ــانده اس خردورزی ما را به اینجا رس
ــن(ع) در وظایف روزانه به ما گفتند  معصومی
ــرع آن را قبول  ــر چه عقل حکم می کند ش ه
ــارور کنیم.  ــل را ب ــا باید تعق ــذا م ــد. ل می کن
نکته ی  دوم که باز هم بر آن تأکید می کنم 
ــه ی خودمان  ــاز برنام ــوان ویژگی  ممت به عن
می گویم بحث ایمان است. ایمان یک عنصر 
اساسی است. علم می خواهد توان زندگی را 
سامان بدهد ویژگی انسان در مقایسه با سایر 
موجودات همین است. قداست بخشیدن به 
فهم خود، اگر این قداست بخشیدن به فهم  
خود اتفاق نیفتد دانش پایه نمی گیرد. البته 
باز اینجا من تذکر می دهم که این اگر با فهم 
ــد احتمال دارد از هویت  درست همراه نباش
ــیدن به فکر خود و یافته ی خود تأسف  بخش
ــات یافته های خود  ــی از اوق ــم بزاید. گاه ه
ــد اما مبادی  ــود آدم مقدس باش ــه برای خ ک
اصولش درست نباشد احتمال ایجاد تعصب 
ــد که  ــت. لذا اول باید عقالنیت باش هم هس
ــیر درستی باشد اما آن عقالنیت  مسیر، مس
ــن ما که کامل  ــاند که ذه ــا را به جایی برس م
ــود. کتاب درسی از  ــد، دل ما هم آرام بش ش
ــت که مخاطبان آن  این جهت با اهمیت اس
ــتند که دلشان به  نوجوان ها و کودکانی هس
ــت. آنچه می یابند آن را  ــائبه ها آلوده نیس ش
مقدس می کنند. پس، باید مواظبت کرد هر 

امر نادرستی به عنوان متن آموزشی و تربیتی 
ــت که معلم  ــرار نگیرد. به همین جهت اس ق
ــم  ــود. عل ــدس می ش ــوز مق ــرای دانش آم ب
محصول این تالش است. مقدماتی که شما 
یافتید، بتوانید کشف کنید و به کار بگیرید، 
ــد. این  ــالق به کار گیری ــراه با اخ ــم را هم عل
ــل، ایمان، علم، عمل  پنج عنصرتفکر یا تعق
ــا ویژگی  ــردن در یک ج ــالق را جمع ک و اخ
ــالمی است و  ــی جمهوری اس برنامه ی درس
ــه به اعتقاد  ــار عرصه داریم ک هم چنین چه
من جزو ویژگی های برنامه ی  درسی ماست، 
ــود، خلق خدا و  ــاط با خدا، خ عرصه ی ارتب
ــوًال ترجمه ی واژه ی  خلقت و  خلقت. ما معم
ــرح کردیم در حالی  ــش را طبیعت مط آفرین
که آفرینش عالوه بر نظام طبیعه است یعنی 
ــه اعتقاد من  ــت. ب طبیعت جزو آفرینش اس
ــما همکاران در  ــت که ش نکته ی ظریفی اس
برنامه ی درسی ملی متوجه شدید و من بازگو 
ــت که ما در نظام آفرینش به  می کنم این اس
ــت فاعلی، علت  ــار محور نیازمندیم. عل چه
ــی. علت  ــت  غای ــوری، عل ــت ص ــادی، عل م
ــت  ــی منکر اس ــادی و صوری را کمتر کس م
اما نسبت به علت فاعلی هم هیچ کس انکار 
ــد ولی از آن غفلت می کند و فاعل را  نمی کن
متفاوت معرفی می کند. اما آنکه عمدتًا مورد 
غفلت ماست در نظام تعلیم و تربیت ما علت 
ــت. اگر علت فاعلی را هم گفتیم  فاعلی اس
ــم علت هایی  ــادی را بیان کردی ــای م علت ه
ــن علت در  ــفی نزدیک تری ــه به لحاظ فلس ک
ــت. انجماد  ــه و واقعه اس ــب وقوع حادث تعاق
ــت انجماد پایین آمدن از  را دیدیم گفتیم عل
نقطه انجماد است انبساط هم همین. یعنی 
ــم از جنس علت های  ــر علت را بیان کردی اگ
ــای علت  ــا به معن ــت ام ــئله اس نزدیک مس
فاعلی در نظام آفرینش کم توجه کردیم. در 
کتاب های درسی، نویسنده و برنامه ریز، معلم 
و تدریس کننده، دانش آموز و درس یادگیرنده 
همه مسلمان اند اما می گویند: همیشه گیاه 
ــاران آمد،  ــاد وزید، ب ــید، ب ــد، آب جوش رویی
ــاب مقدس  ما قرآن در همین موضوعاتی  کت
ــوان موضوعات  ــردم به عن ــوان ک ــه من عن ک
ــبت به همین علت فاعلی تحدی  ساده، نس
ــد  ــرد و می گوی ــش می گی ــه چال ــد، ب می کن

ــد: گیاهان را  ــواب بدهید. مثًال می فرمای ج
ــر بگوید که ما  ــما می رویانید یا ما، اگر بش ش
ــکش  ــم و جعلنا حطامًا، من خش می رویانی
ــد که فاعل  ــی می خواهد بگوی می کنم یعن
ــما نازل  ــاران می گوید ش ــن ب ــت. ای خداس
می کنید یا ما؟ اگر شما انسان ها بگویید که 
ــازل می کنیم و جعلنا  ــاران را خودمان ن ما ب
ــه ی این ها  ــم. هم ــش می کنی ــا، تلخ اجاج
ــم. اگر علت  ــل داری ــا فاع ــان می کنند م بی
ــت برای ما  ــفه ی تعلیم و تربی ــی در فلس فاعل
ــیدن افراد تحت تربیت  ــد، رس ــن نباش روش
ــه اتفاق نخواهد افتاد  به مراحل حیات طیب
ــکل  ــتگی ها دچار مش و ما در تعریف شایس
خواهیم شد. سند تحول بنیادین و برنامه ی 
درسی ما را نسبت به برنامه های دیگر متمایز 
ــرورت دارد که  ــز ض ــن تمای ــد و همی می کن
ــی و  ــل توجه گروه های برنامه ریزی درس مح
ــی  و تولید کنندگان  مؤلفان کتاب های درس

بسته های آموزشی باشد. اگر موفق 
ــم انداز  ــدیم، در چش ــه این کار ش ب
ــق  موف ــور  کش ــاله ی  بیست س
ــویم یک انقالب آموزشی را  می ش
ــم و نتایجش را ببینیم  پدیدار کنی
ــوان  ــم به عن ــن می توانی و هم چنی
ــد در حوزه ی  ــه ی جدی ــک نظری ی
ــی ارائه کنیم». تعلیم و تربیت جهان

 پایش برنامه
نظارت بر حسن اجرای قوانین و هم چنین 
از  ــت  تعلیم وتربی ــام  نظ ــتی  باالدس ــناد  اس
ــه همراهی نخبگان  ــت و نیاز ب ضرورت هاس
دارد. در این زمینه دکتر محمدیان می گوید: 
«این هم یکی از ضرورت هایی است که باید در 
درون مجموعه اتفاق بیفتد و لذا ما معتقدیم 
ــتقلی به  ــگاه و هم یک دفتر مس هم پژوهش
ــی» باید این  ــی مل ــام «پایش برنامه ی درس ن
ــر از این،  ــرد اما باالت ــر دوش بگی ــه را ب وظیف
اعتقادم است که نظارت نخبگانی بر اجرای 
ــت. من شخصًا معتقدم که نظارت  برنامه اس
ــرورش و  ــر برنامه های آموزش و پ ــی ب نخبگان
ــناد تحولی مؤثرترین نوع  تعلیم و تربیت و اس
ــارت، هم در تقویت اجرای برنامه و هم در  نظ

جلوگیری از بروز مشکالت است».

معتقدم که نظارت 
نخبگانی بر برنامه های 

آموزش و پرورش و 
تعلیم و تربیت و اسناد 
تحولی مؤثرترین نوع 
نظارت، هم در تقویت 

اجرای برنامه و هم 
در جلوگیری از بروز 

مشکالت است
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یادگیری، کلید توسعه
ــیری  ــعه ی جوامع و مس ــکو (۲۰۰۸) آموزش را کلید توس یونس
ــش کنترل  ــا و افزای ــق توانایی ه ــرای تحق ــراد را ب ــه اف ــد ک می دان
ــیون  ــازد. کمیس ــذار بر آن ها توانمند می س ــر تصمیم های اثر گ ب
بین المللی یونسکو در کتاب «آموزش برای قرن ۲۱» معتقد است 
که یادگیری در سراسر زندگی و مشارکت در جامعه از عوامل کلیدی 
ــرعت درحال تغییر است.  ــخ گویی به چالش های جهان به س پاس
ــتون یادگیری، یعنی یادگیری برای  کمیسیون مذکور بر چهار س
دانستن، یادگیری  برای انجام دادن، یادگیری برای با هم زیستن 
ــروز از فراهم  ــد. جامعه ی ام ــدن تأکید می کن ــری برای ش و یادگی
نمودن اجباری آموزش به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش 
حرکت کرده [است] و اصالحات جدید برنامه ی درسی بر پرورش 

ــعه ی برنامه ی  ــای فراگیرندگان، چگونه یاد گرفتن، توس مهارت ه
ــتفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید می کنند.  ــی و اس درس
ــتلزم تغییر نقش معلم است (لی و همکاران،  چنین تغییراتی مس
ــر  ــه یاریگ ــات ب ــده ی اطالع ــم از مخابره کنن ــش معل ۲۰۰۳). نق
فراگیری، راهنما و هم درس با دانش آموز تغییر می یابد. این نقش 
جدید از اهمیت مقام معلم نمی کاهد بلکه نیازمند کسب دانش ها 
و مهارت های جدید است. دانش آموز در چنین محیطی، در فرایند 
یادگیری خود مسئولیت بزرگ تری را به عهده می گیرد؛ چرا که  باید 
بجوید، بیابد، نتیجه بگیرد و دانسته های خود را با دیگران شریك 
ــای نیرومندی را برای  ــود. فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزاره ش
ــوی فراگیری دانش آموز محور و  ــتیبانی از این سیر تحول به س پش

نقش جدید معلم و شاگرد فراهم می کند (شمس، ۱۳۸۴).

صالحیت ها و شایستگی های 
آموزگارعصر حاضر

اصولی که معلمان باید بدانند
و قادر به انجام دادن آن ها باشند

مقــــــــــــالــــــــــــه

اشــــاره
«در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر استقرار نظام سنجش صالحیت های عمومی، تخصصی وحرفه ای، تعیین مالك های ارزیابی و 
نظام رتبه بندی علمی و تربیتی آموزگاران و تقویت انگیزه ی ارتقای شغلی در آنان، «براساس نظام معیار اسالمی» و «استقرار نظام پرداخت ها»  
براســاس تخصص، شایســتگی ها و عملکرد رقابتی تأکید شده اســت. بدین معنا که برای ارتقای شأن معلم در نظام اجرایی کشور و توسعه 
و پیشــرفت همه جانبه ی جمهوری اســالمی ایران، به خصوص نقش آن در تعلیم و تربیت اسالمی، اقتضا دارد  در یك نظام شایسته ساالری، 
مبتنی بر ارزیابی های کاربردی و رقابتی، معلم مورد آزمون واقع شود و متناسب با توانمندی های تخصصی و حرفه ای و شایستگی های فردی 

و اجتماعی در رتبه ای مناسب قرار گیرد.
هم چنین، اصول تربیت اسالمی (در مواردی نظیر انطباق با نظام معیارهای اسالمی، اولویت تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، خردورزی 

و اعتدال)، آموزگاران فرهیخته و شایسته و متناسب با تراز اعتقادات اسالمی می طلبد.
بنابراین و در این راستا، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است در اجرای سند تحول بنیادین و با همکاری تمامی اجزای دولت جمهوری 
اسالمی ایران، نسبت به تدوین نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان در یك دوره ی زمانی اقدام کند و هم زمان، اصالحات ساختاری و محتوایی  
الزم را در نظام تعلیم و تربیت اعمال نماید. در این طرح، نظام پرداخت ویژه ای به منظور ارزیابی شایستگی ها و پرداخت متناسب با آن برای 

۱۳۹۲جامعه ی معلمان در نظر گرفته شده است» (حاجی بابایی و دیگران، ۱۳۹۲جامعه ی معلمان در نظر گرفته شده است» (حاجی بابایی و دیگران، ۱۳۹۲).

دکتر نیره شاه محمدیدکتر نیره شاه محمدی
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ــیار در نحوه ی انجام  ــا چالش های پیچیده و بس عصر حاضر ب
ــری، ما را تحت  ــران و نحوه ی یادگی ــراری ارتباط با دیگ کار، برق
ــت. عامل اصلی و تازه در این تغییر ها افزایش  تأثیر قرار داده اس
ــت. «جامعه ی اطالعاتی»،  ــادی اطالعات و دانش اس نقش بنی
ــری» اصطالحاتی برای  ــه ی یادگی ــش» و «جامع «جامعه ی دان

۲۰۰۷معرفی این دوره هستند (وایالنت، ۲۰۰۷معرفی این دوره هستند (وایالنت، ۲۰۰۷).
ــدی دارند.  ــش کلی ــرورش نق ــترش آموزش و پ ــان در گس معلم
مهم ترین عامل کیفیت، کنش و واکنش هایی است که میان معلمان 
ــوزان اتفاق می افتد . عناصر این تعامل دانش، مهارت و  و دانش آم
حساسیت معلم از یك سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی 
ــوی دیگر هستند  و اجتماعی و ویژگی فرهنگی یادگیرندگان از س
که موفقیت یا شکست آموزش و پرورش را تعیین می کنند. بنابراین ، 
به کارگماردن تواناترین و شایسته ترین افراد برای حرفه ی معلمی 
حیاتی ترین مسئله است و حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و 
آموزش های ضمن خدمت هستند که با کیفیت برتر و باالتر فراهم 
آیند و برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش 
را در طول دوران خدمت افزایش دهند. کیفیت هر نظام آموزشی 
ــت (رئوف،  ــته اس ــان آن جامعه وابس ــه کیفیت معلم ــت ب در نهای
ــدن معلمان بر جنبه های تکنیکی تدریس و  ۱۳۷۹). حرفه ای ش
ارتقای موقعیت اجتماعی حرفه ی معلمی متمرکز است. حرفه ای 
ــیله ی آن انجام یك حرفه یا شغل  ــت که به وس ــدن فرایندی اس ش
ــتلزم داشتن مهارت های ویژه ای می شود. معلم حرفه ای باید  مس
از دانش محتوایی، رشد کودك، سبك های یادگیری، راهبردهای 
ــا احترام به  ــای همراه ب ــد از ارزش ه ــس و مجموعه ای جدی تدری
ــکاران و گرفتن بازخورد مداوم  تفاوت های فردی، همکاری با هم
ــس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر درک عمیق تری  از تدری
ــوزش مداوم  ــت و آم ــد در تربی ــای جدی ــد. رویکرد ه ــته باش داش
ــاس توسعه ی مفهوم رویکرد سیستمی به آموزش،  آموزگاران براس
ــت های  در نظر گرفتن تدریس به عنوان فعالیت حرفه ای و سیاس
ــده و آموزش نیاز  ــعه ی حرفه ای به وجود آم حمایت کننده ی توس
ــت، ۲۰۰۷). ــت (وایالن ــده اس مداوم زندگی حرفه ای معلمان ش

مفهوم صالحیت و مهارت حرفه ای آموزگاران
ــت و  ــوم صالحی ــاره ی مفه ــت درب ــران تعلیم و تربی صاحب نظ
ــتم در  ــط قرن بیس ــه ای آموزگاران، که از اواس ــای حرف مهارت ه
ــت، نظریات مختلفی  بیان  ــده اس ــی پدیدار ش نظام های آموزش
ــه مؤلفه های  ــن و بومهان (۲۰۰۵) ب ــه هایبرم ــد. از جمل کرده ان
ــد و ویلگاس و  ــاره کرده ان ــای تدریس و ارزش یابی» اش «روش ه
ــم را در  ــای حرفه ای معل ــز نقش مهارت ه ــرس  (۲۰۰۷) نی ریم
ــته و در این رابطه  ــیار ضروری دانس ــی بس ــر در نظام آموزش تغیی
ــی و  ــای «روش های جدید تدریس، تکنولوژی آموزش به مؤلفه ه
ــه توانایی های مربوط  ــد. مهرمحمدی ب ــی» پرداخته ان ارزش یاب
ـــتفاده کـردن معلــم از  ــس و ارزش یابی و اس ــه روش های تدری ب

اعتقـاد  ــــی  آموزش تکنولــوژی 
ــی (۱۳۷۴)  دارد. منظور مرعش
ــی  آگاهـ ــا  مهــارت هــ ــن  ای از 
ــان از «روش های تدریس،  معلم
ــازمان دهی و اداره ی کالس،  س
مشاوره و راهنمایی دانش آموزان 
و ارزش یابی» است. هم چنین، 
ــا  ــه مهارت ه ــی (۱۳۸۴) ب ملک
ــی معلم در  ــای عمل و توانایی ه
ــری مانند «مهارت  فرایند یادگی

در تهیه ی طرح، اجرای روش های نوین تدریس، طراحی آموزشی 
و ارزش یابی» و شعبانی، نوروزی و آقازاده نیز به آشنایی معلمان 
ــی و ارزش یابی» به عنوان  با «روش های تدریس، طراحی آموزش
ــد. لذا، با  ــه ای معلمان اعتقاد دارن ــای مهارت های حرف مؤلفه ه
ــی از نظریات  ــف صاحب نظران ترکیب ــی نظریه های مختل بررس
مختلف اتخاذ شده است اما نکته ی حائز اهمیت این است که این 
۱۳۷۹مفاهیم با مفهوم معلم اثر بخش مرتبط اند (مهرمحمدی، ۱۳۷۹مفاهیم با مفهوم معلم اثر بخش مرتبط اند (مهرمحمدی، ۱۳۷۹).

معلم اثربخش کیست؟
ــده  ــی» تعاریف گوناگونی ارائه ش ــاره ی «اثر بخش تاکنون درب
ــت. در فرهنگ علوم تربیتی آمده است: «اثر بخشی عبارت  اس
ــت از میزان تحقق اهداف و انجام موفقیت آمیز مأموریت. به  اس
ــی عبارت است از عملکرد و کارایی مطلوب  تعبیر دیگر اثر بخش

در تخصیص منابع» (فرمهینی فراهانی ،۱۳۷۸).
ــای مورد نیاز برای  ــش و مهارت ه ــوزگاران اثر بخش باید دان آم
ــند و نیز باید  ــته باش ــای مورد نظر را داش ــه هدف ه ــتیابی ب دس
بتوانند آن ها را در زمان مناسب به شیوه ی مطلوب و مورد انتظار 
ــی (۱۹۸۲)، برخورداری از دانش  ــه کار گیرند. طبق نظر میدل ب
ــا صالحیت معلم  ــتگی ی ــای مختلف با عنوان شایس و مهارت ه
مطرح می شود و کاربرد دانش و مهارت های مزبور عملکرد معلم 
ــی  ــعی دارند اثر بخش ــگرانی که س ــی می گردد. لذا، پژوهش تلق
ــتگی معلم و عملکرد  ــند، باید بتوانند بین شایس معلم را بشناس
ــرار کنند. آموزگار  ــی پیوندی برق ــق هدف های آموزش وی و تحق
ــتقیم  ــب هدف هایی را که به طور مس اثر بخش به گونه ای متناس
یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموز مرتبط است، محقق کند. 
ــازمان یافته و آماده  ــی س ــوزگاران اثر بخش به خوب ــای آم کاره
است؛ یعنی از وقتشان به خوبی استفاده می کنند و می کوشند  
برنامه های خود را از قبل تنظیم کنند. برای تغییر دادن موضوع 
ــتفاده می کنند؛ یعنی در کالس  بحث  و  گفت وگو از لحظه ها اس
ــوند و هر حادثه ی یادگیری  فعالیت های متنوعی را باعث می ش
ــر می دانند.  ــه ی یادگیری دیگ ــه ای برای حادث ــه و بهان را مقدم
این گونه معلمان از برنامه یا جدول یادگیری سریع بهره می برند؛ 
ــال اداره می کنند،  ــاد و فع ــده، ش ــورت زن ــی کالس را به ص یعن

معلمان در گسترش 
آموزش و پرورش نقش 

کلیدی دارند. مهم ترین 
عامل کیفیت، کنش 
و واکنش هایی است 

که میان معلمان و 
دانش آموزان اتفاق 

می افتد 
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ــت او وارد نمی آورند.  ــش از ظرفی ــاری بی ــی به دانش آموز فش ول
ــوزان را برای یادگیری، فعال نگه می دارند؛  انگیزه های دانش آم
ــای روانی ای ایجاد می کنند که دانش آموزان  یعنی آن چنان فض
ــرای آموختن باقی می مانند. موجباتی را  کنجکاو و برانگیخته ب
فراهم می آورند که دانش آموزان ما هیجان و انگیزه ی الزم را برای 

انجام فعالیت های یادگیری داشته باشند (ساعتچی، ۱۳۷۴).
بر اساس تحقیقی که راینز (۱۹۶۱) انجام داده است،  معلمی 
ــار و  ــد و رفت ــوزان را می فهم ــتانه دارد، دانش آم ــار دوس ــه رفت ک
ــت، دانش آموزان را برای  هیجان هایش سازمان یافته و سالم اس

ــتر برمی انگیزد. ضمنًا خالقیت و نوآوری او باعث  یادگیری بیش
ــتر احساس  ــند، بیش ــود دانش آموزان کالس فعال تر باش می ش
ــرل رفتارهای  ــد و در عین حال عزت نفس و کنت ــئولیت کنن مس

نامطلوب نزد آنان باالتر از دانش آموزان دیگر باشد.
ــای نقش خود  ــه در ایف ــرل (۱۹۷۲) معلمی ک ــه عقید ه ی پ ب
به عنوان رهبری موفق عمل می کند، دارای ویژگی های زیر است. 
ــنیدن  ــد و اغلب به ش ــب می کن ــی را ترغی ــوع و گوناگون ۱. تن

عقیده و نظرهای جدید دانش آموزان تمایل نشان می دهد.
۲. در بحث و گفت وگو پر انرژی است.

۳. برای مصالحه و توافق شرافتمندانه آماده است. در هر نظام 
ــی مواردی در کالس درس پیش می آید که دانش آموزان  آموزش
ــه ی خاصی به بحث و مجادله با معلم خود  عالقه مندند در زمین
ــه نتایج قابل توجه   ــه بحث و جدل ها زمانی  ب ــد. این گون بپردازن
ــتیابی به نوعی  ــه معلم  مهارت و توانایی دس ــود ک منتهی می ش
توافق و مصالحه ی شرافتمندانه و مبتنی بر واقعیت های زندگی 

را در کالس درس داشته باشد. 
ــخیص می دهد. ــه مصالحه ناپذیرند، تش ــی را ک ۴. تعارض های
ــت، توانایی  ــه در اداره و رهبری کالس خود موفق اس ــی ک معلم
ــمندانه ی تعارض ها و تضادهایی موجود در مباحث را  حل هوش

دارد.
ــه آثار و  ــوزش را با توجه ب ــن و مقررات آم ــت قوانی ــادر اس ۵. ق
ــد. معلم موفق برده ی بی چون و  ــج آن ها مورد توجه قرار ده نتای
ــت و هنگام اجرای مقررات، ضمن احترام به  چرای مقررات نیس
ــاد و عوامل پیچیده ی  ــد مقررات را با توجه به ابع آن ها می کوش
ــلیم اجرا  ــانی، عدل، انصاف و مروت و مهم تر از آن عقل س انس

کند (ساعتچی،۱۳۷۴).

استانداردهای حرفه ای 
ــی میانه، واژه ی «استاندارد» به معنای پرچم ،  در زبان انگلیس
ــکریان پیرامون آن گرد می آمدند. واژه ی  َعَلم و ُکَتلی بود که لش
ــتاندارد از زبان فرانسوی باستانی گرفته شده و از نظر معنی  اس
ــی (stand) یعنی ایستادن بوده است.  تحت تأثیر واژه ی انگلیس
ــی واژه ی  «معیار»، «مقیاس»، «شاخص» و «تراز»  در زبان فارس
ــال های اخیر،  ــت. در س ــده اس ــتاندارد به کار برده ش ــرای اس ب
ــتاندارد و استانداردسازی  ــانی»، اس دانش «مدیریت منابع انس
ــانی مورد توجه پژوهشگران حوزه ی مدیریت  عملکرد منابع انس
ــانی اثر بخش در  ــه نقش منابع انس ــت. با توجه ب ــرار گرفته اس ق
ــی،  ــازمان های آموزش ــت در س ــای تعلیم و تربی ــق هدف ه تحق
استاندارد سازی عملکرد منابع انسانی و استانداردهای حرفه ای 
ــی، معلمان و فراگیرندگان مورد توجه قرار گرفته  مدیران آموزش
ــازی عملکرد آموزگاران  ــت. در آموزش وپرورش استانداردس اس
ــی – یادگیری  ــول در فرایند یادده ــاد  هماهنگی معق ــرای ایج ب

متناسب با تحوالت زمان و مکان صورت می پذیرد.
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صالحیت های حرفه ی معلمی
ــناخت ها، گرایش ها و  ــای معلمی، مجموعه ی ش صالحیت ه
ــت که آموزگار با کسب آن ها می تواند در جریان  مهارت هایی اس
ــی، عاطفی، اجتماعی و  ــمی، عقل تعلیم و تربیت به پرورش جس
ــوی فراگیرندگان کمك کند. این صالحیت ها را  می توان در  معن
سه حیطه ی شناختی، عاطفی و مهارتی طبقه بندی کرد. منظور 
ــناختی مجموعه ی آگاهی ها و مهارت های  از صالحیت های ش
ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات 
ــازد . صالحیت های عاطفی  ــا تعلیم و تربیت توانا می س مرتبط ب
مجموعه گرایش ها و عالیق معلم به مسائل و موضوعات مرتبط 
ــه مهارت ها و  ــت و صالحیت های مهارتی ب ــا تعلیم و تربیت اس ب
ــود.  توانایی های علمی آموزگار در فرایند یادگیری مرتبط می ش
ــه گانه، صالحیت تأثیرگذاری بر  از مجموعه ی صالحیت های س

دانش آموز حاصل می شود (ملکی، ۱۳۸۴).
هانتلی (۲۰۰۸) قابلیت های آموزگاران را در سه زمینه ی دانش 
حرفه ای، عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای دسته بندی کرده است.

صالحیت های حرفه ای آموزگاران در آمریکا 
ــای  ــای اعط ــه ی زمینه ه ــم هم ــدی معل ــای کلی صالحیت ه
گواهی نامه به معلم را در بر می گیرند. این صالحیت ها ده اصل 
ــا را بدانند و بدون در  ــتند که همه ی معلمان باید آ ن ه کلی هس
ــام دادن آن ها  ــادر به انج ــی خاص ق ــر گرفتن محتوای درس نظ

باشند. خالصه ی صالحیت ها به شرح زیر است:
۱. داشتن دانش مرتبط با محتوای درس

۲. داشتن دانش مرتبط با بهبود و یادگیری دانش آموز
۳. توانایی تطبیق دادن آموزش با نیازهای یکایك فراگیرندگان

۴. توانایی استفاده از راهبردهای چندگانه ی آموزشی
۵. داشتن مهارت های اداره ی کالس و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

۶. داشتن مهارت های ارتباطی
۷. داشتن مهارت در برنامه ریزی آموزشی

۸. ارزیابی یادگیری دانش آموزان
۹. مسئولیت پذیری و تعهد حرفه ای

۱۰. فعالیت گروهی

صالحیت های حرفه ای آموزگاران در سنگاپور 
ــه ی معلمی به پنج بخش زیر  ــنگاپور صالحیت های حرف در س

تقسیم می شود.
۱. رشد همه جانبه ی کودك (شایسته محوری)

در میان گذاشتن ارزش ها با دانش آموزان 
اقدام برای رشد دانش آموز

۲. پرورش دانش 
 تسلط بر موضوع 

عالقه ی فعال به موضوع درسی
ــرورش در  ــد آموزش و پ ــی با رون ــرای هم گام ــکار عمل ب ابت

موضوع تدریس خود
داشتن تفکر تحلیلی 

 توانایی در تحلیل و حل مشکالت
بازشناسی روابط علی- معلولی

اولویت بخشی به وظایف بر مبنای اهمیت آن ها
تدریس خالقانه 

استفاده از روش های متداول و نو برای تدریس 
فراهم کردن نوشته ها و برگه های کار

برانگیختن عالقه ی دانش آموزان با استفاده از فنون خاص 
و رویکرد هایی به آموزش مفاهیم 

ارزیابی یادگیری از طریق پرسش های ساده
۳. کار با دیگران

اطالع رسانی به والدین در زمینه ی فعالیت ها، پیشرفت های 
دانش آموزان و خط مشی های آموزشی

در نظر گرفتن والدین به عنوان همکاران آموزشی
ترغیب درگیری والدین در فرایند آموزش

تمایل به کمك به دیگران و در اختیار قرار دادن اطالعات
بیان نگرش مثبت و انتظارات از دیگران

ــکاران برای  ــری از هم ــه یادگی ــتیاق ب ــتن تمایل و اش داش
دستیابی به اهداف کار خود

۴. شــناخت خود و دیگران (این شایستگی به طور رسمی بررسی 
نمی شود.)

ــود در  ــای خ ــا و ضعف ه ــت از توانایی ه ــتن درك درس داش
جنبه های مختلف

برخورداری از هوش هیجانی مناسب
۵. نفوذ بر ذهن ها و قلب ها 

ــد  ــرای برطرف کردن فوری نیازهای رش ــنهاد ب ارائه ی پیش
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حرفه ای دیگران
دادن مشاوره ی علمی و ارائه ی تجربه ی حرفه ی معلمی به 

آموزگاران تازه کار 
آگاهی از خط مشی ها و رویه های کاری 

بازشناسی توانایی های سازمانی 
درك مقاومت دیگران در مقابل تغییر 

درك منطق حاکم بر خط مشی ها (استینر،۲۰۱۰)

صالحیت های حرفه ای معلمان در انگلستان
ــه بخش  ــتان در س ــتگی های حرفه ی معلمی در انگلس شایس
مرتبط طبقه بندی شده اند:۱. تجربیات و ارزش های حرفه ای، 

۲. دانش و درك و فهم، ۳. تدریس. 
۱. تجربیات و ارزش های حرفه ای

این شایستگی در برگیرنده ی نگرش و تعهدی است که انتظار 
می رود هر معلمی داشته باشد و شامل موارد زیر می شود.

داشتن رفتار همراه با توجه و احترام  به دانش آموزان و توجه 
به رشد آن ها به عنوان یادگیرنده 

ــن  ــت در بی ــای مثب ــا و ارزش ه ــا، نگرش ه ــج رفتاره تروی
دانش آموزان

ــرای تعیین  ــاغل ب ــن و صاحبان مش ــا والدی ــر ب ــاط مؤث ارتب
مسئولیت ها، عالیق و حقوقی که در یادگیری دانش آموزان دارند 
درك کمك ها و حمایت های همکاران و دیگر افراد حرفه ای 

در زمینه ی تدریس و یادگیری 
توانایی بهبود تدریس خود از طریق ارزش یابی، یادگیری از 

تجربه های مؤثر دیگران و از مدارك و شواهد علمی
ــی مرتبط به حوزه ی کاری و  ــی از چارچوب های قانون آگاه

مسئولیت های خود

۲. دانش و درك و فهم 
این شایستگی به آموزگاری کار آزموده و آگاه از موضوع تدریس 
ــوه ی یادگیری و  ــنی از نح ــود نیاز دارد؛ معلمی که درك روش خ
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد. شایستگی دانش 

و درک و فهم شامل موارد زیر می شود.
داشتن دانش و درك درست نسبت به موضوع تدریس 

ــم ارزش ها، مقاصد، هدف ها و نیازهای معمول  دانش و فه
آموزشی مندرج در برنامه ی درسی ملی 

ــمی،  ــد جس ــری یادگیری دانش آموزان از رش درك تأثیر پذی
ذهنی، زبانی، اجتماعی، فرهنگی و عاطفی آن ها 

ــات   ــج و الزام ــی رای ــای درس ــا، برنامه ه ــی از انتظاره آگاه
آموزشی 

ــتفاده ی مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  اس
موضوع درسی و در حمایت از نقش گسترده تر حرفه ای خود

ــئولیت ها و دانستن روش کسب کمك و مشاوره از  درك مس

افراد متخصص 
دانستن طیف وسیعی از راهبردها برای ارتقای رفتار خوب 

و ایجاد یك محیط یادگیری هدفمند
۳. تدریس 

ــتگی ها مرتبط با مهارت های برنامه ریزی، نظارت و  این شایس
ارزیابی، آموزش و مدیریت کالس هستند. و با  ارزش ها و دانش 

مرتبط با بندهای یك و دو گره خورده اند.

استفاده ی مناسب از طیف وسیعی از راهبردهای کنترل و 
ارزیابی برای سنجش پیشرفت دانش آموزان در جهت هدف های 
ــات برای  ــتفاده از این اطالع ــده و اس ــری برنامه ریزی ش یادگی

ارتقای برنامه ریزی و تدریس خود
مشخص کردن هدف های یادگیری - یاددهی که مرتبط با 

همه ی دانش آموزان کالس است.
ــتفاده از هدف های یاددهی– یادگیری برای برنامه ریزی   اس
ــه چگونه یادگیری  ــان دادن اینک ــا، توالی درس ها و نش درس ه

دانش آموزان را اندازه می گیرند.
ــی به شیوه ی مناسب  ــارکت و کمك به گروه های آموزش مش
ــتر  ــرای به کارگیری والدین، بیش ــزوم و برنامه ریزی ب ــع ل در مواق

به منظور حمایت از یادگیری دانش آموزان
ــه ی بازخورد فوری و  ــرل و ارزیابی هنگام تدریس و ارائ کنت

ساختار یافته برای حمایت از یادگیری دانش آموزان 
ــرفت دانش آموزان با بهره گیری درست  توانایی ارزیابی پیش

از هدف های یادگیری و برنامه ی درسی ملی 
ــتیبانی دانش آموزان توانمند و کسانی که  ــایی و پش شناس

کمتر از انتظارات وابسته به سن کار می کنند.
ــتاوردهای دانش آموزان با  ــرفت ها و دس ثبت نظام مند پیش
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ــواهد گسترده ای از کار، پیشرفت و موفقیت آن ها در  ارائه ی ش
ــی پیشرفت خود و  طول زمان (این کار به دانش آموزان در بررس

به آموزگار در برنامه ریزی کار خود کمك می کند)
ــه ای برای ارائه ی  ــوابق به عنوان پای ــتفاده از س توانایی اس
ــفاهی و  ــرفت دانش آموزان (به صورت ش ــزارش در مورد پیش گ
ــن، صاحبان  ــانی به والدی ــر و اطالع رس ــی) به طور مختص کتب

حرفه و دیگر افراد مرتبط
ــراری ارتباط  ــاال از دانش  آموزان و برق ــارات ب ــتن انتظ داش

موفق با آن ها با محوریت یاددهی – یادگیری 
توانایی تدریس دانش و مهارت مورد نیاز و انتظار مرتبط با 

برنامه ی درسی دانش آموزان 
ــی کار خود به  ــه و توال ــاختار یافت ــای س ــوزش درس ه آم
روشنی؛ به نحوی که موجب عالقه و تحریك دانش آموزان شود.
ــتفاده از روش های تدریس متفاوت و متنوع با توجه به  اس
نیازهای دانش آموزان به خصوص دانش آموزان با نیازهای ویژه 

و دانش آموزان سرآمد
ــی  ــه یادگیری انگلیس ــه ب ــانی ک ــت از کس ــی حمای توانای

به عنوان زبان دوم می پردازند
ــرفت  ــا  و پیش ــا، انگیزه ه ــا در تجربه ه ــه تفاوت ه ــه ب توج
ــران و در نظر گرفتن فرهنگ های  تحصیلی  بین دختران و پس
ــور کمك به  ــوزان به منظ ــای قومی دانش آم ــاوت و گروه ه متف

پیشرفت صحیح و مناسب آن ها
سازمان دهی، مدیریت و استفاده ی مؤثر و درست از زمان 

تدریس و یادگیری
ــی  ــای فیزیک ــن فض ــر و ام ــت مؤث ــازمان دهی و مدیری س

آموزش، ابزارها، مواد، متون و دیگر منابع 
تعیین انتظارات باال از رفتار دانش آموزان

استفاده ی مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 
و تدریس

ــا و طیف  ــا توانایی ه ــوزان ب ــس به دانش آم ــی تدری توانای
سنی ای که برای آن تعلیم دیده اند.

توانایی ارائه ی تکلیف و فعالیت های خارج از مدرسه ای که به 
تعمیق مطالب آموزش داده شده در کالس درس کمك می کند.

توانایی تشویق دانش آموزان به یادگیری مستقل
ــتیار معلمان و دیگر بزرگ ساالنی که به  مدیریت بر کار دس

بهبود یادگیری بزرگ ساالن کمك می کنند.
ــی و ارائه ی بازخورد مؤثر به فرصت های آموزشی  بازشناس
که در کالس درس به وجود می آید، شامل مبارزه با دیدگاه های 
ــانی از طریق  ــا زورگیری و آزار رس ــه ای، مبارزه و مقابله ب کلیش

خط مشی ها و رویه های مناسب.
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کیفیت بخشی به آموزش و مهارت ها 
در دوره ی ابتدایی

معاون آموزش ابتدایی از طرح ها و چالش های 
آموزش آموزگاران می گوید

تنظیم: محمود یحیوی

گفـــــــت وگــــــــــو

۱. چه تحلیلی از سند برنامه ی درسی 
ملی و نیز مبانی تحول بنیادین در نظام 

تعلیم و تربیت دارید؟
ــی  ــوب کل ــک چارچ ــی ی ــی مل ــه ی درس برنام
ــاالن حوزه ی  ــزان و فع ــه ی برنامه ری ــرای مجموع ب
ــمی است  ــمی و حتی غیررس آموزش وپرورش رس
ــی برنامه ها،  ــکان پیش بین ــتناد آن ام ــه اس ــه ب ک
ــر فراهم  ــورت دقیق ت ــات به ص ــا و اقدام فعالیت ه
ــی ملی  ــود و به  عبارتی دیگر، برنامه ی  درس می ش
ــران،  مدی ــزان،  برنامه ری ــت گذاران،  سیاس ــرای  ب
و  ــا  محتواه ــدگان  تدوین کنن و  ــدگان  تولیدکنن
ــب را ایجاد  ــانه های آموزشی جهت دهی مناس رس
ــی ملی فرصتی  می کند. هم چنین برنامه ی درس
بسیار ارزشمند برای متناسب سازی سایر مؤلفه ها 
ــرد فطرت گرایی  ــا رویک ــی ب ــر نظام آموزش و عناص
ــد تمامی  ــه می توان ــن برنام ــت و ای ــدی اس توحی
ــوه در نظام  ــی که به صورت بالق ظرفیت های درون
ــوا و آموزش  ــت به ویژه در زمینه ی محت تعلیم وتربی
نیروی انسانی وجود دارد را در راستای تحقق مبانی 

رهنامه ی تربیت رسمی و عمومی به خدمت بگیرد 
ــند تحول بنیادین نیز براساس اصول حاکم از  و س
ــنت، یافته های علمی، میراث و  محتوای قرآن، س
تجارب بشری، فرهنگ بومی، نیازهای اجتماعی 
و... تهیه و تدوین شده است؛ این مبانی با انسجام 
ــی الزم در مجموعه ی مؤلفه ها و اجزای  و هماهنگ
نظام آموزشی سعی دارد تا مبانی فکری، فلسفی، 
ــی و اجتماعی را در یک  ارزش های دینی، فرهنگ
ــتر قانونی برای کلیه ی برنامه ها و فعالیت های  بس

نظام آموزش وپرورش فراهم کند. 

۲. معاونت آموزش ابتدایی در راستای . معاونت آموزش ابتدایی در راستای 
اجرای اسناد باالدستی، چه فعالیت ها و اجرای اسناد باالدستی، چه فعالیت ها و 
برنامه هایی برای دوره ی ابتدایی و به ویژه برنامه هایی برای دوره ی ابتدایی و به ویژه 

پایه ی چهارم دارد؟
ــتی و  ــناد باالدس ــی با توجه به اس دوره ی ابتدای
۳اجرایی شدن نظام آموزشی ۳اجرایی شدن نظام آموزشی ۳-۳-۶ ضمن تغییر و 
اصالح در محتوای درسی، نسبت به آموزش نیروی 
ــه فرایند  ــردن آنان، توجه ب ــد ک ــانی و حرفه من انس

آموزش- یادگیری با تأکید بر روش های حل مسئله 
ــتر قدرت  ــرورش هرچه بیش ــوری و پ و فعالیت مح
ــوزان، هم در تهیه و  ــیدن در دانش آم تفکر و اندیش
تنظیم محتوا و هم در شیوه های آموزش- یادگیری 
ــت.  ــال اجراس ــر و در ح ــری را پیگی ــات مؤث اقدام
براساس برنامه های پیش بینی شده تغییر و اصالح 
ــن خدمت  ــی، آموزش ضم ــاب درس محتوای کت
معلمان پایه ی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی 
ــب در حال پیگیری  ــا برنامه ریزی مناس ۹۳- ۹۳- ۹۳ ب ۹۴
ــتان ۹۳ و قبل از  ــژه در طول تابس ــرای اجرا (به وی ــتان ۹۳ب ــژه در طول تابس ــرای اجرا (به وی ۹۳ب

شروع سال تحصیلی آینده) است. 

۳. در این ارتباط با سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی و دفاتر تابعه از برنامه ریزی آموزشی و دفاتر تابعه از 

جمله دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب جمله دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب جمله دفتر تألیف و برنامه ریزی کتب 
درسی چه همکاری و هماهنگی هایی 

شده است؟
ــازمان پژوهش و  ــا س ــت ب ــن معاون ــکاری ای هم
برنامه ریزی آموزشی و دفتر تألیف کتاب های درسی 

اشـــاره
در کنار تغییرات کتاب های درسی ابتدایی بر آن شدیم تا اهم فعالیت ها و آثار دگرگونی ها 
را در گفت وگوها، گزارش ها و مقاالت و ارزیابی مؤلفان،  مسئوالن و دست اندرکاران این امر 
به اطالع آموزگاران و مخاطبان مجله برسانیم. به همین دلیل در این مجال با محمد دیمه ور، 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش درباره ی اسناد باالدستی نظام تعلیم وتربیت، 
چالش هــای اجرای طرح تحول بنیادین و نوع آماده ســازی های مدارس و مــواردی از این 
دست سؤال ها و جواب هایی مکتوب شده است که شما را به مطالعه ی آن دعوت می  کنیم.

کیفیت بخشی به آموزش و مهارت ها 
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ــتمر و پیوسته  ــطه ی نظری، مس ابتدایی و متوس
است و عمدتاً  از طریق گروه های آموزشی و معرفی 
معلمان و کارشناسان برای تدوین محتوای درسی 
در هر پایه و شرکت در جلسات اعتباربخشی دروس 
ــن همکاری در  ــد. عالوه بر ای مختلف و... می باش
ــی و همچنین  ــع کتب درس ــاپ و توزی ــل چ مراح
پیش بینی اساتید برای اجرای بهتر دوره ی آموزش 
ــب وظیفه  ــن خدمت معلمان هر پایه بر حس ضم

انجام می دهیم.

۴. چالش ها و مشکالت هم سوسازی 
کتاب های درسی آموزش ابتدایی و کتاب های درسی آموزش ابتدایی و کتاب های درسی آموزش ابتدایی و 

برنامه ی درسی ملی و اجرای سراسری 
طرح تحول چیست؟

ــازی کتاب ها،  ــالح و هم سوس ــر، اص  در تغیی
می بایست کلیه ی عناصر تأثیرگذار از درک درست 
ــند و گاهی نیز به دالیل  و مشترکی برخوردار باش
ــا فراهم  ــر این ظرفیت ه ــف، همه ی عناص مختل
ــد،  ــاق نمی افت ــترک اتف ــود و آن درک مش نمی ش
بنابراین شکل گیری و پیدایی برخی از چالش ها 
و مشکالت تا حدی طبیعی و البته قابل مدیریت 
ــا توجه به اهمیت موضوع،  ــت. در این زمینه ب اس
ــل و  ــری عوام ــی و هم فک ــا هماهنگ ــوان ب می ت
ــان کتاب های  ــد از؛ مؤلف ــر مؤثر که عبارتن عناص
ــی و یا مجموعه ی مرتبط با سازمان پژوهش  درس
ــی، نیروهای آموزشی از جمله  و برنامه ریزی درس
ــت و معلمان هر  ــای  ضمن خدم ــاتید دوره ه اس
پایه ی تحصیلی، مدیران حوزه های مختلف مرتبط 
ــه، اولیای دانش آموزان و  ــتاد تا مدرس از سطح س
همبستگی بیشتر، مشکالت و موانع را به حداقل 
رساند. لذا با توجه به تجربیاتی که از گذشته وجود 
ــه به ویژه در  ــرات و اصالحاتی ک ــد تغیی دارد و رون
ــه سال اخیر در محتوای دروس و دیگر حوزه ها  س
ــت، الزم است ضمن شناسایی  صورت گرفته اس
ــتری در برنامه ریزی های  ــت بیش ضعف ها، با دق
اولیه و اجرایی شدن این اصالحات، شاهد بهبود 

مستمر اوضاع باشیم.

۵. به آموزگاران و دیگر افراد . به آموزگاران و دیگر افراد 
دست  اندرکار این تحول و هم سوسازی 

چه توصیه  هایی دارید؟
ــدن  ــه ی حوزه های فرهنگی، نهادینه ش در کلی
ــکیبایی  ــات و تغییرات، نیازمند صبر و ش اصالح

ــا آن حوزه ی فرهنگی  ــط افراد مؤثر و درگیر ب توس
ــوزگاران،   ــر نقش آم ــه در این ام ــد که البت می باش
دانش آموزان و اولیای آنان بسیار تأثیرگذار خواهد 
بود و بی شک آنان نیز با شناسایی ضعف ها و ارائه ی 
ــتقبال  ــنهادهای خود که صمیمانه از آن اس پیش
می کنیم، یاریگران خوبی خواهند بود. از متولیان 
ــج برآمده از  ــف نیز انتظار داریم، نتای تدوین و تألی
این پیشنهادها و سایر ارزش یابی های علمی را به 
ــرعت در روند اصالح دخالت داده و به آن توجه  س

کافی مبذول دارند.

۹۴. در سال تحصیلی ۹۴. در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ چه  ۶
خبرهای مهمی برای آموزگاران و خبرهای مهمی برای آموزگاران و 

دانش آموزان و اولیای آن ها دارید؟دانش آموزان و اولیای آن ها دارید؟دانش آموزان و اولیای آن ها دارید؟
ــس از بحث  ــه بحمدالله پ ــن خبر اینک مهم تری
ــرای  ــره ب ــی، باالخ ــبتًا طوالن ــی های نس و بررس
ــور ویژه مورد  ــای چند پایه به ط ــار کالس ه اولین ب
ــورای عالی  ــبختانه ش ــت و خوش ــرار گرف ــه ق توج
۹۳/۲/۲۹ ــورخ  م ــه  جلس در  ــرورش  آموزش وپ
آیین  نامه ی کیفیت بخشی به کالس های چند پایه 
ــه حداکثر تعداد  ــب نمود. در این  آیین نام را تصوی
ــا حداکثر  ــه پایه و ب ــکیل کالس، س پایه  برای تش
ــده و در صورت ضرورت  ۱۵ نفر دانش آموز قید ش
تشکیل کالس با پایه ی بیشتر یا تعداد دانش آموز 
ــقف ۶ ساعت در هفته به معلم کالس  ــقف ۶بیشتر تا س ۶بیشتر تا س
ــه، حق التدریس  ــس اضاف ــاعات تدری در ازای س
ــن در این مصوبه  ــد. هم چنی ــت خواهد ش پرداخ
گذراندن دوره ی ضمن خدمت ۴۰ ساعته ویژه ی 
ــدن دروس ویژه ی  ــه، گنجان ــای چندپای کالس ه
ــی دانشگاه  کالس های چندپایه در برنامه ی درس
ــته های  ــان، تولید محتوای منعطف و بس فرهنگی
آموزشی- پرورشی خاص کالس های چندپایه مورد 

تأکید و توجه قرار گرفته است.
ــالش خواهیم  ــف خداوند ت ــه لط هم چنین ب
ــغلی کارکنان  کرد در زمینه ی ایجاد انگیزه ی ش
دروه ی ابتدایی و افزایش اعتبار مادی و منزلتی 
ــه در حال  ــری را ک ــات مؤث ــگاه، اقدام ــن جای ای
پیگیری هستیم، به نتیجه برسانیم. عالوه بر آن 
ــش  ــعه ی کمی و افزایش پوش هدف گذاری توس
ــژه در  ــتانی به وی ــوزان پیش دبس ــی نوآم تحصیل
ــرزی به خصوص  ــتایی، محروم و م ــق روس مناط
دوزبانه مورد اهتمام جدی است. انسداد مبادی 
بیسوادی به طور ویژه با مشارکت فعال استانداران 

ــای موضوعی  ــردن دبیرخانه ه ــرم، فعال ک محت
ــتان ها، برگزاری جشنواره های  تخصصی در اس
علمی- پژوهشی معلمان و دانش آموزان از جمله 
برنامه های اولویت دار سال تحصیلی آینده است.

۷. مدارس و نظام  اداری 
آموزش وپرورش برای تقسیم دوره ی آموزش وپرورش برای تقسیم دوره ی آموزش وپرورش برای تقسیم دوره ی 

ابتدایی به دو دوره ی سه ساله در 
حال و آینده چه مشکالتی دارند؟ حال و آینده چه مشکالتی دارند؟ حال و آینده چه مشکالتی دارند؟ 

این مسائل چیست و چگونه برطرف 
می شوند؟

ــی و  ــن معضل، کمبود فضای آموزش  اصلی تری
ــب بودن فضاهای فیزیکی موجود است.  نامناس
ــدارس  ــوًال معماری م ــه اص ــد ک ــتحضار داری اس
ــج پایه ی تحصیلی  ــتقرار پن ابتدایی بر مبنای اس
ــوده و فضاهای جانبی نیز با همین نگاه احداث  ب
ــاختار و اضافه شدن یک پایه  شده اند. با تغییر س
به دوره ی  ابتدایی و علی رغم اختصاص فضاهای 
ــه کالس درس، بحران جدی در  جانبی مدارس ب
تأمین فضای آموزشی به وجود آمد که این موضوع 
طبیعتًا باعث باالرفتن تراکم کالس و افت کیفیت 

آموزش وپرورش مدارس گردیده است.
ــک  تفکی ــت  مطلوبی ــم  علی رغ ــن  بنابرای
ــذاری  ــوزان دوره ی اول و دوم و هدف گ دانش آم
ــتان ها و تالش  ــای معاونت با اس در تفاهم  نامه ه
ــرای این  ــتان ها ب ــه همکاران ما در اس ــی ک فراوان
موضوع انجام می دهند و به دلیل مراقبت هایی که 
برای ارجحیت فعالیت مدارس در نوبت صبح باید 
لحاظ کنیم، این روند به کندی پیش می رود. لذا 
همت و عنایت سازمان نوسازی و خیرین محترم 
از سویی و از دیگر سو توجه مدیران محترم استان 
ــای  ــش فضاه ــه در بازچین ــتان و منطق و شهرس
ــب برای دوره  ــی و اختصاص فضای مناس آموزش
ــند تحول  ابتدایی و تحقق این مطالبه ی مهم س
ــی و هم از جهت فرهنگی  که هم از جهت  آموزش

و پرورشی ضروری است، فراهم آید.
مشکل دیگر کمبود نیروی انسانی و منابع مالی 
ــام دوره  ای عالوه بر نیاز به  ــت، طبیعتًا نظ دوره اس
ــع تجهیزاتی  ــی، مناب ــا، کادر اداری و مدیریت فض
ــه از این حیث هم با  ــی را نیز طلب می کند ک و مال

مشکالتی مواجهیم.

۸. در تجهیز مدارس ابتدایی و نیز 
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پیش بینی هوشمندسازی مدارس 
و آموزش آموزگاران چه برنامه هایی و آموزش آموزگاران چه برنامه هایی 

دارید؟
ــی ملی و  ــه در برنامه ی درس ــت به اینک با عنای
ــی در کلیه ی پایه های تحصیلی از  محتوای درس
ــم ابتدایی،  ــن  آوری در پایه ی شش جمله درس ف
ــئله و  تأکید بر فعالیت محوری و توجه به حل مس
ــتر دانش آموزان به امر یادگیری  درگیر شدن بیش
ــد، لذا  ــش مهارت ها می باش ــر و افزای مادام العم
ــدارس ابتدایی بنا به ضرورت  در جهت تجهیز م

حتمی اقداماتی انجام پذیرفته است.

۹. در چند سال اخیر دیده شد که 
آموزگارانی از پایه ها و دوره های دیگر آموزگارانی از پایه ها و دوره های دیگر آموزگارانی از پایه ها و دوره های دیگر 
به دوره ی ابتدایی آمدند. چرا چنین به دوره ی ابتدایی آمدند. چرا چنین به دوره ی ابتدایی آمدند. چرا چنین 

تصمیمی گرفته شد و آیا برای آموزش تصمیمی گرفته شد و آیا برای آموزش تصمیمی گرفته شد و آیا برای آموزش 
و آمادگی آن ها برنامه های خاصی در و آمادگی آن ها برنامه های خاصی در و آمادگی آن ها برنامه های خاصی در 

نظر دارید؟
ــدن نظام آموزشی ۶-۳-۳ ــدن نظام آموزشی ۳باتوجه به اجرایی ش ۳باتوجه به اجرایی ش
در دو سال گذشته و افزایش یک پایه ی تحصیلی 
در دوره ی ابتدایی و کاهش یک پایه ی تحصیلی 
ــانی در این  ــود نیروی انس ــر، کمب در دوره ی دیگ
ــود و بنابراین  ــی اجتناب ناپذیر ب دوره ی تحصیل
ــن کمبود از  ــته برای جبران ای ــال گذش در دو س
ــده است،  دوره های دیگر تعدادی نیرو جذب ش
ــار می رود  ــت و انتظ ــه این امر پیامدهایی داش ک
ــه دوره ی  ــر دوره های ب ــرو از دیگ ــیب جذب نی ش
ابتدایی برای سال های تحصیلی آینده کم شود. 
ــه  ــی در س البته با توجه به تغییر کتاب های درس
ــته کلیه ی نیروها قبل از شروع سال  ــال گذش س
تحصیلی، آموزش دوره ی ضمن خدمت مربوط به 
ــر پایه را می گذراندند و در مورد همکارانی که از  ه
سایر دوره ها به ابتدایی آمده اند با همکاری مرکز 
برنامه ریزی منابع انسانی تدابیر الزم برای آموزش 

آنان در طی تابستان صورت می گیرد.

طرح ها و برنامه های دفتر آموزش 
دبستانی برای ارتقای کیفیت آموزش 

در دوره ی ابتدایی
الف. طرح ارتقای آموزش قرآن:

ــه  ب ــدی  ج ــه  توج ــتای  راس در  ــه  برنام ــن  ای
ــم در  ــرآن کری ــوزش ق ــز آم ــی و نی ــت قرآن تربی
ــر  ــات رهب ــدات و مطالب ــرورش، تأکی آموزش وپ

معظم انقالب (مدظله العالی) از مسئوالن وزارت 
ــناد باالدستی، از  آموزش وپرورش و با توجه به اس
۸۷- ۸۷- ۸۷ در پایه ی سوم  آغاز شد و  سال تحصیلی ۸۹
هم اکنون کلیه ی پایه های شش گانه ی تحصیلی و 
دانش آموزان دوره ی ابتدایی کشور تحت پوشش 

برنامه قرار گرفته اند.
ب. طــرح انــس با نمــاز و ارتباط با 

مسجد
ــال تحصیلی ۹۳- ۹۲ با هدف  ــال تحصیلی ۹۳این طرح در س ۹۳این طرح در س
فراهم آوردن زمینه ی مناسب برای ارتقای فرهنگ 
نماز در مدارس و مساجد، به وجود آوردن فضایی 
معنوی و بانشاط در مدارس، افزایش سطح آگاهی 
دانش آموزان و آشنایی با احکام نماز، بهره مندی 
از راهنمایی های روحانیت معظم به عنوان الگوی 
ــجد در  ــوی جامعه، ارتقای جایگاه مس روح معن
فرایند تعلیم وتربیت، ارتقای نقش الگویی معلمان 
و سایر کارکنان مدارس و اولیای دانش آموزان که 
در سال اول ۳۰ درصد مدارس ابتدایی و توسعه ی 
ــال در کل مدارس واجدالشرایط  ــه س آن طی س

اجرا خواهد شد.
پ. آمــوزش آداب و مهارت هــای 

زندگی اسالمی (طرح کرامت)
این برنامه در راستای تحول در آموزش وپرورش 
به ویژه منویات رهبر معظم انقالب (مدظله  العالی) 
درخصوص تربیت انسان هایی با برجستگی های 
ــا هدف  ــا تدوین ب ــزی و ب ــری، مغ ــی، فک اخالق
ــای توانمندی های  ــی، ارتق ــد فضایل اخالق رش
ــردی و اجتماعی  ــی ف ــرای زندگ ــوزان ب دانش آم
ــالمی، تقویت بینش  ــب با آموزه های اس متناس
ــعه ی  ــد و توس ــارت دانش آموزان جهت رش و مه
ــخصیت آنان در  قابلیت   های کرامتی و تکریم ش
ــش از ۱۸۹۰۰۰ کالس با  ــه در بی ــه و مدرس خان
ــر در مدارس  ــش دانش آموزی ۲۳۷۹۶۶ نف ــش دانش آموزی ۲۳۷۹۶۶پوش ۲۳۷۹۶۶پوش

ابتدایی در حال اجراست.
ت. طــرح پــرورش خالقیــت بــا 

فرفرف رمصرمص یویوی والگوالگ حاصالحاصالح دردرد ررویکررویک
ــام معظم  ــتای مطالبات مق ــرح در راس ــن ط ای
ــوی مصرف در  ــوص اصالح الگ ــری در خص رهب
جهت عملیاتی کردن اهداف سند تحول بنیادین 

با اهداف:
ــت  خالقی ــرورش  پ ــای  زمینه ه ــاد  ایج  -

دانش آموزان
ــای دانش آموزان در حل  - بهره گیری از ایده ه

مسائل و مشکالت مدرسه و منزل به ویژه اصالح 
ــت و به جا مصرف  ــوزش درس ــوی مصرف آم الگ

کردن منابع و استفاده بهینه از امکانات
ــوزان و تقویت  ــاوری در دانش آ م ــاد خودب - ایج
اعتماد به نفس در ۱۰ درصد مدارس ابتدایی در 
۱۳۰۰۰ کالس با پوشش دانش آموزی ۲۷۱۰۴۱

در پایه های چهارم و پنجم اجرا می شود.
ث. ارزش یابی کیفی- توصیفی

ــال تحصیلی  ــور تحقق اهداف ما از س به  منظ
ــی  ــورای  عال ــات ش ــای مصوب ــر مبن ۸۲- ۸۱ ب
ــرورش در دوره ی ابتدایی آغاز گردیده  آموزش وپ
ــن  ــرد نوی ــن رویک ــر ای ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
ــوم، چهارم و  ارزش یابی در پایه های اول، دوم، س

پنجم به صورت صد درصد اجرایی شده است.
گروه های ج. توسعه ی فعالیت های گروه های ج. توسعه ی فعالیت های گروه های 

آموزشی
ــازنده  ــی با برقراری ارتباط س گروه های آموزش
ــر آن ها را در مورد  بین معلمان، زمینه ی اظهارنظ
ــی کتاب های درسی، روش های  محتوای آموزش
و  ــنجش  س ــیوه های  ش ــری،  یادگی و  ــس  تدری
ــرفت تحصیلی- تربیتی، وسایل  ارزش یابی پیش
و تجهیزات آموزشی و... زمینه ی اجرای طرح ها 
ــی را فراهم می آورد و با  و برنامه های جدید آموزش
ــتای  ــد آموزگاران در راس ــتفاده از تجارب مفی اس
ــوده و  ــدام نم ــی اق ــداوم نظام آموزش ــالح م اص
ــود  ــا و بهب ــت ارتق ــز در جه ــری نی ــای مؤث گام ه
ــی- یادگیری برمی دارد. در  کیفیت فرایند یادده
رویکرد معاونت آموزش ابتدایی، خاستگاه اصلی 
ــت و معلمان با  ــه اس ــی مدرس ــای آموزش گروه ه
حضور مؤثر و تعامل سازنده با یکدیگر فرصت های 
هم اندیشی را درخصوص امور مختلف برنامه های 

درسی، آموزشی و تربیتی فراهم می آورند.
الگوهای مناسب  چ. جشنواره ی 

تدریس و یادگیری
جشنواره الگوهای مناسب تدریس و یادگیری 
ــایی  به  منظور افزایش انگیزه ی معلمان در شناس
ــب تدریس برگزار  ــری روش های مناس و به کارگی
ــه ی نمونه هایی از  ــا ارائ ــنواره ها ب می گردد. جش
ــا الگوهایی  ــی در نظر دارند ت ــای عمل تدریس ه
ــه کنند و  ــی- یادگیری ارائ ــد یادده ــر از فراین برت
ــتفاده از  ــازی و اس ــق معلمان با الگوس از آن طری
ــه و عملی در  ــای تدریس دیگران، فعاالن نمونه ه
ــازی عملکرد خویش وارد شوند. این  جریان بهس
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۹۳طرح در سال تحصیلی ۹۳طرح در سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ با حضور حدود 
۳۵ درصد معلمان برگزار می شود.

ح.  طـــــرح پروژه هــــای علمــی 
ابتدایــی  دوره ی  دانـــش آمــــــــوزان
ح.  طـــــرح پروژه هــــای علمــی 

دانـــش آمــــــــوزان
ح.  طـــــرح پروژه هــــای علمــی 

(جشنواره ی جابربن حیان)
ــه تقویت  ــژه از جمل ــداف وی ــا اه ــرح ب ــن ط ای
ــاهده ی دقیق، تقویت روحیه ی  مهارت های مش
کنجکاوی و پرسشگری، تقویت انگیزه ی یادگیری 
ــرایط برای تفکر  ــتر و ش ــوزان، ایجاد بس دانش آم
ــی  ــئله، تقویت بینش پژوهش منطقی و حل مس
ــند  ــاس اهداف س و آموزش روش علمی که براس
ــد  ــی ملی می باش تحول بنیادین و برنامه ی درس
۳۸ در ۳۸ در ۳۸ درصد مدارس  ــال تحصیلی ۹۲-۹۳ ــال تحصیلی ۹۳در س ۹۳در س

ابتدایی اجرا می شود.
خ. طرح درس پژوهی

ــعه ی حرفه ای با  درس پژوهی یک رویکرد توس
پژوهش گروهی، در کالس درس است که طی آن 
ــرای تدوین طرح درس، اجرا  معلمان با یکدیگر ب
ــاهده ی نتایج آن در جهت بهبود یادگیری  و مش

دانش آموزان همکاری و مشارکت می کنند. 
د. کیفیــت بخشــی بــه آمــوزش 

کالس های چندپایه
ــی  ــتای تحقق عدالت آموزش این برنامه در راس
ــی همگانی به آموزش وپرورش رسمی  و دسترس
ــی و  ــای برابر آموزش ــت و ایجاد فرصت ه باکیفی
پرورشی بین مناطق روستایی و حاشیه شهری و 

مناطق عشایری و کمتر توسعه یافته با به کارگیری 
ــول در  ــاد تح ــس و ایج ــن تدری ــای نوی روش ه
ــهیل فرایند یاددهی-  ــنتی و تس ــیوه های س ش
ــت  ــه و مدیری ــای چندپای ــری در کالس ه یادگی
بهینه ی زمان در این کالس  ها، از سال تحصیلی 
۹۰-۸۹ آغاز شده است و هم اکنون با آموزش های 
تخصصی و حرفه ای معلمان کالس های چندپایه 

ادامه می یابد.
ــان کالس های چندپایه  طبق این برنامه معلم
ــش ماهه ی اول سال  ــور در طول ش ــر کش سراس
ــی (حداقل ۲۴ ــی در کارگاه های آموزش تحصیل
ساعت) توسط مناطق با حضور مدرسان مجرب 
ــردد و به همراه  ــتانی و منطقه ای برگزار می گ اس
آموزش، بسته ها و منابع مطالعاتی ویژه ی این گونه 
کالس ها توسط کارگروه  تخصصی کیفیت بخشی 

استان تهیه و توزیع می شود.

۱۰. از نظر معاونت آموزش ابتدایی، . از نظر معاونت آموزش ابتدایی، 
پایه ی چهارم ابتدایی چه ویژگی هایی 

دارد و معلم، مدیر و والدین 
دانش آموزان در آن چه وظایفی دارند؟دانش آموزان در آن چه وظایفی دارند؟دانش آموزان در آن چه وظایفی دارند؟

کل دوره ی ابتدایی دارای ویژگی های مشترک 
بوده و هر پایه نیز با توجه به دوره ی سنی و جنسی 
ــای  ــه، دارای ویژگی ه ــوزان هم پای ــر دانش آم اکث
ــه تغییر کتب  ــا توجه ب ــد، البته ب ــاص می باش خ

ــده و به تدریج  ــروع ش ــی که از پایه ی اول ش درس
ــه ی چهارم  ۹۳- ۹۳- ۹۳ به پای ــی ۹۴ ــال تحصیل ــی ۹۴برای س ــال تحصیل ۹۴برای س
ــن زمینه باید  ــد، که در ای ــت می باش ــیده اس رس
ــئوالن  گفت: کتاب های این پایه بنا به اظهار مس
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تدوین و در 
حال اعتباربخشی است و با عنایت به زمان بندی 
پیش بینی شده، به موقع آماده ی ارائه خواهد بود 
ــای این پایه ی تحصیلی در  ــوزان و اولی و دانش آم
ــروع به تحصیل  کل دوره ای که از اول ابتدایی ش
کرده اند در مقایسه با دیگر دانش آموزان تجربه ی 
ــل  ــدای تحصی ــاب را از ابت ــالح کت ــر و اص تغیی
ــی کامل دارند  ــه این موضوع آگاه ــته اند و ب داش
ــد پایه های  ــه نیز همانن ــان این پای ــرای معلم و ب
ــن  ــوزش ضم ــتان ۹۳ دوره ی آم ــی، در تابس ــتان ۹۳قبل ــی، در تابس ۹۳قبل
ــد. خدمت خاص پیش بینی و اجرایی خواهد ش
ــات  ــارم در مطالع ــه ی چه ــن، پای ــر ای ــالوه  ب ع
بین المللی «تیمز» و «پرلز» پایه ی اساسی و مورد 
ــلط دانش آموزان  مطالعه است و توانمندی و تس
ــی  این پایه به دانش، مهارت و نگرش های اساس
بسیار مهم و به نوعی نشان دهنده ی کارایی درونی 
نظام تعلیم وتربیت در دوره ی ابتدایی خواهد بود. 
ــه ی چهارم  ــاب پای ــه چرایی انتخ ــخ ب ــذا پاس ل
ــه ی  ــد دغدغ ــی می توان ــات بین الملل در مطالع
ــرای توجه و  ــام تعلیم وتربیت ب ــر نظ ــر مؤث عناص
کیفیت بخشی دوره ی  ابتدایی و به ویژه این پایه ی 

تحصیلی باشد.
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چرا آموزگار پایه؟
آموزگار پایه، فرصت استفاده از یادگیری و هم پوشی 

دروس مختلف را فراهم می کند

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

ــی و روش های آموزش  ــود برخی از باورهای غلط درباره ی مبان وج
ــی و  و تدریس قرآن در دوره ی ابتدایی، اجرای ناقص برنامه های درس
ــلیقه های متعدد در مدرسه ها باعث  نبود نظارت بر آن و نیز اعمال س
بروز مشکالت عدیده ای شده است که در این مقال به بخشی از آن ها 

می توان اشاره کرد.
۱. تلقی اینکه درس قرآن یك درس تخصصی است و باید معلمان 

متخصص آن را تدریس کنند.
۲. هدف اصلی عالقه مند  کردن دانش آموزان به قرآن کریم است.

۳. هدف از آموزش قرآن، آموزش حفظ و قرائت برخی از سوره های 
کتاب درسی است.

ــای قرآنی کتاب  ــوزش حفظ پیام ه ــوزش قرآن، آم ــدف از آم ۴. ه
درسی است.

۵. آموزش روخوانی یعنی آموزش قواعد روخوانی قرآن.
۶. تأکید بر آموزش روخوانی قرآن کریم به روش شنیداری.

۷. تربیت حافظان قرآن به جای اهداف مصوب و...

برداشت ها
ــانه، هرگز  ــای غیر کارشناس ــط و دخالت ه ــت های غل ــن برداش ای
ــای مصوب  ــرورش، هدف ه ــام آموزش و پ ــتی نظ ــناد باالدس ــا اس ب
ــورای عالی آموزش و پرورش و هم چنین راهنمای برنامه ی درسی  ش
ــی  ــرآن دوره ی ابتدایی، که در مقدمه ی کتاب های درس ــوزش ق آم
ــت، تناسبی ندارد.  ــده اس ــاره ش آموزش قرآن به آن ها به وضوح اش
ــی را  ــان می دهد که اغلب آموزگاران مقدمه ی کتاب درس تجربه نش

به دقت نخوانده اند!

ــته مورد  ــرآن در مدارس پیوس ــی ق ــر، برنامه ی درس ــوی دیگ از س
ــه برخی از فعاالن قرآنی  ــد جامعه ی قرآنی قرار دارد؛ به طوری ک نق
ــدارس گالیه مندند و دلیل ناکارآمدی  ــوه ی آموزش  قرآن در م از نح
ــئوالن  ــدارس می دانند اما مس ــی در جامعه را م ــدم تربیت قرآن و ع
ــه «تحقق اهداف آموزش  ــرورش معتقدند که آن ها باید ب آموزش و پ
ــتی  ــناد باالدس عمومی قرآن» طبق رویکردها و مبانی ای که در اس
آمده بپردازند تا همه ی دانش آموزان بتوانند از حق آموزش به صورت 

یکسان بهره ببرند.
ــدارس آموزش های  ــرآن در م ــوزش ق ــه ی قرآنی از آم ــور جامع تص
تخصصی آن است؛ در صورتی که وظیفه ی اصلی آموزش و پرورش در 
آموزش قرآن تحقق سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و اهداف 

سند تحول بنیادین و هم چنین سند برنامه ی درسی ملی است.

اشـــاره
همواره مهم ترین چالش و تهدید درس قرآن، بدفهمی آن است. بر این اساس، میزان یادگیری و انس دانش آموزان با قرآن دقیقًا به نسبت 
اندازه ی فهم صحیح معلم و مدرسه از آموزش قرآن است. اینکه چه چیزی آموزش قرآن نیست و آموزگاران چه کارهایی را در زنگ قرآن نباید 
انجام دهند تا دانش آموزان راحت تر قرآن بیاموزند، خود بحث مفصلی است که به زمان و حوصله ی بیشتری نیاز دارد اما در ادامه نمونه ای از 

نظرات موجود را می توان در این زمینه ذکر کرد.

رضا نباتی
کارشناس و مؤلف 

آموزش قرآن، دفتر تألیف 
کتاب های درسی ابتدایی 

و متوسطه ی نظری
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وظیفه ی آموزش و پرورش ایجاد زمینه ای برای کسب حداقل سواد 
ــت و این به معنای کسب حداقل  قرآنی برای همه ی دانش آموزان اس
ــت؛ به زبان عامیانه به آن کف  دانش و مهارت پایه از آموزش قرآن اس

یادگیری قرآن یا سواد قرآنی گفته می شود.
ــب مهارت خواندن اولین  ــواد قرآنی دارای چهار رکن است. کس س
و مهم ترین رکن از ارکان آموزش قرآن است. خواندن قرآن در مدارس 
ــرآن با رعایت فنون چهارگانه ی قرآن یعنی تجوید،  به معنای قرائت ق
ــت بلکه منظور فقط صحیح خوانی  ــوت و لحن، وقف و ابتداء نیس ص

آیات قرآن کریم است.
ــی و نیز  ــی قرآن، جزء برنامه ی درس ــن آموزش های تخصص بنابرای

فعالیت های قرآنی در مدارس نیست.
ــای چندگانه ی  ــی تربیتی، هوش ه ــق نظریه های روان شناس طب
یادگیری و هم چنین موضوع تفاوت های فردی، تمامی فراگیرندگان 
توانایی رسیدن به جایگاه هنری قرائت و حفظ قرآن کریم را ندارند. 
ــرورش تأکید  ــای خاص در آموزش و پ ــر ما بر آموزش ه ــن، اگ بنابرای
ــن امر  ــوند و ا ی ــرخورده می ش ــوزان س ــیاری از دانش آم ــم، بس کنی
اعتراض خانواده ها را به دنبال دارد و البته، این مسئله به نفع نظام 

تعلیم و تربیت و آموزش قرآن نیست.

چرا آموزش قرآن در دوره ی ابتدایی باید به وسیله ی 
آموزگار پایه انجام شود؟

ــوزش قرآن دوره ی ابتدایی، چه در مدارس دولتی و چه  ۱. درس آم
ــط معلم پایه تدریس شود و طبق قانون،  ــایر مدارس، باید توس در س
ــرآن در دوره ی ابتدایی بپردازند.  ــا آموزگاران پایه باید به آموزش ق تنه
ــی، آموزش تخصصی وجود ندارد بلکه ایجاد ارتباط  در دوره ی ابتدای
ــه ی روخوانی و  ــوزش مهارت های اولی ــوزان و آم ــی با دانش آم عاطف
ــت. در  ــالمی مورد نظر اس ــی و در نهایت تحقق تربیت اس روان خوان
ــوند؛ در حالی که  این دوره، هدف های عمومی و پایه پیگیری می ش
در پایه های باالتر، موضوعات کمی تخصصی تر می گردد و از معلمان 

درسی که به درس مورد نظر تسلط دارند، استفاده می شود.
ــرآن را از آموزگار  ــوزش ق ــه ی آم ــر وظیف ــی اگ ۲. در دوره ی ابتدای
ــکوالر در  ــروج فرهنگ س ــته م ــا ناخواس ــته ی ــم، خواس ــه بگیری پای
ــویم. یعنی آموزگار رفته رفته نه تنها از آموزش  آموزش و پرورش می ش
ــرایطی،  ــه از معنویت آن نیز فاصله می گیرد. در چنین ش ــرآن بلک ق
دیگر نمی توان از چنین معلمی تربیت قرآنی و دینی توقع داشت و 
ــعار احیای حیات طیبه را فریاد کرد چراکه این نگاه با سند  نباید ش
ــوزان تأکید  ــرت الهی دانش آم ــکوفایی فط ــول بنیادین که بر ش تح

دارد، مغایر است. 
ــتند؛ یعنی  ــت معلم هس ــل تربی ــه، فارغ التحصی ــوزگاران پای ۳. آم
ــرآن» را گذرانده اند  ــی، ریاضی و «ق ــای علوم، فارس دوره ی آموزش ه

ــایر  ــون س ــز هم چ ــرآن را نی ــه ق ــد ک ــد دارن و تعه
ــد. کنن ــس  تدری ــال  س ــی  س ــدت  م ــه  ب دروس 

ــط  ــی افراد به تدریس قرآن توس ــرار برخ ۴. اص
ــت که آموزش های  معلم غیرپایه به این دلیل اس
ــدون دلیل  ــون قرائت و حفظ، ب تخصصی هم چ
ــت اما مجددًا باید  ــده اس وارد آموزش و پرورش ش
ــی قرآن در  ــه آموزش های تخصص ــد ک متذکر ش
ــرورش  آموزش و پ وزارت  ــداف  اه و  ــم انداز  چش
ــت. بنابراین، این چنین نگرش هایی نیاز به  نیس

اصالح دارد که امیدواریم بر اساس اسناد باالدستی موجود این رویه 
به گونه ی صحیح و قانونی اعمال شود. 

ــه ی دروس یك پایه،  ــط یك آموزگار در هم ۵. تجربه ی آموزش توس
ــت و نباید این تجربه ی موفق به راحتی  یك تجربه ی موفق جهانی اس

کنار گذاشته شود.
ــیله ی آموزگار پایه مزایای زیادی در آموزش و  ۶. تدریس قرآن به وس
تربیت قرآن دارد. از آن جمله «استفاده از فرصت های یادگیری و نیز 
ــی دروس مختلف» است که این فرصت با حذف آموزگار پایه  همپوش

به تهدید تبدیل می شود.
ــرا برنامه ی  ــت؛ زی ــه بهترین معلم روخوانی قرآن اس ــوزگار پای ۷. آم
ــی قرآن دوره ی ابتدایی بر پایه ی آموزش سوادآموزی فارسی بنا  درس

شده است.

خواندن قرآن در مدارس به 
معنای قرائت قرآن با رعایت 

فنون چهارگانه ی قرآن یعنی 
تجوید، صوت و لحن، وقف 
و ابتداء نیست بلکه منظور 

فقط صحیح خوانی آیات قرآن 
کریم است
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روز شنبه 
نزدیك زنگ تفریح بود. آقای فاطمی به دانش آموزان کالس رو 
کرد و گفت: «بچه ها، زنگ دوم قرآن داریم. چه خوب است همه 
با هم زنگ تفریح وضو بگیریم تا موقع خواندن قرآن ثواب بیشتری 

ببریم.»

جلسه ی اول
الف

شدم.  کالس  وارد  و  گرفتم  وضو  دوستانم  همراه  تفریح  زنگ 
قرآنی  صلوات  هم  با  و  شدیم  بلند  همه  فاطمی  آقای  ورود  با 
گفتن  از  پس  معمول  طبق  فاطمی  آقای  کردیم.  هم خوانی  را 
«بسم الله الرحمن الرحیم» و سالم و احوال پرسی مختصر، کتاب 

درسی قرآن را بوسید و گفت: 
- بچه های گلم، لطفًا درس سوم صفحه ی ۱۵ کتاب را باز کنید. 
پنج دقیقه وقت دارید که هر کدام این صفحه را برای خودتان 

بخوانید. چه طور می خوانید ؟
- زمزمه می کنیم.

- آفرین؛ یعنی طوری که صدای خودتان را بشنوید. این اولین 
در  پیش خوانی  «مرحله ی  آن  به  که  است  روخوانی  مرحله ی 

کالس» می گوییم.
سپس معلم به ساعتش نگاه کرد. من هم مانند همه ی بچه های 
کالس، قرآنم را بوسیدم و شروع کردم به خواندن آیات درس. در 
فاطمی هم  آقای  به  وقت ها  بعضی  می خواندم،  قرآن  حالی  که 
نگاه می کردم که باالی سر بچه ها می رفت و آن ها را به خواندن 

تشویق می کرد.

٭٭٭
- آفرین بچه ها، حاال ده دقیقه وقت دارید برای «خواندن تمرین 
همین صفحه در گروه». هر کس یك خط برای دوستش بخواند 
و دوستش هم سطر بعدی را بخواند تا صفحه تمام شود. مراقب 

باشید غلط نخوانید.
او در حالی که به ساعتش هم توجه داشت، با نگاه تشویق آمیزی 

به گروه ها سرکشی می کرد و به خواندن آن ها گوش می داد.
٭٭٭

- خب، وقت تمام شد. حاال رسیدیم به مرحله ی سوم  یعنی 
«مرحله ی خواندن برای کالس». چه کسی حاضر است یك سطر 

برای کالس بخواند؟
بیشتر دانش آموزان دست بلند کردند. هر یك از دانش آموزان 
با مهربانی و  از آن صفحه را خواند. معلم هم  داوطلب سطری 
حوصله اشکاالت همه را در خواندن برطرف می کرد. گاهی هم 
معنای کلمه یا ترکیب های ساده ای مانند «ِنعَمت»، «ِنعَمَت الله»، 
این  می کرد.  سؤال  را  و...  «َشیء»  «ِرزق»،  «ناس»،  «َصاله»، 

بخش هم حدود بیست دقیقه طول کشید. 
گرفتیم.  یاد  خوب  را  صفحه  این  امروز  عزیز،  دانش آموزان   -
از  اما  آیه های جدید می رویم  به سراغ  بعد  ان شاء الله، جلسه ی 
شما انتظار دارم برای اینکه این درس را خوب یاد بگیرید، یك بار 

هم در خانه آن را بخوانید. 

ب
قرآنی  پیام  آموزش  به  را  زنگ  باقی مانده ی  فاطمی  آقای 

پرداخت. 

گـــــــــــــــــــــزارش

رضا نباتی

اشـــارهاشـــاره

شاید چندان به  نظر معمولی نیاید اما این گزارش را از قول یک دانش آموز روایت می کنیم. درج مقاله در این شکل به آن جهت است که شاید چندان به  نظر معمولی نیاید اما این گزارش را از قول یک دانش آموز روایت می کنیم. درج مقاله در این شکل به آن جهت است که 
متن صمیمی و کاربردی را منعکس کنیم و نمودی باشــد برای به کار بســتن تدریسی که با شیوه ای آسان، روند یاددهی- یادگیری قرآن را متن صمیمی و کاربردی را منعکس کنیم و نمودی باشــد برای به کار بســتن تدریسی که با شیوه ای آسان، روند یاددهی- یادگیری قرآن را 

طی کرده است.طی کرده است.

روایت من از درسی که فهمیدم
درس سوم کتاب آموزش قرآن، پایه ی چهارم ابتدایی
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پیام  این  کنید.  باز  را   ۱۶ صفحه ی   -
بخوانید  دقت  با  بار  یك  خودتان  را  قرآنی 
با  را  آن  دارند  آمادگی  که  دانش آموزانی  و 

صدای بلند بخوانند.
و  خواندم  دقت  با  را  قرآنی  پیام  نیز  من 
اولین نفری بودم که برای خواندن داوطلبانه 

دستم را بلند کردم:
َ اهللاِ ال تُحـصوها»ِنعـَمـةَ اهللاِ ال تُحـصوها»ِنعـَمـةَ اهللاِ ال تُحـصوها» ِنعـَمـة « َو اِن تَـُعّدوا ِنعـَمـة « َو اِن تَـُعّدوا 

ــاى خــدا را  ــد نعمت ه ــر بخواهي اگ
بشماريد، آن قدر زياد است كه نمى توانيد. 

(سوره ى ابراهيم، آيه 34)
- آفرین ! خوب و درست خواندی. 

آن  دیگر هم  دانش آموز  از من چند  پس 
پیام را خواندند.

آقای فاطمی اضافه کرد:
- بچه ها، به تصویر نگاه کنید. در این تصویر چه نعمت هایی 

نقاشی شده است؟
دانش آموزان به تصویر نگاه کردند. 

- آقا اجازه، می توانیم با هم مشورت کنیم؟
- بله، خیلی هم خوب است. 

... دانش آموزان مطالب خوبی گفتند و آقای فاطمی هم مثل 
همیشه از پاسخ های بچه ها خیلی خوشحال می شد و بچه ها را 
تشویق می کرد تا مطالب بیشتر و بهتری بگویند. جالب بود که 
آقای فاطمی بیشتر گوش می کرد. پس از چند لحظه رو به بچه ها 

کرد و گفت:
- چه کسی می تواند زودتر از بقیه این پیام قرآنی را در آیه های 

صفحه ی قبل پیدا کند؟
محسن زودتر از بقیه آن را پیدا کرد:

- آقا اجازه، خط اول و دوم!
- آفرین! بچه ها زیر پیام قرآنی خط بکشید. 

سپس ادامه داد :
- بچه ها، این شعر زیبا از سعدی شیرازی است. چه کسی آن 

را می خواند؟
فضل خدای را که تواند شمار کرد؟

یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟
- این بیت از شعر در واقع ترجمه ی منظوم پیام قرآنی درس 

است. 

جج
- بچه ها، یك دقیقه وقت دارید این پیام قرآنی را حفظ کنید.- بچه ها، یك دقیقه وقت دارید این پیام قرآنی را حفظ کنید.- بچه ها، یك دقیقه وقت دارید این پیام قرآنی را حفظ کنید.

سومین  من  و  کردند  قرآنی  پیام  حفظ  به  شروع  دانش آموزان 
دانش آموزی بودم که داوطلب شدم و پیام قرآنی و ترجمه ی آن 

را برای هم کالسی هایم خواندم. البته تعداد زیادی از بچه ها پیام 
را خیلی سریع حفظ کردند و آن  را خواندند تا اینکه صدای زنگ 

به گوش رسید.
با هم  اول سال  پیمانی که  و  به عهد  آیا  - دانش آموزان عزیز، 
داشتیم وفادارید؟ پس تالوت یك صفحه از قرآن هر شب فراموش 

نشود!
ـٍد» ـٍد َوآِل ُمـَحمَّ ـٍد»- چشم آقا، «َاللـُهمَّ َصِلّ َعـلی ُمـَحمَّ ـٍد َوآِل ُمـَحمَّ ـٍد»- چشم آقا، «َاللـُهمَّ َصِلّ َعـلی ُمـَحمَّ ـٍد َوآِل ُمـَحمَّ «َاللـُهمَّ َصِلّ َعـلی ُمـَحمَّ

روز دوشنبه، جلسه ی دومروز دوشنبه، جلسه ی دومروز دوشنبه، جلسه ی دوم
الفالفالف

امروز آقای فاطمی در حالی که در یك دستش رایانه ی همراه و 
در دست دیگرش بلندگوهای رایانه بود، وارد کالس شد. فهمیدم 
امروز قرار است تمرین قرائت قرآن داشته باشیم. او مثل همیشه 

دفتر نمره اش را باز کرد:
- بچه ها سالم!  َالَوعده َوفا!

- بهنام احمدی 
- آقا اجازه، سه صفحه

- میالد برادری
- اجازه، پنج صفحه

... -
یعنی اینکه ما در این هفته چند صفحه قرآن خوانده ایم. او در 
دفتر نمره جلوی اسم هر دانش آموز تعداد صفحات خوانده شده 
امروز  و مثًال می گفت  و بعضی وقت ها جمع میزد  را می نوشت 
بچه ها سرجمع ۸۶ صفحه قرآن خوانده اند. البته این کار الزامی 

نبود بلکه دلبخواهی بود. 
- لطف کنید صفحه ی ۱۵ کتاب قرآن درسی را باز کنید. یك 
بار همه با هم گوش می کنیم و سپس دانش آموزانی که داوطلب 

باشند مانند قاری با صوت بخوانند، اعالم آمادگی کنند.
- آقا اجازه، چرا جلسه ی قبل از ما نخواستید با صوت بخوانیم 
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اما این جلسه باید با صوت بخوانیم؟
عزیزم،  «میالد  گفت:  همیشگی اش  لبخند  با  فاطمی  آقای 
جلسه ی قبل هدف کالس آموزش روخوانی بود اما این جلسه 
هدف ما روان خوانی قرآن است. یعنی باید سعی کنیم معمولی و 
روان بخوانیم. البته رعایت لحن و لهجه ی عربی الزامی نیست.» 

 بچه ها در حین گوش دادن به قرائت ترتیل زیبای قرآن، با چشم 
آیات را خط بری می کردند و بعضی از آن ها هم آرام با قاری زمزمه 
می کردند. پس از اینکه تالوت آن صفحه به پایان رسید، بالفاصله 
آمادگی  اعالم  درس  آیه های  قرائت  برای  زیادی  دانش آموزان 
کردند. من هم یکی از آن ها بودم. ۲۵ دقیقه از وقت کالس به 
تمرین قرائت بچه ها گذشت و بچه ها هنوز داوطلب بودند که هر 

کدام حداقل سه سطر بخوانند.
بب

- فرزندان عزیز و قرآنی ام، می دانم که خواندن و قرائت قرآن - فرزندان عزیز و قرآنی ام، می دانم که خواندن و قرائت قرآن - فرزندان عزیز و قرآنی ام، می دانم که خواندن و قرائت قرآن 
برای شما یکی از جذاب ترین فعالیت هاست، بقیه ی بچه ها روز 
چهارشنبه خواهند خواند اما در این زنگ باید یك فعالیت دیگر 
هم داشته باشیم. به تمرین دوم کتاب درسی نگاه کنید. شماره ی 

یك را آقای قاسم پور بخواند.
- «َاطیُعوا اللَه َو َرسوَلْه» یعنی: اطاعت کنید از خدا و پیامبرش 

(سوره ی انفال، آیه ی ۲۰).
- آفرین، چرا آخر عبارت نگفتی «َرسوَلُه»؟ 

- آقا اجازه، آخرش وقف کردیم.
- مرحبا، درست گفتی. آقای عظیمی شماره ی دو را بخوان.

ه ی» یعنی پس پاداش او نزد پروردگارش  - «َفـَلـُه َاجُرُه ِعنَد َرِبّ
است (سوره ی بقره، آیه ی ۱۱۲).

ه ی»؟ آیا درست خواندی؟ - چرا در آخر عبارت گفتی «َرِبّ
ْه». - آقا اجازه! فکر کنم باید می گفتم «َرِبّ

- احسنت به تو پسر باهوش؛ بچه ها، همان طور که می دانید، 
عبارت  آخر  در  هی»  و  «ـهو  آبی  رنگ  با  شده  چاپ  صداهای 
نوشته  معمولی  صداها  این  پس،  این  از  نمی شوند.  خوانده 
می شوند ولی مثل گذشته خوانده نمی شوند. حاال عبارت سوم 

را علیرضا بخواند.
 - «َاَلیَس اللُه ِبـکاٍف َعبـَده» یعنی آیا خدا برای بنده اش کافی 

نیست ؟ (سوره ی ُزمر، آیه ی ۳۶)
- آفرین، این هم قاعده ی این درس. می دانم این قسمت آن قدر 
ساده بود که به بیش از پنج دقیقه نیاز نداشت و همه یاد گرفتند.

جج
۱۸- عنوان صفحه ی ۱۸- عنوان صفحه ی ۱۸ کتاب چیست؟

- «کار در کالس» 
- بگویید ببینم پاسخ این  دو تمرین را از کجا پیدا کنیم؟

- آقا اجازه، از لغات آخر کتاب
- آفرین! قبل از آن از کجا؟

- آقا از ترجمه ی آیات صفحه ی قبلش.

- صد آفرین، قبل از آن از کجا؟
- آقا اجازه، از ذهن و فکر خودمان.
- هزار آفرین به شما، اول از همه باید - هزار آفرین به شما، اول از همه باید 
و  بگیریم  کمك  خودمان  معلومات  از 
اگر نتوانستیم از ترجمه ی عبارت های 
صفحه ی قبلش و اگر باز نتوانستیم از 

لغت های آخر کتاب.
اول  تمرین  برای  - گروه های محترم 
سه دقیقه وقت دارید. داشتن «مداد و 

پاك کن» الزامی است. شروع کنید!
آقای فاطمی به ساعتش نگاه کرد و 
سپس باالی سر بچه ها رفت تا گروه ها 

را به انجام دادن تمرین تشویق کند.
چهار،  گروه  تمام؛  دقیقه  سه   -

شماره ی یك را بخوان.
آقا  پاداش ها.  پاداش،  َاجر:   -۱ -

اجازه، پاداش درست است.
- آفرین! پاسخ را از کجا پیدا کردی؟

پاداش  و  اجر  هم  فارسی  در  آقا،   -
داریم.

- آفرین به شما! شماره ی دو را گروه سه بخواند.
... -

تمرین دوم هم به همین شکل انجام شد. این فعالیت هم حدود 
ده دقیقه طول کشید.

- دانش آموزان عزیز، لطف کنید برای جلسه ی بعد تمرین های 
۱۹صفحه ی ۱۹صفحه ی ۱۹ یعنی صفحه ی «انس با قرآن در خانه» را انجام دهید 
و هم چنین آیات صفحه ی ۲۰ را پیش خوانی کنید. در صورتی که 

کتاب گویای آیات درس را دارید، با استفاده از آن تمرین کنید.
آقای فاطمی ادامه داد:

- این موضوع انشای شما برای زنگ انشای هفته ی آینده است. 
سعی کنید با اعضای خانواده ی خود مشورت کنید و به پنج مورد 

اشاره کنید.
- راستی، تکلیف قرآن شما مثل همیشه چیست؟- راستی، تکلیف قرآن شما مثل همیشه چیست؟

- خواندن روزانه ی آیات قرآن
- آفرین به شما نونهاالن قرآنی!

روز چهارشنبه، جلسه ی   سومروز چهارشنبه، جلسه ی   سومروز چهارشنبه، جلسه ی   سوم
الفالفالف

امروز زنگ دوم، آقای فاطمی باز هم با روی خندان وارد کالس امروز زنگ دوم، آقای فاطمی باز هم با روی خندان وارد کالس امروز زنگ دوم، آقای فاطمی باز هم با روی خندان وارد کالس 
شد. پس از ذکر نام خدا و سالم و احوال پرسی، اسم بچه ها را 
از قرآن کریم  را که  تعداد صفحاتی  و مثل جلسات قبل  خواند 

خوانده بودیم در دفتر نمره اش یادداشت کرد. سپس گفت:
قرآن  درباره ی  السالم-  علیه   - علی  امام  امیرالمؤمنین،   -
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کهنه  هرگز  شود،  شنیده  و  خوانده  هرچه  «قرآن  فرمودند: 
نمی شود.» بچه ها بگویید این سخن زیبا یعنی چه؟

- آقا اجازه، اگر ما یك فیلم زیبا را یك یا دو بار ببینیم از آن خسته 
می شویم اما از خواندن قرآن و نماز خسته نمی شویم.

- اجازه آقا، ما اگر یك وعده چلوکباب بخوریم چند لحظه بعد 
دیگر نمی خواهیم همان غذا را بخوریم. اما قرآن را هر چه بیشتر 
می خوانیم و در معنا و مفهوم آن دقت می کنیم از یادگیری آن 

سیر نمی شویم.  
- آفرین فرزندانم؛ این همان فرمایش موال علی –علیه السالم- 

است که در بخش «قطره اما دریا» در صفحه ی ۱۹ آمده است.
بب

جلسه  این  بپرسم.  بچه ها  همه ی  از  نتوانستم  دوشنبه   -
می خواهم از همه ی دانش آموزان سؤال کنم. اگر آماده اید شروع 

می کنیم. فقط یادتان باشد قاعده ی درس را حتمًا رعایت کنید.
آقای فاطمی مثل جلسه ی قبل از هر دانش آموز خواست حدود 
سه سطر را بخواند. این بخش (یعنی تمرین اول صفحه ی ۱۹) 

۱۵حدود ۱۵حدود ۱۵ دقیقه طول کشید.
جج

نام این صفحه «انس با قرآن در خانه» است و شما حتمًا این نام این صفحه «انس با قرآن در خانه» است و شما حتمًا این نام این صفحه «انس با قرآن در خانه» است و شما حتمًا این 
تمرین را در منزل انجام داده اید. لطفًا کتاب ها باز باشد تا من 

ببینم. 
آن گاه از جای خود برخاست و میز به میز کتاب ها را بررسی کرد. 
کل این قسمت هم حدود ده دقیقه طول کشید. یادم هست آقای 

فاطمی دو تذکر درباره ی این بخش دادند:

۱. تمرین دوم و سوم در عین حال که بسیار ساده است و وقتی 
قاعده ی  درباره ی  زیرا  است؛  مهم  بسیار  اما  نمی گیرد  شما  از 
درس است و باعث می شود قواعد را با تمرین های مکرر به خاطر 

بسپارید. 
۲. در تمرین دوم عبارات قرآنی را می خواندیم و دور حرکاتی 
که هنگام وقف خوانده نمی شوند، خط می کشیدیم. در تمرین 
←سوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با عالمت پیکان (←سوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با عالمت پیکان (سوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با عالمت پیکان (←) به 

ساکن یا تشدید بعد از آن وصل می کردیم. ساکن یا تشدید بعد از آن وصل می کردیم. 
دد

- دانش آموزان عزیز، رسیدیم به تمرین روخوانی آیات صفحه ی - دانش آموزان عزیز، رسیدیم به تمرین روخوانی آیات صفحه ی - دانش آموزان عزیز، رسیدیم به تمرین روخوانی آیات صفحه ی 
۲۰ کتاب درسی. مثل جلسه ی اول پنج دقیقه وقت دارید که هر  کتاب درسی. مثل جلسه ی اول پنج دقیقه وقت دارید که هر  کتاب درسی. مثل جلسه ی اول پنج دقیقه وقت دارید که هر 

کدام این صفحه را برای خودتان بخوانید. چه طور می خوانید؟کدام این صفحه را برای خودتان بخوانید. چه طور می خوانید؟
- زمزمه می کنیم.

- آفرین! یعنی «مرحله ی پیش خوانی در کالس».- آفرین! یعنی «مرحله ی پیش خوانی در کالس».
سپس آقا معلم به ساعتش نگاه کرد.

٭٭٭
- آفرین بچه ها! حاال رسیدیم به مرحله ی دوم روخوانی؛ یعنی 
«مرحله ی خواندن در گروه». برای تمرین همین صفحه در گروه 
ده دقیقه وقت می دهم. هر کس یك خط برای دوستش بخواند 
و دوستش هم سطر بعدی را بخواند تا صفحه تمام شود. مراقب 

باشید غلط نخوانید.
گروه ها  به  می انداخت،  نگاهی  ساعتش  به  حالی که  در  گروه ها او  به  می انداخت،  نگاهی  ساعتش  به  حالی که  در  او 

سرکشی می کرد و به خواندن آن ها گوش می داد.
٭٭٭

- خب، وقت تمام شد! حاال رسیدیم به مرحله ی سوم یعنی 
«مرحله ی خواندن برای کالس». چه کسی حاضر است یك سطر 

برای کالس بخواند؟
بیشتر دانش آموزان دست بلند کردند. هر یك از دانش آموزان 
و  با مهربانی  را خواند. معلم هم  از آن صفحه  داوطلب سطری 
هم  گاهی  می کرد.  طرف  بر  را  همه  خواندن  اشکاالت  حوصله 
معنای کلمه یا ترکیب ساده ای مانند «َالَحمد»، «َاکَبر»، «ِاسحاق 
و ِاسماعیل»، «ِجبال»، «غاِفل»، «ِللمؤمنین»، «ِلوالدی» و... را 

سؤال می کرد. این بخش حدود بیست دقیقه طول کشید. 
- دانش آموزان عزیز، ما امروز این صفحه را خوب یاد گرفتیم. 
ان شاء الله جلسه ی بعد به سراغ آیات جدید می رویم. اما من از 
شما انتظار دارم برای اینکه این درس را خوب یاد بگیرید، یك بار 
هم آن را در خانه بخوانید. در ضمن، خواندن روزانه ی قرآن در 

منزل فراموش نشود.
٭٭٭

این بود گزارش من از تدریس یك درس از کتاب آموزش قرآن 
پایه ی چهارم که در طول یك هفته و طی سه جلسه توسط آموزگار 

خوبمان آقای فاطمی انجام شد.
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تحول در آموزش وپرورش یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیری 
است که همیشه مورد تأکید بسیاری از مسئوالن و اندیشمندان 
حوزه ی تعلیم وتربیت بوده است؛ زیرا آموزش وپرورش به عنوان 
اساسی ترین نهاد تربیتی کشور پایه گذار شخصیت دینی، علمی، 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسل آینده است. گروه 
درسی  معارف اسالمی نیز بر این اساس، به تغییر کتاب درسی 
هدیه های آسمان پایه ی چهارم ابتدایی اقدام نمود و بر اساس 
اهداف مصوب شورای عالی آموزش وپرورش در دوره ی ابتدایی 
درسی  برنامه ی  راستای  در  و  آموزش وپرورش  تحولی  اسناد  و 
ملی، این درس را در ده بخش تدوین کرد. حوزه های موضوعی و 

دروس اختصاص داده شده بدین قرار می باشد:
چهار  امامت  درس،  یك  پیامبری  درس،  یك  خداشناسی   
درس، جهان آخرت یك درس، آشنایی با قرآن یك درس، آداب 
و اخالق اسالمی شش درس، احکام سه درس، مراسم اسالمی 
که  خودشناسی  و  درس  یك  دینی  شخصیت های  درس،  یك 

به صورت تلفیقی در دروس گنجانده شده است.

ارکان و عناصر مهم در این تغییرات 
• نوسازی فعالیت های درس

• تفاوت در نوع نگارش متن به اقتضای سن دانش آموزان
• استناد به آیات و احادیث به عنوان منابع معتبر و اصیل دینی 

با امکان تفکر و گفت وگو در مورد محتوا.

وظایف دانش آموز، آموزگار و خانواده
تربیت پذیری نقش  و  یادگیری  یاددهی–  فرآیند  دانش آموز در 
اساسی و فعال داشته و با محیط یادگیری رابطه ی تعاملی برقرار 

می کند نه اینکه تابع محض و مقهور محیط باشد.
با  یادگیری  یاددهی–  فرآیند  راهبر  و  راهنما  به عنوان  آموزگار 
فرصت های  خلق  با  دانش آموز،  وجودی  ظرفیت های  شناخت 
تربیتی و آموزشی،  مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزش یابی 

برنامه های درسی و تربیتی را در سطح کالس بر عهده دارد.
یادگیری  و  تربیت  اثربخش  و  از محیط های مهم  نیز  خانواده 
همکاری  و  مشورت  با  و  مدرسه  با  مستمر  تعامل  در  که  است 
یا با استفاده از  والدین در مورد برخی مسائل تحقیق نموده و 

تجارب آنان به آن پاسخ دهند.

اصول حاکم بر درس ها و سرفصل ها 
درس ها و سرفصل ها بر اساس اصول حاکم بر برنامه ی درسی 

تعلیم وتربیت دینی تدوین شده اند که عبارت اند از: 
۱. محور قرار گرفتن قرآن کریم و سنت و سیره ی معصومین 

(صلوات الله علیهم)
هدف  با  تعلیم و تربیت  در  جدید  رویکردهای  به  توجه   .۲

روزآمد شدن برنامه
شناختی  رشد  محدودیت های  و  توانایی ها  به  توجه   .۳

دانش آموزان دوره ی ابتدایی
۴. توجه به جنبه های عاطفی، نگرشی برای عمل کردن به 

باورها

تربیت برای دستیابی
به مراتبی از حیات طیبه 

تغییرات کتاب هدیه های آسمان پایه ی چهارم ابتدایی
(این کتاب در سال تحصیلی ٩٤-١٣٩٣ اجرای آزمایشی خواهد شد)

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

   دکتر فریال آمار
کارشناس گروه قرآن و 

معارف اسالمی
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۵. اصالت قائل شدن به کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری و 
استفاده از روش آموزش فعال

۶. تقویت احساس نیاز به دین
۷. توجه به هنر برای ترسیم چهره ی زیبای الگوهای دینی

۸. توجه به زبان و ادبیات خاص کودکان
۹. ارتباط آموزش با نیاز و عالقه ی دانش آموزان و توجه به او 

به عنوان منبع اطالعات برنامه ی درسی    به عنوان منبع اطالعات برنامه ی درسی    
۱۰. حضور اندیشه های حضرت امام خمینی (قدس سره) 

در کالبد محتوای آموزش
۱۱. بهره مندی از دستاوردهای عالمان دین
۱۲. توجه به اهداف ویژه ی دختران و پسران

۱۳. سمت گیری آموزش در جهت وحدت اسالمی
۱۴. آموزش اقلیت های دینی (مسیحی، یهودی و زرتشتی)

توجه به آداب و مهارت های زندگی اسالمی- ایرانی 
به  دستیابی  راستای  در  دانش آموزان  همه جانبه ی  تربیت 
مراتبی از حیات طیبه متناسب با موقعیت ها و نیازهای جدید و 
پاسخ به اقتضائات آن و کسب آداب و مهارت های ضروری زندگی 
در همه ی مراحل برنامه مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که هدف 
به  دینی  معارف  و  اطالعات  ارائه ی  تنها  دینی،  تعلیم وتربیت 
دانش آموزان نیست، الزم است که دانش آموزان از آموخته های 
خود در این زمینه در موقعیت های مختلف زندگی روزمره ی خود 

استفاده کنند.

انتخاب سرفصل ها با دید تلفیقی و هم افزایی 
اهداف تعلیم وتربیت دینی دوره ی ابتدایی، معرف کارکردها یا 
ماموریت های ثانوی در جهت کمك به تحقق اهدافی است که 
مسئولیت آن در درجه ی نخست بر عهده ی این ماده ی درسی 
این  شرح  است.  شده  توجه  آن  به  پایه ها  تمام  در  ولی  نیست 

موضوع به قرار ذیل می باشد: 
• تقویت مهارت های زبانی شامل گوش کردن، سخن گفتن، 
ادبیات  به  مربوط  آموزه های  از  بهره گیری  همچنین  نوشتن، 
ارتباطی  زمینه ی  این حیطه  کارشناسان  و محصوالت  کودکان 
هدیه های آسمان پایه ی چهارم را با درس ادبیات فارسی فراهم 

کرده است.
از  با درس مطالعات اجتماعی مباحثی  ارتباط  • برای حفظ 
قبیل رعایت حقوق دیگران در محیط خانه، مدرسه و اجتماع، 
 رعایت نظم و انظباط در محیط مدرسه، توانایی برقراری ارتباط با 
دیگران، تقویت برخی نکات بهداشتی- روانی در روابط اجتماعی 

و تالش برای حفظ محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.
• توانایی استفاده از ماهیچه ها و عضالت کوچك،  تقویت حس 
زیبایی شناسی و تقویت روحیه ی خالقیت و نوآوری زمینه های 

ارتباطی هدیه های آسمان پایه ی چهارم با درس هنر می باشد.

نتایج  پیش بینی  ساده،  توانایی  مشاهدات  انجام  توانایی   •
وظایف  زندگی،  تقویت  محیط  در  پدیده ها  و  عملکردها 
و  کنجکاوی  روحیه ی  تقویت  محیط زیست،  حفظ  در  فردی 
جمله  از  اجتماعی  و  فردی  بهداشت  رعایت  جست وجوگری، 
موضوعاتی هستند که زمینه ی ارتباطی هدیه های آسمان پایه ی 

چهارم را با درس علوم فراهم کرده اند.
کار  مهارت های  تقویت  روز،  ساده ی  مسائل  حل  توانایی  کار •  مهارت های  تقویت  روز،  ساده ی  مسائل  حل  توانایی   •
بانشاط،  تقویت مهارت کسب  و  تقویت روحیه ی شاد  گروهی، 
از راه های مختلف، تقویت روحیه ی پشتکار و تالش  اطالعات 
برای رسیدن به هدف از جمله عواملی هستند که امکان ارتباط 

با دروس دیگر را فراهم می کنند. 

تفاوت آموزش دینی با سایر آموزش ها
تربیت دینی عبارت است از به فعلیت رساندن کماالت بالقوه 
بر اساس اهداف و ارزش های دینی در ابعاد گوناگون. بر این 
می کند.  طلب  را  ویژهای  روش های  و  اصول  مبانی،  اساس، 
آموزشهای دینی به دلیل ویژگیهای خاص محتوایی و تمایز 
آموزش ها  سایر  دارد.  ویژهای  اقتضائات  دروس،  سایر  از  آن 
بیشتر در عرض تربیت عاطفی، اجتماعی، شناختی و رفتاری 
در طول  و  دارد  قلمرو وسیع تری  دینی  تربیت  اما  دارند؛  قرار 
معنا،  این  در  اسالمی  تربیت  می گیرد.  قرار  تربیت ها  سایر 
می دهد  جهت  تربیتی  رایج  شیوه های  و  اهداف  اصول،  به 
و  عاطفی  شناختی،  روانی،  جسمی،  مختلف  عرصه های  و 

رفتاری را دربرمی گیرد. 

ساعات هفتگی و نحوه ی ارزش یابی
دو جلسه در هفته برای درس هدیه های آسمان اختصاص داده 

شده است. 
از  و  مستمر  به صورت  آسمان  هدیه های  درس  در  ارزش یابی 
طریق مشاهده ی عملکرد دانش آموزان و محصول عملکرد آن ها 
استفاده  با  مستمر  ارزش یابی  است.  یادگیری  فرایند  طول  در 
مثال  به عنوان  گیرد؛  صورت  می تواند  گوناگون  روش های  از 
مستمر  فعالیت های  بررسی  بر  مبتنی  که  مشاهده  به صورت 
روزانه در مدرسه و حتی خارج از آن است. مشاهده ممکن است 
در موقعیت طبیعی و وضعیت عادی دانش آموز انجام شود یا در 
موقعیت مصنوعی که برای او به وجود آورده ایم، صورت پذیرد. 
است  دیگری  فرصت  فعالیت ها،  انجام  کیفیت  و  کم  بررسی 
دانش آموزان،  تحصیلی  پیشرفت  از  اطالع  جهت  معلمان  که 
مورد  که  مواردی  دارند.  درس  محتوای  و  اهداف  تناسب  به 

ارزش یابی مستمر قرار می گیرد عبارت اند از:
۱. درک مفاهیم

۲. تقویت نگرش ها 
۳. کسب مهارت ها 
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آموزش از طریق حل مسئله
روند و رویکرد جدید  تألیف درسی ریاضی 

در گفت وگو با حمیدرضا امیری، مدیرگروه ریاضی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری

www.math-dept.talif.sch.ir

گفت وگو: سمانه آزاد

• کتــاب ریاضــی پایــه ی چهــارم بر 
چــه اساســی تألیــف شــده اســت؟

ــدا باید به  ــؤال ابت ــه این س ــخ ب ــرای پاس ب
نکته ای اشاره کنم. زمانی که من مسئولیت 
گروه ریاضی دفتر تألیف کتاب های درسی 
ــی  ــای ریاض ــم، کتاب ه ــده گرفت ــه عه را ب
ــم تألیف و  ــوم و شش ــای اول، دوم، س پایه ه
ــرفصل های کتاب های پایه های چهارم و  س
پنجم با نیز براساس برنامه ی درسی ریاضی 
ــده بود. مأموریت دفتر  ابتدایی مشخص ش
این بوده است که بعد از پایه ی اول ابتدایی، 
پایه های دوم و ششم و سپس پایه های سوم 
ــر نظام  ــا برنامه تغیی ــر کنند ت ــم تغیی و هفت
ــئولیت  ــود. زمانی مس ــل ش ــی کام آموزش
ــد که باید کتاب های  گروه به من سپرده ش

ــدا  پی ــر  تغیی ــم  پنج و  ــارم  چه ــای  پایه ه
ــتین کاری که انجام دادم،  می کردند. نخس
تشکیل کمیته ابتدایی بود که مسئولیتش 
ــرفصل ها و  ــر عهده گرفتم. س ــم خود ب را ه
ــی  عناوین درس ها در همین کارگروه بررس
ــپس با مصوبه ی اعضای کمیته  ــدند. س ش
ــکاران را به عنوان  ــدادی از هم ابتدایی، تع

گروه تألیف انتخاب کردیم. 
بعد از مشخص شدن سرفصل ها و عناوین 
ــروع کرد.  درس ها، تیم تألیف کار خود را ش
ــح کتاب  ــاب، تصحی ــا تألیف کت ــان ب هم زم
ــاز کردیم. با  ــوم را هم آغ ــه ی س ــی پای ریاض
ــف کتاب  ــرای تألی ــی ب ــن هم زمان ــود ای وج
پایه ی چهارم سازوکاری اندیشیدیم. به این 
ــتم  ترتیب که از گروه ۵ نفره ی تألیف خواس
ــاب  ــای کت ــه ی فصل ه ــف هم ــر تألی درگی
ــن فصل ها و  ــی عناوی ــد از بررس ــند. بع باش
ــان  ــر پنج مؤلف پیشنهادهایش درس ها، ه
ــند؛ از جمله فعالیت  را برای فصل می نویس
ــد  ــه ی بع ــن و... هفت و کار در کالس و تمری
ــی  ــنهادها را بررس همه ی مؤلفان، این پیش
ــن را انتخاب می کنند.  ــان بهتری و از میانش
ــک، ایده ی  ــرای درس ی ــد ب ــًال می گوین مث
ــت و به همین  ــر اس ــف از بقیه بهت ــن مؤل ای
ــدی. وقتی کار  ــای بع ــب برای درس ه ترتی

ــد، یک  ــل ش ــک درس کام ــای ی انتخاب ه
ــده برای  نفر از مؤلفان ایده های انتخاب ش
ــد.  ــت می نویس ــک درس را به طور یکدس ی
ــه ی بعد متن یکدست شده  سپس در جلس
ــود و در نهایت، بعد از اینکه  ــی می ش بررس
ــمی و  ــد به طور غیررس ــکاالتش رفع ش اش
فصل به فصل آن را اعتباربخشی می کنیم. 
ــی  در نهایت مجموع کتاب هم اعتباربخش
ــوزگاران  ــق آم ــه ح ــا ک ــا از آنج ــود ام می ش
ــرار بگیرند، وقتی  ــت که در جریان کار ق اس
ــخص شد آن  عناوین درس ها و فصل ها مش
ــایت قرار می دهیم چون معلمان،  را روی س
ــای علمی و  ــای گروه ه ــان، اعض کارشناس
ــتان ها و  ــی و نیز گروه های ریاضی اس درس
ــد کتاب را ببینند و  ــای دانش آموزان بای اولی
ــتند تا در گروه  ــرات خود را برای ما بفرس نظ
ــخه ی دوم  ــی و در نس ــا را بررس ــف آن ه تألی

اصالحات را اعمال کنیم.

• بازخورد نظرات معلمان و 
کارشناسان چگونه بود؟

ــان مورد  ــان از اینکه نظراتش ــتر معلم بیش
ــکر کرده اند.  ــت، تش ــه اس ــرار گرفت توجه ق
گروه های درسی یا انجمن ها بیشتر ایرادهای 
کتاب را گرفته اند. عمده ی نظرات هم بحث 

گفـــــــت وگــــــــــو

اشـــاره
۱۳۹۳قطــار تغییــر و تحول در نظام آموزشــی ایــران در مهرماه ســال ۱۳۹۳قطــار تغییــر و تحول در نظام آموزشــی ایــران در مهرماه ســال ۱۳۹۳ به پایــه ی چهارم ابتدایی می رســد. از این رو، مدت هاســت همه ی 
دست اندرکاران دفتر تألیف کتاب های درسی در تکاپوی تألیف کتاب های پایه ی چهارم هستند. گروه ریاضی هم مانند دیگر گروه های تألیف، 
برنامه ریزی و نوشــتن کتاب ریاضی را با نظارت حمیدرضا امیری آغاز کرده اســت. در همین راستا وی از  سال ۱۳۹۲ و برای پیشرفت تألیف 
کتاب پایه ی چهارم ابتدایی، کارگروه ابتدایی را تشکیل داد. در این کارگروه سرفصل ها و عناوین درس های کتاب ریاضی پایه ی چهارم براساس 
برنامه ی درسی مشخص شد و گروه تألیف کار خود را آغاز کرد. در ادامه، بخش هایی از توضیحات او را در زمینه ی روند تألیف کتاب جدید ارائه 

می کنیم.می کنیم.
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ــی  ــاره ی برخ ــا درب ــا ی ــم درس ه ــی روی حج ــاره ی برخ ــا درب ــا ی ــم درس ه روی حج
فعالیت هاست.

• رویکرد اصلی کتاب ریاضی پایه ی 
چهارم چیست؟چهارم چیست؟

ــوزش برای حل  ــرد کتاب ها «آم قبًال رویک
ــوزش داده  ــی ریاضی آم ــئله» بود؛ یعن ــوزش داده مس ــی ریاضی آم ــئله» بود؛ یعن مس
ــئله حل  ــد تا دانش آموزان بتوانند مس می ش
کنند اما اکنون نگاه به «آموزش از طریق حل کنند اما اکنون نگاه به «آموزش از طریق حل 
مسئله» تغییر یافته است. به همین دلیل، هر مسئله» تغییر یافته است. به همین دلیل، هر 
ــئله و چالش  ــئله و چالش فصل کتاب با یک فعالیت، مس فصل کتاب با یک فعالیت، مس
آغاز می شود. البته راهبردهای حل مسئله را 
ــدای هر فصل آموزش می دهیم اما در  در ابت
ــل می خواهیم دانش آموز از طریق انجام  اص
یک فعالیت مسئله را شناسایی کند و سپس 

به جواب آن برسد.
ــف،  تألیــ ــروه  گـــ ــای  موفـقیــت ه از 
ــــن  س ــا  ب ــا  فعالیـــت ه ـــازی  متناسب س
ــی  یعن ــت.  آن هاس ــد  رش و  ــوزان  دانش آم
ــوز  ــناختی دانش آم ــد ش ــا رش ــا ب فعالیت ه
ــن، تیم تألیف  ــالوه بر ای ــت. ع هماهنگ اس
ــاس  ــاب را براس ــون کت ــمت های گوناگ قس
ــازی  ــد. مراکز استانداردس تحقیق می نویس
ــر  بـ ــم  ه ــر   بـ ــم  ه  (NCTM) ــی  ریاضـ ــوزش  (آمـ ــی  ریاضـ ــوزش  آمـ
ــئله تأکید دارند.  ــئله تأکید دارند. روش های مختلف حل مس ــئله تأکید دارند. روش های مختلف حل مس روش های مختلف حل مس
ــه این موضوع توجه  ــا هم در تألیف کتاب ب ــه این موضوع توجه م ــا هم در تألیف کتاب ب ــه این موضوع توجه م ــا هم در تألیف کتاب ب م
ــوم را با  ــئله یا مفه ــم؛ یعنی، یک مس ــوم را با کرده ای ــئله یا مفه ــم؛ یعنی، یک مس ــوم را با کرده ای ــئله یا مفه ــم؛ یعنی، یک مس ــوم را با کرده ای ــئله یا مفه ــم؛ یعنی، یک مس کرده ای
ــوزش می دهیم.  ــف آم ــای مختل ــوزش می دهیم. بازنمایی ه ــف آم ــای مختل ــوزش می دهیم. بازنمایی ه ــف آم ــای مختل ــوزش می دهیم. بازنمایی ه ــف آم ــای مختل بازنمایی ه
ــت که طریق غالب فهم  ــت که طریق غالب فهم دلیلمان هم این اس ــت که طریق غالب فهم دلیلمان هم این اس ــت که طریق غالب فهم دلیلمان هم این اس دلیلمان هم این اس
ــان ها دیداری و برخی شنیداری  ــان ها دیداری و برخی شنیداری برخی انس ــان ها دیداری و برخی شنیداری برخی انس ــان ها دیداری و برخی شنیداری برخی انس برخی انس
ــتری  ــا مثال های بیش ــم ب ــی ه ــت، برخ ــتری اس ــا مثال های بیش ــم ب ــی ه ــت، برخ ــتری اس ــا مثال های بیش ــم ب ــی ه ــت، برخ اس
ــوند. پس دلیلی ندارد  ــوند. پس دلیلی ندارد متوجه موضوع می ش ــوند. پس دلیلی ندارد متوجه موضوع می ش متوجه موضوع می ش
معلم یک مسئله یا مفهوم را با یک روش برای معلم یک مسئله یا مفهوم را با یک روش برای معلم یک مسئله یا مفهوم را با یک روش برای 
ــد و انتظار  ــه ی دانش آموزان آموزش ده ــد و انتظار هم ــه ی دانش آموزان آموزش ده ــد و انتظار هم ــه ی دانش آموزان آموزش ده هم

داشته باشد که همه آن را بفهمند.

• طبق آنچه در سایت گروه ریاضی 
دفتر تألیف آمده است، کتاب ریاضی 
۲۸پایه ی چهارم برای ۲۸پایه ی چهارم برای ۲۸ هفته طراحی 

شده است. با توجه به تعطیالت 
پیش بینی نشده در طول سال 

تحصیلی، به نظر شما آیا آموزگاران 
می توانند کتاب را در این دوره ی 

زمانی تدریس کنند؟
ــارم هفت فصل  ــاب ریاضی پایه ی چه کت
است و هر فصل شامل چهار درس می شود. 
۲۸یعنی کتاب در نهایت دارای ۲۸یعنی کتاب در نهایت دارای ۲۸ درس است 
ــک درس را آموزش  ــر هفته معلم ی ــک درس را آموزش که در ه ــر هفته معلم ی ــک درس را آموزش که در ه ــر هفته معلم ی که در ه
ــامل یک فعالیت  ــد. هر درس هم ش ــامل یک فعالیت می ده ــد. هر درس هم ش ــامل یک فعالیت می ده ــد. هر درس هم ش می ده
ــت.  ــن اس ــک تمری ــک کار در کالس و ی ــت. و ی ــن اس ــک تمری ــک کار در کالس و ی ــت. و ی ــن اس ــک تمری ــک کار در کالس و ی و ی
بنابراین، در این زمینه جای نگرانی نیست. 

• آیا کتاب ریاضی پایه ی چهارم 
نسبت به کتاب قبلی کامًال تغییر 

کرده است؟
مفاهیم و موضوعات کتاب ریاضی پایه ی 
ــی تغییر  ــته خیل ــه گذش ــبت ب ــارم نس چه
ــًال نبوده  ــی که قب ــا موضوع ــد. تنه نکرده ان
ــی  ــای دوره ی ابتدای ــون وارد کتاب ه و اکن
ــًا  ــت. تقریب ــال» اس ــث «احتم ــده، مبح ش
ــوم مباحث کتاب مانند  می توان گفت دوس
ــت. یک سوم بقیه هم به این  ــت. یک سوم بقیه هم به این کتاب قبلی اس کتاب قبلی اس
ــال دوره ی ابتدایی  ــت که به هر ح ــال دوره ی ابتدایی دلیل اس ــت که به هر ح دلیل اس
ــت و برخی موضوعات  ــده اس ــت و برخی موضوعات طوالنی تر ش ــده اس طوالنی تر ش

جابه جا شده اند. جابه جا شده اند. 

• بنابراین، مباحث کتاب تغییر  بنابراین، مباحث کتاب تغییر 
چندانی نکرده اند و آنچه تغییر کرده چندانی نکرده اند و آنچه تغییر کرده 

است، روش ها هستند.
ــه و رویکردها تغییر  ــوه ی ارائ ــا، نح ــه و رویکردها تغییر روش ه ــوه ی ارائ ــا، نح روش ه

کرده است. کرده است. 

• دانش آموز با آموختن مطالب این 
کتاب به چه مهارت هایی دست پیدا 

می کند؟
در این زمینه باید به برنامه های سوم و پنجم 
هم نگاهی بیندازیم اما طبق برنامه، همه ی 
ــی در نظر  ــرای دوره ی ابتدای ــه ب ــی ک اهداف
ــده بود، کامًال پوشش داده خواهد  گرفته ش
ــاره کنم.  ــد. در اینجا باید به موضوعی اش ش
ــی بعد از کمیته ی  ــورای برنامه ریزی درس ش

ابتدایی  تشکیل شده است. اولین دغدغه ی 
ــه ی برنامه ی حوزه ی  ــورا تدوین و تهی این ش
یادگیری ریاضی است که مطالبه ی دفتر از ما 
نیز هست. برای انجام این مهم کارگروه های 
گوناگونی تشکیل شده و ساعت های زیادی گوناگونی تشکیل شده و ساعت های زیادی 
ــت. فکر می کنم بعد  ــت. فکر می کنم بعد وقت گذاشته شده اس وقت گذاشته شده اس
ــته شود، ما باید یک  ــته شود، ما باید یک از اینکه این برنامه نوش از اینکه این برنامه نوش
بازنگری کلی در کتاب هایمان داشته باشیم. 

• با توجه به تغییرات کتاب، 
آموزگاران برای تدریس کتاب باید چه 

توانمندی هایی داشته باشند؟
ــان ما از ظرفیت خوبی  خوش بختانه معلم
برخوردارند. اکنون که نظرها درباره ی کتاب 
ــتان های گوناگون می رسد،  ــهرها و اس از ش
می بینیم که معلمان عالقه مند و توانمندند. 
ــین این بود که به آموزگاران  ــکال کار پیش ــین این بود که به آموزگاران اش ــکال کار پیش اش
میدان نمی دادند. اکنون دیگر معلم متکلم میدان نمی دادند. اکنون دیگر معلم متکلم 
ــود را با یک  ــد کار خ ــت بلکه بای ــده نیس ــود را با یک وح ــد کار خ ــت بلکه بای ــده نیس وح
فعالیت آغاز کند. البته واضح است که زمانی فعالیت آغاز کند. البته واضح است که زمانی 
ــد وقت کمتری از  ــد وقت کمتری از که معلم متکلم وحده باش که معلم متکلم وحده باش
ــود. یکی از مشکالت ما  ــود. یکی از مشکالت ما کالس گرفته می ش کالس گرفته می ش
ــان روش های جدید  ــت که معلم ــان روش های جدید هم این اس ــت که معلم ــان روش های جدید هم این اس ــت که معلم هم این اس
ــا زمان کم دارند و حق هم با  ــا زمان کم دارند و حق هم با را پذیرفته اند ام ــا زمان کم دارند و حق هم با را پذیرفته اند ام را پذیرفته اند ام
ــت. میزان ساعت ها تغییری نکرده و  ــت. میزان ساعت ها تغییری نکرده و آن هاس ــت. میزان ساعت ها تغییری نکرده و آن هاس ــت. میزان ساعت ها تغییری نکرده و آن هاس آن هاس
ــتم قبلی است.  ــتم قبلی است. مانند پایه ی چهارم در سیس مانند پایه ی چهارم در سیس
ــه و روش  ــوه ی ارائ ــا و نح ــع، کتاب ه ــه و روش در واق ــوه ی ارائ ــا و نح ــع، کتاب ه در واق
ــده اند  ــده اند تدریس تغییر کرده و فعالیت محور ش تدریس تغییر کرده و فعالیت محور ش
ــت. ما  ــده اس ــاعت تدریس اضافه نش ــت. ما اما س ــده اس ــاعت تدریس اضافه نش اما س
ــته  ــدی که امکان داش ــعی می کنیم تا ح ــته س ــدی که امکان داش ــعی می کنیم تا ح س
ــد حجم فعالیت ها را کم کنیم تا معلمان  باش
ــد.  ــدا کنن ــا را پی ــام دادن آن ه ــت انج فرص
ــان برگزار  ــرای معلم ــم که ب ــی ه در دوره های
می کنیم، سعی داریم توانمندی های الزم را 

به آن ها بدهیم.
ــی این  ــکالت دوره ی ابتدای ــی از مش یک
است که معلم، تنها معلم یک درس نیست. 
ــتم  ــکل در پایه های هفتم و هش ــن مش ای

• برنامه ی درسی ریاضی جدیدی در راه است.
در مفهوم سازی درس ریاضی، موضوعات و مفاهیم پیش از 

آموزش، از طریق نمادهای ریاضی بیان خواهد شد.
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ــود؛ چون چند معلم  تقریبًا برطرف می ش
ــن دوره هم  ــم ریاضی ای ــود دارد و معل وج
ــی  ــت. درس ــم متخصص آن درس اس معل
اختصاصی مانند ریاضی، درسی است که 
حتی اولیا هم با آن درگیرند اما معلم محور 
ــم نتواند مطلب را  ــت. وقتی معل اصلی اس
ــکل  ــوزش دهد دانش آموز با مش خوب آم
روبه رو می شود. انتظار ما از معلم این است 
ــا را درک  ــاب و فعالیت ه ــه هدف های کت ک
کند. معلم دوره ی ابتدایی باید خود را برای 
ــبت به  ــاب ریاضی ای آماده کند که نس کت
ــت و انرژی  ــه صرف وق ــای دیگر ب کتاب ه

بیشتری نیاز دارد.  

در برنامه ی درسی ملی بر وجود بسته ی 
آموزشی تأکید شده است

پایه ی چهارم و بسته ی آموزشی
ــته ی  ــت که بس ــازمان اس این مصوبه ی س
آموزشی را تحویل پایه ها دهیم. در این بسته 
ــی، ــود دارد. ۱. کتاب درس ــاب وج ــج کت پن
ــاب معلم.  ــوز، ۳. کت ــاب کار دانش آم ۲. کت
ــد که هر فعالیت  ــاب معلم باید تعیین کن کت

ــه چه منظور در کتاب آمده  و کار در کالس ب
ــود  ــی، که می ش ــاب ارزش یاب ــت. ۴. کت اس
ــون آموزش  ــت. اکن ــت از همه مهم تر اس گف
ــه  ــت در حالی ک ــی اس ــت ارزش یاب در خدم
ــد.  ــد در خدمت آموزش باش ــی بای ارزش یاب
هدف کتاب ارزش یابی این است که جایگاه 
ــد آموزش تبیین کند. ارزش یابی را در فراین

۵. کتاب برای اولیا.
نکته ی دیگری که شاید بتوان به این بسته 
ــود،  ــم حس می ش ــاز آن ه ــرد و نی ــه ک اضاف
لوح های فشرده ی آموزشی است. لوح هایی 
که به صورت چندرسانه ای یا فیلم هایی باشد 
که از مؤلفان هنگا م تدریس گرفته شده است. 
به این ترتیب، به جای کتاب معلم یا مکمل آن 
می توان از این لوح های فشرده استفاده کرد. 
فیلم این مزیت را دارد که هر زمان معلم دوباره 
احساس نیاز کند، می تواند آن را ببیند. تصمیم 
چنین است که این لوح های فشرده به بسته ی 
آموزشی اضافه شود اما مشکل اصلی در این 
زمینه کمبود زمان است. انشاالله در فرصتی 
ــده، کارها خوب  ــان داده ش ــه به گروه مؤلف ک
ــی تکمیل گردد.  ــته ی آموزش پیش رود و بس

• تدوین کتاب معلم در چه مرحله ای 
است؟

ــه  (ک را  ــوری  کش ــان  مدرس ــروه  گ ــا  م  
آموزششان از مدتی پیش آغاز شده است) 
به پنج کارگروه تقسیم کردیم. مثل کارگروه 
ــهت سال ۱۳۹۴ «تیمز»؛ چون در اردیبش
دو پایه ی چهارم و هشتم در «آزمون تیمز» 
ــد محتوا  ــروه تولی ــرکت می کنند. کارگ ش
ــکیل داده ایم که  ــان را هم تش ــرای معلم ب
ــت. یعنی از  ــاب کار و معلم اس ــان کت هم
ــم.  می کنی کار  ــر  درگی را  ــکاران  هم االن 
ــا مؤلفان و  ــتقیمًا ب ــه مس ــتان ک این دوس
ــکاری دارند،  ــاب هم ــی کت در اعتباربخش
بهترین ظرفیت را برای نوشتن کتاب معلم 
ــد؛ چون هم با مؤلفان و هم با معلمان  دارن

در ارتباط اند.

• ارزش یابی از کتاب به چه صورت 
خواهد بود؟

ــه ی چهارم  ــاب ریاضی پای ــی کت ارزش یاب
فعًال مانند سابق خواهد بود و چیزی تغییر 

نکرده است.
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آیا برای تدریس «کسرها» پیش نیازی 
الزم است؟

شاید پیش نیاز، عبارتی باشد که بعضی ها با 
ــتند اما در این کالس هم وجود  آن راحت نیس

پیش نیاز ضرورت دارد.
ــر  ــدا متذک ــه در ابت ــوزگار چندپای ــی آم گلین
می شود: «باید در تدریس کسر به سال گذشته 
ــن راه ها دادن تکلیف  ــتناد کنیم. یکی از ای اس
ــًال می گویم  ــت. مث ــه دانش آموز اس مختصر ب
ــمت  ــان را به چهار قس ــرص ن ــک ق ــه ی در خان
ــیم کنید. یکی دیگر از راه های یادآوری یا  تقس
ــه ی آن ها به  ــازی دانش آموزان مراجع آماده س
ــت. چون ما در  دانش آموزان پایه های باالتر اس

ــتایی هستیم، این گونه  کالس چندپایه  ی روس
تعامل ها اثربخش است.

وسایل کمک آموزشی ما قطعات رنگی 
مقــوا، نی، نخ، میوه هـــا و حتی قرص 

نان است.
ــایل  این آموزگار پایه ی چهارم به اهمیت وس
ــد  و می گوی ــد  ــاره می کن اش ــی  کمک آموزش
ــدادی هم  ــرده ام و تع ــداری ک ــی را خری برخ
ــت. وی اضافه  ــان اس ــاخته ی خودم دست س
ــت و تعدادی را  ــد: «برخی در بازار هس می کن
هم می سازیم. مسلمًا بچه ها می تواند مقواها 

را در خانه رنگ کرده و استفاده کنند».

ریاضی وارد زندگی می شود
آموزگار چند پایه می گوید؛ دست ما در بازنمایی مفاهیم

باز شده است

گـــــــــــــــــــــزارش

اشـــاره
در زمینه ی تدریس ریاضی جدید پایه ی چهارم تصمیم بر این شــد که با هدایت و نظارت کارشناســان در دو فضای آموزشی متفاوت، یکی 

روستایِی چندپایه و دیگری شهری به تماشای تدریس آموزگاران بنشینیم و نظر آنان را جویا شویم.
ابتدا تدریس ابراهیم گلینی، آموزگار چند پایه ی روســتایی، در دبســتان امام حسن عسکری(ع) از روســتای کردوان گرمسار را منعکس 

۱۵خواهیم کرد. او کارشناس آموزش ابتدایی است و ۱۵خواهیم کرد. او کارشناس آموزش ابتدایی است و ۱۵ سال سابقه ی تدریس در چند پایه را دارد.
گلینی در بیان درس و فعالیت آغازین از مثال ها و شنیدنی های کوتاه استفاده می کند. سپس کارش را با طرح پرسش هایی از دانش آموزان 

پایه های باالتر و نیز پایه ی سوم و توضیح آن ها به دانش آموزان پایه ی چهارم، که همانا درس آموزش کسرهاست، ادامه می دهد.
در ایــن میــان، نقــش کارشناســان و مدرســان همــراه، دکتــر بهــزاد قباخلــو و حمداللــه صــدری در هدایــت جلســه و آگاهی بخشــی 
از  ســؤال  بــا  را  بحــث  ریاضــی،  مدرســان  از  قباخلــو،  دکتــر  اســت.  تقدیــر  درخــور  درســی  مباحــث  بــا  آشــنایی  بــرای  کالس  بــه 

دانش آموزان آغاز می کند. 
وی می  گوید: «دو سوم» و سپس روی تخته می نویسد « وی می  گوید: «دو سوم» و سپس روی تخته می نویسد « وی می  گوید: «دو سوم» و سپس روی تخته می نویسد «  ».  بچه ها می گویند: «دو قسمت از سه قسمت». سپس قباخلو می گوید: «بنابراین، 
وقتی گفتیم «از» یادتان می ماند که مفهوم مورد نظر کسر است.» به نظر صدری نیز گفتن تکلیف و مطالعه در شب های قبل دانش آموزان را آماده ی 

آشنایی بیشتر با مباحث جدید می کند.
به نظر قباخلو این گونه آموزش ها ریاضی را از داخل کالس بیرون می آورد و سهم بیشتری به آموختن ریاضی می دهد. تکلیف شب گذشته 

می تواند بر این مبنا باشد که دانش آموز چه درکی از مفهوم مورد نظر و یا استفاده از اشیا یا مفاهیم دوروبر خود دارد.
گلینی می گوید: «گفته بودم که شــب قبل دایره ای بکشــند و بخشــی از آن را رنگ کنند تا در کالس و با استفاده از همان شکل مفهوم را 
بشناسانم. وقتی دانش آموز با این آمادگی می آید، مجموعه تا سی درصد در فرایند یاددهی- یادگیری پیش می افتد و از آنجا که کالس چند پایه 

است، به دیگر درس ها و پایه ها نیز رسیدگی بیشتری می شود.»

نادر قوتی



ــود در آموزش مفاهیم  ــی از تجربه ی خ گلین
ــه  ــر یافت ــی تغیی ــای درس ــی در کتاب ه ریاض
ــزی  ــد: برنامه ری ــه ی دوم می گوی ــه پای از جمل
ــوز یک  ــه دانش آم ــت ک ــه نوعی اس ــب ب مطال
مطلب را با چند رویکرد آموزشی می بیند و یاد 
ــل یاد گرفته  ــر را که از قب ــرد. حتی کس می گی
ــال های بعد هم خواهند داشت.  است و در س
ــی به صورت  ــورت  و گاه ــار آن را به ص ــک ب ــورت ی ــار آن را به ص ــک ب ی
ــد؛ گاهی هم روی نمودار  یک چهارم می نویس
نشانش می دهد. دانش آموز این ها را هم زمان 
ــورد نظر  ــبکه ی مفهومی م ــا ش ــرد ت فرامی گی

آموزگار در ذهنش ایجاد شود.

ــیوه های دیگر  ــا ش ــن کار را ب ــز همی االن نی
ــام دهیم. با  ــم انج ــارم می توانی ــه ی چه در پای
رویکردی که مؤلفان و کارشناسان دفتر تألیف 
ــی  ــی ریاض ــروه درس ــی و گ ــای درس کتاب ه
تعریف کرده اند، دست ما در بازنمایی مفاهیم 
ــده است. در  ــیار باز ش به گونه های متنوع بس
ــتگی را  ــب این پیوس ــی مطال ــای قبل کتاب ه
، فقط  ــت. برای مثال، وقتی می گفتیم  ــت. برای مثال، وقتی می گفتیم نداش نداش
ــری  ــک مخرج و یک خط کس ــک  صورت و ی ی

تمام آموزش بود.
ــبک یادگیری  ــوزان س ــدام از دانش آم هر ک
خاصی دارد. یکی تصویری یاد می  گیرد و یکی 
هم کالمی. امروزه بچه ها در یادگیری نمادهای 
ریاضی از «دست ورزی» هم استفاده می کنند.
ــا و ابزارهایی که  ــات و بازنمایی ه ــا توضیح ب
ــری ریاضی به کار  ــی- یادگی ــان یادده در جری
ــر را  ــوزان می توانند آثار کس ــی رود، دانش آم م
ــند و توضیح دهند.  در زندگی خود نیز بشناس
آموزگار وقتی از بچه ها می پرسد کسری مانند 
 را به چند طریق می توانیم نشان دهیم، آن ها 

بی تردید می گویند: «به راه های گوناگون».

تغییر نقش آموزگار در آموزش ریاضی 
حاال:از گذشته تا حاال:از گذشته تا حاال:

ــتای کردوان در  ــن آموزگار چندپایه ی روس ای
ــه تغییرات  ــود با توجه ب ــان تغییر رویکرد خ بی
کتاب های درسی یادآور می شود: «در گذشته 
ــرد. االن  ــوری را بیان می ک ــتر تئ ــوزگار بیش آم
ــایل ساده مانند شانه ی  می تواند به کمک وس
ــیاری دیگر از  ــی و بس ــات ن ــرغ یا قطع تخم م
ــد. عقیده ی  ــس را انجام ده ــا تدری خرده ریزه
ــان هم این است که ریاضی به  نوعی  کارشناس
ــا می گویم در  ــود. به آن ه ــی افراد ش وارد زندگ
ــی در دیگر درس ها نیز ریاضی  هر مطلبی حت
وارد شده است. دانش آموز ما دیگر از کالس و 

درس ریاضی نمی ترسد».

ارزش یابی ریاضی جدید التألیف 
ــا ارزش یابی و  ــاط ب ــی در ارتب گلین
ــی خود  ــتمرار آن در کالس ریاض اس
ــی این درس در  می گوید: «ارزش  یاب
ــاعت در  ــارم، که چهار س ــه ی چه پای
ــود، به صورت  ــس می ش ــه تدری هفت

ــا و توان  ــت. با توجه به فعالیت ه توصیفی اس
دانش آموز در هر جلسه قسمت های مورد نظر 
ــامل تفسیر فعالیت  را عالمت می زنیم. این ش
ــط و نیاز به تالش  ــوب، خیلی خوب، متوس خ
بیشتر از کار دانش آموزان است. آموزگار به طور 

مستمر بر این روند نظارت دارد.»

کارگروه تولید فعالیت ها و دست ورزی
بهزاد قباخلو، کارشناس گروه درسی ریاضی 
می گوید: «در سال جاری با پیش بینی هایی که 
ــت، در پایه ی چهارم در سراسر کشور  ــده اس ش
ــت ورزی تشکیل  کارگروه تولید فعالیت ها و دس
ــود. روش کار این است که از این پس ما  می ش
از وسایل در دسترس و حتی دورریز در آموزش 
ــرد. این  ــتفاده خواهیم ک ــی ابتدایی اس ریاض
فرهنگ را ترویج خواهیم داد و از آن در مباحث 
ــرها»  ــیم»، «تقارن» و «کس «الگویابی»، «تقس
استفاده خواهیم کرد. سعی داریم آموزگار را به 
ــمتی ببریم که از هر موقعیتی برای آموزش  س

استفاده کند. به این ترتیب، فعالیت دانش آموز 
ــتر و هدفمندتر  ــی بیش ــری ریاض ــرای یادگی ب
می شود. تجربه به دست می آورد و با این تجربه، 
ــت، مفاهیم  ــناخت از خودش اس ــه حتی ش ک
ریاضی را یاد می گیرد. اهداف برنامه ی درسی 
ــن نیز همین  ــند مبانی تحول بنیادی ــی و س مل
ــوز بداند در  ــت. برای نمونه، وقتی دانش آم اس
آفرینش گوش ها، پاها، دست ها و چشم هایش 
ــی می تواند مفهوم  ــی وجود دارد، به راحت تقارن

تقارن ریاضی را نیز درک کند.
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برای  خاصی  فعالیت های  دانش آموزان  با  قبًال  گیل وری 
یادگیری و یادآوری درس انجام می دهد!

-  و  را هم به آن ها با معنای«ربع» و «نصف» گفته ام. حتی 
برای بازنمایی عبارت  ، پنج  نفر را پای تخته حاضر کردم که 
یکی از آن ها کاله بر سر داشت. آن گاه با پرسیدن اینکه چند 
محور  رسم  با  رسیدیم.  جواب  به  دارند،  کاله  نفر  پنج  از  نفر 
اعدادی که پنج قسمت مساوی دارد، می توان همین مفهوم را  

به دانش آموزان آموخت. 
روش ها در استفاده از وسایل و ابزار به جواب می رسد! 
تا کردن کاغذ به چند قسمت و رنگ کردن بخشی از آن می گوید، 

می توان مفهوم کسر را نشان داد.

آموزش انشای ریاضی
این آموزگار پایه ی چهارم به بچه ها می گوید: «موضوع انشای 
بحث  این  به  که  را  موضوعی  هر  است.  مستطیل  مساحت  ما 

مربوط است، بنویسید».
دانش آموزان می نویسند:  «ضلع، عرض، پهنا، ضرب در دو، 
طول + عرض، زاویه ی  راست، خط تقارن، عمود، قطر و...».

این معلم با استفاده از مطالب دانش آموزان مطلب را به ذهن 
او  می رسد.  خود  نظر  مورد  تعاریف  به  و  می کند  نزدیک  آن ها 
آن  طریق  از  که  است  من  مفهومی  نقشه ی  «این  می گوید: 

دانش آموزان می توانند مستطیل را بشناسند. آن ها از این طریق 
به اطالعات پراکنده ی خویش سروسامان می دهند و به نتیجه 
یا  جواب  به  رسیدن  و  مسئله سازی  روش  نوعی  می رسند.این 
سایر  و  ریاضی  میان  آشتی  این  واقع،  در  است.  مسئله  حل 

درس هاست».

یادداشت

انشای ریاضی
برای تدریس ریاضی

اشـــاره
در ادامــه ی  انعکاس روش تدریس ریاضی جدیــد پایه ی چهارم به کالس 

نعمت گیل وری در شهرستان گرمســار می رویم. او ۲۲ سال سابقه ی تدریس 
دارد و در مدرسه ی امام  جواد(ع) با ۳۶ دانش آموز مشغول به کار است. 

او می گوید: «در ارتباط با تغییرات جدید کتاب های درسی و هم سویی آن ها با  برنامه ی 
درســی ملی و مبانی تحول بنیادین از طریق رســانه ها و ســایت کتب درسی با آخرین نظرها و 

دگرگونی ها در کتاب و برنامه ی درسی آشنا می شوم.»
گیل وری معتقد است باید بچه ها را با مقدمات درسی بیشتر آشنا کرد؛ زیرا با ۳۶ دانش آموز در یک 

کالس به راحتی نمی شود جریان یاددهی -یادگیری را تمام  و کمال اجرا کرد.
این آموزگار پایه ی چهارم در ارتباط با تدریس کسرها با اشاره به آیه ای از سوره ی «انفال» و اصطالح 

«خمس» می گوید: «دانش آموزان عزیز، گفتیم «خمس» یعنی چه؟ بچه ها می گویند: «یک پنجم.»
 و آموزگار ادامه می دهد: «یعنی یک قسمت از پنج قسمت مساوی.»

در این جا به توضیحات کوتاه این آموزگار در ارتباط با آموزش کسر توجه فرمایید. 
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هنر برای تقویت حواس
و ظرفیت های نهفته

بررسی کتاب راهنمای درس هنر 
پایه ی چهارم ابتدایی

www.art-dept.talif.sch.ir

نگارش ضمیمه ی کتاب راهنمای درس هنر در پایه ی چهارم، چهارمین 
ــت. این  ــی در دوره ی ابتدایی اس ــی مل ــتقرار برنامه ی درس ــه از اس مرحل
ــوزش هنر در پایه ی دوم  ضمیمه هم چون ضمایم کتاب های راهنمای آم
و سوم با هدف انطباق برنامه ی درسی هنر با برنامه ی درسی ملی نگاشته 

شده است.
ــه و اولویت های برنامه ی  ــتگی های پای ــا توجه به صالحیت ها و شایس ب
درسی هنر در پایه ی چهارم ابتدایی، این کتاب در دو بخش تهیه و تنظیم 
شده است: بخش اول، به تبیین کلیات برنامه اختصاص دارد. بخش دوم، 
ــت که به صورت تلفیقی طراحی شده اند.  ــامل چند فعالیت هنری اس ش
معلمان هر یك از این فعالیت ها را با توجه به شرایط و امکانات کالس و در 

جلسات متعدد می توانند اجرا کنند.
ــکوفایی، تقویت و  ــی ملی ش ــری کلی برنامه ی درس ــرد یا جهت گی رویک
توسعه ی فطرت الهی (نظیر خداپرستی، زیبایی دوستی، خالقیت و...) است 
(برنامه ی درسی ملی: ۳۱). این رویکرد با نگاهی جامع به انسان زمینه ساز 
رشد متعادل او در چهار عرصه ی ارتباط با خدا، خود، خلق و خلقت است.
رویکرد برنامه ی درسی هنر یا همان تربیت هنری نیز شکوفایی فطرت 
ــت حواس، تخیل،  ــاد محیطی آزاد برای تقوی ــوزان از طریق ایج دانش آم
ــیت  ــر و افزایش حساس ــوش و تفک ــه ی ه ــای نهفت ــت، ظرفیت ه خالقی
ــبت به ویژگی ها و ابعاد زیباشناختی پدیده های مختلف  دانش آموزان نس

ــامل ۱. ارتباط  ــج موضوع کلی ش ــری را می توان به پن ــت هن ــت. تربی اس
ــنایی با  ــناختی، ۳. تولید محصول هنری، ۴. آش با طبیعت، ۲. زیبایی ش

میراث فرهنگی، و ۵. نقد هنری تفکیك کرد.

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

اشـــاره
هنر از درس هایی است که رشته های متعدد دارد. نقاشی، کاردستی، خطاطی و تعدادی از سایر فعالیت های هنری از برنامه هایی است که هنر از درس هایی است که رشته های متعدد دارد. نقاشی، کاردستی، خطاطی و تعدادی از سایر فعالیت های هنری از برنامه هایی است که 
نیازمند توجه بیشتر در مدارس است و واضح است که این همه در راه تعالی انسان و رسیدن به یك زندگی و درك بلند از هستی است. امروزه نیازمند توجه بیشتر در مدارس است و واضح است که این همه در راه تعالی انسان و رسیدن به یك زندگی و درك بلند از هستی است. امروزه 
با تدوین و عملی کردن بندها و مستندات برنامه ی درسی ملی و سند مبانی تحول بنیادین آموزش وپرورش، نگاه به این مقوله رنگ و بویی با تدوین و عملی کردن بندها و مستندات برنامه ی درسی ملی و سند مبانی تحول بنیادین آموزش وپرورش، نگاه به این مقوله رنگ و بویی 
دیگر به خود گرفته است. هرچند در پایه های ابتدایی تحصیلی، این درس دارای کتاب مستقل نیست اما ضرورت دارد آموزگاران با دقت در دیگر به خود گرفته است. هرچند در پایه های ابتدایی تحصیلی، این درس دارای کتاب مستقل نیست اما ضرورت دارد آموزگاران با دقت در 
راهنماها و نیز با مطالعات و نوآوری های خود این درس را مطرح و نتیجه ی وافی از آن را در کالس جاری کنند. در ادامه و با بررسی مفاد کتاب راهنماها و نیز با مطالعات و نوآوری های خود این درس را مطرح و نتیجه ی وافی از آن را در کالس جاری کنند. در ادامه و با بررسی مفاد کتاب 
راهنمای درس هنر در پایه ی چهارم، سعی می کنیم مخاطب گرامی را به شناختی متقابل از اهداف انطباق برنامه ی درسی هنر با برنامه ی راهنمای درس هنر در پایه ی چهارم، سعی می کنیم مخاطب گرامی را به شناختی متقابل از اهداف انطباق برنامه ی درسی هنر با برنامه ی 

درسی ملی برسانیم.

مینو آیت الهیمینو آیت الهی
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ــی جدید بخش «ارتباط با طبیعت» به عنوان بخشی از  در برنامه ی درس
ــده است. از طریق ارتباط با پدیده های طبیعی  «ارتباط با خلقت» ارائه ش
مختلف عالوه بر شناخت عناصر آن ها (هم چون نقطه، خط، شکل، رنگ، مختلف عالوه بر شناخت عناصر آن ها (هم چون نقطه، خط، شکل، رنگ، 
ــك نمونه هایی از نظم،  ــای آفرینش به کم ــناخت زیبایی ه ــك نمونه هایی از نظم، بافت و...) و ش ــای آفرینش به کم ــناخت زیبایی ه بافت و...) و ش
ــناخت ذات  ــب و زیبایی به عنوان آثار خلقت پروردگار، ش ــناخت ذات هماهنگی، تناس ــب و زیبایی به عنوان آثار خلقت پروردگار، ش هماهنگی، تناس

حضرت حق همواره مورد تأکید قرار گرفته است.حضرت حق همواره مورد تأکید قرار گرفته است.

 در چهارمین مرحله از استقرار برنامه ی درسی ملی در نگارش ضمیمه ی  در چهارمین مرحله از استقرار برنامه ی درسی ملی در نگارش ضمیمه ی 
ــه ی صالحیت ها و  ــت از هم ــده اس ــعی ش ــای درس هنر س ــاب راهنم ــه ی صالحیت ها و کت ــت از هم ــده اس ــعی ش ــای درس هنر س ــاب راهنم کت
شایستگی های مشترك برای طراحی فعالیت های هنری در پایه ی چهارم شایستگی های مشترك برای طراحی فعالیت های هنری در پایه ی چهارم 

استفاده شود.

ــات جدید به صورت  ــب تجربی ــن کتاب فرصت های یادگیری و کس ــات جدید به صورت در ای ــب تجربی ــن کتاب فرصت های یادگیری و کس در ای
ــم تنیده برای  ــب فعالیت های هنری دره ــته در قال ــم تنیده برای یکپارچه و به هم پیوس ــب فعالیت های هنری دره ــته در قال یکپارچه و به هم پیوس
متربیان فراهم آمده اند. این یکپارچگی می تواند به دانش آموزان در کسب متربیان فراهم آمده اند. این یکپارچگی می تواند به دانش آموزان در کسب 

صالحیت ها و یادگیری های مشترك بیش از پیش کمك کند.صالحیت ها و یادگیری های مشترك بیش از پیش کمك کند.
ــی فرصت ها و  ــرای طراح ــری موردنظر ب ــیـ  یادگی ــای یادده ــی فرصت ها و روش ه ــرای طراح ــری موردنظر ب ــیـ  یادگی ــای یادده روش ه
ــت هنری می تواند  ــب با نوع فعالی ــرای فعالیت های یادگیری متناس ــت هنری می تواند اج ــب با نوع فعالی ــرای فعالیت های یادگیری متناس اج
تلفیقی از روش های مندرج در کتاب راهنمای درس هنر با فعالیت های تلفیقی از روش های مندرج در کتاب راهنمای درس هنر با فعالیت های 
ــا امکانات  ــب ب ــری را که متناس ــت هن ــر فعالی ــد. ه ــری جدید باش ــا امکانات هن ــب ب ــری را که متناس ــت هن ــر فعالی ــد. ه ــری جدید باش هن
ــوا، انعطاف پذیری  ــت محت ــرد، اصول جامعی ــه به رویک ــا توج ــوا، انعطاف پذیری کالس و ب ــت محت ــرد، اصول جامعی ــه به رویک ــا توج کالس و ب
ــوان در کالس اجرا  ــود، می ت ــری انتخاب می ش ــته های هن ــوان در کالس اجرا و تلفیق رش ــود، می ت ــری انتخاب می ش ــته های هن ــوان در کالس اجرا و تلفیق رش ــود، می ت ــری انتخاب می ش ــته های هن ــوان در کالس اجرا و تلفیق رش ــود، می ت ــری انتخاب می ش ــته های هن و تلفیق رش
ــی آزاد و  ــد در محیط ــازه می ده ــوزان اج ــه دانش آم ــن روش ب ــرد. ای ــی آزاد و ک ــد در محیط ــازه می ده ــوزان اج ــه دانش آم ــن روش ب ــرد. ای ــی آزاد و ک ــد در محیط ــازه می ده ــوزان اج ــه دانش آم ــن روش ب ــرد. ای ک
ــرای ایده های  ــه طرح و اج ــی، به طور فعال، ب ــردی یا گروه ــورت ف ــرای ایده های به ص ــه طرح و اج ــی، به طور فعال، ب ــردی یا گروه ــورت ف به ص
ــوزان بتوانند آزادانه و با  ــود بپردازند. ایجاد فضایی که دانش آم ــوزان بتوانند آزادانه و با هنری خ ــود بپردازند. ایجاد فضایی که دانش آم هنری خ

ــت و آزادی  ــس در آن فعالیت کنند، از مهم ترین واجبات اس ــت و آزادی اعتمادبه نف ــس در آن فعالیت کنند، از مهم ترین واجبات اس اعتمادبه نف
ــد آورد. ــه ارمغان خواه ــرای کالس ب ــاط را ب ــادی و نش ــاوری ش ــد آورد.و خودب ــه ارمغان خواه ــرای کالس ب ــاط را ب ــادی و نش ــاوری ش و خودب

ارزش یابی پیشرفت تحصیلیارزش یابی پیشرفت تحصیلی
مهم ترین اصولی که در ارزش یابی درس هنر، با توجه به برنامه ی درسی مهم ترین اصولی که در ارزش یابی درس هنر، با توجه به برنامه ی درسی 

ملی، باید مدنظر قرار گیرند،  عبارت اند از:ملی، باید مدنظر قرار گیرند،  عبارت اند از:
۱. پیشرفت هر فراگیرنده نسبت به فعالیت هایی که خود او انجام می دهد . پیشرفت هر فراگیرنده نسبت به فعالیت هایی که خود او انجام می دهد 

و با توجه به اصل تفاوت های فردی سنجیده می شود.و با توجه به اصل تفاوت های فردی سنجیده می شود.
۲. در ارزش یابی هم به فرایند خلق اثر هنری و هم به محصول نهایی . در ارزش یابی هم به فرایند خلق اثر هنری و هم به محصول نهایی 
و  کارها  به  بخشیدن  استمرار  به  فراگیرندگان  که  می شود  توجه  و طوری  کارها  به  بخشیدن  استمرار  به  فراگیرندگان  که  می شود  توجه  طوری 

فعالیت های هنری خود تشویق شوند.فعالیت های هنری خود تشویق شوند.
۳. ارزش یابی فعالیت های هنری فرایندی پویاست و با مشارکت معلم، . ارزش یابی فعالیت های هنری فرایندی پویاست و با مشارکت معلم، 

فراگیرنده (خودارزش یابی) و سایر هم کالسی ها صورت می پذیرد.فراگیرنده (خودارزش یابی) و سایر هم کالسی ها صورت می پذیرد.
۴. در ارزش یابی فعالیت های هنری به ویژگی های مثبت و برجسته ی . در ارزش یابی فعالیت های هنری به ویژگی های مثبت و برجسته ی 

هنری فراگیرندگان توجه و بر آن ها تأکید می شود؛هنری فراگیرندگان توجه و بر آن ها تأکید می شود؛
کیفی  به صورت  فراگیرندگان  هنری  فعالیت های  از  ارزش یابی  کیفی .  به صورت  فراگیرندگان  هنری  فعالیت های  از  ارزش یابی   .۵
(توصیفی) انجام می شود. بنابراین، از دادن نمره به فعالیت ها و محصوالت (توصیفی) انجام می شود. بنابراین، از دادن نمره به فعالیت ها و محصوالت 

هنری باید خودداری کرد.هنری باید خودداری کرد.
۶. به نوع ابزار و وسایل و موادی که هر دانش آموز استفاده می کند، توجه . به نوع ابزار و وسایل و موادی که هر دانش آموز استفاده می کند، توجه 
می شود؛ زیرا نوع و کیفیت آن ها در روند فعالیت و محصول نهایی مؤثر است.می شود؛ زیرا نوع و کیفیت آن ها در روند فعالیت و محصول نهایی مؤثر است.
۷. دانش آموزان می توانند با توجه به بازخورد دریافت شده از هر نوع منبع . دانش آموزان می توانند با توجه به بازخورد دریافت شده از هر نوع منبع 
یاد شده (هم  کالسی ها، معلم و خودشان) در پایان هر فعالیت هنری به یاد شده (هم  کالسی ها، معلم و خودشان) در پایان هر فعالیت هنری به 

اصالح و بازنگری فرایند خلق یك اثر هنری بپردازند.اصالح و بازنگری فرایند خلق یك اثر هنری بپردازند.
است.  باارزش  و  جذاب  فراگیرندگان  هنری  فعالیت های  تمامی  است. .  باارزش  و  جذاب  فراگیرندگان  هنری  فعالیت های  تمامی   .۸
بنابراین، معلم و مربی باید از قضاوت هایی که به ناامیدی و از بین رفتن بنابراین، معلم و مربی باید از قضاوت هایی که به ناامیدی و از بین رفتن 
از  با استفاده  و  از انگیزه ی فعالیت هنری منجر می شود، خودداری کنند  با استفاده  و  انگیزه ی فعالیت هنری منجر می شود، خودداری کنند 

جمالت مثبت و برانگیزاننده کارایی دانش آموزان را افزایش دهند.جمالت مثبت و برانگیزاننده کارایی دانش آموزان را افزایش دهند.
۹۹. دانش آموزان به دو شکل «فرایندی» و «پایانی» با توجه به سطوح زیر 

ارزش یابی می شوند:ارزش یابی می شوند:
سطح سطح ۱: حساسیت و توجه، (مثًال نسبت به رنگ ها و مصادیق آن در 

طبیعت و محیط پیرامون)طبیعت و محیط پیرامون)
سطح ۲: شناخت، (مثًال رنگ های اصلی و ترکیب آن ها در آثار مختلف 

خلقت)
۳سطح ۳سطح ۳: ایده  گرفتن، (مثًال استفاده از رنگ های اصلی و طیف آن ها در 

آثار هنری خود)
۴سطح ۴سطح سطح ۴: رعایت جنبه های زیبایی شناختی (رنگ ها در تولید محصوالت 

هنری)

ــق پنج عنصر  ــات طیبه از طری ــیدن به حی ــکوفایی فطرت و رس ــق پنج عنصر ش ــات طیبه از طری ــیدن به حی ــکوفایی فطرت و رس ش
ــدت، و اخالق  ــم، کار و عمل و مجاه ــل، ایمان و باور، عل ــر و تعق ــدت، و اخالق تفک ــم، کار و عمل و مجاه ــل، ایمان و باور، عل ــر و تعق تفک
ــی ملی از این عناصر با عنوان  ــق خواهد یافت. در برنامه ی درس ــی ملی از این عناصر با عنوان تحق ــق خواهد یافت. در برنامه ی درس تحق

«صالحیت ها و یادگیری های مشترك» یاد شده است.«صالحیت ها و یادگیری های مشترك» یاد شده است.

اصولــی که با توجــه به راهنمــای برنامه ی درســی ملی در اصولــی که با توجــه به راهنمــای برنامه ی درســی ملی در 
نگارش این کتاب در نظر گرفته شده است، عبارت اند از: نگارش این کتاب در نظر گرفته شده است، عبارت اند از: 

۱. تقویت هویت ملی
۲. توجه به تفاوت ها و تنوع های فرهنگیـ  اجتماعی. توجه به تفاوت ها و تنوع های فرهنگیـ  اجتماعی

۳. تنوع و تعدد منابع، روش ها و فرصت های یادگیری. تنوع و تعدد منابع، روش ها و فرصت های یادگیری
۴. نقش محوری مربی

۵. درهم تنیدگی
۶. درونی سازی

ــا و لوح فشرده ی  ــت از کتاب راهنم ــا و لوح فشرده ی  عبارت اس ــت از کتاب راهنم بسته ی آموزشــیبسته ی آموزشــی عبارت اس
معلم که شامل مجموعه های تصویری از عناصر و پدیده های موجود معلم که شامل مجموعه های تصویری از عناصر و پدیده های موجود 
ــتر با الفبای  ــنایی بیش ــت (گیاهان، جانوران و...) برای آش در طبیع

ــای صوتی و  ــم، و...)، مجموعه ه ــطح، حج ــط، س ــه، خ ــت (نقط ــای صوتی و طبیع ــم، و...)، مجموعه ه ــطح، حج ــط، س ــه، خ ــت (نقط طبیع
ــنایی با رشته های هنری، آلبوم «با هم بخوانیم» شامل  ــنایی با رشته های هنری، آلبوم «با هم بخوانیم» شامل تصویری برای آش تصویری برای آش
سرودهای مناسب برای پایه ی چهارم، مجموعه ی وسایل مورد نیاز برای سرودهای مناسب برای پایه ی چهارم، مجموعه ی وسایل مورد نیاز برای 
ــتی، نقاشی و... برای افزایش دانش و مهارت های هنری معلمان  ــتی، نقاشی و... برای افزایش دانش و مهارت های هنری معلمان کاردس کاردس

و دانش آموزان می باشد.و دانش آموزان می باشد.و دانش آموزان می باشد.

ــق پنج عنصر  ــات طیبه از طری ــیدن به حی ــکوفایی فطرت و رس ش
ــدت، و اخالق  ــم، کار و عمل و مجاه ــل، ایمان و باور، عل ــر و تعق تفک
ــی ملی از این عناصر با عنوان  ــق خواهد یافت. در برنامه ی درس تحق

«صالحیت ها و یادگیری های مشترك» یاد شده است.

اصولــی که با توجــه به راهنمــای برنامه ی درســی ملی در 
نگارش این کتاب در نظر گرفته شده است، عبارت اند از: 

۱
۲
۳
۴
۵
۶

بسته ی آموزشــی
معلم که شامل مجموعه های تصویری از عناصر و پدیده های موجود 
ــتر با الفبای  ــنایی بیش ــت (گیاهان، جانوران و...) برای آش در طبیع
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پژوهــــــــــــــش

یاددهی-یادگیری،  فعالیت های  ارزش یابی،  کلید واژه ها:
درس هنر

هنر
امروزه با تجربه های به دست آمده از اجرای برنامه ی درسی 
به  هنری  فعالیت های  گفت  می توان  مدارس  در  هنر  جدید 
می بخشد  فرهنگی  سمت و سوی  ما  فرزندان  تعلیم و تربیت 
می دهد  قرار  زندگی  واقعی  تجربه های  مسیر  در  را  آن ها  و 
زندگی  هنر  زنگ  در  بچه ها  کنند.  کسب  را  الزم  مهارت  تا 
یاد  می گیرند،  یاد  می کنند،  فکر  می کنند،  خیال  می کنند، 
ارزش های  بی کالم  و  باکالم  و  بانشاط اند  و  شاد  و  می دهند 
احساس  هم  و  هستند  آزاد  هم  یعنی  می کنند.  بیان  را  خود 
آمده  عمل  به  متعددی  تعاریف  هنر  از  می کنند.  مسئولیت 

است. نوید در این باره می نویسد: 
ــتر از گذشته به   ــت که باید بیش «هنر از جمله درس هایی اس

ــود.  ش ــه  توج آن 
ــان  انس همزاد  هنر 

ــا  ب ــان  انس و  ــت  اس
ــی می کند و  ــر زندگ هن

زمان  ــت  گذش به خصوص 
ــدن وجود  ــث لطیف تر ش باع

ــای  بخش ه و  ــردد  می گ ــان  انس
ــر  ــش و کم رنگ ت ــم نق ــخت افزاری، ک س

می شوند» (نوید، ۱۳۸۶: ۲۱).
ــف هنر  ــان تعری ــود در بی ــه ی خ گیتــی در ترجم

می آورد: «هنر نماد بیرونی نیازها، احساسات، 
ــه همین  ــت و ب ــان اس غم ها و شادی های انس
ــه ی روحی روانی  ــی از راه های تخلی دلیل یک
ــات  ــت. بدون این مهارت، انتقال احساس اس
ــیله ای  ــرد. هنر وس ــورت نمی گی ــی ص به خوب

اشـــاره

این پژوهش برای بررسی نقش آموزگاران در ارزش یابی فعالیت های یاددهی- یادگیری درس هنر( تربیت  شنوایی، نقاشی و کاردستی) این پژوهش برای بررسی نقش آموزگاران در ارزش یابی فعالیت های یاددهی- یادگیری درس هنر( تربیت  شنوایی، نقاشی و کاردستی) 
۸۷ نفر از آموزگاران بودند که با استفاده از جدول مورگان ۸۷ نفر از آموزگاران بودند که با استفاده از جدول مورگان  نفر از آموزگاران بودند که با استفاده از جدول مورگان ۸۷ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی ساده  صورت گرفت. جامعه ی مادر ۱۱۰
انتخاب شدند. در این پژوهش از دو روش توصیفی- مقایسه ای استفاده گردید. نتایج داده های پژوهش بیانگر آن است که در ارزش یابی کار 
معلم به تربیت شنوایی دانش آموزان توجه شده است. فعالیت نقاشی در دو قسمت جذابیت و داشتن پیام و محتوا در نقاشی، نمونه هایی 
از عملکرد دانش آموزان در کالس اعمال شده و قابل قبول است اما در قسمت تنوع در عناصر و تنوع در رنگ نقاشی، امتیازات به دست 
 آمده ضعیف و رد شده است. فعالیت کاردستی در دو قسمت جذابیت و داشتن پیام و محتوا در کاردستی دارای امتیازات مطلوب بوده 
و عملکرد دانش آموزان در کالس اعمال و تأیید شــده اســت. اما در دو قســمت تناســب و هماهنگی در مواد مصرفی و تازگی در موضوع و عملکرد دانش آموزان در کالس اعمال و تأیید شــده اســت. اما در دو قســمت تناســب و هماهنگی در مواد مصرفی و تازگی در موضوع 

کاردستی، امتیازات کسب شده چشمگیر نیستند.

ــود.  ش ــه  توج آن 
ــان  انس همزاد  هنر 

ــا  ب ــان  انس و  ــت  اس
ــی می کند و  ــر زندگ ــی می کند و هن ــر زندگ هن

زمان  ــت  گذش زمان به خصوص  ــت  گذش به خصوص 
ــدن وجود  ــث لطیف تر ش ــدن وجود باع ــث لطیف تر ش باع

ــای  بخش ه و  ــردد  می گ ــان  ــای انس بخش ه و  ــردد  می گ ــان  انس
ــر  ــش و کم رنگ ت ــم نق ــخت افزاری، ک ــر س ــش و کم رنگ ت ــم نق ــخت افزاری، ک س

۱۳۸۶۲۱ :
ــف هنر  ــان تعری ــود در بی ــه ی خ  در ترجم

می آورد: «هنر نماد بیرونی نیازها، احساسات، می آورد: «هنر نماد بیرونی نیازها، احساسات، 
ــف هنر  ــان تعری ــود در بی ــه ی خ  در ترجم

رحیم   محمدمرادی

تربیت شنوایی با تقویت 
کاردستی و نقاشی

نقش آموزگاران در ارزش یابی فرایند یاددهی- یادگیری درس هنر
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ــاط دنیای  ــرای برقراری ارتب ب
بیرونی و درونی انسان است. 
تسلط نداشتن بر هنر، امکان 
ــوار  ــراری با دنیای بیرونی و درونی را دش برق
ــه  ــی ک ــد. کودک ــن می کن ــی غیرممک و گاه
ــد با زبان هنر با دنیای اطرافش ارتباط  نتوان
ــار  ــخصیتی اش دچ ــد ش ــد، رش ــرار کن برق
ــود. هنر راهی برای آرام کردن  اختالل می ش
ــت. فراگیری  ــی اس ــی- روان ــای روح طغیان ه
ــخیص،  ــر بهترین راه برای ارتقای مهارت تش هن
ــی و تعلیم و تربیتی و  ــر مفاهیم آموزش آموزش بهت
ــت. انجام  ــب دانش آموزان به فراگیری بهتر اس ترغی
دادن هر فعالیت  هنری به ویژه به صورت گروهی، حس 
استقالل و مشارکت را به طور هم زمان به کودک می آموزد 
ــی و حرکتی اش را  و به او اجازه می دهد که مهارت های حس
ــوزد چطور از محفوظات  ــگ کند. هنر به کودک می آم هماهن
ــان برای خلق  ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ذهن
ــپاری  ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ی
کودکانی که به هنری مسلط اند، تا سه برابر کودکان همسن 
ــده است. کودک با انجام دادن هر فعالیت  آن ها گزارش ش
ــی و نتیجه گیری را  ــارت تجربه و تحلیل، ارزیاب  هنری، مه

می آموزد (گیتی، ۱۳۸۷: ۱۶).
و پرورش خالقیت  مهرمحمدی درباره ی رابطه ی هنر 

هنری  تربیت  بین  تنگاتنگی  «ارتباط  می گوید:  کودکان  در 
این  نمی توانیم  ما  و  دارد  وجود  خالقیت  پرورش  عرصه ی  و 
معنا را انکار کنیم که پرورش ظرفیت های خالق، به بهترین 
هنر  می افتد.  اتفاق  هنر  وادی  در  شکل  مؤثرترین  و  شکل 
انسان  آزادی  جوهر  است.  نوآوری  و  خالقیت  مظهر  اساسًا 
قدرت تخیل اوست و دست یابی به عرصه های توسعه، اعم از 
دانایی ها، نظریه ها، افکار و اندیشه های جدید، و حتی تولید 
صدا   .(۳۲  :۱۳۸۶) آن»  امثال  و  جدید  خدمات  ارائه ی  و 
یکی از عناصر موجود در طبیعت است. صدای قلب انسان 
تا صدای آبشار، پرندگان، باد یا سروصدای وسایل نقلیه همه 

صدا هستند. 
نقاشی فعالیتی آشنا و عادی است که بر رشد ذهنی بچه ها 
نقاشی  به  شاپوریان می نویسد: «کودکان  دارد.  زیادی  تأثیر 
طرح هایی  باشد،  دسترسشان  در  چه  هر  با  و  دارند  عالقه 
این  آن هاست.  روحیه ی  و  سن  با  متناسب  که  می کشند 
برای ما  و  با رشد کودك، کامل تر می شوند  و  به مرور  طرح ها 
مفهوم روشن تری پیدا می کنند. یك جنبه ی کشیدن نقاشی، 
و  ذهن  تکامل  و  رشد  آن،  دیگر  جنبه ی  و  سرگرمی  و  بازی 
پیشرفت توانایی است. کودکان عواطف درونی خود را که برای 
ما دست نیافتنی هستند، در نقاشی هایشان نشان می دهند. 
آن ها تمایالت و آرزوهایشان و هر چه را دوست دارند و مایه ی 
باعث  یا  ندارند  دوست  را  چه  هر  و  آن هاست  لذت  و  شادی 

ترسشان می شود، نقاشی می کنند» (۱۳۸۵: ۵۱).

ــان برای خلق  ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ــان برای خلق ذهن ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ذهن
ــپاری  ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ــپاری ی ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ی
کودکانی که به هنری مسلط اند، تا سه برابر کودکان همسن کودکانی که به هنری مسلط اند، تا سه برابر کودکان همسن 

ــی و تعلیم و تربیتی و  ــر مفاهیم آموزش آموزش بهت
ــت. انجام  ــب دانش آموزان به فراگیری بهتر اس ــت. انجام ترغی ــب دانش آموزان به فراگیری بهتر اس ترغی
دادن هر فعالیت  هنری به ویژه به صورت گروهی، حس دادن هر فعالیت  هنری به ویژه به صورت گروهی، حس 
استقالل و مشارکت را به طور هم زمان به کودک می آموزد استقالل و مشارکت را به طور هم زمان به کودک می آموزد 
ــی و حرکتی اش را  ــی و حرکتی اش را و به او اجازه می دهد که مهارت های حس و به او اجازه می دهد که مهارت های حس
ــوزد چطور از محفوظات  ــگ کند. هنر به کودک می آم هماهن

ــت. فراگیری  ــی اس ــی- روان ــای روح ــت. فراگیری طغیان ه ــی اس ــی- روان ــای روح طغیان ه
ــخیص،  ــر بهترین راه برای ارتقای مهارت تش ــخیص، هن ــر بهترین راه برای ارتقای مهارت تش هن
ــی و تعلیم و تربیتی و  ــر مفاهیم آموزش آموزش بهت
ــت. انجام  ــب دانش آموزان به فراگیری بهتر اس ترغی
دادن هر فعالیت  هنری به ویژه به صورت گروهی، حس 

ــی و حرکتی اش را  ــی و حرکتی اش را و به او اجازه می دهد که مهارت های حس و به او اجازه می دهد که مهارت های حس
ــوزد چطور از محفوظات  ــگ کند. هنر به کودک می آم ــوزد چطور از محفوظات هماهن ــگ کند. هنر به کودک می آم ــوزد چطور از محفوظات هماهن ــگ کند. هنر به کودک می آم هماهن
ــان برای خلق  ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ــان برای خلق ذهن ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ــان برای خلق ذهن ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ذهن

دانایی ها، نظریه ها، افکار و اندیشه های جدید، و حتی تولید 
) آن»  امثال  و  جدید  خدمات  ارائه ی  (و  آن»  امثال  و  جدید  خدمات  ارائه ی  و 

یکی از عناصر موجود در طبیعت است. صدای قلب انسان یکی از عناصر موجود در طبیعت است. صدای قلب انسان 
تا صدای آبشار، پرندگان، باد یا سروصدای وسایل نقلیه همه تا صدای آبشار، پرندگان، باد یا سروصدای وسایل نقلیه همه 

نقاشی فعالیتی آشنا و عادی است که بر رشد ذهنی بچه ها نقاشی فعالیتی آشنا و عادی است که بر رشد ذهنی بچه ها 
شاپوریانشاپوریان

طرح هایی  باشد،  دسترسشان  در  چه  هر  با  و  دارند  عالقه 
این  آن هاست.  روحیه ی  و  سن  با  متناسب  که  این می کشند  آن هاست.  روحیه ی  و  سن  با  متناسب  که  می کشند 
برای ما  و  با رشد کودك، کامل تر می شوند  و  به مرور  برای ما طرح ها  و  با رشد کودك، کامل تر می شوند  و  به مرور  طرح ها 
مفهوم روشن تری پیدا می کنند. یك جنبه ی کشیدن نقاشی، مفهوم روشن تری پیدا می کنند. یك جنبه ی کشیدن نقاشی،  ــان برای خلق  ــود به طور هم زم ــی، دیده ها و تخیالت خ ذهن

ــپاری  ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ــپاری ی ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ی

انسان  آزادی  جوهر  است.  نوآوری  و  خالقیت  مظهر  اساسًا 
قدرت تخیل اوست و دست یابی به عرصه های توسعه، اعم از 

هنر  می افتد.  اتفاق  هنر  وادی  در  شکل  مؤثرترین  و  شکل 
انسان  آزادی  جوهر  است.  نوآوری  و  خالقیت  مظهر  اساسًا 
قدرت تخیل اوست و دست یابی به عرصه های توسعه، اعم از 
دانایی ها، نظریه ها، افکار و اندیشه های جدید، و حتی تولید 

ــت. فراگیری  ــی اس ــی- روان ــای روح طغیان ه
ــخیص،  ــر بهترین راه برای ارتقای مهارت تش ــخیص، هن ــر بهترین راه برای ارتقای مهارت تش هن
ــی و تعلیم و تربیتی و  ــر مفاهیم آموزش آموزش بهت

استقالل و مشارکت را به طور هم زمان به کودک می آموزد 

ــوزد چطور از محفوظات  ــگ کند. هنر به کودک می آم هماهن

ــپاری  ــرعت فراگیری و به خاطرس ــتفاده کند. س ــک اثر اس ی
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کاردستیکاردستی
ــدارس فعالیت  ــری کودکان در م ــر فعالیت های هن ــدارس فعالیت از دیگ ــری کودکان در م ــر فعالیت های هن ــدارس فعالیت از دیگ ــری کودکان در م ــر فعالیت های هن از دیگ
ــتی است که از آن می توان به عنوان یکی ازرشته های  ــتی است که از آن می توان به عنوان یکی ازرشته های کاردس ــتی است که از آن می توان به عنوان یکی ازرشته های کاردس کاردس
ــرد. رادپــور در این مورد  ــت در بچه ها یاد ک ــرورش خالقی ــرد. پ ــت در بچه ها یاد ک ــرورش خالقی ــرد. پ ــت در بچه ها یاد ک ــرورش خالقی پ
و  ــکاری  هم ــت،  فعالی ــول  محص ــتی  «کاردس ــد:  و می نویس ــکاری  هم ــت،  فعالی ــول  محص ــتی  «کاردس ــد:  و می نویس ــکاری  هم ــت،  فعالی ــول  محص ــتی  «کاردس ــد:  و می نویس ــکاری  هم ــت،  فعالی ــول  محص ــتی  «کاردس ــد:  و می نویس ــکاری  هم ــت،  فعالی ــول  محص ــتی  «کاردس ــد:  می نویس
ــاختن اشیاست  ــت در س ــم و دس ــاختن اشیاست هماهنگی بین ذهن، چش ــت در س ــم و دس ــاختن اشیاست هماهنگی بین ذهن، چش ــت در س ــم و دس هماهنگی بین ذهن، چش

ــل  تخی ــت،  خالقی ــرورش  پ ــث  باع ــل و  تخی ــت،  خالقی ــرورش  پ ــث  باع ــل و  تخی ــت،  خالقی ــرورش  پ ــث  باع و 
ــك  کم ــه  ب ــود.  می ش ــودکان  ک ــر  تفک ــك و  کم ــه  ب ــود.  می ش ــودکان  ک ــر  تفک ــك و  کم ــه  ب ــود.  می ش ــودکان  ک ــر  تفک و 
ــده  ــر گرم کننده و آموزن ــت س ــن فعالی ــده ای ــر گرم کننده و آموزن ــت س ــن فعالی ای
ــردی و گروهی  ــای ف ــوان مهارت ه ــردی و گروهی می ت ــای ف ــوان مهارت ه می ت
ــن طریق،  ــت کرد و از ای ــودکان را تقوی ــن طریق، ک ــت کرد و از ای ــودکان را تقوی ک
ــرد تا به  ــاال ب ــا را ب ــمی آن ه ــطح تجس ــرد تا به س ــاال ب ــا را ب ــمی آن ه ــطح تجس س
ــازی  ــف محیط اطراف خود و زیبا س ــازی کش ــف محیط اطراف خود و زیبا س کش
ــام دادن  ــا انج ب ــودکان  ــد. ک ــام دادن آن بپردازن ــا انج ب ــودکان  ــد. ک آن بپردازن
ــوه ی تخیل  ــتی، ضمن پرورش ق ــوه ی تخیل کار دس ــتی، ضمن پرورش ق ــوه ی تخیل کار دس ــتی، ضمن پرورش ق کار دس
ــز  ــان را نی ــورد نیازش ــایل م ــش وس خوی

می سازند» (۱۳۸۵:  ۱۰۹-۱۱۰).

ارزش یابی هنر
ــتر در  نظر  ــن پژوهش بیش ــه در ای آنچ
ــرفت تحصیلی  پیش ــی  ارزش یاب ــت  اس
سیفاست که سیفاست که سیف در تعریف آن می نویسد: 
ــرفت  پیش ــی  ارزش یاب از  ــور  «منظ

ــه ی  ــدگان و مقایس ــرد یادگیرن ــنجش عملک ــی س تحصیل
ــده  ــی از پیش تعیین ش ــج حاصل با هدف های آموزش نتای
به منظور تصمیم گیری در این باره است که آیا فعالیت های 
ــوزان به  ــری دانش آم ــش های یادگی ــی معلم وکوش آموزش
ــه چه میزانی. از این تعریف  نتایج مطلوب انجامیده اند و ب
ــرفت تحصیلی مستلزم  ــود که ارزش یابی پیش معلوم می ش
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ــی ــت: ۱. تعیین هدف های آموزش ــی اس ــدام اساس دو اق
ــنجش یا اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان (۱۳۷۹:  ۲. س
ــروزه ارزش یابی فعالیت های هنری دانش آموزان  ۶۱۲).ام
ــکل فرایندی و پایانی انجام می شود: ۱. فرایندی  به دو ش
ــت هنری) ۲. پایانی: الف) در  (در طول انجام دادن فعالی
ــامل سه مرحله است: ــه ی درس هنر که ش پایان هر جلس
ــی، ۳. ارزش یابی  ــر ارزش یاب ــی، ۲. دیگ ۱. خودارزش یاب

معلم.
کار. پوشه ی  بررسی  تحصیلی،  نیم سال  هر  پایان  در  ب) 

( نواب صفوی، ۱۳۸۵: ص۲۵۲-۲۶۰).
ارزش یابی  معیارهای  در  محمدپور  دیگر  جایی  ارزش یابی در  معیارهای  در  محمدپور  دیگر  جایی  در 
ارائه می دهد: «شاید  این گونه  را  ارائه می دهد: «شاید فعالیت های هنری کودکان  این گونه  را  فعالیت های هنری کودکان 
ارزش یابی  کودکان،  هنری  فعالیت های  بخش  ارزش یابی مهم ترین  کودکان،  هنری  فعالیت های  بخش  مهم ترین 
هدایت  به منظور  کودکان  هنری  آثار  ارزش یابی  برای  هدایت است.  به منظور  کودکان  هنری  آثار  ارزش یابی  برای  است. 
غیر مستقیم آن ها در جهت تمایالت و استعدادهای خودشان غیر مستقیم آن ها در جهت تمایالت و استعدادهای خودشان 

معیارهایی را برای آن یادآور می شویم.معیارهایی را برای آن یادآور می شویم.
به صورت  ارزش یابی  ارزش یابی:  عمومی  به صورت معیارهای  ارزش یابی  ارزش یابی:  عمومی  معیارهای 
بخــشی  به عنــوان  باید  ارزش یابی  گیرد.  صورت  بخــشی مستمر  به عنــوان  باید  ارزش یابی  گیرد.  صورت  مستمر 
فعالیت های  جریان  در  یادگیری   - یاددهــی  مراحل  فعالیت های از  جریان  در  یادگیری   - یاددهــی  مراحل  از 
فلسفه ی  و  اصول  براساس  باید  ارزش یابی  باشد.  فلسفه ی هنری  و  اصول  براساس  باید  ارزش یابی  باشد.  هنری 
بر اساس  ارزش یابی  معیارهای  یابد.  انجام  بر اساس تعلیم و تربیت  ارزش یابی  معیارهای  یابد.  انجام  تعلیم و تربیت 
تغییر  مدام  کودك  هم چون  و  باشد  استوار  کودك  تغییر نیازهای  مدام  کودك  هم چون  و  باشد  استوار  کودك  تغییر نیازهای  مدام  کودك  هم چون  و  باشد  استوار  کودك  نیازهای 

یابد (۱۳۸۲۱۳۸۲: ۷۷-۸۰ )

پیشینه ی پژوهشپیشینه ی پژوهش
نـــوری و به پـژوه (نـــوری و به پـژوه (۱۳۸۱) در پژوهـــشی با عنــــوان «تأثیر 
نقاشــی درمـــانی در کاهـــش رفتارهـــای پرخاشگـــرانه ی 
دانش آمــوزان عقب مانده ی ذهــنی» از کاهـــش معـــنادار 
عقب مانده ی  دانش آموزان  پرخاشگرانه ی  رفتارهای 
با  معلمان  از  بسیاری  می گویند.  آزمایشی  گروه  در  ذهنی 
تدریس  در  دارند،  آشنایی  نوین  روش های  با  اینکه  وجود 
پژوهش این  سؤاالت  لذا  می کنند.  استفاده  آن ها  از  کمتر 

عبارت اند از:
۱. آیا در ارزش یابی کار معلم به تربیت شنوایی دانش آموزان 

توجه می شود؟
۲. آیا نمونه هایی از عملکرد دانش آموزان در زمینه ی نقاشی 

در کالس اعمال شده و قابل مشاهده است؟
زمینه ی  در  دانش آموزان  عملکرد  از  نمونه هایی  آیا   .۳

کار دستی در کالس اعمال شده و قابل مشاهده است؟ 

 منابع 
ــارات  ــه و دیگران، راهنمــای درس هنر. انتش ــور، فاطم ۱. رادپ
ــی، تهران،  ــی ابتدای ــای درس ــع کتاب ه ــاپ و توزی اداره ی کل چ

.۱۳۸۵
ــه   محمد پور. آموزش موســیقی در  ــودابه و آیت الل ــالم، س ــه   محمد پور. آموزش موســیقی در . س ــودابه و آیت الل ــالم، س آموزش موســیقی در . س ۲
ــه ی  مــدارس دوره ی ابتدایــی، وزارت آموزش و پرورش، مؤسس

فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۸۲.
ــران. آمــوزش نقاشــی در مــدارس  ــوش و دیگ ــهیلی، مه ــران. آمــوزش نقاشــی در مــدارس . س ــوش و دیگ ــهیلی، مه آمــوزش نقاشــی در مــدارس . س ۳
ــه ی فرهنگی  ــرورش، مؤسس دوره ی ابتدایــی، وزارت آموزش و پ

منادی تربیت، تهران، ۱۳۸۲.
ــیف، علی اکبر؛ روان شناســی تربیتی، دانشگاه پیام نور،  ۴. س

تهران، ۱۳۷۹
ــارات  ــا و دیگران، راهنمای درس هنر؛ انتش ــاپوریان، فریب ۵. ش
ــی، تهران،  ــی ابتدای ــای درس ــع کتاب ه ــاپ و توزی اداره ی کل چ

.۱۳۸۵
ــد آموزش ابتدایی.  ۶. گیتی، مهدخت. (مترجم)- (۱۳۸۷). رش

دوره ی دوازدهم، دی ماه.
آموزش هنر در مدارس دوره ی ابتدایی. محمد پور، آیت الله. آموزش هنر در مدارس دوره ی ابتدایی. محمد پور، آیت الله. آموزش هنر در مدارس دوره ی ابتدایی،  ۷
ــت،  ــادی تربی ــی من ــه ی فرهنگ ــرورش، مؤسس وزارت آموزش وپ

تهران، ۱۳۸۲.
ــگاهی sid، قسمت نشریات  ــگاهی sid. مرکز اطالعات علمی جهاد دانش sid. مرکز اطالعات علمی جهاد دانش ۸

فارسی و طرح های پژوهشی علوم انسانی.
ــارات  ــران. راهنمــای درس هنر. انتش ــا و دیگ ــدوی، رض ۹. مه
ــی، تهران،  ــی ابتدای ــای درس ــع کتاب ه ــاپ و توزی اداره ی کل چ

.۱۳۸۵
۱۰. مهرمحمدی، محمود. رشد آموزش ابتدایی. دوره ی یازدهم، 

شماره ی ۵، بهمن ماه ۱۳۸۶.
ــادری، عزت الله و دیگران. راهنمای عملی فراهم ســازی  ۱۱. ن

طرح تحقیق. انتشارات روان، تهران، ۱۳۸۹.
ــی، روش های تحقیق  ــیف نراق ــادری، عزت الله و مریم س ۱۲- ن
در علوم انســانی و چگونگی ارزش یابی آن در علوم انسانی، 

انتشارات بدر، تهران، ۱۳۸۵.
۱۳. نواب صفوی، مینا و دیگران، راهنمای درس هنر. انتشارات 
ــی، تهران،  ــی ابتدای ــای درس ــع کتاب ه ــاپ و توزی اداره ی کل چ

.۱۳۸۵
ــم،  ــی. دوره ی یازده ــوزش ابتدای ــد آم ــدی، رش ــد، مه ۱۴. نوی

شماره ی۵، بهمن ماه ۱۳۸۶.
ــروه برنامه ریزی  ــی گ ــزوه ی درس ــرورش. ج ۱۵. وزارت آموزش وپ
ــز تربیت معلم  ــن مدرس پایه ی پنجم. مرک ــر دوره ی تأمی درس هن

شهدای مکه، تهران، ۱۳۸۹.
16. http ://www.newhorizons.org/strategies/arts/dick-
inson_why_arts.htm.

۳۷ ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی هجدهم |  شماره ی١



این برنامه نیازمند  فضا 
و امکانات است

تشریح برنامه ی درسی تربیت بدنی پایه ی چهارم 
منطبق با راهنمای تدریس

طیبه ارشاد
کارشناس گروه تربیت بدنی 

دفتر تألیف کتاب های درسی 
ابتدایی و متوسطه ی نظری

برنامه ی درسی تربیت بدنی، شنا یا فوتبال، انتخابی یا...
ــروع کنیم،  ــوم ابتدایی ش ــال س ــی س ــه ی درس ــر از برنام اگ
ــنا در پایه ی سوم در بخش  خواهیم دید آموزش اختصاصی ش
انتخابی برنامه و به صورت نیمه تجویزی ارائه شد تا مدارسی که 
امکان اجرای آن را دارند از این برنامه استفاده کنند. بنابراین، 
ــه ی چهارم نیز هم چون پایه های قبل تمرکز اصلی برنامه  در پای

ــس تربیت بدنی دوره ی  ــاب راهنمای تدری ــر محتوای کت ب
ابتدایی است و کتاب ضمیمه در راستای برنامه و در 

ــازی برنامه ی قبل و عملیاتی کردن  جهت غنی س
ــا محوریت  ــی ملی ب ــه ی درس ــای برنام تأکیده

ــت. در این  ــده اس ــی و تألیف ش ــازی طراح ب
ــروه بومی- محلی،  ــاب بازی ها در پنج گ کت

و  ــی  راکت ــی،  توپ ــی،  طناب زن

ــهم بازی ها را بازی  ــود که بیشترین س دو و میدانی ارائه می ش
طناب زنی به خود اختصاص داده است.

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

اشـــاره
هم سوســازی برنامه های درسی تربیت بدنی با برنامه ی درسی ملی هم چون سایر دروس، در سال جاری نیز به حرکت خود ادامه خواهد 
داد. با وجود تالش ها برای ارتقای فعالیت های جسمی و کیفیت بخشی به برنامه های تربیت بدنی، آنچه نتیجه ی هفتاد سال حضور ورزش 
در مدرسه های کشور است، نیاز به بازنگری و رفع مشکالت و حرکت به سوی تحقق اهداف این درس را ضروری نشان می دهد. در این راستا 
و برای تبیین برنامه و توضیح اهداف عملیاتی درس تربیت بدنی پایه ی چهارم به شرح اهم محورهای تألیف و طراحی این بخش پرداخته ایم.
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نشانه های توفیق برنامه های درسی
اولین بازخوردی که از کتاب ضمیمه ی تربیت بدنی در سال 
قبل دریافت شد، در زمان اجرای دوره های آموزشی مدرسان 
کشور در تابستان بود که در طول اجرای دوره، بازی های کتاب 
با  هم چنین  شد.  مواجه  کشوری  مدرسان  خوب  استقبال  با 
آغاز مدارس و رسیدن کتاب به دست معلمان، طی بازدیدها 
تلفنی  تماس های  یا  و  گروه  ایمیل  طریق  از  که  ارتباطاتی  و 
سرگروه های آموزشی استان ها برقرار شده است، بازخوردهای 
ارزش یابی  است.  گردیده  دریافت  برنامه  اجرای  از  مثبتی 
پایانی اجرای برنامه در پایه ی دوم و ششم هم که سال گذشته 
به همت پژوهشکده انجام شد، از استقبال قابل قبول معلمان 
و دانش آموزان از کتاب های تازه تألیف شده و بازی های ارائه 

پایه  ی  بازی ها در  این رو،  از  شده حکایت دارد. 
چهارم نیز مانند پایه های قبل محور اصلی 

کتاب ضمیمه ی تازه تألیف هستند.

رسیدن به آمادگی حرکتی- جسمانی 
در پایه ی چهارم با مهارت های 

اولیه و مقدماتی ورزش از 
پایه های قبل

ــرد برنامه ی  درس  رویک
تربیت بدنی در دوره ی 
و  ــظ  حف ــی،  ابتدای
در  ــالمت  س ــای  ارتق

ــوزان  دانش آم ــان  می
ــت، تمامی فعالیت ها،  اس

ــده  ــا و بازی های ارائه ش مهارت ه
ــای آمادگی  ــرای ارتق ــه ب در برنام
ــالمت  ــت س ــمانی و در نهای جس

دنش آموزان طراحی می شود.

عالقه مندسازی به 
شرکت در بازی ها و 

فعالیت های بدنی در 
مدرسه ها

در  ــًا  خصوص ــوزان  دانش آم
ــاس  براس ــی  ابتدای دوره ی 

ویژگی های جسمانی، عاطفی و اجتماعی خود به طور طبیعی 
ــمانی  ــرکت در فعالیت های جس ــد به انجام بازی و ش عالقه من
ــا و بازی های  ــت بتوان فعالیت ه ــن رو، کافی اس ــتند. از ای هس
آن ها را به کمک برنامه ی هدفمند هدایت کرد تا به هدف های 
مورد نظر رسید. تمام تالش همکاران ما در گروه برنامه ریزی و 

تألیف دفتر با تکیه بر همین اصل بوده است.

آیا آموزگاران با سند برنامه ی درسی ملی و برنامه ی 
درسی تربیت بدنی آشنایی دارند؟

و  تدریس  راهنمای  کتاب  در  مقدور  حد  در 
هم چنین دوره های آموزش مدرسان کشوری 
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تالش شده است آموزگاران و معلمان تربیت بدنی با منویات و 
توصیه های سند برنامه ی درسی ملی و نحوه ی اجرای برنامه ی 
ایجاد  تحولی  نگاه  و  اسناد  این  براساس  تربیت بدنی  درسی 
شده در برنامه آشنا شوند. البته بیشترین تالش در خصوص 
با ورود غیرمستقیم  تأکیدات اسناد باالدست  عملیاتی کردن 
تألیف منظور  تازه  فعالیت های کتاب های  و  بازی ها  تألیف  در 

شده است.

اهمیت تربیت بدنی در برنامه ی درسی ملی!
در بیان اهمیت برنامه ی  درسی ملی به تربیت بدنی باید اشاره 
کنیم، همان گونه که مستحضرید از شش ساحت تعلیم وتربیتی 
ــرورش، یک  ــن آموزش وپ ــول بنیادی ــند تح ــده در س معرفی ش
ساحت با عنوان تعلیم وتربیت زیستی و بدنی است. هم چنین 
در بین یازده حوزه ی تربیت و یادگیری معرفی شده در برنامه ی 
ــی ملی، یک حوزه به حوزه ی تربیت و یادگیری سالمت و  درس

ــالمت و  تربیت بدنی اختصاص دارد. در بیانیه ی این حوزه، س
ــی و مؤثر در توسعه ی فردی،  تربیت بدنی به عنوان عامل اساس
اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی ابزاری ضروری برای 
ــالم و توانمند برای دستیابی به  ــد و پرورش انسان هایی س رش
ابعادی از حیات طیبه یاد کرده اند که این خود گویای اهمیت 

تربیت بدنی در برنامه ی درسی ملی است.

فضا و امکانات ورزشی در مدارس
ــی از  ــایل ورزش ــی از جمله فضا و وس ــات ورزش ــود امکان وج
ــت که  ضروریات و الزامات اجرای کالس درس تربیت بدنی اس
ــتیم.  ــدارس با کمبود آن ها روبه رو هس ــفانه همواره در م متأس
ــاله اعتباراتی با عنوان سرانه ی ورزشی به مدرسه ها  البته هر س
ــازند ولی  اختصاص می یابد تا بتوانند امکانات الزم را فراهم س
ــدارس با کمبودهایی  ــتر م به دلیل ناچیز بودن این مبالغ بیش
ــی و  ــت تربیت بدن ــه معاون ــد. البت ــوص مواجه ان ــن خص در ای
ــت  ــالش کرده اس ــواره ت ــرورش هم ــالمت وزارت آموزش وپ س
ــطح  ــی در س ــایل ورزش ــه توزیع وس ــف از جمل ــرق مختل به ط
ــکل یاری رساند. امیدواریم  ــه های کشور در رفع این مش مدرس
ــس تربیت بدنی با هم فکری  ــوازات تولید راهنماهای تدری به م
ــر تربیت بدنی  ــالمت و همکاری دفت ــت تربیت بدنی و س معاون

ــرای رفع این  ــجم ب ــی، برنامه ای منس ــای ورزش و فعالیت ه
ــدارس نیز  ــود و مدیران م ــی و اجرا ش ــز طراح ــکل نی مش

تأمین وسایل ورزشی موردنیاز درس تربیت بدنی را جزو 
اولویت های خود قرار دهند.

کتاب راهنمای معلم کجاست؟ چه 
می گوید؟

ــای  ــای راهنم ــع کتاب ه توزی
معلم از جمله راهنمای معلم 

ــفانه  ــی متأس ــت بدن تربی
ــکالتی  ــا مش ب ــواره  هم

ــت.  اس ــوده  ب ــه رو  روب
ــه اغلب  ــه ای ک به  گون

و همراه  ــع  به موق
ــال  ــروع س با ش

در  تحصیلی 
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ــی خوش بختانه با همت  ــان قرار نمی گیرد ول اختیـــــار معلم
ــائبه ی اداره ی کل چاپ و توزیع سال گذشته  و همکاری بی  ش
ــروع  ــد و در ش ــوم به موقع چاپ و توزیع ش کتاب ضمیمه ی س
ــاده ی ارائه به  ــال تحصیلی این کتاب در مناطق مختلف آم س

معلمان بود. 
در مورد آموزش معلمان نیز، به موازات سایر دروس، دوره های 
آموزش مدرسان کشوری تربیت بدنی در تابستان طی دو دوره 

برگزار شد و بالفاصله آموزش های استانی نیز به اجرا درآمد.

تربیت بدنی و تنوع فضای یادگیری و تفاوت های اقلیمی 
چهارم  پایه ی  آموزشی  فعالیت های  و  بازی ها  طراحی  در 
تالش شده است بازی ها به گونه ای طراحی شوند که با کمترین 
به عالوه،  باشند.  اجرا  قابل  بیشتر مدارس کشور  امکانات در 
در  تغییراتی  انجام  با  که  است  شده  داده  اختیار  معلمان  به 
برنامه و بازی ها، آن ها را با امکانات و فضای موجود و توانایی 

دانش آموزان متناسب سازند.

ارزش یابی با تأکید بر اهداف کلی
ارزش یابی پایه ی چهارم به صورت توصیفی 
انجام خواهد شد و برخالف آنچه 
در سؤال شما وجود دارد 

که چرا بیشتر به آگاهی بخشیدن و رعایت نکات در ارزش یابی 
از ده هدف کلی  کنم  تأکید  باید  پرداخته می شود،  توصیفی 
چهارم  پایه ی  در  تربیت بدنی  درس  ارزش یابی  توجه  مورد  که 
است، هفت هدف به مهارت های ورزشی و آمادگی جسمانی 
اختصاص دارد و سه هدف به بهداشت، تغذیه و ایمنی در ورزش 

و عالقه مندی و مشارکت در فعالیت ها و بازی ها می پردازد.

فقط دو ساعت ورزش کنیم؟
در ساعت هفتگی دروس، دو ساعت به درس تربیت بدنی در 

تمامی پایه های دوره ی ابتدایی اختصاص دارد. 
براساس مطالعات تطبیقی انجام شده از اجرای این درس در 
شانزده کشور از پنج قاره، میانگین میزان اختصاص داده شده 
به درس تربیت بدنی در دوره ی ابتدایی ۲:۳۲ ساعت در هفته 
است که نشان می دهد میزان ساعت این درس در کشور ما کمتر 
پژوهش های  براساس  هم چنین  دنیاست.  کشورهای  دیگر  از 
گرفته،  نظرسنجی های صورت  و  کشور  داخل  در  انجام شده 
دانش آموزان و معلمان دو ساعت درس تربیت بدنی در هفته را 
ناکافی می دانند که امیدواریم با توجه به اهمیت و جایگاه این 
درس و عنایتی که به آن در اسناد تحولی شده است، شاهد 

افزایش آن باشیم. 
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معلم ورزش جداگانه
این کارشناس تربیت بدنی به بازی های

 بومی-محلی اهمیت می دهد

• در برنامه ی درسی ملی و درس 
تربیت بدنی پایه ی چهارم به 

بازی های بومی ـ محلی در کنار 
فعالیت های ورزشی با طناب اشاره 

شده است. شما با این برنامه و 
مبانی نظری تحول بنیادین چقدر 

آشنایی دارید؟
ــاب «راهنمای  ــرات در کت ــال این تغیی هر س
معلم» چاپ می شود و ما نیز با حضور در دوره ها 
و یا شنیدن از همکاران 
آن  ــاد  مف از 
ــر  خب با

ــری از  ــن لحظه خب ــا ای ــال، ت ــویم. امس می ش
راهنمای معلم نیست. از مشکالت ما این است 
ــوزگاران از مقاطع دیگر به ابتدایی  که گاهی آم
می آیند و تجربه ی چندانی در این زمینه ندارند. 
ــتان  ــه از مقطع دبیرس ــت ک ــال اس ــه س من س
ــا دانش آموزان  ــده ام اما از ابتدا ب ــه ابتدایی آم ب

بازی های بومیـ  محلی را انجام می دادم.
ــن بازی ها و  ــاص من توجه به ای برنامه ی خ

انجام یا یادآوری آن ها به بچه هاست.

• آیا در این درس، تأکید بر 
بازی های بومی ـ محلی دلیلی 

دارد؟
ــت دانش آموزان  ــا فعالی ــن باز ی ه البته، ای
ــا اعتمادبه نفس  ــد و به آن ه را جهت می دهن
ــکل  ــوزان به ش ــرژی دانش آم ــند. ان می بخش
ــود و عالقه ی آن ها را به  هدفمند تخلیه می ش

فرهنگ و داشته هایشان بیشتر می کند.

• در ارتباط با فعالیت های ورزشی 
دختران به ویژه در دبستان چه 

نظری دارید؟

ــی دختران دقیق تر شده  حرکت های ورزش
و برای سالمتی و کارایی بیشتر آن ها مناسب 
است. آن ها ضمن بازی ورزش هم می کنند و 

روحیه ی بانشاطی به دست می آورند.

• شما مربی ورزش دبستان 
هستید. آیا بودن یك مربی ورزش 

در همه ی دبستان ها نیاز است؟
ــا در انجام  ــن مربی ه ــت. ای ــًا نیاز اس حتم
ــه  ب ــی  بدن ــح  صحی ــای  حرکت ه ــت  درس
ــد. می خواهم  ــوزان آموزش می دهن دانش آم
ــه  ــم وقتی که به مدرس ــدر و مادرها بگوی ــه پ ب
ــمی و تربیت بدنی فرزند  می آیند از وضع جس
ــاط و  ــوند. دانش آموز بانش ــز جویا ش خود نی

تندرستی درس را بهتر یاد می گیرد.

• چه بازی هایی در برنامه ی درسی 
ذکر شده است و شما نیز انجام 

می دهید؟
ــی در جزیره  ــم. حت ــی داری ــواع طناب زن ان
ــابقات  ــنواره ی مس ــی جش ــطح ابتدای در س

طناب کشی دانش آموزان را اجرا کردیم.

گفـــــــت وگــــــــــو

اشـــاره
مهناز فروتن فر، کارشناس تربیت بدنی است و با ۱۹ سال سابقه ی خدمت هم اکنون در دبستان دخترانه ی شهید فکوری پایگاه پدافند 
هوایی جزیره ی کیش مربی ورزش بچه ها می باشد. وقتی از دانش آموزان درباره ی داشتن آموزگار ویژه ی تربیت بدنی پرسیدیم، آن ها بسیار 

ابراز خوش حالی کردند. بیشترشان می گفتند: «نشنیده ایم که دبستان ها معلم ورزش جداگانه داشته باشند.»
در ادامــه،  بــا فروتن فر در ارتباط با درس تربیت بدنی و توجه برنامه ی درســی ملی به بازی های بومــیـ  محلی و اهمیت بازی های با طناب 

گفت وگویی ترتیب داده ایم که نظرتان را به آن جلب می کنیم.

عکس: حمیدرضا شریفی
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• روند کار شما 
در زنگ ورزش 
چگونه است؟

ــا بچه ها  این جـــ
دو  ــه  هفتــــــ در 
ــگ چهــل وپنج  زن
ی  ــه ا قـــیقــــــ د
ــی دارند.  تربیت بدن
ــــــــــال  س اول  در 
ــروع زنگ  پیش نیاز ش
انجام تست  تربیت بدنی 
ــت.  ــی اس ــرکات اصالح ح
ــانه  ــران افتادگی ش برخی دخت
ــا حرکات  ــزی دارند و ما ب ــای پرانت و پ
ــیم. آن ها قبل  اصالحی آن را بهبود می بخش
ــام می دهند و  ــی انج ــز نرمش های ــر چی از ه
ــرم می کنند. بعد  ــان را گ ــه اصطالح خودش ب
ــا را انجام دهیم  ــد یکی از بازی ه اگر قرار باش
ــح  ــم و توضی ــا می گوی ــه آن ه ــازی را ب ــد ب رون
می  دهم. البته بعضی از آن ها با قانون بازی ها 
ــا را گروه بندی  ــد. معموًال بچه ه ــنایی دارن آش
ــند.  ــته باش ــتری داش ــا نظم بیش ــم ت می کنی

ــن  ای ــته ی  گذش ــاره ی  درب
ــم توضیحاتی به  ــازی ه ب

دانش آموزان می دهم.

• عوامل محیطی مانند گرما و 
رطوبِت این جزیره را هنگام ورزش 

در نظر دارید؟
پیش از فصل بهار در حیاط و محیط بیرون 
می توان به راحتی برنامه ی درسی تربیت بدنی 
ــدید شود به سالن  را اجرا کرد. اما اگر گرما ش
ورزش می رویم. در ماه های گرم فعالیت خود 

را کوتاه تر می کنیم.

• در ارتباط با تشکیل زنگ ورزش 
مشکالت مدارس معموًال چیست؟

ــی یا نبود فضای مناسب  نبود وسایل ورزش
فعالیت های ورزشی از مشکالت و کمبودهای 

دائمی مدرسه هاست.
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  اصوًال نیازی به این تغییرات 
هست؟ بر چه مبنایی شما تصمیم 

گرفتید و به این نتیجه رسیدید 
که تغییرات باید کلی باشد نه 

بازنگری؟
   همان طور که می دانید راهنمای برنامه ی 
ــات اجتماعی  ــرای درس مطالع ــدی ب جدی
ــده بود و در واقع، ضرورت تغییر  ــته ش نوش
ــی از  ــات اجتماع ــی مطالع ــه ی درس برنام
سال ها قبل احساس می شد. در حدود یک 
ــده  دهه پیش، در دفتر تألیف قرار بر این ش
ــی مطالعات اجتماعی  بود که برنامه ی درس
در دوره  ی آموزش عمومی متحول شود. این 
ــال های طوالنی حتی بعد از  دروس طی س
انقالب در سازمان دهی محتوا به جز برخی 
ــادی به خود  ــرات زی ــوری تغیی تغییرات ص
ــخ، جغرافیا  ــی در آموزش تاری ندیدند؛ یعن
ــن راهنمای  ــل، ای ــه همین دلی ــی. ب و مدن
برنامه ی درسی اعتباربخشی و برای همه ی 
ــرگروه های  س و  ــد  ش ــتاده  فرس ــتان ها  اس
ــد.  ــه کردن ــتان ها آن را مطالع ــی اس آموزش

ــه برنامه ی  ــر تدوین راهنما ب ــل آخ در مراح
ــم و این راهنما را  ــی ملی برخورد کردی درس
با برنامه ی درسی ملی هم سوسازی کردیم. 
به طور کلی، می توانیم بگوییم نزدیکی های 
زیادی بین این ها وجود داشت. ما توانستیم 
ــا  ــان را ب ــی و تربیتی م ــای فرهنگ رویکرده
ــم.  ــق کنی ــم منطب ــی ه ــه ی درس مل برنام
ــون اتفاق  ــت که چ طبیعتًا این تغییری اس
ــاختار  ــک پایه س ــم در ی ــاده، نمی توانی افت
قبلی را حفظ کنیم و در پایه ی دیگر ساختار 
دیگری داشته باشیم. ما کتاب سوم را تغییر 
ــه ای  ــه مجموع ــای برنام ــم. در راهنم دادی
از دوره ی  ــه  ــم ک ــدی داری ــم کلی از مفاهی
ابتدایی تا پایان دوره ی متوسطه ی اول باید 
ــکل است که  ــوند. برنامه به این ش دنبال ش
ــوا وجود دارد و  ــعت و توالی محت جدول وس
ــوا را در یک جا قطع کنیم.  نمی توانیم محت
ــوم را تغییر دادیم،  بنابراین، وقتی کتاب س
ــال های  ــا، در س ــو و راهنم ــاس آن الگ براس
ــتیم. به  ــارم داش ــم در چه ــری ه ــد تغیی بع
ــه باید در حوزه ی  ــن ترتیب موضوعاتی ک ای

ــخ، جغرافیا، اقتصاد و غیره  اجتماعی، تاری
ــوند، طبیعتًا تغییر پیدا می کنند.  مطرح ش
ــت که گفته ایم در  ــته اس پس ضرورتی داش
ــمان  دروس ــم  می خواهی ــی  ابتدای دوره ی 
ــل. بنابراین،  ــق کام ــند؛ تلفی ــی باش تلفیق
ــوم دروس تاریخ،  ــه ی س ــم در پای نمی توانی
ــی و اجتماعی را تلفیقی ارائه کنیم و  جغراف
در پایه ی چهارم بیاییم همان کتاب قبلی را 
ــای تاریخ و جغرافی و مدنی اش  که بخش ه

از هم مجزا شده بودند، داشته باشیم. 

   به برنامه ی درسی ملی اشاره 
کردید و درباره ی تغییراتی که 
الزامی بودند، سخن گفتید. 

مواردی را که برنامه به آن ها اشاره 
داشته است، به طور جزئی تر مطرح 

کنید.
ــالمی و  ــی ملی تربیت اس    برنامه ی درس
شکوفایی استعدادها و پرورش ابعاد مختلف 
ــورد توجه قرار داده  وجودی دانش آموز را م
است. برنامه به طور کلی اخالق محور است 

گفـــــــت وگــــــــــو

اشـــارهاشـــاره
کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی، جدیدالتألیف اســت. بنابراین ضمن گفت وگو با دکتر ناهید فالحیان، مســئول گروه کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی، جدیدالتألیف اســت. بنابراین ضمن گفت وگو با دکتر ناهید فالحیان، مســئول گروه 
مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری، مخاطبان گرامی را با آخرین ویژگی های این دگرگونی ها در مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری، مخاطبان گرامی را با آخرین ویژگی های این دگرگونی ها در 
راستای هم سوســازی برنامه ی درسی ملی و محتوای درسی مندرج در کتاب های چهارم دبستان آشنا خواهیم ساخت. دکترفالحیان راستای هم سوســازی برنامه ی درسی ملی و محتوای درسی مندرج در کتاب های چهارم دبستان آشنا خواهیم ساخت. دکترفالحیان 
دارای مدرك دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. او کارش را با معلمی شروع کرده و مقاالت بسیاری در کنفرانس های داخلی و دارای مدرك دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری است. او کارش را با معلمی شروع کرده و مقاالت بسیاری در کنفرانس های داخلی و 

خارجی ارائه داده است.خارجی ارائه داده است.

ناصر بنی علی
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ــعی کنیم در آموزه هایی که داریم،  و باید س
ــند تحول  ــم. در س ــورد توجه کنی ــه این م ب
بنیادین و برنامه ی درسی ملی رابطه با خدا 
ــی و رابطه با  ــق، رابطه با محیط طبیع و خل
خود، مطرح شده است. برنامه اخالق محور 
ــت، رویکرد تربیتی دارد و در آن به بحث  اس

هویت ملی توجه شده است.
ــعی کنیم که برنامه مان را  بنابراین، باید س
ــن نظر قوی کنیم و این کار را هم انجام  از ای
دادیم. یعنی فقط دانش جغرافیایی و دانش 
تاریخی و دانش مدنی مهم نیست. نکته ی 
ــی ملی به  ــت که برنامه ی درس دیگر این اس
مهارت های زندگی هم توجه کرده است و ما 
این مهارت های زندگی را در برنامه ی جدید 

مد نظر قرار داده ایم.

آیا تغییرات زیر نظر آموزگاران است؟
ــر  نظ ــرفصل ها  س ــاره ی  درب ــوزگاران  آم  
ــش مورد  ــال پی ــج س ــه از پن ــد. برنام داده ان
اعتباربخشی درون سازمانی و برون سازمانی 
و  ــد  ش ــه  بخش نام ــی  حت و  ــت  گرف ــرار  ق
ــد. گردهمایی  ــیون هایی تشکیل ش کمیس
معلمان در باشگاه فرهنگیان تهران تشکیل 
ــرفصل ها  ــد و یک بار معلمان درباره ی س ش
ــا  ــم اینج ــن نمی  توانی ــد. بنابرای ــر دادن نظ
ــردم برنامه  ــلیقه ای عمل کنیم. عرض ک س
ــازمان تصویب شد و به  در شورای علمی س
ــم رفت و  ــرورش ه ــورای عالی آموزش وپ ش
ــود را طی کرد.  ــی در آنجا هم مراحل خ حت
ما در شورای نظارت بر تألیف هم از معلمان 
ــتفاده می کنیم و حتی در هنگام تألیف،  اس
ــرای برخی مفاهیم  ــه رفته و ب به چند مدرس
ــم. به هر  ــام می دهی ــی انج ــرای آزمایش اج
حال معلمان درباره ی چگونگی پیاده کردن 

برنامه هم می توانند کمک کنند.

   ارزش یابی  مطالعات اجتماعی به 
چه صورت است؟ 

ــت. حاال دیگر  ــی توصیفی اس    ارزش یاب
در کتاب سه بخش مجزا نداریم. ما در سال 
سوم از خود شروع کردیم؛ یعنی، دانش آموز 
ــن  ــد م ــناخت و می گوی ــد ش ــود را خواه خ
کی ام، استعدادهایم چیست؟ شناسنامه و 

هویت ام چیست؟ بعد با خانواده و همکاری 
در خانواده آشنا می شود؛ نظم در خانواده، 
روابط متقابل و نیازهای خانواده. بعد از آن 
ــه شده و می گوید که چرا مدرسه  وارد مدرس
ــه چه محیطی برای  ــت دارد و مدرس را دوس
ــط و  ــا محی ــارش ب ــد؟ رفت ــم می کن او فراه
همکالسی ها چگونه باشد و سپس از خانه 
ــد و مقررات عبور و مرور  تا مدرسه را بشناس
ــال وارد  ــکات ایمنی را یاد بگیرد. او امس و ن
ــهر،  ــد از محله وارد ش ــود و بع ــه می ش محل
ــا همان  ــی، در واقع م ــور. یعن ــتا و کش روس
محیط های توسعه یابنده را دنبال می کنیم، 
ــر تاریخ و جغرافیا و اجتماعی که با  ُبعد دیگ

همدیگر تلفیق شده است.

   آیا در این روند دانش آموز متوجه 
می شود که قسمتی تاریخ و 

قسمتی جغرافی است؟
ــت. البته  ــه اجتناب ناپذیر اس ــه، اینک    بل
مفاهیم را هم باز کردیم، کار باستان شناس 
ــی دان  ــا کار جغراف ــورخ ی ــت؟ کار م چیس
ــه دانش آموز در  ــان موقع ک ــت؟ و هم چیس
ــتا و ویژگی های  ــهر و طبیعت شهر و روس ش
طبیعی و انسانی و مکان مطالعه می کند، با 
این مباحث نیز آشنا می شود. نکته ی بعدی 
ــدن درس است. بسیاری از  اخالق محور ش
فعالیت هایی که داریم فعالیت های تربیتی 
ــوزگاران به این  ــم آم ــار داری ــت که انتظ اس
ــال گذشته  ــند. س ــته باش نکات توجه داش
ــی را مطرح کردیم از جمله  بحث صرفه جوی
ــال مهارت های  ــداز و امس ــراف و پس ان اس
ــود. به هر حال  ــد عاقالنه مطرح می ش خری
ــای مالی و اقتصادی که  اقتصاد و مهارت ه
جزو مهارت های مغفول بود در کتاب جدید 
به آن توجه شده است. می گوید که خانواده 
بودجه ی معینی دارد و ما باید در راستای آن 

بودجه حرکت کنیم و تصمیم  بگیریم.
ــری تعالیم و مفاهیم سعی کردیم   با یک س
ــازمان دهی  ــد  و در س ــرد جدی ــک رویک در ی
محتوا، درس  را به زندگی دانش آموزان پیوند 
ــا دانش آموز لذت ببرد. از عکس های  بزنیم ت
ــتفاده  ــوزان هم در کتاب ها زیاد اس دانش آم
کردیم. در بسیاری از قسمت ها دانش آموزان 

ــن،  بنابرای ــد.  می دهن ــر  نظ ــه  ک ــتند  هس
ــان پررنگ  دانش آموزان در کتاب ها حضورش
شده است. به جرئت می توان گفت که درس 
مطالعات اجتماعی درسی است که باید هر 
ــا و مقتضیات  ــار بنابر نیازه ــال یک ب چند س
جامعه دگرگون شود مثًال شاید ۲۰ سال پیش 
ــئله ی بازیافت این قدر مسئله ی مهمی  مس
ــود. ولی االن بچه ها باید اهمیت و مهارت  نب
ــت که  بازیافت را یاد بگیرند. موضوعاتی اس
گاهی اوقات پیش می آید که این موضوعات 
ــر و پررنگ تر  ــون کمرنگ ت ــرایط گوناگ در ش
شود. بنابراین، باید به مقتضیات پاسخ بدهد 
ــن کتاب ها پنج تا  ــه نظر من عمر مفید ای و ب
هفت سال است و باید دگرگونی های اساسی 

درونشان اتفاق بیفتد. 

   پس نهایتًا پس از گذراندن پایه ی 
چهارم دانش آموز به آمادگی ها و 

بینش هایی می رسد که آن رسیدن 
به مراتبی از حیات طیبه است؟

ــیدن  ــب دارد ولی رس ــه مرات ــات طیب    حی
ــا  ــك رتبه تضمینی در پی ندارد. چه بس به ی
ــه درجه ی واالیی  ــی که به قول معروف ب کس
می رسد ولی ممکن است با یک گناه و خطا 
به عمق دره ی مغضوبین سقوط کند. کسی 
را هم داریم که یک شبه مراتبی را طی کند و 
ــود و به درجات باالیی دست پیدا  متحول ش
ــد. من فکر می کنم که وظیفه ی ما فراهم  کن
ــت و این ها ساده انگارانه  کردن این بستر اس
ــه آن حیات  ــت که ب ــل اندازه گیری نیس قاب
ــت یا نه. می خواهم بگویم  ــیده اس طیبه رس
ــوزان را به اخالق و ارزش ها مثل  که دانش آم
احترام به همسایه ، همکاری در محله، تعاون 

و... از طریق آموزش سوق می دهیم. 
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   در پیاده شدن این برنامه و کتب    در پیاده شدن این برنامه و کتب 
جدید چه مشکالتی داریم؟ 

ــان ما هنوز  ــای معلم ــفانه روش ه    متأس
ــده اند.  ــاید متحول نش آن طور که باید و ش
ــکالت این است که معلم  یعنی یکی از مش
ــه  ــنتی ادام ــای س ــه روش ه ــد ب می خواه
ــنتی همان روش های  بدهد. روش های س
ــرای  ب ــد.  اطالعات محورن و  ــور  حافظه مح
همین وقتی کتاب را می بینند فورًا به حجم 
ــه می کنند. حجم کتاب چرا اینقدر  آن توج
برای معلمان مهم است؛ چون می خواهند 
کلمه به کلمه ی آن را امتحان بگیرند و سؤال 
ــد. برای همین تألیف جدید درس های  کنن
پایه ی چهارم از یک مدرسه بازدید کردیم و 
متوجه شدیم که معلم فعالیت های کتاب را 
ــت به هر  ــداده و به بچه ها گفته اس انجام ن
صفحه یک برگه ی سفید سنجاق کنند و از 
ــفانه  ــؤال و جواب دربیاورند. متأس کتاب س
برخی از معلمان هنوز به روش سنتی  عمل 
ــرای  ــم ب ــای الزم ه ــد و از مهارت ه می کنن

تدریس موضوعات برخوردار نیستند.

   این ها از کجا سرچشمه می گیرد    این ها از کجا سرچشمه می گیرد 
با اینکه برخی هم با رشته خاص با اینکه برخی هم با رشته خاص 

دبیری یا کارشناس آموزش ابتدایی دبیری یا کارشناس آموزش ابتدایی 
بودند چرا اقبالی ندارد؟

   باید این مسائل ریشه یابی شود ولی آنچه 
ــه ی مطالعات  ــت اینکه چه برنام ــلم اس مس
اجتماعی و چه سایر برنامه ها و چه برنامه ی 
ــود و  ــی ملی زمانی که بخواهد اجرا ش درس
ــد نیازمند توجه جدی  ــه اهداف خود برس ب
به آموزش معلمان و تربیت معلم است. اگر 
معلمی به این درجه رسیده باشد که بتواند 
ــی را باید  ــور مطالعات اجتماع و بداند چط
ــود با  ــر کتاب هم عوض ش ــس کرد اگ تدری
ــم می داند چکار باید بکند.  یک روز دوره ه
ــا تدریس  ــه برای مدرس ه ــی ک در دوره های
ــفانه بعضی از مدرسان حتی  داشتم، متأس
اطالع نداشتند که معلم باید فن بیان بداند! 
روش های ارزش یابی هم به شیوه ی سنتی 
دارد دنبال می شود. می بینیم که همچنان 
ــتفاده  ــای خالی اس ــت و ج ــان از تس معلم
ــی  ــا پلی کپ ــه بچه ه ــر روز ب ــد و ه می کنن

ــه داریم؛  ــا در کتابمان کاربرگ ــد! م می دهن
ــوز فرایندی  ــی که باید دانش آم کاربرگه های
ــه کار ببندد.  ــی را ب ــد و اطالعات ــی کن را ط
ــد، اول در آموزش  ــد تحولی به وجود بیای بای
معلمان و بعد نگرش ها و باورهایشان اصالح 
ــون معلمی نیز به  ــود به عالوه ی اینکه فن ش

آن ها آموخته شود.

   این آموزش معلمان به عهده ی    این آموزش معلمان به عهده ی 
کیست؟ کیست؟ 

ــروی  ــت نی ــم و تربی ــت معل ــز تربی    مراک
انسانی.

   آیا این مراکز با دفتر برنامه ریزی و    آیا این مراکز با دفتر برنامه ریزی و    آیا این مراکز با دفتر برنامه ریزی و 
تألیف و گروه های درسی در ارتباط تألیف و گروه های درسی در ارتباط 

هستند؟
ــه اقدامات  ــاز ب ــی نی ــت ول ــاط هس    ارتب
زیربنایی در زمینه ی تربیت معلم وجود دارد. 
ــود دانش آموز  ــی که من خ ــته زمان در گذش

ــت می گفتند یک خانم معلم  بودم یادم هس
ــتان آخر کالس  ــد در کالس ــت بیای قرار اس
بنشیند، می دیدیم یک خانمی می آمد آخر 
ــت و معلم ما درس می داد.  کالس می نشس
ــؤال کردیم فهمیدیم که این ها  بعدها که س
کسانی هستند که دارند کارورزی می کنند. 
ــز تربیت معلم  ــی فارغ التحصیالن مراک یعن
ــینند و  ــا ننش ــوی کالس ه ــد ت ــا نمی رفتن ت

ــس چند معلم  ــیوه ی تدری درس دادن و ش
ــه این ها اجازه تدریس  ماهر را نمی دیدند ب
ــدم که حقوق  ــن معتق ــد. هم چنی نمی دادن
ــود و در مقابل کار  ــظ ش ــد حف ــان بای معلم
سنگینی که از آن ها می  خواهیم، باید کامًال 

تأمین باشند.

   آیا در کتاب های جدید به شأن و    آیا در کتاب های جدید به شأن و 
جایگاه معلم پرداخته اید؟

ــم حتی در  ــم پرداختی ــه معلم ه ــه، ب    بل
ــوم داشتیم گفتیم  ــه که در س دروس  مدرس
ــد بروید در  ــه راه بیندازی ــور در مدرس یک ت
ــه  ــانی در مدرس همه اتاق ها ببینید چه کس
ــند. مدیر، مربی  ــما زحمت می کش برای ش
ــتند که  ــه آدم اینجا هس ــت این  هم بهداش
ــاد بگیرید و  ــماها درس بخوانید و چیز ی ش
ــما چه وظیفه ای دارید. در  بنابراین حاال ش
ــأن معلم و عالقه مندی به معلم هم  مورد ش

صحبت کرده ایم.

   در مورد فعالیت های نقشه و    در مورد فعالیت های نقشه و 
کاربرگه ها و رویکردها صحبت کاربرگه ها و رویکردها صحبت کاربرگه ها و رویکردها صحبت 

کنید. این کاوشگری  ها با روندی که کنید. این کاوشگری  ها با روندی که کنید. این کاوشگری  ها با روندی که 
کتاب گفته است، چقدر بچه ها را کتاب گفته است، چقدر بچه ها را کتاب گفته است، چقدر بچه ها را 

درگیر می کند؟
ــده اند که  ــه ای تنظیم ش ــا به گون  درس ه
ــرار  ــور ق ــا را مح ــا آن فعالیت ه ــر معلم ه اگ
بدهند و کاربرگه ها را به خوبی انجام دهند، 
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را  ــس  تدریـ ــان  جـــری
می توانند هدایت کنند 
ــخنرانی  س روش  از  و 
ــا  م ــد.  بپرهیزن ــرف  ص
ــا،  بچه ه ــم  نمی خواهی
ــا  ــا فعالیت ه ــؤاالت ی س
در  را  ــا  تمــرین هـــ و 
جــــواب  درس  ــان  پایـ
در  ــد  ببرنـ ــا  ی ــد  بدهـن
ــد.  ــواب بدهن ــه ج خان
ــن کارها  ــیاری از ای بس
ــم در کالس  را می گویی
ــون  چ ــد.  بدهن ــام  انج
در  ــی  وقت ــوز  دانش آم
می کند  ــن  تمری کالس 
ــرای یادگیری  ــی آورد و ب ــت م چیزی به دس
ــد. مرحله ی بعدی این  آمادگی پیدا می کن
ــت که در واقع یک درس به قسمت های  اس
ــدام از  ــود که هر ک ــیم می ش مختلفی تقس
ــه ای دارد. معلم باید به جز  ــا پیش زمین آن ه
ــری را هم برای  ــای دیگ کالس، موقعیت ه
ــا را به  ــم کند. مثًال آن ه ــوزان فراه دانش آم
بازدید از محله و موزه و محیط های طبیعی 
ــت ببرد که البته آن هم  مثل کوه و دره و دش
ــودش را دارد.  ــول و روش های خاص خ اص
ــجد محله صحبت می کند  اگر راجع به مس
ــجد و در  ــواده بروند مس ــد بچه  ها با خان بای
ــجد همکاری کنند، در  یکی از کارهای مس
ــا از  ــکاری کنند ت ــت هم ــر هس ــه اگ مدرس
ــی بتوانند  ــکاری اجتماع ــن هم ــق ای طری
ــت  ــن صالحیت ها را یاد بگیرند. اینجاس ای
ــای  ــری در محیط ه یادگی ــم  ــه می گویی ک
ــی را باید معلم تدارک ببینند. اگر مدام  واقع
ــنده کند در  ــؤال و جواب بس ــد به س بخواه
دانش آموزش هیچ تغییری در اخالق و رفتار 

به وجود نمی آید.
ــم باید  ــه معل ــت ک ــن اس ــد ای ــه ی بع نکت
ــایل  ــوع از وس ــای متن ــر محیط ه ــالوه ب ع
ــاب فقط یک  ــتفاده کند. کت متنوع نیز اس
ــد. مثًال وقتی  ــرار می ده ــو در اختیار ق الگ
می خواهیم از تاریخ ایران بگوییم، در کتاب 
ــم بگنجانیم ولی  ــه عکس می توانی فقط س
ــت که می تواند اسالید و فیلم  این معلم اس

ــان بدهد. به هر حال باید از وسایل و از  نش
رسانه های مختلف هم استفاده کنند.

   پس با این شرایط کالس ها  هم    پس با این شرایط کالس ها  هم 
به فناوری های آموزشی مجهز به فناوری های آموزشی مجهز 

می شوند؟
ــتفاده کند،  ــر معلم بتواند از آن ها اس    اگ

خوب است.

   یعنی اگر این ها باشد شرایط    یعنی اگر این ها باشد شرایط 
تدریس بهتر می شود؟

ــود. در بازدیدی  ــه، خیلی بهتر می ش    بل
ــم کتاب  ــتیم معل ــه داش ــک مدرس ــه از ی ک
ــه  ــود و روی تخت ــرده ب ــاپ وارد ک را در لب ت
ــه را که در  ــمند ورق می زد یا یک نقش هوش
ــت روی  کتاب خیلی کوچک بود می توانس
ــان بدهد.  ــمند به وضوح نش تخته ی هوش
ــن امکانات  ــال تکنولوژی های نوی به هر ح
ــا این  ــد ام ــا می گذارن ــار م ــی در اختی خوب
ــی تخته  ــه اگر معلم ــت ک ــه این معنا نیس ب
هوشمند نداشته باشد، نتواند کاری انجام 
ــانه ها  دهد. معلم اگر بخواهد می تواند رس
ــرای اینکه  ــزاری فراهم کند ب ــایل و اب و وس

تدریسش بهتر باشد.

   سرفصل های درس هایی که وجود    سرفصل های درس هایی که وجود 
دارد نام ببرید. دارد نام ببرید. 

ــل اول،  ــل دارد: فص ــج فص ــاب پن    کت
ــهر من، روستای  محله ی ما؛ فصل دوم، ش
ــتا؛  ــهر و روس ــوم، پیداش ش ــن؛ فصل س م
فصل چهارم، سفری به شهرهای باستانی؛ 
فصل پنجم، کشور زیبای من و فصل ششم، 

ما ایرانی هستیم.

   حتمًا داستان آموزگار مریوانی    حتمًا داستان آموزگار مریوانی 
که موی سر خود را تراشید را که موی سر خود را تراشید را که موی سر خود را تراشید را 

شنیده اید؛ این کار در کدام دسته شنیده اید؛ این کار در کدام دسته 
درس مطالعات اجتماعی جا درس مطالعات اجتماعی جا درس مطالعات اجتماعی جا 

می گیرد؟
   ببینید در مطالعات اجتماعی مطالباتی 
ــازمان ها، گروه ها، نهادها و جامعه از  که س
این درس دارند خیلی زیاد و متنوع است. در 
ــش محدودی دارد.  عین حال کتاب گنجای

ــت، نمی توانیم به  چون موضوعات زیاد اس
بعضی از موضوعات هر سال بپردازیم. مثًال 
ــرح کردیم.  ــال مط ــه را پارس ما بحث مدرس
ــی ها را  ــه بحث همکالس ــاید همان جا ک ش
گفتیم عکس یک دانش آموزی را انداختیم 
که پایش را گچ گرفته و دست انداخته گردن 
ــی  ــی اش و آن همکالس ــی همکالس آن یک
ــد. در مورد همدلی آن  دارد کمکش می کن
ــه نظر من  ــن ب ــی اینچنی ــم و موضوعات معل
ــه کتاب نکنیم. معلم  همه چیز را منحصر ب
باید از عناصر و اجزای گوناگونی از بسته ی 
ــتفاده کند و به  ــن درس اس ــی در ای آموزش
ــرایط بومی و  ــا ش ــق ب ــالوه درس را منطب ع

محلی ارائه دهد.

   بسته ی آموزشی در تألیف و    بسته ی آموزشی در تألیف و 
مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم 

چه جایگاهی دارد؟
ــی و کاربرگه ها و کتاب  ــًال کتاب درس    فع
ــت و بقیه ی  ــده اس راهنمای معلم تولید ش
ــی باید به مرور زمان  ــته ی آموزش اجزای بس
ــوند ولی همان طور که گفتم معلم  تولید ش
ــی نقش  ــته ی آموزش هم اینجا در تولید بس
ــی را  ــته ی آموزش ــی از بس دارد، یعنی بخش
ــه باید  ــودش تولید می  کند. مدرس معلم خ
ــه با کتاب های  ــد. مثًال ما در رابط کمک کن
ــه های  ــه باید نقش ــارم در مدرس ــه ی چه پای
جغرافیایی و کره ی جغرافیایی داشته باشیم 
ــا را تهیه کند و  ــه آن ه ــت ک و مدیر ملزم اس

معلم هم باید این ها را از مدیر بخواهد.

   به طور کلی جایگاه کتاب درسی    به طور کلی جایگاه کتاب درسی 
مطالعات اجتماعی خودمان را در مطالعات اجتماعی خودمان را در 
سطح بین المللی چگونه ارزیابی سطح بین المللی چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ــا برنامه ی  ــگاه تطبیقی کتاب ی ــد ن از ُبع
ــورهای منطقه در  ــی در مقایسه با کش درس
ــا آنجایی  ــیار باالیی قرار داریم ت ــطح بس س
ــای منطقه را دیده ام. از نظر  که من کتاب ه
تکنیک های آموزشی، سازمان دهی محتوا 
ــت بهتری  ــا از کیفی ــای م ــاپ، کتاب ه و چ
ــورهای غربی هنوز  ــد، اما از کش برخوردارن

عقب تر هستیم.
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من و ماهان قصه ی مشترکی داشتیم!
به  و  بود  داده  تکیه  خانه اش  پنجره ی  لبه ی  به  محمدعلی 
منظره ی زیبای شهر که روبه رویش گسترده بود، نگاه می کرد. 
هم  روی  پلکان  مانند  که  شهر  مسکونی  خانه  های  از  نگاهش 
به خاطرات گذشته اش  را  او  و  َپر می کشید  بودند،  چیده شده 

پیوند می زد. 
امروز مشکل ماهان ذهنش را بدجوری به خود مشغول کرده 
بود و چهره ی مغموم او از خاطرش محو نمی شد. در همین فکر 
و خیال بود که بار دیگر مرغ بی قرار نگاهش از دامنه های مشرف 
دامنه های  از  عبور  با  و  گذشت  مریوان  مسکونی  خانه های  بر 
«دره کی»  زادگاهش،  روستای  به  آن  پیرامون  برف  از  پوشیده 
پر کشید. هنوز هم با یادآوری آن روزها تصاویر همیشه ماندگار 
روستا در ذهنش رژه می رفتند و او را به وجد می آوردند. حدود 
و  گوشه گیر  دانش آموز  و  بود  گذشته  روزها  آن  ا ز  سال  چهل 
خجالتِی آن سال ها، بعد از فراز و نشیب های فراوان در زندگی، 

آموزگار بچه های شهرش شده بود.
 دوباره تصویر ماهان رحیمی، دانش آموز کالس دوم، که این 
نقش  چشمانش  مقابل  در  نداشت،  خوشی  حال  اصًال  روزها 
خاطرات  و  تولد  محل  که  «دره کی»  پلکانی  روستای  بست. 
دوران کودکی او بود، در مسیر جاده ی اورامانات قرار داشت و 
و گردشگرانی که عزم سفر  تاکنون، مسافران  از همان سال ها 
می کردند.  گذر  روستا  این  از  داشتند  اورامانات  منطقه ی  به 
پذیرای  همیشه  مهمان نوازش  و  نجیب  مردمان  که  روستایی 
مختلف  فصل های  در  که  بودند  بسیاری  رهگذران  و  میهمانان 

سال، به خصوص بهار و تابستان به آن منطقه می آمدند. 
و  بود  بهار  فصل  بود.  دیروز  همین  انگار  پیش،  سال  چهل 
بوی  طبیعت  گشاده دستی  و  سرسبزی  با  کوچکش  روستای 

بهشت به خود گرفته بود اما محمدعلی حال خوشی نداشت. 
به  که  را می دید  روستا  مردم  و  بود  ایستاده  در حیاط مدرسه 
مسافران گذری، با مهربانی، نان و شیر و میوه تعارف می کردند. 
بودند. مردم روستا، همسایه ها،  برده  یاد  از  را  او  انگار همه  اما 
روی  را  مدرسه  فریادشان  و  سرو صدا  با  که  هم کالسی هایی 
غصه های  از  فارغ  که  معلمانی  حتی  و  بودند  گذاشته  سرشان 
محمدعلی دور هم جمع شده بودند و می گفتند و می خندیدند! 
آن  آمد  یادش  نداشت.  دوست  و  نمی دید  را  او  هیچ کس  انگار 
روزها از تنهایی اش خیلی غصه خورده بود و امروز دوباره بعد از 

چهل سال همان غصه ها به سراغش آمده بودند. 
پنجره را به آرامی بست و طول اطاق پذیرایی را برای چندمین 
تصویر  انداخت.  به خودش  آینه  در  دیگر  نگاهی  بار طی کرد. 
غمگین ماهان توی آینه بود. رویش را برگرداند. خواست برود که 

صدایی شنید.
- «آقا اجازه! آقا نرو. منو تنها نذار». ماشین اصالح را برداشت 
و شاسی آن را فشرد. اولین ردیف موهایش که بر زمین ریخت، 
اندکی آرام گرفت. حاال کنار تصویر او در آینه، چهره ی ماهان هم 

کم کم بازتر می شد و لحظاتی بعد هر دو با هم خندیدند.
فردای آن روز متن یک خبر در شبکه های خبری، رسانه های 
زمستان  در  ماهان  و  «من  کرد:  غوغا  مجازی  فضای  و  جمعی 
موهایمان  برسد،  راه  از  که  بهار  دارد.  حساسیت  مو  به  سرمان 
دوباره خواهند رویید و رشد خواهند کرد. کسانی که ماهان را 

دوست دارند تا آن موقع صبر کنند». 

در راه مریوان
ــتای برنامه ها ی تحولی  ــوزش ابتدایی در راس ــد آم مجله ی رش
آموزش و پرورش از چند سال قبل انتشار ویژه نامه هایی را  باعنوان 

گـــــــــــــــــــــزارش

محمد دشتی
عکس: احسان خدایی

تحول باید در نگاه معلمان 
اتفاق بیفتد!

قصه ی آموزگاری که واژه ی  معلمی را دوباره معنا کرد
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در  ــول»  تح ــا  ب ــو  «هم س
ــرار داده  ــود ق ــتور کار خ دس

ــت. در تدارک ویژه نامه ای برای  اس
پایه ی چهارم ابتدایی بود یم که تصمیم 

ــن خبر تهیه کنیم.  ــی هم از ای گرفتیم گزارش
ــردای آن روز با محمدعلی  ــدیم و ف راهی مریوان ش

ــده است،  محمدیان، که اکنون به چهره ای ملی تبدیل ش
ــاق افتاد.  ــاران اتف ــا در زیر ب ــه ی مالقات م ــم. لحظ ــدار کردی دی
ــزارش از اداره ی آموزش و پرورش  ــه ی گ ــرای تهی ــی که ب هنگام
ــدیم، با این آموزگار، که در مسیر رفتن  شهر مریوان خارج  می ش
ــان و آرام، مانند همان  ــم. او مهرب ــورد کردی ــه بود، برخ به مدرس

چهره ای که در رسانه ها دیده بودیم، با ما همراه شد. 

نقش معلم
اولین سؤالمان این بود: «چرا؟ آقای محمدیان چرا موهایتان را 

تراشیدید؟» و او پاسخ داد: 
«به خاطر نقش معلمی! شاگردم ماهان به دلیل ریزش موهایش 
که در اثر یک بیماری ناشناخته به سراغش آمد، مورد تمسخر 
بچه ها قرار گرفته بود و من باید برایش کاری می کردم. موهایم را 

زدم تا شکل ماهان شوم و بچه ها مسخره  اش نکنند». 
وجودش  اعماق  از  که  صادقانه  سخنان  این  شنیدن  با 
دانشمند،  معلم  حکمت آمیز  حرف های  یاد  به  برمی خاست، 

 زنده یاد دکتر علی اکبر شعاری نژاد، افتادیم که گفته بود: 
محرک،  آموزش،  متخصص  شامل  مهم  نقش  هفت  «معلم 
مدیر، رهبر، مشاور، مهندس محیط و سرمشق را بر عهده دارد 

که در مهم ترین آن ها یعنی نقش رهبری باید این گونه باشد: 
معلم موفق و مؤثر در نقش رهبر باید بتواند نیروی گروه را برای 
کمک به رشد و تکامل سالم فردی به کار گیرد. از معلم به عنوان 

رهبر گروه انتظار داریم:

داوری عــادل 
ـــــد، از داوری  باش
ــتاب زده پرهیز کند،  ش
ــار  خود معی و  ــور  خودمح
نباشد، احساساتی چون دشمنی 
و ناکامی را به سرعت نشانه  گیری کند، 
دوست و رازدار باشد، جانشین والدین بچه ها 
ــد  ــت را هدف قرار دهد. (رش ــد و محبت و موفقی باش
ــه این معلم  ــر ۱۳۹۱: ۱۷- ۱۶) و حقا ک ــی، مه ــوزش ابتدای آم

فداکار این گونه بود. 

دنیای ما و دنیای کودکان 
نظر محمدیان را در باره ی دنیای بزرگ ترها و کودکان می پرسیم، 

می گوید: 
از  پر  دنیایی  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  دنیایی  من  «به نظر 
هیاهو و جنگ و دعواست؛ دنیایی ماشینی که رفتارهای انسانی 
تشنه ی  نوعی  به  ما  همه ی  غریب اند.  آن  در  نوع دوستانه  و 
دارند.  بیشتری  نیاز  توجه  و  مهربانی  به  کودکان  و  محبتیم 
به نظرم، دلیل توجه مردم به کاری که برای ماهان انجام دادم این 

بود که این گونه رفتارها در جهان ما غریب است. 
و اما دنیای کودکان. از نگاه من، دنیای کودکان دنیای عجیبی 
است، اگر احساس بزرگی نکنیم و به طبیعت و فطرت خودمان 
اجازه دهیم دست نخورده بماند،  این دنیا، دنیای قشنگی است 
که لذت و شادمانی خاص خودش را دارد. متأسفانه در بسیاری 
آسیب ها  دیگر  و  جسمی  ناتوانی های  فقر،  بیماری،  موارد  از 
این دنیای قشنگ را خراب می کند. کودکان زیادی هستند که 
مثل ماهان از یک بیماری رنج می برند و اگر ما در این رنج و غم 

کنارشان نباشیم خیلی تنها خواهند ماند.»
سخنان این آموزگار سخت کوش آموزه های بیان شده در اسناد 
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را در مورد نقش  بنیادین آموزش و پرورش)  تحولی (سند تحول 
معلم به یادمان می آورد، آن جا که از نقش معلم ( مربی) به عنوان 
تعلیم و تربیت  فرایند  در  بصیر  و  امین  اسوه  ای  و  هدایت کننده 
تعلیم و تربیت  نظام  مأموریت های  تحقق  در  عنصر  مؤثرترین  و 

رسمی عمومی یاد کرده است (سند تحول بنیادین، ۱۳۹۱).

کودکی مشترک من و ماهان
او سپس در  خصوص محرومیت ها و غصه های دوران کودکی 

خود چنین می گوید: 
«من خود دردوران کودکی ام این غصه ها را تجربه کرده  ام و مزه ی 
آن ها را می دانم؛ مزه ی تلخ و آزاردهنده ای که زیر زبان احساس 
کودک  شاید  می کند.  سرگردان  و  حیران  را  او  و  می ماند  کودک 
بخواهد غم و غصه و تنهایی خودش را با کسی در میان بگذارد. 
شاید همه ی کودکان دوروبرش آن قدر غرق در بازی و فعالیت و 
بازیگوشی باشند که غصه و درد او را نبینند و یا حتی مسخره اش 
نیست. من  بازیگوش  و  و شیطان  آن ها شاد  کنند که چرا مثل 
پشت سر  بزرگ ترها  بی توجهی  غصه ی  با  را  کودکی  تنهایی  درد 
مرا در  تلخ  تجربه ی  و حاال نمی خواهم هیچ کودکی  گذاشته ام 

ذهن کوچک و حساسش بایگانی کند. 
 تحصیالت دوران ابتدایی را در روستای زادگاهم به نام «دره کی» در 
۳۵ کیلومتری مریوان گذراندم. در کودکی و دوران دبستان از نوعی 
معلولیت حرکتی رنج می بردم که مانع همراهی و هم داستانی من 
با دیگر کودکان و هم کالسی هایم می شد. اغلب به درخت گوشه ی 
حیاط و یا ستون پرچم مدرسه تکیه  می دادم و منتظر دست نوازشگر 
و مهربان بزرگ تری بودم که کمکم کند تا من هم مثل بچه های دیگر 
بدوم و فریاد شادمانی سر دهم اما آن دست بزرِگ مهربانی از من 
دریغ شد. شاید هم آن سال ها در ناخودآگاهم تصمیم گرفتم که 
اگر روزی کاری از دستم برآمد، از کمک به کسانی که نیاز به محبت 
و همراهی دارند دریغ نکنم. سال های زیادی گذشت و کودکی من 
هم در کوچه  پس کوچه های زندگی به خاطره ها پیوست اما پس از 
حدود چهل سال با دیدن گوشه گیری ها و غصه های ماهان دست 
بی موی  سر  نوازش  با  و  گرفتم  دوباره  را  کودکی ام  تلخ  احساس 

ماهان به کمک کودک درونم شتافتم. 
ماهان من بودم که معلمش او را دید و من و ماهان یکی شدیم 
و  شدند  جمع  ما  دور  ماهان  نباشد.  همکالسی های  تنها  او  تا 
سرهایشان را تراشیدند تا دیگر هیچ کس او را مسخره نکند. روزی 
دوستداران  همه ی  شد،   هم  مثل  سرمان  موی  ماهان  و  من  که 
کودکان در ایران به ما پیوستند و بعد هم با پیچیدن این خبر در 
دهکده ی کوچک جهانی، دنیا بیدار شد و تصمیم گرفت به دلیل 

این اتفاق خوب با کودکان مهربان تر باشد.» 

با باورهایمان زندگی می کنیم!
از او در باره ی باورهای درونی اش و رابطه ی آن ها با عملکردش 

در  خصوص ماهان می پرسیم؛ می گوید: 
رفتار ما زندگی ماهان را عوض کرد. کار من و هم کالسی هایش 
تظاهر و نقش بازی کردن نبود و از عمق وجودمان می خواستیم 
برای فرزند و هم کالسی خودمان کاری انجام دهیم، به همین 
دلیل، همین کار کوچک (تراشیدن موی سر) ماهان را به زندگی 

بازگرداند. 
زندگی ماهان از همان روز و با دیدن معلم و بچه هایی که به خاطر 
او موهایشان را زده بودند،  عوض شد. خانواده ی ماهان آن روزها 
بر سر  برای  برادر دیگری را می دیدند که دیگر اصراری  و  فرزند 
داشتن دائمی کالهش نداشت. در حیاط مدرسه هم گوشه های 
تنهایی و لحظه های حسرت ماهان دیگر جایی نداشتند و انگار او 
دوباره به زندگی بازگشته بود. بچه ی گوشه گیر و مغموم دیروز، به 
یکی از سرشناس ترین بچه های مدرسه تبدیل شده بود. اما این 
توجه و مهربانی به یک کودک، تنها در همان فضای مدرسه ی 
«شیخ شلتوت» شهرستان مریوان باقی نماند و رسانه های بدون 
مرز دنیای مجازی کار خودشان را کردند. من در وبالگم نوشتم: 
«سر من و ماهان به مو حساسیت دارد» و عکسی هم با ماهان و 
همکالسی هایش، که همه موهایشان را برای دل ماهان تراشیده 
بودند، بر روی شبکه ی اینترنت قرار دادم. بعد از آن این خبر که 
«معلم مریوانی برای خاطر دانش آموزش موهایش را تراشید!» در 
همه ی جهان پیچید و خوش بختانه با جلب توجه مسئوالن داخل 
محبت  از  دریچه ای  ماهان  بیماری  درمان  برای  اقدام  و  کشور 
ماهان،  هم  آن  از  پس  و  شد  گشوده  کودک  یک  بر  مهربانی  و 

خوش بختانه روز به روز حالش بهتر و شادتر و شاداب تر شد. 

دعوت نامه ای از وزیر
و  خبر های مربوط به من و ماهان خیلی زود همه جا پیچید 
به گوش مسئوالن آموزش و پرورش هم رسید. روزی که با دعوت 
فانی،  دکتر  آقای  با  و  آمدیم  تهران  به  آموزش و پرورش  وزارت 
وزیر محترم آموزش و پرورش گفت و گو کردیم، من برق شادمانی 
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دیروز  تا  که  او  دیدم.  ماهان  چشمان  در  را 
و  بود  گوشه گیر  و  خجالتی  دانش آموزی 
قرار  مدرسه  شیطان  بچه های  تمسخر  مورد 
آموزش و پرورش  وزیر  با  رو  در  رو  می گرفت، 
گفت و گو می کرد. آن روز با آقای دکتر فانی 
سمت  در  ایشان  خدمت  زمان  خاطرات  از 
ماهان  و  زدیم  حرف  کردستان  در  مدیرکلی 
و  غرور  احساس  البته  و  کنجکاوی  با  هم 

بزرگی در این صحبت ها شریک شد.
گمان  می رسد  اینجا  به  صحبت  وقتی 
«انطباق  موضوع  به  اشاره ای  می کنیم 
با  آموزش و پرورش  تحولی  اسناد  گزاره های 

باورهای درونی معلمان» بد نباشد؛ آن جا که در سند برنامه ی 
ملی جمهوری اسالمی ایران می خوانیم:

در  مهم  بسیار  نقشی  مؤلفه ها،  دیگر  کنار  در  مربی  و  «معلم 
عملیاتی کردن سند تحولی آموزش و پرورش بر عهده دارند. آن ها 
می کنند  تالش  پیوسته  دارند،  که  خطیری  وظیفه ی  براساس 
مبانی نظری، فلسفی و علمی خود را با باورهای درونی شان هم سو 
را تحقق بخشند»  برنامه ی درسی ملی  ارکان  و  و اهداف  سازند 
(رشد آموزش ابتدایی، ۱۳۹۲، هم سو با تحول۳، پی در پی ۱۳۴، 

مقاله ی جایگزینی کتاب درسی...).

جایگاه واقعی معلمان
از محمدیان می پرسیم: «شما در مدرسه و کالس چه مرجعیت 

ــتید؟»  ــی برای معلم قائل هس و جایگاه
ــی معلم این  ــن ویژگ ــد: «مهم تری می گوی
ــوزش نقش یک  ــت که برای دانش آم اس
ــته  ــل قبول را داش ــر قاب ــع و بزرگ ت مرج
ــاد دارم و  ــرف اعتق ــد. من به یک ح باش
ــا  ــم ب ــو و صحبت های ــه ی گفت و گ در هم
رسانه های داخلی و خارجی بر آن تأکید 
ــت که من جز  ــرده ام و آن حرف این اس ک

انجام وظیفه کاری انجام نداده ام.» 
ــوع  موض ــر  دیگ ــروز  ام ــه  خوش بختان
ــان و ماهان رحیمی  ــی محمدی محمدعل
ــس و  ــه ی مجال ــت و در هم ــرح نیس مط
گفت و گوها صحبت از انسانیت و مهربانی و ا  زخودگذشتگی یک 
ایرانی است که تصمیم گرفته است در راستای وظیفه ی معلمی 
خود به دانش آموزش کمک کند و برای شادی دل او و بازگرداندن 

سالمتی اش دست به هر کاری بزند. 
به نظر می رسد جان کالم این معلم مهربان خواسته یا ناخواسته 
دارد.  حوزه  این  اندیشمندان  نگاه  از  معلم  نقش  به  اشاره ای 
محمدرضا سرکار آرانی در این خصوص و به نقل از  آن گونه که 
صاحب نظران این حوزه می گوید: «در نظام آموزشی، آموزگار از 
اساسی ترین مؤلفه های تأثیر گذار در عرصه ی آموزش و یادگیری 
جان  آن ها  همه ی  به  که  است  معلم  تعبیری،  به  که  چرا  است، 
می بخشد و آن ها را اثربخش و سودبخش می کند. به تعبیر کین و 
گورل (۲۰۰۲) معلمان توانمند نقطه ی آغاز هر تحول آموزشی اند. 
وقتی معلمان از اثر گذاری باالیی بر خوردار باشند، دانش آموزان نیز 
به سطوح باالیی از دانش آکادمیک، انگیزه، استقالل و اعتماد به 

نفس دست خواهند یافت» (سرکارآرانی، ۱۳۸۹: ۴-۱۲).

مدرسه، خانه ی دوم بچه ها
اما  ندارد  پایانی  و فداکار  این معلم وظیفه شناس  با  صحبت هایمان 
به دلیل محدودیت صفحات مجله، از او می خواهیم به عنوان سخن پایانی 
از نقش مدرسه در  خصوص حمایت از دانش آموزان بگوید. وی با تأکید 
بر عناوین دروس دوره ی ابتدایی به خصوص کتاب تعلیمات اجتماعی 
مدرسه  و  خانه  متقابل  و  مهم  نقش  مورد  در  دبستان)  (چهارم  پایه 
می گوید: «مدرسه خانه ی دوم بچه هاست! (کتاب تعلیمات اجتماعی 
دومش  خانه ی  در  ماهان  اگر   (۱۱۴ -۱۱۵ دبستان، ۱۳۹۱:  چهارم 
مورد توجه قرار نمی گرفت، معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا می کرد. پس 
بیاییم به رغم همه ی مشکالت و سختی ها، به دلیل پذیرفتن مسئولیت 
بزرگ معلمی، در خانه ی دوم هم مانند خانه ی اولمان با کودکان مهربان 
باشیم. این گونه زندگی زیباتر خواهد شد. شک ندارم که همه ی معلمان 
کشورم دلسوز و فداکارند، به همین دلیل اعتقاد دارم برای تحول واقعی 
درآموزش و پرورش، تحول باید در نگاه معلمان اتفاق بیفتد  تا بتوانیم به 

تحول واقعی در آموزش و پرورش دست پیدا کنیم. ان شا ءالله».
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درك خلقت و تعظیم خالق
ویژگی های برنامه و کتاب درسی علوم تجربی 

اهداف کلی برنامه و کتاب
ــوم در برنامه ی  ــوزه ی یادگیری عل ــه از بیانیه ی ح ــداف برگرفت ــن اه ای
ــش انسان  ــت. در این بیانیه، علوم  تجربی حاصل کوش ــی ملی اس درس
ــتی و کشف فعل خداوند تعریف شده است.  برای درک واقعیت های هس
شناخت و استفاده ی مسئوالنه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی، 
ــبت به خالق متعال از طریق درک عظمت  ــازی برای تعظیم نس زمینه س
خلقت، تعمیق و تعادل در نگرش توحیدی و دست یابی به درک غایت مند 
از خلقت و همچنین برخورداری از سواد علمی فناورانه در بعد شخصی 
ــتگی های عقالنی، ایمانی، دانشی،  ــد و ارتقای شایس و اجتماعی و رش
ــطح زندگی فردی،  ــازنده در ارتقای س مهارتی و اخالقی و ایفای نقش س
ــی علوم  ــی، ملی و جهانی اهداف کلی مدنظر در برنامه ی درس خانوادگ
ــی علوم تجربی  ــداف اختصاصی برنامه ی درس ــند. برخی از اه می باش

پایه ی چهارم ابتدایی عبارتند از:
ــژه پیش بینی و  ــوم به وی ــای آموزش عل ــترش مهارت ه ــت و گس - تقوی

آزمایش از موقعیت های واقعی زندگی
ــبت به  ــی روزمره و تغییر نگرش نس ــش انرژی در زندگ ــنایی با نق - آش

مصرف درست آن
ــرات و کنترل  ــازی آن ها و تغیی ــته بندی مواد و جداس ــنایی با دس - آش

تغییرات مواد و ایجاد نگرش مثبت به مصرف بهینه 
- توجه به زیستگاه و نقش آن در زندگی و محیط زیست مطلوب

ــی به عنوان مواهب خداوندی و  ــنایی با زمین و منظومه ی شمس - آش
استفاده بهتر از آن ها

- آشنایی با اجزای بدن و نقش آن ها در زندگی و ایجاد زمینه برای تشکر 
و قدردانی از خداوند متعال

ــی علم و ابزار از طریق  ــه به فن آوری و نقش آن در تکامل تدریج - توج
برقراری ارتباط بین گذشته، حال و آینده

رویکردهای اجمالی برنامه درسی علوم
۱. رویکرد فطرت گرایی توحیدی

رویکرد اصلی در برنامه ی درسی علوم و برگرفته از برنامه ی درسی ملی، 
فطرت گرایی توحیدی است. انتخاب این رویکرد به معنای زمینه سازی 
ــوزان از طریق درك و اصالح  ــرت الهی دانش آم ــکوفایی فط الزم برای ش
مداوم موفقیت آنان به منظور دست یابی به مراتبی از حیات طیبه است. 
ــوی هدف گذاری، پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و  در الگ
ــوز با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت  چهار عرصه ی ارتباط دانش آم

به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا، تبیین و تدوین می شوند.

۲. رویکرد زمینه محور
اغلب مفاهیم علوم در همه ی دنیا تقریبًا ثابت است. آن چیزی که علوم 
ــد و به زندگی واقعی نزدیك می سازد، بستر و زمینه ای  را توسعه می بخش

است که علوم در آن آموزش داده می شوند. 
در کتاب های قبلی علوم سه حیطه ی دانش، مهارت و نگرش به صورت 
ــت، ولی در کتاب های تازه تألیف علوم، این  مجزا مورد توجه قرار می گرف
ــان گران قدر قرار گیرند. به  ــوارد به صورت تلفیقی باید مورد توجه معلم م
ــارم ابتدایی همانند علوم پایه ی  ــن دلیل، در کتاب جدید علوم چه همی
اول، دوم و سوم تالش شده است که طراحی محتوا به جای موضوع محور 
ــود. یعنی موضوع انتخابی در یك زمینه ی  به صورت زمینه محور انجام ش
ــده  اجتماعی و مرتبط با زندگی روزمره ی دانش آموز پردازش و تدوین ش
ــت. در رویکرد زمینه محور، آموزش مفاهیم علمی در زمینه ی زندگی  اس
روزمره ی فراگیران اصل قرار می گیرد و با همین راهبرد است که یادگیری 

جذاب تر می شود.
رویکرد زمینه محور بر این واقعیت تأکید دارد که یادگیری با شخصیت و 
احساساتی که فراگیر از خود نشان می دهد، ارتباط دارد. در این فرایند، 

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

اشـــاره
۹۴برنامه ی درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی ۹۴برنامه ی درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی برای سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از نظر اهداف، رویکرد، روش تدریس و شیوه ی 
ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و همچنین اهداف تفصیلی هر درس در راستای انطباق با برنامه درسی ملی و به ویژه بیانیه ی حوزه ی یادگیری و 
تربیت علوم تجربی پایه گذاری شده است. در طراحی و تدوین این کتاب تالش شده است تا ساحت های شش گانه و اصول یازده گانه ی ناظر بر 
طراحی برنامه های درسی و تربیتی و شایستگی های پایه  ی اخذ شده از برنامه ی  درسی ملی مورد توجه قرار گیرد. در این فرصت به اختصار به 
برخی ویژگی های برنامه درسی و کتاب درسی علوم تجربی پایه ی چهارم ابتدایی می پردازیم. الزم به یادآوری است این کتاب در سال تحصیلی 

۹۴-۱۳۹۳ اجرای آزمایشی خواهد شد.

دوست محمد سمیعی
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ــت می آید. تجربه های یادگیری از تعامل فراگیر با محیط یادگیری به دس

۳. اهداف پیامدمحور
ــه  ــداف علوم که قبًال به طور مجزا در س ــی جدید، اه ــه ی درس در برنام
ــروری مطرح  ــا و نگرش های ض ــتنی ها، مهارت ه ــب دانس حیطه ی کس
بودند، به صورت یك پارچه و در قالب شایستگی  تبیین شده اند. این شکل 
از بیان اهداف، نیازمند آن است که دانش آموزان بتوانند آموخته های خود 
ــه کار گیرند و آن ها را به  را به صورت معنادار ب
موقعیت جدید انتقال دهند. اهداف 
ــل نتایجی  ــور در اص پیامدمح
ــار می رود  ــتند که انتظ هس
ــس از نوعی  دانش آموزان پ
درگیر شدن با فعالیت های 
ــود را  ــری، توانایی  خ یادگی
ــده در  ــب ش ــش کس در دان
ــد  جدی ــای  موقعیت ه
ــان دهند. بیان  نش

ــکان را  ــری این ام ــب پیامدهای یادگی ــی در قال ــه ی درس ــداف برنام اه
ــوند و عملکرد  ــوزش و ارزش یابی تلفیق ش ــه فرایند آم ــم می کند ک فراه
دانش آموزان با توجه به دانش و تجربیات آنان در سطوح مختلف ارزیابی 
ــطوح عملکردی قابل  ــه کمك مالك ها و س ــود. پیامدهای یادگیری ب ش
سنجش اند. این پیامدها در عین انعطاف باید کامًال واضح و شفاف نوشته 
شوند، یعنی هر یك از اهداف به طور دقیق مشخص کند چه عملکردی را 

از دانش آموزان انتظار دارد.

۴. بسته ی آموزشی به جای کتاب درسی تنها
از سه سال قبل گروه علوم به جای کتاب درسی، تولید بسته ی آموزشی 
را مدنظر قرار داده است. در این راستا دانش آموزان در کنار کتاب درسی، 
ــی، نرم افزار و کتاب کار دارند. آموزگار نیز فیلم روش تدریس  فیلم آموزش
ــان می دهند که  ــاب راهنمای معلم را در اختیار دارد. ارزیابی ها نش و کت
ــی دانش آموزان محیط های  ــتقبال می کنند. وقت ــدارس از این کار اس م
ــود  ــه می کنند، آموزش تقویت می ش ــری را هم زمان تجرب ــوع یادگی متن
ــرار می دهند. ــتفاده ق ــی را مورد اس ــانه های آموزش و آنان تلفیقی از رس

ــان در دوره های  ــای تدریس و کتاب راهنمای معلم، هم زم فیلم راهنم
آموزشی کشوری، استانی و منطقه ای در اختیار آموزگاران گران قدر قرار 
ــتانی، مؤلفان رو در  خواهد گرفت. عالوه بر این، از طریق بازدیدهای اس
رو با آموزگاران، مشکالت را بررسی و به سؤال های آن ها پاسخ می گویند. 
هم چنین از طریق سایت پشتیبان، پیامک و تلفن گروه مؤلفان پاسخ گوی 

همکاران گرامی هستند.

روش تدریس
ــه تبع آن تألیف  ــی علوم و ب ــا عنایت به تغییر رویکرد برنامه های درس ب
ــای آموزش  ــود به ج ــی علوم، به همکاران توصیه می ش ــای درس کتاب ه
ــوزش زمینه محور  ــت، آم ــخنرانی اس موضوع محور که مبتنی بر روش س
ــد و هدف اصلی را بر  ــای راهبردهای یاددهی- یادگیری قرار دهن را مبن
ــط دانش آموزان در محیط     های  ــت اول توس ــت آوردن تجربه ی دس به دس

واقعی قرار دهند.
ــوزان را در  ــرای تجربه اندوزی، باید دانش آم ب
ــارکت دهیم. مشارکت بدون  فعالیت ها مش

ــود. اگر قرار  ــت فراهم نمی ش مالکی

ــنهاد  ــور، هر فعالیتی که پیش ــوزش زمینه مح ــه به ویژگی آم با توج
می شود باید دارای ویژگی های زیر باشد:

ــد انرژی،  ــد (مانن ــی روزمره ی دانش آموز باش ــاط با زندگ ۱. در ارتب
محیط زیست، مشکل کم آبی). 

۲. قابل تجربه و آزمایش باشد (باعث کسب تجربه ی دست اول شود).
۳. کاربرد داشته باشد (میان تئوری و عمل رابطه برقرار کند).

ــویق کند (یادگیری  ــا حد امکان، دانش آموز را به کارگروهی تش ۴. ت
مشارکتی).

ــا را در  ــتفاده کند (آموخته ه ــی اس ــا در زندگ ــج آموخته ه ۵. از نتای
موقعیت های جدید به کار گیرد).

ــنهاد  ــور، هر فعالیتی که پیش ــوزش زمینه مح ــه به ویژگی آم با توج
می شود باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱
محیط زیست، مشکل کم آبی). 

۲
۳
۴

مشارکتی).
۵

موقعیت های جدید به کار گیرد).
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ــت دانش آموزان  ــد، ممکن اس ــی به صورت نمایشی باش ــد آزمایش باش
ــرکت کنند، احساس مالکیت  باور نکنند، ولی اگر خود بچه ها در آن ش
ــود در تدریس موارد زیر  ــنهاد می ش خواهند کرد. به همین منظور پیش

مورد توجه قرار گیرد.
ــط در موقعیت های واقعی  ــع و رواب ــا و وقای ــیر پدیده ه ۱. درک و تفس

زندگی
ــگری و درک روابط علت  ۲. تقویت انگیزه دانش آموزان از طریق کاوش

و معلولی
۳. ایجاد فرصت الزم برای پیوند نظر و عمل و تلفیق دانش و تجربه

ــت اطالعات و  ــع آوری و انباش ــش، جم ــام آزمای ــی و انج ۴. پیش بین
سازمان دهی نوآورانه آن ها

۵. تولید علم از طریق مشارکت دانش آموزان در تولید مفهوم
ــگاه،  ــری (کالس، آزمایش ــوع یادگی ــای متن ــتفاده از محیط ه ۶. اس
گردش علمی و...) به منظور تعامل مؤثر دانش آموزان با معلم و همساالن 

به صورت تجویزی و نیمه تجویزی 

شیوه ی ارزش یابی پیشرفت تحصیلی
ــی و رویکرد  ــرفت تحصیل ــول حاکم بر ارزش یابی پیش ــه به اص باتوج
ــرفت  ــه ی ارزش یابی پیش ــور در زمین ــوزش زمینه مح ــور و آم پیامدمح

تحصیلی موارد زیر مدنظر است:
ــطوح عملکردی و در چهارچوب  ــاس مدارک و س ۱. ارزش یابی براس

اهداف پیامدمحور انجام شود.
ــده ی مهارت های ذهنی  ــی فعالیت ها دربرگیرن ــه برخ ۲. از آنجایی ک
فرایندی و عملی می باشند، عملکرد دانش آموز در حین آموزش و انجام 

فعالیت باید مورد توجه آموزگاران قرار گیرد.
۳. باتوجه به محیط های متنوع یادگیری برای آموزش علوم معلم باید 
دانش آموزان را در موقعیت های مختلف ارزیابی و نتایج را با هم تلفیق نمایند.

ــکاران قرار  ــود ارزیابی باید مدنظر هم ــوزان به خ ــویق دانش آم ۴. تش
ــارکت  گیرد. از آنجایی که دانش آموزان در انجام فعالیت های متنوع مش
ــورد ارزیابی قرار  ــد توانمندی خود را م ــس از انجام فعالیت بای ــد، پ دارن
ــه ی ارتقای همه جانبه  ــری در روش و منش خود زمین ــا بازنگ ــد و ب دهن

خویش را فراهم آورند.
ــؤاالت  ــود از طرح س ــی کتبی به معلمان توصیه می ش ۵. در ارزش یاب

حافظه محور که با رویکرد کتاب همخوانی ندارد، پرهیز نمایند.

ویژگی های عمومی کتاب علوم چهارم ابتدایی
ــوم  ــد کتاب های علوم اول، دوم و س ــاب علوم چهارم ابتدایی مانن کت

شامل ۱۴ درس به شرح زیر است:
* زنگ علوم (پیش بینی، آزمایش، نتیجه گیری)

ــازی  ــواع مخلوط ها، روش های جداس ــوط (مفهوم مخلوط، ان * مخل
اجزای مخلوط ها)

* تغییر در مواد (تغییرهایی که جنس ماده تغییر می کند، تغییرهایی 
که جنس ماده تغییر نمی کند، تغییرهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، 

تغییرهایی که انسان در آن ها دخالت دارد یا دخالت ندارد)
ــکل های مختلف انرژی، منابع مختلف  * انرژی در خانه ی ما (۱) (ش

انرژی، خورشید منبع بزرگ انرژی)
ــرژی الکتریکی، انرژی گرمایی و منابع  ــرژی در خانه ی ما (۲) (ان * ان

آن ها)
ــره ی غذایی و  ــتم، زنجی ــتگاه (عوامل زنده و غیرزنده اکوسیس * زیس

وابستگی موجودات به یکدیگر)
ــه، دانه دار و  ــان تک لپه و دولپ ــاه (گل، میوه، دانه، گیاه ــش گی * روی

بی دانه، اجزای تشکیل دهنده گل)
* پیش بینی کنیم و بسازیم (دست ورزی در زمینه ی ساخت وسایل)

ــایر  ــر آهن ربا با س ــذب در دو س ــه ج ــی (مقایس ــت آهن ربای * خاصی
بخش ها، کاربرد آهن ربا در زندگی)

* سفر در روی زمین (باران و اندازه گیری آن، سیل و خسارت های آن، 
رود و تغییرات زمین)

* فراتر از زمین (منظومه ی شمسی، سیارات و خورشید و روابط آن ها)
ــکل، ساختار و پوشش آن ها، حفاظت  ــخت (بی مهرگان، ش * نرم و س

انسان از جانداران)
* بدن من (تغذیه، انتقال مواد و دفع مواد زاید، حفظ سالمت بدن)

ــته و حال و پیش بینی  ــایل نقلیه در گذش ــته تا آینده (وس * از گذش
آن در آینده)

ــته تا آینده» بیشتر بر  ــازیم» و «از گذش درس های «زنگ علوم»، «بس
ــتوار است. انتظار می رود همکاران در این  رویکرد مهارتی و نگرشی اس
ــه علوم و  ــبت ب ــارت و تغییر نگرش مثبت نس ــر افزایش مه ــه درس ب س

تأثیرات آن برای بهبود زندگی بیشتر تأکید داشته باشند.

ویژگی های عمومی دروس
هر درس دارای تصویر عنوانی برای ایجاد انگیزه است و محتوای درس 
ــع آوری اطالعات»،  ــتفاده از عبارت های «گفت وگو کنید»، «جم با اس
ــگفتی های  ــی»، «ش ــه ی تاریخ ــش»، «نکت ــد»، «آزمای ــه کنی «مقایس
آفرینش»، «هشدار و ایمنی»، «کار در منزل»، «علم و زندگی» و «توجه 
به رویکرد فرهنگی، تربیتی» از حالت یك نواختی خارج شده و بستری 
ــت.  ــال، تفکرمحور و خالق فراهم کرده اس ــب را برای آموزش فع مناس
ــه درس ها از نظر موضوعی متفاوت اند، اما از نظر  به عبارت دیگر، گرچ
ــی از آن ها به  ــد که به برخ ــترکی برخوردارن ــاختار از ویژگی های مش س

اختصار اشاره می شود.
ــتگاه فکر: برای تقویت باور به هدفمندی خلقت، ارزشمندی  ● ایس
ــب موضوع و  مخلوقات و درك قوانین و زیبایی جهان آفرینش، به تناس
ــده است تا با  ــگفتی های آفرینش آورده ش محتوا، مطالبی با عنوان ش
ــت، زمینه ی تقویت بنیان های  ــردن نمادین برخی از آثار خلق مطرح ک
ــه  ــی ب ــانه های بیرون ــا از نش ــود و آن ه ــم ش ــوزان فراه ــری دانش آم فک
ــود، قدرت و عظمت  ــند و در خلقت جهان و خ ــای درونی برس ویژگی ه

خدای قادر متعال را دریابند.
ــای دینی و به  ــت به اهمیت ارزش ه ــم دینی: با عنای ــوم و تعالی ● عل
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ــوان علوم و  ــی، مطالبی با عن ــودن حجم کتاب درس ــاظ محدود ب لح
ــده است  تعالیم دینی در کتاب راهنمای معلم برای هر درس آورده ش
تا نکات کاربردی و مصداقی که برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول 
ــت، در  ــن(ع) و توصیه های بزرگان اس ــه ی معصومی ــرم (ص) و ائم اک
ــرایط از این پشتوانه ی  ــب ش اختیار معلم قرار گیرد و او بتواند به تناس

علمی و حیات بخش دینی استفاده کند.
ــی مرتبط با  ــا طرح مطالب علم ــی: در این عنوان ب ــم و زندگ ● عل
ــده است تا رابطه ی میان دانش آموز و زندگی  زندگی روزمره، تالش ش
ــود و  ــان داده ش ــان نش ــد علم بر بهبود کیفیت زندگی انس و تأثیر رش
ــیله دانش آموزان به ضرورت علم آموزی پی ببرند و تأثیر آن را  بدین وس

در بهبود زندگی خود و دیگران احساس کنند.
● جمع آوری اطالعات، پژوهش و تهیه ی گزارش: در این قسمت ها 
ــراف، زمینه ی  ــره و محیط اط ــی از زندگی روزم ــا آوردن فعالیت های ب

تقویت برخی مهارت های فرایندی فراهم شده است.
● نکته های تاریخی: در این نکته ها ضمن بیان برخی موارد، تقویت 
ــالمی  خودباوری، ارج نهادن به میراث فرهنگی، فرهنگ و هویت اس

مدنظر قرار دارد.
● آزمایش کنید و هشدار: علوم تجربی با تجربه های آزمایشگاهی 
همراه است. آوردن آزمایش های متنوع و مرتبط و بیان هشدارها در جهت 
تربیت دانش آموزاِن توانمندی است که پا به عرصه ی عمل گذاشته اند 
ــز توجه دارند. ــتمر به نکات ایمنی نی ــن راه، ضمن حرکت مس و در ای

ــده است تا  ــه و کار در منزل: در این بخش تالش ش ● کار در مدرس
ــی محدود و منحصر به مدرسه نشود و گستره ی آن در  فعالیت آموزش

محیط خارج از مدرسه از جمله خانه، استمرار یابد.

انتظارات از آموزگاران گران قدر
ــی ملی  ــی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درس علوم تجربی یک
است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی، کوشش انسان 
ــف فعل خداوند تعریف شده است.  برای درك واقعیت های خلقت و کش
ــئوالنه از طبیعت به مثابه   ــتفاده ی مس ــناخت و اس ــتا، ش در همین راس
ــن از آن برای  ــم، آبادانی و آموخت ــت الهی با هدف تکری ــی از خلق بخش
ــطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی و  ــازنده در ارتقای س ایفای نقش س
ــود. به همین دلیل،  ــی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می ش جهان
همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط 
ــب علم مفید،  ــی و به عبارتی کس ــی و زندگی واقع ــن آموزه های علم بی
سودمند و هدف دار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکر و خالق 
پرورش دهد، در سازمان دهی محتوا و آموزش باید مورد توجه قرار گیرد.
ــتای تحقق این اهداف و هم سوسازی این حوزه با  برای حرکت در راس
برنامه ی درسی ملی، توجه همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می کنیم:
ــت که به آسانی می تواند میان چهار عرصه  ــی اس ● درس علوم، درس
ــجم، منطقی و  ــق، خلقت و خالق متعال ارتباطی منس ــی خود، خل یعن

معنادار به وجود آورد.

● کالس علوم، فضایی شاد و پرجنب وجوش است که مشاهده، تجربه، 
ــی در آن جریان  ــکاری گروه ــر و هم ــو، تفکر، اظهارنظ ــش، گفت وگ آزمای
ــنیدن تبدیل کرد. ــتن و ش ــاکت نشس ــه محلی برای س ــد آن را ب دارد و نبای

● کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آن چه در 
عمل باید انجام شود. نباید آن را به منبعی برای تصویرخوانی تبدیل کرد.

ــری (طراح  ــد یادگی ــاره ی فراین ــم تصمیم گیرنده درب ــوم، ه ــم عل ● معل
آموزشی) است و هم راهنمای یادگیری دانش آموزان.

ــه به منابع یادگیری هم چون کتاب  ● پیش از تدریس هر درس، همیش
ــی معلمان، مانند فیلم و نرم افزار  ــانه های آموزش راهنمای معلم و دیگر رس
ــمار  ــه کنید. یادگیری از همکاران نیز یك منبع یادگیری مفید به ش مراجع

می آید.
● هر درس علوم پیرامون یك زمینه ی یادگیری شکل می گیرد و فرصتی 
را فراهم می کند تا دانش آموزان «شایستگی یاد گرفتن» را کسب کنند. این 

فرصت های یادگیری را به پرسش و پاسخ های حافظه مدار تبدیل نکنید.
● به هدف های اصلی هر درس توجه داشته باشید.

● در تدریس علوم، به همراه کتاب درسی، تا حد امکان از مواد آموزشی 
ــره بگیرید. اگر نمایش  ــی و کتاب کار به ــر مانند فیلم، نرم افزار آموزش دیگ
ــت، در فضای دیگری این امکان  فیلم های علوم در کالس امکان پذیر نیس

را به وجود آورید.
● در فعالیت های علوم، فعالیت فردی و فعالیت گروهی را بگنجانید.

● محیط یادگیری علوم را متنوع کنید. گاهی کالس را به بیرون ببرید و 
گاهی بیرون را به کالس بیاورید!

● در ارزش یابی علوم زمان خاصی وجود ندارد. تمامی لحظه های کالس 
ــوق  ــاهده ی رفتار و عملکرد دانش آموز و س ــبی برای مش علوم، زمان مناس
دادن او به سمت یادگیری بهتر است. این پیام اصلی رویکرد «ارزش یابی در 

خدمت یادگیری است» را مدنظر داشته باشید.
ــوم با همدلی،  ــرای طرح جدید آموزش عل ــوزگاران در اج ــران و آم ● مدی
ــازنده و پیش برنده را  ــتیبانی از یك دیگر می توانند فضایی س همکاری و پش

در مدرسه به وجود آورند.
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برگه های سیاره هابرگه های سیاره هابرگه های سیاره ها

- نحوه ی تعامل:- نحوه ی تعامل:- نحوه ی تعامل:
ــر یک در  ــک آموزگار ه ــوزان به کم ــر یک در دانش آم ــک آموزگار ه ــوزان به کم ــر یک در دانش آم ــک آموزگار ه ــوزان به کم دانش آم
ــیاره ظاهر می شوند و اطالعاتی  ــیاره ظاهر می شوند و اطالعاتی نقش یک س نقش یک س

در حد ابتدایی دارند.

- ارزش یابی تشخیصی:- ارزش یابی تشخیصی:- ارزش یابی تشخیصی:- ارزش یابی تشخیصی:
الف) شب و روز چگونه به وجود می آید؟ پس الف) شب و روز چگونه به وجود می آید؟ پس الف) شب و روز چگونه به وجود می آید؟ پس الف) شب و روز چگونه به وجود می آید؟ پس 

زمین یک سیاره است؟زمین یک سیاره است؟زمین یک سیاره است؟زمین یک سیاره است؟
ب) نام چند سیاره را بگویید.ب) نام چند سیاره را بگویید.ب) نام چند سیاره را بگویید.ب) نام چند سیاره را بگویید.

- مراحل تدریس:
الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس الف) ایجاد انگیــزه برای تدریس 

این فصلاین فصل

ــما تا به  ــت ش ــما تا به دانش آموزان عزیز، ممکن اس ــت ش ــما تا به دانش آموزان عزیز، ممکن اس ــت ش ــما تا به دانش آموزان عزیز، ممکن اس ــت ش دانش آموزان عزیز، ممکن اس
ــید. در  ــفرهای گوناگونی رفته باش ــال به س ــید. در ح ــفرهای گوناگونی رفته باش ــال به س ــید. در ح ــفرهای گوناگونی رفته باش ــال به س ح
ــت بخواهید به  ــالت نوروز هم ممکن اس ــت بخواهید به تعطی ــالت نوروز هم ممکن اس ــت بخواهید به تعطی ــالت نوروز هم ممکن اس ــت بخواهید به تعطی ــالت نوروز هم ممکن اس تعطی
مکان های مختلفی بروید اما امروز می خواهیم مکان های مختلفی بروید اما امروز می خواهیم مکان های مختلفی بروید اما امروز می خواهیم مکان های مختلفی بروید اما امروز می خواهیم 
به سفری برویم که شما در خواب هم ندیده اید. به سفری برویم که شما در خواب هم ندیده اید. به سفری برویم که شما در خواب هم ندیده اید. به سفری برویم که شما در خواب هم ندیده اید. 
پس آماده باشید. در طول سفر باید چشم های پس آماده باشید. در طول سفر باید چشم های پس آماده باشید. در طول سفر باید چشم های پس آماده باشید. در طول سفر باید چشم های 
خود را ببندید و صحبت نکنید. فقط قرار است خود را ببندید و صحبت نکنید. فقط قرار است خود را ببندید و صحبت نکنید. فقط قرار است 
ــی را برعهده بگیرید که  ــفر نقش های ــی را برعهده بگیرید که در این س ــفر نقش های ــی را برعهده بگیرید که در این س ــفر نقش های در این س

درباره ی آن ها به شما خبر می دهم.درباره ی آن ها به شما خبر می دهم.درباره ی آن ها به شما خبر می دهم.

- ارائه ی درس:
ــز، حاال عمیق و آرام  خب، دانش آموزان عزی
نفس بکشید. در کنار ما یک سفینه ی فضایی 
ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با  ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با اس ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با اس ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با اس اس
ــوار شویم. مقصد ما منظومه ی شمسی  ــوار شویم. مقصد ما منظومه ی شمسی هم س ــوار شویم. مقصد ما منظومه ی شمسی هم س ــوار شویم. مقصد ما منظومه ی شمسی هم س هم س
ــتی، بچه ها «منظومه ی شمسی»  ــت. راس ــتی، بچه ها «منظومه ی شمسی» اس ــت. راس ــتی، بچه ها «منظومه ی شمسی» اس ــت. راس ــتی، بچه ها «منظومه ی شمسی» اس ــت. راس اس
ــمس  ــا می گوید: «آقا، ش ــه؟ علیرض ــمس یعنی چ ــا می گوید: «آقا، ش ــه؟ علیرض ــمس یعنی چ ــا می گوید: «آقا، ش ــه؟ علیرض ــمس یعنی چ ــا می گوید: «آقا، ش ــه؟ علیرض ــمس یعنی چ ــا می گوید: «آقا، ش ــه؟ علیرض یعنی چ
ــید. منظومه نیز از نظم می آید.»  ــید. منظومه نیز از نظم می آید.» یعنی خورش ــید. منظومه نیز از نظم می آید.» یعنی خورش ــید. منظومه نیز از نظم می آید.» یعنی خورش یعنی خورش
ــت  ــوزگار می گوید: «بله، علیرضا درس ــد آم ــت بع ــوزگار می گوید: «بله، علیرضا درس ــد آم ــت بع ــوزگار می گوید: «بله، علیرضا درس ــد آم ــت بع ــوزگار می گوید: «بله، علیرضا درس ــد آم بع
ــم تصویری  ــن هنگام معل ــرد.» در ای ــاره ک ــم تصویری اش ــن هنگام معل ــرد.» در ای ــاره ک ــم تصویری اش ــن هنگام معل ــرد.» در ای ــاره ک ــم تصویری اش ــن هنگام معل ــرد.» در ای ــاره ک اش
ــان و  ــه بچه ها نش ــی را ب ــه ی شمس ــان و از منظوم ــه بچه ها نش ــی را ب ــه ی شمس ــان و از منظوم ــه بچه ها نش ــی را ب ــه ی شمس ــان و از منظوم ــه بچه ها نش ــی را ب ــه ی شمس از منظوم
ــی می دهد و می گوید:  ــی می دهد و می گوید: درباره ی آن توضیحات ــی می دهد و می گوید: درباره ی آن توضیحات ــی می دهد و می گوید: درباره ی آن توضیحات درباره ی آن توضیحات
ــید حرف زد،  ــید حرف زد، «حاال که علیرضا در مورد خورش ــید حرف زد، «حاال که علیرضا در مورد خورش ــید حرف زد، «حاال که علیرضا در مورد خورش «حاال که علیرضا در مورد خورش
در نمایش ما نقش خورشید را بازی می کند».

آموزگار می گوید: «بچه ها به نظر شما اولین آموزگار می گوید: «بچه ها به نظر شما اولین آموزگار می گوید: «بچه ها به نظر شما اولین آموزگار می گوید: «بچه ها به نظر شما اولین 
ــن  ــت؟» محمدامی ــن کجاس ــایه ی زمی ــن همس ــت؟» محمدامی ــن کجاس ــایه ی زمی ــن همس ــت؟» محمدامی ــن کجاس ــایه ی زمی ــن همس ــت؟» محمدامی ــن کجاس ــایه ی زمی همس
می گوید: «به نظر من ماه. چرا؟ چون ما آن را با می گوید: «به نظر من ماه. چرا؟ چون ما آن را با می گوید: «به نظر من ماه. چرا؟ چون ما آن را با می گوید: «به نظر من ماه. چرا؟ چون ما آن را با 
چشم می بینیم.» محمدطاها می گوید: «آقا، 

- ارائه ی درس:
ــز، حاال عمیق و آرام  خب، دانش آموزان عزی
نفس بکشید. در کنار ما یک سفینه ی فضایی 
ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با  اس
ــوار شویم. مقصد ما منظومه ی شمسی  هم س

- ارائه ی درس:
ــز، حاال عمیق و آرام  خب، دانش آموزان عزی
نفس بکشید. در کنار ما یک سفینه ی فضایی 
ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با  اس

- ارائه ی درس:
ــز، حاال عمیق و آرام  خب، دانش آموزان عزی
نفس بکشید. در کنار ما یک سفینه ی فضایی 
ــت که می خواهیم سوار آن شویم. بیایید با  اس

ــز، حاال عمیق و آرام  خب، دانش آموزان عزی
نفس بکشید. در کنار ما یک سفینه ی فضایی 
ــز، حاال عمیق و آرام  ــز، حاال عمیق و آرام خب، دانش آموزان عزی خب، دانش آموزان عزی

طرح درس علومطرح درس علومطرح درس علومطرح درس علوم
زمین و همسایه های آنزمین و همسایه های آنزمین و همسایه های آنزمین و همسایه های آن

راهنمــــــــــای معـــــــــــلم

مجید رجبیمجید رجبیمجید رجبیمجید رجبی
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ــیله ی دیگری به نام تلسکوپ  ما یک بار با وس
ــد: «بچه ها  ــم.» معلم می گوی ــاه را دیدی ــد: «بچه ها هم م ــم.» معلم می گوی ــاه را دیدی ــد: «بچه ها هم م ــم.» معلم می گوی ــاه را دیدی ــد: «بچه ها هم م ــم.» معلم می گوی ــاه را دیدی هم م
ــت؟» محمدطاها  ــکوپ چیس ــد تلس ــت؟» محمدطاها می دانی ــکوپ چیس ــد تلس ــت؟» محمدطاها می دانی ــکوپ چیس ــد تلس ــت؟» محمدطاها می دانی ــکوپ چیس ــد تلس می دانی
ــکوپ».  ــبیه میکروس ــزی ش ــد: «چی ــکوپ». می گوی ــبیه میکروس ــزی ش ــد: «چی می گوی
ــکوپ  ــه، ما با میکروس ــوزگار می گوید: «بل ــکوپ آم ــه، ما با میکروس ــوزگار می گوید: «بل آم
ــکوپ  ــا با تلس ــم ام ــز را می بینی ــای ری ــکوپ چیزه ــا با تلس ــم ام ــز را می بینی ــای ری ــکوپ چیزه ــا با تلس ــم ام ــز را می بینی ــای ری ــکوپ چیزه ــا با تلس ــم ام ــز را می بینی ــای ری چیزه
مکان های دور را می بینیم.» بعد معلم بچه ها را مکان های دور را می بینیم.» بعد معلم بچه ها را مکان های دور را می بینیم.» بعد معلم بچه ها را مکان های دور را می بینیم.» بعد معلم بچه ها را 
با خود به آزمایشگاه مدرسه می برد و بچه ها با با خود به آزمایشگاه مدرسه می برد و بچه ها با 

تلسکوپ آشنا می شوند.تلسکوپ آشنا می شوند.تلسکوپ آشنا می شوند.تلسکوپ آشنا می شوند.
بعد آموزگار می  گوید: «حاال که به نظر می آید بعد آموزگار می  گوید: «حاال که به نظر می آید بعد آموزگار می  گوید: «حاال که به نظر می آید بعد آموزگار می  گوید: «حاال که به نظر می آید بعد آموزگار می  گوید: «حاال که به نظر می آید 
محمدامین در مورد ماه اطالعاتی دارد، پس او محمدامین در مورد ماه اطالعاتی دارد، پس او محمدامین در مورد ماه اطالعاتی دارد، پس او محمدامین در مورد ماه اطالعاتی دارد، پس او 

نقش ماه را برعهده می گیرد.»نقش ماه را برعهده می گیرد.»
آموزگار سفر را ادامه می دهد: «دانش آموزان آموزگار سفر را ادامه می دهد: «دانش آموزان 
ــی  ــید در منظومه ی شمس ــی عزیز، بعد از خورش ــید در منظومه ی شمس ــی عزیز، بعد از خورش ــید در منظومه ی شمس ــی عزیز، بعد از خورش ــید در منظومه ی شمس ــی عزیز، بعد از خورش ــید در منظومه ی شمس عزیز، بعد از خورش
ــید می رویم.  ــیاره به خورش ــه نزدیک ترین س ــید می رویم. ب ــیاره به خورش ــه نزدیک ترین س ب
ــت؟»  چیس ــیاره  س ــن  ای ــم  اس ــد  ــت؟» می دانی چیس ــیاره  س ــن  ای ــم  اس ــد  ــت؟» می دانی چیس ــیاره  س ــن  ای ــم  اس ــد  می دانی
ــین می گوید: «آقا، اسم آن عطارد  ــین می گوید: «آقا، اسم آن عطارد محمدحس ــین می گوید: «آقا، اسم آن عطارد محمدحس ــین می گوید: «آقا، اسم آن عطارد محمدحس محمدحس

است.» 
ــورد آن داری؟»  ــی در م ــه، آیا اطالعات -«بل
ــین اطالعاتی را که در مورد عطارد  محمدحس
دارد، می گوید. سپس معلم  نقش عطارد را به 
او می دهد. آموزگار می گوید: «محمدحسین، 

می دانی چرا عطارد گرم است؟» 
ــی نزدیک  ــید خیل ــون به خورش ــه،  چ ــی نزدیک - «بل ــید خیل ــون به خورش ــه،  چ ــی نزدیک - «بل ــید خیل ــون به خورش ــه،  چ - «بل

است.» 
ــرم  ــی گ ــیاره خیل ــن س ــا ای ــس، بچه ه ــرم - پ ــی گ ــیاره خیل ــن س ــا ای ــس، بچه ه - پ
ــیاره ی بعدی برویم. شاهد  ــیاره ی بعدی برویم. شاهد است. بیایید به س است. بیایید به س
ــت» و  ــدی زهره اس ــیاره ی بع ــد: «س ــت» و می گوی ــدی زهره اس ــیاره ی بع ــد: «س ــت» و می گوی ــدی زهره اس ــیاره ی بع ــد: «س ــت» و می گوی ــدی زهره اس ــیاره ی بع ــد: «س می گوی
ــیاره ی  ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده ــیاره ی اطالعات ــد. آموزگار نقش س ــی می ده اطالعات
ــتی  ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب ــتی زه ــد و می گوید: «راس ــه او می ده ــره را ب زه

ــرون نگاه  ــفینه به بی ــای س ــا از پنجره ه ــرون نگاه بچه   ه ــفینه به بی ــای س ــا از پنجره ه ــرون نگاه بچه   ه ــفینه به بی ــای س ــا از پنجره ه ــرون نگاه بچه   ه ــفینه به بی ــای س ــا از پنجره ه ــرون نگاه بچه   ه ــفینه به بی ــای س ــا از پنجره ه بچه   ه
کنید. داریم به سیاره ای آشنا می رسیم.»کنید. داریم به سیاره ای آشنا می رسیم.»کنید. داریم به سیاره ای آشنا می رسیم.»کنید. داریم به سیاره ای آشنا می رسیم.»

ــم  ــر می کنی ــا فک ــا، م ــد: «آق ــی می گوی ــم عل ــر می کنی ــا فک ــا، م ــد: «آق ــی می گوی ــم عل ــر می کنی ــا فک ــا، م ــد: «آق ــی می گوی ــم عل ــر می کنی ــا فک ــا، م ــد: «آق ــی می گوی عل
سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره سیاره ی خودمان زمین باشد. رنگ این سیاره 

آبی و سفید است.»آبی و سفید است.»آبی و سفید است.»آبی و سفید است.»
ــد: «آبی  ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ ــد: «آبی - «می دان ــرا؟» علی می گوی ــی چ - «می دان
ــه علت وجود  ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ــه علت وجود ب ــفید ب ــه علت وجود دریاها و س ب

ابرها». ابرها». ابرها». ابرها». 
ــی هم نقش زمین را برعهده  ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل ــی هم نقش زمین را برعهده - «بله، پس عل - «بله، پس عل
می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام می گیرد.» به همین ترتیب، دانش آموزان تمام 
ــد. در انتها آموزگار  ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن ــد. در انتها آموزگار س ــیاره ها را معرفی می کنن س
ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ  ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س ــیاره ها و خورشید را به وسیله ی چراغ شکل س شکل س
ــی در آزمایشگاه  ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس ــی در آزمایشگاه خورشید و منظومه ی شمس خورشید و منظومه ی شمس
ــان می دهد. دانش آموزان  ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش ــان می دهد. دانش آموزان به دانش آموزان نش به دانش آموزان نش
ــید می بینند که  ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش ــید می بینند که با روش ــدن چراغ خورش ــن ش با روش
ــید چه تأثیری بر سیاره های  ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش ــید چه تأثیری بر سیاره های روش ــنایی خورش روش
دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز دیگر دارد و با چرخش زمین، چگونه شب و روز 

ــم دانش آموزان  ــپس، معل ــم دانش آموزان به وجود می آیند. س ــپس، معل ــم دانش آموزان به وجود می آیند. س ــپس، معل ــم دانش آموزان به وجود می آیند. س ــپس، معل به وجود می آیند. س
ــاس  ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس ــاس را به حیاط مدرس ــه می برد و هرکس براس را به حیاط مدرس
ــی که به عهده گرفته است در منظومه ی  ــی که به عهده گرفته است در منظومه ی نقش ــی که به عهده گرفته است در منظومه ی نقش ــی که به عهده گرفته است در منظومه ی نقش نقش

شمسی در جای خود قرار می گیرد. شمسی در جای خود قرار می گیرد. شمسی در جای خود قرار می گیرد. شمسی در جای خود قرار می گیرد. 
در ابتدا، فقط زمین به دور خود می چرخد. در ابتدا، فقط زمین به دور خود می چرخد. در ابتدا، فقط زمین به دور خود می چرخد. در ابتدا، فقط زمین به دور خود می چرخد. 
سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان سپس با چرخش ماه به دور زمین دانش آموزان 
با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال با مفهوم شب و روز و نوع چرخش زمین کامًال 
آشنا شوند. در ادامه، همه ی سیاره ها با نظمی آشنا شوند. در ادامه، همه ی سیاره ها با نظمی آشنا شوند. در ادامه، همه ی سیاره ها با نظمی آشنا شوند. در ادامه، همه ی سیاره ها با نظمی 
ــه به دور خود می چرخند،  ــه به دور خود می چرخند، خاص همان طور ک ــه به دور خود می چرخند، خاص همان طور ک ــه به دور خود می چرخند، خاص همان طور ک خاص همان طور ک
ــاس این  ــد. براس ــید می چرخن ــه دور خورش ــاس این ب ــد. براس ــید می چرخن ــه دور خورش ــاس این ب ــد. براس ــید می چرخن ــه دور خورش ــاس این ب ــد. براس ــید می چرخن ــه دور خورش ــاس این ب ــد. براس ــید می چرخن ــه دور خورش ب
ــه چرا  ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه ــه چرا چرخ ــوند ک ــا متوجه می ش ــش،  بچه  ه چرخ
ــیدِی عطارد ۸۸۸۸۸۸۸۸ روز، زمین  روز، زمین  روز، زمین ۳۶۵ ــال خورش ــیدِی عطارد س ــال خورش ــیدِی عطارد س ــال خورش ــیدِی عطارد س ــال خورش س
ــتری ۱۲۱۲ برابر زمین و...  برابر زمین و...  برابر زمین و...  برابر زمین و...  ــخ ۶۸۷، مش ــخ روز، مری ــخ روز، مری ــخ روز، مری ــخ ۶۸۷روز، مری ۶۸۷روز، مری
طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از طول می کشد (براساس زمان و فاصله ای که از 

خورشید دارند).خورشید دارند).خورشید دارند).خورشید دارند).خورشید دارند).
ــیله ی  ــان نمایش و ایفای نقش به وس ــیله ی در پای ــان نمایش و ایفای نقش به وس ــیله ی در پای ــان نمایش و ایفای نقش به وس در پای
ــفینه ی فضایی به   ــوزان، همگی با س ــفینه ی فضایی به  دانش آم ــوزان، همگی با س دانش آم

زمین برمی گردند.زمین برمی گردند.

- ارزش یابی تکوینی:- ارزش یابی تکوینی:- ارزش یابی تکوینی:
منظومه ی شمسی چند سیاره دارد؟

دلیل به وجود آمدن شب و روز چیست؟دلیل به وجود آمدن شب و روز چیست؟دلیل به وجود آمدن شب و روز چیست؟دلیل به وجود آمدن شب و روز چیست؟

- تکالیف:- تکالیف:- تکالیف:
داستانی در مورد سفر به منظومه ی شمسی 

بنویسید (تقویت قدرت انشا نویسی).
شکل منظومه ی شمسی و سیاره های آن شکل منظومه ی شمسی و سیاره های آن شکل منظومه ی شمسی و سیاره های آن شکل منظومه ی شمسی و سیاره های آن 

را بکشید (تقویت استعداد نقاشی).
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زمینه محور شدن
نشست مؤلفان، کارشناسان و آموزگاران در تبیین چالش ها و محتوای 

درس های ادبیات فارسی و علوم تجربی 

میـــــــــــزگـــــــــــرد

مهارت های خوانداری و نوشتاری
نخست دکتر اکبری بحث در مورد تغییرات و نوع نگاه ها را در 

پایه ی چهارم شروع می کند.
و  زبان  گروه  در  مهربان.  و  پاک  پروردگار  نام  «به  می گوید:  او 
ادبیات فارسی، مانند سال های پیش، کار تغییر، تألیف، بازنگری 
مهارتی  رویکردی  ما  رویکرد  دارد.  تداوم  برنامه ریزی هم چنان  و 
مهارت های  پرورش  به  زبان آموزی  حوزه ی  در  ما  یعنی،  است. 
زبانی نگاه می کنیم و با همین دید، یعنی دید مهارتی، به حوزه ی 
برنامه ریزی و سازمان دهی و تألیف می رسیم. نگاه مهارتی ما زبان 

را به دو پهنه بخش می کند: «قلمرو مهارت های خوانداری زبان، 
که در حقیقت عرصه ی مهارت های گفتاری یا شفاهی زبان است؛ 
مجالی برای پرورش فّن بیان و درست خواندن ایجاد می کند و 
در فرجام، رسیدن به درک خوانداری. این مهم ترین نگاه در این 
بخش است؛ یعنی گام های ما به گونه ای برنامه ریزی می شود که از 
خواندن مقدماتی به ادراک خوانداری برسیم. این نگاه در پهنه ی 
مهارت های خوانداری است. در قلمرو مهارت های نوشتاری که 
اولیه ی  دست ورزهای  از  است،  زبان  مکتوب  نمودهای  پهنه ی 
کودکان در پایه ی اول دبستان شروع می  کنیم تا به گام های باالتر 

اشـــاره
از سال ۱۳۹۰ تاکنون در زمینه ی هم سوسازی برنامه ی درسی ملی و کتاب های درسی دوره ی  ابتدایی و برای نزدیک شدن این دو برنامه و 
اطالع رسانی در زمینه ی دگرگونی ها، چندین نشست با حضور مؤلفان، کارشناسان و آموزگاران مربوط انجام شده است. مجله ی رشد آموزش 
ابتدایی به عنوان یک رسانه، ویژه نامه های هم سوسازی را در ارتباط با معرفی برنامه های تحولی آموزش وپرورش دوره ی ابتدایی از پایه ی اول 
تا سوم و اینک برای پایه ی چهارم ترتیب داده و قصد دارد تا پایان تغییرات با مخاطبان و همکاران عزیز همراهی کند. به همین منظور طی 
دعوت از کارشناسان و آموزگاران مناطق مختلف در میزگردی مسائل این پایه و برخی درس ها را به چالش و بحث گذاشته و نظرات هر یک 

را منعکس کرده است.
در ادامه با معرفی حضار، دعوت می کنیم تا مشروح میزگرد را پیگیری فرمایید.

دکتر فریدون اکبری شلدره، مدیر گروه درسی ادبیات فارسی، دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری. 
سیدمرتضی جدی آرانی، کارشناس گروه درسی علوم، دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری.

مریم انصاری، کارشناس و مؤلف، دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه ی نظری.
دکتر نیره شاه محمدی، کارشناس دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی.

مؤلف و مدرس دانشگاه فرهنگیان.مریم شباک، مؤلف و مدرس دانشگاه فرهنگیان.مریم شباک، مؤلف و مدرس دانشگاه فرهنگیان.
آموزگار منطقه ی یك تهران و مؤلف.معصومه سلطانی مطلق، آموزگار منطقه ی یك تهران و مؤلف.معصومه سلطانی مطلق، آموزگار منطقه ی یك تهران و مؤلف.

آموزگار منطقه ی امینه واحدی ، آموزگار منطقه ی امینه واحدی ، آموزگار منطقه ی ۱۹ تهران.
آموزگار منطقه ی ژیال آقاموال، آموزگار منطقه ی ژیال آقاموال، آموزگار منطقه ی ۱۹ تهران.

۱۶ آموزگار منطقه ی ۱۶ آموزگار منطقه ی ۱۶ تهران. نسرین نژادنوراله رضی آبادی،
صدیقه زمانیان، آموزگار منطقه ی پنج تهران.
آموزگار منطقه ی پنج تهران.سیمین پیمان، آموزگار منطقه ی پنج تهران.سیمین پیمان، آموزگار منطقه ی پنج تهران.

معصومه حبیب پور
عکس: رضا بهرامی

نشست مؤلفان، کارشناسان و آموزگاران در تبیین چالش ها و محتوای 
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نوشته های  به  بنابراین، «رسیدن  برسیم.  نوشته های منسجم  و 
منسجم»، از کلیدی ترین کارهایی است که در پایه ی سوم ابتدایی منسجم»، از کلیدی ترین کارهایی است که در پایه ی سوم ابتدایی 
برنامه ریزی کرده ایم و در پایه ی چهارم هم با همین نگاه در حال برنامه ریزی کرده ایم و در پایه ی چهارم هم با همین نگاه در حال 
پس زمینه ی  در  ما  نگاه  و  اصلی  هدف  هستیم.  محتوا  پس زمینه ی تدوین  در  ما  نگاه  و  اصلی  هدف  هستیم.  محتوا  تدوین 
برنامه ریزی، رسیدن به یک ذهن بسامان است. ما در برنامه ریزی برنامه ریزی، رسیدن به یک ذهن بسامان است. ما در برنامه ریزی 
یک شعار کلیدی داریم: «در قلمرو مهارت های نوشتاری، نگاه ما 
از کلمه تا کالم است». یعنی کامًال نظم و منطقی را می بینیم و 
در تدوین محتوا هم با همین رویکرد، از یک واژه به گسترش واژه 
و عبارت و از عبارت به جمله و از جمله به بند می  رسیم و برای 
اولین بار در زبان فارسی ساختار «بند» و بندنویسی را در کتاب 
بند چیست  یک  عناصر سازه ای  اینکه  و  نوشتاری  مهارت های 
آموزش  را  است  ذهنی  انسجام  ایجاد  آن  کارکرد  مهم ترین  و 
می دهیم. ما معتقدیم زبان آموز تا ذهنی بسامان و منطقی و منظم 
نداشته باشد، نه گفتار و نه نوشتار منسجمی نخواهد داشت. این 
تمام حرف ماست و همین رویکرد را در فارسی چهارم نیز ادامه و 

گسترش می دهیم.

ارتباط پایه ها
سلسله  به  فارسی  درسی  کتاب های  تألیف  در  اکبری  دکتر 
ششم  پایه ی  تا  اهداف  به  رسیدن  برای  برنامه ای  ارتباطات 
اشاره می کند و می گوید: «یک نگاه طولی داریم که به آن نگاه 

«پیوستاری» می گوییم. در برنامه ریزی زبان آموزی حلقه ی اول ما، 
اول دبستان است که از آن سو وصل می شود به پیش دانشگاهی 
به  رو  پلکانی  هم  پلکان  این  و  است  متوسطه  دوم  دوره ی  که 
برنامه ریزی  حوزه ی  در  یعنی  است.  توسعه  و  عمق  برنامه ریزی گسترش،  حوزه ی  در  یعنی  است.  توسعه  و  عمق  گسترش، 
از  اگر  هستیم.  شاهد  را  توالی  و  وسعت  قدم،  به  قدم  از درسی،  اگر  هستیم.  شاهد  را  توالی  و  وسعت  قدم،  به  قدم  درسی، 
باشد،  خطی  نمادهای  با  آشنایی  فقط  ما  حرکت  دبستان  باشد، اول  خطی  نمادهای  با  آشنایی  فقط  ما  حرکت  دبستان  اول 
در مرحله ی بعدی، انتظارمان این است که زبان آموز را یک پله در مرحله ی بعدی، انتظارمان این است که زبان آموز را یک پله 
باالتر ببریم و از آشنایی سطحی بگذرانیم و به کاربست نمادهای باالتر ببریم و از آشنایی سطحی بگذرانیم و به کاربست نمادهای 
این است  نمادهای خطی  کاربست  از  برسانیم. مقصود  خطی 
که زبان آموز بتواند تولید کند. انتظار داریم که به کمک ترکیب 
نمادهای زبانی، که به آن «حروف الفبا» می گوییم و در فرجام، 
مهارت های خوانداری به خوانش رهوار و درست متون، مبتنی 
لحن  آن ها  مهم ترین  از  یکی  که  خوانداری،  پاره مهارت های  بر 
در زبان است، برسیم. انتظار ما این است که در فرجام آموزش 
رسمی، زبان آموز بتواند این هنجارها را در خوانش متون به کار 
ببندد و در ادراک خوانداری هم بتواند به درک درست برسد. اگر 
در هر کدام از این بخش ها نارسایی هایی باشد، به یقین برنامه، 
در حین اجرا ناهمگونی خواهد داشت. البته آن اجرا به هزارویک 

دلیل و عامل وابسته و از حوزه ی بحث ما خارج است.
در حوزه ی مهارت های نوشتاری هم این نگاه زنجیره ای حاکم 
است. حرف اّول ما این بود: حرکت ما از کلمه به کالم است. اما 
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اگر بخواهم آن زنجیره را از اول دبستان بگیرم، «قبل از کلمه» 
است.  خطی  نمادهای  از  ترکیبی  خود  کلمه  چون  داریم؛  هم 
بنابراین، همان طور که در اول دبستان نوشتن نمادهای خطی را 
آموزش دادیم، همین طور مرحله به مرحله این ها را به هم وصل 
پیدا  گسترش  واژه  است.  واژه  ترکیب  آن  حاصل  که  می کنیم 
می کند و به عبارت تبدیل می شود. عبارت گسترده می شود و 
جمله می شود و جمله گسترش پیدا می کند و به بند می رسیم، 
که این «بند»، نماینده ی سازمان فکری ماست. با گسترش این که این «بند»، نماینده ی سازمان فکری ماست. با گسترش این 
بندها به یک نوشته ی خالق می رسیم. به زبان ساده تر، حرکت ما بندها به یک نوشته ی خالق می رسیم. به زبان ساده تر، حرکت ما 
اگر از نشانه ها و نمادهای آشفته و پریشان شروع شده است، در اگر از نشانه ها و نمادهای آشفته و پریشان شروع شده است، در 
فرجام کار مهارت های نوشتاری باید به انشا برسد. که در حقیقت فرجام کار مهارت های نوشتاری باید به انشا برسد. که در حقیقت 
یک نگاه هنری و خالق است. البته وقتی می گوییم مهارتی نگاه یک نگاه هنری و خالق است. البته وقتی می گوییم مهارتی نگاه 
می کنیم و نگرش مهارتی داریم، نوشتن را مهارت می دانیم. وقتی می کنیم و نگرش مهارتی داریم، نوشتن را مهارت می دانیم. وقتی 
نوشتن را مهارت می دانیم، انشا را از این حوزه بیرون می بریم. 
چرا؟ چون می گوییم انشا جوهره ای از استعداد آن سری دارد 
که در آموزش َمدرسی به چنگ نمی آید. چیزی است خدادادی که در آموزش َمدرسی به چنگ نمی آید. چیزی است خدادادی 
است.  استعداد  پرورش  زمینه های  اما  نیست  کس  همه  در  است. که  استعداد  پرورش  زمینه های  اما  نیست  کس  همه  در  که 
برخی رشد راحت تر  و سریع تری دارند و برخی نه. بنابراین، ما از برخی رشد راحت تر  و سریع تری دارند و برخی نه. بنابراین، ما از 
کاربست واژه ی «انشا» آگاهانه پرهیز می  کنیم و همین عنوان را کاربست واژه ی «انشا» آگاهانه پرهیز می  کنیم و همین عنوان را 

حفظ می کنیم: «مهارت های نوشتاری یا مکتوب زبان».

توضیح آموزگار
صدیقه زمانیان، از آموزگاران منطقه ی پنج تهران به مدیر گروه  از آموزگاران منطقه ی پنج تهران به مدیر گروه 
درس ادبیات فارسی دفتر تألیف می گوید: «ما االن همین کار را درس ادبیات فارسی دفتر تألیف می گوید: «ما االن همین کار را 

در پایه ی چهارم می کنیم. چون این از کارهای ماست.» در پایه ی چهارم می کنیم. چون این از کارهای ماست.» 
و دکتر اکبری جواب می دهد: «مقصود من این است که ما تا و دکتر اکبری جواب می دهد: «مقصود من این است که ما تا 
نداده ایم. سؤال  آموزش  با عناصر سازه ای  را  بندنویسی  نداده ایم. سؤال اکنون  آموزش  با عناصر سازه ای  را  بندنویسی  اکنون 
ساختاری  لحاظ  از  را  بند  شما  چیست؟»  «بند  که  ساختاری اینجاست  لحاظ  از  را  بند  شما  چیست؟»  «بند  که  اینجاست 
در  است.  باالتر هم همین طور  پایه های  در  نمی دهید.  در آموزش  است.  باالتر هم همین طور  پایه های  در  نمی دهید.  آموزش 
همه ی کتاب ها معموًال نوشته شده است. درباره ی این موضوع همه ی کتاب ها معموًال نوشته شده است. درباره ی این موضوع 
یک بند بنویسید. ما از خودمان پرسیدیم: «یک بند بنویسید» یک بند بنویسید. ما از خودمان پرسیدیم: «یک بند بنویسید» 
یعنی چه؟ االن به این جواب می دهیم که یک نظام فکری و بعد یعنی چه؟ االن به این جواب می دهیم که یک نظام فکری و بعد 
یک  عناصر  می شود؟  تشکیل  چطور  «بند»  است.  یک ساختمند   عناصر  می شود؟  تشکیل  چطور  «بند»  است.  یک ساختمند   عناصر  می شود؟  تشکیل  چطور  «بند»  است.  ساختمند  
«بند» چیست؟ ما تا این را آموزش ندهیم، همواره در یک نگاه «بند» چیست؟ ما تا این را آموزش ندهیم، همواره در یک نگاه «بند» چیست؟ ما تا این را آموزش ندهیم، همواره در یک نگاه 
اینکه مقصود مرا متوجه شوید،  اینکه مقصود مرا متوجه شوید، کّلی و شعاری می مانیم. برای  اینکه مقصود مرا متوجه شوید، کّلی و شعاری می مانیم. برای  کّلی و شعاری می مانیم. برای 
باید کتاب فارسی سوم را حتمًا ببینید. ما اولین بار این حرکت باید کتاب فارسی سوم را حتمًا ببینید. ما اولین بار این حرکت باید کتاب فارسی سوم را حتمًا ببینید. ما اولین بار این حرکت 
را با فارسی سوم آغاز کرده ایم و آن را تا ششم ابتدایی گسترش را با فارسی سوم آغاز کرده ایم و آن را تا ششم ابتدایی گسترش 
می دهیم. من عرض کردم تا کنون و در تاریخ آموزش وپرورش، می دهیم. من عرض کردم تا کنون و در تاریخ آموزش وپرورش، 
این موضوع  بوده است: «درباره ی  این  این موضوع معموًال صورت سؤال ها  بوده است: «درباره ی  این  معموًال صورت سؤال ها 
یک بند بنویسید». ما نخستین بار از خودمان سوال کردیم از منظر 
آموزشی، وقتی می گوییم «یک بند بنویسید» یعنی چه؟ یک خط 
بنویسم؟ دو خط بنویسم؟ نیم  صفحه بنویسم؟ در زبان فارسی 
به عنوان  ساختمند  به طور  را  موضوع  این  نیامده ایم  وقت  هیچ 

گروه  از  و  خودم  از  االن  دهیم.  آموزش  آموزشی  موضوع  یک 
می پرسم. می گویم دوستان به این فکر کنید که بند ساختمانی 
دارد یا ندارد؟ اگر ندارد، چرا ما در هر سؤال می گوییم در این باره 
که یک بند بنویسید تکلیِف دانش آ موز روشن نیست که باید یک 
خط، نیم  سطر یا یک صفحه بنویسد. ما با مطالعات تطبیقی در 
زبان های دیگر به این پرسشی که در ذهن داشتیم پاسخ دادیم 
که بند هم ساختمانی دارد؛ یعنی از دید مهندسی زبان خود، 
عناصر ساختاری زبان را تفکیک کردیم و به هر کدام یک پیکره 
دادیم. بنابراین بند هم خودش یک ساختمان است. آموزش این 
نکته را که ساختمان چیست، از سه ساله ی دوم شروع کردیم. در 
دوره ی اّول ابتدایی وارد این بحث ها نشدیم و فقط نوشتن و کسب دوره ی اّول ابتدایی وارد این بحث ها نشدیم و فقط نوشتن و کسب 

مهارت های اولیه را انتظار داشتیم.مهارت های اولیه را انتظار داشتیم.
از پایه ی دوم ابتدایی، نگاه ها ریزتر و حرفه  ای شده است. به از پایه ی دوم ابتدایی، نگاه ها ریزتر و حرفه  ای شده است. به 
همین سبب، بند را ریز کردیم. در اول حرفم گفتم که هدف از همین سبب، بند را ریز کردیم. در اول حرفم گفتم که هدف از 
ایجاد  ما  هدف  است.  فکری  انسجام  ایجاد  بندنویسی  ایجاد آموزش  ما  هدف  است.  فکری  انسجام  ایجاد  بندنویسی  ایجاد آموزش  ما  هدف  است.  فکری  انسجام  ایجاد  بندنویسی  آموزش 
نظام در مغز است. وقتی می بینیم که بند ساختمان دارد، این نظام در مغز است. وقتی می بینیم که بند ساختمان دارد، این 
ساختمان را  آموزش می دهیم. اولین قدم این است که هر چیزی ساختمان را  آموزش می دهیم. اولین قدم این است که هر چیزی 
که در ذهن است طبقه بندی شود. اولین بخش بند، «موضوع» که در ذهن است طبقه بندی شود. اولین بخش بند، «موضوع» که در ذهن است طبقه بندی شود. اولین بخش بند، «موضوع» 
است. زبان آموز از پایه ی سوم و چهارم دبستان یاد می گیرد که است. زبان آموز از پایه ی سوم و چهارم دبستان یاد می گیرد که است. زبان آموز از پایه ی سوم و چهارم دبستان یاد می گیرد که 
اگر بخواهد بندی بنویسد، ابتدا باید موضوعی داشته باشد. برای اگر بخواهد بندی بنویسد، ابتدا باید موضوعی داشته باشد. برای 
راحت تر نوشتن، موضوع کلی را باید ریزتر کرد. در قدیم می گفتند راحت تر نوشتن، موضوع کلی را باید ریزتر کرد. در قدیم می گفتند 
درباره ی ایران بنویسید. زبان آموز نمی دانست چه بنویسد. چون درباره ی ایران بنویسید. زبان آموز نمی دانست چه بنویسد. چون 
موضوع بسیار کلی بود. از مراحل مهم کار خرد کردن موضوع موضوع بسیار کلی بود. از مراحل مهم کار خرد کردن موضوع 
است. اگر گفتید ایران، فقط به موضوع نقشه اش نگاه نکنید. است. اگر گفتید ایران، فقط به موضوع نقشه اش نگاه نکنید. 
نقشه یک عنصر از کل است. اگر گفتیم نقشه، فقط به یک بخش نقشه یک عنصر از کل است. اگر گفتیم نقشه، فقط به یک بخش نقشه یک عنصر از کل است. اگر گفتیم نقشه، فقط به یک بخش 
در ساختمان ذهن  نظم  ایجاد  پایانی  نگاه می کنیم. هدف  در ساختمان ذهن آن  نظم  ایجاد  پایانی  نگاه می کنیم. هدف  در ساختمان ذهن آن  نظم  ایجاد  پایانی  نگاه می کنیم. هدف  در ساختمان ذهن آن  نظم  ایجاد  پایانی  نگاه می کنیم. هدف  آن 
است. اگر ذهن ساختمند باشد، حرف ها را منظم می زنیم، منظم است. اگر ذهن ساختمند باشد، حرف ها را منظم می زنیم، منظم است. اگر ذهن ساختمند باشد، حرف ها را منظم می زنیم، منظم 
عمل  چارچوب  این  براساس  می گیریم  یاد  یعنی،  عمل می نویسیم؛  چارچوب  این  براساس  می گیریم  یاد  یعنی،  عمل می نویسیم؛  چارچوب  این  براساس  می گیریم  یاد  یعنی،  عمل می نویسیم؛  چارچوب  این  براساس  می گیریم  یاد  یعنی،  می نویسیم؛ 

کنیم. تمام حرف من این است».کنیم. تمام حرف من این است».کنیم. تمام حرف من این است».کنیم. تمام حرف من این است».

آموزشآموزش
در  اولیه  نیازهای  به  بحث  میان  در  شاه محمدی  شاه محمدینیره   نیره   دکتردکتر
آموزش آموزگاران اشاره می کند و از دکتر اکبری می پرسد: «آیا آموزش آموزگاران اشاره می کند و از دکتر اکبری می پرسد: «آیا 
شما برای آموزش معلمان هم تدارکی دیده اید؟ چون مهم ترین 
تا  مسئله این است که آموزگاران این اطالعات را داشته باشند 
بتوانند به دانش آموزان منتقل کنند. آیا راهنمای معلمی که شما 
از  برطرف می کند؟ یکی  را  اولیه  نیازهای  این  تدوین کرده اید، 
الزامات تدریس درس ادبیات این است که معلم با ادبیات کودک 
و نوجوان آشنا باشد. آیا «راهنمای معلم، معلمان ما را با ادبیات و 
ویژگی های سنی بچه ها در دوره های مختلف آشنا کرده است؟ به 
معلم گفته است که این سبک ها و آرایه ها چیست تا معلم بتواند 
به عنوان یک عنصر اصلی، که در برنامه های درسی عنصر محوری 

محسوب می شود، آن ها را به دانش آموز منتقل کند؟»

١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی هجدهم |  شماره ی ١ ۶۰



همه ی  برای  این  گمانم  «به  می دهد:  پاسخ  اکبری  دکتر 
برنامه ی  آسیب گاه های  از  یکی  آموزگاران  آموزش  پهنه هاست. 
درسی امروز است و ویژه ی درس فارسی هم نیست. کتاب درسی 
را می شود دست نزد اما آموزش معلم باید جدی تر دیده شود و 
اهمیت آن از تغییر کتاب بیشتر است. معلم کتاب ناطق است. ما 
در حوزه ی تولید محتوا تالش می کنیم که هم زمان با کتاب، لوح 
فشرده ی کتاب  در دسترس معلمان قرار گیرد. کتاب گویا هم 
داریم که از ابتدای تابستان در سایت گروه درسی قرار می گیرد؛ 
و  یاددهی  روش های  فیلم  یا  شکل،  همین  به  معلم  راهنمای 
یادگیری این ها همه هست اما به گمانم باز هم پاسخ گوی نیاز 
جامعه ی معلمان ما نیست. ما در بخش آموزشی نارسایی هایی 

داریم. این مسئله ی تعارف پذیری نیست.
حد  با  محتوا  آماده سازی  و  انسانی  نیروی  آموزش  بحث  در 
مطلوب فاصله داریم. زبان آموزی گذرگاه ورود به دنیای یادگیری مطلوب فاصله داریم. زبان آموزی گذرگاه ورود به دنیای یادگیری 
است. یادگیرِی زبان با همه ی حوزه های علوم درهم تنیده است.»است. یادگیرِی زبان با همه ی حوزه های علوم درهم تنیده است.»
مؤلف  شباک،  مریم  میزگرد  این  در  شرکت کنندگان  دیگر  میزگرد از  این  در  شرکت کنندگان  دیگر  از 

کتاب علوم و مدرس دانشگاه فرهنگیان بود.کتاب علوم و مدرس دانشگاه فرهنگیان بود.
وی به رویکرد پیامد محور در تألیف کتاب علوم اشاره کرد و با وی به رویکرد پیامد محور در تألیف کتاب علوم اشاره کرد و با 
تأکید بر روش حل مسئله و تحقیق افزود: «در کتاب اول، دوم، تأکید بر روش حل مسئله و تحقیق افزود: «در کتاب اول، دوم، 
سوم و چهارم که اکنون مشغول تألیف آن هستیم، سعی بر آن سوم و چهارم که اکنون مشغول تألیف آن هستیم، سعی بر آن 
بوده که از عناصر و عرصه هایی که در برنامه ی درسی ملی مطرح 
طرح  این  در  گروه  خوش بختانه،  و  شود  استفاده  است،  شده 
خیلی موفق بوده و در همه ی درس ها توانسته اند بین عرصه های 
خود، خلق، خلقت و خدا با عناصر تفکر و تعقل، ایمان و باور، 
این  به  کنند.  برقرار  خوبی  بسیار  ارتباط  اخالق  و  عمل  و  علم 
ترتیب، ما طبق برنامه ی درسی ملی با رویکرد پیامدمحور در حال 
پیش روی هستیم. اهداف و سطوح عملکردی کامًال مشخص اند، 
بین درس ها در این چهار پایه ارتباط طولی و عرضی خوبی برقرار 
شده و روش حل مسئله و تحقیق کردن از کالس اول ابتدایی 
تا به حال ادامه پیدا کرده است. مسئله ای که هست این است 
که وقتی می گوییم در کالس اول تحقیق داریم، برخی از معلمان 
برداشت درستی ندارند و به بچه ها تحقیق می دهند. این زحمتی 
برای پدر و مادرها شده است. خوش بختانه، من چون در دانشگاه 
فرهنگیان تدریس می کنم و در تعامل با معلمان هستم و آن ها 
و  می دهند  اطالع  من  به  نیست  یا  هست  عملی  که  را  چیزی 
این بسیار کمک می کند. در کالس اول وقتی تحقیق را عنوان 
می کنیم، مسئله این نیست که یک عنوان بدهیم که بچه ها بروند 
تحقیق  کنند بلکه این است که آن ها با اولین  پله ی تحقیق، یعنی 
مشاهده کردن و استفاده ی درست از ابزار مشاهده و مراقبت از 

ابزار مشاهده، آشنا شود.
مشاهده  ابزار  از  استفاده  و  کردن  مشاهده  با  اول  کالس  در 
آشنا می شوند و در نهایت، به این می رسند که اگر چشم و دست 
تأثیر  مشاهده  در  ابزار  این  که  درصدی  می شد.  چه  نداشتند 

با  دارد برای آموزگار محسوس و مشخص است که در آن قالب 
دانش آموز کار می شود. در کالس دوم در ادامه ی همان مشاهده 
که  همان طور  می  کنند.  برخورد  یادداشت برداری  به  کردن، 
می دانیم نوشتن میوه ی تفکر است. دانش آموز از همان چیزی 
که مشاهده کرده است، یادداشت برداری می کند؛ در حقیقت به 
تفکر واداشته می شود و بیشتر بر آن تمرکز می کند. در نهایت، 
سوم،  پایه ی  در  می یابد.  افزایش  هم   دانش آموز  بخشی  تمرکز 
مشاهده و یادداشت برداری به جمع آوری اطالعات می رسد. در 
و  اطالعات  جمع آوری  می شود  انجام  که  فعالیتی  سوم  کالس 
طبقه بندی آن هاست. در کالس چهارم، به پیش بینی علمی و در 

واقع، همان فرضیه سازی رسیده ایم.
مریم شباك به عنوان مؤلف می گوید: «در درس علوم با مسائل 
زمین شناسی  قسمت  در  مثًال  کرده ایم.  برقرار  ارتباط  دینی 
را  اطراف  و  حرکتیم  حال  در  ما  بگوییم  می خواستیم  که  وقتی 
در حال حرکت می بینیم، به فرض آن قسمتی که دانش آموز از 
داخل اتومبیِل در حال حرکت می بیند، یک امام زاده است. ما داخل اتومبیِل در حال حرکت می بیند، یک امام زاده است. ما 
نمی توانیم مستقیم همین ارتباط را برقرار کنیم؛ چون دانش آموز 
را  یادگیری در سنی است که مسائل  و  به مراحل رشد  با توجه 
مستقیم نمی توانیم به او آموزش بدهیم. حال وقتی در کنار این 
به  توجه  با  آموزگار  دادیم  قرار  را  امام زاده  یا  نماز  تصویر جایگاه 
کالس خود و تفاوت شرایط بچه ها به صورت غیرمستقیم مسئله 
خانواده،  سواد  هم چون  زیادی  متغیرهای  می کند.  مطرح  را 
اثرگذار  دانش آموزان  بر  اخالقی  و  اجتماعی  فرهنگی،  محیط 
است و ما این را به معلم می سپاریم که با توجه به موقعیت کالس 
و دانش آموزان مفهوم را به طریقی بیان کند که دانش آموزان را به 

اهداف نزدیک تر کند. 
ما با در نظر گرفتن ساحت ها خیلی راحت  می توانستیم این کار 
را انجام دهیم. ما تا به حال هم در کتاب های علوم از این ها دور 
نبوده ایم اما به صورت رسمی اعالم نشده بود. خیلی از معلمان 
وقتی ابزار مشاهده را می گفتند، در نهایت به این می رسیدند که 
همه ی این ها را خدا به ما داده است. وقتی یک مسئله ی علمی 
را بیان می کنیم، دانش آموز ناخود آگاه به تفکر و تعقل می رسد. 
وقتی می گوییم بادنما را بساز، به عمل می رسد. وقتی می گوییم 
بدانید مسواک زدن چه فوایدی دارد، این بحث علمی است اما 
نهایت،  در  است.  عمل  و  مهارت  زدن  مسواک  درست  شیوه ی 
می خواهیم دانش آموز عادت کند بعد از صرف هر غذا مسواک 
بزند یا قبل از غذا دست خود را با آب گرم و صابون بشوید. پس، 
این ها همه به هم مربوط می شوند. وقتی به دانش آموز می گوییم 
آب دهانش را در خیابان نریزد، در اینجا هم خود، هم خلق و هم 
خلقت مطرح است و هم بهداشت محیط زیست خود و اطرافیانش 

را رعایت کرده است. تک تک عرصه ها را در درس علوم می بینیم.
حتی وقتی در عرصه ی اقتصادی و اجتماعی وارد می شویم. ما 
در درسی به نام کاغذ سازی اشاره کرده ایم که اگر در مصرف کاغذ 
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مسئله  این  و  می شوند  بریده  کمتر  درختان  کنیم،  صرفه جویی 
آب،  مصرف  در  صرفه جویی  موضوع  در  یا  دارد؛  خلقت  به  اشاره 
کنار  در  مردم  متأسفانه  که  هست  تصویری  علوم  کتاب های  در  یا 
رودخانه ها زباله می ریزند. ما دقیقًا این را آورده ایم. در بیشتر درس ها 

به اقتصاد، مسائل اجتماعی و مسائل اخالقی اشاره شده است.»

درس ها بر پایه ی فناوری
امینه واحدی، آموزگار منطقه ی ۱۹ می خواهد درباره ی درس 
فناوری                     و  هوشمند سازی  پایه ی  بر  علوم  و  اجتماعی  مطالعات 
گروهی  و  فردی  فعالیت های  به  اینکه  ضمن  او  کند.  صحبت 
همه ی  در  باید  «معلم  می افزاید:  می کند،  اشاره  دانش آموزان 
حوزه ها بخشی از فناوری را عجین کند. در درس های مطالعات 
و علوم بر پایه ی هوشمندسازی و با استفاده از کار و فناوری که 
در کتاب داریم به بچه ها آموزش داده ایم مثًال االن در فارسی، 
علوم و مطالعات «زمین پویا» را در پایه ی چهارم و پنجم و ششم 
داشتیم. وقتی می خواهیم آموزش دهیم از کنفرانس های بچه ها 
بیشتر استقبال می کنیم. بچه ها بسیار فعال اند و هنگام ارائه ی 
درس، خودشان هم عالقه مند هستند که کارهای هوشمند سازی 
را یاد بگیرند و بیشتر اجرا کنند. بچه ها خیلی استقبال می کنند. 
دوست دارند سریع تر یاد بگیرند. حتی تمایل دارند درس بعدی را 

خودشان برای کالس کنفرانس بدهند. 
مسئله ی  باید  بدهیم،  ارائه  را  شیوه ای  می خواهیم  ما  مسئله ی وقتی  باید  بدهیم،  ارائه  را  شیوه ای  می خواهیم  ما  وقتی 
امکانات و اطالعات را در نظر بگیریم. من فکر می کنم آن زمان امکانات و اطالعات را در نظر بگیریم. من فکر می کنم آن زمان 
زمینه برای هوشمند سازی گسترده می شود که هم امکانات را در زمینه برای هوشمند سازی گسترده می شود که هم امکانات را در 
اختیار بگذاریم و هم معلمان را آموزش دهیم. در مبحث کامپیوتر اختیار بگذاریم و هم معلمان را آموزش دهیم. در مبحث کامپیوتر 
اطالعات دانش آموزان از معلمانشان بیشتر است و این خود یک اطالعات دانش آموزان از معلمانشان بیشتر است و این خود یک 
معضل است. به نظر من اگر اول معلمان را با هوشمند سازی آشنا معضل است. به نظر من اگر اول معلمان را با هوشمند سازی آشنا 
کنیم و اطالعات کافی در اختیار آن ها قرار دهیم و بر این اساس کنیم و اطالعات کافی در اختیار آن ها قرار دهیم و بر این اساس 
البته ما االن برای هوشمند سازی کتاب  البته ما االن برای هوشمند سازی کتاب کار کنیم، بهتر است.  کار کنیم، بهتر است. 

محدودیتی نداریم.»

از  و  یک  منطقه ی  آموزگاران  از  سلطانی مطلق  سلطانی مطلقمعصومه  معصومه 
مؤلفان کتاب های درسی وارد بحث شده و از تجربه ی خود در 
کالس های هوشمند می گوید: «من حدود بیست و هشت  سال 
است که آموزگارم و در یکی دو سال اخیر افتخار داشته ام که در 
خدمت همکاران در گروه تألیف باشم. هم زمان در اینجا همکاری 
داشته ام و مباحث را عینًا در کالس خودم اجرا کرده ام. مخصوصًا 
تغییراتی که پایه ی ششم بر اساس هوشمند سازی داشت برای 
من خیلی جالب بود، با توجه به اینکه بچه هایی که در این دوره 
هستند در کارهای رایانه ای از ما جلوتر هستند و حاضر نیستند 
حتی بنویسند، ولی دوست دارند کارهای محتوایی انجام دهند 
بیایند توضیح دهند؛ مخصوصًا در  و  پاورپوینت درست کنند  و 
را  و تدریس  بودم  و اجتماعی. من گروه بندی کرده  بحث علوم 

به عهده ی بچه ها گذاشته بودم که در گروه ها فعالیت هایشان را 
کار می کردند و با من هماهنگ می شدند. رفع اشکال هایشان را 
من انجام می دادم و بچه ها با تعیین وقت قبلی آموزش را از طریق 
بحث هوشمند سازی آموزش می دادند. این آموزش خیلی سریع، 
در همان روز، به بچه ها حتی بچه های ضعیف تر منتقل می شد. 

چون از زبان خودشان و تصویری بود.

تغییر کتاب درسی، نقش راهنمای معلم
سؤالی پیش می آید در این زمینه که آیا در بیان تغییرات کتاب 
اینکه هدف های  یا  دارد  نقش مهم تری  معلم  راهنمای  درسی، 
رفتاری را تغییر دهیم و نگرش آموزگار دگرگون شود. در این مورد 
صدیقه زمانیان آموزگار منطقه ی پنج می گوید: «تا آنجا که من 
متوجه شدم کتاب ها آن چنان تغییری نکرده است. سرفصل ها 
همان سرفصل ها هستند و تغییری نکرده اند. نگرش معلم باید 
تغییر کند. معلم باید آموزش ببیند. کتاب هر چقدر هم که تغییر 
کند، هیچ تأثیری بر آموزگاران نمی گذارد. آموزگاران همان روش 
سنتی خود را انجام می دهند و مقاومت می کنند. حاال نمی دانم 
با چه روشی معلم باید تغییر کند. در مورد همین هوشمند سازی 
که می فرمایید، آیا در کتاب ها چیزی به این شکل طراحی شده 
است؟ اصًال کتاب نباید تغییر کند که ما هوشمند عمل کنیم و آن 
هم باز به نگرش معلم برمی گردد. من در پایه ی چهارم تدریس را 
به بچه ها سپرده ام. در مدرسه ی ما پنج  سال است هوشمند سازی 
اجرا می شود. مدرسه هم مدرسه ی معروفی است ولی همکاران 
این کار را انجام نمی دهند. خیلی کم پیش می آید ولی من در این کار را انجام نمی دهند. خیلی کم پیش می آید ولی من در 
بچه ها  دیدم همه ی  بیاورید،  را  کار  پوشه ی  گفتم  وقتی  بچه ها کالس  دیدم همه ی  بیاورید،  را  کار  پوشه ی  گفتم  وقتی  کالس 
به جز کسانی که مشکل دارند برای من کار پاورپوینت آوردند و به جز کسانی که مشکل دارند برای من کار پاورپوینت آوردند و 
توضیح دادند. پس این با معلم است که باید فکر کند که در این توضیح دادند. پس این با معلم است که باید فکر کند که در این 
موضوع چگونه می توان عمل کرد تا بچه ها بهتر یاد بگیرند. من موضوع چگونه می توان عمل کرد تا بچه ها بهتر یاد بگیرند. من 
فکر می کنم تغییر کتاب ها چندان انجام نشده است؛ چون محتوا فکر می کنم تغییر کتاب ها چندان انجام نشده است؛ چون محتوا 

که تغییر نمی کند.» 

علوم فعالیت  است
سیدمرتضی جدی آرانی، کارشناس پژوهش گروه درسی علوم 
می گوید: «علوم فعالیت است؛ یعنی اگر شما آزمایش را علوم 
برای  دانش.  و  علوم  از  مجموعه ای  می شود  بگیرید،  تجربی 
اندیشه ورزی  حوزه ی  وارد  دانش آموز  و  بیفتد  اتفاق  این  اینکه 
شود، انگار چیزی اینجا مورد نیاز بود. ما در سند ملی بارها بر 
توجه  با  معلمان  کرده ایم.  تأکید  یادگیری  موقعیت های  ایجاد 
آن ها قرار داده اند،  آموزشی در اختیار  به دروسی که طراحان 
موقعیت های  بیاورند.  به وجود  را می توانند  یادگیری  موقعیت 
یادگیری، گوناگونی های متفاوتی دارند و با توجه به سلیقه ی 
گاهی  مثال،  برای  کنند.  تغییر  می  توانند  شرایط  و  آموزگار 
از  بخشی  فقط  می کنیم  ایجاد  که  یادگیری ای  موقعیت های 
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در  را  دانش آموز  مثًال  می کند.  درگیر  را  یادگیری  مهارت های 
سطح مهارت «مشاهده» نگه می دارد. گاهی فراتر از آن، بچه را 
درگیر چیستی و چرایی و چگونگی عمل می کند. ما مهارت های 
کار با درس، یا مهارت های دست ورزی را مطرح کرده  و این قول 
به عنوان  علوم،  کتاب  پشتوانه ی  پایه،  هر  برای  که  داده ایم  را 
قرار  دانش آموزی  گروه های  و  آموزگاران  خدمت  در  کار  کتاب 
بگیرد. این اتفاق برای پایه ی سوم و هفتم افتاد. در باقی پایه ها 
هم این اتفاق خواهد افتاد؛ از جمله پایه ی چهارم که در دست 
اجراست، اما نکته ی اصلی این است: چه کنیم که بچه ها وارد 
وادی مهارت  تعقل و اندیشه ورزی شوند؟ در اینجا فکر کردیم 
موقعیت هایی را ایجاد کنیم که دانش آموزان با استفاده از آنچه 
در کالس و کیف است و آنچه معلم می تواند به کالس بیاورد، 
کتاب  در  که  را  فعالیتی  و  درس  با  مناسب  مایحتاج  بتوانند 
گنجانده شده است، بسازند. حتی برای این کار در درس هشت 
و چهارده و سایر دروس بحث ساختن را مطرح کرده ایم و این 
پدیده  یک  با  آن ها  می دهیم.  یاد  دانش آموزان  به  را  مهارت ها 
به  و  می شود  فعال  ذهنشان  می شوند،  روبه رو  علمی  اصل  و 
مقدمه ی  دست ورزی  می یابند.  راه   اندیشه ورزی  و  تعقل  وادی 
سمینار  پانزدهمین  می گوید.  را  این  دنیا  است.  اندیشه ورزی 
جهانی دست ورزی در جهان برگزار شده است. آن ها که مشکلی 
ندارند، چه چیزی در این روش دیده اند؟ جز اینکه آن ها را به 
تفکر وامی دارد؟ این اتفاقی است که به ما در رویکردهای علوم 

کمک می کند.»

تغییرات خوبی اتفاق افتاده است
سیمین پیمان، آموزگار منطقه ی پنج است و تجربه ی تدریس 
ــتان را هم دارد. با توجه به سخنان این کارشناس علوم  در دبیرس
ــه می کنم، باید  ــر من در حال حاضر که مقایس می گوید: «به نظ
ــم و بگوییم تغییرهای ما  ــرفت را در بچه ها ببینی ــد و پیش این رش
ــدی را طی کرده اند.  ــد و روند رو به رش ــای خوبی بوده ان تغییر ه
ــا در دوران دانش آموزی  ــن فکر می کنم با  چیزی که حداقل م م
خود تجربه کرده ایم اصًال قابل مقایسه نیست و من چیزی که به 
ــر خودم که پایه ی دوم است می بینم،  عینه در دانش آموزان و پس
ــرم را از  ــی دقیق و اصولی پیش می رود. یک روز رفتم پس او خیل
ــدیم به من گفت: «مامان!  ــین که ش ــوار ماش ــه بیاورم. س مدرس
ــت و  ــته اس ــه دار». دیدم از الی دفترش برگی را برداش ــا نگ اینج
ــن در دوران  ــت. م ــد. این موفقیت مؤلف کتاب اس لمس می کن
تحصیلم به یاد ندارم که به پارکی رفته باشم و برگی را لمس کرده 
ــت ورزی ها که می فرمایید، بچه ها در کالس   ــم. در مورد دس باش
ــرم گفت: «مامان!  ــین بادکنکی. پس دوم کاری دارند به نام ماش
خانم گفته فالن وسیله را درست کن.» من نگاه کردم گفتم قرقره 
ــتفاده می کنیم.»  ــم. گفت: «مامان عیبی ندارد؛ از نی اس نداری
ــد و آن ها را  ــه به ذهن بچه ها می رس ــی این خالقیت هایی ک یعن
ــه چیز را معلم آماده کند  ــد بار می آورد. دیگر به اینکه هم توانمن
ــیده اند که  ــی بچه ها به حدی رس تکیه نمی کنند. در کتاب فارس
ــت، ساختار جمله چطور است و ... . نکات  می دانند فعل کجاس
ــان دانش آموزی  ــاید اگر ما در زم ــزی را رعایت می کنند که ش ری
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خودمان می خواستیم آن ها را یاد بگیریم، اول معلم به ما تعاریف 
ــم. االن بچه ها  ــا را حفظ می کردی ــت و ما مثال ه ــا را می گف آن ه
ــان پیگیر می شوند و کشف  درک کلی پیدا می کنند و بعد خودش
ــده در بچه ها  ــه وجود آم ــکوفایی ب ــر من این ش ــد. به نظ می کنن

موفقیت این طرح است».

ارزش یابی
نام  به  مهم  مباحث  از  یکی  به  آموزگاران  سخنان  در  دقت  با  
روند  در  بحث  ادامه ی  در  پیمان  سیمین  می رسیم.  ارزش یابی 
درگیر  ناخواسته  و  خواسته  «والدین  می گوید:  فرزند  تحصیل 
مسائل درسی یا حل آن ها و مطالعه ی کتاب ها از جمله ریاضی و 
علوم می شوند. در حال حاضر ارزش یابی تأکید شده ارزش یابی 
برخی  مقاومت  با  انجام  در  ظاهرًا  و  است  توصیفی  تکوینی 
ارتباط ژیال  این  یا بی میلی آن ها مواجه می شود». در  آموزگاران 
محتوای  که  است  زمانی  ما  اصلی  «مشکل  می گوید:  آقاموال 
درسمان زیاد است ولی وقت کمی داریم و تعداد بچه ها هم زیاد 
است. من دوست دارم کارهایی را که انجام می دهم عملی کنم 
و بیشتر دوست دارم بچه ها نیز عملی یاد بگیرند ولی زمانی که 
برای آن ها می گذارم، وقت زیادی از کالس گرفته می شود. مثًال 
در مورد پایین آوردن هزینه های برق کار عملی انجام دادیم ولی 
برای همه ی درس ها نمی توانم این طور وقت بگذارم. خیلی چیزها 
پخش  تلویزیون  در  که  فیلم هایی  ببینیم.  و  برویم  نمی توانیم  را 
می شود خیلی خوب اند ولی ما درخواست می کنیم و خیلی از 
اوقات به دست ما نمی رسد. ما بارها به مدیر گفته ایم و مدیر به 
اداره انتقال داده است ولی فیلم های علمی به دست ما نمی رسند. 

اینگونه فیلم ها به یادگیری بیشتر بچه ها بسیار کمک می کنند». 
معصومه سلطانی مطلق می گوید: «در بحث ارزش یابی که پیش 
ــؤاالتی را برای بچه ها مطرح می  کنید، باید  ــما س می آید، وقتی ش
ــته باشد، یعنی نمره مالک نیست.  هدف هایی در پایان برگه داش
ــه. در ارزش یابی  ــت یا ن ــیده اس ــا به آن مفهوم رس ــد ببینید آی بای
توصیفی گاهی دانش  آموز از ده سؤالی که به او می دهیم یک سؤال 
ــن به عنوان معلم نمی توانم به او نمره ی پایین  را درک نمی کند. م
بدهم. به این دلیل که یکی از این ده سؤال را متوجه نشده است. 
ــت که من معلم بعد از اینکه برگ های  ارزش یابی توصیفی این اس
بچه ها را تصحیح کردم، ببینم چند نفر از بین دانش آموزان من در 
مفهومی مشکل دارند. پس آنجا اگر درصد باال باشد، برمی گردد به 
من معلم که نتوانسته ام این مفهوم را جا بیندازم. ببینید، کم آوردن 
ــوزش نگرفته ایم که تلفیق  ــت که ما هنوز آم ــت به این دلیل اس وق
دروس داشته باشیم. آموزگار هنرمند باید وقتی کتاب درسی را به 
او می دهند، در اول مهر قبل از اینکه وارد کالس شود، آن را مطابق 
ــر برنامه ریزی کند. بعضی از  ــا تقویم و مطابق با تمام دروس دیگ ب
ــت  ــا، یک هدف را دنبال می کنند؛ پس، چه قدر خوب اس درس ه
ــاعت تبدیل کنیم در  ــاعت آموزشی را به یک س ــه یا چهار س که س

یک کار عملی تا بتوانیم آن اهداف را در یک ساعت به دانش آموز 
آموزش دهیم. اگر معلم تلفیق را یاد بگیرد،  می تواند زمان را اضافه 
کند. بحث توصیفی هم این نیست که ما امتحان کتبی بگیریم و 
بگوییم در کنارش کار عملی هم داریم. از زمانی که ما وارد کالس 
می شویم، ارزش یابی توصیفی شروع می شود و عملکرد دانش آموز 
باید ثبت شود. ارزش یابی توصیفی شناسه ی یک معلم است. اگر 
ــدم و همکارم خواست به جای من بیاید،   من دو روز وارد کالس نش
دفتر نمره ی من را که باز می کند باید به همه چیز پی ببرد. نظر من 
این است که اگر من ۳۲ دانش آموز دارم، هر ۳۲ نفر باید در کالس 

فرصت حرف زدن داشته باشند».
مریم انصاری نیز درباره  ی ارزش یابی توصیفی نظراتی دارد. وی 
می گوید: «برای من خیلی جالب است که معلمان از کالس خودشان 
منطقه  یا   مدرسه  در  همکارشان  کالس  از  اما  می کنند.  صحبت 
صحبت نمی کنند و جالب توجه است که آمده اند مشکالتشان را 
اینجا با هم مطرح کنند. آیا در منطقه ی خودتان این فرصت وجود 
ندارد؟ االن اینجا تازه متوجه می شویم که مشکل کجاست! یعنی 
هم چنان در کالس معلم بسته است و اگر هم فرصتی در اینجا ایجاد 
شده است پویایی شما را نشان می دهد. باید ببینیم آیا این فرصت 
را در منطقه ی خودتان هم دارید یا نه؟ ولی شما مثًال در ارزش یابی 
توصیفی نکته ای را مطرح می کنید که نشان می دهد گزینه ای را 
که به عنوان «بسیار خوب» گذاشته اند، برای شما به اندازه ی کافی 
با همکاران خودتان در منطقه  شفاف نیست. اگر فرض کنید که 
صحبت کرده باشید، شاید ببینید برای آن ها هم این مشکل وجود 
دارد. تغییر از کتاب درسی شروع شده است؛ در حالی که باید از 
معلم شروع شود. معلم کارپرداز نیست. معلم کارمندی نیست که از 
هشت صبح تا چهار بعدازظهر کارهای مشخصی را انجام دهد. ما با 
ذهن دانش آموز سروکار داریم. همان طور که ذهن بچه ها پویاست، 
ما هم باید پویا باشیم. ما هم باید بدانیم که می خواهیم در کالس چه 
کنیم. کتب ما تغییر کرده اند. این تغییر از صفر شروع نشده است. 
در شانزده سال پیش کتب علوم تجربی را کامًال علمی می نوشته اند. 
پیش  سال  شانزده  اما  است.  تجربی  علوم  همان  نامش  هم  االن 
بنابراین،  برویم.  هم  نگرش ها  و  مهارت ها  سراغ  به  ما  که  گفتند 
محتوا را در سه ُبعد تألیف کردند. آن موقع خیلی از معلمان مقاومت 
می کردند. طبیعی هم هست. االن هم که با همان معلمان صحبت 
می کنیم می بینیم همان حرف ها را می زنند. از نگرش، دانستن و 
مهارت صحبت می کنند. تغییر امروز هم همین است. یعنی اگر ما 
چند سال دیگر درباره ی شایستگی حرف بزنیم، آن ها هم خیلی 
بیشتر از شما صحبت می کنند. هیچ وقت باورهای ما در کالس سه 
را  این کالس ها می توانیم جرقه هایی  تغییر نمی کنند. ما در  روزه 
برای ذهن بزنیم. این تغییر به تدریج اتفاق می افتد.بنابراین، شما در 
گروه های آموزشی در منطقه این صحبت ها را با هم داشته باشید. 
شما باید به کار اعتبار ببخشید. چون ما با انسان ها سروکار داریم، نه 

با ابزارآالت و ماشین آالت.

١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  مهر ١٣٩٣ |  رشد آموزش ابتدایی | دوره ی هجدهم |  شماره ی ١ ۶۴



• از نظر شما تغییرات کتاب های 
درسی پایه ی اول، دوم و سوم چگونه 

بوده است؟
ــنایی  ــا مقدار آش ــا و پایه ه ــن کتاب ه ــا ای ب
داشتم. از همکاران خود نیز پرس وجو کردم و 
گفتند: «نسبت به اطالعات و دیدگاهی که به 

بچه ها می دهد، تغییرات خوب بوده است.»

• درباره ی کتاب های پایه ی چهارم، 
که االن تدریس می کنید، چه نظری 

دارید؟
ــادی دارد. با  ــای زی ــی درس ه ــاب فارس کت
ــی داریم و  ــه فارس ــه در هفته چهار جلس اینک
ــتن، امال و انشاست اما  ــامل خواندن، نوش ش
ــی  ــردگی درس های کتاب فارس ــل فش به دلی
ــتوری  ــای دس ــم. بحث ه ــم می آوری ــت ک وق
کتاب پیوستگی ندارد و دانش آموز بحث های 
ــم می بیند. به مباحث  ــی را دنبال ه ناهمگون
ــائل  ــر مس ــرف و دیگ ــم و ح ــل، اس ــد، فع قی

دستوری در این کتاب پرداخته شده است.
برخی داستان های کتاب برای بچه ها گنگ 
است. شاید تنها درسی که بچه ها با آن ارتباط 

برقرار می کردند درس «آرش کمانگیر» بود.

• کتاب تازه تألیف فارسی چه 
ویژگی هایی باید داشته باشد؟

کتاب داستان های قابل فهم و مناسب سن 

ــد و درس ها طوری  ــته باش دانش آموزان داش
باشند که بچه ها را جذب کنند. دانش آموز به 
ــاج دارد تا با درس ها انس بگیرد و  زمان احتی
ــا با مجهوالت روبه رو  آن ها را درك کند. بچه ه
ــد چون  ــوند. روان خوانی ها طوالنی نباش نش

کتاب فعلی روان خوانی های بلندی دارد.

ــتفاده ی  ــان کتاب قابل اس ــه ی پای واژه نام
ــم در  ــنهاد می کن ــت. پیش ــوزان اس دانش آم
ــتوری به همین  ــد بحث های دس ــاب جدی کت
صورت جمع بندی شوند یا توضیح بیشتری 

داشته باشند.

گفـــــــت وگــــــــــو

از اسطوره هایمان بخوانیماز اسطوره هایمان بخوانیماز اسطوره هایمان بخوانیم
لیال اعتمادی، آموزگار جزیره می گوید تغییرات خوب بوده استلیال اعتمادی، آموزگار جزیره می گوید تغییرات خوب بوده استلیال اعتمادی، آموزگار جزیره می گوید تغییرات خوب بوده است

اشـــاره
لیال اعتمادی با ۲۰ ســال سابقه ی تدریس، شش سال اســت که در دبستان «فرهنگ» جزیره ی کیش در پایه ی چهارم تدریس می کند. او  ســال سابقه ی تدریس، شش سال اســت که در دبستان «فرهنگ» جزیره ی کیش در پایه ی چهارم تدریس می کند. او  ســال سابقه ی تدریس، شش سال اســت که در دبستان «فرهنگ» جزیره ی کیش در پایه ی چهارم تدریس می کند. او 
آموزگار باتجربه ای اســت و بر آن شــدیم، از وی درباره ی ویژگی های کتاب قبلی و پیشنهادهایی که در ارتباط با کتاب تازه تألیف فارسی دارد، آموزگار باتجربه ای اســت و بر آن شــدیم، از وی درباره ی ویژگی های کتاب قبلی و پیشنهادهایی که در ارتباط با کتاب تازه تألیف فارسی دارد، آموزگار باتجربه ای اســت و بر آن شــدیم، از وی درباره ی ویژگی های کتاب قبلی و پیشنهادهایی که در ارتباط با کتاب تازه تألیف فارسی دارد، 

نکاتی بپرسیم.
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  آیا می توانید از کتاب های 
کمك آموزشی در کالس استفاده 
کنید. مثًال بعضی کتاب ها را که 

نامشان در کتاب درسی آمده است 
بیاورید و به بچه ها نشان دهید؟

ما زمان مفید کالس را صرف کارهای کتاب 
ــاب فرصت  ــرده ی کت می کنیم. محتوای فش
فعالیت های دیگر را می گیرد. اما با این حال، 
ــاب تحقیقات کوچکی  ــا توجه به مطالب کت ب
ــاعران یا کتاب های نامبرده  ــناخت ش مثل ش

شده به بچه ها می دهم.

  بچه ها در کتاب «بنویسیم» مطالبی 
را می نویسند. وقتی این کتاب ها را 

بررسی می کنیم، می بینیم بسیاری 
از آن ها بدخط نوشته اند. مگر نباید 
خط آن ها به شکل تحریری و پس از 

چهار سال نسبتًا خوب باشد؟
ــد. از پایه ی اول خط تحریری  بله، باید باش
ــر  ــد بدخط ت ــر می آین ــه باالت ــا هرچ ــد ام دارن
می شوند. احتماًال حجم درس ها زیاد است و 

بچه ها حوصله نمی کنند.

  با مؤلفان کتاب های درسی چه 
صحبتی دارید؟

ــتر درك کنند. مطالب  دانش آموزان را بیش
«بخوانیم» در حد فهم بچه ها باشد. درس ها 
طوری تدوین شوند که دانش آموز در اجرای 
ــوزگار  ــا آم ــد ب ــد و او بتوان ــال باش ــا فع آن ه
ــه نمایش  ــل ب ــا قاب ــد. درس ه ــی کن همراه
ــعرای قدیم  ــی ش ــه معرف ــند. ب ــدن باش درآم
ــهدای  ــطوره های ایرانی و ش بپردازند. از اس
جنگ و انقالب اسالمی مطالبی بیان شود. 
ــگ جلد و  ــاظ طرح، رن ــی از لح کتاب فارس

تصاویر داخلی خوب است.

  آیا بخش «سخنی با آموزگاران» را در 
ابتدای کتاب فارسی می خوانید؟

بله. سازنده است. عالوه بر این ها، در طول 
سال با همکاران باتجربه صحبت می کنیم.

  چقدر به درس انشا اهمیت 
می دهید؟

ــم.  ــا داری ــی، در کالس انش ــور هفتگ به ط
گاهی خودم موضوع انشا را مشخص می کنم 
ــد کالس از  ــوع دادن به رون ــی برای تن و گاه
ــی را  ــه موضوع ــم ک ــوزان می خواه دانش آم
ــوًال موضوعات کتاب  ــد. معم عنوان کنن
و  ــد  می دهن ــام  اله ــا  م ــه  ب ــی  درس
ــتن انشا  عناوینی از آن را برای نوش

انتخاب می کنیم.
ــرض کنم  ــما ع باید خدمت ش
ــه هم از کارهایی  که گفتن دیکت
است که در کالس به روش های 

گوناگون انجام می دهیم.

 در امال با نوشتن یا 
ننوشتن «تشدید» 

چه می کنید؟
در  ــان  کارشــناس
ــی  ــات توجیه جلس
گفته اند که ننوشتن 
مشکلی  ــدید»  «تش

ندارد.
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مقــــــــــــالــــــــــــه

اشـــارهاشـــاره
بســته ی برنامه ی درسی یا آموزشــی مجموعه ی مواد آموزشی هماهنگی اســت که برای نیل به اهداف خاص طراحی شده است. این بســته ی برنامه ی درسی یا آموزشــی مجموعه ی مواد آموزشی هماهنگی اســت که برای نیل به اهداف خاص طراحی شده است. این 
مواد ممکن است هم برای دوره های آموزشی گسترده، مانند یک دوره ی دو هفته ای، یا یک دوره ی یک ساله و هم برای دوره های محدود مواد ممکن است هم برای دوره های آموزشی گسترده، مانند یک دوره ی دو هفته ای، یا یک دوره ی یک ساله و هم برای دوره های محدود 
مانند دوره های مرکب از چند روز و یا یک هفته آماده شده باشند. این بسته غالباً  از تعدادی فعالیت و احتماًال تعدادی رسانه ی متفاوت مانند دوره های مرکب از چند روز و یا یک هفته آماده شده باشند. این بسته غالباً  از تعدادی فعالیت و احتماًال تعدادی رسانه ی متفاوت 
تشکیل شده است و حداقل شامل موادی برای استفاده ی دانش آموز و هم چنین موادی برای کمک به معلم و دیگر آموزش یاران، هم چون تشکیل شده است و حداقل شامل موادی برای استفاده ی دانش آموز و هم چنین موادی برای کمک به معلم و دیگر آموزش یاران، هم چون 

خانواده است.

بسته های برنامه ی درسی یا آموزشیبسته های برنامه ی درسی یا آموزشی

خاستگاه بسته های آموزشی (برنامه ی درسی)
چه مشخصه هایی بسته ی برنامه ی درسی را از انواع برنامه های 
درسی بدون بسته جدا می کند؟ پاسخ این سؤال در توجه به این 
موضوع نهفته است که هر ماده ی بسته ی آموزشی یک هدف 
خاص دارد. ایده و ضرورت بسته ی برنامه ی درسی از دو منشأ 
کامالً  متمایز ناشی می شود. یک منشأ آن ناشی از تجدیدنظر 
برنامه ی درسی است که بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در  در 
و  محتوا  تغییر  برای  و کوشش هایی  افتاد  اتفاق  متحده  ایاالت 
روش آموزش صورت پذیرفت. تمرکز این تالش ها بر بهبود و نو 
کردن محتوای عرضه شده در آموزش عمومی بود. به این منظور 
(تجربی)،  آزمایشگاهی  اجتماعی، علوم  برای علوم  دوره هایی 
زبان انگلیسی و ریاضیات برنامه ریزی شدند. این دوره ها برای 
قالب  در  درسی  رشته ی  هر  در  دیدگاه  صحیح ترین  ارائه ی 
اصطالحاتی که دانش آموزان می توانستند آن ها را درک کنند، 

طراحی شده بودند.
جدید،  درسی  برنامه های  محتوا،  اصالح  نهضت  پیدایش  با 
نتیجه،  در  دادند.  قرار  تأکید  مورد  را  پژوهشی  رویکردهای 
دانش آموزان به تحقیق درباره ی ماهیت رشته ی درسی پرداختند 
و به استفاده از روش های اکتشافی، که بر به کارگیری مستقل 
فرایندهای رشته ی برنامه ی درسی تأکید داشتند، تشویق شدند.
از سوی دیگر در برابر سبک های تعلیم وتربیت پیشین که بر 
شده  پی ریزی  تمرین  و  مشق نویسی  مطالب،  حفظ  اساس 
این  تغییر  برای  تقاضا  به  پاسخ  در  آموزشی  بسته های  بود، 
دانش آموزان  برای  چندگانه  انتخاب های  به صورت  و  برنامه ها 
خاص،  روش های  کاربرد  مهارت  بر  و  شدند  تدارک  معلمان  و 

مانند روش های مشاهده و اثبات کردن تأکید داشتند. این نوع 
یا  یک ساله  دوره ی  یک  منابع  تدارک  برای  آموزشی  بسته های 

دوره های طوالنی تر طراحی شده بودند.
امروزی  درسی  برنامه ی  بسته های  پیدایش  دوم  منشأ 
(بسته های آموزشی)، پیشرفت مکتب روان شناسی رفتاری بود. 
در این مکتب، آموزش به عنوان فرایند کنترل یادگیری در نظر 
راهنمایی ها،  شامل  که  بسته هایی  طریق  از  و  بود  شده  گرفته 
می شد.  ارائه  بود،  شده  برنامه ریزی  آموزش های  و  بازخوردها 
از  یکی  بود.  مطالعاتی  جریان  این  محصول  مدرسه محوری، 
گرفت،  قرار  استفاده  مورد  بسته ها  نوع  این  در  که  جنبه هایی 
معیار  رفتاری،  هدف های  شامل  که  بود  آن ها  عملی  جنبه ی 
دشواری  تدریجی  افزایش  خودگام،  یادگیری  وظایف،  انجام 
از  می شد.  بازخوردها  و  فّعال  مشارکت  مطالب،  یادگیری 
گسترش  جریان  این  تحت تأثیر  که  درسی  برنامه ی  بسته های 
یا  یا یافته بودند، می توانستند برای دوره های آموزشی طوالنی و  یافته بودند، می توانستند برای دوره های آموزشی طوالنی و 
مفهوم  یک  آموزش  برای  دقیقه ای  مفهوم   یک  آموزش  برای  دقیقه ای  کوتاه مدت ۱۵  دوره ی  یک 

منفرد استفاده کنند.

ویژگی های بسته های آموزشی
با وجود منشأهای متفاوت برای بسته های برنامه ی درسی که با وجود منشأهای متفاوت برای بسته های برنامه ی درسی که 
در «نهضت اصالح محتوا» و «نهضت یادگیری عملی» مطرح در «نهضت اصالح محتوا» و «نهضت یادگیری عملی» مطرح 
شد، برخی عوامل مشترک نیز میان آن ها،  در بسته های امروزی شد، برخی عوامل مشترک نیز میان آن ها،  در بسته های امروزی 

مشاهده می شوند.
اولین ویژگی این بسته ها این است که برای تحقق مجموعه ای اولین ویژگی این بسته ها این است که برای تحقق مجموعه ای 
از هدف های خاص تدارک شده باشد. این هدف ها می توانند به از هدف های خاص تدارک شده باشد. این هدف ها می توانند به 

حمیدرضا شرف بیانی

بسته های برنامه ی درسی یا آموزشی
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شکل وسیعی یادگیری یک فرایند متمرکز را به سمت مهارت ها و 
محتوای خاصی هدایت کند. اغلب این هدف ها به مهارت های 
رفتاری تبدیل می شوند و می توان آن ها را به مؤلفه های وظایف 
(عملکرد) اختصاص داد. یک مجموعه از هدف ها ممکن است به 
همه ی یادگیرندگان اختصاص یافته باشند (اهداف مشترک) و یا 
از نظر تفاوت های فردی، پیچیدگی وظایف و قدرت آفرینندگی، 

از یکدیگر متفاوت باشند (اهداف اختصاصی).
دومین ویژگی بسته ی برنامه ی درسی آن است که باید به شکل 
خوداستمرار یا خود تداوم یافته باشد، یعنی منابع کافی برای 
آموزش را تدارک ببیند. در برخی موارد ممکن است کاربر بتواند 
بدون تغییر گسترده و بدون نیاز به برنامه  ریزی آموزشی از بسته 
استفاده کند. مواد ارائه شده برای کودکان ممکن است به صورت 
خودآموز باشد. چنین بسته هایی شامل یک مجموعه ی متوالی 
و  رفتاری  روان شناسی  از  آموزش  نوع  این  است.  «آموزش»  از 
این  از  به خصوص  است؛  شده  منتج  شده  برنامه ریزی  آموزش 
هدف های  با  متناسب  تمرین هایی  باید  یادگیرندگان  که  ایده 

اختصاصی را انجام دهند.
ارائه ی  به  است  ممکن  آموزشی  بسته های  از  دیگر  دسته ی 
برای  یا  بپردازند  دانش آموزان  برای  شده  هماهنگ  وظایف 
مانند  باشند؛  شده  عالمت گذاری  روش ها  انواع  از  استفاده 
موادی که با رنگ کدگذاری و سازمان دهی شده اند. برای مثال، 
در مجموعه موادی که برای تدریس طراحی شده  ممکن است 
هدف اصلی، درک مطلب یک متن توسط دانش آموزان باشد. 
ضمن اینکه باید فرصت الزم برای خواندن پاراگراف های متنوع 
در  خاص  فهرست  یک  میان  از  متن  اصلی  ایده ی  انتخاب  و 
نظر گرفته شده باشد. این مجموعه هم چنین می تواند شامل 
موضوعات دیگری مانند وظایف تکمیلی برای کسب مهارت های 
عمومی مشابه، پرسش هایی از دانش آموز برای تدارک انتخاب 
داستان  نوشتن یک  دانشی،  رشته ی  برای یک  عنوان  بهترین 
موضوع  یک  برای  تصویر  یک  رسم  یا  و  عنوان  یک  برای  کوتاه 

خاص باشد. 
هستند  آن هایی  درسی  برنامه ی  بسته های  از  دیگر  دسته ای 
اطالعات  زنجیره ی  با  احتمالی  یا  و  محکم  پیوستگی های  که 
محتوا دارند. این بسته ها ترکیب مناسبی از اجزا برای آموزش 
خاص به دانش آموزان نیستند بلکه طیف وسیعی از منابع را در 
سندهای  شده ی  شبیه سازی  نسخه های  مانند  می گیرند؛  بر 
تاریخی مهم و مواد مورد نیاز برای استفاده در تجربیات علمی 
و دست ورزی. این مواد، یک مرکز منابع را برای یادگیرنده آماده 
می کنند که می توان از آن با توجه به روش های مربوط استفاده 

کرد.
شامل  است  ممکن  آموزشی  بسته های  این،  بر  عالوه 
که  باشند  دانش آموزان  برای  متنوعی  آماده ی  فعالیت های 
این  زد.  انتخاب  به  دست  آن ها  میان  از  تدریس  در  می توان 

فعالیت ها ممکن است شامل راهنمایی هایی برای تنظیم مجدد فعالیت ها ممکن است شامل راهنمایی هایی برای تنظیم مجدد فعالیت ها ممکن است شامل راهنمایی هایی برای تنظیم مجدد 
گروه برای بازی های کمکی، تدارک اطالعات برای دانش آموزان گروه برای بازی های کمکی، تدارک اطالعات برای دانش آموزان گروه برای بازی های کمکی، تدارک اطالعات برای دانش آموزان گروه برای بازی های کمکی، تدارک اطالعات برای دانش آموزان 
برای  پیشنهادهایی  اجتماعی،  فردی-  فعالیت های  برای پیشرو،  پیشنهادهایی  اجتماعی،  فردی-  فعالیت های  برای پیشرو،  پیشنهادهایی  اجتماعی،  فردی-  فعالیت های  برای پیشرو،  پیشنهادهایی  اجتماعی،  فردی-  فعالیت های  پیشرو، 
مباحثه و یا رسانه هایی برای ارائه و پوسترها و فعالیت هایی برای مباحثه و یا رسانه هایی برای ارائه و پوسترها و فعالیت هایی برای مباحثه و یا رسانه هایی برای ارائه و پوسترها و فعالیت هایی برای مباحثه و یا رسانه هایی برای ارائه و پوسترها و فعالیت هایی برای 

نمایش در خالل یک واحد آموزش باشد.نمایش در خالل یک واحد آموزش باشد.
نوع دیگری از این بسته ها شامل کتاب  راهنمای معلم هستند. نوع دیگری از این بسته ها شامل کتاب  راهنمای معلم هستند. نوع دیگری از این بسته ها شامل کتاب  راهنمای معلم هستند. 
این کتاب  مرتبط با متن اصلی درس است و می تواند به صورت این کتاب  مرتبط با متن اصلی درس است و می تواند به صورت این کتاب  مرتبط با متن اصلی درس است و می تواند به صورت 
معلم  برای  راهنما  فهرست  یک  به صورت  یا  مستقل  معلم کتابی  برای  راهنما  فهرست  یک  به صورت  یا  مستقل  معلم کتابی  برای  راهنما  فهرست  یک  به صورت  یا  مستقل  کتابی 

به منظور رهبری کالس باشد.به منظور رهبری کالس باشد.
عام ترین شکل بسته ی آموزشی ممکن است تنها شامل یک عام ترین شکل بسته ی آموزشی ممکن است تنها شامل یک عام ترین شکل بسته ی آموزشی ممکن است تنها شامل یک 
فهرست از منابع درباره ی موضوع آموزش برای معلم باشد. البته فهرست از منابع درباره ی موضوع آموزش برای معلم باشد. البته فهرست از منابع درباره ی موضوع آموزش برای معلم باشد. البته 
با توجه به این فرض که معلم می تواند منابع و مواد مناسب را با توجه به این فرض که معلم می تواند منابع و مواد مناسب را با توجه به این فرض که معلم می تواند منابع و مواد مناسب را 
به دست آورد و ایده هایی را از آن ها تلخیص و استخراج کند تا به دست آورد و ایده هایی را از آن ها تلخیص و استخراج کند تا به دست آورد و ایده هایی را از آن ها تلخیص و استخراج کند تا 

مواد تدارک شده را افزایش دهد.
شامل  می تواند  درسی  برنامه ی  بسته ی  دیگر،  سوی  شامل از  می تواند  درسی  برنامه ی  بسته ی  دیگر،  سوی  شامل از  می تواند  درسی  برنامه ی  بسته ی  دیگر،  سوی  از 
فهرست های قطعی به همراه اسنادی باشد که باید توسط معلم فهرست های قطعی به همراه اسنادی باشد که باید توسط معلم فهرست های قطعی به همراه اسنادی باشد که باید توسط معلم فهرست های قطعی به همراه اسنادی باشد که باید توسط معلم 
مورد استفاده قرار گیرد. با این پیش فرض هاست که بسته های مورد استفاده قرار گیرد. با این پیش فرض هاست که بسته های مورد استفاده قرار گیرد. با این پیش فرض هاست که بسته های 
برنامه ی درسی اصلی به اجرای اثربخش آموزش منجر می شوند.برنامه ی درسی اصلی به اجرای اثربخش آموزش منجر می شوند.
که  دارد  وجود  نیز  عمومی  ایده ی  یک  فوق،  نظرات  برابر  که در  دارد  وجود  نیز  عمومی  ایده ی  یک  فوق،  نظرات  برابر  در 
معتقد است مواد آموزشی را می توان بدون نیاز به معلم ساخت معتقد است مواد آموزشی را می توان بدون نیاز به معلم ساخت 
(ضدمعلم). طرف داران این نظریه معتقدند که همکاری معلم (ضدمعلم). طرف داران این نظریه معتقدند که همکاری معلم 
به وجود  اختالل  سیستم   در  دخالت گر،  عامل  یک  به وجود به عنوان  اختالل  سیستم   در  دخالت گر،  عامل  یک  به عنوان 
می آورد. دسته ی دیگری از پیروان این اندیشه که دارای عقاید می آورد. دسته ی دیگری از پیروان این اندیشه که دارای عقاید 
یک  به عنوان  را  طرح  درس ها  از  استفاده  هستند،  یک مالیم تری  به عنوان  را  طرح  درس ها  از  استفاده  هستند،  مالیم تری 
وظیفه برای معلمان مطرح می کنند. چنان که مالحظه می شود، وظیفه برای معلمان مطرح می کنند. چنان که مالحظه می شود، 
به همراه معلم  برای دانش آموز  به همراه معلم در دیدگاه اخیر تدارک آموزش  برای دانش آموز  در دیدگاه اخیر تدارک آموزش 
مورد توجه است. البته معلم در این نظریه یک رسانه به  حساب مورد توجه است. البته معلم در این نظریه یک رسانه به  حساب مورد توجه است. البته معلم در این نظریه یک رسانه به  حساب مورد توجه است. البته معلم در این نظریه یک رسانه به  حساب 

می آید.
این دیدگاه، دیدگاه دیگری عقیده  دارد معلم فردی  برابر  این دیدگاه، دیدگاه دیگری عقیده  دارد معلم فردی در  برابر  این دیدگاه، دیدگاه دیگری عقیده  دارد معلم فردی در  برابر  در 
اصلی  عامل  که  است  هوش  و  منظم  دانش  تجربه،  اصلی دارای  عامل  که  است  هوش  و  منظم  دانش  تجربه،  اصلی دارای  عامل  که  است  هوش  و  منظم  دانش  تجربه،  دارای 
سازمان دهی آموزش است. تأکید این دیدگاه بر نقش معلم، به سازمان دهی آموزش است. تأکید این دیدگاه بر نقش معلم، به سازمان دهی آموزش است. تأکید این دیدگاه بر نقش معلم، به 
آگاهی های معلمان نسبت به محتوای برنامه ی درسی و کیفیت آگاهی های معلمان نسبت به محتوای برنامه ی درسی و کیفیت 
کار آنان و قرائنی برمی گردد که رویه های آموزشی را برای بهبود کار آنان و قرائنی برمی گردد که رویه های آموزشی را برای بهبود 
عملکرد معلم تدارک می بیند. بنابراین، در صورتی که برنامه های عملکرد معلم تدارک می بیند. بنابراین، در صورتی که برنامه های 
الزم  بدانیم،  شده  تدارک  هنری  واقعیت  یک  از  فراتر  را  الزم درسی  بدانیم،  شده  تدارک  هنری  واقعیت  یک  از  فراتر  را  درسی 

است به صورت بسته ی برنامه ی درسی باشد.است به صورت بسته ی برنامه ی درسی باشد.

بسته هایی برای ارزیابی یادگیریبسته هایی برای ارزیابی یادگیری
درسی  برنامه ی  بسته های  شده،  یاد  مؤلفه های  بر  درسی عالوه  برنامه ی  بسته های  شده،  یاد  مؤلفه های  بر  عالوه 
یادگیری  پیشرفت  ارزیابی  برای  روش های خاص  یادگیری دربرگیرنده ی  پیشرفت  ارزیابی  برای  روش های خاص  دربرگیرنده ی 
دانش آموزان هستند. این روش ها شامل مجموعه اجزایی هستند دانش آموزان هستند. این روش ها شامل مجموعه اجزایی هستند 
مواد  مجموعه ی  به صورت  دانش آموزان  کار  بر  نظارت  برای  مواد که  مجموعه ی  به صورت  دانش آموزان  کار  بر  نظارت  برای  که 
سازمان یافته تنظیم شده اند و می توان آن ها را روی یک جدول سازمان یافته تنظیم شده اند و می توان آن ها را روی یک جدول 
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نصب کرد و روی دیوار قرار داد، یا به صورت کتاب های مخصوص نصب کرد و روی دیوار قرار داد، یا به صورت کتاب های مخصوص 
در پایه ی تحصیلی مربوط و یا جدول های ثبت وضعیت دانش آموز در پایه ی تحصیلی مربوط و یا جدول های ثبت وضعیت دانش آموز 

درآورد تا به معلم و دانش آموزان در اجرا کمک کند.درآورد تا به معلم و دانش آموزان در اجرا کمک کند.
واقعی  عملکرد  دانش آموز،  کار  ارزیابی  برای  مرجع  واقعی بهترین  عملکرد  دانش آموز،  کار  ارزیابی  برای  مرجع  بهترین 
ابزارهای ارزیابی کننده ی موجود در  ابزارهای ارزیابی کننده ی موجود در اوست که می تواند توسط  اوست که می تواند توسط 
روش های  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  درسی  برنامه ی  روش های بسته های  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  درسی  برنامه ی  بسته های 
فهرست  آزمون،  برای  عمومی  ایده های  شامل  می تواند  فهرست آزمون  آزمون،  برای  عمومی  ایده های  شامل  می تواند  آزمون 
معلمان  راهنمایی  برای  طرح هایی  و  سؤاالت  برای  معلمان پیشنهادی  راهنمایی  برای  طرح هایی  و  سؤاالت  برای  پیشنهادی 
برای  تست هایی  شامل  است  ممکن  موارد  برخی  در  برای باشد.  تست هایی  شامل  است  ممکن  موارد  برخی  در  باشد. 
در  که  باشد  تشخیصی  آزمون  و  پیشرفت  ارزیابی  در پیش آزمون،  که  باشد  تشخیصی  آزمون  و  پیشرفت  ارزیابی  پیش آزمون، 
این صورت همه ی نمونه های اولیه برای اجرای ارزیابی به صورت این صورت همه ی نمونه های اولیه برای اجرای ارزیابی به صورت 
آزمون دوقسمتی، یا برای ثبت بهبودهای مدیریت کالس درس آزمون دوقسمتی، یا برای ثبت بهبودهای مدیریت کالس درس 
گروه  برای  امتحاناتی  شامل  می تواند  ضمنًا  دربرمی گیرد.  گروه را  برای  امتحاناتی  شامل  می تواند  ضمنًا  دربرمی گیرد.  را 
دانش آموزان و یا برای فرد دانش آموز به همراه برخی کلیدهای دانش آموزان و یا برای فرد دانش آموز به همراه برخی کلیدهای 

پاسخ به سؤاالت باشد.پاسخ به سؤاالت باشد.

گرایش ها در کاربرد بسته های آموزشی
یک سؤال اساسی در مورد کاربرد بسته های برنامه ی درسی، 
بسته های  ارزیابی  استانداردهای  اگرچه  آن هاست.  اثربخشی 
اغلب  ولی  بودند،  شده  تهیه   ۱۹۶۰ دهه ی  از  قبل  آموزشی 
بسته های برنامه ی درسی که تا این دهه برای استفاده در مدارس 
و  سازمان یافته  اعتباربخشی  هرگونه  فاقد  بودند،  شده  توزیع 
یا آزمون گسترده از معلمان و یادگیرندگان آن بودند که در آن 
این  البته  باشد.  آن  اعتبار  پیشرفت دانش آموزان، معیار اصلی 
و  تحصیلی  پیشرفت  اندازه گیری  بر  زیادی  تأثیر  استانداردها 
۱۹۶۳هدایت آن به سوی اندازه گیری «مالک مرجع» (کالسر، ۱۹۶۳هدایت آن به سوی اندازه گیری «مالک مرجع» (کالسر، ۱۹۶۳) 

و حوزه ی برنامه ی درسی داشته اند.و حوزه ی برنامه ی درسی داشته اند.
جاها  برخی  در  آموزشی  آزمایشگاه های  از  شبکه ای  جاها اگرچه  برخی  در  آموزشی  آزمایشگاه های  از  شبکه ای  اگرچه 
به طور خاص تالش می کرد تا مدلی را برای طراحی و تجدیدنظر به طور خاص تالش می کرد تا مدلی را برای طراحی و تجدیدنظر 
تأثیر  آن،  اساس  بر  تا  کند  تهیه  آموزشی  بسته های  مورد  تأثیر در  آن،  اساس  بر  تا  کند  تهیه  آموزشی  بسته های  مورد  در 
بسته ی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی بسته ی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی 
قرار گیرد، ولی اغلب بسته های برنامه ی درسی فاقد این ویژگی قرار گیرد، ولی اغلب بسته های برنامه ی درسی فاقد این ویژگی 
بودند؛ زیرا هیچ یک از آن ها از راه تحقیق به دست نیامده و فرایند بودند؛ زیرا هیچ یک از آن ها از راه تحقیق به دست نیامده و فرایند 
توسعه را طی نکرده بودند. این امر ناشی از آن بود که برای این توسعه را طی نکرده بودند. این امر ناشی از آن بود که برای این 
تفاوت  دیگر،  علت  نبودند.  قائل  زیادی  ارزش  قضاوت ها  تفاوت نوع  دیگر،  علت  نبودند.  قائل  زیادی  ارزش  قضاوت ها  نوع 
بود؛  یکدیگر  به  نسبت  درسی  برنامه ی  بسته های  بود؛ هدف های  یکدیگر  به  نسبت  درسی  برنامه ی  بسته های  هدف های 
به خصوص آن هایی که برای امور خدماتی طراحی شده بودند، به خصوص آن هایی که برای امور خدماتی طراحی شده بودند، 
یا  یادگیری  منابع  به عنوان  که  درسی  برنامه ی  بسته ی  یا مانند  یادگیری  منابع  به عنوان  که  درسی  برنامه ی  بسته ی  مانند 
خزانه ی فعالیت های یادگیری توسط معلم به کار گرفته می شد. خزانه ی فعالیت های یادگیری توسط معلم به کار گرفته می شد. 

در حال حاضر، اگرچه تعدادی از بسته های آموزشی با توجه در حال حاضر، اگرچه تعدادی از بسته های آموزشی با توجه 
فقدان  به علت  ولی  می شوند،  ارائه  آن ها  اثربخشی  میزان  فقدان به  به علت  ولی  می شوند،  ارائه  آن ها  اثربخشی  میزان  به 
این  آن ها،   کیفیت  ارزیابی  برای  دست یابی  قابل  این اطالعات  آن ها،   کیفیت  ارزیابی  برای  دست یابی  قابل  اطالعات 
سؤال مطرح می شود که تحت چه شرایطی بسته های برنامه ی سؤال مطرح می شود که تحت چه شرایطی بسته های برنامه ی 

عالی  سطح  در  که  بسته هایی  شوند؟  گرفته  به کار  باید  درسی 
سازمان دهی شده اند،  کمتر به کمک معلمان نیازمند هستند و 
درصددند تا بتوانند مؤثرتر واقع شوند؛ به ویژه وقتی که محتمل 
است، حوزه ی محتوا برای معلمان ناشناخته باشد، یا وقتی که 
احتمال مشارکت معلمان ضعیف است، یا زمانی که دسترسی به 
آموزش معلمان جدی نیست، یا وقتی که به رعایت تفاوت های 
فردی در آموزش نیاز وجود دارد تا دانش آموزان با موفقیت پیش 
منابع  به عنوان  که  است  احتیاج  موادی  به  که  وقتی  یا  و  روند 

آموزش فرایندها و پژوهش ها در نظر گرفته شوند.
از  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  نکته  این  حال،  هر  در 
مجموعه های آموزشی مرکب از معلمان و دانش آموزان که دارای 
برای  شود.  مراقبت  باید  هستند،  آموزش  برای  کافی  زمینه ی 
از  دانش آموزان،  برای  مطلب  درک  و  خواندن  دوره های  مثال، 
موضوعات درسی است که باید آموزش آن ها به  عهده ی معلمان 
مسلط باشد. در چنین مواردی، مؤسسات (دولتی و خصوصی) 
آموزشی محلی می توانند کمک هایشان را برای سودمند کردن 
بسته های برنامه ی درسی، به همراه مستندات کافی ارائه دهند.
که  فناوری هایی  با  شک  بدون  آموزشی  بسته های  آینده ی 
با  به ویژه  دارد.  نزدیک  ارتباط  شد،  خواهند  کشف  آینده  در 
به سمت  غالباً   درسی  برنامه ی  بسته های  شخصی،  رایانه های 
تعلیم وتربیت  دانش  اساس  بر  و  هدایت  آموزشی  هدف های 
پی ریزی می شوند. حفظ این ارتباط و تداوم آن در شرایط رشد 
سریع  افزارها و سرعت پیشرفت فناوری ها الزم و ضروری است. 
عالوه بر این، باید ارتباط بسته ها با روند یادگیری دانش آموزان 

نیز حفظ شود.
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متأسفانه نحوه ی تغییرات ما همیشه به گونه ای بوده است که به 
جای بازسازی، گزینه ی تخریب و دوباره سازی را انتخاب کرده ایم.  
کتاب های چهارم نقص هایی داشت که این نواقص با تغییرات 
بنابراین  و  شد  اصل  یك  به  تبدیل  سوم  و  دوم  اول،  پایه های 
ریاضی  کتاب های  من  می کردند.  تغییر  کتاب ها  می بایست 

سه  پایه ی اول و دوم و سوم را بازبینی و بررسی کرده ام؛ مطالب 
متنوع تر شده و تغییرات آن، براساس عالیق بچه ها، ستودنی است 
اما مطالب حجیم شده است! که برای پایه های پایین تر، با در نظر 
گرفتن زمان کم، سنگین است. به همین دلیل، معلمان پایه های 
پایین تر از این کمبود وقت ناراحت اند. زیرا یك روز دانش آموزان به 

منظــــــــــر وبالگ نویســــــــان

مهراعظم سنجری 
دبستان هیئت امنایی سلمه، منطقه ی سه تهران
www.class-4.blogfa.com

اشـــاره
امروزه آموزگاران به اهمیت ارتباطات و نقش رسانه ها در آموزش پی برده اند. از آنجا که برنامه های درسی پیشرو نیز بر این امر صحه می گذارد، 

آموزگاران می دانند که با کاربرد رسانه های آموزشی در کالس به موفقیتی فراتر از دیگر همکارانی می رسند که از این ابزارها دورند.
مجله ی رشد آموزش ابتدایی با هدف آگاهی از نظرات تعدادی از آموزگاران که در آموزش به این سمت و سو روی آورده اند با چند نفر از وبالگ نویسان 
۹۲- ۹۲- ۹۲ و دیگر  ۹۳به ویژه در پایه ی چهارم ابتدایی ارتباط ایجاد کرده تا از نظر آن ها درباره ی وضعیت و محتوای کتاب های درسی پایه ی چهارم از سال ۹۳به ویژه در پایه ی چهارم ابتدایی ارتباط ایجاد کرده تا از نظر آن ها درباره ی وضعیت و محتوای کتاب های درسی پایه ی چهارم از سال ۹۳
پایه های هم سو شده با برنامه ی درسی ملی هم چون پایه ی اول، دوم، سوم و حتی ششم آگاهی یافته و آن را به نظر مخاطبان گرامی برسانند.
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ژیمناستیك می روند، یك روز به شنا، یك روز ورزش، یك  روز جشن 
و اردو و... . بنابراین، حجم کتاب با زمان در نظر گرفته شده برای 

آموزش نامتناسب است.
در کشورهای پیشرفته می بینیم که حجم مطالب کم است ولی 
آموزش داده می شود.  پژوهشی  واقع  و در  پروژه محور  به روش 
شاید شما بفرمایید که با تغییر ارزش یابی در ایران ما هم به این 
سمت حرکت می کنیم. بله، این موضوع به شرطی ما را به هدف 
پانزده  از  ما  تعداد دانش آموزان هر کالس  نزدیك تر می کند که 
تغییرات  این  اجرای  برای  بیشتری  وقت  یا  نمی کرد  تجاوز  نفر 
داشتیم و از همه مهم تر اولیا را با نحوه ی ارزش یابی عملکردی 
و توصیفی به طور کامل آشنا می کردیم. بعضی از اولیا و معلمان 
به علت نا آگاهی هنوز هم به روش سنتی اعتقاد دارند. پس باید 
در جهت اصالح چنین باورهایی بیشتر کار کنیم و بر این اساس، 

نیاز به دوره های آموزشی مناسب به شدت احساس می شود.
با تمام این مسائل ما آموزگاران سعی خود را برای بهبود آموزش 
خواهیم کرد و با برنامه ی درسی ملی و سند تحول بنیادین در 

۱۳۹۳سال ۱۳۹۳سال ۱۳۹۳ همراه هستیم.
در کتاب های چهارم

ایفای نقش های خط در  و  و اجزاء آن  ریاضی، مباحث (خط 
اصلی  عمل  چهار  و  متوازی االضالع ها  و  مختلف  موضوعات 
بسیار  مطالب  محیط)  و  مساحت  و  مسئله  حل  حیطه های  در 
اساسی هستند و باید گسترده تر شود. زیرا اصل مبانی هندسه 
در پایه های باالتر بر این مفاهیم استوار است. مباحث مساحت 
و محیط کم اهمیت نیستند بلکه مسیری از آموزش و هسته ی 
اصلی مطالب پایه های باالتر هستند و باید دانش آموزان در مقطع 

ابتدایی در این زمینه به حیطه ی عملکردی و کاربردی برسند.
البته من به ریاضی ششم اشراف دارم و مطمئنم که در صورت 
مسیر  و  روان  بسیار  ششم  آموزش  پنجم  و  چهارم  کتب  تغییر 
هموارتر می شود. سال اول، آموزش در پایه ی ششم بسیار دشوار 
بود؛ زیرا پایه های پایین تر متناسب با آن تغییر نیافته بود ولی به 

یاری خدا با این تغییرات، روند کاملی شکل می گیرد.
و  مخلوط  پرارزش،  موجودات  گیاهان  مباحث  علوم،  در 
محلول، آیینه ها و الکتریسیته حائز اهمیت اند. اگر این مباحث 

در پایه های پایین تر هم گنجانده شوند، در پایه های باالتر، قابل 
بسط و گسترش اند و در هر پایه سیر تکاملی خواهند داشت.

در درس جغرافیا مطالب مناسبی گنجانده شده است. فقط 
زندگی  «نحوه ی  و  «ناهمواری ها»  مانند  دروس  از  بعضی  در 
کمی  است  بهتر  که  شده  کلی گویی  آب و هوایی»،  مناطق  در 

گسترده  شود. 
آموزشی معلمان  پروژه های  به همین منوال که  تاریخ هم  در 
کردن  برطرف  در  سعی  عالقه مند  دانش آموزان  و  گرامی 
کمبودهای این دروس دارند. افراد شایسته در هر برهه از تاریخ 
می توانستند برای فرزندان ما الگو باشند ولی متأسفانه جای این 

افراد در کتاب تاریخ چهارم خالی است!
به نظر من هنر ظرف زیبای محتوای  اما درباره ی درس هنر؛ 
آموزش است و باید در البه الی تدریس معلم گنجانده شود. هنر 
باید در خط، نقاشی، گفتار، نمایش و شخصیت معلم شکل گیرد.
این مطلب، اهمیت گفتار شهید رجایی را می رساند که «معلم 
باید یك هنرمند باشد». دانش آموز بیشترین اثر را از شخصیت 

(خط و گفتار و رفتار و...) معلم پایه می گیرد.
عملی  به صورت  باید  درس  این  اجتماعی؛  مطالعات  درس 
عنوان  به  را  دانش آموزان  باید  مدنی.  مخصوصًا  شود،  تدریس 
شهروندان بین المللی تربیت کنیم. شهروندانی که برخورداری 
از ادب و تربیت اسالمی آن ها را الگوی برجسته ای برای سایر 
افزایش  باید  عملکردی  آزمون های  مدنی  درس  در  کند.  ملل 
این  براساس  باید  دانش آموزی  اردوهای  از  بعضی  و  یابند 

هدف طراحی و اجرا شوند. 
و در نهایت، نقش ما آموزگاران در امر آموزش بسیار خطیر 
است. نقشی که بر نسل های آینده اثرگذار است. از خدای 
بزرگ، باالترین پرورش دهنده ی هستی همواره در این امر یاری 

می طلبیم. باشد که موجبات خشنودی او را فراهم آوریم.
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زمینه ی تولید علم تدارك دیده شود
رشد: به نظر شما در کتاب های فارسی، 
مطالعات اجتماعی، علوم، ریاضی، هنر 
و دیگــر درس هــای پایه ی چهــارم کدام 
بخش ها مناسب و اساسی هستند و باید 

بمانند؟ چرا؟
تبریزی: با توجه به اینکه ابتدا باید شناخت 
ــناخت  ــپس به ش ــروع کنیم و س ــود ش را از خ
دیگران بپردازیم، درس جغرافیا الزم و ضروری 
ــتر مباحث علوم در پایه ی دوم  است ولی بیش
ــده و تکراری است. در مورد  و سوم تدریس ش

ــت آموخته ها با  ــم باید برای تثبی ریاضیات ه
ــطح  ــن دانش آموزان مفاهیم در س توجه به س

باالتری قرار گیرند.
قسمت های خاطره ساز  حسینی: فارسی؛
ــگام  ــان ها در هن ــه انس ــعرهایی ک ــد ش مانن
ــد و  ــه می کنن ــان زمزم ــرای خودش ــی ب تنهای
ــینه ها جای گرفته اند،  ــت که در س معلوم اس
ــه و رنج و  ــا تران ــاران ب ــعر باز ب ــرای مثال، ش ب
ــی و معرفی  ــی - میهن ــمت های مل گنج. قس
ــد  ــی مانن ــات فارس ــدگار ادبی ــای مان چهره ه

ــن  ــظ و... و هم چنی ــوی، حاف ــعدی، مول س
ــهدا. ــی (ره) و ش ــد امام خمین ــی مانن بزرگان
ــجد،  مس ــه،  مدرس ــی  معرف ــی؛ اجتماع
ــت  اس ــوب  خ و...  ــم  نظ ــت،  جماع ــاز  نم
ــات  مقدس ــه  ب ــرام  احت آن،  ــر  ب ــالوه  ع و 
ــود. ش ــه  اضاف ــون  گوناگ ــات  موضوع و 
ــات  ــداد صفح ــی تع ــر کّم ــی؛ از نظ ریاض
ــوب  خ ــت  کیفی ــر  نظ از  ــا  ام ــت  اس ــاد  زی
ــود. ــب کم ش ــه آن مطال ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــرفصل  در اول  ــت به صورت س هنر؛ بهتر اس

منظــــــــــر وبالگ نویســــــــان

شکوفه تبریزی
www.tabrizi4yek.blogfa.com
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ــا پایه ی  ــورت ماهانه هر پایه ب ــا به ص ــال و ی ــا پایه ی س ــورت ماهانه هر پایه ب ــا به ص ــال و ی ــا پایه ی س ــورت ماهانه هر پایه ب ــا به ص ــال و ی ــا پایه ی س ــورت ماهانه هر پایه ب ــا به ص ــال و ی س
ــوزگار قرار گیرد و  ــر جداگانه در اختیار آم ــوزگار قرار گیرد و دیگ ــر جداگانه در اختیار آم ــوزگار قرار گیرد و دیگ ــر جداگانه در اختیار آم ــوزگار قرار گیرد و دیگ ــر جداگانه در اختیار آم دیگ

انتخاب و آموزش به خود معلم واگذار شود.انتخاب و آموزش به خود معلم واگذار شود.انتخاب و آموزش به خود معلم واگذار شود.انتخاب و آموزش به خود معلم واگذار شود.
ــوم  ــدارس مظل ــگاه ها در م ــوم آزمایش ــدارس مظل ــگاه ها در م ــوم آزمایش ــدارس مظل ــگاه ها در م ــوم آزمایش ــدارس مظل ــگاه ها در م آزمایش ــوم؛ عل
ــده اند، در صورتی  که فکری برای این  ــده اند، در صورتی  که فکری برای این واقع ش ــده اند، در صورتی  که فکری برای این واقع ش ــده اند، در صورتی  که فکری برای این واقع ش واقع ش
ــیار مفیدتر و  ــگاه ها شود، آموزش بس ــیار مفیدتر و آزمایش ــگاه ها شود، آموزش بس ــیار مفیدتر و آزمایش ــگاه ها شود، آموزش بس ــیار مفیدتر و آزمایش ــگاه ها شود، آموزش بس آزمایش

یادگیری آسان تر خواهد بود.یادگیری آسان تر خواهد بود.یادگیری آسان تر خواهد بود.یادگیری آسان تر خواهد بود.

رشد: اگر شیوه ی خاصی برای تدریس رشد: اگر شیوه ی خاصی برای تدریس رشد: اگر شیوه ی خاصی برای تدریس رشد: اگر شیوه ی خاصی برای تدریس رشد: اگر شیوه ی خاصی برای تدریس 
بخش هــای اساســی دارید، بــه اختصار بخش هــای اساســی دارید، بــه اختصار بخش هــای اساســی دارید، بــه اختصار بخش هــای اساســی دارید، بــه اختصار بخش هــای اساســی دارید، بــه اختصار 

بیان کنید.
ــای  ــس طرح ه ــوی تدری ــای از  الگ ــس طرح ه ــوی تدری ــای از  الگ ــس طرح ه ــوی تدری ــای از  الگ ــس طرح ه ــوی تدری ــای از  الگ ــس طرح ه ــوی تدری تبریــزی: از  الگ
شبکه ای بسیار استفاده می کنم. مراحل این شبکه ای بسیار استفاده می کنم. مراحل این شبکه ای بسیار استفاده می کنم. مراحل این شبکه ای بسیار استفاده می کنم. مراحل این شبکه ای بسیار استفاده می کنم. مراحل این 

الگو عبارت اند از:
۱. استخراج نکته های کلیدی. استخراج نکته های کلیدی. استخراج نکته های کلیدی. استخراج نکته های کلیدی. استخراج نکته های کلیدی

- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی- روخوانی درس به صورت فردی یا گروهی
ــدی و  ــای کلی ــن، نکته ه ــه عناوی ــه ب ــدی و - توج ــای کلی ــن، نکته ه ــه عناوی ــه ب ــدی و - توج ــای کلی ــن، نکته ه ــه عناوی ــه ب ــدی و - توج ــای کلی ــن، نکته ه ــه عناوی ــه ب ــدی و - توج ــای کلی ــن، نکته ه ــه عناوی ــه ب - توج

مفاهیم مهم درس
- یادداشت برداری

۲. تشخیص مفاهیم اصلی و فرعی. تشخیص مفاهیم اصلی و فرعی
- تصمیم گیری درباره ی مدل نقشه - تصمیم گیری درباره ی مدل نقشه 

- تعیین تعداد شاخه های اصلی و فرعی- تعیین تعداد شاخه های اصلی و فرعی
اگر دانش آموزان را کم کم با انواع طرح های اگر دانش آموزان را کم کم با انواع طرح های 
شبکه ای آشنا کنیم، آن ها خود بهترین طرح شبکه ای آشنا کنیم، آن ها خود بهترین طرح 

را انتخاب خواهند کرد.
۳. رسم نقشه ی مفهومی و تکمیل آن. رسم نقشه ی مفهومی و تکمیل آن

- نوشتن مفاهیم اصلی و فرعی داخل نقشه- نوشتن مفاهیم اصلی و فرعی داخل نقشه
ــرای جدا  ــکل و... ب ــگ، ش ــتفاده از رن ــرای جدا - اس ــکل و... ب ــگ، ش ــتفاده از رن - اس

کردن شاخه های اصلی و فرعی از یکدیگرکردن شاخه های اصلی و فرعی از یکدیگر
۴. ارزش یابی

- بررسی نقشه های مفهومی دانش آموزان- بررسی نقشه های مفهومی دانش آموزان
- بحث و گفت وگو درباره ی اصالح نقشه ها- بحث و گفت وگو درباره ی اصالح نقشه ها

ــه ی  ــورت نقش ــؤال به ص ــک س ــه ی ی ــه ی - ارائ ــورت نقش ــؤال به ص ــک س ــه ی ی - ارائ
مفهومی از درس توسط معلم

ــه  ب ــت،  اس ــی  گروه ــورت  به ص کار  ــر  اگ
ــا  ــم ت ــت می ده ــروه فرص ــر گ ــده ی ه نماین
ــد. اگر کار  ــه بکش ــروه را روی تخت ــه ی گ نقش
ــت، از بین نمونه های مشابه چند  انفرادی اس
ــم. از این  ــاب می کن ــی انتخ ــا را برای بررس ت
ــتر دروس استفاده ی زیادی  روش نیز در بیش
ــل دارم. ــت کام ــن روش رضای ــرده ام و از ای ب
روش دوم الگوی مقایسه ای یا بدیعه پردازی 
ــت. هدف این الگو افزایش تفکر خالق در  اس

ــت. هنگام استفاده از این الگو  فرد و گروه اس
ــی را کنار بگذاریم  ــم عمدًا تفکر منطق ناچاری
ــیر کنیم. فراموش  ــیر کنیم. فراموش و قدری در دنیای خیال س و قدری در دنیای خیال س
نکنیم که  در دنیای امروز خالقیت حرف اول نکنیم که  در دنیای امروز خالقیت حرف اول 
ــتفاده از همین  ــتفاده از همین را می زند و تفاوت آدم ها در اس را می زند و تفاوت آدم ها در اس
ــت. در این الگو  ــدادادی اس ــروی عظیم خ ــت. در این الگو نی ــدادادی اس ــروی عظیم خ نی
ــازی و انواع  ــتفاده از شبیه س ــا اس ــازی و انواع خالقیت ب ــتفاده از شبیه س ــا اس خالقیت ب
ــود.  ــی آگاهانه تبدیل می ش ــاس به جریان ــود. قی ــی آگاهانه تبدیل می ش ــاس به جریان قی
ــوم دیگر و  ــوم با یک مفه ــه ی یک مفه مقایس
ــنا برای بیان  ــبیه کردن آن با موضوعات آش ش
ــی الگوی  ــود مراحل اصل ــای موج واقعیت ه
ــذار آن ویلیام  ــت که بنیان گ ــذار آن ویلیام بدیعه پردازی اس ــت که بنیان گ ویلیام بدیعه پردازی اس

گوردون است.
ــیم های چندرقمی در  ــس تقس ــرای تدری ب
ــم آن ها را  ــعی می کن یک  رقمی و دورقمی  س
ــط دهم. برای مثال، وقتی  به زندگی روزانه رب
ــد چگونه پذیرایی  ــما می آی ــد چگونه پذیرایی مهمان به منزل ش ــما می آی ــد چگونه پذیرایی مهمان به منزل ش ــما می آی ــد چگونه پذیرایی مهمان به منزل ش ــما می آی مهمان به منزل ش
ــده ی یک نفر  ــر میزبانی به عه ــد؟  اگ ــده ی یک نفر می کنی ــر میزبانی به عه ــد؟  اگ ــده ی یک نفر می کنی ــر میزبانی به عه ــد؟  اگ ــده ی یک نفر می کنی ــر میزبانی به عه ــد؟  اگ می کنی
باشد، یک نفر یک نفر پذیرایی انجام می شود باشد، یک نفر یک نفر پذیرایی انجام می شود باشد، یک نفر یک نفر پذیرایی انجام می شود 
و اگر دو نفری میزبانی کنید، مهمان ها دو نفر 

دو نفر پذیرایی می شوند. به همین ترتیب، اگر 
ــک رقم یک  ــد، ی ــوم علیه یک رقمی باش مقس
ــود، ولی اگر مهمان  رقم پذیرایی انجام می ش
ــر دو نفری  ــد، به همراه بزرگ ت ــال باش خردس

پذیرایی می شوند.
ــیار بهره  ــا نیز بس ــی درس ه ــاط افق ــیار بهره از ارتب ــا نیز بس ــی درس ه ــاط افق از ارتب
ــری  ــت یادگی ــه فرص ــه ای ک ــه ام به گون ــری گرفت ــت یادگی ــه فرص ــه ای ک ــه ام به گون گرفت
ــت  ــده اس ــیار ش ــترک بس ــرای مفاهیم مش ــت ب ــده اس ــیار ش ــترک بس ــرای مفاهیم مش ب
و  ــتر  بیش ــری  فراگی ــت  قابلی ــوم؛  مفه و و  ــتر  بیش ــری  فراگی ــت  قابلی ــوم؛  مفه و 
ــود. در  ــام می ش ــر انج ــری بهت ــت یادگی ــود. در تثبی ــام می ش ــر انج ــری بهت ــت یادگی تثبی
ــم. ــاره می کنی ــاط اش ــن ارتب ــه ای ــم. ب ــاره می کنی ــاط اش ــن ارتب ــه ای ــدول۱ ب ج
بنده بسیار به تکنولوژی آموزشی  حسینی:
اعتقاد دارم؛ چون یکی از نوآوری های آموزشی 
ــت که معلم  ــاب می آید و نظرم این اس به حس

ــته  ــتر نقش راهنمایی و رهبری داش ــته باید بیش ــتر نقش راهنمایی و رهبری داش ــته باید بیش ــتر نقش راهنمایی و رهبری داش ــته باید بیش ــتر نقش راهنمایی و رهبری داش باید بیش
ــتر  ــان تحصیل ما، معلمان بیش ــد. در زم ــتر باش ــان تحصیل ما، معلمان بیش ــد. در زم ــتر باش ــان تحصیل ما، معلمان بیش ــد. در زم ــتر باش ــان تحصیل ما، معلمان بیش ــد. در زم باش
ــرفت  ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن ــرفت متکل ــد اما با توجه به پیش ــم وحده بودن متکل
ــرایط و دانش  ــه روز ش ــوژی روزب ــم و تکنول ــرایط و دانش عل ــه روز ش ــوژی روزب ــم و تکنول ــرایط و دانش عل ــه روز ش ــوژی روزب ــم و تکنول ــرایط و دانش عل ــه روز ش ــوژی روزب ــم و تکنول عل
ــد. ــم باید به روز باش ــد و معلم ه ــر می کن ــد.تغیی ــم باید به روز باش ــد و معلم ه ــر می کن ــد.تغیی ــم باید به روز باش ــد و معلم ه ــر می کن ــد.تغیی ــم باید به روز باش ــد و معلم ه ــر می کن تغیی
ــد،  نکن ــش  کوش و  ــعی  س ــوزگار  آم ــر  ــد، اگ نکن ــش  کوش و  ــعی  س ــوزگار  آم ــر  ــد، اگ نکن ــش  کوش و  ــعی  س ــوزگار  آم ــر  ــد، اگ نکن ــش  کوش و  ــعی  س ــوزگار  آم ــر  اگ
ــد  خواهن ــبقت  س وی  از  ــش  ــد دانش آموزان خواهن ــبقت  س وی  از  ــش  ــد دانش آموزان خواهن ــبقت  س وی  از  ــش  ــد دانش آموزان خواهن ــبقت  س وی  از  ــش  دانش آموزان
ــت سال  ــت سال گرفت (همکاری دارم که حدود بیس ــت سال گرفت (همکاری دارم که حدود بیس ــت سال گرفت (همکاری دارم که حدود بیس گرفت (همکاری دارم که حدود بیس
ــه ویرایش کانال  ــون دارد و هنوز قادر ب ــه ویرایش کانال تلویزی ــون دارد و هنوز قادر ب ــه ویرایش کانال تلویزی ــون دارد و هنوز قادر ب ــه ویرایش کانال تلویزی ــون دارد و هنوز قادر ب تلویزی
ــوزان  ــم و دانش آم ــت). معل ــش نیس ــوزان تلویزیون ــم و دانش آم ــت). معل ــش نیس ــوزان تلویزیون ــم و دانش آم ــت). معل ــش نیس ــوزان تلویزیون ــم و دانش آم ــت). معل ــش نیس تلویزیون
کالس،  در  ــا  نه تنه ــات  امکان ــتن  داش ــا  کالس، ب در  ــا  نه تنه ــات  امکان ــتن  داش ــا  کالس، ب در  ــا  نه تنه ــات  امکان ــتن  داش ــا  کالس، ب در  ــا  نه تنه ــات  امکان ــتن  داش ــا  ب
ــند  ــه باش ــی ک ــر جای ــه و در ه ــه در خان ــند بلک ــه باش ــی ک ــر جای ــه و در ه ــه در خان ــند بلک ــه باش ــی ک ــر جای ــه و در ه ــه در خان ــند بلک ــه باش ــی ک ــر جای ــه و در ه ــه در خان بلک
ــند. ــته باش ــد با یکدیگر ارتباط داش ــند.می توانن ــته باش ــد با یکدیگر ارتباط داش ــند.می توانن ــته باش ــد با یکدیگر ارتباط داش ــند.می توانن ــته باش ــد با یکدیگر ارتباط داش می توانن
ــی  آموزش ــات  امکان ــی  برخ از  ــتفاده  ــی اس آموزش ــات  امکان ــی  برخ از  ــتفاده  ــی اس آموزش ــات  امکان ــی  برخ از  ــتفاده  ــی اس آموزش ــات  امکان ــی  برخ از  ــتفاده  اس
ــه درس تاریخ در  ــون، مثال اینک ــه درس تاریخ در مانند تلویزی ــون، مثال اینک ــه درس تاریخ در مانند تلویزی ــون، مثال اینک ــه درس تاریخ در مانند تلویزی ــون، مثال اینک مانند تلویزی
ــوح(ع)، حضرت  ــرت ن ــران حض ــورد پیامب ــوح(ع)، حضرت م ــرت ن ــران حض ــورد پیامب ــوح(ع)، حضرت م ــرت ن ــران حض ــورد پیامب ــوح(ع)، حضرت م ــرت ن ــران حض ــورد پیامب م
ــت  ــرت ابراهیم(ع) و... اس ــی(ع)، حض موس
ــرت  ــد حض مانن ــریال هایی  از س ــم  می توانی
ــؤاالتی از  ــتفاده کنیم و س ــف(ع) و... اس یوس
ــت انبیا  آن ها برای دقت در یادگیری سرگذش

ــرای مثال لوح  ــرح کنیم یا ب ــرای بچه ها مط ب
ــر پایه  ــرآن مخصوص ه ــوزش ق ــرده ی آم فش
ــت و  ــته اس ــیار در یادگیری آنان تأثیر داش بس
ــر دانش آموز و  ــرده به ه ــا دادن یک لوح فش ب
ــه، یادگیری بهتر اتفاق  ــرار و تمرین در خان تک

می افتد.
ــی  ــق کس ــوزگار موف ــک آم ــدم ی ــن معتق م
ــت که یک روش خاص را بتواند به صورت  نیس
ــا  روش ه ــه ی  بقی در  و  ــد  کن ــرا  اج ــق  دقی
ــه  ــد. آموزگار باید همیش ــته باش ــکل داش مش
ــن  ــس را در ذه ــای تدری ــی از روش ه ــن ترکیب ــس را در ذه ــای تدری ــی از روش ه ترکیب
ــد چون  ــته باش ــاده و قابل ارائه داش ــود آم خ
ــر فرق  ــه ی دیگ ــا لحظ ــه  از کالس ب ــر لحظ ه
ــود. ــی ش ــم پیش بین ــط معل ــد توس دارد و بای
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 رشد: در ارتباط با تغییرات کتاب های 
درســی، به ویژه در پایه ی چهارم توضیح 

چه نکاتی را الزم می دانید؟
ــای  ــه گروه ه ــد ک ــر می رس ــای تبریــزی: به نظ ــه گروه ه ــد ک ــر می رس ــای تبریــزی: به نظ ــه گروه ه ــد ک ــر می رس به نظ
ــوم  ــف مؤلفان کار تألیف کتب پایه ی س مختل
ــته اند. برای مثال، در علوم هر  را برعهده داش
ــش محتوایی  ــات و چین ــل از لحاظ ادبی فص
به گونه ای است که یک پارچگی اش زیر سؤال 
ــی رود. در واقع، مؤلفان بخش های مختلف  م
با هم هماهنگ نشده اند و این باعث اختالف 
نگارشی در  کتاب درسی شده است یا با توجه 
ــت درس «بخوانیم»، که مادر همه ی  به اهمی
ــت، به نظر  ــدن و درک مطلب اس دروس خوان
ــام نداده و  ــالتش را به خوبی انج ــد رس می رس
ــه ی دوم خواندن همراه با درک  در ریاضی پای
ــت  ــت. بنابراین، الزم اس ــده اس مطلب کار ش
ــته  ــای کاری مؤلفان با هم تعامل داش گروه ه
ــتری به  ــام بیش ــی و انتظ ــند و یک پارچگ باش
ــازه تألیف  ــی ت بخش های مختلف کتب درس
و  ــیت  جنس و  ــوزان  دانش آم ــن  س ــد.  و بدهن ــیت  جنس و  ــوزان  دانش آم ــن  س ــد.  بدهن
ــاظ کنند و  ــی را در کتب لح ــای محل جغرافی

بومی سازی فراموش نشود.
ــا تجربه  ــا ب ــر یادگیری ه ۱. اکث حســینی:
ــی که از  ــوند. بازخورد اطالعات ــروع می ش ش
تجربه به دست می آید در ذهن تجزیه و تحلیل 
ــود و به اتخاذ تصمیم در مورد اطالعات  می ش
ــای مرتبط با  ــده و باورها و نگرش ه ــب ش کس
آن می انجامد. سپس اطالعات سازمان دهی 
ــس  ــد. پ ــی می مان ــه باق ــود و در حافظ می ش
ــده بیشتر عینی و  ــت مطالب ارائه ش بهتر اس

ملموس باشد نه ذهنی.
ــده ی  یادآوری کنن و  ــادآور  ی ــب  مطال  .۲
موقعیت های گوناگون که نمونه های مختلف 
ــافرت ها،  ــد مانند مس ــته باش در اجتماع داش
ــی  ــهادت ها و حت ــی ها، ش ــا، عروس والدت ه

درگذشت افراد مهم و...
ــجم و  ــی منس ــان فعالیت های آموزش ۳. بی
منطقی سلسله وار و وابسته هم چون گذشته و 
کم کم در پایه های بعد گسترش دادن مطالب 
ــال های جاری) که مطالب قبلی  (هم چون س
ــکویی برای قرار گرفتن مطالب  مانند پایه و س

بعدی باشد.

۴. از دست آوردهای گوناگون فناوری مانند 
ماشین حساب، رایانه و... استفاده شود.

ــی یکی  ــه و به صورت آزمایش ــرای نمون ۵. ب
ــرفصل  و موضوعات  ــورت س ــا به ص از درس ه
ــود  گوناگون در اختیار آموزگاران قرار داده ش
ــق از چندین کتاب  ــا معلم با مطالعه و تحقی ت
ــوع در پایه های بعد  ــد و این موض ــس کن تدری
ــی که  نیز ادامه یابد. تولیدات محتوای آموزش
ــته  اکنون چند درصد به عهده ی معلم گذاش
ــی فارسی با  ــت در کتاب های درس ــده اس ش
وجود صفحات سفید برای بحث آزاد به چشم 

می خورد.

رشد: از سند تحول بنیادین و برنامه ی 
درســی ملی چه می دانید و در ارتباط با 
تدریــس خود کــدام مفاد آن هــا را به کار 

می برید؟
ــا زن، عمل صالح  ــس، مرد ی تبریزی: هرک
ــًا به «حیات  ــد، قطع ــام دهد و مؤمن باش انج
ــم و... (نحل/ ۹۷).   ــه» زنده اش می داری طیب
ــند تحول بنیادین، هدف، حیات طیبه  در س
ــی از  ــن یک ــت و ای ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــت. حیات طیبه  مفاهیم زیبای قرآن کریم اس
ــه ویژگی های  ــی زندگی پاک. حیات طیب یعن
ــدال از همه ی  ــه توازن و اعت ــی دارد ک متفاوت
آن ها مهم تر است. فردی که حیات طیبه دارد 
ــت. یعنی  تالش می کند  ــان معتدلی اس انس
همه ی استعدادهای خود را به  طور همه  جانبه 
ــد. در ســند تحــول بنیادیــن بر  ــد ده رش
فعالیت های پرورشــی، تربیتــی و رفتاری 
دانش آموز تأکید ویژه ای شده است. ما برای 
اجرای کامل تمام برنامه ها به  کار سنگین، 

طاقت فرســا و بلند مدت نیاز داریم.طاقت فرســا و بلند مدت نیاز داریم. تربیت 
ــی، علمی، عملی  ــی، ایمان ــی، علمی، عملی یک پارچه ی عقل ــی، ایمان یک پارچه ی عقل
ــوزان به گونه ای که بتوانند  ــوزان به گونه ای که بتوانند و اخالقی دانش آم و اخالقی دانش آم
ــار عرصه ی،  ــبت به چه ــود را نس ــت خ ــار عرصه ی، موقعی ــبت به چه ــود را نس ــت خ موقعی
ــق) و نظام  ــان ها (خل ــدا، دیگر انس ــود، خ ــق) و نظام خ ــان ها (خل ــدا، دیگر انس ــود، خ خ
ــالح  ــی اص توانای و  ــتی درک  به درس ــت  ــالح خلق ــی اص توانای و  ــتی درک  به درس ــت  خلق
ــردی و اجتماعی خویش  ــتمر موقعیت ف ــردی و اجتماعی خویش مس ــتمر موقعیت ف مس
ــی رود دانش آموزان  ــد. انتظار م ــب کنن ــی رود دانش آموزان را کس ــد. انتظار م ــب کنن را کس
طی دوره ی تحصیالت مدرسه ای در مجموعه طی دوره ی تحصیالت مدرسه ای در مجموعه 
ــذاری، به  ــه ی الگوی هدف گ ــر پنج گان ــذاری، به عناص ــه ی الگوی هدف گ ــر پنج گان عناص
ــتگی های پایه دست یابند.  ــتگی های پایه دست یابند. مرتبه ای از شایس مرتبه ای از شایس
ــه ای از  ــان تفصیل یافت ــتگی ها بی ــن شایس ــه ای از ای ــان تفصیل یافت ــتگی ها بی ــن شایس ای
هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است. هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است. 
ــری باید بتوانند  ــای یاددهی- یادگی ــری باید بتوانند راهبرده ــای یاددهی- یادگی راهبرده
بستر الزم برای تحقق اهداف برنامه ی درسی 
ــرت و  ــکوفایی فط ــتای ش ــی را در راس و تربیت
ــه تدارک  ــی از حیات طیب ــتیابی به مراتب دس
ــعی من بر این است که  ببینند. در تدریس س
ــیر پدیده ها، وقایع و روابط  امکان درک و تفس
ــای واقعی زندگی فراهم آورم؛  را در موقعیت ه
ــائل در  ــرایط برای درک مس ــه ای که ش به گون
موقعیت های مختلف  و تصمیم گیری در مورد 
ــی  آن ها به وجود آید. برای مثال، در عددنویس
ــداد مصرف انرژی  اعداد پالک خودروها، اع
برق، برای اندازه گیری وسایل منزل و جمع و 
تفریق اعداد، محاسبه ی لیست خرید روزانه و 

تکالیفی نظیر این ها در نظر گرفته می شود.
با استفاده از تدریس به شیوه ی کاوشگری و 
حل مسئله، انگیزه ی دانش آموزان را از طریق 
ــگری در تالش مداوم برای یافتن پاسخ  کاوش
پرسش هایی درباره ی پدیده ها، وقایع و روابط 

آن ها شکوفا و تقویت می کنیم.
ــی حاکم  ــن کل ــیر قوانی ــکان درک و تفس ام
ــی یا  ــت و معلول ــای عل ــتی و رابطه ه ــر هس ب
وابستگی پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت 
ــه  ب ــه دادن  ــق توج از طری ــوزان  در دانش آم
ــترس فراهم می کنم.  ــائل عینی و در دس مس
ــه این  ــوزان را ب ــه دانش آم ــال، توج ــرای مث ب
جلب می کنم که اگر رشد یا حرکت هر یک از 
اعضای بدن یکسان بود، چه اتفاقی می افتاد. 
ــردی را به آنان  ــای ف ــن ترتیب، تفاوت ه ــه ای ب

گوشزد می کنم.
ــرعت یادگیری خاص خود  هر دانش آموز س

ــام نداده و  ــالتش را به خوبی انج ــد رس می رس
ــه ی دوم خواندن همراه با درک  در ریاضی پای
ــت  ــت. بنابراین، الزم اس ــده اس مطلب کار ش
ــته  ــای کاری مؤلفان با هم تعامل داش گروه ه
ــتری به  ــام بیش ــی و انتظ ــند و یک پارچگ باش
ــازه تألیف  ــی ت بخش های مختلف کتب درس
و  ــیت  جنس و  ــوزان  دانش آم ــن  س ــد.  بدهن
ــاظ کنند و  ــی را در کتب لح ــای محل جغرافی
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ــم می کنم که هر  ــی را فراه را دارد. فرصت های
ــری را تجربه کند و با  ــک از آن ها لذت یادگی ی
ــده در فواصل  ــتگی های کسب ش مرور شایس
ــد برای تعدیل،  ــخص، اگر نیاز باش زمانی مش
ــیر یادگیری تصمیم  ــا ادامه ی مس ــری ی بازنگ

بگیرد.
ــه  همیش ــی  درس ــات  موضوع ــس  تدری در 

ــات  ــوم و تجربی ــادآور می ش ی ــا را  پیش نیازه
ــد را به صورت  ــای جدی ــین با یادگیری ه پیش
یک پارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های 
وجودی دانش آموزان و توسعه ی شایستگی ها 
ــم. حتی در برخی موارد مطالب  فراهم می کن
ــرای مثال،  ــوم. ب ــر می ش ــز متذک ــده را نی آین
ــع و  ــردن و جم ــاده ک ــرها س ــث کس در مبح

ــه بین روش آموزش  تفریق آن ها به دلیل اینک
ــود  وج ــأل  خ اول)  ــطه ی  (متوس ــی  راهنمای
داشت، گفته می شد که چگونه عمل می شود 
ــیدند با تطبیق  تا هنگامی که به آن مقطع رس

این همانی بتوانند به درستی عمل کنند.
ــالق و  ــال، خ ــای فع ــتفاده از روش ه ــا اس ب
تعالی بخش و با سازمان دهی نوآورانه و خالق 

آزمایشگاه ها در مدارس 
مظلوم واقع شده اند
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ــال دانش  ــه انتق ــًا ب ــود که صرف ــعی می ش س
ــد علم از  ــه ی تولی ــه زمین ــود بلک ــنده نش بس
ــارکت آنان  ــوی دانش آموزان با تأکید بر مش س
ــود و امکان تعامل  ــوم، تدارک دیده ش در مفه
ــاالن و انواع  مؤثر دانش آموزان با معلم، همس

محیط های یادگیری فراهم آید.
ــاوری  ــارم کار و فن ــه ی چه ــه در پای ــا اینک ب
ــمندانه از  ــه ی بهره گیری هوش ــم، زمین نداری
ــی را فراهم کرده ایم  فناوری های نوین آموزش
و  ــی  تقویت ــگاه  ن ــا  ب را  ــا  آن ه از  ــتفاده  اس و 
ــازی (نه نگاه جایگزینی  تکمیلی یا توانمندس
ــم؛ به گونه ای که  ــال می کنی ــذاری) دنب و واگ
اکنون دانش آموزانم در پایه های باالتر نسبت 
ــر  به نظ ــر  توانمندت ــان  همکالسی هایش ــه  ب

می رسند.
ــول بنیادین هدف های  ــند تح حسینی: س
کالن و بزرگ نظام آموزش وپرورش را مشخص 
ــود زیرمجموعه های  می کند و این اهداف خ
ــه مورد نظام  دیگری دارد. در این زمینه به س
ــعه و تحقیقات، نظام  تربیت معلم، نظام توس
ــانی  ــات و نیروی انس ــا و امکان ــت فض مدیری
ــوارد در جای خود مهم  ــر کدام از این م که ه

است، توجه شود.
ــی  ــه برنامه ی درس ــی را ک ــای کالن هدف ه
ــند تحول و نظریه ی  ملی دنبال می کند در س
اسالمی تعلیم وتربیت مطرح شده است و آن 
ــیدن به حیات  ــی هم رس ــدف کالن و آرمان ه
ــت. تعلیم وتربیت گذشته، بر اساس  طیبه اس
ــه ی  ــا در برنام ــود ام ــالمی ب ــه ی غیراس نظری
ــی ملی جدید هدف حیات طیبه معرفی  درس
ــوب، یکی از  ــهروندان خ ــه تربیت ش ــده ک ش
ــت و هدف اصلی و کلی شکوفا شدن  آن هاس
ــت. مانند میل به کمال که  فطرت انسانی اس
ــرت را در  ــود دارد و فط ــان ها وج فقط در انس
پنج بخش تقسیم کرده است که عبارت اند از 
ــر، ایمان، علم، عمل و اخالق. نکات پنج  تفک
ــده را در چهار عرصه ی ارتباط با  مورد بیان ش
ــاط با آفرینش و  ــود، ارتباط با دیگران، ارتب خ

ارتباط با خداوند می توان دسته بندی کرد.
ــده ی فوق  ــری از مطالب بیان ش در به کارگی
ــان از آموزش  ــوزگاران و معلم ــه هدف آم اینک
ــه وضعیت  ــاگردان ب ــاندن ش در کالس ها رس
مطلوب و پرورش بنده ای خوب برای خداوند 

ــردی موفق در اجتماع و فرزند خوبی برای  و ف
ــن هیچ معلمی  ــت و به نظر م ــادر اس ــدر و م پ
نیست که کمال گرا نباشد و رشد دانش آموزان 
به سوی تعالی را در نظر نداشته باشد و همان 
ــوزان داده  ــه دانش آم ــف گوناگون که ب تکالی
ــعی در به همراه داشتن پنج اصل  می شود س
ــکات تربیتی  ــد و ن ــه در باال بیان ش ــرت ک فط
ــانه ی توجه  ــده و گاه و بیگاه هم نش ــان ش بی
ــعی در رعایت آن ها در  ــت که س به اخالق اس
ــت. ــته و خواهم داش ــود داش ــای خ کالس ه

رشد: در تدریس کتاب ها چه مشکالتی 
داریــد (از نظــر زمــان، فضــا، برنامــه ی 
درســی، حجــم کتــاب، نــوع درس ها، 

توجیه اولیا و آموزگاران)؟
ــیار و فرصت کم. البته  تبریزی: مفاهیم بس
ــد، من با استفاده  همان طور که در باال ذکر ش
ــاط افقی دروس و ادغام بعضی مطالب  از ارتب
ــکل را  ــم مرتبط بودند، این مش ــا که با ه آن ه
ــه ی  ــکیل جلس ــردم. هم چنین با تش ــل ک ح
ــرح  ــای دانش آموزان و ش ــی برای اولی توجیه
ــکل خاصی مواجه  ــس خود با مش روش تدری
ــیاری از مفاهیم  ــدم. البته با گنجاندن بس نش
ــه ی چهارم در کتب  ــی علوم و ریاضی پای درس
ــرار مکررات  ــر در این پایه تک ــوم دیگ پایه ی س
ــب جدیدتری را برای  ــد بود و باید مطال خواه
ــواد  ــن و س ــر گرفت که با س ــه در نظ ــن پای ای

دانش آموزانمان همخوانی داشته باشد.
حســینی: همه ی کتاب ها به جز هدیه های 
ــمان و ریاضی بیشتر اهداف در نظر گرفته  آس
ــوزان قرار  ــار دانش آم ــت و روان در اختی را راح
ــه درک  ــق ب ــان تر موف ــا آس ــد و بچه ه می ده

مطالب آن ها می شوند.
ــی گنگ  ــمان کم ــای آس ــا درس هدیه ه ام
ــاب  ــچ و ت ــا دور زدن و پی ــب را ب ــت و مطال اس
ــوزان ارائه می دهد و به نظر  فراوان به دانش آم
می رسد درک مفاهیم آن کمی مشکل است، 
ــائل و داستان ها را می توان  در صورتی که مس
با زبان بسیار ساده و زیبا؛ لذت بخش و دلپذیر 
کرد. داستان ها و مطالب مختلف برای معرفی 
ائمه و شناخت آن ها کم است و در کل بچه ها 
ــکل دارند و پایه ی دین  با چارچوب کتاب مش
در بچه ها که بنای سال های بعد قرار است و بر 

آن برپا می شود، سست خواهد بود.
در درس ریاضی مطالب بسیار فراوان است، 
ــوب یاد  ــب قبل را خ ــه هنوز مطل ــوری ک به ط
ــا خصوصیات جدید  ــه، مطلب جدید ب نگرفت
ــود  ــاط با صفحه ی قبل بیان می ش بدون ارتب
ــت و  ــنگین اس ــه نظر من مطالب کتاب س و ب
ــود دارد به خصوص در  ــه وج ــت کمی ک با وق
ــود گفت  کالس های پرجمعیت اصًال نمی ش
ــا نه؟ البته از  ــت ی که آیا برای بچه ها مفید اس

نظر کیفیت به نظر من خوب است.

رشــد: به نظر شما دگرگونی کتاب های 
درســی پایه ی ســوم ابتدایی  مناسب یا 

غیرضروری بوده است؟ چرا؟
تبریزی: از آنجا که کتب درسی پایه ی سوم 
ــته از بین سطوح مختلف  ــال های گذش در س
ــی آن و پربار  ــطح دانش ــتر بر س یادگیری بیش
کردن محفوظات دانش آموزان تأکید داشت، 
ــم  ــی کتب تازه تألیف به وضوح به چش با بررس
ــده است در کنار سطح  می خورد که سعی ش
دانشی و فراگیری صرف، سطوح درک و فهم 
ــل و ترکیب نیز مدنظر  ــرد، تجزیه، تحلی و کارب
ــداف آموزش وپرورش  ــه اه ــرد. این ب ــرار گی ق
ــر  ــری عمیق ت ــث فراگی ــت و باع نزدیک تراس
ــن  ــار ای ــی در کن ــود. ول ــوزان می ش دانش آم
ــرات  ــا، تغیی ــاره ای از کتاب ه ــا در پ تالش ه
ــب نبوده است. مخصوصًا در اجتماعی  مناس
ــای  ــواده  ی آق ــتان خان ــه داس ــوم ک ــال س س
ــر زبان ها افتاده بود. در این  ــمی از آن س هاش
داستان، دانش آموز با دنیایی از مطالب، آداب 
ــی و مدنی، جغرافیای  ــای اجتماع و مهارت ه
ــنا  ــه، دین و مهارت های زندگی و... آش منطق
ــیاری از  ــی اجتماعی جدید به بس ــد ول می ش
ــه فراتر  ــه فراگیرندگان حتی ب ــور بدیهی ک ام
ــث  ــن، باع ــردازد و همی ــد، می پ از آن واقف ان
ــوزان و جدی گرفته  ــدن دانش آم بی انگیزه ش
ــوی دانش آموزان  ــدن این درس مهم از س نش
می شود. تقریبًا مانند هدیه های آسمان سوم 
ــاده بود، جدی  ــه از بس س ــب قبلی، ک در کت
ــیار  ــی حاال با تغییراتی بس ــد ول گرفته نمی ش

پخته تر، جذاب تر و بهتر شده است. 
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تجــــــــربه ی ســـــــبـــــــز

جبــــــــرانجبــــــــرانجبــــــــران
باور و یقین داشتن دانش آموزباور و یقین داشتن دانش آموزباور و یقین داشتن دانش آموز
به توانمندی های خودبه توانمندی های خودبه توانمندی های خود
تبارکه  رجبیتبارکه  رجبی
آموزگار پایه ی چهارم دبستان پسرانه ی کوشش، شهرستان خرم دّرهآموزگار پایه ی چهارم دبستان پسرانه ی کوشش، شهرستان خرم دّرهآموزگار پایه ی چهارم دبستان پسرانه ی کوشش، شهرستان خرم دّرهآموزگار پایه ی چهارم دبستان پسرانه ی کوشش، شهرستان خرم دّرهآموزگار پایه ی چهارم دبستان پسرانه ی کوشش، شهرستان خرم دّره

در پایه ی چهارم ابتدایی به دلیل ضعیف بودن تعداد بیشتری 
از دانش آموزان در ریاضی تصمیم گرفتم کالس جبرانی تشکیل از دانش آموزان در ریاضی تصمیم گرفتم کالس جبرانی تشکیل 
به  مدرسه  زنگ  و  کالس  پایان  از  بعد  منظور،  همین  به  به دهم.  مدرسه  زنگ  و  کالس  پایان  از  بعد  منظور،  همین  به  دهم. 
را  جلسه ها  این  حق الزحمه ای  هیچ  بدون  جلسه  هفده  را مدت  جلسه ها  این  حق الزحمه ای  هیچ  بدون  جلسه  هفده  مدت 

برگزار کردم.
در میان این تعداد دانش آموز یکی از آن ها در تمام درس ها در میان این تعداد دانش آموز یکی از آن ها در تمام درس ها 
با دانش آموزان کالس  رابطه ی خوبی هم  و  بود  با دانش آموزان کالس خیلی ضعیف  رابطه ی خوبی هم  و  بود  خیلی ضعیف 
نداشت. هر وقت در کالس درس سؤال می  کردم او فقط سکوت نداشت. هر وقت در کالس درس سؤال می  کردم او فقط سکوت 
بچه های  نمی داد.  نشان  از خود  و هیچ عکس العملی  بچه های می کرد  نمی داد.  نشان  از خود  و هیچ عکس العملی  می کرد 
تنها  او  و  بپذیرند  خود  گروه  در  را  او  نمی شدند  راضی  تنها دیگر  او  و  بپذیرند  خود  گروه  در  را  او  نمی شدند  راضی  دیگر 
می ماند. بنابراین، به او پیشنهاد دادم: «من و تو یک گروه دو می ماند. بنابراین، به او پیشنهاد دادم: «من و تو یک گروه دو 
نفره تشکیل می دهیم و من یقین دارم که تو درس ها را خیلی نفره تشکیل می دهیم و من یقین دارم که تو درس ها را خیلی 
به  و  گرفت  قرار  من  توجه  تأثیر  تحت  او  یاد می گیری».  به خوب  و  گرفت  قرار  من  توجه  تأثیر  تحت  او  یاد می گیری».  خوب 
توانمندی های خود آگاه شد به طوری که از آن پس در هر جلسه توانمندی های خود آگاه شد به طوری که از آن پس در هر جلسه 
بعد از تدریس، اولین دانش آموزی بود که داوطلب پاسخ گویی بعد از تدریس، اولین دانش آموزی بود که داوطلب پاسخ گویی 

به درس می شد و سؤال ها را با سرعت عمل بیشتر، بدون مکث به درس می شد و سؤال ها را با سرعت عمل بیشتر، بدون مکث به درس می شد و سؤال ها را با سرعت عمل بیشتر، بدون مکث 
پاسخ می داد. به همین دلیل، دانش آموزان زرنگ کالس هم به پاسخ می داد. به همین دلیل، دانش آموزان زرنگ کالس هم به پاسخ می داد. به همین دلیل، دانش آموزان زرنگ کالس هم به 

او غبطه می خوردند.
را  گروه ها  دانش آموزان  از  نفر  چند  ریاضی  زنگ  در  روز  را یک  گروه ها  دانش آموزان  از  نفر  چند  ریاضی  زنگ  در  روز  را یک  گروه ها  دانش آموزان  از  نفر  چند  ریاضی  زنگ  در  روز  را یک  گروه ها  دانش آموزان  از  نفر  چند  ریاضی  زنگ  در  روز  یک 

برای انجام تقسیم چندرقمی در دورقمی پای تابلو آوردم.
بعضی از آن ها نتوانستند تقسیم را به خوبی انجام دهند اما بعضی از آن ها نتوانستند تقسیم را به خوبی انجام دهند اما 
دانش آموز هم گروهی من خیلی خوب عملیات تقسیم را انجام دانش آموز هم گروهی من خیلی خوب عملیات تقسیم را انجام 
داد. او را به عنوان جانشین و همیار خود برای پرسش درس ها و داد. او را به عنوان جانشین و همیار خود برای پرسش درس ها و 
انجام آزمایش های علوم انتخاب کردم؛ کمک او چشمگیر بود.

انگیزه ی یادگیری به حدی در او قوی شده بود که وقتی یک انگیزه ی یادگیری به حدی در او قوی شده بود که وقتی یک 
برای  را  ساعت  آن  درس  تفریح  زنگ  در  می شد،  تمام  برای کالس  را  ساعت  آن  درس  تفریح  زنگ  در  می شد،  تمام  کالس 
من تا دم در دفتر توضیح می داد. بعد از تعطیل شدن مدرسه من تا دم در دفتر توضیح می داد. بعد از تعطیل شدن مدرسه 
و در  مرا همراهی می کرد  تاکسی می شدم،  زمانی که سوار  در تا  و  مرا همراهی می کرد  تاکسی می شدم،  زمانی که سوار  تا 
احساس  و  می داد  توضیح  تند  تند  را  روز  آن  درس های  احساس مسیر  و  می داد  توضیح  تند  تند  را  روز  آن  درس های  مسیر 

رضایت می کرد.
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همــــراهی تاتحقق اهداف 
برنامه ی درسی

مدیر دبســـتان از کالس هــــای ضمـــن خدمت محــــروم نشــــود

گفـــــــت وگــــــــــو

به نظر شما مزایا و معایب این طرح ها و مشکالت یا 
نتایج اجرای آن ها چیست؟

ــت  ــت کار برای معلم ممکن اس ــکالتی که هس باتوجه به مش
ــهیل  ــیار تس ــود ولی این فرایند کار دانش آموز را بس ــخت ش س
می کند. معلم هر روز باید با درس جدید وارد کالس شود. برای 
ــته  ــت ورزی ها در درس ریاضی وجود نداش ــال، اگر این دس مث
ــود. رویکردی که  ــکل ایجاد می ش ــد، قطعًا در تدریس مش باش
هست عملکردی است. هم  اکنون بحث مهارت، کرامت، آداب 
ــت.  ــده اس ــی ش و مهارت زندگی مطرح و وارد کتاب های درس
ــال قبل هم در اخالق و رفتار  ــاس از دو س به نظر من بر این اس
ــت. االن در مدرسه ی ما،  ــی ایجاد شده اس بچه ها تغییر اساس
ــتای توصیه های  ــت که در راس ــث فعالیت ها و کارهایی هس بح
ــای  از فعالیت ه ــگاهی  نمایش ــا  م ــت.  ــتی اس باالدس ــناد  اس
دست ورزی تشکیل دادیم که بچه  ها خود را باور کنند. ابزار مهم 
این کار در حال حاضر ساخت و طراحی کاردستی است. انجام 
ــت ورزی ها از سوی دانش آموزان مخصوصًا در پایه ی ششم  دس
ــوم  و پایه هایی که کتاب های آن تغییر کرده مانند اول، دوم و س

جدی گرفته شده است. 

اشـــاره
در ارتباط با موضوع هم سوســازی برنامه ها و کتاب های درســی با برنامه ی درسی ملی با مدیر دبستان امام جواد(ع) نیز گفت وگویی کوتاه 
داشــتیم. علی اصغر فنایی با بیش از ۲۳ ســال سابقه ی خدمت مدیر این دبســتان قدیمی  گرمسار است. او سمت های مختلف را پشت سر 
گذاشته و درباره ی برنامه ی درسی ملی و سند تحول بنیادین می گوید: «این اسناد و اجرای آن ها از مباحث روز آموزش وپرورش است. مدیران 

مدارس نیز از دو سال قبل از طریق دوره های آموزشی با این اسناد و طرح ها آشنا شده اند».
او که خواهان آموزش بیشــتر مدیران مدارس در ارتباط با تغییرات کتاب های درســی و برنامه  ی درسی ملی در راستای هم سوسازی است، 
می گوید: «مدیران از آموزش های ضمن خدمتی که معلم ها می بینند به نوعی محروم اند. به نظر من شاید این نقص سیستم آموزش وپرورش 
حساب شود که مدیرها نمی توانند در این سیستم به نوعی آموزش ببینند در صورت وجود این آموزش، بحث نظارتی که اکنون در مدارسی در 

حال اجراست، به نحو احسن انجام خواهد شد».
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آیا در کتاب ها و برنامه ی درســی جدیــد آموزگاران به این 
ســمت می روند کــه از راه هــای مختلف دانش آمــوزان را با 
تفکر و تعقل به حل مســئله سوق بدهند و به پاسخ برسند 

و دیگر متکلم وحده نباشند؟
ــن قضیه  ــی از کنار ای ــد به راحت ــم نمی توان ــت. امروز معل ــت اس درس
بگذرد. شاید قبًال معلم متکلم وحده بود و مفاهیم انتقال پیدا می کرد و 
دانش آموز ممکن بود یاد بگیرد یا نه. در حال حاضر، معلم تدریس خود 

را مباحثه و مشاهده و با همکاری دانش آموز پیش می برد. 

مــا امروز بــه دو کالس رفتیــم، یک کالس چنــد پایه که 
تعــداد دانش آموزانش کمتــر از ده نفر بــود و کالس پایه ی 
چهارم همین مدرســه که دانش آموزان نسبتًا زیادی دارد. 
آیا ایــن تعداد در فرایند یاددهــی- یادگیری اختالل ایجاد 

نمی کند؟
ــی توصیفی، حداکثر  ــرایط و انجام طرح ارزش یاب ــه با توجه به ش البت
ــا توجه به  ــت. در حالی که ب ــده اس ــر اعالم ش ــت نف ــوزان بیس دانش آم
ــن کار امکان پذیر  ــانی در آموزش وپرورش عمًال ای ــامان دهی نیرورس س
ــه تا هفت  ــم که با س ــار داری ــتان گرمس ــتاهایی در شهرس ــت. روس نیس
ــا توجه به  ــتان ب ــکیل می دهند. در این شهرس ــوز کالس را تش دانش آم
ــود پایه های اول، دوم، سوم در یک  ــکل فضا اگر نظام دوری اجرا ش مش
مدرسه و چهارم و پنجم و ششم در یک مدرسه 
ــدا  ــق پی ــوزش تحق ــی آم ــای واقع معن
می کند. به هر حال تعداد مناسب 
کالس  ــر  ه در  ــوزان  دانش آم
ــا کمک  ــداف م ــق اه ــه تحق ب

می کند.

 با مجله هاي رشد آشنا شويد
مجله هاي دانش آموزي 

 )به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

 )به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شــود. 

ــمارة 4  ــاختمان ش ــمالي، س ــهر ش ــان ايرانش ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژى آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

وزش ابتــدایي   رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مدیریت مدرسه  رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصى

(براي دانش آموزان آمادگي و پایة اول دورة آموزش ابتدایي)

(براي دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدایي)

(براي دانش آموزان پایه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي)

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشـد برهان آموزش متوسـطه دوم (مجله ریاضي براي دانش آموزان دورة متوسطه دوم) 
 رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معـارف اسـالمي  رشـد آمـوزش زبـان و 
ادب فارسـي  رشـد آمـوزش هنـر  رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علـوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاریخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش ریاضـي   رشـد آمـوزش فيزیـك 
 رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زیست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
دبسـتاني پيـش  آمـوزش  رشـد  كار دانـش   و  فني و حرفـه اي  آمـوزش  رشـد   

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم)

مجله هاي دانش آموزي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:
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اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی

برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي )هشت شماره(: 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي )چهار شماره(: 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجالت رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /77336656ـ021   اشتراك مجله:      14

 نام مجالت  در خواستي:
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ــند تربیتی که با همت صاحب نظران حوزه،  ــفه ی تربیت و س فلس
ــر تجارب  ــت، مبتنی ب ــده اس ــرورش تهیه ش ــگاه و آموزش وپ دانش
ــاز انقالب  ــان تمدن س ــده از گفتم ــر و برآم ــی، دوره ی معاص تاریخ
اسالمی است و درون خود رویکردها و اصولی مانند اصالت فرهنگ 
و تربیت، اسالم و معارف آن، اجتهاد ژرف و جامع، گفتمان انقالب 
اسالمی، نگاه تمدنی و... دارد. تربیت رسمی نظیر سایر پدیده های 
اجتماعی امری تاریخ مند است که باید متناسب با مقتضیات زمان 

و مکان، تکوین و تحول یابد.
ــمی و عمومی  ــون نظام تربیت رس ــواهد موجود تاکن ــاس ش براس
ــی از نظام نوین تربیت رسمی کشور ما، بر فلسفه ی  به عنوان بخش
ــتواری در چارچوب فلسفه ی تربیتی بومی و متناسب با  مدون و اس
ــت و به نظر می رسد  ــالم مبتنی نبوده اس ــی اس نظام فکری و ارزش
ــجام نیافتگی و  ــود از عوامل مهم بروز ناهماهنگی و انس این امر خ
ــران بوده و باعث  ــمی و عمومی ای ناکارآمدی نظام فعلی تربیت رس
شده است تا عموم اقدامات اصالحی و تحول جویانه در این نظام به 
نتایج دل خواه نینجامد. از طرفی تربیت رسمی در شکل فعلی آن، 
ــت که با آغاز دوران مدرنیته در جوامع غربی ظهور یافته  نهادی اس
ــمار می آید. از این رو برقراری  و لذا یکی از مظاهر تمدن مدرن به ش
ــتلزم  ــالمی، مس ــبت دقیق و عقالنی بین این نهاد و جوامع اس نس
ــنت و مدرنیته است. برقراری این  ــبتی مستدل بین س برقراری نس
نسبت، چالش مهم جوامع اسالمی از زمان آشنایی با مظاهر تمدن 
ــا آن، رویکردهای  ــکل مواجهه ب ــت و در خصوص ش غرب بوده اس

نظری و علمی متفاوتی در جوامع اسالمی شکل گرفته است.
ــخ ۸۵/۸/۱۸  ــوص در تاری ــن خص ــری در ای ــم رهب ــام معظ مق
ــا توقف در  ــت که نه ب ــرف اصلی ما امروز این اس ــد: «ح می فرماین
ــید، نه با رهاسازی  ــرکوب نوآوری می توان به جایی رس گذشته و س
ــوان به جایی  ــی و فرهنگی می ت ــرج اقتصادی و عقیدت ــرج و م و ه
ــید». حال در این اندك فرصت و با دقت در این سند و فلسفه ی  رس
ــه جلب می کنیم  ــان گرامی را به این نکت ــودی آن، نظر مخاطب وج
ــر مبنای  ــده نیز ب ــال آین ــوزش ابتدایی در س ــد آم ــه مجله ی رش ک
ــعی  ــی ملی و مبانی نظری تحول بنیادین، س ــناد برنامه ی درس اس
ــی  ــای درس ــا و کتاب ه ــازی برنامه ه ــه ی هم سوس ــی برنام در معرف
ــی ج.ا.ا دارد و بر همین  ــی مل پایه ی پنجم ابتدایی با برنامه ی درس
ــاس از هم اکنون جویای آرا و نظرات شما فرهیختگان گرامي در  اس
آموزش وپرورش و دیگر مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی است. لذا 
کارشناسان، آموزگاران و صاحب نظران هم چون گذشته می توانند از 

راه های ارتباطی موجود با دفتر مجله در تماس باشند.
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