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یادداشت سردبیر

 ســالم به بهار، فصل گویاي طبيعت و تبریك و شــادباش فراوان به خوانندگان و دوستداران فصل نامة پيش دبستاني به مناسبت 
فرا رسيدن بهار. فصل تازه، زیبا و شادي آفرین بهار را بهانه اي براي یادآوري چند مطلب زیربنایي مي كنم؛ چرا؟

 بهار را مي توان عاطفي ترین فصل طبيعت دانســت. كودكان در این فصل به محيطي عاطفي و سرشــار از پاسخ گویي نياز دارند. 
عواطف كودكان به طور جدي تحت تأثير پاسخ گویي مربيان و بزرگ ترهاي پاسخ گو و مسئول است؛ به این معني كه اگر لذت و شادي 
كودكان در سال هاي اوليه به وسيلة مربيان و پدر و مادر و بزرگ ترهاي خوش ذوق و آگاه از عواطف و هيجانات كودك تقویت شود 

و مورد توجه قرار گيرد، امنيت رواني كودك نيز مستحكم تر مي شود. در حالي كه اگر عواطف و هيجان هاي كودك رفتارهایی 
آزاردهنده، نامناسب و ناپسند تفسير گردند، مدار و گردش طبيعي این احساسات دچار گيجي و ابهام و بلكه ناسالم 

مي شود. واكنش و نگرش سالم یك مربي و فرد مراقب كودك در این سال هاي شكل گیري هیجاني، فضایي 
مثبت را براي كودكان خردسال فراهم مي آورد كه نه تنها بر امنیت عاطفي و طبيعت سالم آن ها، بلكه 

بر بسياري از زمينه هاي رشد ادراكي و شناختي شان نيز اثرگذار است. كودكاني كه احساس امنيت و 
حمایت پيدا مي كنند، به طور طبيعي خواهند توانست كنجكاوي نشان دهند، به سير در طبيعت 

بپردازند، مشتاق تجربه كردن چيزهاي تازه باشند و عقاید خود را نيز به راحتي ابراز نمایند.
ایجاد یك محیط عاطفي مناسب و همراه با درك تفاوت هاي فردي كودكان، موجبات 

احترام گذاشتن به آن ها را فراهم مي آورد؛ به این معني كه هر كودك جایگاهي براي 
جمع آوري چيزهاي »ارزشــمند« خاص خود را در این فضاي ســالم و طبيعي به 

دست مي آورد و احساس خودارزشي پيدا مي كند. َبه چه زیباست توجه به 
این ارزشمندي در شروع بهار و تجربه كردن فكر نو دربارة كودكان 

و احساسات آن ها.
 اهميت آموزش محيط زیســت به خوبي در ســطح جهاني و در ميان 
جوامع شناخته شده است. اگرچه در سرمقالة پایيز 95 به این مهم قدري 

پرداخته ام، ولي در این فصل نيز یادآوري آن را بي مناسبت نمي دانم.
آموزش محيط زیســت، به عنوان ابزاري پایدار در حفاظت از آن در 
سراسر دوره هاي آموزشــي، در حال رشد است. در این ميان، دوران 
كودكــي اهميت زیــادي در ایجاد نگرش هاي محیط زیســتي 
دارد و آمــوزش آن در این دوران، راهــي براي پرورش نگرش هاي 
محيط زیستي در انسان اســت. این نگرش ها كه در دوران كودكي 

شكل مي گيرند، مي توانند مادام العمر و تغييرناپذیر باشند.
اگر ما خواهان آنيم كه در نســل هاي بعدي كودكان به زمين و 
طبيعت احترام بگذارند، از همين امروز باید شروع كنيم و در برنامة 
درســي دوران كودكي، آموزش این موضــوع مهم و رابطة متقابل 
فعاليت هاي انســاني و محيط زیســت را مورد توجه قرار دهيم. َبه 
چه زیباست ایجاد نگرش هاي محیط زیستي از راه فراهم 

آوردن برنامه هاي آموزشي و پرورشي كودكان.
 نكتة دیگر توجه به مهارت آموزشــي در كنار و یا حتي به جاي 

ســواد محض آموزي است. با توجه به اینكه رشد همه جانبة انسان در 
زمينه هاي رواني، جسماني، شغلي، شناختي، اخالقي و عاطفي صورت 

مي گيرد، تسلط در هر یك از این زمينه ها نيازمند مهارت ها و توانایي هایي 
است. بدون تردید گذر از مراحل رشد وابسته به كسب مهارت هایي است 

كه از ایــن مهارت ها با عنوان مهارت هاي زندگي یاد مي شــود. منظور از 
مهارت های زندگي مهارت هایی است كه هر كودك در كنار آموزش خواندن 

و نوشــتن به دست می آورد و به مدد آن ها می تواند ابتدا به شناخت درستي از 
خود دســت یابد و سپس، به خوبي با افراد و محيط ارتباط برقرار سازد و به حل 

مشكالت خود و جامعه و محيط زیست در آینده كمك كند. در حيرتم كه پرداختن 
صرف و توجه زیاد، بي رویه و افراطي به خواندن و نوشتن و حساب كردن در دورة پيش 

بهـــــار،     
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از دبستان چگونه دغدغة فكري مربيان و برنامه ریزان و والدین شده است و چرا؟ در حالي كه برنامه ریزي توأم با تفكر درباره آینده 
كودكان و همراه با  آگاهي از توانایي هاي آن ها مي تواند به تربيت افرادی مبتكر، مســتقل، خودجوش و مهارت محور كمك هاي 
شایان توجهي کند. َبه چه زیباست توجه به جنبه هاي مختلف رشد كودكان از سطوح پایه و تكیه بر تربیت كودكاني 

ماهر، توانا و خوشحال و مسئول.
 و اما در سالي كه گذشت دو خبر جامعة علمي كشور را متأثر ساخت. 

 خانم توران میرهادي در آبان ماه 1395 درگذشت. برگي زیبا از رنگارنگ تعليم وتربيت 
در پایيــز، از درخت پربار دانِش ســرزمينمان فرو ریخت. عزیــزي كه رفت، صاحب 
اندیشــه هاي توليدي در زمينة كودكان بــود. خاطرات خوش و مثبتي، چه در 
دوران دانشجویي و چه در عرصة همكاري هاي علمي، از ایشان و با ایشان 
دارم. توران ميرهادی براي كودكان این آب و خاك زحمات ارزشمند 
بسياري كشيدند كه خوشبختانه در زمان حياتشان به بار نشست. 
 خبر درگذشــت دكتر علي شریعتمداري، شخصيت 
علمي كشور نيز با داشته هاي فراوان در زمينه علوم انساني، 
علم آموزي و تعليم وتربيت در دي ماه 1395 نيز جامعه 

علمي را بسيار متأثر ساخت.
در طي ســال هاي بعــد از انقالب در ســتاد و 
شوراي انقالب فرهنگي و در گروه برنامه ریزي 
علوم تربيتي و برقراري رشته آموزش وپرورش 
پيش دبستان و دبستان به عنوان سرپرست 
گروه برنامه ریزي در این رشته در خدمت 
این بزرگوار بودم و همواره شــاهد بودم 
كه تمــام همت خود را براي رشــد و 
ارتقــاي رشــته علوم تربيتــي به كار 
بستند و خدمات فراواني را به سنگر 
تعليم وتربيــت ایران اســالمي ارائه 

نمودند.
اینكه ایشان نگرش بسيار  مهم تر 
مثبتي به تربيت كــودكان به ویژه 
دورة پيش دبستان داشت و از نگرش 
و تشویق هاي ایشان در شكل دهي 

به برنامه ها بسيار برخوردار شدم.
یــاد ایــن هــر دو عزیــز در تاریخ 
تعليم وتربيت كشورمان گرامي است. 

روحشان شاد باد! 
در پایان ســخن، ســالي كه به پایان 
رســيد مثل هميشه ســالي پربار براي 
مجله و شكوفایي افكار خوانندگان، مربيان 
و همــكاران بود. ضمــن آرزوي موفقيت و 
همراهي بيشتر براي همگان، به عنوان سردبير 
مجله از همة عزیزاني كه توانســتند در بهبود و 
ایجاد فكر در سازماندهي مقاله ها یاري رسان باشند، 
به طور خاص قدرداني می کنم. براي مربيان، مدیران و 
خوانندگان مجله نيز سالي سرشار از انرژي، مثبت اندیشي 

و كودك دوستي آرزومندم.
سردبیر

فصل گویای طبیعتبهـــــار،     
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آموزش پیش دبستاني  
در مناطق عشایري

صفرعلي یازرلو
كارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی

اشاره
دوره هاي  مهم تریــن  از  یكي  پیش دبســتاني  دورة 
آموزشي است كه به  رغم رسمی بودن، هنوز گذراندن آن 
اجباري نشده است اما صاحب نظران وجود این دوره را 
براي آیندة دانش آموزان ضروري مي دانند و معتقدند كه 
با سپري نمودن این دوره، از بروز بسیاري از مشكالت 
آموزشي و پرورشی دوره هاي بعدي تحصیل پیشگیری 

مي شود.
براســاس یافته های روان شناســی و علوم تربیتی، 
سال های پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش 
اساســی و تعیین کننده ای دارد. در این دوران حساس 
و مهم، یادگیری کودکان عمیق تر، ســریع تر و آسان تر 
انجام می شود؛ توانایی هایشــان در جنبه های مختلف 
رشد شکوفا می شــود و پایه های اصلی شخصیت آن ها 

شکل می گیرد.
در حقیقت، همة کــودکان نیاز دارند پیش از ورود به 
مدرسهـ  و یا بهتر بگوییم ورود به اجتماعـ  آمادگی های 
الزم را کســب كنند اما موانعی وجود دارد که به سبب 
آن ها، کودکان برخی از مناطق کشــور از این فرصت 
طالیی بی بهره مي مانند و از دریافت این خدمت محروم 
می شوند. از جملة این مناطق، مناطق عشایری هستند 
که در این مقاله قصد داریم وضعیت و چگونگی اجرای 
دورة پیش دبستانی را در آن ها با ارائة گزارش های آماری 

بررسی و تحلیل كنیم.

كلیدواژه هــا: عشــایر، مناطــق دوزبانه، فرهنگ ســازی، 
خانواده های محروم

چرا پیش دبستانی؟
سال های آغازین زندگی کودک از مهم ترین دوره های رشد او 
به شمار می آید و آنچه در این دوران رخ می دهد، به طور اساسی بر 
رشد بعدی کودک اثرگذار است. از آنجا که اساس شخصيت فرد 
در دورة پيش دبستانی شکل می گيرد، محققان و صاحب نظران 
ارائــة آموزش های اثربخش در این دوران را برای رشــد کودک 
بسيار مهم می دانند. بيشتر مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد 

كه بعد از چهارســالگی محيط خانواده دیگر پاســخ گوی رشد 
اجتماعی کودک نيســت و کودکان در این سن، به شرکت در 
فعاليت های اجتماعی بيشتری نياز دارند. حضور در محيط  های 
پيش دبســتانی این امــکان را به آن ها می دهــد كه با کودکان 
همســن و سال خود ارتباط برقرار کنند و به تدریج، مهارت های 

الزم برای برقراری روابط اجتماعی را به دست بياورند.
از طرف دیگر، کــودک برای برخورداری کامل از آموزش های 
دورة ابتدایــی، به انضباط فکری نيــاز دارد که به طور معمول، 
خانواده قادر به فراهم ســاختن آن نيســت؛ حال آنکه در دورة 
پيش دبستان، مربيان از طریق فعاليت های مختلف مثل بازی و 
کارهای دستی به تدریج نظم و انضباط ذهنی الزم را در کودکان 

ایجاد می کنند.
مرحلة آمــوزش پيش دبســتانی، همچنين بــه متخصصان 
سنجش استعداد و توانایی های تحصيلی کودکان اجازه می دهد 
كــه توانایی هاي ذهنی و ميزان آمادگی کــودکان برای حضور 
در آموزش های دبســتانی را به موقع مورد ســنجش قرار دهند 
و کودکانی را که به آموزش های جبرانی نيازمندند، شناســایی 

كنند.
کودکان خانواده های محروم نيز معمواًل از محيط هاي خانوادگی 
غنی از لحاظ امکانات آموزشــی و پرورشی محروم اند و به سبب 

اجتماعي شدن 
كودك

پیشگیري از 
مشكالت یادگیري 

احتمالي

افزایش 
موفقیت هاي 

پیشگیري از تحصیلي
بازماندگي و 
ترك تحصیل

چرا 
پیش دبستانی؟

توجه به رشد 
عاطفي و 

شخصیت كودك

آمادگي براي 
ورود به دبستان

اهمیت سال هاي آغازین از 
ابعاد گوناگون

آموزشي
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محروم بودن از آموزش های پيش دبستانی، قادر به رقابت با دیگر 
كودكان و همساالن خود نخواهند بود.

بنابراین، ضرورت اجراي دورة پيش دبســتاني و اهميت آن را 
مي توان در چند جمله خالصه كرد كه عبارت اند از:

ـ توجه به رشد عاطفي و شخصيت كودك
ـ كمك به اجتماعي شدن كودكان

ـ كمك به آمادگي كودك براي ورود به دبستان
ـ جلوگيري از افت تحصيلي یا ترك تحصيل كودكان، به ویژه 

در مناطق دوزبانه
ـ شناســایي به موقع اختالالت یادگيــري و كمك به درمان 

بهنگام آن ها
ـ افزایش موفقيت هاي تحصيلي.

براساس كدام تكالیف؟
بــا توجــه بــه كاركردهــاي آموزش وپــرورش، دورة 
پيش دبستانی به عنوان دوره اي رسمي و یكي از دوره هاي 
سرنوشت ســاز زندگي كودكان )اعم از تربيتي، فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و...( اهميت خاصي دارد. توسعة كّمي 
و كيفي این دوره در سياســت ها و برنامه هاي كالن ملي 

جایگاه ویــژه اي را به خود اختصاص داده اســت؛ چنان که 
براساس بند دو سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، 

راهبــرد كالن 10 و راهكارهــاي عملياتــي 2-4، 1-5 و 5-3 
سند تحول بنيادین، هدف شــمارة 3 شيوه نامة اجرایي برنامة 
انسداد مبادي بي ســوادي، بند 14 اساسنامة مدارس عشایری 
و تعهــد ملــي و بين المللی در برنامة جهانــي آموزش 2030، 
آموزش وپرورش موظف به توسعة كمي و كيفي آموزش وپرورش 

دورة پيش دبستاني گردیده است.
ره آورد ایــن تکاليف، اجرای رایگان دورة پيش دبســتانی در 
مناطق عشایری، روستایی و محروم با ضریب محروميت 9 است.

دورة  پیش دبستاني
»به دورة دو ساله اي اطالق مي شود كه كودكان گروه سني 4 
تا 6 سال را تحت پوشــش برنامه هاي تربيتي قرار مي دهد. هر 
چند در تبصرة آن آمده است که در صورت عدم تأمين امکانات، 
اجرای یک ساله بالمانع است.« )اساسنامة دورة پيش دبستاني مصوب 

جلسه 699 مورخ 82/11/28 شوراي عالي آموزش وپرورش(.
دورة پيش دبستاني اهداف بسيار ارزشمندي را دنبال مي كند 
كه رشــد و پرورش مهارت هــای حرکتی کــودکان و تقویت 
توانمندی های ذهنی، پرورش ویژگي هــاي اخالقی و معنوي، 
مهارت هاي كالمي و ارتباطي، رشد عاطفي و درک زیبایی هاي 
طبيعت، افزایش اعتمادبه نفــس، تقویت هویت ملي و فردي و 
تقویت رشد اجتماعي و رفتارهای مطلوب فردی از آن جمله اند.

پیش دبستانی در مناطق عشایري
آموزش وپرورش عشــایر كه به منظور پيگيری امور مربوط به 

دانش آموزان و معلمان مناطق عشایری با هدف جبران بخشی 
از كاســتي هاي موجود ایجاد شده، از سياست هاي كالن وزارت 
آموزش وپــرورش پيــروی می کند و به دنبال آن اســت كه با 
متناسب سازی طرح ها، برنامه ها و فعاليت هاي مختلف آموزشی و 
پرورشی، فرزندان عزیز عشایر از اجرای آن ها بهرة الزم را ببرند و 
از آن جمله است اجراي دورة پيش دبستانی در مناطق عشایری 
كه همچون سایر مناطق کشور به اجرا در می آید؛ با این تفاوت 
که براســاس بند 14 اساســنامة مدارس عشایری، اجراي دورة 
مذكور کاماًل رایگان و برعهدة دولت اســت و اهداف ویژه اي را 

دنبال می کند.

ایــن دوره در مناطق 
عشایري به سه شكل اجرا مي شود که عبارت اند از: کالس های 
مستقل پيش دبستانی یک ساله، کالس های ترکيبی )همراهي 
با دانش آموزان كالس هاي آموزشــي دبســتاني(، و کالس های 

آمادگی یک ماهه.
دوري و صعب العبوري مناطق عشــایري،كوچ رو بودن عشایر 
و عدم دسترســي به فضاهاي آموزشی مناســب، شمار اندك 
نوآمــوزان عشــایري و تشكيل نشــدن كالس هاي آموزشــي 
پيش دبستاني، فقر اقتصادي خانوارهاي عشایري، کم توجهی به 
اجرای دورة پيش دبســتاني از سوی خانواده ها و اجباري نبودن 
این دوره باعث شده اند كه توفيق کمتری در اجرای کامل دورة 

یاد شده داشته باشيم.
از ســوی دیگر، غلبة گویش هاي محلي بر زبان معيار در این 
مناطقـ  که عمومًا مرزی هم هســتندـ  مزید بر علت شــده و 
فراینــد آموزش را با چالش هایي روبه رو كرده اســت. از این رو، 
دفتر آموزش وپرورش عشــایر به منظور ایجــاد هم گرایي بين 
گویش هاي محلي و زبان فارسي معيار، اقدام به طراحي وتدوین 
طرحي با عنوان آموزش كودكان مناطق دوزبانه نموده اســت. 
این طرح ویژة دانش آموزاني اســت كه دورة آموزش یك ســالة 
پيش دبستاني را نگذرانده اند و حضور آنان در دبستان با اشكال 
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عمده اي به نام »ناهمگوني زباني« مواجه است.
هدف این طرح در واقع جبران نبود دورة یک سالة پيش دبستانی 
در مناطق محروم و عشایری است. البته با همتی که برای اجرای 
دورة یک ســاله صرف می شــود، این برنامه هم كم كم با دورة 

یك ساله تجميع خواهد شد.
شــکل دیگری از جذب نوآموزان پيش دبستانی که در طول 
سال اتفاق می افتد، جذب آنان به کالس های چندپایه یا تک پایه 
اســت؛ به این صورت که نوآموزان مناطقی که امکان تشکيل 
کالس برای آن ها وجود نــدارد، در کنار دانش آموزان دیگر در 
کالس های درس حاضر می شــوند و معمــواًل با کالس اولی ها 
می نشينند؛ البته با ارائة محتوای پيش دبستانی، به این شكل از 

جذب نوآموزان، کالس های ترکيبی اطالق می شود. 

برخی از اهداف اجرای دوره در مناطق عشایري
ـ ایجاد فرصت برابر براي دسترسي كودكان به آموزش وپرورش 

و جبران کاستی های مرتبط
ـ كاهش نابرابری و ایجاد توانش زباني و ارتباطي به زبان فارسي

ـ بسترســازي به منظور كاهش افت تحصيلي و آســيب هاي 
تربيتي در دورة ابتدایي

ـ تعميم دورة پيش دبســتاني با توجه به تأثيرات عميق آن در 
ایجاد نگرش مثبت به مدرسه.

تجزیه و تحلیل داده های ۵ ساله )90 تا 94(
همان طور كه بيان شد، دورة پيش دبستاني در مناطق عشایري 
نيز برگزار مي شــود اما آمارها نشــان مي دهد كه این دوره در 
مناطق یاد شــده به طور كامــل به اجرا درنمی آیــد. بنابراین، 
اقدامات مكمل دیگري براي پوشش كامل آن باید صورت پذیرد. 
آنچه اكنون اتفاق مي افتد، اجراي دورة آمادگي یك ماهه اســت 
كه كيفيت الزم براي حضور در دورة ابتدایي را به دانش آموزان 
نمي دهد اما تسکيني اســت بر كمبود ها و فقر حاكم بر جامعة 
عشایري. با این همه، در ادامة بحث گزارش آماری و مقایسه ای 
اجرای دورة پيش دبستانی مربوط به سال هاي مختلف تحصيلي 
از ســال 91-90 تا 95-94 ارائه مي شــود و تأثير پيگيري هاي 
دفتر آموزش وپرورش عشــایر در اجراي برنامة یاد شده از زبان 

آمار بيان می گردد. 

جدول 1 نشان می دهد كه بعد از سال 90 افت بسيار شدیدی 
در جذب نوآموزان داشــته ایم که غيردولتی اعالم شدن دوره از 
سوی وزارت آموزش وپرورش مهم ترین عامل آن بوده است اما با 
توجه به اهتمام دولت در اجرای دوره، شاهد رشد جذب بوده ایم؛ 

تا جایی که در سال 94 به عدد سال 90 نزدیک شده ایم.  

با توجه به اینکه در مناطق عشــایری به غير از بحث اقتصادی 
موانعــی همچون نبــودن خانواده ها در محل، دوری و شــمار 
اندك نوآموزان مطرح است، بخشی از نوآموزان پيش دبستانی، 
به ویژه در مناطق دوزبانه، از طریق کالس های آمادگی یک ماهه 
مدیریت می شــوند و مقداری از کاستی ها جبران می گردد. در 
جدول شمارة 2 آمار این کالس ها گزارش شده است که به غير 

سال 92 در سال های دیگر روند تقریبًا یکسانی دارد. 

با اجرای دو برنامة پيش دبستانی یک ساله و آمادگی یک ماهه، 
تعداد دانش آموزانی که پيش از ورود به دبستان تجربة محيطی 
غير از محيط خانه را دارند، بيشــتر می شــود. البته این مقدار 
مطلوب نيست اما با وجود مشکالت عدیده ای که بر سر راه دورة 
پيش دبستانی وجود دارد، همين مقدار هم جای بسی شکر دارد. 
بيشترین ميزان دانش آموز جذب شده مربوط به سال های 90 و 

94 و کمترین ميزان مربوط به سال 92 است.  

جدول 2 : آمار نوآموزان جذب شده در دورة آمادگي یك ماهه از 
سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولآمادگیسال تحصیلي

90-9185932421835/5

91-9282182585431/8

92-9353132542420/9

93-9479382535031/3

94-9587062502234/8

جدول 3: آمار نوآموزان جذب شده در دوره هاي 
یك ساله و یك ماهه از سال 90 تا 94

آمار نوآموزان جذب شدهسال تحصیلي

90-9117836

91-9212646

92-9311518

93-9416604

94-9517791

جدول 1 : آمار نوآموزان جذب شده در دورة یک ساله از سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولپیش دبستانيسال تحصیلي

90-9192432421838/2

91-9244282585417/1

92-9362052542424/4

93-9486662535034/2

94-9590852502236/3
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دالیل مختلف از دریافت این خدمت محروم مانده اند.
براســاس آمار ثبت نام شدگان سال تحصيلي 95-94، ورودي 
ســال مزبور 25022 نفر بوده است كه حدود 71 درصد از آنان 
دورة آموزش پيش دبستاني یا دوزبانه را گذرانده اند و 29 درصد 
از ورودي هاي پایة اول در ســال مذكور موفق به حضور در این 

دوره نشده اند.

نتایج
به  رغم كمبود اعتبارات طي ســال هاي اخير ـ هما ن طور که 
جداول و نمودارها نشــان می دهندـ  تالش و همت استان ها بر 
این بوده اســت که دورة پيش دبســتانی در مناطق عشایری به 
اجرا درآید و جداول بيانگر ســير صعودی جذب می باشند اما تا 
حد مطلوب فاصله زیاد است و باید تالش های بيشتری صورت 
پذیرد. همچنين، باید برای پوشــش کامل نوآموزان عشــایری 
برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شود. گزارش مربوط حاکی از 
آن اســت که 29 درصد از نوآموزان جامعة عشایری از دریافت 

خدمتی به نام آموزش پيش دبستانی محروم اند. 

پیشنهادها
بنابراین، پيشنهاد می شود:
به  الزم  فرهنگ سازی  ـ 

والدین  همراهی  منظور 
و توجه آنان به اهميت 
پيش دبســتانی  دورة 

صورت پذیرد.
دوزبانگی  مســئلة  ـ 

شــود  پيگيری  جدی تر 
و از اولویــت اجرا برخوردار 

گردد.
اعتبارات ویژه  به رغم کمبودهــا،  ـ 

و مکفی برای پوشــش دادن به نوآموزان مناطق 
عشایری اختصاص یابد؛ هر چند طي بخشنامة شمارة 130766 
مورخ 95/7/25 اجراي دورة مذكور در مناطق محروم و عشایري 

رایگان اعالم شده است.
ـ بــرای 29 درصد نوآموزان محروم از دورة پيش دبســتانی، 

برنامة ترميمی در نظر گرفته شود.
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3. کيواني، مجدالدین. )1351(. دوزبانگی و مسائل تربيتی و اجتماعی آن. تهران: دانشگاه 
تربيت معلم.

4. كریميان بســتاني، مریم؛ رجبي، آزیتا. )1389(. تحليل عدالت اجتماعي در شــهر با 
تأكيد بر نابرابري هاي آموزشي موردشناسي شهر زاهدان.

5. گروه پيش دبستاني دفتر برنامه ریزي و تأليف كتب درسي، راهنمای برنامه و فعاليت های 
آموزشی و پرورشی دورة پيش دبستانی. )1390(. چاپ ششم. انتشارات مدرسه.

6. گزارش های مکتوب و سالنامه های آماری دفتر آموزش وپرورش عشایر.

همان طور که مالحظه می شود، بيشترین نرخ جذب مربوط به 
ســال 90 با 73/6 درصد و کمترین ميزان مربوط به سال 92 با 

45/9 درصد است. 

 براســاس آمار ثبت نام شدگان سال تحصيلي 91-90، ورودي 
ســال مزبور 24218 نفر بوده اســت كه حدود 74 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند؛ به عبارت 
دیگــر، 26 درصــد از ورودي هاي پایة اول بــدون تجربة دورة 

پيش دبستانی یا آمادگی قدم به دبستان گذاشته اند.
براساس آمار ثبت نام شــدگان سال تحصيلي 92-91، ورودي 
ســال مزبور 25854 نفر بوده اســت كه حدود 49 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند؛ به عبارت 
دیگر، 51 درصد از ورودي هاي پایة اول در ســال مذكور فرصت 

تجربة این دوره را نداشته اند.
براســاس آمار، ثبت نام شدگان سال تحصيلي 93-92، ورودي 
ســال مزبور 25424 نفر بوده اســت كه حدود 45 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبستاني یا دوزبانه را گذرانده اند و 55 درصد 
از آنان نتوانســته اند آمادگی کافی برای ورود به دبستان را پيدا 

كنند.
براساس آمار ثبت نام شــدگان سال تحصيلي 94-93، ورودي 
ســال مزبور 25350 نفر بوده اســت كه حدود 66 درصد آن ها 
دورة آموزش پيش دبســتاني یا دوزبانه را گذرانده اند و مابقی به 

نرخ جذب نوآموزان پیش دبستاني از سال 90 تا 94

جدول 4: نرخ جذب نوآموزان دورة پیش دبستاني از سال 90 تا 94

نرخ پوششپایة اولجذب شدهسال تحصیلي

90-91178362421873/6

91-92126462585448/9

92-93115182542445/3

93-94166042535065/5

94-95177912502271/1
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آموزشي 

مهدي مروجي

كارشناس ارشد تعليم وتربيت اسالمي
اشاره 

در تاریــخ کشــور مــا عبارت 
»اقتصاد مقاومتی1«  اولین بار در دیدار 
کارآفرینان با مقام معظم رهبری در 
شهریور سال 1389 مطرح شد. در 
این دیدار، رهبر معظم انقالب ضمن 
اشاره به معنای »اقتصاد مقاومتی« و 
مفهوم کارآفرینی، برای نیاز اساسی 
کشور به کارآفرینی دو دلیل »فشار 
»آمادگی  و  دشــمنان«  اقتصادی 
کشور برای جهش« را بیان نمودند2. 
نویسنده با مراجعه به آیات قرآن 
و با توجــه به اهمیــت و جایگاه 
اقتصاد مقاومتی، اولویت هایي را كه 
مي بایست در برنامه3 و فعالیت هاي 
آموزشــي و پرورشي پیش دبستان 
قرارگیــرد، بــه روش توصیفی و 
کارکتابخانــه ای از منابع مختلف و 
بیانات مقام معظم رهبری، گردآوری 
و در نوشــتة حاضر مطرح کرده که 
امیدوار اســت مورد توجه مربیان 

محترم قرارگیرد.  

کلیدواژه هــا: کتاب قــرآن، اقتصاد 
مقاومتی، دانش آموز و برنامة درسی   

معناشناسی اقتصاد مقاومتی
اقتصــاد مقاومتــی یعنی تشــخيص 
حوزه های فشار، در شرایط کنونی تحریم، 
و متعاقبًا تالش برای کنترل و بی اثرکردن 

آن ها و در شــرایط آرمانی تبدیل چنين 
شــرایطی به فرصت؛ اقتصــاد مقاومتی 
کاهش وابســتگی ها و تأکيــد روانی بر 
مزیت هــای توليد داخــل و تالش برای 
خوداتکایی اســت. البته اقتصاد مقاومتی 
نباید منفعل و بسته باشد بلکه باید پویا و 

پيشرو تعریف شود.4

كاربرد اقتصاد مقاومتی
قســمتی از پيام آیات سورة یوسف)ع( 
به این مطلب اشــاره دارد که آن حضرت 
در مصر با بحران هاي عظيم مواجه بود و 
مشكالت اقتصادي، آن سرزمين را به كام 
ورشكستگي كشانده بود ولي طرح اقتصاد 
مقاومتی و نظارت دقيق ایشان بر اجراي 
قانون و عملكرد كارگزاران موجب شد که 
حضرت آن بحران سهمگين اقتصادي را 
به درســتي مدیریت كنند و كشور را در 

امنيت و آرامش نگه دارند.5    

ماهیت اقتصاد مقاومتی 
امروزه جمهوری اسالمی در حوزه های 
اقتصــادی با مســائل و مفاهيمی مواجه 
اســت که تاکنون چه درعرصة نظر و در 
کتاب های درســی، و چه در عرصة عمل 
ما به ازای واقعی نداشــته اســت. بر این 
اســاس، تا  دانش آموزان در مدرســه با 
اصطالحات اقتصاد و مقاومت ـ که اصل 

زندگی هســتندـ  آشنا نشــوند. البته تا 
زماني كه همة مــا به دانش بنيان بودن 
اقتصاد فکر نکنيم، نمی توان از آن ها توقع 
نگاه اقتصــادی و مقاومت واقعی در برابر 
مشکالت زندگی )با توجه به مراحل رشد 

هر فرد در سطح زندگی( را داشت.

ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتی 
برای كودكان

معمواًل دولت ها ســعی می کنند نیازهاي 
و  کالس  فضــــاي  در  را  خود  مختلف 
مدرســــه دنبال کنند. برای مثال، ایاالت 
اینکه خود مایــة ناامنی  متحده بــه رغم 
دنیاسـت، کتابی 400 صـفحه اي از وزارت 
دفاعــش به چاپ رســانده که هر صـفحة 
آن تقریباً یک مــورد از مسائلــی اســت 
که جامعــة آمریکا با آن مواجه اســت. از 
ـته شده  معلمان درس هاي مختلف نيز خواس
اســت که از این موردها برحسب نیاز و به 
تناسب، در فضاي کالس و البه الي درس ها 
استفاده کنند و دانش آموزان را با نيــازها و 
مســائل امنیتی، چه امنیت داخلی و چه 
امنیت بین المللی، آشنا ســازند6. این مورد 
نشــان دهندة آن است که چگونه تحوالت 
و پویایی هاي محیطی، در بســتة آموزشی 
تعليم وتربيت، خود را به عرصة مدرسـه و 
کالس می رساند. با این مقدمه به این سؤال 

ضرورت ورود اقتصاد مقاومتی

در  برنامة درسی پیش دبستان
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می رسیم که آیا ضرورت دارد سیاست هاي 
کلی ابالغی مقام معظم رهبري که بالغ بر 
پنجاه سـیاسـت کلی اسـت، در برنامه هاي 
درسی انعکاس پیدا کند؟ جواب مثبت است؛ 
زیرا در این برهه از زمان که رکود اقتصادی 
سراسر جهان را در بر گرفته است، ما بيش از 
هر زمان دیگری نياز داریم فرزندان خویش 
را با سواد اقتصاد مقاومتی، مهيای زندگی 

امروز و آینده کنيم.  
مادة 16 سياســت های ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبــری درخصوص اقتصاد 
مقاومتی، در اشاره به موضوع صرفه جویی 
در هزینه هاست7.  با توجه به بی نظيربودن 
ظرفيــت وزارت آموزش وپــرورش که از 
به کارگيری حدود یک ميليون کارمند و 
ارتباط با تقریبًا 13 ميليون نفر دانش آموز 
نشــئت می گيــرد، به راحتــی  می توان 
به مســئلة صرفه جویــی و بهينه کردن 
اصلی ترین  از  یکــی  به عنوان  عملکرد ها 
راهکار هــای تحقــق اقتصــاد مقاومتی 
توســط این وزارت خانه پــی برد. در این 
راستا شایسته اســت مسئوالن امر برای 
مقاومتی در  اقتصاد  اجرای سياست های 

عرصة تعليم وتربيــت  برنامه ریزی کنند 
و با تشــکيل کميته هــای تخصصی در 
برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت با 
توجه به اقتضای سنی کودک، مفاهيمی 
همچون قناعت و صرفه جویی را با هدف 
اقتصادی  بــرای اعتالی  ارتقای آموزش 
کشــور پيگيری نمایند؛ کما اینکه همة 
کشـورهاي پيشرفتة دنيا، بعد از رسیدن 
معمــواًل  اقتصادي  رشد  از  سطوحی  به 
کشور  استحکام  و  مقاوم سازي  پروژه 
خود را كليد زده اند. بــرای مثال، مالزي 
یــا کره جنوبی با هيچ یک از مشــکالتی 
که ما در اقتصــاد ایران به سبب مواجهه 
با  اســــتکبار جهانی داریــم، مواجــه 
نيستند اما در عين حال همة پروژه هاي 
اقتصادي  و مستحکم سازي  مقاوم سـازي 

خود را داشته اند.
نظر به نقش و اهميت آموزش های پيش 
از دبســتان در فراهم کــردن زمينه های 
رشد و آماده سازی کودکان برای ورود به 
مدرسه، نياز داریم در سطح پيش دبستان 

در این برهه از زمان كه ركود 
اقتصادی سراسر جهان را 
در بر گرفته است، ما بیش از 
هر زمان دیگری نیاز داریم 
فرزندان خویش را با سواد 
اقتصاد مقاومتی، مهیای 
زندگی امروز و آینده كنیم 
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و داللتهاي تربيتــی بومی شــدة آن را 
مرور می کنيم. اميدواریم درمحتوا مقولة 
اقتصاد مقاومتی و حاشــيه های آن یعنی 
اسراف و تبذیــر و حتی مفاهيم اولية آن 
مورد توجه برنامه ریزان برنامه درسی قرار 
گيرد. با این اميد کــه مربيان محترم با 
توجه به سن و ظرفيت کودک مسائل را 

طرح خواهند نمود.

بعضی از كلید واژه های 
ســیاست های 27 گانه9

 بهره وري و توانمندسازي 
الزم اســت کــودک ایــن مفهوم را با 
انجــام  در  متعدد  کاربردي  مثال هاي 
فعاليت ها یاد بگیرد تا در مجموع به درک 

کاربردی مفاهيم برسد.

 مقولة امنیت غذایي
کودک و به ویژه اوليــا و مربيان او باید 
در فعاليت ها تصویري از جغرافياي غذایي 
كشور، آسيب ها و فرصت هاي آن را داشته 
باشد و لزوم توجه به ایجاد این ذخایر در 

کشور را تشخيص دهد.

 مصرف 
کارایی،  افزایــش  در  الگوي مصرف  اصالح 
عدم اسراف و تبذیر باید به صورت کاربردي 
فعاليت هــای  و  برنامه  در  مصداقی  و 
پيش دبســتان پيگيري شود. دراین راستا، 
استفاده از وسایل کمک آموزشی و بازی های 
گروهی با درون مایــة اقتصادی با توجه به 
تجربه و خالقيت مربيان و آشنایی والدین با 
این تکاليف از طریق آموزش خانواده یکی از 
اقدامات ارزشمندی است که می تواند مفيد 

باشد. 
مفاهيــم دیگری که می تــوان از آن ها 
در برنامــة آموزش اقتصاد مقاومتی برای 
کــودکان و اولياي پيش دبســتانی بهره 
برد عبارت اند از: مفهوم پس انداز، مفهوم 

مقرری، مفهوم ســرمایه گذاری، کســب 
درآمــد )لقمة حالل(، صدقه، اســراف و 
مفهوم بودجه بندی، از طریق قصه گویی، 
گفت وگو،  شــعر،  خاطره گویی،  بــازی، 
انيميشن،  نمایش خالق، سرود،  نقاشی، 
تئاتر فيلم و بررســی احادیث و روایات با 

توجه به سن و ظرفيت فکری کودک.
 مفاهيم پيشــنهادی بــرای هریک از 
دوران رشــد با توجه به ســطح دانش و 
نگــرش و مهارت کودک قابــل تغيير و 
جابه جایی است و مرزبندی مطلق ندارد. 
در آموزش مفاهيم بایســتی بنا به دوران 
رشدی مخاطبان از روش های متنوع )که 
فعاليت هــا از این ظرفيــت برخوردارند( 
استفاده کرد تا در کودکان نهادینه شود. 
بدون تردید، راه برای بررســی بيشتر بر 
اصحــاب نظر مفتــوح اســت و نگارنده 
مشتاق برداشته شدن گام های مؤثری در 

این ساحت می باشد. 

پي نوشت ها
1. Economic Strenght

2. بيانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار جمعی از 
کارآفرینان سراسر کشور، 89/6/16 

3. منظور از برنامه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي
4. همان

5. سوره یوسف، آیات 55 و پس از آن
6. پيغامــی  عادل، درآمدي درباب تعليم وتربيت رسمی و 

اقتصاد مقاومتی ـ مهر 1394
7. ابالغيــة رهبــر معظــم انقــالب بــه رؤســای قوای 
 ســه گانه و رئيــس مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، 

29/ بهمن ماه/1392
8. عالقه مندان می توانند به ابالغية رهبر معظم انقالب به 
رؤسای قوای ســه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 

نظام )29/ بهمن ماه/1392( مراجعه کنند.
9. اقتبــاس از درآمدي در باب تعليم وتربيــت رسمی و 

اقتصاد مقاومتی

منابع 
1. قرآن 

2. مکارم شــيرازی، ناصر. )1389(  تفســير نمونه )تهيه 
وتنظيم: حجت االسالم ابوالقاسم نژادی دامغانی. 

3. پيغامی عادل. )1394(. درآمدي در باب تعلیم وتربیت 
رسمی و اقتصاد مقاومتی.
.khamenei.ir 4. وبگاه

5. ميرمعزی، سيدحســن، )1391(، اقتصــاد مقاومتی و 
ملزومــات آن )با تأکيد بر دیدگاه مقــام معظم رهبری(، 

اقتصاد اسالمی.  

براي این مسئله برنامه داشته باشيم. 
سياســت هاي  طــرح  میرسد  به نظر 
اقتصاد مقاومتی در برنامة پيش دبستان 
به دو صورت می توانــد انجام بگيرد. در 
معنای عام، همچنان که در حوزة بهداشت 
و سالمت به اطالعات عمومی نيازمندیم، 
در عرصـة اقتصــاد هم الزم است سـواد 
اقتصـادي ـ یکی ازساحتهاي شش گانة 
برنامة درسـی ملی اســت،ـ  زمينة ورود 
طــرح اقتصاد مقاومتی به مقولة برنامة 
پيش دبســتان باشــد، اما تعليم وتربيت 
هم  خاص  معناي  یک  مقاومتی  اقتصاد 
دارد که نيازمنــد کلید واژه ها و مفاهیم 
خاصی است که در هر سياست ذکر شده8 
و بحث ناظر بر هر یك از سياست هاست 
که متأســفانه بــه علت عــدم ظرفيت 
این مقالــه فقــط برخی از كليدواژه ها 

مفاهیم دیگر براي برنامة 
آموزش اقتصاد مقاومتی 

برای كودكان پیش دبستانی 
عبارت اند از: مفهوم پس انداز، 

مفهوم مقرری، مفهوم 
سرمایه گذاری، كسب درآمد 

)لقمة حالل(، صدقه، اسراف و 
مفهوم بودجه بندی، از طریق 

قصه گویی، بازی، خاطره گویی، 
شعر، گفت وگو، نقاشی، نمایش 

خالق، سرود، پویانمایي، 
تئاتر فیلم و بررسی احادیث 

و روایات با توجه به سن و 
ظرفیت فكری كودک
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اشاره
انبوه تجارب و نيز پژوهش هاي كّمي و كيفي در ایران و جهان، 
نشان مي دهد كه آموزه هاي دوران كودكي، ماندگار و تعيين كنندة 

سرنوشت جامعة فرداي ماست.
از همين رو معصوميــن)ع( فرموده اند که »تأثير یادگيري علم و 
دانش در كودكي، همچون نقشي بر سنگ ماندگار است«. كم توجهي 
به این مسئلة  مهم، خسارت زا و مسئوليت آور و یادآوري آن به پدران 

و مادران، معلمان و مربيان و همة دســت اندركاران آموزش وپرورش 
كودكان امري است حياتي.

در این نوشتة كوتاه به برخي از ابعاد این موضوع مي پردازیم.

كلیدواژه ها: یادگيري، نظم، آداب اخالقي و اجتماعي، مشاركت جمعي

بــا وجود توصيه ها، تأكيدات و تعاليم فراوان اخالقي و اجتماعي در 
منابع دیني و فرهنگي، كم توجهي و ضعف در رفتار برخي بزرگساالن 
در زمينه هایي چون، آداب اخالقي و اجتماعي، نظم، پایبندي به عهد 
و امانت داري، رعایت حقوق دیگران، مصرف به اندازه و بجا از منابع، 

حفظ محيط زیست، مسئوليت پذیري و مشاركت جمعي، وجدان كاري 
و... در بعضي جهات بيشــتر از حّد انتظار است؛ به طوري كه دو طيف 
مختلف دلسوزان و بهانه جویان گاهي به صورتي افراطي، رفتار ما را با 
برخي جوامع جهاني مي سنجند و حتي اصالت و تأثيرگذاري تعاليم و 

عقایدمان را نيز به چالش مي كشند!
1. بــراي تحقق این اهــداف، به آموزه ها و انتقــال صرف اطالعات 

نپردازیم؛ این حداقل نياز است.
2. اصل، بایســتني ها و رفتارهاست مثل مدیریت و كنترل خشم و 

رفتارهاي اجتماعي مانند نظم است.
3. مربيان به عنوان سطوح اولّيه در توليد محتوا، براساس این اهداف 

محتوا توليد كنند.

فرصت هاي طالیي
تحقيقات و مطالعات گوناگون نشــان مي دهد کــه دوران كودكي، 
به خصوص تا پنج ســالگي، مهم ترین دوران زندگي انســان اســت و 
آموزه هاي این دوران نقشی اساسي، ماندگار و تعيين كننده در سرنوشت 

او دارد.
به اعتقاد »بلوم« 50 درصد شخصيت كودك از تولد تا چهار سالگي 

شكل مي گيرد.
معصومين)ع( هــم فرموده اند که تأثير یادگيري و آموزه هاي دوران 
كودكي همچون نقش بر سنگ ماندگار است. بنابراین، توجه جدي به 
آموزش دوران كودكي بسيار ضروري است. این ایام فرصت هایي طالیي 

در زندگي انسان به شمار مي روند.
در این ميان، ســؤال اساسي و مهم این اســت كه به كودكان چه 
بياموزیم و چه نياموزیم كه در سرنوشت آیندة آن ها و جامعه مفيد افتد. 
آیا هر نوع آموزشي در دوران كودكي در آیندة بچه ها مفيد است؟ قطعًا 

پاسخ این سؤال منفي است.
متخصصان و كارشناسان معتقدند که صرف انتقال اطالعات و دانش 
به كــودكان در زندگي آیندة كودك مفيد نخواهــد بود. در آموزش 
كودك، باید به همة ابعاد وجودي او توجه شــود. ما نمي خواهيم تنها 
بار اطالعاتي كودك را افزایش دهيم و حافظة او را قوي كنيم. دســت 

كودك، چشم، گوش و احساس كودك نيز باید تقویت شود.
كــودك باید هنر خوب بازي كردن، خوب شــنيدن، خوب درك و 

مرتضي طاهري، مسئول گروه پيش دبستانی نصراهلل دادارفردا دیر است!
کتب درسی دفتر تأليف

احســاس كردن، محبت کردن، خوب دیدن، خوب صحبت كردن و... 
را نيز بياموزد. 

متأســفانه در ســال هاي اخير تمرکز و توجه بــه انتقال دانش به 
كودكان، آن هم به نوع افراطي، در خانواده ها و كودكســتان ها و حتی 
مدارس ابتدایي موجب تربيت کودکانی شده است كه بعضی از آن ها 
از نظر مهارت هاي اساسی زندگي ضعيف اند. بنابراین، ضروري است در 
آموزش كودكان برنامه ای همه جانبه و متناسب با همة ابعاد وجودي 

آن ها طراحي كنيم.
براي آموزش زبان، حســاب، علــوم و... و آموزش های دیگری كه 
در حوزة انتقال دانش اند، دیر نيســت و در دوره های تحصيلي بعدي 
مي توان کمبودهای آن ها را جبران کرده و در عوض، كودكان باید به 

حد كافي بازي، شادي و ابراز وجود كنند.
در آموزش كودكان، آموزش مهارت هاي زندگي مانند نظم، تحرك 
و بازي، پویایي، محبت ورزیدن، دوست داشتن، كار كردن، كمك به 
خانواده، مدیریت خود، كنترل خشم، رعایت حرمت دیگران، مهرباني، 
اعتمادبه نفس، دقت، ارتباط درست برقرار كردن، صداقت و راست گویي، 
حفاظت از محيط زیست، درست مصرف كردن و...  باید مورد توجه قرار 
گيرد. این ها همه در سایة حضور کودکان در فضاهای متناسب با این 
موضوعات، تحرک و تالش و عمل ممکن است که با حضور صرف در 

کالس های دربسته و پشت ميز و نيمکت  ميسر نمی شود.
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 در کالس من: 
کودکان سرگردان نيستند و 

ساکت و دست به سينه ننشسته اند. 
همة آن ها سرگرم کار با مواد 
و وسایل آموزشی یا بازی با 

همساالن خود هستند.

 در کالس من: 
 فعاليت هــا به طــور متنــوع انجام 

می گيرد؛ قســمتی از برنامة آموزشی با کل 
کالس، برخی با گروه های کوچک و تعدادی نيز 

با کودکان به طور انفرادی. این کار فرصت گفت وگو 
و تعامل با کــودکان را برای من فراهم مي كند و 
مرا یاري مي دهد تا از پيشــينه های یادگيری 

کودکان برای آمــوزش بهتر آنان مطلع 
شوم.

 در کالس من: 
 فرصت های آموزشی ضمن 
انجــام فعاليت های متنوع برای 
کــودکان خلق می شــود. براي 

 مثال، زمانی که کودکان در حال 
کاشــت گيــاه هســتند و یا غذا 
می خورند، با حروف و اعداد نيز 

آشنا می شوند.

 در کالس من: 
درصورتی کــه هوا مناســب 

باشد ، کودکان برای بازی به بيرون 
از کالس بــرده می شــوند و فرصت 
بــازی در هوای آزاد بــرای انجام 

تکاليف آموزشی از آنان دریغ 
نمی شود.

 در کالس من: 
فعاليت های پرورشی و آموزشی 

فردی کودکان  تفاوت های  براســاس 
انجــام می گيــرد. این برنامه متناســب 
با گروه ســنی آنان اســت و بر اســاس 
کودکان )ضيف  یادگيری  پيشينه های 

تا قوی( طراحی می شــود و هدف 
آن ترغيب یادگيری است.

 در کالس من: 
با والدین تعامــل و ارتباط 

کامل برای بررسی شرایط رشدی 
کودکان وجــود دارد. این ارتباط 
برای من در شناخت و کمک به 

کودکان بسيار مؤثر است

 در کالس من: 
دادن  انجام  برای  كودکان 

فعاليت ها از قبيل بازی و واحد 
کار فرصت کافــی دارند و انجام 
دادن کار برگ ها اولين تکليف 

آموزشی آنان نيست.

من
س 

كال
در 

داگالس نورث1، برندة جایزه نوبل اقتصاد می گوید: »اگر می خواهيد بدانيد كشوری توسعه می یابد 
یا نه، اصاًل الزم نيســت به ســراغ فناوری ها و ابزارهایی بروید كه در کارخانه های آن کشور از آن ها 
اســتفاده می شود؛ چراکه تمام این فناوری ها و ابزارها را می توان خرید یا کپی کرد یا حتی دزدید. 
برای ارزیابی توسعه و پيش بينی آیندة یک کشور به مراكز پيش دبستانی  و مدارس آن کشور بروید 
و ببينيد کودکانشان را چگونه آموزش می دهند. بيش از آن که مهم باشد چه چيزی آموزش داده 
می شود، مهم است که این آموزش چگونه انجام می شود. اگر كودكان را پرسشگر، خالق، صبور، 
نظم پذیــر، خطرپذیر، اهــل گفت وگو و تعامل و دارای روحية مشــاركت جمعی و همكاری بار 

می آورند، می توان اميدوار بود كه همين نسل در آینده کشورشان را توسعه دهند.«
مهدکودک و سال های پيش از دبستان، براي كودك فرصت مناسبی جهت افزایش یاد گيری ، 
کســب مهارت ها و توانایــی همراهی با دیگران و آشــنایی با دنيای پيرامون اســت. اگرچه 
پيش دبســتان مرحلة مهياســازی کودک برای آموزش ابتدایی است، این بدان معنی نيست 
که برای این آماده سازی، روزهای باقی مانده از »کودکی 
و کودکی کردن« از وی ســاقط شــود و اوقاتی را 
که او باید به بازی و پــرورش بگذراند، صرف 
آموزش های خشــک و اجباری برای ورود 
به دبستان شــود. همان طور که روز ها و 
حتی دقایق آخر دوران بارداری در رشد 
و تکامل ذهنی و جسمی جنين بسيار 
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مهم است، سال آخر آموزش نيز برای کسب و تکميل مهارت های کودک از اهميت 
بســزایی برخوردار  است. حتمًا داستانک پروانه را بارها شــنيده اید؛ اینكه پروانه ای 
داشت از پيله درمی آمد اما با شتاب و کمک ناآگاهانة دیگری، برای هميشه فرصت و 
لذت پرواز را از دست داد و فلج شد. دوران مهارت آموزی برای کودک نيز حساسيت 
زیادی دارد؛ چراکه کسب نكردن مهارت های الزم در پيش دبستان تأثيرات نامطلوبي 
در آموزش های بعدی خواهد گذاشــت که باعث ضرر و زیان های روحی دیرجبران 

برای کودک، خانواده و آموزش وپرورش کشور می شود.
به دليل اهميت آموزش وپرورش اوان کودکی2 و نقش مؤثر آن در ســال های بعد و 
همچنين اهميت  انکارناپذیر آن در توســعة کشور، الزم است در کيفيت کالس های 
پرورشی و آموزشــی این دوره دقت نظر دوباره و حتی چندباره به عمل آید. امروزه 
همة ما شاهد دگرگونی و تغييرات شــگرف در آموزش وپرورش هستيم و این خود 
نویدبخش باز بينی روش ها و منش های آموزش قبل از دبســتان برای پرورش نسلی 

است که قرار است حامی توسعه و پيشرفت کشور عزیزمان، ایران اسالمی، باشد.
»در کالس من« ویژگی های یک کالس مؤثر در مهدکودک اســت که برای اطالع 

بيشتر مربيان از چگونگی و کيفيت آموزش در پيش دبستان یادآوری و ارائه می گردد.

 در کالس من: 
کــودکان بــه همة وســایلی که 

یاد گيــری را در آنــان ترغيــب می کند، 
دسترســی دارند؛ مانند کتاب های داستان، 
صفحه های مشــبک )ميخ کوبی(3، وســایل 
نقاشــی، جورچين ها، اما ایــن بدان معنی 

نيست که کودکان در یک زمان مشغول 
همة فعاليت ها هستند.

 در کالس من: 
استفاده  آموزش  برای  از موسيقی 

می شود؛ زیرا کودکان حروف و صداها را  
با ریتم بهتر به خاطر می سپارند و تمرکز 
آنان نيز تقویت می گردد. موســيقی با 

رشــد زبانی ارتباط مستقيم دارد و 
باعث ایجاد شادی در کودک 

می شود.

 در کالس من: 
کار گروهی و همکاری با یکدیگر 

تشــویق می شــود. وقتي کــودکان با 
یکدیگر کار می کننــد، بهتر یاد می گيرند. 
بــرای مثال، وقتــی برای انجــام دادن کار 
گروهی دســته بندی می شــوند و مفاهيم 

جدیدی را کشــف می کنند، احساس 
موفقيــت، اعتمادبه نفس آنان را 

افزایش می دهد.

 
در کالس من: 

محيط آموزشی فرصت یادگيری 
خود راهبر4 را برای کودکان فراهم می کند و 

باعث تقویت اعتمادبه نفس آنان می شود. بدین 
ترتيب که آنان درگير مسئله مي شوند و با 
سرعت یادگيری مناسب خود و داشته های 

آموزشی شان برای حل مسئله اقدام 
می کنند. محيط یادگيری کالس نيز 

به گونه ای است که به آنان اجازة 
آزمون وخطا می دهد.

 در کالس من: 
با توجه به نيازهای رشــدی 

کودکان، از رسانه ها و فناوری های 
و  می شــود  اســتفاده  آموزشــی 
فرصت هــای رشــد کــودک برای 

تماشــای پویانمایــی به تهدید 
تبدیل نمی گردد.

 در کالس من: 
مــن به عنوان مربــِی مهم ترین 

دوران پرورش و رشــد انســان ها مدام 
در حال یادگيری و بــه روز کردن دانش 
و معلومات خود در حيطه های رشــدی 
کودکان هســتم و از آخرین یافته ها و 

اخبار آموزشی برای رشد و پرورش و 
آموزش کودکان کشورم استفاده 

خواهم کرد.

 در کالس من: 
 بــرای کــودکان کتاب خوانی 

در دفعات متوالی انجام می شــود. در 
این فعاليت، مربي پــس از کتاب خوانی 
با صدای بلند، با کودکان دربارة داســتان 
گفت وگو مي كند و حتی گاهی با تلفيق 

هنــر و کتاب خوانی، توانایی درک 
مطلب آنان ارتقا مي یابد.

 در کالس من: 
مطالب آموزشی با فعاليت های 

فيزیکــی و بازی همراه اســت. تمام 
تــالش من ایجــاد یادگيــری همراه با 
لذت اســت تا بدین ترتيب، کودکان با 
خوشــحالی به مهدکــودک بيایند و 

امنيت و  احساس  نيز  خانواده ها 
آرامش کنند.

پي نوشت ها
1. Douglass Cecil North (November 5, 1920- 
November 23, 2015)
2. Early Childhood Education (ECE)
3. pegboard
4. Self-Directed Learning

منابع
1. www.naeyc.org
2. www.pbs.org
3. education.seattlepi.com
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سردبير: در جلسات قبلی صحبت از این بود که در رابطه 
با کارهایی که در قسمت عشایر و روستایی انجام شده 
جاي  ما  کنیم.  استفاده  کارشناسان  اطالعات  از  است، 
خالی این بحث را در مجله احساس کرده ایم و می دانیم 
خدماتی که در این حوزه صورت می گیرد، ناشناخته است. 
طبیعی است که در مورد کودکان عشایر کارهایی انجام 
جامعة خدمت  جزء  هم  آن ها  حال  هر  به  و  است  شده 
هستند. امروز هم به مناسبت خوبی در خدمت عزیزان 
هستیم. و از آقاي محمدبیگي كه اطالعات خوبي در این 
زمینه دارند دعوت به عمل آمده است. گفتني است كه 
ایشان از دانشجویان بسیار خوب من در دورة كارشناسی 
دانشگاه  تربیتی  علوم  و  روان شناسی  دانشكدة  ارشد 
عالمه طباطبایي بودند كه پایان نامه شان در حوزة پیش از 
دبستان، پایان نامة برتر شناخته شد. خیلی خوشحالم كه 
امروز در جلسه مجله رشد در خدمتشان هستیم و ایشان 
مي توانند دربارة حوزة فعالیت هاي خود با ما صحبت كنند.

حميدرضا محمدبيگی هســتم و در حال حاضر در ادارة  کل 
آموزش وپرورش شهرســتان های استان تهران به عنوان رئيس 
ادارة پيش دبســتانی و دورة اول ابتدایی مشــغول به کارم. از 
وقتی این مســئوليت به من واگذار شــده است و قبل از آن، 
که کارشــناس پيش دبســتانی بودم و حتی قبل تر از آن، که 
مربی پيش دبســتانی بودم، با دورة پيش از دبستان در ارتباط 

تنگاتنگ بوده ام. گســترده ترین حوزة  کاری مــا حوزة توليد 
محتوا بوده که برای نوآموزان چهار ساله و نوآموزان پنج ساله 
محتــوای مجزایی را توليد کرده ایم. ما مجری آموزش مربيان، 
نظارت بر عملکرد مراکز آموزشــی و طــرح و برنامه هایی که 
دفتر وزارتی درخصوص دورة پيش از دبســتان دارد، در حوزة 

شهرستان های استان تهران هستيم.
با تشــكر از دعوت به عمل آمده باید عرض كنم كه در حوزة 
دانش آموزان عشایری و روســتایی، با توجه به تأکيدی که بر 
گسترش عدالت آموزشی، انسداد مبادی بی سوادی، جلوگيری 
از ترک تحصيل، افت تحصيلــی و در نهایت، افزایش کيفيت 
یادگيــری وجود دارد، ما برنامه های ویژه ای اجرا می کنيم. من 
دربارة حوزة شهرســتان های اســتان تهران صحبت می کنم. 
ضریب محروميت شهرستان های تهران به اندازه ای باال نيست 
که جزء مناطق محروم محســوب شــوند و بودجه های دولتی 
برای این کار به آن ها اختصاص داده شــود. پيش دبســتانی را 
هم بخش غيردولتی اداره می کند و وابسته به بخش خصوصی 
اســت. از این جهت، ما به دنبال آن بودیم که راهکارهایی پيدا 
کنيم که حداقل مناطق محروم و عشــایری را بتوانيم پوشش 
دهيــم. چون در اســتان تهران مناطق محروم و روســتایی و 
عشــایری به انداز ة کافی هست؛ از جمله عشایر مالرد، عشایر 

ورامين، عشایر جوادآباد و پيشوا.
وزارت خانه طرحی را برای مناطق محرومی که دارای ضریب 
هشــت هســتند پيشــنهاد کرده بود که ما آن را در مناطق 

انگار پیش دبستانی را  از 
 آموزش وپرورش جدا كرده اند!

پای صحبت حمیدرضا محمدبیگی، 
رئیس  ادارة پیش دبستانی شهرستان های استان تهران
در جلسة  هیئت تحریریه مجله

گفت وگو
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محروم خودمان- که ضریبش پنج است- اجرا کردیم. به این 
صورت که دانش آموزانی که مشــمول ســن تحصيل در دورة 
پيش دبســتانی می شوند، تعدادشــان در منطقة عشایری کم 
است و برای آن ها نمی توان یک مؤسسة پيش دبستانی در نظر 
گرفت. حداقل دانش آموزان الزم برای اینکه یک کالس برای 
مؤسس سود اقتصادی داشته باشد، پانزده تا بيست دانش آموز 
اســت. ما از مدیران مدارس خواستيم این دانش آموزان را به 
عنوان نوآموزان پيش دبســتانی در کالس های چندپایة خود 
بپذیرنــد و آن ها حداقل ســه روز در هفته در کالس حضور 

داشته باشند. 
اولين بار در ســال گذشــته این طرح را اجرا کردیم. حدود 
پنجاه دانش آموز عشــایری را در کالس چندپایه وارد کردیم 
و محتوای رایــگان در اختيار آن ها قرار دادیــم. البته با این 
مشــکل مواجه شــدیم که معلم این کالس  ها به اندازة کافی 
وقت رسيدگی به همة بچه ها را ندارد. برای اینکه این مشکل 
را حل کنيم، از مربی یاران روســتایی یا عشــایری اســتفاده 
کردیم؛ به این شــکل که یکی از دانش آموزان ششم یا پنجم 
ابتدایــی بــا آموزش هایــی کمک معلم می شــود و بچه های 
پيش دبســتانی را مدیریت می کند. آن ها هــم زیر نظر معلم 
کالس فعاليت می کنند. بخش روســتایی معلم پيش دبستانی 
دارد و کالس های پيش دبســتانی جدا تشکيل می شوند و ما 
هر ســاله به مربيان آموزش می دهيــم. آموزش های مختلفی 

داریم؛ از واحد آموزش برخورد با دانش آموزان گرفته تا واحد 
کار. برای اوليا هم برنامه داریم؛ البته نه در قالب انجمن اوليا 
و مربيان، بلکه در قالب کتابــی با عنوان »آوای مادرانه« که 
در این زمينه تأليف شده است. در این کتاب، مسائلی دربارة 
آموزش پيش دبســتانی آمده است. این کتاب پنج فصل دارد 
که دو فصل آن به معرفی آموزش پيش دبســتانی اختصاص 
یافته اســت. این بخش ها با هدف تعدیــل انتظارات والدین 
از پيش دبســتانی تأليف شــده اند. فصلی از کتاب مربوط به 
مهارت های ذهنی، یک فصل شامل سبک های فرزندپروری و 
یک فصل مسائل و مشکالتی است که بچه های پيش دبستانی 
به صورت عمده با آن مواجه اند. نوآموزان هم طبق 17 واحد 
کار از طریق کتاب هایی با عنوان »دنيای کودکانه« 3، 2، 1، 
آموزش می بينند. کتابی ویژة آموزش مفاهيم شهروندی هم 
داریم با عنوان »شــهروند کوچولــو« و یک کتاب قرآن با نام 

»رنگين کمان«. 

مفیدی: با توجه به توضیحات شما در مورد كارهاي 
انجام شده، براي مربیان سؤال این است كه  آیا شما 

برای ارزشیابی کارهایتان هم سیستمی دارید؟
محمدبیگی: محتواها بررسی می شود. برنامه ها را هم دفتر 
پيش دبستانی ارزیابی می کند و مرتبًا از ما گزارش می گيرند 

و بررسی می کنند.

مفیدی: به نظر شما، نقطة تمایز کارهایتان با كارهاي 
حوزه هاي دیگر در زمینه كودكان چیست؟

محمدبیگی: اگر بخواهيم بخشــی از کارمان را به عنوان 
نمونه و شاخص بيان کنيم، همين پوشش مناطق محروم که 
توانســته ایم انجام دهيم برای شروع نقطة خوبی بوده است؛ 
چون هدف آن هم توســعة عدالت آموزشی است. بچه ها حق 
دارند آموزش ببينند. بحث آموزش اوليا هم نقطة قوت دیگری 
است. ما آموزش اوليا از طریق کتاب را در هيچ استانی نداریم. 
جلسات آموزش خانواده در همة مدارس برگزار می شود، ولی 
از طریق محتوا صورت نمی گيرد. ما بازخورد این محتوا را هم 

از والدین می گيریم.

مفیدی: بچه های عشایر چه زمانی کوچ می کنند؟
محمدبیگی: زمان کوچ آن ها با خانواده متفاوت است ولی 

مشکلی برای آموزش ما ایجاد نمی کند.

مفیدی: بچه های مناطق محروم دوزبانه هم هستند؟ 
برای آن ها چه کارهایی انجام می دهید؟

محمدبیگی: بلــه، دوزبانه هم زیاد داریم. وقتی دانش آموز 
برای ثبت نــام کالس اول مراجعه می کند، مدیران مدارس از 
او می پرســند که دورة پيش دبستانی را طی کرده است یا نه. 
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اگر طی کرده باشد که گواهی پيش دبستانی دریافت می کند. 
در غير این صورت، از او سؤال می شود که زبان مادری اش غير 
از فارســی یا همان زبان فارسی است. اگر زبان مادری فارسی 
نباشد، اســم او را یادداشت می کنند. اواســط فصل ثبت نام، 
فهرست دانش آموزان دوزبانه را از مدارس می گيریم و یک ماه 

به آن ها آموزش رایگان ویژه می دهيم.

مفیدی: دانش آموزانی کــه وارد کالس های چندپایه 
می شوند چگونه آموزش می بینند؟

محمدبیگی: آن ها چون دورة پيش دبســتانی را می گذرانند 
مشکلی ندارند.

فلسفی: زبان دوم معمواًل کدام زبان هاست؟
محمدبیگی: بيشــتر زبان ترکی اســت. برآورد ما از ميزان 
دوزبانه ها 13000 نفر در ســال گذشــته بوده است ولی برای 
آموزش توانســته ایم 9000 نفر را پوشش دهيم. برای معلمان 
هم کارگاه های آموزشی جزئی برگزار می کنيم و بيشتر محتوا 

را در اختيار آن ها قرار می دهيم.

مفیــدی: آیا در زمینة کارهایی کــه انجام داده اید، 
پژوهشي صورت گرفته است؟

محمدبیگی: خير؛ نظام آموزشــی ما نظام ایده آلی نيست و 
ایراداتی دارد. از جملة ایرادات، موازی کاری اســت؛ یعنی، هر 
واحد کار خودش را مســتقل انجام می دهد و انســجام وجود 
ندارد. واحد پژوهش هم جداســت و زیرنظر یک معاونت دیگر 

است. بنابراین، ارتباط ما فقط می تواند دوستانه باشد.

مفیدی: به نظر مي رسد، شما در طول این مدتی که کار 
داشته  کارهایتان  روی  پژوهشی  دیدي  باید  كرده اید، 
باشید که بتوانید مستندسازی کنید. من فكر مي كنم 
جای پژوهش در این عرصه خالی اســت. آیا در حوزة 

تولید محتوا مشکلی نداشته  اید؟
محمدبیگی: مشکل ما در حوزة توليد محتوا تخصص بوده 
اســت؛ چون هر اســتانی باید از ظرفيت های خودش استفاده 
کند. ظرفيت های استان هم محدود است و ما در همة حوزه ها 

نمی توانيم متخصص بياوریم.

فلســفی: آیا تا به حال مســائل و مشــکالت خود 
را به عنوان طرح پژوهشــی به دانشــگاه ها پیشنهاد 
داده اید؟ شــما می توانید از ظرفیــت پایان نامه های 

کارشناسی ارشد استفاده کنید.
محمدبیگی: ما با دانشگاه ارتباطی نداریم.

فلســفی: رابطة شما با مؤسسات مردمی و بهزیستی 
چگونه است؟

محمدبیگی: امســال خيلی ســعی کردیم با بهزیستی به 
تعامل  و توافق برســيم؛ آموزش وپرورش حاضر به تعامل است 
ولي بهزیســتی جلو نمی آید. چون باید بخشــی از برنامه های 

خود را تغيير دهد و به همين دليل همکاری نمی کند. 
مؤسســات دیگری هم داریم که وارد آموزش پيش دبستانی 
شــده اند؛ مثل جامعة زنان، بسيج، ادارة ارشاد، سرای محالت 
شــهرداری. مــا وارد این حوزه نشــدیم و جز با بهزیســتی، 

مکاتبه ای نداشته ایم.

مفیدی: در سال های اخیر مهاجر هم داشته اید؟
محمدبیگی: اتباع کشــور افغانســتان روزبــه روز در حال 
افزایش هستند. ما در فشافویه مدرسه ای داریم که از چهارصد 
دانش آموز آن ســه نفر ایرانی و بقيه اتباع افغانستان هستند. 
یکی از ســازمان هایی که از این ها حمایت می کند، مؤسســة 
امداد جهان است که یک سازمان غيردولتی مردم  نهاد است و 

توسط ایرانی ها اداره می شود.

مفیدی: آیا فضای آموزشــی ارتباط خوبی با بچه ها 
برقرار می کند؟

محمدبیگی: بحث فضا از زمانی پيش آمد که نظام  آموزشی 
تغيير کرد و با اجرای طرح شــش، ســه، سه، کالس ششم به 
دورة ابتدایی تحميل شــد. مدارس ما براســاس ساختار پنج 
کالسه طراحی شــده بودند. وقتی کالس ششــم اضافه شد، 
الزم بود فضای کالس های مورد نياز تأمين شود. در نتيجه، به 
فضای مدارس فشار زیادی آمد و در نظر گرفتن فضای مناسب 

برای پيش دبستانی امکان پذیر نبود. 
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مفیدی: آقای فلسفی شــما هم اگر مطلبی در این 
خصوص دارید بفرمایید.

فلســفی: من تشکر می کنم که این شــرایط مهيا شد که 
با سرعت بيشــتری در خدمت نمایندگان استان هاي مختلف 
باشيم. شهرستان های استان تهران هم از استان های فعال ما 
در حوزة پيش دبســتانی هســتند. آقای محمدبيگی از زمانی 
که این ســمت را قبول کرده اند منشأ برکات فراوانی شده اند. 
البته اقليم شهرستان های تهران به خاطر تنوع بافت جمعيتی 
خاص اســت و ایران کوچک محسوب می شود. به این جهت، 
کار دشــوار اســت. اميدواریم این خدمات ادامه داشته باشد. 
تبادل تجربه با اســتان های همجوار هم خالی از لطف نيست. 
در مورد ارتباط با دانشــگاه، معاونت های پژوهشی دانشگاه ها 
بودجه ای از باب ارتباط با ســازمان ها و ارگان ها دارند و هيچ 

باری هم به دوش آموزش وپرورش نخواهند گذاشت. 
از این نظر شــاید فرصــت مغتنمی باشــد. در عين حال، 
معاونت های پرورشــی اســتان ها را باید بيشتر به کار بگيرید. 
با توجه به اینکه دوســتان هم در استان ها در حوزة پژوهشی 
عالقه مندنــد که بــا معاونت های دیگر همــکاری کنند، فکر 
می کنم اگر اســتقبال بيشــتری از جانب معاونــت ابتدایی و 
پيش دبســتانی صورت بگيرد، کمک خواهد کــرد. در حوزة 
توليدات و بخش بررســی محتوا هم از گذشته پيشنهادهایی 
بود. مبنی بر اینکه توليدکننده خودش نمی تواند ناظر باشــد. 
محمدبيگی: عنوان پایان نامة من طراحی الگوی آموزشی دورة 
پيش دبستانی بود كه خانم دكتر مفيدي سمت راهنمایي مرا 
به عهده داشــتند ما در آنجا پس از بررسی الگوهای مختلفی، 
یک الگوی پيشــنهادی طراحی کردیــم. وضعيت مطلوب را 
در حوزة محتوا، آموزش مربيــان و اوليا پيش بينی و وضعيت 
موجود را با آن مقایسه کردیم. سپس با الگوهای مختلف دنيا 
هم مقایســة تطبيقی انجام دادیم. ایــن کارهای ما در نهایت 
منجر به شــکل گيری الگویی شــد که با توجه به ظرفيت ها و 
امکانات موجود طراحی شــده بود. البته در حد کار دانشگاهی 
ماند و به مرحلة  عمل نرســيد. وقتی به شهرستان محل کارم 

رفتم و این طرح را پيشنهاد دادم، مورد پذیرش قرار نگرفت.
می توان به شيوه های مختلف از همکاران دیگر استفاده کرد. 
اگر بتوانيد در شهرســتان های تهران بيش از گذشــته منشأ 
خير باشــيد و دوســتان را به مطالعة این نشریه ترغيب کنيد 
و عزیزان صاحب قلم را تشــویق به نوشتن و همکاری کنيد، 

بسيار مفيد خواهد بود.
یکی از ظرفيت هایی که من از آن مطلع هســتم، برنامه هایی 
اســت که در قالب همایش، سمينار و سخنرانی اجرا می شود. 
اگر اطالع رسانی داشته باشيد، ما این کارها را انعکاس خواهيم 

داد.
محمدبیگی: چشــم حتمًا. این موضــوع را در اولویت قرار 
خواهم داد. ما همایش ها و ســمينارهای بســياری داریم که 

انعــکاس آن کمی مغفول مانده اســت و ان شــاءاهلل از این به 
بعد حتمًا همکاری خواهيم داشت. پيشنهادهای بسيار خوبی 
داشــتيد. سپاسگزارم. ما در حال تالشــيم که سروسامانی به 
دورة  پيش دبســتانی بدهيــم. از زمانــی که مــن وارد بخش 
پيش دبستانی شــده ام، تحوالتی هم ایجاد شــده، ولی چون 
ساختار پيش دبســتانی ســاختار معلق و نادرستی است، هر 
چقدر هم تــالش کنيم به نتيجة مطلوب نمی رســيم. انتظار 
می رود پيش دبستانی در ساختار آموزش وپرورش تعریف شده 
باشــد؛ در صورتی که انگار آن را از مجموعة آموزش وپرورش 

جدا کرده اند. این ساختار باید اصالح شود.

مفیدی: در دورة پیش دبستانی شما چند درصد بچه ها 
را تحت پوشش دارید؟

محمدبیگی: آمار افراد تحت پوشــش ما 37000 نفر است. 
محتوایی که توزیع می شود چهل هزار محتواست؛ یعنی حدود 
ســه هزار نفر ثبت  نشــده داریم. اینکه این چهل هزار نفر چند 
درصد از کل را شامل می شود، از نظر ما بين 50 تا 55 درصد 
اســت، اما اگر با ورودی های کالس اول مقایسه کنيم، حدود 
40 درصد اســت. محاسبة پوشــش تحصيلی در تهران کمی 

چالشی است و به راحتی امکانپذیر نيست. 

مفیدی: مطالب بســیار خوبی فرمودید. من به عنوان 
ســردبیر مجله و نیز از طرف دوستان هیئت تحریریه 
از شما تشــکر می کنم که وقت خود را به ما دادید و 
امیدوارم از اطالعات و همكاري هاي شما و همكارانتان 

در این مجله بیشتر برخوردار شویم.
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روش تدریــس 5E، كه یكــي از راهبردهاي یاددهــيـ  یادگيري مبتني بر نظریة 
ساختن گرایي است، از جمله روش هاي نویني است كه به دليل ویژگي هاي انعطاف پذیر 
آموزش در دورة پيش دبستاني، كاربرد بسيار وسيعي یافته است. این روش مبتني بر 
پيشــبرد روند تدریس در پنج گام یا مرحله است كه در زبان انگليسی، همة آن ها با 
حرف E آغاز می شــوند. از این رو، این الگوي تدریس به 5E معروف شده است. پنج 

گام این روش از این قرارند:

درگیر کردن ذهنی 
کاوش

 درگیر كردن ذهني1: در این مرحله، نوآمـــوز بـه نـوعـی بـا مـوضـوع بحث و 
مهارتی که قرار است فرا بگيرد، درگـيـــر می شـود و بدان جـذب و عالقه مند می گردد. 
این کار می تواند بـا نشان دادن یـک تـصویـر، گفتن یک داستان، طرح یک سؤال، اجرای 

نمایش و مواردی جز این ها که حالت انگيزشی دارند، صورت پذیرد.
 كاوش2: در این مرحله، نوآموزان از طریق مـشاهـــده، انـدازه گـيـری، انـجام 
دادن آزمـایـــش و ســایر مهارت های پژوهش و بررسی،  دربارة مـوضـــوع کاوش 
می کنـنـد. این کار به آن ها جرئت سؤال کردن می دهد و به این ترتيب مربی صرفًا 

به راهنمایی آنان می پردازد.
 توصیف/ تشریح و تعمیق3: مربی از نوآموزان می خواهد که دربارة یافته های 
خود سخن بگویند. در اینجا، درستی یـــا نادرستی یافته های نوآموزان مهم نيست، 
بلکه آن ها باید بتوانند با استدالل از یافته های خود دفاع کنند. مربی نيز بـه تـصحيح 
نظرهاي بچه ها می پردازد و نکات مربوط به بحث را با زبان سادة درس بيان می کند.

 شرح و بسط4: مربی به کمک نوآموزان، تـــوضيحات کامـــلی دربارة موضوع 
مورد بـحث ارائه می دهد و آنان را وادار بـه اندیشيدن می کند. او بـا طرح سؤال هایی 
دربارة مـوضوع بحث، مـطـلب را بـيـشتر تـوضـيح می دهـد و از بچه ها می خواهـد 
جـهت کسب اطالعات بيشتر به منابع دیگر از جمله بزرگ ترها، برنامه های تلویزیونی 

ویژة کودکان و... هم مراجعه کنند.
 ارزشیابي5: ارزشيابی، که البته مـعـمـــواًل بـه صـــورت فـعـال و گـروهی 
صـورت می گيرد و ویژة دورة پيش دبستانی است، به دنبال کشف این نکته است که 

آیا نوآموزان بـه هدف های مورد نـظر رسيـده انـد یـا خيـر. 
هدف اصلی این روش تدریس، دســتيابی به روحية کار جمعی، جست وجو، کاوش 
و کشف اســت. این روش تدریس، رویكردي تكميلي دارد و اغلب نمي توان در یك 
جلســه، هر پنج مرحله یا گام آن را انجام داد. به عالوه، معمواًل در چندین جلســه 

تكميل مي شود و حالت تكویني دارد.
اگرچه روش تدریس 5E در دورة ابتدایی و ســایر دوره های تحصيلی کشــورمان  
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آزموده شــده، اجرای آن در واحدهای پيش دبســتانی تجربة جدیدی است. در این 
شماره از مجلة رشد آموزش پيش دبستاني، به سراغ مربيان محترمي كه این روش را 
در آموزش هــاي خود به كار برده اند، می رویم و طرح درس هایي را كه با بهره گيري از 

5E نوشته اند، مرور می کنيم. 
اسامی همة مربيان و سناریوهای نگارش یافته واقعی است ولی برای انتشار در مجلة 
رشــد پيش دبستانی، طرح درس هاي اصلي پردازش شده و تغييرات فراواني در آن ها 

راه یافته است.  
 نگارنده وظيفة خود می داند از خانم دكتر لیال سلیقه دار كه یاریگر وی در تبيين 

و تشریح این طرح درس در كالس هاي آموزشي مربيان بوده اند، سپاسگزاري كند. 

ذهني:  درگیري  اول/  مرحلــة   
گلداني را که در آن گیاه ســبزی کاشته شده 

است، در کالس در جایی مي گذارم تا هنگام ورود بچه ها 
به كالس، توجه و تعجب آنان را برانگیزد. منتظر مي مانم که كسي 

به وجود گلدان سبز اشاره کند و پرسشــي را مطرح نماید. سپس، از بچه ها 
مي خواهم در دســته هاي دو سه نفري دور گلدان جمع شــوند و تمام اجزاي آن را به دقت نگاه كنند 

)تقویت مهارت هاي مشاهده و طرح سؤال(.
 مرحلة دوم/ كاوش: بچه ها را به حیاط مدرسه مي برم كه پر از درخت و گیاهان گوناگون است. از آن ها مي خواهم در 

ده دقیقه اي كه فرصت دارند، در حیاط بگردند و به همة درختان و گیاهان نگاه كنند و هر چیزي شبیه گیاه گلدان كالس 
را که فكر مي كنند آن هم زنده است، لمس كنند )تقویت مهارت هاي مشاهده طرح سؤال، تفكر، پیش بیني و برنامه ریزي(. بعد 

كه به كالس آمدیم، پرسش و پاسخ و بحث و گفت وگو را آغاز مي كنم )تقویت مهارت فرضیه سازي(.
 مرحلة سوم/ تشریح و تعمیق: دربارة اینكه چرا گیاه موجود زنده است، و در مورد مراحلي كه گیاه براي رشد طي مي كند و شباهت هاي 

گیاهان گوناگون با یكدیگر صحبت مي كنیم. سپس، در مورد تفاوت  هاي گیاهان با یكدیگر، اندكي توضیح می دهم. بعد، آزمایشی را ترتیب 
مي دهیم كه براي گرفتن پاسخ آن، بچه ها باید چند روز صبر كنند. براي این كار، چند جور دانة گیاه مانند سبزي شاهي، ریحان و نیز لوبیا، 
ماش و عدس را در مقابل چشم بچه ها در گلدان هایي كه از قبل آماده كرده ایم، مي كاریم. سپس، مسئولیت مشاهده و مراقبت از هر گلدان را 
به دو یا سه نفر از بچه ها مي سپاریم و از آن ها مي خواهیم تا زماني كه گیاهشان به رشد كامل برسد، از آن مراقبت كنند. خودمان نیز در این كار 
مشاركت می کنیم و ترتیبي می دهیم كه همگي با هم از رشد گیاه لذت ببریم )تقویت مهارت هاي مشاهده، پیش بیني، آزمایش و نتیجه گیري(.
تذكر: بدیهي اســت اجراي این بخش از الگوي تدریس 5E، به صبر و حوصله و مداومت نیاز دارد كه طبیعت اكثر روش هاي تدریس 

مبتني بر ساخت وسازگرایي است؛ یعني اجراي E سوم، نه در یك جلسه، بلكه در چند جلسه به تكامل مي رسد.
 مرحلة چهارم/ شرح و بسط: بعد از كاشت دانه ها در گلدان ها )مرحلة سوم(، وارد مرحلة چهارم مي شویم؛ از بچه ها مي خواهیم 

برگ هاي گوناگوني را كه پیدا مي كنند، جمع آوري کنند و جلســة آینده با خود به كالس بیاورند )تقویت مهارت هاي جمع آوري، 
تفكر و نتیجه گیري(.

 مرحلة پنجم/ ارزشیابي: این مرحله، یك جلسه بعد از مرحله یا گام چهارم صورت مي پذیرد. از همة بچه ها مي خواهیم 
برگ هایي را كه جمع آوري كرده اند، روي میز معلم در وســط كالس بریزند. سپس، نوآموزان را گروه بندي مي كنیم؛ 

به هر گروه یک مقواي بزرگ یا پوســتر غیرقابل استفادة یك رو سفیدي مي دهیم و از آن ها مي خواهیم که به 
كمك یكدیگر روي مقوا یا پوســتر كالژي درست كنند كه در آن از همه نوع برگ هاي روي میز معلم، 

دست کم یك بار استفاده شده باشد. البته بهتر است خودمان نیز برگ هایي را به كالس ببریم 
كه در صورت عالقه مند نبودن بچه ها به این فعالیت یا توانمند نبودن بچه ها در آن ها، 

روي میزمان خالي از گل نباشد )تقویت مهارت ارائة گزارش(.

1
 عنوان واحد یادگیري: 

واحد كار گياهان؛ شباهت ها، تفاوت ها
 نام و نام خانوادگي مربي: 

عطيه جناب پور
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 مرحلة اول/ درگیــر كردن: براي 
جلب توجه فراگیرندگان به كالس و ایجاد هیجان 

و انگیزش در آن ها، عكس یك حشره را كه بسیار بزرگ 
شــده و به اندازة یك پوستر درآمده اســت، به تخته یا دیوار 

كالس مي چسبانیم. سپس بدون اینكه نسبت به واكنش هاي بچه ها به 
عكس مذكور عكس العملي نشان دهیم، شروع به تعریف داستاني مي كنیم 

كه شخصیت اصلي آن یك حشره است، ولي داستان را ناتمام رها مي کنیم.
 مرحلة دوم/ كاوش: در داخل كالس و راهرو منتهي به كالس، تصاویر متعددي از  

                حشرات، كتاب هایي با تصاویر حشرات و مجموعه هاي خشك شده اي با جذابیت هاي رنگي فراوان و پوسترهایي از 
دسته هاي متفاوتي از حشرات، قرار مي دهیم. سپس، از بچه ها مي خواهیم به صورت انفرادي یا دو نفره در محوطة كالس و راهرو 

منتهي به آن بگردند و به موردي كه فكر مي كنند حشره است، اشاره كنند.
 مرحلة ســوم/ تشریح و تعمیق: داستان ناتمامي را كه در مرحلة ایجاد انگیزه براي بچه ها گفتیم، یك بار دیگر تكرار مي كنیم و 
از آن ها مي خواهیم پایان  احتمالي آن را حدس بزنند. سپس، اطالعاتي در حد دانش آموزان پیش دبستاني دربارة حشرات به آن ها 

مي دهیم.
 مرحلة چهارم/ شرح و بسط: یكي از كارتون هاي »اوكي« را كه قهرمانان اصلي آن حشرات اند، همراه با فیلمي واقعي از زندگي 

حشرات به نوآموزان نشان مي دهیم.
 مرحلة پنجم/ ارزشیابي: ارزشیابي را مي توان به شكل هاي گوناگوني انجام داد؛ بهترین پایان براي داستان نیمه تمام 

از نگاه بچه ها )نظر نوآموزان نمي تواند متفاوت و ناهمگن باشــد(، نقاشــي کردن حشره اي كه دوستش دارند )یا 
مفیدترین حشره است(، مقایسة دو فیلم كارتوني و واقعي، بیان ویژگي هاي حشرات و... است.

این طرح درس را مي توان در یك یا دو جلسه تدریس کرد؛ ولي افزایش دادن زمان اختصاصي آن، 
تنها در صورتي میسر است كه انگیزاننده ها و منابع یادگیري غني تر شوند.

2
 عنوان واحد یادگیري: 

واحد كار با حشرات
 نام و نام خانوادگي مربي: 

فرناز فخرآبادي

هدف هاي آموزشــي این واحد كار، آموزش 
مسواك زدن، حمام كردن، ناخن گرفتن، كوتاه كردن مو، 

شستن دست ها، شــانه كردن مو و پوشیدن لباس تمیز و مرتب 
اســت. در واقع، این واحد به دنبال طرح چهــار مفهوم كلیدي تمیزي، 

مریضي، نظافت و ســالمت است. در كنار اســتفاده از الگوي 5E، با استفاده از 
داســتان و نمایش معروف »حسني نگو، یه دسته گل« از روش نمایشي هم بهره مي بریم. 

البته به برخي وسایل از جمله قیچي، لباس هاي مرتب و تمیز، لباس كثیف، مسواك، صابون و ناخن گیر هم نیاز داریم. 
اکنون به توضیح مراحل 5E می پردازیم.

 مرحلة اول/ درگیر كردن: با بچه ها روي موكت وسط كالس مي نشینیم. بچه ها را به گروه هاي مورد نیاز تقسیم مي كنیم و به 
آن ها مي گوییم كه مي خواهیم نمایش بازي كنیم. ســپس، با بحث و گفت وگو با آنان و براساس شناختي كه از قبل در مورد آن ها 

به دست آورده ایم، نقش هاي موجود در نمایش را میانشان توزیع مي كنیم: حسني، پدر حسني، االغ، جوجه، فلفلي، فسقلي و... .
 مرحلة دوم/ كاوش: متن نمایش را یك بار بدون اینكه صداهاي شــخصیت ها را تقلید كنیم، براي بچه ها مي خوانیم. سپس، از بچه ها 

مي خواهیم براســاس شخصیتي كه قرار است نقش آن را بازي كنند، صدایي انتخاب کنند و آن نقش را چندین و چندبار در كالس براي 
خود تمرین كنند.

اجازه مي دهیم این كار ادامه یابد و وقتی سروصدایي در كالس ایجاد شد، بچه ها را به سمت وسایل، لباس ها، ماكت، چهره نماها و مواردي 
كه مي تواند در گریم، تغییر چهره و جا گرفتن آن ها در نقش خود كمكشان كند، هدایت مي كنیم.

 مرحلة سوم/ تشریح و تعمیق: براساس داستان نمایش و بدون اینكه متن داستان را یك بار دیگر بخوانیم، در مورد هدف هاي آموزشي 
درس ـ كه در ابتداي این طرح درس به طور گذرا به آن اشاره كردیم ـ توضیحات اندكي مي دهیم.

 مرحلة چهارم/ شرح و بسط: این مرحله همان اجراي نمایش است كه ممکن است بار اول ناشیانه و پر از خطا و در دفعات بعدي )در 
همان روز یا روزهاي دیگر(، ماهرانه تر اجرا شود. در هر بار اجرا، كودكان خود به نكاتي پي مي برند كه در اجراي قبلي متوجه آن 

نبوده اند. البته اگر احســاس شود بعضی از بچه ها در اجراي بعضي از نقش ها مشكل دارند یا به بعضي نقش ها عالقه مندترند، 
مي توان در سناریو و پدیدآورندگان هر نقش تغییراتي ایجاد كرد.

 مرحلة پنجم/ ارزشیابي: از بچه ها مي خواهیم دربارة بهداشت فردي دو سه جمله بگویند و تأثیر بهداشت فردي 
را در بهداشت اجتماعي شرح دهند؛ مسواك زدن درست را به طور عملي نشان دهند، داستاني تعریف كنند 

كه شبیه داستان حسني باشد، براي داستاني كه در كالس اجرا كرده اند 1، 2 یا 3 نقاشي بكشند و... .
ارزشیابي را می توان  با دادن یك وسیلة بهداشتي ساده و ارزان قیمت، مانند مسواك، به 

همة نوآموزان به انگیزه اي براي شروع سایر واحد كارها تبدیل کرد.

3
 عنوان واحد یادگیري: 

واحد كار مفهوم بهداشت فردي و عمومي
 نام و نام خانوادگي مربي: 

ستاره ميرحسيني
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توضیح مقدماتي دربــارة اجراي واحد 
یادگیري برگ هاي پاییزي

نكاتــي كه در پي مي آید، الزم نیســت در طرح درس 
نوشته شود ولي چون ممكن است مربیان مخاطب مجلة رشد 
آموزش پیش دبســتاني از جزئیات روش تدریس 5E توسط خانم 

رنجبر  و چگونگي طي مراحل آن بي اطالع باشــند، از ایشان خواستیم 
دربارة مقدمات الزم براي اجراي ایــن واحد یادگیري کمی توضیح بدهند. در 

ادامه، توضیحات ایشان را می خوانید.
 در یك روز خوب و زیباي پاییزي، با برنامه ریزي قبلي، نوآموزان پیش دبستاني را به بوستاني كه نزدیك مدرسة ماست، مي برم. 

هدف، آموزش برگ هاي پاییزي است ولي اجازه مي دهم بچه ها ساعاتي خوش را در كنار یكدیگر بگذرانند و حسابي به تفریح 
و بازي بپردازند. سپس، سراغ هدف اصلي خود مي روم.

از نوآموزان مي خواهم در چند گروه دور هم جمع شوند و همه با هم، بازي برگ ریزان را انجام مي دهیم. به این شكل كه همه، برگ هاي 
یك درخت پاییزي مي شوند و من، درخت و مربي دیگر باد پاییزي. وقتي باد مي وزد، بخشي از برگ ها از درخت روي زمین مي ریزند و... .

سپس، همه با هم شعر »پاییزه و پاییزه، برگ از درخت مي ریزه...« را مي خوانیم. پس از ایجاد انگیزه و شور و نشاط در نوآموزان، از آن ها 
مي خواهم در گروه خود، به گوشه اي از بوستان بروند و برگ هاي پاییزي را كه با رنگ ها و شکل های گوناگون روي زمین ریخته اند جمع آوري 

كنند. نوآموزان حین انجام دادن این كار، ممكن است با چیزهاي تازه اي روبه رو شوند كه خودشان آن ها را كشف مي كنند؛ مانند: النة مورچه ها، 
قطار شدن مورچه ها پشت سرهم، كرم هاي كوچكي كه روي برگ ها خشك شده اند و... .

البته براي اینكه عادت هاي اجتماعي خوب را هم را به نوآموزان آموزش دهم، به هر یك از آنان یك كیسة پالستیكي مي دهم و مي خواهم که با 
كمك یكدیگر و ضمن رعایت بهداشت فردی، هنگام خروج از بوستان بخشي از زباله هاي خشك رها شده در آن محیط را جمع كنند.

حال كه تا حدودي با طرح تدریس من آشنا شدید، آن را براساس الگوي 5E در مراحل مجزا طبقه بندي مي كنم:
 مرحلة اول/ درگیر كردن: این كار با طرح یك درخواســت ساده از سوي مربي انجام مي پذیرد: »مي خواهیم یك كار گروهي جالب انجام دهیم. 

هر گروه چند مدل برگ در رنگ هاي گوناگون پیدا كند.«
 مرحلة دوم/ جست وجوگری و کاوش: طرح یک درخواست از سوی مربی با هدف هدایت نوآموزان به  جست وجوگری و کاوش: »اعضاي هر گروه، 

برگ هاي خود را مشاهده و آن ها را  طبق رنگ و شكل، طبقه بندي كنند. براي این كار الزم است بخش هاي مختلف هر برگ را به دقت ببینید!«
 مرحلة سوم/ تشریح و تعمیق: اعضاي هر گروه داوطلبانه، نحوة دسته بندي خود را توضیح داده، برگ ها را به دوستانشان نشان مي دهند. 

آن ها به این ترتیب مشاهدات خود را توصیف و مفاهیم را بیان مي کنند.
 مرحلة چهارم/ شرح و بسط: این مرحله با طرح پرسش هایی از سوي نوآموزان پیش می رود؛ در صورتی که آن ها هیچ پرسشی نداشته 
باشند، مربی با طرح پرسش هایی بحث را شکل می دهد و به پیش می برد: »این برگ ها چرا روي زمین افتادند؟ چرا رنگ هاي آن ها با 

هم فرق مي كند؟ چرا شكل آن ها با هم فرق دارد؟«
پاســخ هاي احتمالي نوآموزان و هدایت مربي: »از باغبان بپرسیم، به كتاب ها مراجعه كنیم، از بزرگ ترها بپرسیم، فیلمي در 

این باره برایمان پخش شود و...«
 مرحلة پنجم/ ارزشــیابي: در این مرحله، ارزشــیابی به طور تكویني و حین كار صورت مي پذیرد )رصد انتظار و 

مشــاهدات مربي در هر گروه، یادداشت برداري مستمر از عملكرد اعضا به شكل گروهي و انفرادي و...( اما به 
 شکل هاي زیر نیز می توان آن را انجام داد:

درخواست از گروه ها براي مشــورت با یكدیگر و بیان آنچه مشاهده كرده اند توسط تك تك 
اعضــاي گروه، گفت وگوي اعضاي هر گروه با گروه هــای دیگر و تبادل اطالعات با هم، 

درخواســت از اعضاي گروه براي ترسیم نقاشي گروهي و نیز ترسیم نقاشي 
انفرادي و... .

4
 عنوان واحد یادگیري: 

برگ هاي پایيزي
 نام و نام خانوادگي مربي: 

مریم رنجبر

منابع
محــرم.  آقــازاده،   .1
)1394(. راهنمای روش های 
در  تدریس  نویــن  و  کاربردی 
کالس های چندپایه و عادی. تهران: 

مرکز نوآوری های آموزشی مرآت.
2. مجدفر، مرتضی. )1394(. 7 مهارت اساسی 
برای معلمان. تهران: انتشارات پيشگامان پژوهش مدار. 

پي نوشت ها
1.  Engaging

2. Exploration
3. Explanation

4. Elaboration
5. Evaluation



اشاره
»بهار فصل شــكوفه زدن و شــكوفا شدن اســت و از سوي 
دیگر در نظام آموزشي و پرورشــي فصل منتهي به پایان سال 
تعليم وتربيت رسمي است. شــاید بتوان بين ویژگي هاي فصل 
بهار و ماه هاي آخر فعاليت هاي رســمي آموزشي و پرورشي كه 
منجر به تعليم وتربيت و شكوفا شدن استعدادها و ظرفيت هاي 
فرزندانمان مي شــود، ارتباطي ذوقي ایجاد كرد. در شماره قبل 
ایــن فصل نامه بر تأثير »چگونگي ارزشــيابي« از موفقيت هاي 
كودكمان بر »نگرش هاي وي« مطالبي نگاشــته شد. اما در این 
مجال مي خواهيم كمي فراتر به این موضوع بپردازیم. زیرا هرچه 
به ماه هاي آخر ســال نزدیك مي شــویم ما مربيان و والدین بر 

ارزشيابي از آموخته هاي كودكانمان تأكيد داریم.«
»ارزشيابي، از جمله عناصر مهمي است كه در اغلب سبك هاي 
برنامه ریزي آموزشي مورد توجه قرار مي گيرد. اما آنچه اهميت 
دارد نوع نگاه و نگرش ما بر این عنصر اســت. در سال هاي اخير 
و با تصویب ســند تحول در نظام آموزشــي و پرورشي، واژه اي 
تحت عنوان »ارزشيابي توصيفي« زیاد شنيده مي شود. ارزشيابي 
توصيفي، شــيوه اي از ارزشــيابي تحصيلي ـ تربيتي است كه 
اطالعات الزم، معتبر و مستند براي شناخت دقيق و همه جانبه 
فراگيــران در ابعاد مختلــف یادگيري، با اســتفاده از ابزارها و 
روش هاي مناسب با تأكيد بر مشاهده عملكرد فراگيران در طول 
فرایند یاددهي ـ یادگيري به دســت مي آید. )آیين نامه مصوب 
793 شــوراي عالی آموزشي و پرورشــي( در این نوع ارزشيابي 
برخالف ارزشيابي براساس آزمون و نمره دهي به بررسي تحليل 
و توصيف فعاليت هاي فراگير مي پردازد. هم چنين به اســتمرار 
جریان ارزشيابي در طول سال و لزوم برنامه ریزي مربي براي رفع 

كاستي هاي احتمالي، تأكيد دارد. 

به طور كلي 
ارزشيابي  در 

توانایي ها  بــر 
موفقيــت هاي  و 

تأكيد  نوآمــــوزان 
مي شود، بـه معناي دیگر 

و واضح تر، واژه ارزشيابي از 
دو كلمه ارزش + یابي تشــكيل 

شده است و این به معناي آن است كه 
همواره باید بر نقاط قوت، ویژگي هاي مثبت 

و توانایي هاي كودكمان تأكيد داشته باشيم.

برخي از اصول مهم و حاكم بر ارزشیابي
1. ارزشيابي باید به عنوان بخشي از فرایند یاددهيـ  یادگيري 

و نه به عنوان نقطه پایاني آن تلقي شود.
2. ارزشــيابي باید متناســب و هماهنگ با هدف ها و سطح 

آموخته هاي نوآموزان  باشد.
3. در دوره پيش دبستان بيش از ارزشيابي فردي بر فعاليت هاي 

گروهي یا مشاركت فرد در گروه تأكيد مي شود.
4. در ارزشيابي باید به تفاوت هاي فردي و هم چنين جنبه هاي 

مختلف رشد یا همان رشد همه جانبه توجه شود.
5. هدف غایي و اساســي ارزشــيابي از فعاليت هاي كودكان، 
اصالح و بهبود فعاليت مربي در فرایند یاددهيـ  یادگيري است.

براســاس منابع و دیدگاه هاي مختلــف مي توان به این اصول 

ـابي خود ي از كودک      و ارزی
شیاب

ارز

كه
       دو روي      یك س

آموزشي 
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مسعود تهراني فرجاد
کارشناس ارشد علوم ارتباطات

را  مــواردي 
اما  كرد.  اضافه 
موضوع اصلي این 
نوشتار ناظر به اصل 

پنجم است.

ارزشیابي و ارزیابي دو 
روي یك سكه

هرچنــد ارزشــيابي از موفقيت هاي كودك 
اهميت دارد اما ارزیابي از خودمان به مراتب مهم تر است. 
زیرا از مهم ترین دالیل ارزشــيابي نوآمــوزان ارزیابي از ميزان 
موفقيت خودمان در دست یابي به هدف ها و تحقق رویكردهاي 
موردنظر اســت. در فرایند تعليم وتربيت آنچه اهميت دارد این 
است كه مربي باید ميزان توفيق خود را در جهت تحقق هدف ها 

به طور مستمر ارزیابي نماید.
از مهم ترین جهت گيري ها برنامه و فعاليت هاي قرآني در دوره 
پيش دبســتاني »انس و عالقه كودكان با قرآن كریم«  اســت. 
مربيان دلسوز و عالقمند به فعاليت هاي مطلوب قرآني، از تمام 
ظرفيت و توانایي هاي خود اســتفاده كرده و ســهم خود را در 
فرایند تعليم وتربيت كودك به نحو احســن پي گيري مي كند 
تا فعاليت هاي وي منجر به تحقق رویكرد انس با قرآن شــود. 
به بيان دیگر اگر عوامل متعــددي را در تربيت كودك دخيل 
بدانيم، مربي مجرب صرف نظر از عوامــل دیگر دائمًا به ایفاي 
نقش مؤثر خود مي اندیشــد و در این مســير از هيچ كوشش، 

ـابي خود ي از كودک      و ارزی
شیاب

مطالعه، دانش افزایي و كسب تجربه كوتاهي نمي كند. ارزشيابي ارز
از كودك به منظور ارزیابي دقيق خودمان است و این مهم ترین 
نگرش مربي در نقش آفریني خود در فعاليت هاي قرآني اســت. 
درواقع ارزشــيابي از كودك دو روي ســكه دارد؛ یك روي آن 
تأكيد بر توانایي ها، نقاط قوت در كودك اســت و روي دیگر آن 
ارزیابي خودمان اســت كه تا چه ميزان توانسته ایم به هدف ها و 

دیدگاه هاي مورد انتظارمان برسيم.

اهم انتظارات و تأكیدات در برنامه و فعالیت هاي 
قرآني دوره پیش دبستان

1. بيش از آموزش بر آشنایي و عالقه كودكان به قرآن تأكيد 
مي شود.

2. در تمــام فعاليت ها بر انس و ارتباط كودكان با قرآن تأكيد 
مي شود.

3. در فعاليت هاي قرآني همه كودكان حق دارند طعم شيرین 
موفقيت را بچشند.

4. پرهيز از مقایسه كودكان با یكدیگر و تأكيد بر توانایي ها و 
رغبت هاي تمام كودكان.

5. فعاليت هاي گروهي به جای قهرمان پروري مورد تأکيد قرار 
می گيرند.

بــا مرور انتظارات فــوق درمي یابيم هم چنانكه ارزشــيابي از 
كودكان حائز اهميت اســت، ارزیابي خودمان برای دستيابي به 
هدف هــا و انتظارات در فرایند فعاليت هاي قرآني بيشــتر قابل 

توجه و تأكيد است. 
اميد و انتظار این اســت در برنامه و فعاليت هایمان به منظور 
انس و عالقه كودكان به قرآن همواره بر ارزیابي خودمان بيش از 

ارزشيابي كودكان تأكيد داشته باشيم.

كه
       دو روي      یك س
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رابطة مادر و نوزاد، اوج ایمان است

اشاره
پیش رو  در  كه  گفت وگویي 
مي بینیــد مصاحبه با مركز  خانه 
بازي هاي  نحوة  كه  اســت  بازي 
مربیــان و دســت اندركاران با 
كودكان برایمــان جالب بود كه 
تصمیم گرفتیــم در این گزارش 

شما عزیزان هم سهیم باشید.

دكتر مفیــدي: ضمن تشــكر از 
دعوتي كــه در مركز خانــه بازي به 
عمل آورده اید. ابتدا اجازه دهيد كوتاه 
ســخني درباره مجله رشد، هدف ها و 
حوزه  فعاليت آن داشته باشم و سپس 
با مركز شــما و نحوه كار و اهداف آن 
بيشــتر آشنا شــویم و مخاطبان را با 
تالش هاي شــما و همكارانتان آشــنا 

كنيم.
این فصل نامه از سال 87 آغاز به کار 
کرد و اکنون شــمارة 33 آن در حال 
چاپ است. مخاطبان فصل نامه رضایت 

خود را از مطالب اعالم می کنند.

توجه به وقت، ســؤال هایي را 
مطرح كنيم كه شــما به هر صورت كه 

راحت هستيد پاسخگو باشيد. 

دكتر مفیدي: این مرکز با خانواده ها 
چگونــه ارتباط برقــرار می کند؟ 
سؤال من این است که برای حوزة 
پیش دبستانی چه توضیحاتی دارید. 
به نظر شما در سطح جامعه در این 

زمینه چه کمبودهایی است؟
ســلطانی: من دوازده سال مهندس 
تعميرات بــوده ام و تحصيالتم در حوزة 
کامپيوتر اســت. پس از بازخرید شدن، 
مغازة اسباب بازی فروشــی راه انداختم و 
چون با بچه ها ســروکار داشتم، شروع به 
مطالعه کردم. کم کم نتایج خوبی گرفتم. 
بعد از جنگ، به تهران آمدم و با مؤسسة 
پژوهش کودکان دنيا آشــنا شدم. آن ها 
بالکن مرکز را در اختيار من گذاشــتند 
و من در آنجا نمایشــگاه اسباب بازی به 
راه انداختم و بــرای والدین کالس بازی 
گذاشــتم. کار تدریس من از آنجا شروع 
شد. در هشت جلســه ای که در خدمت 
آقای یوســفی بودیم، این مسئله مطرح 
شد که ما چرا یک رویکرد بومی نداریم و 
همة رویکردهای ما وارداتی و ترجمه ای 
هســتند. این بحث ادامه داشت؛ تا اینکه 
کتابی به نــام »نگاهی بــه رویکردهای 
جهانی« توســط انتشارات سروش چاپ 
شــد. این کتــاب مکمل مطالــب آقای 

من هم سعی 
می کنــم در جلســاتی که 
داریم، برای هر شماره نگاهی بدهم که 
مطابق با خواســتة مخاطبان باشد. تا با 
اهدافی که فصل نامه دارد، هم بتوانيم با 
مخاطبان خود ارتباط برقرار کنيم و هم 
در ارتقای سطح آگاهی آن ها تالش کنيم. 
سعی کرده ایم در قسمت های مختلف با 
توجه به تنــوع اطالعاتی کــه می تواند 
داشته باشد، محتوایی را توليد کنيم که 
خودمان هم بتوانيم از آن یاد بگيریم. من 
در مقالة ســردبير هميشه مسائل روز و 
چالش ها و نگاه ها را نيز به  صورت خالصه 
مطرح می كنم. مطالب فصل نامه همگی 
دربارة پيش از دبستان است. به نظر من 
این مجله در کنار ســایر مجالت رشــد 
توانست جایگاه خوب و محکمی باز کند 
و اميدواریم حوزة فعاليت آن را به همين 
بتوانيم گســترش بدهيم. دليل  صورت 
حضور امروز ما در خدمت شــما نگاهی 
بود که در مجله به مراکز پيش دبستانی 

داریم. 
قبل از ایــن در شــماره های مختلف 
بازدیدها و گزارش هایی داشته ایم. هدف 
اساســی این حضور و تهية گزارش این 
اســت که چند ســؤال را مطرح کنيم و 
پاسخی بگيریم که برای مجله مفيد باشد. 
ضمن تشــكر به نظرم مي رســد كه با 
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یوسفی بود. چند رویکرد دیگر هم اضافه 
شــد. در حقيقت، هر رویکرد یک بينش 

دارد و یک روش. 
آنچــه در ایــران خيلی مطرح اســت، 
روش رویکردهاســت که ظاهراً خيلی با 
هم تفاوت دارند. من به دنبال بينش این 
رویکردها بودم. دیدم همة این رویکردها 
از یک بينش منشــعب می شــوند و آن 
بينشــی اســت که بر غرب حاکم است؛ 
یعنی بينش اومانيســم و سکوالریســم. 
در حالی که بينش مشــرق زمين بينش 
معنــوی مبتنی بر ادیان اســت. واقعيت 
این است که ما از نظر معنوی خيلی کار 
کرده ایم. ما بينشی وسيع و ادبياتی قوی 
داریــم. اتفاقًا در رابطه بــا تعليم وتربيت 
خيلی مســئله داریم ولی در روش، هيچ 
کاری نکرده ایم. وقتی ما روش را منتقل 
می کنيم، اگر توجه نداشته باشيم بينش 
هم با آن خواهد آمد. بينشــی که اکنون 
بر فضای پيش دبستانی ایران حاکم است، 
بينش صحيحی نيست. عواقب این مسئله 
در بزرگســالی بــروز پيــدا خواهد کرد. 
بينشی است که نه غربی است، نه شرقی، 
و پایة  مشخصی ندارد. االن حتی مدارسی 
که پایة دینی دارند، بينش معنوی ندارند. 
این موضــوع مرا به فکر فرو برد که ما به 

یک رویکرد دینی نياز داریم. 
در نتيجه، طی سال هایی که در خدمت 
دوســتانی مثل خانم مرادی بودیم، یک 
رویکرد بــر پایة هوش متعــادل تعریف 

کردیــم که در آن روی چهار جنبة 
رشــد خيلی تأکيد می شــود: جسمی، 
شناختی، عاطفی و اجتماعی. در جامعة 
ما هوش جنسی یا هوش اقتصادی بسيار 
پایين است. هوش معنوی را که به هوش 
شهودی برمی گردد تعریف کردیم. هوش 
معنوی در ایران تعریف درســتي نشده 
است. ما توانســتيم مجموعة این هوش 
را روی بچه ها اجرا کنيم و بر پایة این ها 
تعریف کنيم. مرحلة  متفاوتی  بازی های 
رشــد را هم از دوره جنيني گذاشــتيم، 
نه از تولد. مــا کالس مادر باردار داریم و 
کالس نوزاد. نوزاد از نظر ما از زمان تولد 
تا 18 ماهه  اســت. نقش مــادر در اینجا 
خيلی مهم است. برای این ها بازی تعریف 
کرده ایــم. گروه مادر و کــودک ما االن 
بازی هایی برای کودکان از شش ماهه تا 
سه ســاله دارند. ما یک کارشناس بازی 
نوزاد داریــم. ابزار کار ما بازی و محور ما 
هوش متعادل است. محور هوش متعادل 
هم هوش معنوی است. همة هوش ها در 
کنار هوش معنوی معنا می شــوند. شاید 
وجه تمایز ما این باشــد کــه بر مبنای 
هوش متعادل کار می کنيم و به خصوص 

بر پایة هوش معنوی.

دكتــر مفیدي: ممكن اســت در 
مورد شیوة کار و پرداختن به هوش 

معنوی توضیح بدهید.

ما شش مهارت اصلی تعریف 
کرده ایــم و شــش ارزش زندگــی. 

ارزش ها به صورت کاماًل نامحســوس در 
بــازی بچه ها وجود دارنــد. ما بازی ای با 
عنوان هوش معنوی نداریم، ولی معتقدیم 
که هوش معنوی درک عظمت و منشــأ 
است که بچه های ما ندارند. ما یک بازی 
داریم به نام »ساختنی ها«. بچه ها در این 
بازی خيلی از مفاهيم فلســفی و عرفانی 
را یاد می گيرند. ساختنی ها زیر مجموعة 
بازی های خالق اســت، ولی ما به عنوان 
بازی معنوی هم از آن استفاده می کنيم. 
چون بازی ها عمومًا چند بعدی هستند. 
بازی بــا روح کودک عجين می شــود. 
بچه  هــا در این بازی وفــور و دل کندن 
را درک می کنند. تعــداد تکه های بازی 
محاسبه شده اســت و بچه ها هيچ وقت 
کم نمی آورند. این بازی به آرامش کودک 
بســيار کمک می کند. اینجا همة بچه ها 
لباس فرم بسيار ساده ای دارند. صبحانه، 
ميان وعده و ناهار با اینجاست و همه یک 

چيز می  خورند. این وجه تمایز ماست. 
مــا در اینجا شــش ارزش پایــه را با 
بچه ها کار می کنيم: مســئوليت، احترام، 
سپاسگزاری، سادگی، صداقت و مهارت ها 
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هم همين طور. مهارت هایی مثل گفت وگو، 
مهارت های ادراکی و حرکتی، مهارت های 
استفاده از ابزار و... . مهارت ها پنج مرحله 
دارد: شکل گيری، بازســازی، شکوفایی، 
ترکيب و به کارگيری. ما در اینجا به سه 
مرحلة اول معتقدیم. شکوفایی مهارت و 

فعال سازی آن ها را کار می کنيم. 
دربارة آموزش مربيان، اواًل انتخاب مربی 
بسيار مهم است. ما مربی با تجربه قبلي 
استخدام نمی کنيم و خودمان مربيان را 
آموزش می دهيم. مسئله اصلی این است 
که بــه آن ها آمــوزش مي دهيم با توجه 
به اهــداف ما بتوانند با بچــه کار کنند. 
مسئله دوم بحث خانوادگی است. حتماً  
با خانوادة بچه ها ارتباط برقرار می کنيم. 
سن مربيان هم مهم نيست. برای مربيان 
دو نــوع آموزش داریــم: کالس آموزش 
بينــش و آمــوزش روش. بينش مبنای 
نــگاه اســت. روش را یک گــروه درس 

می دهند و مربوط 
بــه کار با کودک اســت. ما 
در اینجا از کودکان ســه تا شش ساله 
نگهــداری می کنيم. دو گــروه فعاليت 
پيش بينی کرده ایم؛ یــک گروه فعاليت 
موضوعی اســت. این ها با هم مرتبط اند. 
در فعاليت های موضوعی سعی می کنيم 
بچه ها با محيط زیســت آشنا شوند. 
آن هــا فرایند ها را نمی شناســند و 
مهارت   ندارنــد. طبيعت به عنوان 
منشأ و صنعت به عنوان فرآیند به  
آنان معرفی می شود. ما والدین را 
هم کم کم درگير می کنيم. برای 
برنامة مفصل تری  ســال آینده 
داریم. هر گروه یک سرپرســت 
دارد که کل بازی ها را می گوید و 
هر گروه برای گروه سنی خودش 
بازی طراحی می کند. والدین نيز 
فعاليت های  حوزه  این  همين طور. 
موضوعی است. یک سری بازی های 
آگاه هم داریم که بازی ادراکی حرکتی 
اســت و شــامل ســاختنی ها می شود؛ 
بازی های نمادین و بازی های فکری. این 
دو گروه با هم هســتند. به عالوه، ماهی 
یک بار یــک برنامة گردشــگری داریم 
کــه بچه ها را به همراه خانواده هایشــان 
می بریم؛ مثاًل دیروز باغ وحش بودیم. مادر 
یاد می گيرد که چگونه با بچه به باغ وحش 
برود. سعی می کنيم برای بچه ها فضاهای 
واقعی زندگی را به وجود آوریم و آن ها را 
از دنيای لوکــس و تجمالتی دور کنيم. 
این یک برنامة ســه ساله است که ما دو 
سال آن را طی کرده ایم. در پيش دبستانی 
کارهایی مثل دقت و تمرکز و بازی های 
فکری به برنامة بچه ها اضافه می شــود. 
اینجا مــا کتاب نداریم. اگر الزم باشــد 
صفحاتــی از یک یا چنــد کتاب را کپی 
می گيریم و در اختيار بچه ها می گذاریم. 
فقــط در این حد که وقتی به مدرســه 
می روند با کاغذ و قلم آشنا شوند. بچه ها 
در همة گروه ها ساعت کتاب خوانی دارند. 
یک بخش گفت وگو هم در آخر هر جلسه 
داریم تا بچه ها بتوانند حرف بزنند و خزانة 
لغاتشان زیاد شود و بتوانند احساساتشان 

را بيان کنند. بخشی از 
هوش هيجانی گفت وگوست. واژه آموزي 

و آواشناسی نيز داریم.
دربــارة آمــوزش خانواده برای ســال 
آینده تحول اساسی خواهيم داشت ولی 
در وضــع فعلی، خانواده یکــی از ارکان 
اصلی اســت. والدین ما خيلی مسئله دار 
هستند. نسل امروز والدین نسل جنگ اند 
که بســيار آســيب دیده اند و متأسفانه 
هيچ کس به فکر این آسيب ها نيست. به 
همين دليل، ما روی آموزش خانواده هم 
به صورت گروهــی و هم به صورت فردی 
بسيار کار می کنيم. بچه هایی که مسئله 
دارند، کاماًل زیر نظر هســتند. بچه هایی 
را که هيچ جا ثبت نام نمی شــوند، ما در 
اینجا ثبت نام می کنيم. ما حتی برای یک 
بچة خاص یک سال یک مربی جداگانه 

گذاشتيم.

را  تجربه هایتان  می توانید  شــما 
مکتوب کنید و ما نیز سعي مي كنیم 

در مجله به چاپ برسانیم.
بله حتمًا این کار را خواهيم کرد. االن 
بســياری از بچه ها به اشتباه بيش فعال 
خوانده می شــوند. اتيسم هم همين طور 
اســت. ما با تشــکيل انجمن و مدرسة 
اتيســم امکان خــوب شــدن را از این 
بچه هــا می گيریــم. من معتقــدم این 
بچه ها به راحتی و با بــازی قابل درمان 
هستند و بســياری از آن ها را به همين 
نحــو درمان کــرده ام. بســياری از این 
بچه ها »درخودماندگــی عاطفی« دارند 
کــه مــن اســم آن را »درخودماندگی 
معرفتی« گذاشــته ام. ما آگاهی داریم و 
دانایی. آگاهی بعد معنوی ماســت. پدر 
و مادر امروز نمی توانند نيازهای زیستی 
کــودک را تأمين کننــد. نمی توانند به 
کودک امنيت و دوســت داشتن بدهند. 
روی زیســت و احترام فشــار می آورند. 
این بچه ها احســاس ناامنی می کنند و 
خودشان را دوست داشــتنی نمی بينند. 
در دوســت داشــتن و دوســت داشته 
شدن مشکل دارند. بچه ها آگاهی ندارند 
و ایــن مانــع دانایی آن ها می شــود. در 
نتيجه، نمی توانند درس بخوانند. بعد ما 
می گویيم اتيسم دارند؛ در حالی که کافی 
اســت از غار تنهایی خود بيرون بيایند و 
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بتوانند با جمــع ارتباط برقرار کنند. کار 
خانواده برای ما خيلی مهم است. ما ماهی 
دو جلســة آموزشی برای والدین داریم و 
رفتــار با کــودک را آمــوزش می دهيم. 
جلسة پرسش و پاسخ داریم. از سال بعد 
آموزش هفتگی خواهيم داشــت. والدین 
خيلی استقبال می کنند. یکی از مسائل 
مهم مسئلة امنيت است. امنيت از ایمان 
می آید. امــروز چيزی کــه خانواده های 
ما را آزار می دهد نداشــتن ایمان است. 
زندگی ما از معنا تهی  شــده است. آنچه 
باید از دوران کودکی وارد زندگی بچه ها 
شود، معناگرایی اســت. ادبيات ما پر از 
معناگرایی اســت. مــن کالس آموزش 
والدین را معمواًل بــا غزلی از حافظ آغاز 

می کنم:
دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گيرد
ز هــر در می دهــم پنــدش وليکــن 

درنمی گيرد
این شــعر کاماًل رابطة مادر و فرزند را 
می گویــد. مادرهای ما بایــد یاد بگيرند 
برای بچه خدایــی کنند. پدر و مادرهای 
ما خيلی متزلزل انــد. وقتی تکيه گاه من 
متزلزل باشد، من هم متزلزل خواهم بود. 
منتها در زیر شش سال والدین از ما قبول 
نمی کنند و این مسئله در ابتدایی خودش 

را نشان می دهد.
واقعًا مجلة خوبي  پيش دبستانی  مجلة 
اســت و من حتمــًا به والدیــن توصيه 
می کنم که آن را مطالعه کنند. بسيار مهم 
است که افراد چه تصوری از خود داشته 
باشند و این تصور در دوران کودکی شکل 
می گيرد. تالش ما در اینجا این است که 
بچه هــا با تصور مســئول از اینجا بيرون 
بروند و تصور مقصــر یا مظلوم یا قربانی 
نداشته باشند. وقتی من شرمنده ام، یعنی 
مقصرم و این تصور در ایران زیاد اســت. 
من ســعی کردم به صــورت خالصه به 

سؤال های شما جواب بدهم.

دكتر مفیدي: مطالب خوبي مطرح 
شد. در مورد میزان آزادي و قوانین 
و مقررات در مركز چه روشي اتخاذ 

شده است؟
ما اصاًل به آزادی بچه ها معتقد نيستيم. 
معتقدیــم بچه ها از یک ســالگی به بعد 
بایــد درک محدودیت را پيــدا کنند. تا 

یک سالگی 
نباید  هيــچ محدودیتی 

باشــد. از یک سالگی 
به  محدودیت  درک 
اخالقی  وجدان  ما 
می دهــد. بچه ای 
که »نه« نشنود، 
معتدلی  بچــة 
نيســت و اتفاقًا 
مضطرب  کامالً  
است. بچه ای هم 
کــه بيش از حد 

نه بشنود، مشکل 
خواهــد داشــت. 

رابطة ما بر پایة مهر 
و محبت اســت. برای 

مهــر و محبــت تعریف 
است که  اشتباه  این  داریم. 

گفته می شــود پدر و مادر باید 
به بچه محبت کننــد. محبت از پدر 

و مادر به کودک فاجعه اســت. محبت از 
ســر خالی بودن و نياز است. کوچک به 
بزرگ محبت دارد. جــواب محبت مهر 
است. مهر لغت فارسی است و عربی آن 

»رحم« است.
جواب محبت، مهر اســت و مهر از روی 
بی نيــازی و پر بودن اســت و از بزرگ به 
کوچک اســت. محبت شاگردی و عطش 
است. مهر اشتياق است. رابطه باید بر پایة 
مهر و محبت باشــد. االن رابطة والدین و 
فرزندان رابطة بردگی عاطفی است که باید به 
رابطة بندگی تبدیل شود. رابطة مادر و نوزاد 
اوج ایمان اســت. اگر مادر نتواند مهرورزی 
کند، بچة خود را قربانی می کند. بسياری 
از بچه های ما قربانی ظرف خالی مادرانشان 
هستند. بچه ها باید چارچوبی داشته باشند. 
اگر این چارچوب کوچک باشد، بچه قوی 
بار نمی آید و اگر بی  در و پيکر باشد، شکل 
نمی گيرد. تربيت و رشد باید متناسب با هم 
باشــند. ما در هوش متعادل به دنبال این 
هستيم که بچه ها خودکنترلی داشته باشند. 
من زمانی می توانم خودکنترل باشم که از 
کودکی محدودیت را درک کرده باشم. اآلن 

جوانان ما درکی از محدودیت ندارند.

سال هایی که شما با بچه ها سروکار 
دارید البته بسیار تأثیرگذارند. به نظر 

مي رســد براي كودكان و والدین و 
مربیان برنامه هاي ارزنده اي داشته اید. 
من ســؤال آخرم را مطرح می کنم. 
آیا شــما برای شادی بچه ها آموزش 

موسیقی هم دارید؟
موسيقی هنوز نداریم. از موسيقی استفاده 
می کنيم ولی این موسيقی از نظر من کافی 
نيست. من به دنبال موسيقی صحيح زنده 
برای بچه ها هستم که ساز را ببينند. گوش 
بچه ها سطل زباله نيســت. باید موسيقی 
فاخری را که استاد زده است، بشنوند. من 
به دنبال موسيقی ای هستم که هم شادمانی 
داشته باشد و هم استاد زده باشد و از آالت 
موسيقی باشد، که بچه ها بتوانند به صورت 
منظم یک موسيقی صحيح را بشنوند. یکی 
از غذاهای انســان غذاهای شنيداری است 
که این مبحث در طب ســنتی هم مطرح 
است. تمام سازهای ایرانی طبع گرم و تمام 
سازهای صنعتی طبع ســردی دارند. من 
بيشتر به دنبال آن هستم که بچه ها صدای 

گرم را تجربه کنند.

از شما برای حضور در این نشست 
امیدوارم  و  می کنم  سپاســگزاری 
خوانندگان ما ضمن آشنا شدن با این 
مركز از اطالعات داده شده نیز بهره 

گرفته باشند.
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بازي هاي پویا 
فریده عصاره
کارشناس دفتر برنامه ریزي و تأليف كتب درسي

اشاره
بر هيچ مادري پوشــيده نيســت كه بچه ها وقتي به مرحلة چهار دست و پا رفتن و راه 
رفتن مي رسند، حس حقيقت جویي و كنجكاوي شان بيشتر مي شود و ولع سيري ناپذیري 
در شناخت همة اشيا در گوشه كنار محل زندگي خود  را دارند؛ در خانه راه مي افتند به 
هر سوراخ و سمبه اي سرك مي كشــند. هر چيزي را كه در دسترسشان قرار مي گيرد، 
برمي دارند و نگاه مي كنند، لمس مي كنند و مي چشند و مي كوشند با استفاده از حواس 
مختلف خود، آن را بشناسند. این كندوكاوهاي خودجوش و خودطرح ریزي شدة آن ها 
برایشان هم جنبة بازي و سرگرمي و لذت دارد هم كشفشان باعث شناخت آن ها 

از محيط اطراف خود مي شود.
مقالة حاضر یكي از یادداشت هاي دفتر خاطراتم با نوه ام است؛ خاطره اي 
از بازي هایي كه در حين گشــت و گذار و در جست وجوهاي روزمره اش 

در آشپزخانه اتفاق افتاده است.

كلیدواژه ها: بازي، یك ســال و سه ماهگي، حبوبات 
بازي

بازي با حبوبات در یك سال و سه ماهگي
كــه  كابينتــي  تنهــا  آشــپزخانه  در 
دستگيره هایش را با كش بسته بودم تا نتواند 
آن را باز كند، مربوط به ادویه جات، حبوبات 
و دیگر خواربار بود. معمواًل بعد از اینكه 
كشــوها و كابينت هاي دیگر را 
این  به  بيرون مي ریخــت، 
مي كرد  اشــاره  كابينت 
تــا در آن را برایش باز 
كنم. بعد هم قدري با 
محتویات آن كابينت 
از  بعد  مي كرد.  بازي 
بازي مي گفتم: »حاال 
همه چيز رو بذاریم سر 
جاش!« و با هم یكي یكي 
جایشــان  ســر  را  آن هــا 

مي گذاشتيم.

با مادربزرگ ها
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آن روز طبق معمول بعد از بيرون ریختن 
ظرف هاي داخل كابينت هاي دیگر، به آن 
كابينت ممنوعه رسيد. برخالف انتظارش، 
كش را به دستگيره هاي آن ندید. نگاهم 
كــرد و »اه اه« گفت. در »اه اه « گفتن ها و 
نگاهش سؤالي نهفته بود. نگاهش كردم. 
ابروانش را در هم كشــيد و با چهره اي پر 
از تعجب، دوبــاره همان حركت قبلي را 
انجام داد. گویي ســؤالش این بود كه چه 
اتفاقي افتاده كه امروز این كابينت مانند 
هميشه بسته نيست. شاید در دل به خود 
مي گفت: »مادربزرگ چه ش شده؟ كش 
هميشــگي چه شــد؟« به او گفتم: »آره 
بازه.« دستش را به سمت در كابينت برد؛ 
نگاهم كرد. انگار داشت اجازة باز كردن در 
را از من مي گرفت. به او گفتم: »باز كن!« 
دوبــاره نگاهم كرد. ظاهراً مي خواســت 

مطمئن شود كه واقعًا آزاد است.

چینشي نو
در را باز كرد. ابتدا شــروع كرد به بر هم 
زدن چينش قوطي هاي حبوبات. من هم تا 
حواسش به قوطي ها بود، ظرف هاي ادویه 
را از دسترسش دور كردم. اول قوطي ها را 
جابه جا كــرد. قوطي هایي را كه در ردیف 
اول كابينــت بودند، به ته كابينت منتقل 
كرد و قوطي هاي سمت راست را به سمت 
چپ برد. من هم كنارش نشســته بودم و 
او را تماشا مي كردم. كارش كه تمام شد، 
نگاهي به من كرد. به نظرم رســيد منتظر 
پاسخي از سوي من است. پس، با لبخندي 
تأیيدش كردم و گفتــم: »آفرین! خيلي 
خوب شده.« او هم رضایت از خودش و مرا 

در قالب نگاه و لبخندي پاسخ داد. 
در این هنگام، او مرحلة دوم كارش را آغاز 
كرد. بعضي از قوطي هاي حبوبات را باالي 
قوطي هاي دیگر گذاشــت. با قوطي هاي 
حبوبات یك مدل دو طبقه ساخت. وقتي 
كارش تمام شــد، نگاه پرسشگري به من 
مي پرسيد: »خوب شده؟«  گویي  انداخت. 
همراه بــا لبخندي به او گفتــم: »عاليه! 
خيلي خوب شــده! تو چند تــا خونة دو 
طبقه ساختي.« با لبخندي سرشار از مهر 
و عاطفه، شادي، رضایت و قدرداني اش را 

بيان كرد.

و با دســتش آن ها را 
از  یكي  كــرد.  لمس 

آن ها را هم در دهانش 
گذاشت. البته لوبياها را 
بعد در قوطي  و  شسته 
ریختــه بــودم. پس از 
چشيد،  را  مزه اش  اینكه 
گفتــم: »به مــن بده!« 
نه تنهــا حاضر نبود آن را 

از دهانش بيرون آورد بلكه در 
این فاصله چند تا لوبياي دیگر هم 

در دهانش گذاشت. پرسيدم: »خوشمزه 
اســت؟« گفت: »هن« )یعني بله(. كمي 
بعد از چشــيدن لوبياها، دستم را جلوي 
دهانــش بــردم و گفتم: »حــاال بذار تو 
دست من.« با غرولند نامفهومش از این 
كار خودداري كرد. ظرف فلزي را آوردم 
و گفتــم: »لوبياها را بریز توي این ظرف 
ببينيم چه صدایي ميده.« باز خودداري 
كرد. چند دانه لوبيا را در ظرف ریختم و 
گفتم: »مياي بازي جرینگ و جرینگ؟« 
گفت: »اهن«. كنجكاو شد و لوبياها را از 
دهانــش در ظرف ریخت. در این هنگام، 
در حالي كه دســت مي زدم، شعر مهمل 

زیر را في البداهه برایش خواندم.
لوبيا چي گفت؟

گفت: »جرینگ جرینگ«
منو ببر پيش برینگ

برینگه گفت: »جرینگ جرینگ!«
بيا پيش من و ترینگ 

ترینگه گفت: »از دست جرینگ!«
از شــنيدن ریتم شعر خوشحال شد و 
با دست زدن مرا همراهي كرد. ظاهراً از 
صداي لوبياهاي خودش بيشتر خوشش 
آمده بود. براي همين، خندید. پرسيدم: 
»لوبياها چي گفتند؟« گفتند: »جرینگ و 
جرینگ؟« از شنيدن تكرار این كلمه شاد 
شد و خندید. سعي كرد آواي جرینگ را 

به طور ناقصي ادا كند.
دســتش را داخل قوطي كرد. مشتي 
لوبيــا درآورد و كف آشــپزخانه ریخت. 
چندتایي هم به كف دستش چسبيد كه 
با دســت دیگرش آن ها را جدا كرد و به 
زمين ریخت. دوباره مشتي دیگر برداشت 
و مشــت مشــت هاي دیگر. تــا عاقبت 

روز دیگر، طبق معمول بعد از كندوكاو 
در كابينت هاي دیگر به كابينتي كه قباًل 
ممنوعه بود، رســيد ولي ایــن بار بدون 
تعجــب و بي اینكه با نــگاه اجازه بگيرد، 
آن را باز كرد. ابتدا قوطي ها و شيشــه ها 
را بيرون آورد و تكان داد. یكي از قوطي ها 
را برداشتم. به پویا گفتم: »به صدا خوش 
گوش كن!« او هم بر صــدا تمركز كرد. 
با چشماني گرد شــده از تعجب نگاهي 
به من انداخــت و لبخندي زد. به صداي 
قوطي هاي حاوي ســبزي خشك، زیره، 
جــو و گندم و لپه بعــد از آن به صداي 
قوطي هاي حاوي نخود و لوبيا گوش كرد. 
با بم شــدن صداها با تحير نگاهم كرد و 
لبخند و خنده هایش بــه قهقهه تبدیل 
شد. به هر حال، با شنيدن هر صدا و هر 
تغيير از نظر زیر و بمي و شــدت و حدت 
چشمانش را جمع مي كرد؛ نگاهي به من 
مي انداخــت و لبخندي نثارم مي كرد كه 
روحم را از شادي و ستایش پروردگار كه 
چنيــن نعمتي به من داده بود، سرشــار 
مي ساخت. من غرق تماشاي او بودم و او 
غرق در تمركز بر صداهاي گوناگوني بود 
كه برایش جالب بودند و با نگاه هایش، نوع 
خنده هایش، انبساط و انقباض چهره اش، 
بازخــوردش، احساســش و منظورش را 
به من نشــان مي داد. او از بازي همراه با 

اكتشاف نهایت لذت را مي برد.
در مرحلة دیگــر كارش، قوطي حاوي 
لوبياچيتي را درآورد. تقال مي كرد در آن را 
باز كند اما موفق نمي شد. باالخره آن را به 
من نشان داد و گفت: »اهن. اهن. اهن.« 
یعني بازش كن. دستش را گذاشتم باالي 
قوطي و گفتم: »بــاز كن. عزیزم.« كمي 
دیگر با آن ور رفت ولي باز نشد. باالخره 
در قوطي را برایــش نيمه باز كردم و آن 
را به دســتش دادم و گفتــم: »باز كن.« 
با تالشــي اندك موفق به بــاز كردن در 
قوطي شد. این بار خنده و نگاهش نشان 
از احساس پيروزي او داشت. داخل قوطي 
را نگاه كرد و از ســر شعف و خوشحالي 

نگاهي به من انداخت.

لوبیابازي
دستش را داخل ظرف لوبيا برد. درآورد 

انتخاب درست 
بازي و اسباب بازي 
به پویایي و 
خالقیت كودكان 
كمك مي كند
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قوطي را وارونه كرد و همة لوبياها را كف 
آشپزخانه ریخت. به او گفتم: »لوبياها رو 
ریختي؟« نگاهي بــه لوبياها و نگاهي به 
من انداخت. كلمــه لوبيا را به طور ناقص 
تكرار كرد؛ یعني آوي اول »ل« را حذف 

كرد و گفت: »اوبيا.«
كــف آشــپزخانه از دانه هــاي لوبيا پر 
شــده بود. او هم كه حاال خيالش آسوده 
بــود كه دیگر چيزي در قوطي نيســت، 
شــروع كرد به بازي با دانه هاي لوبيایي 
كه روي زمين پخش شــده بودند. آن ها 
را چندتــا چندتا در مشــت خود از روي 
زمين برمي داشــت و نزدیك به صورتش 
مي برد و دوباره روي زمين پرت مي كرد. 
بعد از چند بار برداشتن و ریختن لوبياها، 
به قصد بيرون رفتن از جایش بلند شــد. 
چند دانه لوبيا به كف پاهایش چســبيده 
بــود و دردش گرفت. لوبياهــا را از كف 
پایش جدا كردم. دوبــاره در حال رفتن 
دانه هاي آن كف پایش چسبيدند. این بار 
گفتم: »بيا آن ها را سر جایش بگذاریم.« 
او لوبياهــا را یك دانه یك دانه در قوطي 
ریخت. من هم مشــت مشــت لوبياها را 
داخل قوطي مي ریختم. چند مشت را از 
فاصلة بيشتري توي قوطي ریختم. از صدا 
و دیدن حركت آن ها به سمت پایين، غرق 

شور و شعف شد.
را  دوباره شــعر »جرینــگ جرینگ« 
برایش خواندم. باالخــره همة لوبياها در 

قوطي جمع شدند.
هنــوز قوطي لوبيــا روي زمين بود كه 
غذاي روي اجاق گاز ســر رفت. فرصت 
نكردم در قوطي را ببندم. بلند شــدم كه 
شــعله را كم كنم؛ در یك چشــم به هم 
زدن كل محتویــات قوطــي لوبيا را كف 
آشپزخانه پخش كرد و از شاهكار خودش 
غرق در خنده شد. من هم با او خندیدم. 

هر دو با یك ریتم مي خندیدیم.
وقتي خيالــش از ریخته شــدن همة 
دانه هــاي لوبيا روي زمين راحت شــد و 
احســاس كرد كه رسالتش را به بهترین 
نحو انجام داده اســت، آشپزخانه را ترك 

كرد و به هال و اتاق ها هم سر زد.
در این فاصله، من لوبياها را جمع كردم 
و شستم و در یك آبكش ریختم تا خشك 

شوند.
چنــد روز بعد بــه محض آمــدن به 
آشپزخانه، مســتقيم به سراغ قوطي لوبيا 
رفت. از او پرســيدم: »مي خواي لوبيا را 

برات تو كاسه بذارم؟« گفت: »هن.«
مقــداري لوبيــا و نخــود را در ظرفي 
ریختم. حدود یك ســاعتي با آن ها بازي 
كردیم. ابتدا آن ها را در كاسه چرخاندم. 
سپس لوبياها را به جلو و عقب بردم. بعد 
هم به راســت و چپ. ســپس آن ها را با 
ریتم به بــاال و پایين پرت كردم و گفتم: 
»دوووووووووو....« از ایــن چرخش هــا و 
حركات چندسویه غرق در خنده و سرور 
شــده بود. چند تا از لوبياها را برداشتم و 
از چند ســانتي متري باالي كاسه در آن 
پرت كردم. باز گفتــم: »دووووو.« او هم 
یاد گرفت مشت مشــت بر دارد و از باال 
به داخل كاســه بریزد. با هر مشتي كه از 
باال به پایين مي ریخــت، واژة »دو« را با 
ریتم به زبان مي آورد و احساس مي كرد 
نوع بازي تغيير كرده اســت. این برایش 
خوش آهنــگ بود و از شــنيدن آن غرق 

شادي مي شد.
حاال قرار شــده بود كه لوبياها را درون 
ظــرف بریزم. وقتي لوبياها را یكي یكي از 
روي زمين برمي داشــت و داخل قوطي 
مي گذاشــت، به دانه هاي لوبيا و نخودي 
كه در كنار هم بودند، رسيد. قدري تأمل 
كرد. ولي فقط قوطي لوبيا را برداشــت و 
در كاسه گذاشــت. در پایان، به لوبيایي 
كه از وســط نصف شده بود، رسيد. آن را 
برداشت و لحظاتي این طرف و آن طرفش 
را به دقت نگاه و بررسي كرد. بعد با تردید 
آن را تا نزدیك قوطــي آورد ولي داخل 
قوطــي لوبيا نينداخت. باالخــره به این 
نتيجه رسيد كه آن لوبيا نيست. در پایان 
به پویا گفتم: »بيا قوطي ها را بذاریم سر 
جاشون« و با هم قوطي ها را دوباره مثل 

اول در كابينت چيدیم.

بازي با ماش در یك سال و هفت ماهگي
در كاســة بزرگي كمي ماش خيسانده 
بودم؛ براي اینكه جوانه بزند. كاسه روي 
كابينت بود. هنوز آب در آن ها نفوذ نكرده 
بود. توجه پویا به آن جلب شد؛ روي نوك 

پا ایســتاد و دستش را آن قدر باال برد كه 
به كاســه اي كه روي كابينت بود، رسيد. 
به من زد و اشــاره كرد كه او را بغل كنم 
تا محتواي ظــرف را ببيند. بغلش كردم 
و نشــاندمش روي كابينت. دستش را در 
ظرف پــر از آب و ماش كرد. مشــتي از 
ماش ها را برداشــت و در كاسه ریخت. از 
صداي »تلپ« آن ها در آب و برخوردشان 
به ته كاسه و نيز از اینكه آب بازي مي كرد، 
خوشــش آمد. دو سه بار دیگر این كار را 
كرد. بعد كاسه را دستش گرفت و به من 
اشــاره كرد كه او را پایين ببرم. او را كف 
آشپزخانه نشاندم و كاسه را هم جلویش 
گذاشتم. چند بار ماش ها را مشت مشت 
از آب بيرون آورد و در كاســه ریخت. در 
اینجا مداخله كردم. مشتي ماش برداشتم؛ 
آن را از فاصلة باال در ظرف ریختم و گفتم: 
»ماش.« نگاهم كرد و تكرار كرد:  »ماس؛« 
آوایي بين »س« و »ش.« او هم ماش ها 
را از فاصلة باال به كف ظرف سرازیر كرد 
و از صداي ایجاد شده خوشحال شد. بعد 
هم به من نگاه كرد و خندید. بعد از چند 
بار تكرار این كار، مشتي ماش برداشت و 
به بدنة ظــرف ریخت. روي صداي ایجاد 
شده تمركز كرد. برایش جالب بود؛ این بار 
كمي با تعجب نگاهم كــرد و گفت: »اه 
اه.« انگار مي خواســت  به من بگوید كه 
صدایــش این دفعه با دفعــة قبل تفاوت 
دارد. خنده اي كرد و بارها و بارها این كار 
را انجام داد. با دســتش ماش ها را لمس 
مي كرد و در كاسه مي ریخت و مي گفت: 

»ماس!«

قایق بازي
و  آب بــازي  ســرگرم  حالي كــه  در 
دست كاري ماش ها بود، یك برگ كاغذ از 
دفتر یادداشت روي این آشپزخانه كندم 
و با آن قایقي كاغذي درست كردم. آن را 
روي آبي كه در كاسة  ماش بود، گذاشتم. 
كف آشپزخانه كنار كاسه نشستم و پویا را 
روي پایم نشاندم. او از نگاه كردن به قایق 
روي آب فوق العاده خوشحال بود. خودم 
دستش را در كاسه كردم تا مشتي ماش 
بردارد. ماش ها را در قایق ریختيم. قایق، 
زیبایي تازه اي پيدا كرده بود و براي پویا 
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خاطره

جذاب تر 
شده بود.

چنــد ثانيه 
بعــد، دســتش را در 

كاســه كرد؛ مشــتي ماش 
درآورد و روي قایق ریخت. چند 

تا ماش در قایــق افتاد و بقيه در 
ظرف. قایق كمــي در آب فرو رفت. 

با دستش زد روي قایق و آن را داخل 
آب كرد. قایــق در حالي كه چند دانه 
ماش رویش بود، در آب شــناور شد. 
بعد هم در آب شروع كرد به باز شدن. 

مشتي ماش روي كاغذ ریختم. كاغذ به ته ظرف 
رفت. از دیدن این شكل جدید بي نهایت خوشحال شد. 

بعد هم او را با كاسه آب و كاغذ خيس شده و ماش ها تنها 
گذاشتم و حسابي بازي كرد.

دیگر خيلي خيس شده بود. به او گفتم: »باید لباساتو عوض 
كنم؛ خيســه. دست بزن به لباست ببين خيسه.« او هم گفت: 
»هيســه،« یعني خيســه. كاسه را برداشــتم و روي كابينت 
گذاشتم. در حالي كه او در بغلم بود، صورتش را به طرف كاسه 

ماش برمي گرداند و با اشاره مي گفت: »ماس« »ماس«.
با هم به ســمت لباسش رفتيم تا با تعویض لباس و 

نظافتش بازي دیگري را آغاز كنيم. 

جاي امن
وحید پورتقي، شيراز

ســعيد پنج ســاله، در اولين روز خود در مهدكودك، 
زماني كه مادرش هنوز همراه او بود، به نقاشي روي دیوار 
نگاه كرد و با صداي بلند پرســيد: »كي این نقاشي هاي 

زشت را كشيده؟« 
مادر خجالت كشــيد و با ناراحتي به پسرش نگاه كرد 
و گفت: »سعيدجان، خوب نيست كه به نقاشي هاي به 

این زیبایي بگویي زشت.« 
اما مربي مهد كه معناي ســؤال سعيد را فهميده بود، 
لبخندي زد و گفت: »سعيدجان، اینجا الزم نيست حتمًا 
نقاشي هاي زیبا بكشــيد. تو هم اگر بخواهي مي تواني 

نقاشي هاي معمولي بكشي.« 
لبخندي زیبا بر لبان ســعيد نمایان شد؛ زیرا اكنون 
جواب سؤال پنهان خود را مي دانست: »براي پسري كه 

نقاشي خيلي خوبي نكشد چه اتفاقي مي افتد؟«
بعد، سعيد یك موتور شكســته را برداشت و پرسيد: 

»چه كسي این موتور را شكسته است؟« 
مادر پاســخ داد: »براي تو چــه فرقي مي كند كه چه 

كســي این را شكسته است؟ تو كه اینجا هنوز كسي را 
نمي شناسي!« در واقع، سعيد به دنبال فهميدن اسم آن 
شخص نبود، بلكه مي خواســت بفهمد اگر بچه اي یك 

اسباب بازي  را بشكند، چه اتفاقي برایش خواهد افتاد. 
باز هم مربي كه به خوبي سؤال را فهميده بود، جوابي 
مناسب به او داد: »ســعيدجان، این وسایل براي بازي 
كردن هســتند. بعضي وقت ها هم مي شــكنند. پيش 

مي آید دیگر!«
سعيد راضي به نظر مي رســيد. مهارتش در مصاحبه، 

اطالعات ضروري را براي او جمع آوري كرده بود:
»این مربي خيلي خوب به نظر مي رســد. زود عصباني 
نمي شود؛ حتي اگر یك نقاشي بد باشد یا یك اسباب بازي 
شكسته شود. پس، الزم نيست نگران باشم. اینجا جاي 

امني است و من مي توانم اینجا بمانم.« 
سعيد با مادرش خداحافظي كرد و پيش مربي رفت تا 

اولين روزش را در مهدكودك آغاز كند. 
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دكتر مرجان گودرزي
پزشك عمومي

ایجاد  امنیت 
در محیط های آموزشی كودكان، نه به هر قیمتی

اشاره
رعایت ایمنی و برحذر داشتن کودکان از کارها و فعاليت های خطرناک و آسيب  زا و 
نيز دور کردن آن ها از وسایل و محيط های ناامن مطمئنًا از مهم ترین نکته ها در ارتباط 
با کودکان در فضاهای آموزشی، خانه و محيط های اجتماعی است. همة سعی بزرگترها 
نيز این است که فضایی بدون تنش و ترس و ناکامی برای کودکان ایجاد كنند. هدف 
این نوشتار کوتاه در حقيقت پاسخ گویی به خوانندگان و خانواده ها در مورد ایمنی ابزار 
و وسایل خانگی و شناخت راه های تقویت ماهيچه های ظریف و کوچک كودكان است.

کلیدواژه ها: هماهنگی ماهيچه های بــدن، ماهيچه های ظریف، امنيت در فضای 
خانگی و محيط آموزشی

رشد و تحول فيزیکی کودکان در ســال های پيش دبستان رخدادی مهم و در عين 
حال بدیهی اســت اما متأســفانه بسياری، به ســادگی و گاه با بی توجهی از کنار آن 
می گذرند. ناگفته پيداست که کودکان در همه جای دنيا دوران رشد خود را به طریقی 
سپری می کنند و گاه بدون کمک زیاد بزرگترها، راه بزرگ تر شدن را می پيمایند؛ زیرا 
رشــد طبيعی انسان در گرو گذر سال ها عمر و طی کردن زمان است، اما بسيار پيش 
می آید که با کودکانی برمی خوریم که به چهار ســالگی می رسند ولی هنوز نمی توانند 
بدون افتادن بدوند و به نوعی در هماهنگی ماهيچه های خود دچار دشــواری هستند، 
یا هنوز نمی توانند برس رنگ را به دســت بگيرند یا دندان های خود را مسواک بزنند 
و یا حتی به درســتی و با حفظ تعادل و توازن بدنــی از پله ها باال و پایين بروند. باید 
دانست که تفاوت های فردی در بسياری از این گونه تأخيرها شاخص در خور توجهی 
اســت و به  همين دليل، بعضی از کودکان نسبت به دیگران تأخيرهای رشدی دارند، 
اما مشکالت عصب شناختی و یا حتی کمبود فرصت برای تمرین مهارت های مختلف 
نيز می تواند نقش عمده ای در روند شکل دهی به این تأخيرها و شلختگی های رفتاری 

کودکان ایفا کند.
مادری می گفت: »از بس شــنيده ام كه مواظب باشــيد کودک نيفتد، به 
وسایل دســت نزند، بگذارید بزرگ تر شود، باالخره می تواند کارهایش 
را خودش انجام دهد، و مواظب کودکانتان باشــيد و غيره، به شدت 
مواظب پسر پنج ساله ام بوده ام و براي همين، او ترسو شده است.«

در پاســخ به این مادر جوان باید بگویم کــه ایجاد امنيت در 
محيط و نظارت بر کارهای فرزندان لزومًا به معنای ترســاندن 
آن ها از خطرات پيش رو نيســت. کودک باید تمرین کند و در 
محيط طبيعی و با هدایت و توجه بزرگ ترها، مطابق با قابليت ها 
و سن خود از عهدة بســياری از کارها بر آید. مهم این است که 

مهم این است كه به كودک 
فرصت كار و فعالیت بدهید و 
زمینه را برای انجام دادن كار 
مستقل یا مشاركتی در محیط 
خانه یا مراكز پیش دبستانی 
فراهم آورید

آموزشي 



به کودک فرصت کار و فعاليت بدهيد و 
زمينه را برای انجام دادن کار مســتقل یا مشارکتی 

در محيط خانه یا در مراکز پيش دبســتانی فراهم آورید. مطمئنًا 
استفاده درســت از وسایل و البته استاندارد برای شــروع فعاليت ها بر امنيت 

محيط می افزاید.
به هر حال، به رغم دالیل و ریشــه های تفاوت های فردی کودکان، افراد مســئول و 
مربيان در کالس های آموزشــی و محيط های کار با کودکان می توانند با مهيا کردن 
فعاليت های طبيعی و وسایل و تجهيزات استاندارد، به تقویت ماهيچه های کوچک و 
بزرگ کودک کمک کنند؛ زیرا استفادة مناسب از وسایل و مواد و تجهيزات در محيط 
طبيعی به کودکان فرصت می دهد تا ماهيچه های خود را به کار بيندازند و تســلط و 
چيرگی الزم را پيدا کنند و در نهایت، به رشد فيزیکي و مهارت های الزم دست یابند. 
برای مثال، اگر شــما از ترس ریختن خمير دندان مرتب کودک را از مسواک زدن به 
تنهایی منع کنيد، یا برای اینکه خراشی در پای فرزندتان ایجاد نشود مدام او را بغل 
کنيد و یا نگذارید به قيچی، کارد و دیگر وســایل خانه دست بزند، چگونه می توانيد 
اطمينان حاصل کنيد که از اعتمادبه نفس و استقالل الزم برای ارتباط با محيط و ابزار 
گوناگون برخوردار خواهد شد؟ مطمئنًا در شروع بعضي از فعاليت ها نظارت و حمایت 
بيشــتري مورد نياز است اما این نوع حفاظت به معنای انجام کار به جای كودك و یا 
برداشتن وسایل از جلوي دست او و یا دور کردنش از ابزارهاي کار در محيط نيست.

در مورد فعاليت های مربوط به هماهنگی چشم و دست و مهارت های حرکتی ظریف 
و تقویت ماهيچه های کوچک نيز ذکر نكات زیر را الزم می دانم. 

نخ کردن )دوخت(، پاره کردن، بریدن، چسباندن، نقاشی کردن، رنگ آميزی کردن، 
ترسيم، نوشتن، تا کردن کاغذ، بازی با خمير، الگوسازی، دست ورزی با وسایل و مواد 
مختلف، ریختن و پر و خالی کردن، از جمله فعاليت هایی هستند که باید به کودکان 
فرصت دهيد تا آن ها را در محيطی شاد و به دور از ترس و هشدارهای افراطی تمرین 

كنند و ماهيچه های خود را تقویت نمایند.)ونيتاكول: 1393(
در پایان با اشــاره به اینکه کودکان 6-4 از عهده انجام دادن بسياری از فعاليت های 
ماهيچه ای کوچک و بزرگ برمی آیند، تأکيد می شــود که از دست ندادن زمان برای 
تمرین و کسب تجربه و نگاه مثبت به کارهای کودکان، سرانجام به آن ها یاد می دهد 
که خود مراقبتی داشــته باشــند و اعتمادبه نفس الزم را برای کار با وسایل و مواد 

محيط پيدا کنند.

منبع
1. وینتا کول، ترجمة فرخنده مفيدی، )1393(. برنامه آموزش وپرورش در دورة پيش از دبستان. انتشارات سمت.

به رغم دالیل و ریشه های 
تفاوت های فردی كودكان، افراد 
مسئول و مربیان در كالس های 

آموزشی و محیط های كار با 
كودكان می توانند با مهیا كردن 
فعالیت های طبیعی و وسایل و 
تجهیزات استاندارد به تقویت 

ماهیچه های كوچك و بزرگ 
كودک كمك كنند
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آموزش سواد رسانه اي:
كودكان پیش دبستاني
 چه مي توانند بیاموزند؟
ترجمه: سیدغالمرضا فلسفي
كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي

مقدمه
پنجميــن  آبان مــاه  كــه  صــدف 
مي خواســت  بــود،  تولــدش   ســالگرد 
عالوه بر همكالسي هایش در پيش دبستان، 
از آنا و السا، شخصيت های كارتون یخ زده، 
نيز براي شركت در مراسم جشن تولدش 
دعوت كنــد. نازیال، مــادر او، تالش  کرد 
با اســتفاده ازآنچه به تازگــي در دوره های 
آموزش ســواد رسانه ای آموخته است، وي 
را متقاعد كند كه شخصيت های كارتوني 
واقعي نيستند اما بی توجهی های صدف به 
تالش هاي مادر نشان از عدم درك طفل از 

ماهيت رسانه داشت.
شــاید چنين به نظر آید كــه گناه این 
 امر متوّجه مادري اســت كه به درســتي 
سواد رسانه اي نياموخته یا توان انتقال آن را 
نداشته،  اّما علت این است که بيشتر مطالب 
و راهبردهاي آموزش ســواد رسانه ای برای 
دانش آموزان دورة متوســطه طراحی شده 
و به نــدرت براي مهارت آمــوزي نوآموزان 
مناسب است؛ بنابراین کمتر برای متربيان 
دوره های پيش دبســتانی و دبستاني به کار 
می رود. پس، تالش نازیال ممکن است برای 

فرزند بزرگ ترش آرشـ  كه در دورة متوسطه تحصيل مي كندـ  به نحوي حيرت انگيز جواب 
دهد اما این تالش ها به ظرفيت  هایی نياز دارند که فراتر از دسترس صدف چهارساله اند.

از نظرگاه برخي صاحب نظران حوزة علوم ارتباطات اجتماعي، ســواد رسانه ای توانایی 
تجزیه وتحليل، دسترسی، و توليد پيام هاي رسانه اي است كه به نظر می رسد درك مبتني بر 
دانش و مهارت آن از دسترس نوآموزان دورة پيش دبستانی کاماًل خارج باشد. براي مثال، 
ما به طور منطقی انتظار داریم 11 ســاله ها بتوانند از زاویه اي انتقادی به اخبار نگاه کنند. 
درحالی که بســياری از مردم به هيچ وجه نمی خواهند فرزندان 4 و 5  ساله شان اخبار نگاه 
کنند؛ چه رسد به اینکه آن را تحليل کنند. بنابراین، اگر پيش دبستانی ها نمی توانند رسانه ها 
را تحليل و یا پيام رسانه ای توليد کنند و ثواب هم نيست که به چيزهایی دسترسی داشته 
باشند که می دانيم درک نمی کنند، معنای سواد رسانه ای در بافتار آموزش نوآموزان دورة 

پيش از دبستان چه معنایی دارد؟ 
ما انتظار نداریم پيش دبستانی ها بتوانند ظرافت کار موالنا در سرایش مثنوي را درک کنند 
یا مقاله بنویســند اما واقع بينانه اميدواریم اگر با موضوع هایی ساده تر آموزش مهارت هاي 
زباني را شــروع کنيم، آن ها روزي به این مهارت ها تســلط یابند. بنابراین، ما کتاب های 
متناسب براي نوآموزان را با صدای بلند برایشان می خوانيم. هيچ یک از این  قبيل آموزش ها 
به خودی خود یک نوجوان را قادر به تحليل شعر شاملو یا نوشتن یک غزل نمی کند بلکه 
دركي به آن ها می دهد تا براســاس آن پيام هایی پيچيده تر در حوزة ادبيات را رمزگذاري 
و رمزگشایي كنند. حال اگر بخواهيم کودکان با رسانه ها ـ اعم از مكتوب و غيرمکتوب ـ 
به یك هم زیستي مسالمت آميز برسند چه کنيم؟ آیا الفبایی برای آموزش سواد رسانه ای 

وجود دارد؟

كلیدواژه ها: آموزش سوادرسانه اي، سبک زندگی، تشخيص راوي، درك داستان، شناخت 
زبان رسانه

آموزشي 
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سبک زندگی از رسانه ها
جيغ  و داد کردن کودک در فروشــگاه برای داشتن چيزی که در تلویزیون دیده، امري 
طبيعي است. در چنين مواقعي ما می توانيم با کودکان بزرگ تر دربارة علت اینکه چرا چنين 
چيزی را می خواهند و چگونگی تأثيرگذاری شرکت هایی که کارشان فروختن این چيزها به 
آن هاست، گفت وگو كنيم. اما پيش دبستانی ها قادر به تفکر انتزاعی الزم برای درک انگيزه 
نيستند. به  عبارت  دیگر، آن ها درک نمي کنند افرادی که برنامه های تلویزیونی، تارنماها یا 
فيلم های مطلوب آن ها را توليد می کنند؛ مي کوشــند تا چيزی به آن ها بفروشند! همين 
عدم توانایی درک انگيزه، از دالیلي است که پيش دبستانی ها تفاوت »تبليغات« را با سایر 

برنامه ها تشخيص نمی دهند.
این مهم همچنين به این معناست که ما باید انتظارات خود را دربارة اینکه پيش دبستانی ها 
می توانند بياموزند كه در برابر پيام های تبليغاتی مقاومت کنند، تعدیل کنيم. براي مثال، 
خردساالن گرایش دارند هر بار روی یک  موضوع خاص تمرکز کنند و هميشه چيزهایی 
را کــه بزرگ ترها به  هم مرتبط می دانند، به هم ربط نمی دهند. با این وصف، می توان به 

یک خردسال تفاوت بين یک اسباب بازی 
واقعی و نسخة تلویزیونی آن را نشان داد. 
ممکن است آن ها تفاوت ها را درک کنند؛ 
زیرا آن ها تفاوت ها را به آن موضوع خاص 
ربط می دهند اما ممکن است آنچه را یاد 
گرفته اند، برای چيــز جالبي دیگر که در 

تلویزیون می بينند تعميم ندهند.
ما می توانيم هر بار که آگهی های تبليغاتي 
پخش می شوند با این بازی که »آن ها دارند 
سعی می کنند چه بفروشند؟« بچه ها را با 
مفهوم آگهی دادن آشنا کنيم. بازی فقط 
سرگرمي نيست بلكه به خردساالن کمک 
می کند تفاوت بين انواع مختلف برنامه ها 
 را درک کنند. لذا به یاد داشــته باشيم که 
ســواد رســانه ای متمرکــز بــر حقوق 
شــهروندانی مخاطب و درنهایت، مستلزم 
درک انگيزه های حاميان زرمدار و زورمدار 

رسانه هاست.

تقابل واقعیت و بازنمایی 
موضوعی دیگر که آموزش سواد رسانه ای 
را به سرعت از مسير خارج می کند، سندروم 
»این واقعی نيست« است. نازیال چه در آن 
زمان كه ســعی می کند به آرش توضيح 
دهد که او نمی توانــد از قهرمان محبوب 
بازی های ویدئویی اش تقليد کند و به بدن 
خواهر کوچک ترش ضربــه بزند، )زیرا در 
زندگی واقعی افراد براثر این ضربه ها  آسيب 
می بينند( و چه وقتی می کوشد به صدف 
توضيح دهد كه چرا آنا و الســا به جشن 
تولدش نمی آیند، اگر کودک را به درک این 
موضوع ترغيب کند که آنچه در تلویزیون 
می بيند واقعی نيست، در مقام یک مادر كه 
در پي آموختن سواد رسانه اي به فرزندانش 
است  به شکســت محكوم مي شود. البته 
این طور نيست که پيش دبستانی ها تفاوت 
بيــن واقعيت و بازنمایــی را درک نکنند 
بلکه آن ها واقعيت را به شــيوه ای متفاوت 
از بزرگ ترها استنباط می کنند. این تعریف 
دارای دو سطح است: اولی مبتنی بر عينيت 
است یعني اگر نوآموزان بتوانند چيزی را 
ببينند یا لمس کنند، آن چيز واقعی است. 
بنابراین برای یک کودک پيش دبستانی، آنا 
و السا که بارها در طول هفته در تلویزیون 
دیده می شــوند، واقعی هســتند اما عمو 
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كاوه اش که از كشوري دیگر کارت تبریک 
تولد می فرســتد اما به آن ها سر نمی زند، 

واقعی نيست.
سطح دوم به وابستگی عاطفی ربط دارد؛ 
یعني اگر تجارب یک شخصيت )پرسوناژ( 
برای کودک واقعی به نظر رســد و کودک 
به لحــاظ عاطفی با آن شــخصيت ارتباط 
برقرار کند، آن را واقعی می بيند. بنابراین، 
به جای تالش بــرای متقاعد کردن كودک 
در این خصوص کــه به طور مثال پاتریك 
نمی تواند به واقع حرف بزند یا باب اسفنجي 
روی صفحــة تلویزیون اســت و نمی تواند 
از آنجا بيــرون بياید و با او بازی کند، بهتر 
است با وي دربارة این موضوع بحث کنيد 
که »کدام یک از تجربه ها یا احساسات آن 
شخصيت رسانه ای به نظر او واقعی است.« 
همچنين، به جای تالش برای متقاعد کردن 
کودکی که رفتاري نامطلوب انجام می دهد 
و رسانه ها  نيز پيامدهای آن رفتار را نادیده 
گرفته اند، سعي كنيد فقط »مرزبندي« ایجاد 
نمایيد. درست همان طور که نوآموزان یاد 
می گيرند کارهایی هست که فقط در خانه 
مي توانند انجام دهند نه در پيش دبستانی و 

یا در خانة مادربزرگ، می توانند درک کنند که بعضی از رفتارها فقط مخصوص نمایش و به 
بياني دیگر دیده شدن از طریق تلویزیون یا رایانه هستند.

با این اوصاف، اگــر آگهی های تبليغاتی یا »واقعيت در برابر بازنمایي« هيچ کدام نقطة 
آغازی مناسب برای برنامة درسی آموزش سواد رسانه ای خردساالن نيستند پس چه چيز 
نقطة آغازي مناسب محسوب مي شود؟ در ادامه، سه گام پيشنهاد می شود که می توان با 

آن ها آموزش این سواد مدرن را براي نوآموزان دوره پيش از دبستان شروع کرد:

 مشخص کردن قصه گو 
برای اینکه بتوانيد پيام های رسانه ها را تحليل کنيد، دانستن دیدگاه و انگيزة سازندگان 
رسانه امری ضروری است اما پيش دبستانی ها به لحاظ رشد ذهني قادر به تسلط بر چنين 
دانشــی نيستند. به  هرحال، آنچه آن ها می توانند انجام دهند پاسخ دادن به این پرسش 

است: »چه کسی این قصه را می گوید؟« 
پاســخ این پرســش با توجه به رشد ذهني و ســطح ادراك كودكان فرق می کند. در 
ابتدایی ترین ســطح، نوآموز دورة پيش دبستانی شخصيتی را که می تواند ببيند یا کسی 
را که داراي نقش محوري است تشخيص می دهد. در یک برنامة تلویزیونی، كودكان دورة 
پيش دبستانی دوست دارند شخصيت اصلي داستان را قصه گو بنامند. كودك دورة ابتدایي 
ممکن است متوّجه شود که این برنامه یک راوی هم روی پرده دارد که صدای شخصيت های 
داســتان از آن اوست. یک كودك 7 ساله می تواند درک کند که راوی، قصه گوست. وقتی 
بچه 8  ساله می شود، می تواند چيزهایی را که نمی بيند درک کند. او با این توانایی می تواند 
بفهمد که یک برنامة تلویزیونی، نویسنده دارد و آن نویسنده، قصه گوست. وقتی کودکان 
به دورة اول متوسطه می رســند، می توانند درک کنند که هزینه هاي آنچه نویسندگان 
می نویسند، توسط شخص یا اشخاصي حقيقي یا حقوقي، تأمين مي شود. بنابراین، آن ها 
باید نام توليدکنندگان و حاميان مالــی را مانند قصه گوها بدانند. این مراحل را می توان 
به طور تقریبي برای هر رســانه ای در نظر گرفت. وقتی یك مربي پيش دبستانی کتابي را 
با صدای بلند برای نوآموزان می خواند، کودکان مربي خود را قصه گو می دانند؛ زیرا مربي 
موجودي نزدیک و عينی است. وقتی کودک کمی بزرگ تر می شود ممکن است یکی از 
شــخصيت های کتاب را تشخيص دهد. دانش آموزان دوره ابتدایی ممکن است نگاهی به 
جلد کتاب بيندازند تا نام نویسنده و طراح تصاویر را ببينند. تا جایي كه برخي دانش آموزان 

ناشر را نيز به فهرست راویان اضافه می کنند.
 به طــور مجدد تأکيد می شــود که همه این ها مــواردي عينی هســتند. در آموزش 
سواد رسانه ای به پيش دبستانی ها هدف این نيست که آن ها به  اجبار به سوی پيچيده ترین 
سطوح ادراک رانده شوند. وقتی توانایی های شناختی آن ها به خاطر اینکه به سؤال کردن 
ادامه می دهند، رشد می کند؛ این ســطح درک به طور طبيعی حاصل می شود. بنابراین 
آموزش سواد رسانه اي برای پيش دبستانی با ترغيب آن ها به اینکه عادت کنند این سؤال را 

بپرسند شروع می شود: »چه کسی قصه گو است؟«

 درک داستان 
یکی از اولّيه ترین راه های تحليل یا تأمل دربارة داستان این است که دربارة آن »حرف 
بزنيم«. پيش دبستانی ها هم مانند افراد بزرگ سال، از آنچه می بينند، می خوانند  و می شنوند 
برداشتی دارند؛ بنابراین، اینکه از آن ها بخواهيد یک داستان را دوباره تعریف کنند، یکی 
 از راه های بررسی درک مطلب از سوي آن هاست. آنچه آن ها بر آن تمرکز می کنند، به ما 
چيزهایي زیاد دربارة شخصيتشان و آنچه در ذهن دارند، می دهد. بازگویی قصه، کودکان 
را در نقش قصه گو قرار می دهد و بنابراین، آن ها طعم ســاختن و نه  فقط مصرف  کردن 

پيام هاي رسانه ها را می چشند.
وقتــی از کودکان دربارة آنچه می بينند ســؤال می کنيم و به پاســخ های آن ها گوش 
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می دهيم، هدف این نيست که آنان را امتحان كنيم؛ بلكه بدین شيوه عادت فکر کردن و 
حرف زدن دربارة رسانه ها را در آن ها تقویت می کنيم. وقتي از پيش دبستانی ها مي خواهيم 
داستان های رسانه ها را بازتعریف کنند، در وهلة اول بررسي دّقت آن ها )یا دقيق تر اینکه، 
آنچه از منظر ما دّقت نام دارد( مدنظر نيست بلکه هدف این است که براي كودكان فرصت 

تمرین حرف  زدن را دربارة آنچه می بينند و می شنوند فراهم کنيم.

 شناخت زبان رسانه
نویسندگان براي انتقال پيام از واژه ها و فيلم سازان از دوربين و برداشت های آن استفاده 
می کنند. زوم، کلوزآپ و ِفيد )بزرگ نمایی، نمای نزدیک، کم رنگ کردن( الفبای رسانه های 
تصویربنيان هستند. درست مانند خوانندگان مطالب چاپی که حروف و واژه ها را تشخيص 
می دهند، بينندگان نوپای تصاویر نيز می توانند حركت هاي دوربين و برداشــت هاي آن 
را تشــخيص دهند. وقتی باربي صفحة تلویزیون را پــر می کند و ما آن را نمای نزدیک 
می ناميم و وقتی می توانيم کل یك قلعه را با یک برداشت عریض ببينيم، حتی كودكان 
پيش دبســتانی هم می توانند یاد بگيرند. آن ها می توانند شروع به درک چشم انداز کنند. 
اگر پيش دبســتاني ها مرد عنكبوتي را پروازکنان در آســمان ببينند و برداشت بعدی از 
خانه های روی زمين باشــد، درک می کنند که برداشت دوم از زاویة نگاه مرد عنكبوتي 
اســت. این می تواند درنهایت به آن ها 
 کمک کند بهتر تشــخيص دهند که 

چه کسی داستان را روایت می کند.
اگرچه نمی خواهيم همة جلسه های 
تماشای تلویزیون را به جلسات آموزشي 
رسمي تبدیل کنيم، گاه نام گذاری روی 
برداشت ها می تواند به پيش دبستانی ها 
کمک کند فرهنگ واژگانی بسازند که 
بتوانند از آن برای صحبت کردن دربارة 
فيلم استفاده کنند. این امر همچنين 
در درك این نكته به آن ها کمک مي کند که یک نفر دربارة استفاده از برداشت ها تصميم 
 مي گيرد و این حس را به آنان انتقال مي دهد که »تصاویری که می بينند، ساخته  شده اند«. 
عالوه بر نام گذاری برداشــت ها، می توانيم به پيش دبستانی ها كمك كنيم تا چيزها را در 
بســتري که مجموعه را می سازد، ببينندو از ماهيت ساخته  شدة آنچه می بينند، آگاهی 
یابنــد. به آن ها مدادرنگی و کاغذ بدهيد تا بتوانند نمایش مورد عالقه یا چيزی آشــنا، 
مثاًل مکانی را که در آن می خوابند، ترســيم کنند. بزرگ ساالن می توانند کودکان را به 
گنجاندن جزئياتی ترغيب كنند که بيننده با مشاهدة آن ها بفهمد به طور مثال تصویري 
كه كشيده اند، تصویر اتاق خواب آن هاست نه اتاق خواب یک نفر دیگر و به این ترتيب، سواد 

رسانه اي کودکان را ارتقا دهند.
البته مي دانيم كه زبان رسانه هایي مانند تلویزیون فقط تصاویر را در برندارد بلکه صدا را 
هم دربرمی گيرد. چيزي كه پيش دبستانی ها آن را درك مي كنند ممکن است آسان ترین 
بخش از زبان رسانه ها محسوب شود. پرسيدن اینکه آن ها نسبت به موسيقی چه احساسی 
دارند یا دعوت بينندگان به ورزش كردن با آن موسيقی، یا انجام دادن بازی های صوتی 
مانند گوش دادن به جلوه های ویژة )افكت( صوتی، گوش دادن به صداها با چشمان بسته 
و حدس زدن اینکه این صدا از چيست، تقليد صداها و غيره می تواند به آن ها کمک کند 
بياموزند كه راویان رسانه ها از صدا برای داستان گفتن استفاده می کنند و صداهایی که 

قصه گوها انتخاب می کنند، بر احساس آن ها تأثير می گذارد.
عــده ای تصــور مي كنند که پيشــنهاد گنجاندن آموزش ســواد رســانه اي در دوره 
پيش دبستاني بی مورد است؛ زیرا بر این باورند که خردساالن نباید تلویزیون تماشا كنند 

یا نباید از رایانــه، تلفن همراه و بازي هاي 
ویدئویي )رایانه اي( استفاده کنند. اگرچه 
این باور از نگرانی واقعی نسبت به سالمت 
ســبك زندگي کودکان ناشي مي شود اما 
بيشتر آرزو است تا واقعيت. عاقالنه نيست 
که به جاي آشــنا کردن کودکان در دوره 
پيش دبستاني با دانش و مهارت های سواد 
رسانه ای، صبر کنيم تا رشد کنند و به درک 
پيام های رسانه اي نایل شوند. برعکس، اگر 
آموزش ســواد رســانه اي را برای زندگی 
 در »عصــر ارتباط« حياتی بدانيم، باید در 
حد امکان براي شــروع آموزش این سواد 
مدرن به كودكانمان سریع تر تدبير كنيم 
و همچنان به تربيت شهرونداني مسئول و 

عدالتخواه  اميدوارانه بنگریم. 

پي نوشت
1. این مطلب ترجمة آزاد مقاله اي با عنوان 

ABC's of Media Literacy: What Can Pre-Schoolers 
Learn?

نوشتة دكتر فيت روگو مؤســس و رئيس سازمان اتحاد ملي 
براي سواد رســانه اي آمریكا همچنين صاحب نظر در حوزة 
رســانه هاي آموزشي كودكان است. این مقاله نخستين بار در 
 ســال2002 در مجلة »تله مدیوم« كه مجله اي تخصصي در 

حوزة سواد رسانه اي است، منتشر شد. 

هدف از اینكه از نوآموزان بخواهیم 
داستان های رسانه ها را بازتعریف كنند این 
است كه فرصت تمرین حرف  زدن دربارة 
آنچه را می بینند و می شنوند برایشان 
فراهم كنیم
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بود.  غروب 
ســركار  از  تــازه 
برخالف  بودم.  برگشته 
هــر روز كه تا مي رســيدم 
خانه، یك ليوان چــاي داغ را 
با چند تا توت خشــك و شكالت 
تلــخ مي خــوردم، با عجله بــه اتاقم 
رفتم و در را بســتم؛ چون باید تا صبح 
مقاله اي دربارة كودكان و ارتباطشــان با 
اوليا و مربيان و نحوة تربيت و آموزش آن ها 
مي نوشــتم، مدیریت زمان برایم كار سختي 
بود. مثل  هميشه كارم رو به  این صورت شروع 
كردم كه روي یك كاغذ A4 موضوع مورد نظر 
را نوشــتم. بعد منابع مرتبــط را روي ميز كارم 
جمع آوري كــردم. ابتدا باید به ســراغ اطالعات 
داخل مغزم مي رفتم و هر جا كه كم مي آوردم، به 
انواع و اقسام كتاب ها و سایت ها  مقاله هاي قبلي 
دربــارة موضوع مربوط پناه مي بــردم و خالصه، 
حاصل این تالش تكراري،  مي شد نوشته اي پر از 
كلمات و جمالت تخصصي مربوط به موضوع و 
گاهي مختصصان و اسامي تعدادي دانشمند و 
كارشناس و روان شناس معروف كه در علمي 
نشان دادن مقاله تأثير زیادي داشت. جالب 
اینجاست كه نتيجة كارم بيشتر شبيه آش 
شله قلمكاري مي شد كه به جاي حبوبات، 
پر بود از افــكار و اعتقادات چندین و 
چند نفر دانشــمند و روان شــناس 
كه اگر خواننــده ده بار هم آن را 
مطالعه مي كرد، نمي توانســت 
خودش  بــراي  راهــكاري 
پيــدا كند. راســتش را 
بخواهيــد، خودم هم 
از  وقت ها  بعضي 
نوشــته هایم 
ي  چيز

دستگيرم نمي شد.
حسابي سرگرم نوشــتن بودم كه ناگهان صداي دلنشين كودكي 
به گوشــم خورد؛ صدایي كه آشنا به نظر مي رسيد. با عجله سرم را روي كاغذ 
برداشتم و به اطراف نگاهي كردم؛ من كه در اتاق را قفل كرده بودم و از بچه هاي خانه 
هم خبري نبود. فكر مي كردم از فرط خســتگي این احساس به من دست داده است. 
پــس دوباره به كارم پرداختم اما این بار خندة همان كودك را با چنان صداي بلندي 
شــنيدم كه از جا پریدم! صدا خيلي نزدیك بود. اطراف ميز و صندلي و حتي داخل 
كمد اتاقم را گشــتم. فكر مي كردم كه اگر یك دوربين مخفي توي اتاقم بود و فيلم 
مي گرفت، از دیدن واكنش هایم قطعًا از خنده روده بر مي شد؛ آخر من براي پيدا كردن 

منبع صدا حتي البه الي كتاب هاي روي ميزم را هم گشته بودم!
پاك گيج و سراســيمه بودم كه دوباره صــداي همان كودك با این جمله مرا از جا 
پراند: البه الي وســایل اتاقت نمي توني منو پيدا كني! نفس در ســينه ام حبس شده 
و قلبم به شــماره افتاده بود. چند لحظه مكث كردم تــا حقيقت را بهتر درك كنم. 
دســتم به طرف قلبم نشانه رفت و این بار منبع صدا را پيدا كردم. دقيقًا وسط قلبم! 
باورم نمي شــد! در كتاب هاي روان شناسي با چيزي دربارة »كودك درون« آن هم به 
عنوان یك نماد و نام گذاري براي یك پدیدة نوپاي روان شناســي آشنا شده بودم اما 
مي دانستم كه آن یك حقيقت قابل لمس و درك نيست. گفت وگوي دروني ام با این 
جملة كودك قطع شــد: توي این همه شــلوغي اتاقت به دنبال دنياي آروم و خلوت 
من مي گردي؟ این كار مثل پيدا كردن یك جاي خواب در شــلوغ ترین پياده رو هاي 
شهره!« چند لحظه ساكت ماندم؛ انگار درون ذهنم هيچ چيز نبود؛ خالي خالي ولي از 

این سكوت حس آرامشي به من دست داده بود.
- اگر بخواي،  مي تونم بهت كمك كنم.

دربارة چي حرف مي زني؟
- همون مقاله اي كه كل بعد از ظهر تو رو به خودش مشغول كرده.

مریم پورسلطاني، كارشناس آموزش وپرورش كودكان استثنایي
مهدي اسماعیلي، کارشناس حقوق

كودک من

خاطره
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بــه نظــرت مي تونــي؟ 
مي دونــي چنــد تــا پژوهشــگر و 

روان شــناس و... در این باره مطالعه و پژوهش 
مي كنند و با هم به بحث مي پردازن و آخرش هم...

با دودلي همراه با حياي خاصي از او پرسيدم: 
پس مي توني به من كمك كني؟

خنده اي كرد و گفت:
نه فقط دربارة مسائل كودكان و نحوة ارتباط با اون ها بلكه دربارة تمام مسائلي كه 

تو در برابرشون احساس درماندگي و ناتواني مي كني و هيچ راهكاري براشون نداري، 
مي تونم به تو كمك كنم. خوب حاال خوب گوش كن. اول از همه براي ارتباط با بچه ها 
و برنامه  ریزي براي اون ها باید بدوني كه دنياي اون ها از 13 اصل ساخته شده كه بدون 

رعایت این اصول نمي توني وارد دنياي كودكانه شون بشي. 
با تعجب پرسيدم: 

چرا 13 تا؟
با خنده  اي آميخته با شــيطنت كودكانه جواب داد: حاال چرا 13 تا نباشــه؟ فقط 
به خاطر اینكه شما بزرگ ترها عدد 13 رو نحس مي دونيد؟ شما بزرگ ترها راه دیگه اي 
براي شــناخت دنيا ندارید به جز فهم اون از طریق تناقض ها؟ شــما یه چيز رو خوب 
مي دونيــد تا بتونيد چيزاي دیگه رو بد جلوه بدید و از این طریق، درك دقيق تري از 
دنيا داشته باشيد. همين طور زشت رو در مقابل زیبا، كوچك رو در مقابل بزرگ و حاال 
سعد رو در برابر نحس. این روش جهان بيني جایگاهي در زندگي كودكانه نداره، شما 
حتي به اعداد هم رحم نمي كنيد و مثل همه چيزاي زندگي تون اونارو هم خوب و بد 
مي كنيد. ما بچه ها عدد 13 رو همون قدر نحس یا مقدس مي دونيم كه عدد یك یا 9 

یا 80 یا 143. مي خواي برات عدد ها رو بشمارم... 10-7-3-2-1...
خنده ام گرفت. پيش خودم فكر كردم كه حرف هایش دربارة شمارش اعداد بي معني 

است. انگار فكرم را خوانده باشد گفت: 
اصاًل هم این طور نيســت؛ شما حتي نمي تونيد دو تا دليل براي این 
نام گذاري هاتون بيارید بزرگ ترها به یه طاعون ذهني عمومي 
مبتال هستيد كه باید همه چيز رو با هم مقایسه كنيد 
تا بتونيد در اطرافتون اونا را از هم تشخيص بدید 

و پيدا كنيد. 
دو تا از اون اصل هــا از همين نكته 

گرفته شده:
اصل اول: هيچ كس و هيچ 
دنياي  چيز غيرمقدسي، در 
بچه ها وجود نداره و همه 
چيز و همه كس از دید 
آن ها سرشار از پاكي و 

قداسته.
هيچ  دوم:  اصل 
دنيــاي  در  چيــز 
كــودكان از چيــز 
مهم تــر  دیگــه 
همة  چون  نيست؛ 
اهميــت  چيزهــا 
رو  خودشــون  ویژة 
دارن. با این توصيف، 

د  به خــو د خو
چيز مهمي در دنيا 

وجود نداره؛ مثاًل دليل 
كهكشان ها  شدن  ساخته 

همون قــدر اهميــت داره كه 
نحوة خارج شــدن یك پروانه از 

پيله اش یا سخت باز شدن بند كفش  
ما بچه ها. 

اصل سوم: ســادگي زندگي،  طبيعت 
زندگي براساس سادگي ساخته شده. جایگاه 

پيچيدگي در ذهن شــما آدم  بزرگ هاست؛ 
مخصوصًا موقعي كه فكــر مي كنيد دنيا پر از 

كارها و مسائل مهم و ناتمامه كه مسئوليت حل 
تمام  اون  ها را هر كدوم شما به تنهایي باید به 

دوش بكشيد.
با نگاهي مغرورانه گفتم:

شــاید این به خاطر ناتواني شــما بچه ها در 
فهميدن كار ما بزرگ ترهاست. شما با توجه به 
ســن و سالتون از پس خيلي كارها برنمي آیيد. 
با نگاهي عجيب كه گویا ترسناك ترین موجود 
دنيا را برانداز مي كند، چند دفعه از ســرتا پا به 

من نگاه كرد و گفت:
این طرز فكر شــما بزرگ ترها ریشه در حس 
مهم پنداشتن خودتون داره. شما به مرور زمان 
یاد مي گيرید كه آدم هاي مهمي هستيد و باید 

جدي باشيد.
گفتم: خوب اگه ما جدي نباشيم كه هيچ 

كاري انجام نمي شــه. اگــه  این دنيا رو 
شوخي بگيریم، مطمئنًا ضربة بزرگي 

مي خوریم.
گفت: تصور شما اینه كه شوخ  

طبعي بزرگ ترین خطریـه 
كــه مي تــونه شما رو 

از رســالت انجام 
ي  هــا ر كا

|  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هشتم |  شمارۀ 3 | بهار  391396



بزرگ تون 
دور كنه.

بي حوصلگي  بــا 
توي حرفــش پریدم و 

گفتم: دقيقًا همين طوره.
با نگاهي آرام كه از یك متانت 

دلپذیري سرشار بود، ادامه داد: 
ولي هميشه بعد از یه مدت متوجه 
مي شيد كه از پس كارهاي پيش پا افتاده 
زندگي تون هــم برنمي آیيد. اون وقته كه 
مي فهميد حسابي  خودتون رو تو مخمصه 
انداختيد و به دنبال یه ناجي مي گردید كه 
آزادي و سادگي دوران كودكي تون رو بهتون 

پس بــده ولي ما 
بچه هــا 

مي دونيم كه نه دنيا یه كارخانه است و نه 
ما كارگراي این خانه، كه صبح تا شــب توي اون در حال 
تالش و كوشش بي جا باشيم. ما بچه ها این دنيا رو زمين بازي و خودمون 
رو در حــال بازي در اون مي دونيم. به خاطر هميــن از فراغ بال و آرامش دروني 

برخورداریم.
غــم عجيبي وجودم را گرفته بود. به یاد دورانــي افتادم كه بدون هيچ دغدغه اي با 
هم سن و سال هاي خودم با شادي و نشاط به بازي و تفریح مشغول بودم؛ حس لطيفي 
كه ســال هاي سال بود از یادم رفته بود. غرق بازسازي این صحنه ها بودم كه با صداي 
اندوهگيني كه قلبم را مي فشــرد، به خودم آمدم. ولي چه فایده... بزرگ ترها به زودي 
نــوع زندگي تون را به ما دیكته مي كنيد. عجيب اینجاســت كه هيچ كدومتون هم از 
جایگاهي كه در دوران قرار دارید راضي نيســتيد ولي نمي دونم چرا عزم خود را جزم 

كردید كه سخت و خشن دیدن دنيا را به جاي سادگي دنيا به ما القا كنيد.
راستي مي دونيد چي مي شه كه شما كم كم قابليت هاي خودتون را از دست مي دهيد؟

با سردر گمي گفتم: نه... چرا؟
به خاطر اینكه شما با نوع نگاهتون به زندگي، انعطاف پذیري خودتونو مي دید.

گفتم: انعطاف پذیري در چه زمينه اي؟
گفت: انعطاف پذیري یه چيز كليه، كه شــامل ذهن و احساس و روان و جسم افراد 
مي شه ولي هميشه این نرمش نداشتن از ذهن شروع مي شه از بطن مهم ترین دشمن 

انسان.
گفتم: چرا مهم ترین دشــمن انســان؛ اگر ما ذهن نداشتيم 
نمي تونســتيم درســت فكر كنيم، یاد بگيریم، اختراع 

كنيم، كشف كنيم و هزار تا چيز دیگه.
گفت: چند نفر از شما درست فكر مي كنيد؟  
اختراع مي كنيــد و هــزار كار دیگه؟ 90 
درصد شما بزرگ ترها جز افكار منفي و 
ناتوانــي، چيز دیگه اي هم در ذهنتون 

مي پرورانيد؟
وقتي شروع كنيد به این نوع نگاه 
كردن به جهان، ذهن شما حالت یخ 
زده پيدا مي كنه و اون قدر این رفتار 
در شــما تكرار مي شه كه عالئم اون 
رو مي شه در روان و احساس شما به 
مرور زمان در جســمتون دید. در حال 
نگاه كــردن به خود از درون آینة كوچك 
كنار اتاقم بودم كه گفت: درست متوجه شدي 
منظــور همون چيزیه كه االن در حال دیدنشــي. 
بيماري و پيري... هر دو این ها عالئمي هســتند كه به ما 
نشــون مي دن كه در چه مســيري از زندگي مون قرار داریم و چي توي 
ذهنمون پرورش مي دهيم، این عالئم چيزي نيست جز دور افتادن انسان ها از حقيقت.
ولي ما بچه ها، در »حقيقت« غوطه مي خوریم. هميشه براي روبه رو شدن با چيزهاي 
جدید آماده ایم و معني شكســت رو نمي فهميم. به خاطر همين، هميشــه آمادة اقدام 
هستيم و این موضوع عاملي است كه ما رو تازه و سرحال نگه مي داره و ذهن ما مثل 
آب روانه؛ بهتر بگم مثل هواســت و داخــل هر قالب جدیدي قرار مي گيره ولي 
شــما براي كوچك ترین تغييري شاید به ماه ها یا سال ها وقت نياز دارید. 
ما این اصل رو به عنوان اصل چهارم در نظر مي گيریم و اســم اون 

رو گذاشته ایم.

|  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هشتم |  شمارۀ 3 |  بهار  1396 40



نظم پذیري در كودكان اشاره
آموزش نظم به کودکان بســيار مهم و 
اساســی اســت؛ زیرا به آن ها می آموزد 
رفتارهای خــود را کنتــرل کنند. نظم 
در واقــع، تعييــن محدوده هــا و اصالح 
رفتارهای نادرســت اســت. همچنين به 
کــودکان می آموزد که چگونــه در مورد 
خود احســاس بهتری داشته باشند. نظم 
مقوله ای است که باید در طول زندگی به 
کودکان آموزش داده شود؛ زیرا کودکان با 
نظم متولد نمی شوند و آموزش تدریجی 
آن جزء وظایف والدین در خانه و مربيان 
در مراكز پيش دبســتاني اســت. آموزش 
نظم به کودکان بسيار زمان بر است و به 
تکرار و تمرین مداوم و مســتمر نياز دارد 
اما هر چه آموزش پيش برود، کار آسان تر 

می شود.

كلیدواژه ها: نظــم و تربيت كودكان، 
وظایف والدین، تربيت 

 برای كالس خود قانون وضع 
كنید

به عنوان یــك مربي، کودک را از همان 
خردسالی با نظم و ترتيب آشنا کنيد. در 
برخورد با کودک به شکلی رفتار کنيد که 
متوجه شود قوانينی در كالس وجود دارد. 
البته این موضوع به معنی آن نيســت که 
قوانينی خشن و خشک را دركالس خود 
بــه كارگيرید. منظور از وجود قوانين این 

است که کارها طبق قاعده انجام شوند.
ازچند قانون محدود شــروع کنيد؛ زیرا 
اگر تعــداد قوانين زیاد باشــد به خاطر 
سپردن آن ها برای کودک دشوار می شود. 
در هر شــرایطی اجــازة صحبت کردن و 
اظهار نظر به کــودکان بدهيد؛ زیرا آن ها 
باید در تعيين و وضع قوانين نقش داشته 
باشــند. ضمن اینکه باید بتوانند در مورد 
تفکرات و احساســات خویش به راحتی با 
شما صحبت کنند. کودکان از قوانينی که 
خود در وضع آن ها نقش داشــته اند بهتر 
پيــروی می کنند و از طرفــی، مربي هم 

می تواند به درک صحيح تری از دیدگاه های کودکان نایل شود.
دليل مقرراتی که وضع شــده است را به طور دقيق برای كودكان توضيح دهيد. اگر 
بچه ها دليــل این مقررات را بدانند بهتر وظایف خــود را انجام می دهند و به قوانين 
پایبند می  ماننــد. این روش همچنين به آن ها می آموزد که بــرای انجام هر کار باید 
دليلی منطقی داشــته باشند. با آن کار در واقع برای کودک شخصيت قائل شده و به 

او احترام گذاشته اید. 
این نکته را نيز مد نظر داشته باشيد که گوش فرا دادن به نظرات کودکان، الزامًا به 
معنای ایجاد تغيير در قوانين نيســت بلکه در این گفت وگوها شما هم بهتر می توانيد 

ترجمه دکتر نیره شاه محمدی 
عضو هيئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

آموزشي 
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»بایدها« و »نبایدها«یتان را برای کودکان 
تشــریح کنيد.محدودیت ها را به صورت 
کامل و روشــن بيان کنيد. منظورتان را 
به روشــنی بگویيد و راهنمایی های الزم 
را ارائــه دهيد. بچه ها بایــد دقيقًا بدانند 
که از آن ها چه انتظاری دارید و چه باید 
بکنند. از گفتن عبارات گنگ و نامشخص 

خودداری کنيد. 

 وظایف و مسئولیت های 
هریك ازكودكان را تعیین كنید

بــراي کارهــای كالس خــود برنامة 
مشخص داشته باشيد. کارها را به شکل 
اتفاقــی انجام ندهيد بلکه ســعی کنيد 
وظایف روزانه و مسئوليت های هر كودك 
را مشــخص کرده و آن ها را یادداشــت 
کنيد. هنگام تهيه این یادداشت ها از نظر 
کودکان هم اســتفاده کنيد ولی پس از 
نوشته شــدن یادداشت دیگر نباید کارها 

را تغيير داد.

 بر تمیزی و نظم در كالس 
تأكید كنید

مشــکل بيشــتر مربيان این است که 
کودکان وسایل یا اسباب بازی های خود 
را روی زميــن پرت یــا پخش می کنند. 
گاهی کودکان این کار را می کنند تا صبر 
مربي خود را بسنجند و ببينند چه زمانی 
کاســة صبر او لبریز می شود. در صورتی 
که شما با آرامش و صبوری واکنش نشان 
دهيد، جذابيت این کار نيز برای کودک 
از بين می رود.؛ مثــاًل وقتی با آرامش به 
کودک می گویيد »اکنون زمان تميزکاری 
است« بيشتر جواب می دهد تا زمانی که 

فریاد می زنيد.
ســعی کنيد این طرز فکر را به بچه ها 
القا کنيد که مرتب بودن كالس احساس 
بسيار خوبی به انسان می دهد. اگر کودک 
از جمع کردن وســایلش خودداری کرد، 
خودتان آن ها را جمــع کنيد و بگویيد: 
»به نظرت این طوری بهتر نيست؟ وقتی 
همه چيز مرتب و سرجای خودش است، 
آدم احســاس بهتری دارد.« این مکالمه 
در وجود کودک تأثيــر می گذارد و باور 
می کند که منظم بودن مساوی با داشتن 

احساس خوب است.با تکرار این نوع رفتار 
همراه با آرامــش  و تلقين کردن ، کودک 
به تدریج می آموزد که بدون اینکه شــما 
چيزی بگویيد، خودش همة وسایل اضافه 

را جمع کند. 

 زمان مرتب كردن، كالس را 
شاد و مفرح كنید

روند تميز کردن را به یک ســرگرمی 
مفــرح برای کودک تبدیــل کنيد. برای 
مثــال، هنگام مرتب کــردن كالس آواز 
بخوانيد یا کارهای خود را در قالب شعر و 
آواز بيان کنيد. این مسئله باعث تحریک 
کودکان به مشارکت در این کار می شود.

می توانيد جمع کردن اســباب بازی ها از 
روی زمين را به یک بازی سرگرم کننده 
تبدیل کنيــد. برای مثــال، بگویيد هر 
چيزی را که ســرجای خودش نيســت، 
باید به سرعت به خانه اش برسانيم. برای 
کودکان بزرگ تر، می توانيد از بازی »چه 
کسی می تواند وســایل خودش را زودتر 
ســرجایش بگذارد« اســتفاده کنيد. از 
اینکــه همة کارها را خودتان با ســختی 
و بــه تنهایی انجام دهيــد و هم زمان غر 
هم بزنيد، پرهيز کنيد. اگر شما معترض 
بودید یا کودکان شــروع بــه اعتراض و 
شکایت کردند، به ســرعت آن کار را به 

یک بازی یا سرگرمی تغيير دهيد.

 پیش از انجام دادن كارهای 
جدید، كالس را تمیز كنید

این عادت را در مهدكــودك به وجود 
آورید کــه پيش از انجام هــر نوع بازی 
جدید باید وســایل بــازی قبلی را جمع 
کرد. شــاید کودکان ابتــدا در برابر این 
قانون جدید واکنش منفی نشــان دهند 
اما پس از مدتی متوجه می شوند که اگر 
همکاری کنند، ســریع تر می توانند بازی 
کنند. برای رسيدن به این هدف، باید به 
کودکان گوشــزد کنيد تا زمانی که همة 
وسایل سرجای خود قرار نگيرند، از بازی 
و فعاليت جدید خبری نيســت. این کار 
به مرور به یک عادت تبدیل می شــود و 
کودکان به طور خودکار وسایل را پس از 
هر بازی جمع می کنند. به خاطر داشته 

باشــيد که کودک باید وسایل کوچک را 
که برایش ســنگين نيستند، جمع کند 
و وظيفــة جمع کردن وســایل بزرگ و 
سنگين به عهدة مربي است. از كودكان 
بخواهيد در مرتب كردن وسایل خود به 
یكدیگر كمك كننــد؛ زیرا هرکس برای 
انجام دادن کارهایش به کمک نياز دارد و 

نباید این کمک را از او دریغ کرد.

 در برابر قانون شكنی های 
بچه ها آرام و صبور باشید

مانند دعوا  رفتارهایي  معمواًل  كودكان 
كردن، فریــاد زدن، صحبت كردن زیاد، 
اذیت كردن هم كالســي ها، از جاي خود 
خارج شدن و در كالس قدم زدن را انجام 
مي دهند. در مقابــل این گونه رفتارها، از 
بيان جمالتــی مانند این هــا خودداری 
کنيد: »حاال مي خواهي یك پسر یا دختر 
خوب و حرف گوش كن باشي؟ آیا متوجه 
كارهایــي كه انجام داده اي شــده اي؟ از 
دســت این رفتارهایت خسته شده ام! آیا 
مي خواهي مرا دیوانه كني؟ ببين دوستت 
این گونــه رفتار نمي كند«. به جاي همة 
این صحبت ها، فقط سكوت كنيد. نيازي 
به داد و فریاد كردن یا ســرزنش كردن 
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مانند موقعي كه مســئله اي را نفهميده 
اســت یا کاری غيرمعمــول و عجيب یا 
خطرناك انجام مي دهد یا زماني كه الزم 
است به او اطالعات بيشتري دهيد. مثاًل 
حرف بدی زده یا دهن كجي كرده است. 
به جاي استفادة مكرر از کلمة »نه« بهتر 
اســت چيزي را كه براي شما مهم است، 
تعریف و محدودیت ها را مشخص كنيد. 
از خــود ثبات رفتاري نشــان دهيد؛ اگر 
یك روز اجــازه دهيد که رفتاری از خود 
نشــان دهد و روز دیگر مانع آن شــوید، 
كودك گيج مي شــود. در مورد رفتارها 
برخوردی ثابت و مشخص داشته باشيد. 
از عبارت های كوتاه استفاده كنيد و آن ها 
را مرتبــًا تكرار نمایيد. به حركات و لحن 
صــداي كودك بی انضبــاط توجه كنيد؛ 
دليل عصبانيت او را بيابيد و حتي وقتي 
دليــل عصبانيت او را نمي دانيد، نشــان 

بدهيد كه مي دانيد. 

 با رفتاركودک بی انضباط 
برخورد متناسب داشته باشید.

ـ در مورد کودکی كــه نظم و انضباط 
كالســي را رعایــت نمي كنــد، یکی از 

رفتارهای زیر را نشان دهيد:

ـ او را از یك فعاليت لذت بخش محروم 
کنيد؛

ـ براي باال بردن حس مسئوليت پذیري 
در كودك به او تکاليف کوچک بدهيد؛

ـ با والدین كودك دیدار کنيد و مشکل 
رفتاری او را با آن ها درميان بگذارید؛

ـ زمان كار او با رایانه را کاهش دهيد؛
ـ فرصت به دســت آوردن برچســب 

تشویقي را از او بگيرید؛
ـ زمان زنگ تفریح او را كاهش دهيد.

این روش ها مي توانند عواقب بي توجهي 
و رعایت نكردن رفتار مناسب را به كودك 
نشــان دهند. مجازات ها باید معقوالنه و 
متناســب با رفتار كودك باشند. به خاطر 
داشته باشيد که در مقابل رفتار نامناسب 
كودك ابتدا ســكوت كنيد و كاري انجام 
ندهيــد. چند لحظه صبر كنيد تا كودك 
دســت به انتخــاب بزند؛ اینكــه رفتار 
نامناسب را ادامه دهد یا متوقف كند. اگر 
رفتار او ادامه پيدا كرد، به آهســتگي به 
سمت او بروید و خطاب به همة كودكان 
بگویيــد: »كودكاني كه رفتار مناســب 
داشــته اند مي توانند در بازي ای كه االن 
انجام دهيم، شركت كنند«.  مي خواهيم 
از این طریق، كودكي كه رفتار مناســب 
نداشته است پيام مي دهيد كه اگر او نيز 
رفتار مناسب داشــته باشد، مي تواند در 

بازي شركت كند.
و  مناســب  رفتارهــاي  از  فهرســتي 
نامناسب مثل »بي ادبانه، تهاجمي، خيلي 
خطرنــاك« تهيه کنيد و آن را درمعرض 
دید كودكان قرار دهيــد. مي توانيد این 
فهرست را به كمك كودكان تهيه كنيد.
رفتارهای اصالح شدة کودکان بی انضباط 
را تشویق کنيد. تشویق رفتارهاي صحيح 
كودكان انتظارات شما را از آن ها مشخص 
مي ســازد و الگوهاي صحيــح رفتاری را 

برایشان ترسيم مي كند.
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به جاي همة این صحبت ها تنها 
سكوت كنید نیازي به داد و 
فریادكردن یا سرزنش كردن او 
نیست. زیرا بروز یك رفتار عصبي 
یا داد زدن براي كودک ممكن است 
سرگرم كننده باشد و منجر به 
تشدید رفتارهای نادرست او شود

کودک نيست؛ زیرا بروز یک رفتار عصبي 
یا داد زدن ممكن اســت بــراي كودك 
سرگرم كننده باشد و به تشدید رفتارهای 
نادرســت او منجر شود. به جاي آن، یک 
نفس عميق بكشيد؛ كنار كودك بنشينيد 
و به چشــمانش نگاه كنيد. حالت صورت 
خود را جدي كنيد و عواقب كارش را به او 
یادآور شوید؛ براي مثال، به او بگویيد »در 
هنگام پریدن ممكن است آسيب ببيني؛ 

این نوع پریدن خطرناك است«.
از زیــاد صحبت کــردن با كــودكان 
بي انضباط خــودداري كنيد؛ زیرا این كار 
اوضــاع را بدتر مي كند. فقــط در مواقع 
ضروري از صحبت کردن استفاده کنيد. 
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ارتباط دورة پیش دبستاني با 
مهارت هاي موردنیاز كالس اول

دكتر پرستو حریري، دكتراي روان شناسي تربيتي
فاطمه بختیاري، مربي پيش دبستاني

مقدمه
یــك مربــي پيش دبســتاني باید هنر 
شاد كردن كودكان و تقویت اعتمادبه نفس، 
خودپنداري مثبت و خودباوري را در آن ها 
داشته باشد. الزمة مربي پيش دبستاني بودن 
صبر بسيار، مطالعة مداوم و به روز و هم زمان 
بــودن با تمام مربيان جهــان در مواردي 
است كه با فرهنگ كشور ما و موقعيت ما 
سازگاري دارد. مربي پيش دبستاني نباید به 
كتاب تكيه كند. چون سن پيش دبستاني، 
سن بازي و یادگيري از طریق دست ورزي 
و تجربه كردن اســت. یك معلم هنرمند 
باید مهارت حل مســئله، مهارت تفكر و 
اندیشــيدن و فلسفيدن را به دانش آموزان 
بياموزد. او نه تنها بایــد از دانش آموزانش 
شــناخت كامل و كافي داشته باشد بلكه 
الزم است روي رفتارهاي عاطفي آنان كار 

كند. 

كلیدواژه ها: خالقيــت، مربيان موفق، 
مهارت هاي اجتماعي، رفتارهاي عاطفي

در كالس مربيان موفق پيش دبســتاني 
خالقيت زیادي دیده مي شــود. خالقيت 
مي تواند عــالوه بر راهبردهاي خالق براي 
حل مســائل جدید، در نقاشــي كودك، 
ســاخت كاردســتي، اجــراي نمایش و 
قصه گویي و حفظ احادیث و اشــعار به كار 
رود. یك معلم پيش دبستاني موفق نگرش 
سازنده همراه با دوراندیشي دارد. بسياري 
از مربيان تازه كار فقط به كودكان باهوش 
و زیبا كه كمتر به توجه نياز دارند، بيشتر 

توجه مي كننــد. در صورتي كــه به قول 
درایكورس، شاگرد آدلر، معلمان به كودكاني 
كه نيازمند توجه اند كمتر توجه مي كنند؛ 
زیرا این كودكان در اجتماع و خانواده هم 
محبوب نيستند. مربي پيش دبستاني باید 
كودك را از احساس بي كفایتي و دلسردي 
كــه در بعضي از كودكان پيش دبســتاني 
دیده مي شــود، رها كنــد. مربيان موفق 
پيش دبستاني باور اوليا و كاركنان مدرسه 
را نسبت به پيش دبستاني و جدي بودن آن 
عوض مي كنند و نگرش جدي تري نسبت 
به لزوم پيش دبستاني به این افراد مي دهند. 
مربي پيش دبستاني باید بستر مناسبي براي 
ورود بــه كالس اول فراهم كند نه اینكه 
فقط لوح آموزي و آنچه را در كالس اول به 
بچه ها آموخته مي شود اجرا كند. این كار 
خود باعث بي انگيزگي و دلسردي كودك 
مي شــود. دورة پيش دبســتاني از لحاظ 
یادگيــري از طریق بــازي و تجربه كردن 
سيســتم و یادگيري آداب و مهار ت هاي 
اجتماعي بسيار مهم است و كودك، دیگر 
هرگز چنين فرصتي براي یادگيري نخواهد 
یافت. مربيان موفق مــدام از كارگاه هاي 
آموزشــي ایران و ســایر نقاط جهان بهره 
مي گيرنــد و از هر دورریختني و یا تجربة 
از یاد رفتة مناســبي همچــون بازي هاي 
محلي و بومي اســتفاده مي كنند. در دورة 
پيش دبستاني، كودك بسيار آسيب پذیرتر 
و حساس تر اســت و كوچك ترین خطاي 
مربي مي تواند به او ضربه هاي ماندگار بزند. 
پيش دبستان دوره اي طالیي براي ساخت 
اولين مهارت هاي اساسي زندگي و آموزشي 

است. 
مربي پيش دبستاني باید حس مهم بودن 
را در بازي هــا و رفتارها براي كودك ایجاد 
كند. او مي تواند از نمایش خالق براي ایفاي 
نقش بهره بگيرد. هنر مربي پيش دبستاني 
دیدن را دیدني تر كردن و نادیدني را دیدني 
كردن اســت. او باید مشــاركت و همدلي 
و همــكاري و آداب اجتماعي را به بچه ها 
بيامــوزد. مطالب آموزشــي نباید موجب 
سردرگمي، احســاس نگراني و دلسردي 
كودك شــوند و بهتر اســت از ســاده به 
پيچيده باشــند. وقتي كودك مدام براي 
بيرون رفتن از كالس اجازه مي گيرد، معلم 
باید متوجه شود كه جّو كالسش مناسب 
نيست و او نتوانسته است انگيزه و جذابيت 
الزم را ایجاد كند. معلم باید به جاي طرح 
مطالب انتزاعي از مطالب ملموس استفاده 
كنــد. نيز الزم اســت روي پرورش حس 
عدد به هنگام آموزش ریاضي تأكيد داشته 
باشد. هنگامي كه كودك كلمه اي را اشتباه 
تلفظ مي كند، معلم بایــد بالفاصله آن را 
با مثال هاي ســاده تصحيــح كند. بعضي 
از كودكان پيش دبســتاني در اداي افعال 
دچار مشكل مي شوند كه باید مربي آن را 
تصحيح كنــد. در ادامه، به بحث در مورد 
تأثير پيش دبستاني و پيش آگهي هاي آن 

خواهيم پرداخت.
بي شك همه مي دانيم كه در مورد پيشرفت 
كــودكان كالس اولــي پيش آگهي هایي 
وجود دارد كه در اینجا به مواردي از آن ها 
مي پردازیم و پيش آگهي هاي خوب و بد را 

با هم قياس مي كنيم.

آموزشي 
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ارتباط دورة پیش دبستاني با 
مهارت هاي موردنیاز كالس اول

1. رفتن بــه پيش دبســتاني به صورت 
مستمر و یادگيري مهارت هاي ضروري در 
فراگيري مطالب كالس اول به دانش آموز، 
كمك زیادي مي كند و باعث بهتر فهميدن 
آن ها مي شود. در مقابل، كودكاني كه دورة 
پيش دبستاني را طي نكرده و به كالس اول 
رفته اند، در 50 درصد مــوارد یادگيري و 

تفهيم ضعيف تري دارند.
2. راست دست بودن نسبت به چپ دست 
بــودن یك پيش آگهي خوب به حســاب 
مي آید، چرا كه كودكان راست دست نسبت 

به چپ دستان یادگيري بهتري دارند.
3. پسرها 4 برابر از دخترها نارساخوان تر 

و نارسانویس ترند.
4. تغذیه تأثير بســزایي بــر كودكان ما 
دارد. كودكاني كه از تغذیة مناسب )كلية 
گروه هــاي غذایــي( و خواب مناســب و 
كافي بهره مندند نســبت به كودكاني كه 
به ســوءتغذیه، عدم رشد مناسب )ذهني 
ـ جســمي(، فقر آهن و خواب نامناســب 

دچارند، توانایي یادگيري بيشتري دارند.
5. هوش كودك در سنين پایين )قبل از 
كالس اول( باید اندازه گيري شود و از همة 
جهات )جنبشي، مغزي، كالسي، فضایي، 
ریاضــي، هنري، ادبي، كالمــي و...( مورد 

توجه قرار گيرد. باید بدانيم كه فرزند ما در 
چه مرحله اي از هوش قرار دارد و استعدادها 
و توانایي هاي او را كشــف كنيم. به طبع، 
اگر هوش و استعداد كودك هرچه بيشتر 
شــناخته و پرورده شود و خالقيت هایش 
شكل نگيرد، در پایة اول به او كمك فراوان 
مي شــود و همين یك پيش آگهي خوب 
به حساب مي آید. باید از ناشناخته ماندن 
استعداد كودك و القاي حس كهتري به او 

جلوگيري كنيم.
6. سواد داشتن یا بي سواد بودن والدین 
هم بر كودك بي تأثير نيســت. اگر والدین 
از ســواد كافي برخوردار باشند، طوري كه 
بتوانند فرزند خود را در امور مربوط هدایت 
و یاري كنند، باعث پيشرفت او خواهند شد 

و به عكس.
7. كودكانــي كه والدین بــه یادگيري 
آن هــا اهميت مي دهند و اســباب رفاه و 
سرگرمي شان را مهيا مي كنند، از كودكاني 
كه از رفاه و ســرگرمي مناسب محروم اند 
و تالشــي براي یادگيري شــان نمي شود، 

موفق ترند.
8. خيلي مهم اســت كه كــودك براي 
یادگيري چقدر تــالش كند. اگر او به طور 
خودجــوش براي یادگيــري تالش كند، 

كــه  كودكــي  از 
تالشــي ندارد موفق تر خواهد بود. عالوه 
بــر این، داشــتن انتظارات بســيار باال یا 
پایين از كودك به او آسيب مي زند و مانع 

پيشرفتش مي شود.
9. انگيزة كــودك در ميزان یادگيري او 

بي تأثير نيست.
مواردي از قبيل: 

ـ شاد بودن پدر و مادر
ـ بازخورد به موقع و مناسب در خانواده

ـ كودك ایمن
ـ نگرش نسبت به تحصيالت

ـ كودك دلگرم
ـ استقالل، ابتكار و عزت نفس

ـ نوع تربيت
ـ در كودك ایجاد انگيزة مثبت مي كند.

در مقابل، عواملي چون:
ـ طالق والدین

ـ وابستگي شدید عاطفي
ـ تربيت سهل گير )نازپرورده( یا بيش از 

حد سخت گير
ـ اختالالت بينایي یا شنوایي

ـ ضربه هاي جسمي 
ـ لكنــت، لب شــكري )عقب افتادگــي 

خفيف(
ـ ناایمني، كودك دلسرد

ـ قرینه نویسي، بيش فعالي
در كــودك بي انگيزگي ایجاد مي كند و 
باعث دلسرد شــدن او نسبت به درس و 

یادگيري ضعيفش مي شود.
10. هرچه ســن كودك هنگام رفتن به 
كالس اول به هفت ســال نزدیك تر باشد، 
یادگيري اش بيشتر مي شود. به همين دليل 
است كه كودكان نيمة دومي بهتر از نيمة 

اولي ها مطالب را فرا مي گيرند.

تغذیه تأثیر بسزایي بر كودكان ما 
دارد. كودكاني كه از تغذیة مناسب 
)كلیة گروه هاي غذایي( و خواب 
مناسب و كافي بهره مندند نسبت به 
كودكاني كه به سوءتغذیه، عدم رشد 
مناسب )ذهنيـ  جسمي(، فقر آهن 
و خواب نامناسب دچارند، توانایي 
یادگیري بیشتري دارند
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11. تاریخچــة فردي كودك و توانایي او 
براي انجام دادن كارهاي شــخصي اش در 
مقابل دیر حرف زدن، رشد كند و دیررسي 
)دوقلوهــا( پيش آگهي خوبي محســوب 

مي شود.
12. اینكه كودك فرزند چندم در خانواده 
باشــد یا چند خواهر یا برادر داشته باشد، 
در پيشــرفت و یادگيــري او تأثيرگــذار 
اســت. كودكاني كه فرزنــد اول خانواده 
یا تك فرزندند، نســبت بــه كودكاني كه 
فرزند چندم خانواده اند یا در خانواده هاي 
پرجمعيــت زندگي مي كننــد، یادگيري 

بهتري دارند.
13. هرچه كالس پرجمعيت تر باشــد، 
بازدهــي و یادگيــري پایيــن مي آید. در 
كالس هایي كه تعداد افراد كمتر اســت، 

یادگيري و آموزش خيلي بهتر مي شود.
14. دیده مي شود كه والدین عالقه مندند 
فرزندان خود را قبل از رفتن به كالس اول 
و مدرسه، به كالس هاي مختلف )كامپيوتر، 
زبان، قرآن و...( بفرستند. باید دقت داشت 
كه همــة این كالس هــا نمي توانند براي 
كودكان در آن سن مناسب باشد. بهتر است 
كالس ها با توجه به سن و شرایط كودك 
انتخاب شــود؛ چراكه ایــن آموزش ها در 
آموزش كالس اول تأثيرگذار است و نباید 
تداخل آموزشــي پيش آید؛ مثاًل آموزش 
زبان قرآن به ما در یادگيري مطالب كالس 
اول كمك مي كند ولي زبان انگليســي به 

ویژه نوشتن آن، مناسب نيست.
15. بعضــي از خانواده ها در خانه به طور 
دائــم و منحصراً به زبــان مادري صحبت 
مي كنند. زبان هاي مادري با وجود ضرورت 
حفــظ آن ها در صورت انحصــار در ذهن 
كودك نقش مي بندد و كودك نيز به همين 
دليل در مدرسه و در یادگيري زبان فارسي 
دچار مشكل مي شود و در گفتار و بعدها در 

نوشتارش اشكاالتي پدید مي آید.
16. اینكه مدرسه چه ميزان با خانواده ها 
دربارة نحوة عملكرد فرزندانشان همكاري 

داشته باشد، اهميت دارد. نگرش مدرسه 
نســبت به پيشرفت دانش آموز و اینكه آیا 
كودك ثبــات دارد یا خير و مطلع كردن 
خانواده ها از شــرایط روحــي و رفتاري و 
كرداري فرزندشان كمك مي كند كه اگر 
كودك مشــكلي دارد، به موقع رفع شود 
و او در اســرع وقت بــه حالت طبيعي و 
عادي بر گردد. در مدرســه دیده مي شود 
كه كودكان گاه دچار عدم تكاپو هســتند 
و تحركــي ندارند و یا ثباتي در آن ها دیده 
نمي شود؛ بهتر است والدین این ها را بدانند 
و درصدد رفع مشكالت فرزند خود برآیند.

17. كــودك هنگام رفتن به مدرســه 
خودپنداره اي از مدرسه و خانواده به دست 
مي آورد كه بهتر است مثبت باشد. جوان 
بودن، باســواد بودن، صبور بودن معلم و 
ميزان عالقة او به شاگردان و شغل خود، بر 
خودپندارة كودك از مدرسه تأثير مي گذارد 
و او بســته به همين موارد، باهمساالن و 
مدرســه رابطه اي تعاملي برقرار مي كند. 
اگر این خودپنداره منفي باشــد، عالئمي 
چون خشونت، خجالتي بودن، بي نظمي، 
نافرمانبري، پرخاشگري )بدني و لفظي(، 
حســادت و منزوي بودن و خارج از گروه 

ماندن در كودك بروز مي یابد.
18. در زمينــة راهبردهاي شــناختي 
نظير نظــارت و كنتــرل و برنامه ریزي، 
كودكان )پيش دبســتاني( مهارت بهتري 
دارنــد. همچنين دیدشــان از نظر منبع 
كنترل خویــش و پایداري یــا ناپایداري 
موقعيت ها واقع بينانه تر اســت. كودكاني 
كه پيش دبســتاني نرفته اند، طبعًا چون 
شناخت مناسبي پيدا نمي كنند، در زمينة 
فراشــناخت هم وضعيت چنــدان خوبي 
ندارنــد؛ زیرا نياموخته انــد كه چگونه یاد 
بگيرند و راهبردهاي مناســبي هم ندارند. 
همچنين كودكان كه به پيش دبســتاني 
رفته اند، كم كم آموخته اند كه به جاي تكيه 
بر بخت و اقبال و داشتن افكار خرافي، به 
توانایي هاي خویش تكيه كنند. كودكاني 

كــه دورة پيش دبســتاني را مي گذرانند، 
نســبت به كودكان دیگر به خودكنترلي، 
خودمدیریتي و تنظيم هيجاني نســبي 

دست پيدا مي كنند.
19. رفتــاري كه كــودك از اطرافيان و 
خانوادة خود مي بيند براي او رفتاري ورودي 
محسوب مي شــود. كيفيت رفتار ورودي 
عاطفي در كودكاني كه به پيش دبســتان 
رفته اند، باالتر است و آن ها به مهارت هاي 
فردي )همچون لباس پوشــيدن، كفش 
پوشــيدن، غــذا خــوردن( و رفتارهاي 

اجتماعي بهتري دست پيدا مي كنند.

رابطة مهارت هاي پیش دبستاني با 
موفقیت در دبستان

رفتن به پيش دبســتاني بــراي كودك 
پلة ترقي محســوب مي شــود؛ چرا كه او 
را حمایت مي كند تا رشــد یابد. محيط و 
شرایط پيش دبستان در كودك، عالقه به 
مدرســه ایجاد مي كند و انگيزة پيشرفت 
و اعتمادبه نفــس او را افزایــش مي دهد. 
مسئوليت هاي كوچكي كه مربي به كودك 
مي دهــد و فعاليت هاي كالســي، او را به 
خودكفایي وامي دارد و باعث بروز بسياري 
از اســتعدادهایش مي شود. استعدادهایي 
چــون اســتدالل یابي و ابتــكار در برابر 

احساس حقارت.
هم سن بودن هم كالســي ها و در كنار 
هم بودن آن ها بــه مدت طوالني مهارت 

دوست یابي را برایشان به ارمغان مي آورد.
انجــام دادن كارهاي گروهي در كالس، 
كــودك را به همــكاري و یــاد گرفتن 
این مهارت وامــي دارد. برخــي دیگر از 

مهارت هاي پيش دبستاني عبارت اند از:
باال رفتن قدرت شــنيداري، تشخيص 
و تلفــظ هم آغاز و هــم پایان، بخش هاي 
كلمات، تصویرخواني، زبان آموزي، برطرف 
شــدن لكنت تاحدود زیادي، توسعة دایرة 
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واژگان، پرورش مهارت خالقيت، شناخت 
آواها، بيان جمالت كوتاه، شناخت قافيه، 
فعل و جمالت دستوري، تمرین درست قلم 
به دست گرفتن، شناخت درست، فواصل 
درســت، كتاب را در دست گرفتن، قوي 
شدن مچ هاي دست، تمرین لوحه نویسي، 
حفظ وسایل شــخصي، تمرین در كالس 
ماندن و تحمل صندلي، درست نشستن، 
درســت حرف زدن، كنترل ادرار، نظافت، 
شناخت محيط و قوانين و مقررات، شناخت 
نظم، شناخت اجتماع دوم، برقراري ارتباط 
با معلم، قصه خواني، قصه نویسي، نقاشي، 
مراقبت از حق و حقوق خود، دفاع از خود 
به شــكل و شيوة درســت، ایجاد مهارت 
دوست یابي، فعاليت هاي گروهي، شناخت 
حروف تاحــدودي از طریق نشــان دادن 
شكل و زبان آموزي، شناخت اعداد و نمادها، 
توانایي خط كش و قيچي و چسب در دست 
گرفتن و به كار گرفتن آن ها به شكل درست، 
شــناخت روابط اعداد، شكل اعداد، مقدار 
اعداد، شناخت جهات، خارج و داخل، كم 
و زیاد، فاصلة نوشتن اعداد، شناخت دست 
چپ و راست، حفظ سوره ها، حفظ احادیث 
و خواندن از روي آن ها )باال رفتن حافظه(، 
شناخت نشانه هاي دیني و مقدس، شناخت 
پيامبران و پيام آن ها به انسان، ایجاد مهارت 
خودكفایي و مهارت هاي زندگي در كودك، 
ایجــاد عالقه به دانســتن، ایجاد عالقه به 
پيشرفت و نظم، همچنين بهداشت فردي 

و محيطي، ایجاد نظم و ترتيب. 

علوم
كودكان در پيش دبســتاني، تا اندازه اي 
كه برایشــان قابل فهم باشــد، در زمينة 
علــوم آگاهي پيدا مي كننــد. همچنين 
توانایــي آن را پيدا مي كنند كه حيوانات 
اهلي و وحشي را بشناسند و محل زندگي 

حيوانات مختلف را با توجه به نوع پوشش 
و خوراكشان تعيين كنند یا حدس بزنند. 
همچنين، اطالعاتي در زمينة نوع پوشش 
و اســكلت بدن جانوران و نيز دسته بندي 
آن ها به دســت مي آورند. كودكان در این 
دوره قادر خواهند بود محصوالت حيوان 
و مفيد و مضر بودن آن ها براي انســان را 

تشخيص دهند.
آن هــا نحوة رشــد و تكامــل حيوانات 

)تخم گذارـ  پستاندار( را فرامي گيرند.
چرخة آب و چرخة نان را درك مي كنند.

با بدن و حواس آشنا مي شوند و مطالبي 
در زمينه هاي مختلــف از جمله اهميت 
نور، تركيب رنگ ها، شناخت رنگ ها، كرة 
زمين، آلودگي ها و بازیافت مواد، وســایل 
نقليه، مشاغل، نشانه هاي دیني، شهرها و 
ســوغاتي هاي آن ها، و قهرمان هاي ملي و 
جهاني مي آموزند و بر توانایي آن ها افزوده 

مي شود.

چگونگي اقدامات انسان، شناخت زمان 
و مكان، آب وهوا، تشــكيل ابر، باد، باران، 
بوته ها، درختان  شناخت ميوه ها، دانه ها، 
و ساختار آن ها، شناخت خانواده و اجزاي 
آن، شــناخت اعضاي بدن و مراقبت آن، 
شــناخت فرهنگ و آداب غــذا خوردن، 
مدرسه رفتن، مسجد رفتن، مهماني رفتن، 
شــناخت خدا و خود و پيرامون، شناخت 
تقارن، مركز و داخل و خارج، و شــناخت 
نرمي و زبري و ســختي بافــت از جمله 
مهارت هایي است كه كودك در این دوره 

مي آموزد.
در پایان، اميد است همة والدین در مورد 
فرزندانشــان و نيازهــاي آن ها به آگاهي 
الزم دســت یابند و با درك درست از این 
موضوع، رابطه اي ســالم و شایسته با آنان 
برقرار كنند و درصدد رشد و تكامل بهتر 

فرزندان خویش برآیند.
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اشاره
خط به عنوان ابزاری شگفت انگيز پلی بين گذشته، حال و آینده ساخته است. به جرئت می توان گفت که 
یکی از مهم ترین دغدغه های معلمان و اوليا بدخطی دانش آموزان است. برخالف عقيدة رایج، بين زیبا نویسی و 
ژنتيک و وراثت رابطه ای وجود ندارد! امروز بدخطی در سطوح مختلف جامعه و بين افراد با موقعيت های اجتماعی 
متفاوت به صورت گسترده ای وجود دارد. بدخطی نتيجه بی توجهی و نبود آموزش صحيح است. نبود نيروی متخصص 
جهت آموزش تنها بهانه ای است تا قسمتی از این ناکامی آموزشی پوشانده شود. راهکار ساده ای که با وجود شرایط موجود 
به کمک آن می توان زیبانویسی را بهبود بخشيد، یک نکتة ساده و کليدی در خوش نویسی است: مداد را چگونه دست بگيرید! 
با آموزش درست به دست گرفتن مداد می توان عالوه بر رفع بسياری از دیرآموزی ها به كودكان پيش دبستاني برای زیبانویسی 

و لذت بردن از نوشتن کمک ارزنده ای کرد.

کلیدواژه ها: گرفتن مداد، هنر، زیبانویسي

زیبانویســی نتيجة کشــف ارتباط بين حروف و کلمات 
توســط دانش آموز است. این توانایی سبب به وجود آمدن 
نوعی رســم الخط شخصی می شــود که تشخيص خطی 
ناميده می شود. زیبانویسی از قواعد ساده ای تبعيت می کند 
که دانستن آن ها سبب خوش خطی است. اولين و مهم ترین 
کار معلمان پيش دبســتانی و پایة اول ابتدایی در آموزش 
نوشتاری این است که شيوة درست به دست گرفتن مداد 
را به دانش آموزان یاد بدهند؛ کار ســاده و بسيار مهمی که 
غفلت از آن روند یادگيری را کند و اشتياق دانش آموزان را 
در انجام تکاليف از بين می برد. شکل نامناسب گرفتن مداد 
باعث بروز درد در مفاصل انگشتان می شود. در مواردی هم 
این کار ناهنجاری هایی در شکل دست هنگام نوشتن ایجاد 
می کند. تداوم این حالت باعث ناخرسندی آن ها از نوشتن 

و در نتيجه، از بين رفتن لذت نوشتن خواهد شد.

نکات مهمی که والدین و مربيان هنگام به دست گرفتن 
مداد باید به كودكان آموزش دهند: 

مداد را فشار ندهید.
بچه ها فکر می کنند هرچه  بيشــتر 

لطفاً مداد را 

ستتان بگیرید!
درست د

ابراهیم قدردان

ن تهران
و هنر شهرستان های استا

ه فرهنگ 
سرگرو

آموزشي 
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مداد را بيشــتر فشــار بدهند، پررنگ تر می نویسد. این 
تصور اشــتباه باعث می شود فشار زیادی به مداد و انگشتانشان 
وارد کنند. بسياری از دانش آموزان حتی زمانی که در دوره های 
تحصيلی باالتر با خودکار یا خودنویس هم می نویسند، این تصور 
اشتباه را با خود دارند. خستگی مفاصل دست، فشار عصبی، درد 

و لرزش انگشتان از عوارض فشار دادن مداد است.

هنگام گرفتن مداد، انگشتانشان خم نشود.
متداول ترین شکل در دست گرفتن مداد، با خم کردن بيش از 
حد انگشتان همراه است. در این حالت، انگشتان به شکل های 
متنــوع و عجيبی مداد را می گيرنــد. تقریبًا تمامی این حاالت 
دردآور اســت. جالب است که همة دانش آموزان این شيوه را  از 
اوایل گرفتن مداد تا پایان دوره های تحصيلی و حتی در صورت 
عدم اصالح تا پایان عمر حفظ می کنند؛ شيوة نامناسبی که هر 
دانش آموزی به صورت ناخواسته آن را کشف می کند و با وجود 

دردآور بودن، تالشی برای اصالح آن نمی کند.

مداد را در گودی بین انگشــت اشاره و شست قرار 
ندهند.

یکی دیگر از شــکل های نامناسب گرفتن مداد، قرار دادن آن 
در گودی بين انگشــت اشاره و شست است. در نتيجة این کار، 

انگشــــتان 
به صورت ناخواسته 

خم می شــوند و ميدان 
حــرکات نوشــتاری به نوک 

انگشتان محدود می گردد. 
و  ریزنویسی، بدخطی 

درد مستمر مفاصل 
انگشتان از عوارض 
این فرم مدادگيری 

است.

دست  به  درســت  طرز 
گرفتن مداد

بهترین جای قرار گرفتن مداد یا نوشت افزار در تمام 
شيوه های نوشتن در سراسر دنيا این است که ابتدای 
مداد یا هر نوشــت افزار دیگر بين سرانگشت اشاره 
و شســت و انتهای آن روی مفصل سوم انگشت 
اشــاره قرار گيرد. در این شــيوه، انگشتان خم 
نمی شوند، درد مفاصل از بين می رود و ميدان 
حرکات نوشتاری تا محدودة مچ گسترش پيدا 
می کند. همچنين، تســلط بر شيوة نگارش 
دوایر، کشــيده ها، الف ها و ســایر حروف 

بيشتر می شود. 

49 |  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هشتم |  شمارۀ 3 | بهار  1396



گزارشگر: اسداهلل مشایخي

اشاره
پدران و مادران ســرزمین ما و 
معمواًل درک  مراقبان کودکان،  نیز 
درست و شــناخت کافی از رفتار 
جنســی کودکان ندارند. آن ها از 
یا  برخی رفتارهای جنسی کودک، 
کافی  مهارت  یا  بی اطالع اند  کاماًل 
این گونه رفتارهای  با  برای برخورد 
کــودک خود ندارنــد. از آنجا که 
رفتار جنســی در انسان از همان 
ابتدای تولد به صورت خودبه خودی 
نوع  این  شــناخت  می کند،  بروز 
مراقبان  و  والدیــن  برای  رفتارها 
کودک الزم اســت. آگاهی از این 
رفتارها به آموزش و مهارت آموزی 
نیاز دارد. شــناخِت رفتار جنسی 
کودکان توسط خانواده ها و به ویژه 
پدران و مادران و مراقبان کودک، 
با فراگیری  باعث می شــود آن ها 
راه های درسِت مواجهه و مقابله، به 

تهران، فوق دکترای رفتارشناسی جنسی 
و دکتــرای تخصصی بهداشــت باروری، 
به عنوان مدرس دربارة رفتارهای جنسی 

کودکان صفر تا 7 ساله سخن گفت. 

تکامل در دوران کودکی
خانم دکتر معصومی سخنان خود را با 
چگونگی بروز رفتارهای جنسی به اشکال 
مختلف و به عنوان بخشی از روند تکامل 
طبيعی روانیـ  جنسی در دوران کودکی، 
آغاز کرد و گفت: »ایــن رفتار را کودک 
یا با خــودش بروز می دهد یــا در قالب 
بازی های کودکانه ای مثل »دکتر بازی« 
یا »مامان بازی« با همين بازی های خود 
تجربه می کند.« به گفتــة او، تظاهرات 
جنســی مثل نعــوظ خودبه خودی آلت 
تناسلی در جنين های پسر حتی پيش از 
تولد هم نمــود دارد. پس، می توان گفت 
رفتار جنسی در انسان از بدو تولد )حتی 
پيش تر از آن( تا زمان مرگ وجود دارد؛ 

جهت دهی و مدیریت بهینة این بعد 
از شخصیت فرزند خود بپردازند و از 
این رو شکل گیری شخصیت سالم تر 
و کامل تــر کــودکان را در آینده 

تضمین کنند.

بر این اساس، به نظر می رسد برگزاری 
برای  مهارت آموزی  و  آموزشی  دوره های 
والدین و مراقبان کودک در کشور جهت 
رشــد بهينه و مطلوب جنسی این گروه 
الزم است و این امر در دراز مدت متضمن 
تربيت نسلی ســالم تر و جامعه ای پویاتر 
خواهد بود. در همين راستا »کارگاه تربيت 
جنسی کودکان صفر تا 7 ساله« با هدف 
آشنا کردن خانواده ها و مراقبان کودکان 
با رفتارهای جنســی این گروه سنی، به 
کوشش کلينيک سالمت جنسی مجتمع 
دارویی درمانی سازمان هالل احمر ایران 
برگزار شد. خانم دکتر راضيه معصومی، 
عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

آنچه والدین و مراقبان كودكان    صفر تا 7 سال 

باید دربارة تربیــت   جنسی بدانند
گزارشي از كارگاه آموزش تربیت جنسي با سخنان 

دكتر راضیه معصومي، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي

گزارشآموزش
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فقط شــکل و نحوة تظاهر رفتار از سنی 
به سن دیگر متفاوت است. وی در ادامه 
گفت: مسئلة مهم این است که والدین و 
مراقبان کودک با انواع تظاهرات جنسيتی 
و رفتارهای جنسی کودکان آشنا باشند 
و بــا برخورداری از دانش زمينه ای و پایه 
در این خصوص، قدرت تشخيص و تميز 
رفتار جنســی عادی یا طبيعی را از غير 
طبيعی داشته باشند اما از آنجا که مسائل 
جنسی در جامعة ما و بسياری از جوامع 
دیگر ـ که از نظــر فرهنگی و اجتماعی 
ساختاری شــبيه به جامعة ما را دارند ـ 
والدین  روبه روســت،  محدودیت هایی  با 
و مراقبــان کودک در مواجهه با این گونه 

رفتارهای او یا خود را به ندیدن می زنند 
یا سکوت اختيار می کنند. در مواردی هم 
برخوردهایی کاماًل نامناســب و نادرست 
انجام می دهنــد و به ندرت پيش می آید 
که والدین و یا مراقبان کودک بدانند در 
مواقع برخورد با امور جنسی کودکان چه 
کنند یا از چه کســی مشاوره بگيرند. به 
این ترتيب، دســتيابی والدین و مراقبان 
کودک به حد مطلوبی از دانش و مهارت 
در مدیریت رفتارهای جنسی در این دورة 

سنی ضروری است.

تربیت کودکان
خانــم دکتــر معصومــی در ادامه بر 
ضرورت تربيت جنسی کودکان از همان 
دوران طفوليت تأکيد بيشتری کرد و آن 
را زیربنای خوبی برای آموزش جنســی 
و مدیریت بلوغ و رفتارهای جنســی در 
دوران نوجوانی و جوانی فرزندان دانست. 
وی گفــت: »اگر والدین به اصول تربيتی 
جنسی واقف شوند و آن را به کار گيرند، 
قادر خواهند بود در آینده فرزنداِن نوجوان 
و حتی جوان خود را در مسائل جنسی به 

خوبی مدیریت و هدایت کنند.«
ایشان همچنين با رویکردی گذشته نگر 
ضرورت تربيت جنســی را این گونه مورد 
تأکيــد قــرار داد: »یکــی از دالیل مهم 
بروز نارضایتی های زناشــویی، نارضایتی 
جنسی اســت که این امر خود ریشه در 
و خواسته های  انتظارات  نشــدن  تأمين 
جنسی زوجين دارد. فقدان دانش صحيح 
جنســی، سيســتم نگرش جنسيتی و 
جنسی نادرست و نبود مهارت کافی برای 
برقراری روابط جنسی از جمله مهم ترین 
مشــکالت در حوزة ســالمت جنســی 
بزرگســاالن و زوجين در جامعة ماست 
که اگر نگویيم همــه، بخش عمده ای از 
این مشکالت با به کارگيری اصول تربيت 
جنســی در دوران کودکــی و آمــوزش 
جنســی در دوران نوجوانــی و جوانــی 
قابل پيشــگيری اســت. به اعتقاد خانم 
معصومی بهترین زمان تربيت جنســی 
همان دوران کودکی است. او این آموزش 
را سرمایه گذاری برای آیندة فرزندان در 
دوران نوجوانی و جوانی و پيش از ازدواج 

می داند و معتقد است که سالمت از جمله 
حقوق ابتدایی و سالمت جنسی از حقوق 
پایة او محسوب می شود. تحقيقات نشان 
داده اســت که تربيت و آموزش جنسی 
کودکان و نوجوانان می تواند به کســب 
دانش الزم، ایجاد بينش و نگرش مثبت 
و کسب مهارت برای مدیریت رفتارهای 
جنســی و نيز حفاظت از خــود در برابر 
آســيب های احتمالی منجر شــود. وی 
در ادامه گفت: »به ســبب اینکه انســان 
موجودی چند بعدی اســت، تربيت ابعاد 
مختلفی دارد و تربيت جنســی هم یکی 
از ابعاد مهمی اســت که به بعد جنسی 
برمی گردد. تربيت جنســی یعنی رشد و 
بارور کردن ظرفيت ها و استعدادهای هر 
آنچه به ُبعد جنسی انسان مربوط می شود. 
به عبارت دیگر، طــی این فرایند فرد به 
درک درستی از جنسيت، نقش جنسيتی 
و جنسی خود می رســد و سکچواليتی1 
وی در مســير درست و هدفمند هدایت 
می شــود. عالوه بر دســتيابی به درک 
صحيح، نگرش فرد نسبت به این مسائل 
نيز به طور درســتی ســاخته می شود و 
نيــز فرد به توانمندی الزم برای مدیریت 
رفتــار جنســی و حفاظــت از خود در 
موقعيت های مختلف و حتی خطرســاز 
دســت می یابد. تربيت جنســی باید از 
بدو تولــد در برنامة مراقبتی کودک قرار 
گيرد و والدیــن یا مربيان مهد دوره های 
آموزشی الزم را در این زمينه بگذارند.« 
ایشان همچنين ادامه داد: »وقتی صحبت 
از آموزش جنســی می شود، برخی افراد 
فکر می کنند که منظــور یاد دادن نحوة 
برقراری رابطة جنســی به نوجوان است. 
این برداشت نادرســت است و ریشه در 
نگاه محدود، تنگ نظرانه و صرفًا تناسلی 
به مسائل جنسی دارد. محوریت آموزش 
جنسی نيز همانند تربيت جنسی بر ایجاد 
درک صحيح از بعد جنسی، کسب دانش 
صحيــح و نگرش مثبت نســبت به این 
مسائل و نيز توانمند کردن نوجوان برای 
مدیریت رفتار جنسی و حفاظت از خود 
و نيز بهره مندی از رشد مطلوب جنسی و 
برخورداری از حس مثبت نسبت به این 
بعد وجودی اســتوار است. الزمة آموزش 

آنچه والدین و مراقبان كودكان    صفر تا 7 سال 

باید دربارة تربیــت   جنسی بدانند

تحقیقات نشان داده است 
كه تربیت و آموزش جنسي 
كودكان و نوجوانان مي تواند 
به كسب دانش الزم، ایجاد 
بینش و نگرش مثبت و كسب 
مهارت براي مدیریت رفتارهاي 
جنسي و نیز حفاظت از خود 
در برابر آسیب هاي احتمالي 
منجر شود
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جنسی نوجوان، برخورداری او از اطالعات 
صحيح علمی و متناسب با سن و مرحلة 
 بلوغ خود اســت که این کار در وهلة اول 
بــر عهدة والدیــن و معلمــان و مربيان 
مــدارس می باشــد. هر چند که ســایر 
نهادهــای جامعه نيــز می توانند در این 

زمينه مؤثر و کارآمد باشند.«
در پاســخ به این پرســش که چگونه 
می توان متوجه رفتارهای جنسی کودکان 
شــد، دکتر معصومی به این موارد اشاره 
کرد: »خودتحریکی، نگاه كردن به دیگران 
و عالقه مندي به بــدن عریان، بازی های 
جنســی نظير »دکتر بازی« و »عروس 
بازی« و لمس دیگران شــایع ترین موارد 
در بــروز رفتارهای جنســی درکودکان 
اســت. این رفتارها زمانی عــادي تلقی 
می شــوند که خودبه خودی، متناسب با 
ســن کودک و به طور نامنظم رخ دهند. 
درمواردی هم که کودک با هم بازی خود 
مشــغول بازی هایی با ماهيت جنســی 
است، چنانچه بازی یا اقدامی که درحال 
انجام است با توافق طرفين و بدون اعمال 
خشــونت و ترس واضطراب برای یکی از 
طرفين باشد و نيز کودکان از نظر سنی و 
جنسی شبيه هم باشند، می توان این رفتار 
را عــادي و طبيعي تلقی کرد. همان طور 
که گفته شد، هدف از آموزش جنسی این 
نيســت که عملکرد جنسی را به کودک 
یاد دهيم یا اتفاقــی را که افراد بزرگ تر 
تجربه می کنند بــه او تفهيم کنيم بلکه 
باید با توجه به ســن و جنسيت کودک، 
از رفتار جنســی اي که از خود بروز داده 
اســت، برای آموزش وي استفاده نمایيم. 
براي مثال، هنگامی که می خواهيد لباس 
عــوض کنيد و بچه کنجکاو اســت بدن 
لخت شــما را ببيند، آن هنگام است که 
باید حفظ حریم خصوصی را یاد بگيرد یا 
زمانی که از روی کنجکاوی جنسی بيش 
از حد متعــارف به برخی نقاط خصوصی 
بدن مادر خود دســت می زند، در اینجا 
نوع گفت وگوی مادر با کودک را و اینکه 
این گفت وگو چگونه انجام شود، والدین 
باید یاد بگيرند. همچنين اینكه در چنين 
موقعيتی چه بگویند و چگونه بگویند. در 
همين ســناریویی که توضيح داده شد، 

پدر یا مادر باید از موقعيت برای آموزش 
حریم خصوصی به کودک استفاده کنند. 
والدیــن در مواجهــه با چنيــن رفتاری 
ازکودک باید به او القا کنند که تو دستت 
را در حریم خصوصی من گذاشتی و بعد 
حریــم خصوصی را بدین صــورت برای 
کودک تشریح کنند که حریم خصوصی 
یعنــی جاهایــی از بدن کــه هيچ کس 
به جز خودت و در نهایــت مامان و بابا، 
آن هم اگر شــرایط خاصی پيش بياید، 
نباید به آن دســت بزنند. این نوع تعامل 
باعث می شــود کودک از همان کودکی 
یاد بگيرد که کســی اجازه ورود به حریم 
خصوصــی او را ندارد و او هم اجازه ندارد 
وارد حریــم خصوصی دیگران شــود. در 
ادامة آن گفت وشنود، مادر باید به آرامي 
دســت کودک را از جای قبلی بردارد و 
در قسمت دیگری از بدن ـ که جز حریم 
خصوصی مادر نيســتـ  بگذارد. این نوع 
رفتار عالوه بــر آموزش حریم خصوصی، 
روانی-عاطفی کودک  نيازهای  تأمين  به 
از راه تماس بدني و جسمی با مادر منجر 
می شود. یادمان باشد که تأمين نيازهای 
روانی-عاطفــی کــودک از طریــق ابزار 
محبــت کالمی و غير کالمــی به ویژه با 
رفتارهایی نظير در آغوش گرفتن، نوازش 
کردن و بوســيدن کودک توسط والدین 
به تکامل ابعاد روانی و جنســی او کمک 

زیادی می کند. 

مراقبت از کودکان
موضــوع دیگری که خانــم معصومی 
دربارة رفتارهای جنســی کودکان به آن 
اشاره کرد، این بود که رفتار جنسی عادي 
رفتاری اســت خوداکتشــافی و کودک 
خودش آن را درمی یابد و به دنبال درک 
احساسي خوشــایند از انجام این رفتار، 
کودک به تکرار آن ترغيب می شود. علت 
این ترغيب قصد و نيت و انگيزة جنسی 
شــبيه به آنچــه در بزرگســاالن اتفاق 
می افتد نيســت بلکه کــودک به تجربه 
متوجه می شود که اگر ناحية تناسلی اش 
را تحریک کند و یا آن را به جاي ســفت 
مثل زمين، تشک یا صندلی بمالد، حس 
خوب و توأم با لذتی را درک خواهد کرد. 

این رفتار بدون هيچ قصد و نيت قبلی و 
نه از نوع جنســی تکرار می شود و فرایند 
آن کاماًل خودبه خودی یا رفلکسوژنيک2 
اســت. کودک بدون آنکه بداند این کار 
ماهيت جنسی دارد، آن را انجام می دهد 
یــا تکرار می کنــد. این رفتــار منجر به 
انتقال پيغام های جنسی از پایين )ناحية 
تناســلی( به باال )مغز به عنوان مهم ترین 
ارگان جنســی و محــل درک لــذت( 
در کودک می شــود. بنابرایــن، مواجهة 
والدیــن با این گونــه صحنه های رفتاری 
کودکان نباید سبب قضاوت جنسی شود 
بلکه والدین با کســب دانــش در زمينة 
رفتار جنســی کودک، باید با استفاده از 
رفتارهــای جایگزین از تکــرار این گونه 

رفتارها پيشگيری کنند. 
به اعتقــاد این کارشــناس رفتارهای 
جنسی، نقش مراقبان کودک در تربيت 
جنســی اگر از والدین پررنگ تر نباشد، 
کم رنگ تر هم نيســت. وی ضمن اشاره 
بــه این موضوع گفت: »یــک کودک در 
باالترین حد باید توسط سه نفر مراقبت 
شود: پدر، مادر و نفر سومی که جایگزین 
والدین خواهد بود که معمواًل مربی مهد 
کودک اســت. مراقبت ازکودک توســط 
بيش از سه نفر در همة زمينه های تربيتی 
به ویژه تربيت جنسی مشکل آفرین خواهد 
بود.« دکتر معصومی با اشــاره به سبک 
زندگی امروزی خانواده ها تشــریح کرد: 
»کودک صبح در مهدکودک است، ساعت 
12 بــه بعد نزد مادربــزرگ، خاله، عمه، 
خانم همسایه و... اســت و تا به خانوادة 
اصلی خود برسد، چند دست می چرخد. 
این شرایط با اصول تربيت جنسی کودک 
در یک راستا نيست؛ زیرا برای آموزش و 
تربيت جنسی، والدین و یا مراقب کودک 
باید با هماهنگی قبلی به طرح سناریوهای 
آموزشی و تربيتی بپردازند و این سناریوها 
را در حضور کودک پياده کنند. از طرفی، 
حضور کــودک در فضاهــای مختلف و 
ارتباط و تعامل با افراد متفاوت هم از نظر 
ســنی و هم از نظرجنسی از جمله موارد 
مهم دیگر است. هم بازی شدن کودک با 
کودک دیگری که چند سال از او بزرگ تر 
است ممکن است منجر به بروز رفتارهای 
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جنسی 
پنهان و غيرمنطبق 
با ســن کودک شــود و لذا خطر آسيب 
جنســی را در کودک باال می برد.« خانم 
معصومــی درپایان بــه عوامل مخدوش 
کنندة تکامل ســالم جنسی درکودکان 
اشاره کرد و سابقة قربانی شدن جنسی در 
گذشته، محيط پرتنش و توأم با اضطراب 
خانوادگی، خشونت والدین عليه هم و یا 
عليه فرزند، وابستگی نامتعارف فرزند به 
والدین، رشــد کِم مهارت های اجتماعی 
)بچه هایــی که مدام از حضور در جمع و 
رفتارهای جمعی منع شده اند(، مواجهة 
کودک بــا فيلم ها، کليپ ها و صحنه های 
جنســی چه در فضای حقيقی و چه در 
فضای مجازی را از جملة مهم ترین عوامل 
خدشه به تکامل جنسی کودک دانست. 

او در پایان گفت: »متأسفانه در حال حاضر 
نه والدین زیربار مسئوليت تربيت و آموزش 
جنسی کودکان و نوجوانان ما می روند نه 
نظام آموزش وپروش ما. زیرا رویکرد غالب 
این اســت که این موضوع فطری اســت 
و بنابراین، تکامل جنســی بچه ها هم به 
فطرتشان واگذاشته شده است. این درحالی 
است که به دنبال رفتارهای مبتنی بر سعی 
و خطــا، احتمال بروز آســيب های زیادی 
وجود دارد. این تفکر در مدیریت رفتارهای 
جنســی در نسل های قبلی شاید به ظاهر 

موفق بوده است اما قطعًا برای 
نســل امروز با توجه به 
نقش وسایل ارتباط 
پاسخ گو  جمعی 
نخواهــد بود. 
 ، همچنيــن
باطلی  دور 
نيـــــز در 
زمينه  این 
والدین  بين 
و اوليـــــاي 
مهدكــــودك 
و مدرســـه برقرار 
که  گونه ای  به  است؛ 
والدین این مســئوليت را 
به دوش اولياي مهد و مدارس 
می اندازند و به عکس. حتی اگر اولياي 
مدرســه هم در این زمينه فعاليتی داشته 
باشند، به دليل نبود تعامل ميان والدین و 
مربيان و معلمان در زمينة محتوا و چگونگی 
اجرای چنين برنامه ای، تأثيرگذاری آن در 
خور توجه نخواهد بود. ایشان با تأکيد مجدد بر 
نقش خانواده و اوليا و مربيان، از مهدكودك ها 
و مدارس به عنوان دو رکن مستقيم و تأثيرگذار 
در زمينة سالمت جنسی کودکان و نوجوانان، 
نام برد و در این زمينه ما نيازمند برنامه ریزی 
مبتنی بر الگوهای فرهنگی و دینی و به عبارتی 
»بومی« برای کشورمان هستيم. استفاده از 
متخصصان و مشاوران متبحر در این زمينه 
گام مهمی در تأمين سالمت جنسی کودکان و 
نوجوانمان خواهد بود. باید بياموزیم که به جای 
رفتار های پليسی و سركشي دائمی و تعقيب 
و گریز با کودک و نوجــوان خود رفتارهای 
جنسی آن ها را بشناســيم، آن را بخشی از 
روند تکامل طبيعی تلقی کنيم و بكوشيم با 
درک بهتر رفتارهای جنسی، فرزندانمان را 
هدایت، مدیریت و جهت دهي کاناليزه کنيم و 
از این طریق آنان را در مسير زندگی جنسی 
ســالم قرار دهيم. دســتيابی به این اهداف 
جز با توانمندســازی والدین و اوليا و مربيان 
مهدكودك ها و مدارس از راه آشنا كردن آنان 
با اصول و مبانی و راهبرد های تربيت جنسی 

کودکان مسير نمی شود. 

پي نوشت ها
1. Sexuality
2. reflexogenik

تربیت جنسي باید از بدو 
تولد در برنامة مراقبتي كودك 
قرار گیرد و والدین یا مربیان 
مراكز پیش دبستاني باید 
دوره هاي آموزشي الزم را در 
این زمینه بگذرانند
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اشاره
یکی از توانایی های منحصربه فرد و خاص انسان نسبت به  سایر 
موجودات، نيروی تفکر و مســئوليت نشئت گرفته از آن است. 
چرا که به دليل برخورداری انسان از قدرت تفکر و نيروی اراده و 
تصميم گيری، مسئوليت انتخاب و عمل برعهدة او گذاشته شده 
اســت؛ با توجه به اینکه هر قدر  از نيروی تفکر بيشتر استفاده 
شــود، به همان ميزان احتمال موفقيت و پيشرفت نيز افزایش 
می یابد. از ایــن رو، مبحث تفکر از مباحث بنيــادی  در فرایند 

آموزش و توسعة واقعی و همه جانبه به شمار می آید.

كلیدواژه ها: آموزش تفكر، آموزش فلســفه، اعتمادبه نفس، 
همكاري

امروزه ِصرف انتقال معلومات و وا داشتن کودکان به حفظ آن ها 
در ذهن کودک خویش کافی نيست؛ چرا که آن ها باید بياموزند 
کــه به خوبی گوش دهند، فکر کنند، مباحث را تجزیه، تحليل و 
استدالل نمایند و در قضاوت هایشان به معيارهای صحيح توجه 
کننــد. آنان باید درک کنند که بــدون تقليد صرف  از دیگران، 
بهترین ها را انتخاب کنند. چنان که قرآن مجيد  نيز در سورة زمر 
می فرماید: »بشارت باد به بندگانی که سخنان را می شنوند و از 

بهترین آن ها پيروی می کنند«.
بنابراین، اگــر نيروی تفکر را در کــودکان به گونه ای مطلوب 
پرورش دهيم، قطعا" آیندة روشــنی در انتظار آن ها خواهد بود 
و به تبع آن، مشکالت جامعه تا حد قابل توجهی کاهش خواهد 
یافــت؛ چرا که کليد حل مشــکالت و مســائل، تفکر صحيح و 

منطقی است. 
از این رو، خانه و مراکز آموزشی پيش از دبستان و دورة دبستان 
باید زمينــه را فراهم کنند تا اســتعدادهای کــودک به تدریج 
شناسایی گردد به گونه ای که مفاهيم را بياموزد و برای بيان افکار، 
از آن ها اســتفاده کند؛ او باید بتواند مفاهيم را ترکيب و تنظيم 
کند و به تدریج بياموزد که برای حل مسئله یا مشکلی که با آن 
مواجه شده اســت، بيندیشد و در عين حال، از اندیشيدن لذت 

ببرد؛ زیرا روش تفکر فی نفسه تجربه ای از زندگانی است. 

فكر كردن از همان دورة كودكي آموخته مي شود و 
نقش محیط اطراف و مربیان را در آموزش آن نمي توان 

نادیده گرفت.

تفكر، قطعه ای گم شده از 
جورچین تعلیم وتربیت كودک

تفكر یكي ازضروریات زندگي بشر است كه از طرق مختلف، از 
جمله »آموزش فلسفه«، پرورش می یابد. 

به طور کلی، آموزش فلسفه به دو شکل صورت می گيرد:
1. انتقال اندیشه های فلسفی به یادگيرندگان؛

2. یاد دادن چگونه اندیشيدن. 
اگر فلسفه را به معنای فلسفيدن و تفکرکردن در نظر بگيریم، 

مفهوم صحيح آموزش فلسفه به کودک را درمی یابيم.
»آموزش فلســفه به  کودکان« به معنــای آموزش »نظریات 
فلسفی یا تاریخ فلســفه« به آنان نيست بلکه به معنای پرورش 
قــدرت تفکر و باال بــردن توانایی آن ها در بحث کردن اســت. 
کــودکان ذاتًا موجوداتــی متفکر، خالق و کاوشــگرند که باید 
اســتعدادهای بالقوه شان به خوبی شناسایی شود و پرورش یابد. 
مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان می دهد که دوران دانشگاه 
برای آموزش مهارت های ذهنی و استداللی افراد بسيار دیر است 

و باید این کار را از کودکی شروع کرد؛ 
اجرای برنامة آموزش فلســفه به کودک بر او تأثيراتی دارد؛ از 

جمله:
ـ رشد اعتمادبه نفس و خودباوری؛ 
ـ ایجاد روحية تعاون و همکاری؛ 

ـ ایجاد عالقه به ارتباط کالمی و غيرکالمی با گروه هم ساالن. 
از آنجا که انجام موفقيت آميز هر برنامه ای، مســتلزم تمهيداتی 
اســت، برای اجرای برنامة »پرورش تفکر« نيز ابزار گوناگونی الزم 
است که مربی با مهارت خاص خود، از آن ابزارها به عنوان زمينه ای 
برای برانگيختن تفکر کودکان بهره می برد و به این ترتيب، در شروع 
و ادامة بحث می کوشد از آن ها برای رسيدن به این هدف استفاده 
کند. جذاب ترین و در دسترس ترین ابزار برای این کار داستان های 
فکری هستند؛ چرا که داســتان فکری به راحتی می تواند کودک 
را جذب، و قدرت تخيل او را بارور ســازد. داستان فکری مناسب، 
هيجانات کودکان را برمی انگيزد و ســؤاالتی در ذهن پویای آنان 
ایجاد می کند که زمينه را برای پرســش و بحث فراهم می سازد. 
چنين داســتان هایی می توانند با ایجاد حس همدلی، مؤثرترین 
روش برای هدایت کودکان به ســمت هدف طرح مورد نظر یعنی 

»آموزش فلسفه به  کودک« باشند. 

دكتر ژیال عزیزي
دكتراي تخصصي علوم تربيتي

آموزشي 
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توجه داشته باشند:
٭ به کودک و حرف هایش احترام بگذارند.

٭ کودک ممکن است دربارة چيزی فکر کند که بزرگ ترها و 
متفکرانـ  که همة وقتشان را برای فکر کردن دربارة این چيزها 

صرف می کنند ـ کاماًل متوجه آن نباشند.
٭ باید به کودکان گــوش داد؛ زیرا آن ها گاهی مطالب واقعًا 
جالبی برای گفتن دارند و بزرگ تر ها را به چيزهایی راهنمایی 

می کنند که تا به حال به آن ها توجه  نکرده اند! 
نکتــه ای که مهم به نظر می رســد این اســت که اگر کودک 
حرف هــای عجيب وغریب و دور از ذهــن یا خنده دار )البته از 
نظر ما بزرگ تر هــا( می زند، باید در برخوردمان با او دقت الزم 

را داشته باشيم. 
متيوز معتقد اســت کــه مرز بين تفکر کودک و بزرگســال 
»تخيل« است. ما بزرگ ترها، شاید به دليل مشغله های زندگی، 
هميشه کمبود تخيل داریم؛ در حالی که اگر تخيل خود را کمی 
قوی تر کنيم، وقایع تلخ زندگی، قابل تحمل تر می شــوند. پس 
باید این کار را از کودکان بياموزیم. برای رسيدن به این منظور، 
کودکان فرصت بيشــتری دارند تا زندگی تخيلی خویش را 
توسعه دهند؛ درحالی که ما با جدا کردن دنيای خود از 
کودکان، اجازه نمی دهيم آن ها وارد دنيای ما شوند و 
طبيعتًا ما هم به دنيای آن ها وارد نمی شویم. ما در 
دنيای متفاوتی زندگی می کنيم و چندان توجهی 
به دنيای کودکان نداریم و این، اساسی ترین 

و بزرگ ترین اشکال کار ماست!
کتــاب  مقدمــة  در  فيشــر  رابــرت 
»داستان هایی برای فکر کردن« هدف 
را رشــد و توســعة فکر کردن، یاد 
گرفتن و مهارت هــای زبانی ذکر 
کرده و معتقد اســت داستان ها 
بهتریــن بســتر بــرای پرورش 
مهارت های یاد شــده هســتند. 
بر این اســاس،  داســتان هایی از 
فرهنگ های مختلف و ملل گوناگون 
جمع آوری شــده و مبنای برنامه های 
آموزشــی مــدارس ابتدایی قــرار گرفته 
است. ســپس  از هر داســتان دو مجموعه 
سؤال با عنوان »طرح بحث« استخراج شده 
است. مجموعة اول با عنوان »تفکر دربارة 
داستان« که سؤال هایی را مطرح می کند تا 
توجه کودکان را به ماجراهای مطرح شده 
در داســتان جلب کند و آن ها را به تفکر 
وا دارد. مجموعة دوم شــامل سؤال هایی 
با عنوان »تفکــر دربارة درون مایة اصلی 
داستان« است. موضوع اصلی داستان ها، 

پروفســور ليپمن طي ِپژوهش های خود به این نتيجه رسيد 
كه بسياري از دانش آموزان و حتي دانشجویان قدرت استدالل 
و داوري صحيح ندارند كه این خود نتيجة عدم آموزش تفكر و 

استدالل به آن ها در دوران كودكي است. 
در حال حاضر، مشــاهده می شــود که بســياری از نوجوانان 
وجوانــان ما با تفکر بيگانه اند. آن هــا گاه حرف هایی می زنند و 
رفتار هایی می کنند؛ بدون اینکه  قباًل در مورد آن ها اندیشــيده 
باشند. به همين دليل هم با مسائل یا مشکالتی مواجه می شوند. 
در مرحلة بعد نيز از حل مشــکالت به وجود آمده عاجزند و 
طبيعتًا دردســرهای عدیده ای دامنگيرشان می شود که گاهی 
دیگران را هم درگير می کنــد. همة این موارد به دورة کودکی 
آن ها مربوط می شود. پس از دوران کودکی، یعنی قبل از سنين 

ورود به دبستان، باید به این مسئلة مهم پرداخت. 
 ليپمن به همين دليل برنامة جدیدي با عنوان »آموزش فلسفه 
به كودكان«را با هدف بهبود تفكر و استدالل كودكان، طراحي 

كرد. 
او در ایــن برنامــه به داســتان توجه خاصي نشــان داده و 

داســتان هاي متعدد فلسفي نيز براي كودكان نوشته است. 
تحقيقات متعددي در زمينة تأثير آموزش فلسفه بر بهبود 
تفكر و استدالل كودكان انجام گرفته است كه تأثير این 
برنامه را کاماًل تأیيد مي كند. شــواهد به دســت آمده در 
بيش از پنجاه كشور، نشان داده است که آموختن فلسفه 

به رشــد مهارت هاي فكري و اســتدالل در كودكان 
كمك شایاني می کند. در كشور ما نيز باید به این 

مورد به طور ویژه توجه شــود. قطعًا برای رشد 
مهارت هاي فكري و اســتدالل در كودكان 
ایجاد نگرش و ارائة آموزش هاي مطلوب به 

مربيان ضروري است.
یــک روش خــوب می توانــد زمينة 
مناســبی برای پــرورش تفکر به وجود 
آورد؛ البتــه در صورتی که مربی ذهنی 

باز و فلسفی داشته باشد. در این صورت، 
حتی شــاید به برنامة درســی مدون هم 

نيازی نباشد؛ کافی است از مطالب موجود، به 
خوبی استفاده شود )البته این مربوط به زمانی 

است که مربيان کودک  به طور ویژه آموزش دیده 
باشند(.

بنابراین، باید درصــدد تغيير نگرش مربيان 
باشيم!

نقش مربی در این راستا بسيار مهم است 
و ایجــاد مهارت های فکری و اســتدالل با 

آموزش های خاص امکان پذیر می شود.
آری؛ مربيان باید بــه چند نکتة مهم 
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اشاره
دوران كودكــي سرشــار از عاطفــه و هيجاني 

اســت كه سرچشمة مكاشفة كودك مي شــود و اگر از طرف 
بزرگساالن درك شــود، خالقيت آغاز مي گردد و دریچه هاي 

روشنایي در ذهن و تجسم كودك گشوده مي شود.
آمــوزش یك طرفه هرگز ذهن و تخيالت كودك را آن چنان 
كه باید، وســعت نمي بخشد بلكه در ارتباطي زنده بين مربي 
و كــودك معنا پيدا مي كند و به نوآوري مي رســد. در چنين 
شرایط خالقي وظيفة مربي بســيار حائز اهميت است؛ چون 
اوســت كه با عشــق و عاطفه به قلب كودك راه مي یابد و با 
دانش و خالقيت توأم با نواندیشــي جهان كودك را هر لحظه 
نو مي كند و باعث مي شــود كه او نسبت به محيط پيرامونش 
احســاس ایمني كند، به ســرعت به قدرت هاي فعال برسد، 
ایده پردازي كند و با مشــاركت مربي، اید ه هایش را به مرحلة 
عمل برساند. با وجود او، كنجكاوي هاي كودك بروز مي كنند و 
حمایت مي شوند... اینجاست كه كودك دیگر احساس تنهایي 
نمي كند و متناسب با شرایط سني خود خوب مي بيند، دقيق 
مي شناسد و زیبا مي گوید. چراكه خود را یافته است و در این 
راستا، مربي مهربان و دانا تكيه گاه اوست؛ به كنجكاوي هایش 
اهميت مي دهد و كمك مي كند تا پاســخ هاي متعددي براي 

سؤاالتش بيابد.

كلیدواژه ها: خالقيت، كودكان، هنر، بازي

سال هاســت كه در بخش پيش دبســتاني با كودكان 4 تا 6 
ساله فعاليت دارم و در آموزش به كودكان، عشق و همدلي با 
آنان را هرگز فراموش نكرده ام. هر كودك براي من شخصيتي 
است كه زیباترین ذهن را مي تواند داشته باشد. سلطاني است 
كه بر شــانه هایم مي نشــيند تا دنيا را بهتر ببيند. در دنياي 
كودكان، تمام وجودم سرشــار از شــادي و لبخند مي شود و 

ذهنم براي هزاران بار آغازي نو پيدا مي كند.
در هر جلسه، قبل از هر كاري به چهره هایشان نگاه مي كنم 
و یك به یك ستاره هاي چشم هایشان را مي شمارم و با كالمي 
شــمرده و صدایي كه در شروع كالس رساتر است و در پایان 
خش دار مي شود حرف مي زنم؛ مثل یك بازیگر تئاتر در صحنة 

مواردی چون خشم، دوستی، آزادی، انصاف، زیبایی، تغيير، 
ترس و مرگ و... است.

بعد از طرح بحث ها، در ادامة هر داستان  تعدادی فعاليت  
تکميلی مطرح می شــود که محور آن ها پرورش خالقيت و 

قوة تخيل در کودکان است. 
به عقيدة رابرت فيشــر، هر داستان می تواند محرکی برای 
به فکر واداشــتن کودکان باشد؛ به شرط آنکه یک معلم یا 
مربی، دربارة آن )اعم از وقایع داستان یا مفاهيم مطرح شده 

در آن( سؤال هایی طرح کند. 
او معتقد اســت باید بــه کودکان یــاد بدهيم که خوب  
فکر کنند و این ميسر نمی شــود مگر با ارائه دادن کلمات 
و جمالت به آن ها، خوب گوش کردن به حرف هایشــان و 

انعکاس افکار آن ها به خودشان. 
بــه عقيدة وی در اثر آموزش نامناســب مربيان، کودکان 
هميشه منتظرند که پاسخ سؤاالتشان را از آنان بگيرند؛ در 
حالی که همين سؤاالتی که از مسائل برمی خيزند، شرایط 

را برای تفکر فراهم می کنند!

»فلسفه براي كودكان« عنواني ویژه براي برنامة 
درســي آموزش فلسفه ورزي به كودكان تا هجده 
ســال است. این برنامة درســي مانند هر برنامة 
درســي دیگر باید با نظام آموزش و تربیت معلم 
و فرهنگ كشــور هماهنگ شود تا بتواند اهداف 

آموزشي خود را دنبال كند.

افکار انســان مرحله به مرحله به پختگی می  رســد. 
سرعت رشــد و ارتقای افکار کودک از یک مرحله  به 
 مرحلة باالتر تابع اســتعداد فطــری و موقعيت های 
محيطی اســت که کودک در آن ها به سر می برد. 
به عبارتی، یک کودک ممکن اســت با وجود رشد 
جســمی خوب، به سبب نامســاعد بودن شرایط 
محيطی رشد فکری خوبی نداشته باشد و در مرحلة 
فکری پيشــين خویش باقی بماند یا رشد فکری او به 
آهســتگی صورت پذیرد. بنابراین، بســياری از افراد در 

جوامع مختلف هرگز به بلوغ فکری نمی رسند.
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كارگاه هنر خالق 
كالس 

براي  بازي مي كنم و 
تمركز بيشترشان كليدها را مي زنم تا 

چراغ ها خاموش و سپس روشن شوند. هر بار مطلبي نو، 
حسي نو و دریچه هایي تازه با خود به ارمغان مي آورم. كالس 
كودكان سرزمين پادشــاهي من است؛ پادشاهي كه با انرژي 
كودكان هر صبح جان مي یابد. بعد از پایان گفت و شنودهاي 
الزم، سكوت مي كنم تا این بار آن ها بگویند، بپرسند، انتخاب 
كنند، ایده پردازي كنند و ســپس بيافرینند. گاهي در فضاي 
بيرون از كالس، در طبيعت كار زیست محيطي انجام مي دهيم. 
براي مثال، پایيز كه آغاز مي شود، داستان النه سازي پرندگان 
را مي گویم. سپس وسایلي را كه از بازیافت ها جمع كرده ام، در 
اختيارشــان مي گذارم. النه ها را با اُپل هاي لباس، پوسته هاي 
نارگيــل، ظروف یك بار مصرف پنير، كاغذ مچاله شــده و یا 
كاموا و هر چيزي كه كودكان پيشــنهاد بدهند، مي سازیم و 
من نحوة چســب زدن و اســتفاده از ابزار مختلف را آموزش 
مي دهم و زماني كه كودك احســاس نياز كند، با او هم فكري 
و همراهي مي كنم. گاهي دســتيارش مي شــوم و چند لحظه 
كمكش مي كنم و خيلي زود عقب نشــيني مي كنم. النه ها كه 
ســاخته شــدند، داخل آن ها كمي ارزن، خرده برنج و گندم 
مي ریزند و هركس النه اش را آماده مي كند. به كمك من، آن 
را البه الي شــاخه ها مي گذارند و سپس روي مقوا طرح پرندة 
خود را مي كشــند و آن را رنگ و تزیيــن مي كنند. بعد، دور 
پرنده هاي روي مقوا را مي بریم و آن ها را جدا مي كنيم و روي 
درخت ها مي گذاریم. پس از ســاخت النه ها و پرندگان، همه 
دست هم را مي گيریم؛ دور درخت حلقه مي زنيم و »بشين و 

پاشو« و »بپر و بپر« بازي مي كنيم.
آشنایي كودك با درون بدن انسان هم جالب است و مي توان 
بــا ترفندهایي آن را براي كودك جذاب و به یادماندني كرد. 
براي این كار، مقواهاي رنگي را با چسب به هم وصل مي كنيم. 
یك صفحــة بزرگ مقوایي به انــدازة در كالس را روي ميز 

مي گذارم 
كــودكان  از  یكــي  و 

داوطلبانــه روي آن مي خوابــد. دو نفــر دیگر 
هركــدام از یك طــرف دور تا دور بدن كــودك خوابيده را 
روي مقوا مي كشند. پس از اتمام این خط كشي ها، گروه هاي 
دو یا ســه نفــره قســمت هاي مختلف بــدن را رنگ آميزي 
مي كنند و به جاي مفاصل زانو از درهاي پالســتيكي، براي 
مفصل هاي مچ دســت و پا و چشم ها از درهاي نوشابه، و به 
جاي دندان ها از قند اســتفاده مي كنند. شكل قلب را نقاشي 
مي كننــد؛ به جاي روده ها روبان هــاي رنگي و به جاي موها 
كاموا یا رشــته هایي از كاغذ كالژ مي كنند و جاي ناخن ها را 
ُنقل یا دكمه هاي كوچك مي گذارند. زماني كه كالژ ساختار 
بدن انسان تمام شــد، در اطراف آن تصاویري را كه دوست 
دارند به صورت گروهي با ماژیك یا پاســتيل شــمعي دور تا 
دور نقاشــي مي كنند. ســپس كار تمام شــده را با هم بلند 
مي كنيم و روي در كالس مي چســبانيم. آن گاه، از روبه رو به 
تابلو حيرت انگيزشــان مي نگرند و احساس قدرت و توانایي و 

كشف چيزهاي جدید مي كنند.
من در طول سال هاي تدریس خود به این نتيجه رسيده ام 
كــه بهترین و شــيرین ترین راه آموزش، اســتفاده از هنر و 
شــگردهاي هنري ســت؛ به خصوص در دورة پيش دبستاني؛ 
چون قواي حســي كودك فعال اســت و همچنين شناخت 
حســي دارد، ایــن كار برایــش لذت بخش مي شــود و در 
عمق ذهن او تا ســاليان دراز باقــي مي ماند. آموزش توأم با 
خالقيت هاي هنري، ارزش هــاي زندگي را نيز در بطن خود 
دارد؛ ارزش هایي مثل شادي، صلح، احترام به همنوع و صبر 

و شكيبایي.

فریماه تابعي
كارشناس هنر كودك و نوجوان
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اشاره
بخش  می دانیم،  کــه  همان طور 
مهمی از برنامة آموزشــی مربیان 
برای  کتاب خوانی  پیش دبســتانی 
کتاب  با  کودکان  اســت.  کودکان 
یاد  و  تقلیــد می كنند  می آموزند، 
و  قصه  و  ترانــه  دنیای  می گیرند. 
تصویر بخش مهمی از این کتاب ها 
اســت.  داده  اختصاص  به خود  را 
در این قســمت ســعی می کنیم 
کتاب هایــی را معرفــی کنیم که 
مخاطبان و کارشناسان بسیاری به 

آن ها توجه نشان داده اند.

پنهان می شویم، پیدایمان کن
دقيقًا درســت حدس زدید! این کتاب 
دربارة »قایم باشــک« است؛ بازی ای که 
بيشــتر بچه ها در سراسر دنيا با آن آشنا 
قایم باشــک  البته یک کتاب  هســتند. 
معمولی نيست. این کتاب کاماًل تصویري 
اســت و در آن کرگدن کوچولو چشــم 
می گذارد تا حيوانات بامزه قایم شــوند. 

کتاب می خواهد کودک را به همراهی با 
کرگدِن قصه تشویق کند. پس می توانيد 
به کمــک کودکتان صفحه به صفحه به 
دنبال حيوانات بگردید، آن ها را کشــف 

کنيد و بلند بلند بخندید.
این کتــاب را »خوزه آروئگو« تأليف و 
اگر خواستيد  تصویرگری کرده اســت. 
کتاب را پيدا کنيد، بدانيد که انتشارات 
کانون پرورش فکري آن را منتشر کرده 

است.

آ اول الفباست
بســياری از کتاب خوان هــا با اســم 
زریــن  »نورالدیــن 

آشــنا  کلک« 
هستند. استاد بيشتر عمر خود را صرف  
انيميشن  و ســاخت  کتاب  تصویرگری 
کرده اســت. این کتاب کم نظير ایشان 
برای آموزش الفبای فارســی اســت و 
می خواهد با ترانه و تصویر برای بچه های 
قبل از دبستان دنيای شادی بسازد. در 
هر صفحه از کتاب، بچه ها با یک حرف 
از حروف الفبا آشــنا می شوند و تصویر 

حيــوان بامزه ای را مشــاهده می کنند. 
اشــعار کتاب آهنگيــن و كلمه هاي آن 

درشت و واضح اند: 
خوب این کتاب ساده/ الفبا یادمون داد

به باغ وحشمون برد/ حيوونارو نشون داد
با شعر و با نقاشی/ تمامشونو جون داد
این کتاب را نشر نظر روانة بازار کرده 

است.

پیشنهاد  فیلم
مطمئنــًا شــما هم بــه ما حق 
روزها  این  بگوییــم  اگر  می دهید 
دنیای فیلم و کارتــون از افراد 2 
ساله تا 120 ساله را شامل می شود! 
برای  کردن  ایجاد  محدودیت  پس، 
گروه پیش دبستانی کمی سخت 
اســت ولی پیشنهادهای ما در 
راهنمایی  را  شــما  بخش،  این 
می کند که کجــای فیلم به درد 
به  باید  و چــرا  می خورد  بچه ها 
دنبال فیلم خــوب برای بچه های 

خوبمان باشیم.
در ضمن، قسمتی از این برنامه ها 
را می توانیــد از آپارات1، بارگیری 

کنید و ببینید.

آفتاب گردون
برنامــة »آفتاب گردون« که این روزها 
بــرای کــودکان توليد می شــود، یک 
ســروگردن باالتر از رقيبان آموزشی اش 
قرار گرفته است. ویژگی برنامه، موضوع 
آن اســت که دربارة مســائل مذهبی و 
مهم ترین  اســت.  ما مســلمانان  دینی 
دليل خوب بودن برنامــة آفتاب گردون، 

پیشنهادهای مناسب 

ویژة مربیان و خانواده

مجید کاظمی

معلم هنر متوسطه اول، قزوین
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ایدة نــو و جالبش در کنار اجرای خوب 
تلویزیونی آن است و در انتها یک مجری 
خوب و خوش خنده که اتفاقًا روحانی و 

بسيار محبوب است.
داســتان کلــی برنامه این اســت که 
»توتو« پرنده ای اســت که با خانواده اش 
روی منارة مســجد محلة آفتاب گردون 
النه دارد. او هــر روز به همراه بچه های 
این محلة برای بازی به بهشت کودکان 
می آیــد؛ جایــی که عمــوی روحانی و 
مهربان ما وقتی می خواهد برای به جای 
آوردن نماز به مســجد برود، هميشه از 

آنجا عبور می کند.
این برنامه صبح و ظهر از شبکة پویا در 

حال پخش است.

شهر موش های 2
کسانی که عاشق سينه چاک سينمای 
کودک هســتند، از »مرضيه برومند« به 
نيکــی و افتخار نــام می برند؛ قصه های 
تابه تا، خونه مادربزرگه و الی آخر. این بار 
مرضيه برومند نســخة شمارة دو »شهر 

موش ها« را ســاخته است. اما از کيفيت 
ســاخت چه بگویيم که هــم فيلم نامة 
دندان گير و قوی دارد و هم عروســک ها 
خيلــی خوب اند. هم دکــور فيلم جالب 
شــده و هــم فيلم بــرداری آن. خالصه 
اگــر قصد داریــد یک فيلم ســينمایی 
با کيفيــت و خوب به همــراه بچه های 
پيش دبستانی ببينيد، شهر موش های دو 
را از فروشگاه های فرهنگی تهيه کنيد و 

با عشق و لذت ببينيد.
فقط الزم به یادآوری است قسمت هایي 
از فيلــم که »اســمش رو نبر« در آن ها 
حضور دارد، مثل قسمت قبلی نفس گير 
شــده اســت! پس، حتمًا  کنــار بچه ها 

بنشينيد و از کنارشان تکان نخورید!

کلی  می خواهیم  این شــماره  از 
کتاب، فیلم، بازی و محصوالت خوب 
به شــما مخاطبان عزیز پیشنهاد 
است  ممکن  پیشنهادها  این  کنیم. 
بخواهید  یا  باشــد  جالب  برایتان 
دلبندتان  کــودک  بــرای  را  آن 

دانـــش آموزان  یــا 
برای  حتــی  و  عزیزتــان 

شــخصی تان  کنجکاوی  ارضای 
تهیه کنیــد. خواهش می کنیم بعد 
نگویید  پیشــنهادها،  خواندن  از 
کرد.  پیــدا  نمی شــود  را  این ها 
جوینده )همیشه( یابنده است. اگر 
نتوانستید آن ها را از فروشگاه های 
فرهنگی، کتاب فروشی ها و حتی به 
صورت اینترنتی تهیه کنید، بعد از 
خواندن فهرست چهار صفحه ای ما، 
آثاری  انتخاب  برای  کنجکاوی تان 

خوب برطرف می شود.

فارسی آموز ادبی
اگــر می خواهيــد بدانيد چــرا کتاب 
»فارسی آموز ادبی«، یک کار بسيار خوب 
دربارة ادبيات فارســی است باید بدانيد 
ایــن کتاب مجموعــه ای از مهارت های 
چهارگانة سواد شــامل شنيدن، گفتن، 
خواندن و نوشــتن است و سعی دارد با 
داســتان های کوتاه و بازی، مهارت های 
خواندنی و نوشتنی را در کودکان تقویت 
کند. این کتــاب در واقع یک مجموعة 
دوتایی شامل خواندن و کارورزی است 
کــه در آن شــخصيت بامــزه ای به نام 
»نخــودی« از داســتان ها و تجربه های 

زندگی اش حکایت ها دارد.
مؤلــف کتاب محمدهــادی محمدی 
است و نشر چيســتا آن را منتشر کرده 

است.

کتاب کار مربی کودک
ویژة مربیان و والدین

بســياری از همکاران مــا در آموزش 
آموزش  کــه  می دانند  پيش دبســتانی 
غيرمســتقيم به همراه بازی و شــادی 
در تربيت مناسب کودکان نقش مهمی 

بازی می کند.
در ایــن راه »تــوران ميرهــادی« را 
جماعــت بســياری می شناســند؛ پير 
آمــوزش و فرهنگ. ميرهــادی در این 
فعاليت هــای مختلف  نقــش  به  کتاب 
علمی، محيط زیستی و کارهای دستی 
کــودکان و انواع بازی هــا می پردازد و 
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فهرســتی از کارهای منتخــب را برای 
کودکان معرفی می کنــد. این کتاب را 

می توانيد از انتشارات آگاه تهيه کنيد.

تنسی تاکسیدو و چاملی
ویژة مربیان و والدین

کســانی که در دهة پنجاه و شصت به 
دنيا آمده اند، احتمــااًل ماجرای این دو 
حيوان بامزه و دوست داشــتنی را به یاد 
دارند. البته خيلی مهم نيست که متولد 
این سال ها باشيد تا طعم خوشبختی را 
بچشــيد! چون تلویزیون در حال پخش 
مجدد ایــن مجموعة خوب و آموزنده از 

شبکة پویاست. 
حاال شــما و فرزنــد دلبندتــان و یا 
کودک کنجکاوتان می توانيد با هم پای 
تلویزیون بنشينيد و از ماجراهای خوب 
و جالب این پنگوئن و شير دریایی لذت 

ببرید.
فقط لطــف کنيــد در انتهای هر 
قســمت از ایــن انيميشــن، دربارة 
موضوع و پيام آن با همدیگر گفت وگو 

کنيد؛ چون تنسی تاکسيدو و چاملی 
زندگی کســالت بار باغ وحش را دوست 

ندارند و دائم به فکر فرار از این وضعيت 
ناخوشایندند. 

در واقع، آن ها از شــما می خواهند که 
از کســالت و بيکاری به سمت ایده های 

تازه فرار کنيد.

پیشنهاد موسیقی
وجود ریتم و صدا در موســیقی 
باعث جذب کودکان و تمرکز آن ها 
در مفاهیم می شــود. همان طور که 
ریتم شــعر برای کــودکان جالب 
است، موســیقی خوب می تواند تا 
مدت ها در یاد آن هــا باقی بماند؛ 
مانند ترانه های مادرانه و الالیی ها. 
پیشنهاد موسیقی می خواهد آثاری 
را معرفی کند که در جهت رشــد 
مفاهیم آموزشــي و پرورشی گام 

برمی دارد.

بارون میاد جرجر
توليــدات موفق و ســرگرم کنندة  از 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
انيميشن خوب و با کيفيت »بارون مياد 

اســت.  جرجر« 

چرا این انيميشــن خوب و موفق را در 
قســمت موسيقی پيشــنهاد می کنيم؟ 
چون هم فال است و هم تماشا. تعجب 
نکنيد! هم انيميشن تماشا می کنيد، آن 
هم از نوع خوبش و هم موسيقی گوش 
می دهيد، باز هم از نوع خوب. موسيقی 
این کليپ 8 دقيقــه ای آن قدر خوب و 
جالب است که کودکان را وادار می کند 
چندیــن و چندبــار این اثــر خوب را 
ببينند. موسيقی این کار دست پخت دو 
موســيقی دان خوب کشورمان »عباس 
و  فتح اللهــی«  »اميــد  دبيردانــش«، 
کارگردان آن »مهين جواهریان« است.

»بــارون ميــاد جرجر« بــا محتوایی 
شــعرگونه و آهنگين روایتی ســاده از 
آداب و ســنن فرهنگ ایرانی و به ویژه 
مراسم عروسی را در قالب فرهنگ عامه 

به نمایش می گذارد.

سبزة ریزه میزه
بسياری از ما با صدای »حميد جبلی« 
آشنا هســتيم؛ صداپيشة شخصيت های 
محبوبی مانند کاله قرمزي و پســرخاله. 
البته استاد قبل از اینکه صداپيشه باشد، 
بازیگر اســت و در چندیــن کار خوب 
»دل شدگان«  »مادر«،  مانند  سينمایی 
بازی کــرده و دو فيلم ســينمایی هم 

ساخته است.
این بار حميد جبلی در نقش خواننده، 
آلبوم خوب و شــنيدنی ای را روانه بازار 
کــرده کــه ارزش خریــدن و چندبار 

شنيدن را دارد.
»سبزة ریزه ميزه« آلبومی استاندارد، 
شاد و خوب است که در آن سروده های 
شــاعر خــوب کشــورمان، مصطفــی 
رحماندوســت، با آهنگ سازی »مليحه 

سعيدی« ارائه شده است.

پیشنهاد برنامه
کافی است نگاهی به صفحه روی 
گوشــی تان بیندازیــد تا متوجه 
برنامه  ها چطور  شــوید دنیــای 
دلیل  اســت.  کرده  محاصره تان 
این مسئله فراگیری و دسترسی 
نرم افزارهای  و  اپ  به  آســان 
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می خواهیم  ما  حاال  است.  موبایلی 
میان  در  اســت  را خــوب  آنچه 
برنامه های موبایلی و تبلتی معرفی 

کنیم.

شکل ها
گــروه ســازندة بازی های آموزشــی 
اپليکيشــن  تازگی  به  »اینتلی جــوی« 
جالــب و آموزشــی را بــرای کودکان 
پيش دبستانی منتشر کرده که از قضای 
به طور  اســت.  رایگان  دانلودش  روزگار 
ســاده بگویيم مخاطبان ایــن نرم افزار 
می توانند شکل های مختلف را به وسيلة 

بازی های جذاب و آموزنده یاد بگيرند.
این بازی ها هم محيط گرافيکی خوب 
و قابل قبولــی دارند و هــم می توانند 
در مدل هــای مختلــف قــرار بگيرند؛ 
مثاًل شــکل دایره در بشــقاب یا شکل 
برش خــوردة ميوه هــا. خالصــه، گروه 
ســازنده عنوان »کودکان شکل ها را یاد 
می گيرند«2 را روی برنامه گذاشته اند و 
انتظار دارنــد در صورت موفقيت برنامه 
دست به تهية نرم افزارهای بعدی بزنند.

سنتور
ویژة مربیان و والدین

حتمًا تاکنــون با نرم افزارهای خارجی 
و خوبی آشــنا شــده اید که به شما این 
امکان را می دهد پيانو بزنيد و یا ملودی 
توليد کنيد. ولی همان طور که می دانيد، 
متأسفانه برنامه های ایرانی در این زمينه 

فضای رشد چندانی نداشته اند. 
از جمله کارهای خوبی که این روزها 
بسيار دست به دســت می شود، برنامه 
سنتور اســت که هم به یک ساز کامالً  
ایرانی پرداخته و هم به شــکل علمی از 
روی دست استادان ایرانی برداشته شده 

است. 
امکانات  نرم افــزار  ایــن  در ضمــن، 
قابــل توجهی دارد که هــر مخاطبی را 
ســاعت ها مشــغول می کند؛ مثاًل شما 
می سازید،  که  را  ملودی هایی  می توانيد 
نت نویسی و یا ضبط کنيد. برای دریافت 
ایــن نرم افزار به بازار مراجعه و آن را به 

صورت رایگان بارگيری )دانلود( کنيد.

پیشنهاد بازی
برای بچه هــا هیچ چیز جدی تر از 
بازی نیســت. شاید به همین دلیل 
اســت که بســیاری معتقدند که 
می توانیم مفاهیــم بزرگ و عمیق 
با بازی های ســاده و جذاب به  را 
کودکانمان آمــوزش دهیم. دراین 
بخش، به محصوالتی می پردازیم که 
برای شاد کردن کودکان تولید شده 

است.
توجه داشــته باشــیم که تهیة 
بازی های این بخش ممکن اســت 
به راحتی امکان نداشته باشد ولی 
با  را  تهیه می تواند شما  در صورت 

دنیای شاد بازی ها آشنا کند.

ساعت شکلی
ویژگی ســاعت شــکلی این است که 
اعــدادی درشــت و رنگ هایی شــاد و 
قابليتی آموزشــی و جذاب دارد. شاید 
به همين دالیل اســت که مخاطبان این 
بازی از آن راضی و خشنودند. عقربه های 
ســاعت امکان حرکت راحت را به شما 
می دهد. هر کدام از اعداد به یک شــکل 
طراحی شــده اند و شــما این امکان را 
دارید که شماره ها را بردارید و شمردن 
را بــه کودک یاد دهيد. عــالوه بر همة 
این هــا، هرکدام از اعــداد به یک رنگ 
درآمده اند و در کل، این ساعت می تواند 
وقت زیادی را از شما و کودک دلبندتان 
بگيرد. قطر این ساعت 23 سانتی متر و 
ارتفاع آن 7 ســانتی متر است. اگر کمی 
حوصله داشته باشيد می توانيد آن را در 
اسباب بازی فروشــی ها پيدا کنيد و یا از 

طریق اینترنت آن را سفارش دهيد.

کیک زادروز
بی شــک همة بچه ها جشــن تولد را 
تجربه کرده اند ولــی تنها چيزی که در 
این جشــن تجربه نمی شود، برش زدن 
کيک تولــد موردنظر اســت. این بازی 
توليد شده اســت تا بچه ها بتوانند این 

تجربه را انجام دهند.
بی خطر  زادروز یک چاقــوی  کيــک 
و تعدادی شــمع دارد که از این طریق 

کــودکــــان 
ضمــن  می تواننــــد 

بـــرش زدن کيــک، با عمل 
تقسيم کردن به صورت عملی آشنا 

شوند.
قطر این کيک 24 سانتی متر و جنسش 
از چوب اســت و کاماًل اندازة انگشــتان 

کوچک و ذهن پویای بچه هاست.

جوجه لر
بدون شــک یک اثر به یادماندنی آن 
هم به زبــان ترکی اســت و مخاطبان 
بی شــمار ترک زبان می تواننــد با تهية 
پيش دبســتانی ها  برای کودکان در  آن 

لحظات شادی را تجربه کنند.
ـر« محصــول زحمــات  لـَ »جوجــه 
»غالمرضــا ميــرزاده« و همکارانش در 
مؤسسة »ندای ایماژ« تبریز است. آن ها 
در این اثر سعی کرده اند کاری استاندارد 
و خــوب روانة فضای فرهنگی کشــور 

کنند.
به همراه این آلبوم دفتر نت آهنگ ها 
نيز منتشــر شــده و در فروشــگاه های 
فرهنگی در دسترس عالقه مندان است.

از این گوشه تا اون گوشه
به قول »ساسان فاطمی«، پژوهشگر و 
کارشناس موسيقی، این روزها با ترویج 

موسيقی ُارف، گوش شنونده های کم سن 
و سال به موســيقی غربی عادت کرده 
و این باعث شــده اســت که مخاطبان 
ایرانی، موسيقی ایرانی را به شکل غریبه 
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و ناشــناس ببينند. مهم ترین دليل این 
مسئله این اســت که در این زمينه کار 

خوب، کم شده است.
»از این گوشــه تــا اون گوشــه« به 
سعی  حکيم الهی«  »ليال  آهنگ ســازی 
دارد موسيقی ســنتی و ایرانی، مناسب 
با گوش کــودکان و بچه های عالقه مند 

ارائه دهد.
در واقــع، اجرای خــوب و قابل قبول 
موسيقی ســنتی، فضای شــاد و اشعار 
خوب این مجموعه، قسمت مثبت و قابل 

توجه این آلبوم موسيقی است.

جورکردن حیوانات
برنامه جور کــردن حيوانات، نرم افزاری 
خــوب بــرای تقویــت دقــت، توجه و 
تمرکــز در کــودکان اســت. در ایــن 
یک  ناقص  )پــازل(  جورچين  برنامــه، 
حيــوان با تصویرســازی جــذاب ارائه 
 می شــود و از کــودک می خواهــد بــا 
مقایســه کردن و صرف وقت کافی نيمة 

دیگر جورچين را بسازد.
به گفتــة ســازندگان ایــن نرم افزار، 
جورکــردن حيوانــات فقط یــک بازی 
نيســت بلکه فضایی برای یادگيری اسم 
حيوانات و داشــتن یک باغ وحش جالب 

برای بچه هاست.
نکتــة جالب اینکه بارگيــری نرم افزار 
مجانی اســت و قرار اســت کودکان را 

حسابی مشغول خودش کند. 

بچه ها الفبا
موبایلی  نرم افــزار  یک  الفبا«  »بچه ها 
وطنی با کيفيت و مناســب اســت که 
قصد دارد به کودکان پيش دبســتانی و 
اول ابتدایــی الفبا را آموزش دهد. پس، 
شــما مربيان عزیز، اگر فکــر می کنيد  
آموزش هایتان در کالس کافی نيســت 
می توانيــد اوليا را تشــویق کنيد تا این 

نرم افــزار را روی گوشی هایشــان نصب 
کننــد. ایــن َاپ را گــروه نرم افــزاری 
»آرميک«، متشــکل از افرادی جوان و 
پرانگيــزه در زمينه های برنامه نویســی، 
گرافيک، ســاخت انيميشن و دوبالژ در 
استان گيالن ساخته و هدف آن آموزش 
الفبای فارســی به صورت جامع در قالب 
انيميشــن و بازی و سرگرمی به صورت 
تعاملی با کودک و همچنين تمرین های 
مختلــف جهــت ایجــاد مهارت هــای 
بيشتر در کودکان ســنين 4 تا 8 سال 
)مهدکودک ـ آمادگی ـ پيش دبستانی ـ 
دبستان( است. این نسخه  دارای دو شکل 
آزمایشی و نســخة پولی است. مطمئن 
هســتيم اگر از برنامه راضی باشــيد از 
طراحان وطنی حمایت می کنيد و آن را 

می خرید.

مدرسه طبیعت نوج3
ویژة مربیان و والدین

این روزها بســياری از دست اندرکاران 
طبيعت گــرا  مــدارس  پيش دبســتانی 
تأســيس کرده اند. این کار چند مزیت 
بزرگ دارد؛ یکی اینکه باعث می شــود 
بيشــتری  عالقة  بــه طبيعــت  بچه ها 
پيداکننــد و یا بــازی در ِگل و در بين 
درختــان را درک کننــد. دیگر آنکه به 
کودکان یــاد می دهد چطور چادر بزنند 
و یــا تخم مرغ جمــع آوری کنند وهزار 
کار دیگر که در شــهرها نمی شود آن را 

فهميد.
از قضــا، مدرســه  ای کــه می خواهيم 
معرفــی کنيم در شــهر بــزرگ تهران 
نــوج در  نيســت!  مدرســة طبيعــت 
و  تأسيس شده  مازندران  شــاليزارهای 
در آن کودکان یاد می گيرند نشای برنج 
چگونه زده می شود، بچة بز چگونه شير 
می خــورد یا حتی تجربة گزیدگی زنبور 

را خواهند داشت!

دوی سه پا
پيشــنهاد آخرمان یــک بازی واقعی 
واقعی اســت. در این بــازی، یک پای 
یک کــودک را به پای کــودک دیگر 
می بندیــد. حاال باید هر جفت کودکان 
مســافتی را بدونــد. هرچــه کودکان 
ســریع تر بدوند و مسافت را از رقيبان 

برنده اند. زودتر طی کنند، 
اگــر بچه ها در بازی زميــن بخورند 
اهميتــی ندارد بلکه باید ســعی کنند 
دوباره بایستند و ادامه دهند. این بازی 
که اتفاقًا فقط مخصوص بچه ها نيســت 
و شــما بزرگ ترها هم می توانيد آن را 
انجام دهيد، چنــد نکتة مهم دارد. در 
این بازی دو شخص می آموزند که باید 
با تک روی  با یکدیگر همکاری کنند و 
بــه نتيجه نخواهند رســيد. در ضمن، 
باید ســعی کنند حرکــت ابداع کنند؛ 
مثاًل به صــورت لی لی برونــد. بچه ها 
باید تعادل خودشــان را حفظ کنند و 
ســعی کنند ضمن درک تفاوت خود با 
دیگران به تفاهــم و همکاری هم فکر 

کنند.

این صفحه  پیشنهادی که در  هر 
می بینیــد حاصل جســت وجو و 
پرســش از کارشناسان و مربیانی 
است که سال های بسیار در حوزة 
فعالیت  به  مشغول  پیش دبستانی 
هستند. پس شــما هم می توانید 
مجله  به  را  خوبتان  پیشنهادهاي 
به  تا  نمایید  ارسال  پیش دبستاني 

نام خودتان معرفی گردد.

پی نوشت ها
1. www.aparat.com
2. Kids Learn Shapes

3. مدرسه طبيعت واقع در شاليزارهای مازندران
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عنوان: برنامة آموزش خالق براي پيش دبستان 2
نویسندگان: داین تربسترداج، لوراج. كولكر و كيت هرومن

 مترجمان: دكتــر فرخ لقــا رئيس دانا، مصطفــي كریمي، 
دكتر فریده ترابي ميالني، جمشيد هادیان و سيروس حدوت

ناشر: انتشارات خجسته )تلفن: 021-66460283(
سال انتشار: 1393

تعداد صفحات: 340
قیمت دورة دوجلدي: 65000 تومان

مجلد دوم این كتاب با بخش دوم كه حاوي فصول ششــم تا 
شانزدهم است، آغاز مي شود. عناوین هر یك از فصول به گونه اي 
چينش شده اند كه ارتباط بازي با اهداف برنامه آموزشي براي 

كودكان را حفظ كرده است.
وجود تصاویر و نيز جداول و نمودارها به روشن سازي پاره اي 
از مطالب كمك كرده اســت. نمونه آن در فصل ششم با عنوان 
بازي با آجرك ها توانســته با مربيان در اجرا ارتباط مناســبي 

برقرار كند.
 در فصل 7 با عنوان بازي هاي نمایشــي، بر رشــد ســالم و 
یادگيري كودكان طي ســال هاي پيش از مدرســه از راه بازي 
نمایشــي تأكيد دارد. ضمن بررســي اهداف در مــورد ایجاد 
محيطي مناســب براي بازي نمایشــي، انتخاب و ارائه وسایل 
بازي، و آنچه كودكان در بخش بازي هاي نمایشي یاد مي گيرند 
مطالــب ســاده اي دارد. نقش معلــم در این نــوع بازي هاي 
وانمودســازي و چگونگي مشــاركت كودكان مورد توجه قرار 
گرفته و پيشنهادهایي نيز براي برانگيختن كودكان به بازي هاي 

نمایشي توصيه شده است.
 در فصل 8 با عنوان اسباب بازي و بازي هاي با قاعده بر ایجاد 
محيطي مناسب براي اسباب بازي ها تأكيد شده و انواع بازي هاي 
با قاعده و نمونه ها مورد بحث قرار گرفته اســت. نكته مهم این 
است كه مالك هایي براي انتخاب اسباب بازي ها و بازي هاي با 
قاعده نيز گنجانيده شده است. شيوه چنيش مطالب به همراه 

عكس و جداول در این فصل نيز جالب است.

دكتر فرخنده مفیدي

 فصل نهم بــا عنوان هنر ابتدا بــه چگونگي نقش هنر در 
تقویت رشد كودكان پرداخته است.

در این فصل نيز محيط مناســب براي خلق هنر، وسایل و 
لوازم براي انواع كارهاي هنري از جمله نقاشي و رنگ آميزي، 
قالب گيري مواد و خمير بــازي و غيره با ذكر نمونه مطالبي 

آمده است.
فصل دهم تا شــانزدهم نيز همانند سایر فصولي كه بدان ها 
اشاره شــد داراي مشخصاتي چون موارد زیر است. در ضمن 
عناوین به ترتيب كتابخانه، اكتشــاف، شــن و ماســه و آب، 
موسيقي و حركات موزون، آشپزي، رایانه ها و سرانجام فضاي 

باز مي باشند.
1. ذكر اهداف

2. بررسي وسایل و مواد
3. چينش فضا و ذكر نمونه ها

4. نقش معلم و پيشنهادها
5. همراهي تصاویر و جداول شفافيت ساز مطالب

این كتاب حاوي ســؤاالت و پوشــش دهي پاسخ ها در حد 
امكان، واژه نامه انگليسي ـ فارسي و فارسي ـ انگليسي است.

كتاب از یكدســتي و رواني نوشتار برخوردار است و مطالعه 
آن را به مربيان و عالقه مندان و پژوهشــگران كار با كودكان 
توصيه مي نمایيم و براي مترجمان نيز آرزوي موفقيت بيشتر 

داریم.



 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صنـدوق پستی  امور مشتركین: 11155/4979
021  تلفن  بازرگاني:  88867308ـ 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجالت  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  میزان تحصیالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستی:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فیش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 
   اگر قبالً مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، 
به دو روش زیر،  آزمایش كد 395 در وجه شركت افست،  شعبة سه راه 

مشترك مجله شوید: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشانی:  www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛ 
2. ارسال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشی 

یا از طریق دورنگار به شمارة 88490233 لطفاً كپی فیش را نزد خود نگه  دارید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 با مجله های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماه نامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  كارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله هاي بزرگسال تخصصي:

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربيت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فيزیك 
 رشــد آموزش شــيمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مدیریت مدرسه

 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانی 

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

مجله های دانش آموزی 
به صورت ماه نامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هاي بزرگسال عمومي

ریاضی
متوسطه دوم




