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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
شركت افست

ماه نامه ی آموز شی، تحلیلی و اطالع رسانی برای آموزگاران دبستان، دانشجویان دانشگاه 4
فرهنگیان و کارشناسان آموزشی
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 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
 مقاله هایی كه برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط 
باشند و نباید قباًل در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی داشته باشد و 
متن اصلی نیز همراه آن  ها باشد. چنانچه مقاله را خالصه می كنید، این موضوع را قید بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، بر 
یك روی كاغذ و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله ها می توانند با نرم افزار word و  روی CD و یا از طریق پیام نگار مجله 
ارسال شوند.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت الزم مبذول 
شود.  محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.  مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدف ها و 
پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود .  كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلید واژه ها( از متن استخراج و روی صفحه ای جداگانه 
نوشته شوند.  مقاله  باید دارای تیتر اصلی، تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی نامه ی كوتاهی از نویسنده یا 

مترجم، عناوین و آثار وی پیوست شود.  
 الزم به ذكر است مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  مقاالت دریافتی بازگردانده 

نمی شود.  آرای مندرج در مقاله ضرورتًا مبین رأی و نظر  مسئوالن مجله نیست.
 عالوه بر این نکات، ضروری است به نکات مهم تری كه در صفحه ی 47 درج شده، توجه فرمایيد.

سرمقالهــ  تغيير بنيادي در بنياد اصلي /  2

ـ 4 تقويم ماه ـ 
ـ مديريت ارتباط در كالس درس/ نوشته ِجني مك ِكي/ترجمه: حبيب يوسف زاده / 6 كت جادويي معلمـ 

ـ كتاب هاي الكترونيك در مدارس ابتدايي / ترجمه:  دكتر نيره شاه محمدي / 9  يادداشتـ 
ـ  رياضي/گسترش مفاهيم تفكر جبري در رياضيات ابتدايي/ سپيده چمن آرا/ 10 برنامه ي درسيـ 

       تربيت بدني/معرفي بسته ي آموزشي تربيت بدني در دوره ي ابتدايي / دكتر محسن حالجي،           
                                 طيبه ارشاد/ 14

ـ  ايمني و پيشگيري از آسيب در ورزش/ دكتر محسن وحداني/ 16 سالمتـ 
ـ  به من رأي بديد! /کبری محمودی/ 18 تجربه ی مادرانه ـ 

ـ  كار معلم، َبرَهم زدن اقناع است/ نصراهلل دادار/ 20 گفت وگو ـ 
راهبردهاي تقويت مهارت هاي فراشناختي در فراگيرندگان/ محسن خاورزاده/ 26 ـ  نوشتارـ 

  دام رقابت و آسيب هاي آن در دوره ي ابتدايي/ سيد روح اهلل پناهنده، تهمينه افراشته/ 31
آموزش مهارت هاي زندگي با هوش هاي چندگانه؛ فرهنگ صلح/ بهرام قاسمي نژاد/38                

ـ  از آموزش براي همه تا توسعه ي كيفيت آموزش وپرورش/ مرضيه كهندل/ 28 آموزش چند پايه ـ 
ـ  اقدام پژوهي راهي براي بالندگي / دكتر صغري ملكي/ 34 گزارش ـ 
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 الهام فراستي

سرمقاله

انديشه ي معلمي

 علیرضا متولی

کسی 
که شهامت 

آموختن دارد، 
هرگز از یاد گرفتن 

دست نمی کشد.

 اين روزها از تغيير بســيار ســخن می گوييم و اين واژه را بســيار می شنويم؛ 
از تغيير کتاب های درســی گرفته تا تغيير نظام آموزشــی تا تغيير در طرح های 
کيفيت بخشــی به فرايند آموزش. اين تغييرات در ســال های اخير بسيار شتاب 

گرفته اند و ممکن است عده ای آن ها را شتابزده تلقی کنند.
هر نوع تغييری لزومًا رو به اصالح نيســت. بســياری از تغييرات مشمول فرايند 
آزمايش و خطا می شوند. به تجربه دريافته ايم، کمتر به آزمايش و اصالح رسيده ايم 

و بيشتر به خطا رفته ايم. چرا اين اتفاق می افتد؟
برای اينکه حل مسئله را از همان جايی شروع می کنيم که در آن گرفتار آمده ايم. 
مســئله ی آموزش وپرورش ما چيســت که هر چه جلوتــر می رويم، تالش های 
صادقانه ی دســت اندرکاران تغيير هم پاســخگوی حل آن ها نيست يا هر راه حل 

تازه ای، پس از مدتی مسائل تازه تری به وجود می آورد.
به نظر می رسد نکته ی فراموش شده ای در ميان باشد. آنچه مغفول باقی می ماند، 

آموزش گيرنده  و  آموزش دهنــده  عامل 
اســت. ما معمواًل به تغييــر در برنامه ها 
می انديشيم، اما تغيير در آموزش دهنده 

و آموزش گيرنده را ناديده می گيريم.
ما با اصالحات و تغييــرات می خواهيم 
زندگی نــو و متفاوتی خلق کنيم، غافل 
از اينکه برای داشتن زندگی متفاوت بايد 

به شخص متفاوتی تبديل شويم.
برای اينکه دنيــای بيرون خود را تغيير 
بدهيــم، بايد دنيای درونمــان را تغيير 
بدهيم. در خانــواده ی آموزش وپرورش، 
دائم بنا و قوانيــن زندگی خانه را تغيير 
می دهيم، اما اصل را بر اين نمی گذاريم 
که بايد ســاکنان خانــه تغيير کنند. ما 
از ســاکنان خانه می خواهيم از قوانينی 
که تغييريافته اند آگاهی داشــته باشند 
و آن هــا را اجرا کنند. امــا توان درونی 
اعضای خانواده را برای اين تغيير، تغيير 

تغییر بنیادي در بنیاد اصلي
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تأثیری 
که معلم 

خوب می گذارد، 
هرگز فراموش 

نمی شود.

معلم 
خوب، عاشق یاد 

دادن است و معلم 
ماهر عاشق 
یاد گرفتن.

معلم 
خوب می تواند 

همه چیز را بیاموزد، 
حتی چیزهایی که 
خودش نمی تواند 

انجام دهد. 
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نداده ايم. تغيير مهمــی که بايد صورت 
بگيرد و مــا معمواًل زير بــار اين تغيير 
نمی رويم، اين است که نگاه ما به کودک 

و کودکی بايد تغيير کند. 
معلم بايد تغيير کند و اين تغييرات فقط 
منطبق شــدن با فضا و شرايط روز دنيا 
نيست، بلکه بازگشــتی اصولی و عميق 
به درون، منطبق بــر فطرت و طبيعت 
انسانی است. البه الي واژه ها و سطرهاي 
تحول بنيــادي نظــام آموزش و  پرورش  
به اين نكته توجه قابل ستايشــي شده 
اســت، ليكن توجه به موضــوع اصلي 
آموزش وپــرورش، يعني عامل انســاني 
)كــودك و معلم(، البــه الي طرح ها و 
برنامه ها به فراموشــي سپرده مي شود. 
توصيــه می کنم گفتگوی مــا با دکتر 
عبدالعظیم کریمی را با دقت، تأمل و 

تعمق بيشتری مطالعه کنيد.
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من 
یاد گرفته ام بیشتر 
از اینکه معلم خوبي 

باشم، دانش آموز بهتری 
باشم و به درس هایی که از 
دانش آموزانم یاد می گیرم 

احترام بگذارم. 
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تقويم ماه
طاهره خردور

 در صفحــه ي تقويم ماه تالش مي كنيم بعضي از مناســبت ها را زير ذره بين ببريم تا 
ببينيم كدام موقعيت يادگيري يا آموزشي را مي توانيم از آن استخراج كنيم. گراميداشت 
مناسبت ها مي تواند هويت شخصي، ملي و ديني دانش آموزان را شكل بدهد و آن ها را در 
جريان چگونگي بعضي شغل ها و مناسبت ها قرار بدهد. آموزگاران عزيز مي توانند با رجوع 
به نشريات رشــد دانش آموزي و جلب توجه دانش آموزان به صفحه ي تقويم، موقعيت 
يادگيري بيشتري براي آن ها  فراهم كنند. از خوانندگان گرامي درخواست داريم براي 
پربار شدن اين صفحه تجربه ها و پيشنهاد هاي خود را در قالب ارائه شده در اين صفحه 

براي ما ارسال كنند تا به نام خودشان چاپ شود. 

20 دي

روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبیعي5 دي

والدت حضرت عیسي مسیح)ع(4 دي
ميرزا تقي خــان فراهانــي، ملقب به اميركبيــر، صدراعظم 

ناصرالدين شاه قاجار بود.

1 آگاهــي از زندگــي امیرکبیر و افــکار او  و 

ســالروز زلزله ي بم  در 5 دي ماه 1382 روز »ايمنــي در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياي طبيعي« نام گذاري 
شده است.

1 بیان چیستي و چرایي وقوع زلزله.
2 شناخت و آگاهي دادن به دانش آموزان درباره ي زلزله، به عنوان یکي از 

بالیاي طبیعي و باال بردن سطح آگاهي به منظور کاهش اثرات و خسارات احتمالي 
ناشي از بالیاي طبیعي.

1 شناخت پیامبري رسالت مدار که کتاب آسماني »انجیل« را آورد.
2 آگاهي از زندگي حضرت عیسي)ع( و شناخت مادرش حضرت مریم)س( و 

داستان هاي زندگي  ایشان.
3 اطالعاتي درباره ي دو تقویم میالدي و شمسي و تفاوت آن ها.

4 آغاز سال نوي مسیحي و جشن مسیحیان در این روز.
5 توضیح موضوع زنده بودن و به معراج رفتن حضرت عیسي)ع( ازدیدگاه 

قرآن.

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

6 دي، مصادف با 6 ربیع الثاني

1 شرح شیوه ي زندگي ایشان و 
چگونگي مبارزات این امام. 

2 عشق ورزي به ائمه ي اطهار و 
زندگي آن ها را سرلوحه قرار دادن.

3 شرحي از حرم مطهر آن حضرت که 
در سامرا عراق قرار دارد و زیارتگاه 

شیعیان جهان است.

4 گفت  وگو درباره ي امام دوازدهم 
و چگونگي و چرایي غیبت ایشان که 

فرزند امام حسن عسکري)ع( هستند . 

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي
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شهادت امیركبیر

تبعیدش به کاشان و نحوه ي شهادت ایشان با امضاي شاه قاجار.
2 گرامیداشت یاد و خاطره ي ایشان و بزرگ نگه  داشتن یاد بزرگان وطن.

3 شناخت یکي از بهترین وزیران ایران.
4 شرح تأسیس مدرسه ي دارالفنون و روزنامه ي وقایع اتفاقیه به خاطر اعتقاد او 

به ضرورت انجام کار فرهنگي براي توسعه ي کشور.

شهادت امام حسن عسكري)ع(

19 دي

17 دي

قیام مردم قم در سال 1356

سالروز اجراي طرح استعماري حذف حجاب به دست رضاخان

در اين روز به رهبري روحانيت، مردم قم عليه رژيم شاه قيام كردند و نظاميان آن ها را به خاك و خون كشيدند.
1 این قیام در اعتراض به درگذشت مشکوك فرزند امام خمیني )ره( بود که به 

شروع اعتراض هاي مردمي منجر و در نهایت به پیروزي انقالب اسالمي تبدیل شد. 

1 شرح نمونه هاي غربزدگي شاه اول پهلوي.
2 اشاره به کشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد به خاطر داشتن حجاب.

3 موفق نبودن این فرمان به دلیل اعتقادات مذهبي  مردم ایران.

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

وفات حضرت معصومه)س(8 دي، مصادف با 10 ربیع الثاني

1 شرح ساده زیستي و مراتب علمي 
ایشان

2 تعریف داستاني از زندگي ایشان.
3  شناخت و معرفي حرم مطهر حضرت 

معصومه)س( در شهر قم، به عنوان 
زیارتگاه مسلمانان.

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

روز بصیرت و میثاق با واليت9دي

فرار محمدرضا پهلوي26 دي

1 تعریف حماسه ي 9 دي ماه بر 
این مبنا که مردم حافظ اصلي دین و 

میهن خود هستند و هر جا الزم باشد 
به میدان مي آیند.

2 گفت وگو درباره ي مفهوم واقعي 
بصیرت و میثاق با رهبري

در اين روز محمدرضا پهلوي آخرين پادشاه نظام 
سلطنتي ايران، به دليل ترس از مبارزات انقالبي مردم 
ايران، به رهبري امام خميني )ره(، از ايران خارج شد.

1 بازگویي علت فرار شاه معدوم 
از ایران

2 آگاهي از زمان پایان سلطنت 
و آغاز پیروزي انقالب اسالمي به 

رهبري امام خمیني)ره(

3 شرح چگونگي مبارزات مردم ایران 
و اتحاد آنان تاسرنگوني نظام سلطنتي

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

كاركردهاي آموزشي و تعلیم و تربیتي

مجله ي رشد دانش آموز
شماره4- سال تحصیلي 96-97
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مدیریت ارتباط در کالس درس

كت جادويي معلم
نوشته ِجني مك ِكي/ترجمه حبیب يوسف زاده

نویسنده در این بخش می کوشد معلمان را در مدیریت کارامد امور کالس یاری كند و به آن ها بیاموزد نسبت به تأثیر 
بازخورد های خود  بر رفتار دانش آموزان حساس باشند. به عبارت دیگر، سعی دارد لزوم بازخورد های ماهرانه، اهمیت 

مدیریت خود و درک کردن دانش آموزان و نیاز های  آن ها را گوشزد كند.

بعد از ترســيم اهداف و ضوابط رفتاری 
)که در شــماره ي قبل شرح داده شد(، 
مرحله ي بعدی اعمال چار چوبي رفتاری، 
تمرکز بر تعامــالت معلم-دانش آموز و 
طراحی سيستم مديريت بهينه ای است 
که بتواند روابط کارِی مثبت و ماندگاری 

را شــکل دهد. در اين بخــش با فرايند 
مديريت تعاملی و نکات مهم و ضروری 

کاربرد عملی آن آشنا می شويد.
اين فرايند بر پنج ستون استوار است که 

عبارت اند از:
1 پیشگیری: پيشگيری از بروز، تکرار 

يا تشديد مشــکالت رفتاری که هدف 
اصلی فرايند مديريت تعاملی است.

2 اصالح: تصحيح قاطعانه ي سو ء  رفتار 
و مديريت فعاالنه ي رفتار دانش آموزان.  

3 حمایت: با حمايت و تشويق معلم، 
دانش آموزان رفتار خود را مديريت  کنند.
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عوامل  مديريــت  کــردن:  رصد   4
گوناگون در هنگامی که دانش آموز ان از 
خط خارج می شوند و سوق دادن آن ها به 
پرهيز از خطا ها و اصالح کردن رفتارشان. 
5 تصدیــق کــردن: ايجــاد حس 
ارزشــمندی در دانش آموزان، با تصديق 
موفقيت های کوچــک آن ها و باال بردن 

ميزان انگيزه و مشارکت در آن ها.
نکته ي مهم اين اســت که معلمان براي 
رسيدن به نتيجه ي مطلوب، بايد بتوانند 
ترکيبی از ايــن ترفندها را به کار گيرند. 
يعنی شايد الزم باشد هم زمان با اصالح 
قاطعانــه ي خطا ها، با صحه گذاشــتن 
بر نقاط قوت دانش آمــوزان، آن ها را به 
اصالح رفتار خويش ترغيب كنند. قبل 
از ادامه ي بحث الزم است به چند نکته ي 
اساسی در روابط معلمـ  دانش آموز توجه 

كنيم:

هر رفتار پیامی دارد
هنگامی که دانش آموزان در روابط خود 
با معلم احســاس امنيت  کنند و بتوانند 
از نظــر عاطفی و اجتماعــی با محيط 
مدرسه کنار بيايند، به ندرت ممکن است 
سوء  رفتار نشان دهند. سوء رفتار اولين 
نشانه ي ناســازگاری دانش آموزان است. 
در پِس هر رفتــاری معمواًل چند حس 
قوی مثل نگرانی، ترس، خشم، ناراحتی 
و خستگی نهفته است که در واقع علل 
آن رفتار هســتند.  وقتی دانش آموزان 
احساس خوبی ندارند، نخواهند توانست 
به خوبی از عهده ي کارها بر آيند، بنابراين 
شرايط ذهنی خود را از طريق سوء رفتار 
بروز خواهنــد داد. رفتار پيامی اســت 
که نشــان می دهد فرد چه احســاس و 
اطراف  دنيای  به  نســبت  عکس العملی 
خــود دارد. مهــارت اساســی مديريت 
رفتار به توانايی جســت و جو، مشاهده و 
رمز گشايی از پيام هايی بستگي دارد که 
افراد ســعی دارند با رفتار و به خصوص 
با سوء رفتار خود نشــان دهند. توانايی 

کشــف اين پيام ها به معلمــان امکان 
خواهد داد رفتار دانش آموزان را مقتدرانه 
مديريت کنند و نه تنها نســبت به خود 
رفتار، بلکه نســبت به پيام آن واکنش 
مناسبی نشــان دهند. اين کار از طريق 
دقيق شدن در رفتار منفی دانش آموز و 
سپس تشخيص پيام های آن امکان پذير 
خواهد بود. گاهــی اوقات همين دقيق 
شدن موجب می شود دانش آموز دست از 
بد رفتاری بکشــد. به عالوه، با اين نگرش 
می توانيــد در واکنش  های معمول خود 
نســبت به بد رفتاری  بچه ها تغيير ايجاد 
کنيد و در عوض واکنش حساب شده ای 
را برگزينيد که نتيجه ي مثبِت معينی در 

پی داشته باشد.

واکنش به رفتار و پیام آن
فهم علل رفتار، معلمان را قادر می سازد 
واکنش هايی از خود نشان دهند که بدون 
لطمه زدن به شخصيت و حرمت طرفين، 
به اصالح رفتار دانش آموزان منجر شود. 
به هر حال، معلمان بايد يک قدم جلوتر 
باشــند و بدانند کليد تغييــر رفتار در 
»گفتن« يا »شدت عمل« نيست، بلکه 
به درک مشکل و پاسخ مناسب در برابر 

آن بستگی دارد. 
اجازه دهيد اعتراف يک معلم تازه کار به 
نام هيم جينات1 را در اين باره مرور کنيم:
»به اين نتيجه ي وحشتناک رسيده ام که 
من عاملی تعيين کننده در کالس هستم. 
فهميده ام نگرش شخصی من جّو حاکم 
بر کالس را شــكل مي دهد. حال و هوای 
کالس بــا حال و هــوای مــن رابطه ي 
مســتقيم دارد. به عنوان معلم، قدرتی 
باور نکردنی دارم تــا زندگی کودکي را 
به لجن بکشــم يا او را خوشبخت كنم. 
من می توانم وسيله ي شکنجه يا ابزاری 
الهام بخش باشم. می توانم تحقير کنم يا 
بخندانم و آسيب بزنم يا التيام بخشم. در 
هر شــرايطی، اين واکنش من است که 
تعيين می کند يک بحران تشــديد شود 

يا فرو کش کند و انسانيت در وجود يک 
کودک شکل بگيرد يا نگيرد.«

بله، واکنش معلم تعيين کننده اســت. 
وقتی معلم هــا بدون بينش و فهم کافی 
در برابر رفتاری واکنش نشان می دهند، 
نا خواســته بــه رفتارهــای منفی دامن 
می زنند و حتی خود را در تقابل شــديد 
با دانش آموزان قرار مي دهند. اين باور که 
رفتار فــالن دانش آموز غير قابل تحمل 
است، می تواند به خشم و حتی نا اميدی 
و انصراف وی از تحصيل منجر شــود. يا 
حتی بدتر از آن، معلم خشمگين ممکن 
است دست به کارهايی بزند که وضع را 
بدتر کند و دور باطــل تنبيه و انتقام را 

موجب شود.
هنگام مواجهه با سوء رفتار، واکنش معلم 
الگوی تعامل بين او و شاگردش را تعيين 
می کنــد. به اين مثال توجه کنيد که در 
آن دانش آموزی بــدون اجازه در کالس 
راه مــی رود و باعث حواس پرتی ديگران 

می شود:
معلم: »نيــل! اين قدر وول نخــور، برو 

بنشين روی صندلی خودت.«
دانش آمــوز: »نمی تونــم، دارم دنبال يه 

مداد می گردم.«
معلم )دست به سينه و با تحکم(: »قباًل 
بايــد دنبالش می گشــتی، کاری رو که 

می گم بکن، همين حاال!«
دانش آموز: »نمی شه، می خوام از بچه ها 

يه مداد رنگی بگيرم.« 
و زير لب ُغر می زند: »مگه چه اشــکالی 

داره؟«
معلم: »چون که من دارم بهت می گم.«

دانش آموز)بــا لحنی ســتيزه جو(: »دلم 
نمی خواد به هر چــی تو می گی گوش 

کنم...«
و به اين ترتيب تنش ادامه می يابد...

در اينجا چه اتفاقی دارد می افتد؟ اگر جای 
اين معلم بوديد، چه احساسی داشتيد؟ 
دانش آموز چه احساسی می داشت؟ ساير 
احســاس  می کردند؟  چه  دانش آموزان 
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آن ها نسبت به اين پارازيت چه می بود؟ 
سِر جريان تدريس و يادگيری چه باليی 
می آمد؟ در اين وضعيت، دانش آموزان 

کالس چه چيزی ياد می گيرند و چه 
کسی تحت کنترل است؟

چه اتفاقی بايد می افتاد؟ از کجا کار 
خراب شــد؟ اين معلم می خواهد 
دانش آموز ســر جايش بنشــيند و 

واکنش نســنجيده ای از خود نشان 
می دهــد. ايــن واکنش تحــت تأثير 

نوعی بر انگيختگی عصبــی و بی اختيار 
و بی مالحظــه صــورت می گيــرد. هر 
واکنش عقالنی ريشــه در کنترل افکار 
و آمادگی بــرای تعامالتی دارد که خود 
نتيجه ي درک پياِم يک رفتار اســت. به 
نوعی می توان گفت، معلم بايد يک گام 
از خودش جلوتر باشــد و سعی کند به 
جــای واکنش عصبــی، در برابر ســوء 
رفتارها عکس العمل عقالنی نشان دهد. 
کليــد تغيير رفتار در تذکــرات مکرر يا 
واکنش های بی اختيار نيســت، بلکه در 
پاســخ صحيح به آن رفتارهاست. وقتی 
پاســخی در خور انتظار داده می شــود، 
معلم می تواند کنتــرل تعامالت و نتايج 
آن ها را در دســت گيرد. حــاال به اين 
نمونه ي مشــابه توجه کنيــد که در آن 

معلم برخورد متفاوتی دارد:
معلم)در حالی که به صندلی نيل اشاره 

می کند(: »نيل! روی صندلی خودت.«
دانش آموز: »نمی تونم، می خوام از مايکل 

يه مداد قرض بگيرم.«
معلم )به آرامی تکــرار می کند(: »روی 

صندلی خودت نيل، ممنونم ازت!«
دانش آموز زير لب غر می زند و می گويد: 
»نمی فهمم چه اشکالی داره که از يه نفر 

مداد بگيرم.«
معلم غز زدن دانش آموز را نديده می گيرد 

و می گويد: »آفرين نيل، ممنونم.«
دانش آموز همين طور که هنوز غر می زند، 
به صندلی خود بر می گردد. وقتی دست 
از غر زدن برمــي دارد و کتابش را روی 

ميز مي گذارد، معلم به طرفش می رود و 
می گويد: »تو حالت خوبه؟ بيا با مداد من 
بنويس تا ســر فرصت مداد خودتو پيدا 
کنی... خيلی خب بچه ها، درس امروز را 

شروع می کنيم.«
بــا اين وصــف، می توان گفــت مهارت 
مديريت تعامالت يعنی دانســتن اينکه 
برداشتن چه گامی ما را به نتيجه ي مورد 
انتظار می رســاند. اگر معلم بدون فکر و 
فقط مبتنی بر يک واکنش عصبی وارد 
موضوعی شود، اگر درنگ کند و از خود 
ترديد نشــان دهد و اگر ظاهرش نشان 
دهــد که کنترل خود را از دســت داده  
اســت، با اين کار در را باز گذاشته است 
تا دانش آموز وارد عمل شــود و ســکان 
فرايند را در دســت گيرد. در اين حالت، 
دانش آموز رشــته ي امور را به دســت 
خواهــد گرفت و باز گرداندن آن به وضع 

سابق دشوار خواهد بود.
نکته: هميشه اين طور نيست که بالفاصله 
بتوانيد اقدام صحيح را تشخيص دهيد. 
مهم اين اســت که فرصت بررسی انواع 

گزينه ها را به خودتان بدهيد. 

انتخاب پاســخ ها برای رسیدن به 
نتایج مطلوب

بيــن »محرک« و »پاســخ« هميشــه 
فاصله ای هست. در اين فاصله است که 

شما فرصت و قدرت انتخاب »پاسخ« را 
داريد. در پاسخ شما رشد و نشاط نهفته 
است. به راســتی ما چگونه به رفتارها 
پاسخ می دهيم؟ فهم اينکه من امکان 
انتخاب پاسخ را دارم، کليد مديريت 
هر شرايطی است. از آنجا که رفتارها 
ابراز ناخود آگاه احساسات و عواطف 
هستند، بسيار مهم است که نسبت 
به رفتارهای دانش آموزان و پيام های 
مربوطه حســاس باشيد. برای اين کار 
قبل از هر چيز بايــد در مورد رفتارها و 
ســامان دهی آن ها فکر کنيد و آمادگی 
الزم برای طيف گســترده ای از شرايط 
ممکن را داشــته باشيد. آنگاه کم کم ياد 
خواهيد گرفت که فی البداهه برنامه ريزی 
واکنش  به موقــع مکث کنيــد،  کنيد، 
عصبی بروز ندهيد و خود را قادر سازيد 
پاســخی را انتخاب كنيد کــه بهترين 
نتيجه را در پی داشــته باشد. همچنين 
بعد از مواجهه با هر شرايطی، بايد برای 
آينده برنامه ريزی کنيد و از خود بپرسيد: 
»دفعه ي بعد چــه کار بهتری می توانم 
انجام دهم؟« يا »چطور می توانم از تکرار 

چنين اتفاقي جلو گيری کنم؟«
همين طور کــه برنامه ريزی می کنيد، با 
اشــرافی كه بر رفتارها پيــدا می کنيد، 
در می يابيد کــه از کدام جيب های ُکت 
جادويی خود اســتفاده کنيــد. اگر نگاه 
شــما مثبت باشــد، مهارت هايی را به 
کار خواهيد گرفت کــه دانش آموزان را 
بر انگيزد و آن ها را به تالش بيشتر ترغيب 
کند. با رصــد کردن نقاط قوت بچه ها و 
تشــويق آن ها بهتر می تــوان آنان را به 
رفتارهای پسنديده سوق داد و برعکس، 
با تمرکز بر نقاط ضعف و به رخ کشيدن 
مکرر ناتوانی هايشــان، ممکن اســت به 

رفتارهای ناشايست آنان دامن بزنيم. 

پي نوشت
1. Haim Ginott
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کتاب الکترونیکي چیست؟
الكترونيكي  نسخه ي  الكترونيكي  كتاب 
يا ديجيتالي كتاب اســت كه در اشكال 
گوناگون ممكن اســت به صورت برخط 
خوانده شــود يا روي كامپيوتر، لپ تاپ 
يا تبلت شخصي دانلود شود. ديكشنري 
الكترونيك را »نسخه ي  اكسفورد كتاب 
الكترونيكي از كتابي چاپي« تعريف كرده 
اســت. البته كتاب الكترونيكي آموزشي 
از ديگــر انواع كتــاب الكترونيكي مانند 
رمان متفاوت اســت، زيرا عالوه بر متن 
و محتواي تصويري، پيوندهاي اينترنتي، 
انيميشــن و فيلــم، محتــواي تعاملي، 
فعاليت و ارزشــيابي نيز دارد. كتاب هاي 
الكترونيكي آموزشي امكان درج يادداشت 
را نيز براي معلمان و دانش آموزان فراهم 

مي كند.

ویژگي کتاب الکترونیکي 
و محتواي دیجیتال

كتاب هاي الكترونيكي آموزشــي شكلي 
از محتواي آموزشــي بســته بندي شده 
)بسته ي آموزشي( در حوزه ي برنامه هاي 
درســي و يادگيري را ارائه مي دهند. در 
مقايســه با كتاب هاي چاپي قابليت هاي 
بيشــتري مانند محتواي پويا و تعاملي 
و فعاليت هــاي ســطوح بــاالي تفكــر 
دانش آموزان به كتاب درســي را اضافه 
مي كننــد. چه از نظر ســخت افزار و چه 

ترجمه: دكتر نیره شاه محمدي

يادداشت

كتاب هاى الكترونيك 
در مدارس ابتدایى

از نظــر نرم افزار براي خوانده شــدن در 
قالب هــاي متنوع تر و داشــتن كيفيت 
بهتر در تصاوير نمايشــي، بر كتاب هاي 
كاغذي ارجحيت دارند. دانش آموز كتاب 
الكترونيكي را مي توانــد همه جا، براي 
مثال در موبايل خود، همراه داشته باشد 
و هر زمان احساس كند فرصت مطالعه 
دارد، به راحتي مي تواند به هزاران كتاب 
الكترونيكي ذخيره شــده در حافظه ي 
گوشي خود مراجعه كند. از سوي ديگر، 
با خريــد كتاب هــاي الكترونيكي كاغذ 
كمتري هم مصرف مي شود و اين امر به 
قطع كمتر درختان و حفاظت از محيط  
زيست كمك مي كند. به اين ترتيب، حمل 
و نقل تعداد بســيار زيادي عنوان كتاب 
در حافظه ي دســتگاه هاي الكترونيكي، 
بخش ها  جست وجوي  چون  امكان هايي 
 يــا كلمات خاصــي در كتــاب و حفظ 
محيــط زيســت، همــه از خوبي هاي 

كتاب هاي الكترونيكي اند.

مالحظات آموزشي
گرچه اســتفاده از كتاب هاي الكترونيك 
و ســاير اشــكال محتواي ديجيتال بايد 
مكمل دســتيابي دانش آموزان به نتايج 
يادگيري باشــد، اما نگراني عمومي رايج 
بين معلمان در مورد تمركز بيش از حد 
بر كتاب هاي درســي به جاي تمركز بر 
نتايج يادگيري اســت. به عبارت ديگر، 

صرفًا قــرار دادن كتاب هاي الكترونيكي 
به جاي كتاب هاي درســي ممكن است 
تنها منجر به كاهش دادن وزن كيف هاي 
مدرسه ي دانش آموزان شود، در حالي كه 
دانش آموزان بايد به كتاب هاي درســي 
مرتبط با عنوان هاي موضوعات درسي و 
با كيفيت باال هم دسترسي داشته باشند.

مالحظات خرید
رونــد خريــد كتاب هــاي الكترونيكي 
آســان اســت. اين كتاب ها را مي توان 
به صورت آن الين به ســرعت خريد و در 
اختيار گرفت؛ گرچه نســخه هاي فعلي 
دســترس  در  الكترونيكي  كتاب هــاي 
نسخه هايي غيرپويا از كتاب هاي درسي 
كاغــذي هســتند و محتــواي محدود 
تعاملي را شــامل مي شوند. مدارس بايد 
آگاه باشــند كه نسخه ي نمايشي كتاب 
الكترونيكي ممكن اســت عملكرد كلي 
كتاب الكترونيكي را بازتاب ندهد. عالوه 
الكترونيكي براي  ايــن، كتاب هــاي  بر 
نمايش به يك دســتگاه رايانه يا موبايل 
مناسب نياز دارند و برخي از دستگاه هاي 
نمايش الكترونيكي مانند آي پد اَپل آن ها 
را پشتيباني نمي كنند. ديگر آنكه، كتاب 
الكترونيكي را مي توان به طور مســتقيم 
با كد مجوز نصــب آن روي رايانه براي 
دوره اي يــك يا چندســاله خريد. البته 
اين موضوع، امــكاِن دادن اين كتاب ها 
بــه خواهر يا بــرادر كوچك تر يا ســاير 

دانش آموزان را تحت تأثير قرار مي دهد.

منابع
Teaching matters (2012) E-books in the Primary Class-

room, In Touch December 2012 issue no132.

امروزه كتاب هاي الكترونیك جاي خود را در سیستم آموزشي، اگرچه كم رنگ 
و نوپا، باز كرده اند. یكي از سؤاالت معلمان ابتدایي این است كه آیا این 

كتاب ها در مقایسه با كتاب هاي كاغذي و چاپي مي توانند به بهبود یادگیري 
دانش آموزان كمك كنند؟
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سردبير ماه نامه ي رشد برهان رياضی متوسطه ی اول

سرنوشت الگوها:

گسترش مفاهيم تفکر جبری 
در ریاضيات ابتدایى

جبر يکی از اجزای اصلی برنامه ي درســی رياضی مدرسه  ای در اغلب کشورهاست. عده ای 
اعتقاد دارند که جبر دروازه ای به تحصيالت و فرصت های عالی تر اســت و مشارکت موفق 
در جامعه  ی دموکراتيک و بازار فناوری، نيازمند تفکر مجرد رياضِی نهفته در جبر است. در 
برنامه  ی درســی ملی جمهوري اسالمي ايران نيز »جبر و نمايش نمادين )الگوها، رابطه ها 
و تابع ها(« دسته اي از مفاهيم قلمرو حوزه ی رياضيات برشمرده شده است )سند برنامه ي 
درسی ملی، اسفند 91، ص 34(. دانش  آموزان در سطوح گوناگون با جبر مشکل دارند. يکی 
از اصلی ترين اين مشکالت گذر از حساب به جبر است. همچنين است تفاوت هايی که در 
مفهوِم نماد تســاوی در اين دو حوزه وجود دارد يا استفاده از تعميم های نادرسِت نمادين. 
حــل معادله، کار با نمادها و عبارت های جبری و درک حروف به جای مقدارهای متغير يا 
مجهول از ديگر چالش های اساســی ياددهیـ  يادگيری جبر مدرسه ای هستند. از اين رو، 
آموزشگران براســاس نتايج تحقيقات به اين باور رسيده اند که اگر تفکر جبری از دوره ي 
ابتدايی آموزش داده شود، در سال های باالتر مدرسه، مشکالتی که برشمرديم، کمتر خواهد 
شد. البته آموزش جبر از پايه های پايين  تر در مدرسه، چيزی به غير از انتقال برنامه  ی سنتی 

سال اول جبر به پايه های پايين تر است!
در مطلب پيش رو ســعی داريم عناصر آموزش تفکر جبــری در رياضيات دوره ي ابتدايی 
جمهوري اســالمي ايران را بــه اختصار معرفی کنيم و رابطه ي طولــی آن مفاهيم را در 
کتاب های درسی رياضی شش پايه ي اين دوره نشان دهيم. اين عناصر عبارت اند از: الگوها؛ 

رابطه ها؛ تابع ها؛ نمادگذاری.

 برنامه ي درسي - رياضي
سپیده چمن آرا

ریاضیات دوره ي ابتدایی و الگوها )4(

در سه شــماره  ی گذشــته  ی مجله، الگوهايی را که درکتاب های درسی دوره  ی 
ابتدايی آمده اند به تفصيل معرفی کرديم:

مهم ترين رابطه  هايی که در رياضيات 
توجه  آن ها  به  بايد  ابتدايی  دوره ي 
مفاهيم حساب  بين  رابطه ي  شود، 
عددها،  بين  ارتباط  يعنی  است؛ 
ارتباط اعداد با چهار عمل اصلی، و 
اين  يکديگر.  با  اعمال  خود  ارتباط 
شش  رياضی  کتاب های  در  روابط 

پايه ي ابتدايی عبارت اند از:
é ارتباط عددها با يکديگر 

)به عنوان نمونه: هشت يکی کمتر 
از هفت است، دو تا چهار است، 
پنج تا از سه بيشتر است و ...( و 

الگوهای موجود در اين روابط.
é جمع های ثابت: جفت عددهايی 
که مجموع ثابت دارند و الگوهای 
موجود در اين جمع ها، مانند 0 و 

8، 1 و 7، 2 و 6، 3 و 5، 4 و 4، 5 
و 3، 6 و 2، 7 و 1، و 8 و 0.

é مضرب های يک عدد و الگوهای 
موجود در جدول ضرب اعداد.

é رابطه  ی عمل جمع 
   با عمل تفريق.

é رابطه  ی عمل ضرب 
   با عمل جمع.

é رابطه  ی عمل ضرب 
   با عمل تقسيم.

é رابطه  ی عمل تقسيم 
   با عمل تفريق.
é روابط موجود 

   در جدول های تناسب.

 

 الگوهاي عددي

 الگوهاي تكرارشونده الگوهاي رشدكننده

 الگوهاي تصويري

 الگوها

رابطه ها

الگوها
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يکــی از مهم ترين جنبه های جبر، نمادها هســتند. درواقع، 
می  توان جبر را يک سيســتم نمادين دانست، که احتمااًل با 
نظريــه  ی مجموعه ها و اعمال منطقــی و عمل روی اعضايی 
به جز اعداد حقيقی ســر و کار دارد. اما در آموزش رياضيات 
مدرســه ای، نمادها بايد برای کمک به جنبه های ديگر تفکر 
جبری توسعه پيدا کنند؛ يعنی درک و شناخت الگوها، روابط، 
توابع و متغيرها، و گذر از حساب.در اينجا قصد نداريم به اينکه 
چه روشی برای آغاز معرفی نمادگذاری مناسب است بپردازيم. 
تنها آنچه را در کتاب های درســی رياضی ابتدايی آمده است 

مرور مي كنيم. استفاده از نماد براي نمايش روابط، نخستين بار 
در كتاب رياضي ششم ابتدايي آمده است )ص2(. نمايش كلي 
عددهاي زوج يا عددهاي فرد با استفاده از شكل هاي مربع يا 
دايره درواقع آغاز معرفي نماد به عنوان زباني براي بيان روابط 
اســت. اين معرفي براي نمايش مضرب هــاي اعداد نيز ادامه 
مي يابد و درواقع توســعه ي نمادگذاري در دوره ي ابتدايي به 

همين جا ختم مي شود.

 از نقطه نظر تاريخی، گرچه تابع رســمًا جزئی از جبر نبوده 
است وليکن امروزه بسياری از محققان رويکردي براي شروع 
جبر در رياضيات مدرسه اي را قبول دارند كه در آن »متغير« 
و »تابع« دو مفهوم کليدی هســتند. در يك رابطه )فرمول(، 
متغير، كمّيتي است كه مقدار آن تغيير مي كند. تابع يك شيء 
رياضي اســت كه نشان مي دهد چگونه يك متغير وابسته به 
متغير ديگري در حال تغيير اســت. آموزش مفهوم متغير و 
نمايش آن با حروف در جبر همواره چالش هاي جدي داشته 
و دارد. در رويكردهاي جديد آموزشــي، مفهوم تابع و متغير 
به صورت هاي گوناگون وارد رياضيات دوره ي ابتدايي شــده 
است. در كتاب هاي رياضي ابتدايي ايران، ماشين هاي ورودي 
ـ خروجــي درواقع نمايش تصويري تابع و متغيرهاي عددي 
هســتند. اين ماشــين ها در كتاب رياضي سوم دبستان )ص 
13( معرفي مي شوند. در اين پايه، ماشين ها با عمليات جمع 

يا تفريق متناظر هســتند. در 
پايــه ي چهــارم دبســتان، 
ماشــين ها متناظر با ضرب 
يا تقســيم هستند )ص 12( 

و عالوه بر نمايش تصويــري، جدول مقادير 
ورودي و خروجي نيز معرفي شده است. آشنايي با نمايش هاي 
مختلف يك مفهوم )تصوير، نماد، جدول براي مفهوم تابع( و 
توانايي حركت بين اين بازنمايي ها و استفاده ي مناسب و به جا 
از هر يك از آن ها در موقعيت  هاي متفاوت، از ديگر توانايي هاي 
الزم در آموزش جبر است كه در رويكرد تابعي مي توان به آن 
توجه خاص كرد. متأســفانه اين نمايش )ماشين هاي ورودي 
ـ خروجي( و قابليت هاي آموزشــي آن ها، در همين پايه رها 

مي شوند.

مفهوم مقدار متغير هم در اين ماشين ها وجود دارد و هم در 
پايه ي ســوم دبستان در مسائل كالمي كه با راهبرد الگويابي 
حل مي شــوند )ص 9(. در تصوير زير از كتاب رياضي ســوم 
دبســتان از بازنمايي جدول براي نمايــش تغييرات در يك 
مقدار و وابستگي مقداري ديگر به آن )وابستگي سود به تعداد 
بيسكويت ها( اســتفاده شده است. بازنمايي تصويري ماشين 
نيز مي تواند در درك متغير بودن مقادير و وابستگي آن ها به 

يكديگر مفيد باشد.

متغيرها و توابع

نمادگذاری
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پيــش از اين، روند توســعه ي مفهوم هاي متغير و تابع و نمادگذاري را در كتاب هاي رياضــي ابتدايي ديديم. در نمودارهاي زير، روند 
توسعه ي الگوها و روابط را مي بينيد:
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پايه ي ششم دبستان
 توانايي پیش بیني الگو

پايه ي پنجم دبستان 
توصیف بازگشتي
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الگوهاى عددى درجه ى دوالگوهاى عددى خطى

1 4 7 10 ...

+3 +3 +3 +3

1 4 9 16 25 ...

+3

+2 +2 +2 +2

+5 +7 +9 +11

در الگوهاي عددي خطي، هر جمله از جمله ي قبل به مقدار 
ثابتي بزرگ تر )يا كوچك تر( است. براي بيان جمله ي n ُاِم 
اين الگوها، رابطه اي برحسب n( n عددي طبيعي است( به 

دست مي آيد. 
به عنوان مثال، nامين عدد در الگوي باال )n-1(3+1است. در 
واقع تمام شكل ها يا الگوهاي عددي كه در آن ها داريم چند 
تا چند تا مي شــماريم )رو به جلو يا رو به عقب(، الگوهاي 

عددي خطي هستند. 

در يك الگوي عددي درجه 2، اختالف جمالت با نظم مشخصي 
افزايش )كاهش( مي يابد. در واقع اختالف بين جمالت، خودش 
يك الگوي عددي خطي است. از اين رو، براي بيان رابطه اي براي 
جمله ي nام اين نوع الگوها، به عبارتي بر حسب n2 نياز داريم. 
به عنوان مثال، در الگوي عددي باال، n2 نشــان دهنده ي n امين 
جمله ي دنباله است. الگوي زير يك الگوي عددي درجه 2 است 

كه n امين جمله ي آن2n2+3 مي باشد: ... 21    11    5     3
  شما آن را تحليل كنيد.

الگوي زير يك الگوي عددي درجه 2 است: الگوي زير يك الگوي عددي خطي است:



دكتر محسن حالجی، طیبه ارشاد
 عضو هيئت علمی دانشگاه فرهنگيان و
 عضو گروه تأليف کتب تربيت بدنی
مسئول گروه سالمت و تربيت بدنی دفتر تأليف و برنامه ريزی 
آموزشی کتب درسی و سرپرست گروه تأليف کتب تربيت بدنی

 برنامه ي درسيـ  تربيت بدني 

در درس تربيت بدنی، از ساليان دور، معلمان 
مدارس نه تنها از راهنمايي های برنامه ريزان 
درســي در اين حوزه محروم بوده اند، بلكه 
به محتوا و رسانه های آموزشي مناسب نيز 
دسترسي نداشتند. از اين رو با تكيه بر تجارب 
فردي اقدام به انتخاب محتوا و آموزش آن 
می كردند تا اينكه در سال 1384 با تصويب 
اولين راهنماي برنامه ی درس تربيت بدنی 
آموزش وپرورش،  عالي  شــوراي  توســط 
خوشبختانه اولين محتوا های آموزشي اين 
درس با توجه به ماهيت مهارتي اين حوزه ی 
يادگيري، در قالب كتاب راهنماي معلم و 
لوحه های آموزشي ويژه ی دانش آموز توليد 

شد و در اختيار معلمان قرار گرفت.
 در ســال های اخير، بــا تصويب برنامه ی 

درسي ملي و براساس سياست های توليد 
مواد و رسانه های يادگيري مندرج در اين 
سند كه بر برنامه محوري و توليد بسته های 
آموزشــي تأكيد دارد، گــروه برنامه ريزي 
درســي تربيت بدنــی طراحــي و توليد 
بسته های آموزشي را در اولويت برنامه های 
خود قرار داد و بســته ی آموزشــي درس 
تربيت بدنی در دوره ی ابتدايي را توليد کرد. 
اين بسته های آموزشــي با هدف تسهيل 
فرايند ياددهي ـ يادگيري و غنا بخشي به 
محتوا های آموزشي موجود توليد می شوند 
و تالش شــده اســت در تهيه ی آن ها به 
نياز های اساسي هر دو گروه مخاطب برنامه، 

يعني معلم و دانش آموز، توجه شود.

معرفي اجزاي بسته 
بسته ی آموزشي تربيت بدنی دوره ی ابتدايي 
شــامل كتاب معلم )راهنمــاي تدريس(، 
فيلم آموزشــي ويژه ی معلم، لوحه ی 
آموزشــي ويژه ی دانش آموز و 
ويژه ی  آموزشي  فيلم 

دانش آموز است. در ادامه هريك از اين اجزا 
به اجمال معرفي و توصيف می شود:

كتاب معلم )راهنمــاي تدریس(: در 
اين بسته ی آموزشي، كتاب راهنماي معلم 
)راهنماي تدريس( مهم ترين عنصر است. 
در اين كتاب ها معلمان با رويكرد و اهداف 
تربيت بدنــی در دوره و پايه های تحصيلي 
مرتبط آشنا می شوند و محتوا های آموزشي، 
روش های ياددهي- يادگيري و شيوه های 
ارزشيابي در درس تربيت بدنی به آن ها ارائه  
می شود. عنوان های كتاب راهنماهاي معلم 
موجود در بســته ی آموزشي تربيت بدنی 

دوره ی ابتدايي به شرح زير است:
 تربيت بدنــی دوره ی ابتدايــي )ويژه ی 

پايه های اول تا پنجم(1 
 سالمت و تربيت بدنی ششم ابتدايي

تربیت بدنی  كتاب معلم ضمیمــه ی 
دوره ی ابتدایي: از سال تحصيلي 91 در 
راستاي همسوســازي برنامه های درسي با 
برنامه ی درســي ملي و با هدف غنا بخشي 
به محتوا های آموزشي موجود، كتاب های 
ضميمه ی تربيت بدنی با رويكرد تربيتي و 
فرهنگي و بــا تأکيد بر ارائه ی فعاليت های 
شاد و پر نشاط تأليف و در اختيار معلمان 
قرار گرفتند. ويژگي ايــن كتاب ها ارائه ی 
فعاليت های آموزشــي در قالب انواع بازي 
)دبســتاني، بومي ـ محلي، تلفيقي با ساير 
دروس و شبه ورزشــي( است. عنوان های 

معرفى بسته ی آموزشى 
تربيت بدنى در دوره ی ابتدایى

امروزه با پیچیده تر شدن فرایند آموزش و گسترش دامنه ی آن به ساعات خارج از 
مدرسه، به طور حتم ارتقای عملكرد دانش آموزان براي كسب شایستگي، عالوه بر توانایي و 

مهارت های معلمان، نیازمند بهره مندي از رسانه های پرشمار آموزشي، طراحي آموزشي مناسب 
و ارائه ی مطلوب است. خوشبختانه، نگاه تحولي به برنامه های درسي و در دسترس بودن انواع 

تجهیزات دیداري و شنیداري در مدرسه و منزل، این امكان را براي برنامه ریزان فراهم كرده است 
تا در تهیه ی محتوا های آموزشي درس ها، به جاي تمركز بر كتاب، تولید سایر رسانه های آموزشي 

متنوع و جذاب همچون فیلم و نرم افزار را نیز مدنظر قرار دهند و تولید بسته های آموزشي را 
به عنوان یكي از اقدامات نوین در اثربخشي و پویایي فرایند آموزش، در اولویت قرار دهند.
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كتاب های ضميمه ی تربيت بدنی كه تاكنون 
به چاپ رسيده اند بدين قرارند:

 ضمیمه ی كتاب تربیت بدنی دوره ی 
ابتدایي، ویژه ی پایه ی دوم

 ضمیمه ی كتاب تربیت بدنی دوره ی 
ابتدایي، ویژه ی پایه ی سوم

 ضمیمه ی كتاب تربیت بدنی دوره ی 
ابتدایي، ویژه ی پایه ی چهارم

 ضمیمه ی كتاب تربیت بدنی دوره ی 
ابتدایي، ویژه ی پایه ی پنجم

فيلم آموزشــي ويژه ی معلم: در بســته ی 

آموزشي تربيت بدنی دوره ی ابتدايي چهار 
فيلم آموزشــي ويژه ی معلمــان پايه های 
دوم، چهارم، پنجم و ششــم موجود است. 
در فيلم های مذكور تالش شــده اســت با 
به تصوير كشــيدن نحوه ی اجراي بازي ها 
و فعاليت هــای آموزشــي ارائه شــده در 
كتاب های ضميمه، امكان استفاده ی بهينه 

از محتوا های آموزشي آن ها تسهيل شود. 
لوحه های آموزشي تربیت بدنی: لوحه ها 
رســانه های آموزشــي ويژه ی دانش آموز 
هستند كه با هدف تسهيل انتقال مفاهيم 

نظري درس تربيت بدنــی به دانش آموزان 
در پايه هــای اول تا پنجم طراحي و توليد 
شــده اند. اين لوحه ها كه در ابتداي توليد 
به شــكل پوســتر های كاغــذي چاپ و 
توزيع شده بودند، در حال حاضر در قالب 
فايل های پی دی اف قابل ارائه و استفاده در 
كالس درس هستند. عنوان های موضوعات 

آموزشي لوحه ها عبارت اند از :
 پایه های اول تا سوم:

ـ الف( حركات پايه و وضعيت بدني
ـ ب( آمادگي جسماني

ـ ج( بهداشت، تغذيه و ورزش
ـ د( موارد ايمني در ورزش

ـ ه( آشنايي با رشته های ورزشي
 پایه های چهارم و پنجم:

1. آشنايي با اهداف تربيت بدنی
2. حركات پايه و وضعيت بدني

3. آمادگي جسماني
4. بهداشت، تغذيه و ورزش

5. موارد ايمني در ورزش
6. آشنايي با رشته های ورزشي

فيلم آموزشي ويژه ی دانش آموز: به منظور 
تعميــق يادگيري موضوعــات لوحه های 
آموزشــي و انتقال آموزه های تربيتي رايج 
در فعاليت هــای بدني و بــازي، دو فيلم 
آموزشــي با عنوان وروجك هــای 1 و2، 
ويژه ی دانش آموزان پايه هــای اول و دوم 
طراحي و توليد شــده اند. در اين دو فيلم 
كه قالب داســتاني دارند، دانش آموزان با 
دنبال كــردن ماجرا های جذابــي كه دو 
شخصيت عروسكي در كالس تربيت بدنی 
رقم می  زنند، آموزش های غير مستقيم در 
موضوعات تغذيه ، ايمني و بهداشت ورزشي 
را دريافت می كنند و با كاركردهاي تربيتي 
اين درس همچون دوست يابي و همكاري 

نيز آشنا می شوند.

پی نوشت
  1. شايان ذکر است، در آغاز انتشار، اين کتاب به 

صورت پنج مجلد مستقل منتشر شده است.
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دكتر محسن وحداني
رئيس گروه برنامه ريزي درسي دفتر تربيت بدني و 
فعاليت هاي ورزشي وزارت آموزش وپرورش

سالمت

ایمنى و پيشگيرى 
از آسيب در ورزش

فعالیت بدني و ورزش با همه ي فواید و لذت هایش گاهي مي تواند صدماتي را در 
ورزشكاران در پي داشته باشد. این نكته در دانش آموزان دوره ي ابتدایي كه 

هنوز ساختار اسكلتي و عضالني آن ها تكامل نیافته و مهارت هاي بنیادین آن ها 
به بلوغ نرسیده، از اهمیت زیادي برخوردار است. دانش آموزان این دوره همواره 

به اقتضاي سنشان از بازي لذت مي برند و بي توجهي به شرایط ایمني ممكن است 
آنان را در معرض خطرات ناشي از آسیب هاي ورزش قرار دهد. بدین منظور، 

در این یادداشت به بیان نكاتي مي پردازیم كه مي تواند راهگشاي پیشگیري از 
آسیب هاي ورزشي در دانش آموزان باشد:

محيط را ایمن كنيد. 

محيط ورزشي به ايمن ســازي نياز دارد. 
خطوط زمين هاي ورزشي بايد حداقل سه 
متر از ديوارها، سكوها، جدول ها، درختان 
و... فاصله داشته باشد و با رنگ قابل رؤيت 
)مانند زرد يا سفيد( طراحي شود. زمين 
ورزشي نيز بايد عاري از هرگونه برآمدگی، 
فرورفتگــي، مانع و... باشــد. همچنين، 
پنجره هاي كالس ها بايد حفاظ داشته و 
ديوارها فنس كشي شده و سيم كشي هاي 

برق در اطراف حياط ايمن باشند.

از وسایل و تجهيزات ایمن و مناسب 

استفاده كنيد. 

عــالوه بر محيــط، وســايل و تجهيزات 
ورزشــي نيز بايد با سن، جنس و سطح 
توانايي ورزشــكار متناسب باشند. در اين 
ابتدايي  براي دانش آموزان دوره ي  زمينه 
بهتر است از وسايل و تجهيزات متناسب 
با سن آن ها استفاده شود. ميزان سفتي و 
نرمي وسايل نيز بايد به گونه اي باشد كه به 
بچه ها آسيب نرساند. دروازه هاي فوتبال، 
ميله هاي بســكتبال و واليبال، عالوه بر 
اينكه بايد به زمين ثابت باشند، بايد حفاظ 
نرم نيز داشته باشند. همچنين، هر رشته ي 
ورزشي نيازمند وسايل و تجهيزات خاص 
خود اســت كه اســتفاده نكردن از آن ها 
درحين فعاليت ممكن اســت به صدمه و 
آسيب منجر شــود. وزن، حجم، جنس، 
ارتفاع، طول و استحكام از فاكتورهاي مهم 
در انتخاب نوع وسايل و تجهيزات هستند. 
دانش آموزان بايد در هنگام بازي و ورزش 

با ابزار و وسايل خطرآفرين آشنا شوند.

براي دانش آموزان شناسنامه ی سالمت 

تشکيل دهيد. 

بهتــر اســت در ابتــداي ســال بــراي 
دانش آموزان شناسنامه ي سالمت تشكيل 
دهيم و آن را در پرونده ي آنان قرار دهيم. 
آگاهي از وضعيت ســالمت دانش آموزان 
و پيشــينه ي بيماري هاي آنان در جهت 
پيشگيري از حوادث و آسيب هاي ورزشي 

اهميت زيادي دارد.

قبل از فعاليت شدید و بازی دانش آموزان را 

گرم كنيد.

 گرم كردن باعــث افزايش جريان خون 
در عضالت مي شــود و در پيشــگيري از 
آسيب هاي ورزشــي نقش بسزايي دارد. 
در اين خصوص الزم اســت دانش آموزان 
با انجام حركات ساده و كششي به مدت 
حداقل 10 دقيقه، بدن خود را گرم كنند.
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حضور در محيط بازی و فعاليت دانش آموزان 

حضور معلم در محيط بازی و فعاليت، عالوه 
بر رعايت بيشتر نظم و قوانين در دانش آموزان 
کمک می کند، از بار حقوقی ناشی از صدمات و 
آسيب های وارده بر دانش آموزان نيز می کاهد.

جعبه ی کمک های اوليه را  در دسترس قرار دهيد. 

جعبه ی کمک های اوليه بايد حداقل دارای 
وسايل و تجهيزاتی از جمله بتادين، الکل، ژل 
سوختگی، گاز استريل، پنبه، چسب زخم، 
چسب کاغذی، باند، نوار کشی، ژل شوينده، 
درجه ی تب، قيچی، پنست، آتل، کيف يخ، 
چشم شويی،  گيالس  گرم،  آب  کيسه ی 
صابون، دستمال تميز و دستکش باشد. اين 
جعبه بايد در مکانی قرار گيرد که دسترسی 
به آن ساده باشد. اقدامات کمک های اوليه از 

تشديد آسيب ها در دانش آموزان می کاهد.

رعایت قوانين را به دانش آموزان آموزش 

دهيد. 

بــه دانش آموزان ياد بدهيــم كه قوانين 
بازي ها، قوانين كالس و رشته هاي ورزشي 
را اجرا كنند. آشنايي با قوانين و مقررات 
در پيشــگيري از آســيب هاي ورزشــي 
نقــش مهمي دارد. دانش آمــوزان بايد با 
خطرات هل دادن، نداشتن تناسب بدني 
با هم بازي، حركت هاي شــديد و... آشنا 
شوند. دانستن و اجراي قوانين و مقررات 
رشته هاي ورزشي و بازي ها دانش آموزان 

را از خطر آسيب ديدگي دور مي كند.

بعد از فعاليت دانش آموزان را سرد كنيد. 

تمرين هاي ســرد كردن بالفاصله پس از 
پايان تمرين يا مســابقه انجام مي شوند. 
مدت مناسب براي ســرد كردن 5 تا 10 
دقيقه اســت. در اين مرحلــه، فرد بايد 
از شــدت فعاليت و تمريــن خود بكاهد، 
يعني شــدت فعاليت خود را از ســمت 
تمرين هاي سنگين به سمت تمرين ها و 
حركت هاي سبك سوق دهد و سپس با 
انجام تمرين هاي كششي فعاليت خود را 
به اتمام برساند. سرد كردن باعث كاهش 
اسيد الكتيك، كاهش كوفتگي و كاهش 

خستگي در عضالت مي شود.

تمرین ها و فعاليت ها را متناسب با شرایط 

فرد تعيين كنيد. 

تناســب نوع تمرين و فعاليت با ســن، 
جنس و توانايی هــای دانش آموزان يکی 
ديگر از فاکتورهای مهم در پيشــگيری 
از آســيب است. استقامت قلبیـ  عروقی 
دانش آموزان چــاق کمتر از دانش آموزان 
الغر است. در تمرين های آمادگی جسمانی 
هم دانش آموزان دختر نســبت به پسران 
انتظارات  ظرفيت های پايين تری دارند و 
فراتر از اين ظرفيت ها ممکن است منجر 

به آسيب در دانش آموزان شود.

به دانش آموزان یاد بدهيد بهداشت فردی و 

محيطى را رعایت كنند. 

دانش آموزان بايد ياد بگيرند هم بهداشت 
فردی و هم بهداشــت محيط ورزشــی 
و مدرســه را رعايت کننــد تا در معرض 
بيماری و آســيب های بعدی قرار نگيرند. 
آنان بايد بياموزند در هواي آلوده فعاليت 
نكنند و بعد از ورزش استحمام کنند و در 
جريان هوای سرد قرار نگيرند. لباس های 

تميز و مناسب بپوشند.

نکات تغذیه ای را به دانش آموزان

 گوشزد كنيد. 

دانش آمــوزان بايد بداننــد در اثر انجام 
فعاليت بدنی و ورزش آب بدنشان کاهش 
می يابــد و نياز به نوشــيدن مايعات پيدا 
مي کنند. ورزش کردن باعث کاهش انرژی 
می شود. بنابراين، به دانش آموزان توصيه 
کنيد با مصرف مواد غذايی سالم و مغذی 
مانند شير، گوشــت، ميوه، سبزيجات و 
خرما انرژی از دست رفته را جبران کنند. 
داشــتن انرژی الزم برای انجام ورزش در 
پيشگيري از بروز آسيب نقش مهمی دارد.
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كبری محمودی/تصويرگر: سام سلماسي

تجربه ی مادرانه

به من رأى بدید!
هرچه به او می گفتم هفته ی بعد جايزه اش را می خرم، قبول نمی کرد. 
از دستش خيلی عصبانی شدم و داد زدم: »مگه من تا به حال چند بار 

قول دادم و عمل نکردم که حاال تو قبول نمی کنی!«
و او به جای هر کاری فقط گريه می کرد. دلم به حالش سوخت. گفتم: 

»تو که منطقی هستی، چرا حرف حساب رو قبول نمی کنی آخه!«
هق هق کنان گفت: »ناظم پارســالمون بهم قول داده بود امســال منو 
مأمور بهداشت کنه، ولی از مدرســه رفت و اصاًل يادش نموند که چه 
قولی به من داده. وقتی به ناظم جديد گفتم، گفت امســال پسر خوبی 
باش تا خودم مأمورت کنم. بهش گفتم امتيازای پارسالم به حد مأمور 
شــدن رسيده بودن، اما گفت پارسال ديگه گذشته، امسال پسر خوبی 

باش.«
خيلی ناراحت شــدم. گفتــم چرا تا حاال به من نگفتــه بودی؟ خودم 
می آمدم مدرسه و برايش توضيح می دادم. در جوابم گفت: »که بچه ها 

بهم بگن بچه ننه!«

راست می گفت و من حرفی برای گفتن نداشتم. گفتم بگذار کمی فکر کنم 
و بعد با هم صحبت می کنيم. تو هم ديگر گريه نکن.   

دو ســاعت بعد، برای اينکــه کمی از ناراحتی و افســردگی اش کم کنم، 
امتيازاتی را که در مدرسه داشت، برايش شمردم: »تو تقريبًا سومين ساله 
که پيشتاز1 مدرسه هستی. تا حاال کدوم دانش آموز مدرسه سه سال پيشتاز 

بوده؟«
و اين حرفم داغ دلش را تازه کرد: »کاش پيشــتاز نشده بودم! اصاًل همين 
طوری الکی منو برای اين کار انتخاب کردن! وقتی خانم منو برای پيشتازي 
انتخاب کرد، کالس چهارم بودم. يکی از بچه ها خيلی دلش می خواســت 
انتخاب بشــه. خانم بهش گفت اگر بچه ی خوبی باشه، سال ديگه پيشتاز 
می شه. االن ما کالس ششــميم و اون هنوز پيشتاز نشده. اصاًل پيشتازها 
عوض نشــدن! اين که درست نيست. من دلم می خواد پيشتاز بشم و اون 

دلش می خواد پيشتاز بشه.«

فهميده بود که مجابم کرده است. اين بود که ادامه داد: »اصاًل 
چرا بچه های کالس چهارم مأمور می شــن و من که ششــم 

هستم، نه!؟« 
تمــام فکرش را اين موضوع پرکرده بــود که در اين انتخاب 
و امتياز دادن ها بی عدالتی و بی حســابی اتفاق افتاده  است و 
داشــت اين موضوع را تعميم می داد. اين بود که اعتمادش 
از من که مادرش بودم هم ســلب شــده  بود و قولم را قبول 

نمی کرد. 

1. چند ســالي اســت كه »ســازمان دانش آموزي« طرح » پیشفر« را 
با دو دســته ي » پیشــتازان« و »فرزانگان« در مــدارس اجرا مي كند. 
 اصطالح دقیق آن براي پســران »پیشتاز« است. اطالعات آن در سایت

 www.pishfar.ir در دسترس است.
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حدود دو هفته بعد، وقتی داشتم جيب روپوش مدرسه ی پسرم را خالی 
می کردم تا روپوش را بشــويم، تکه پاره های کاغذ توجهم را جلب کرد. 
برگه هايی مچاله با نوشته هايی مثل اين: »نه قرمز نه آبي، فقط مهدي 
ســرابي«؛ »برترين ها برترين را انتخاب می کنند«؛ »به من رأی بديد تا 
بوفه رو مجانی کنم«؛ »اگر می خواهيد زنگ ورزش دو برابر بشه، به من 
رأی بديد«؛ »کارنامه های خيلی عالی با انتخاب آقای کاشی«؛ »به من 

رأی بديد تا مأمورتون کنم«.
پســرم برايم تعريف کرد که چند روزی است حال و هوای مدرسه شان 
انتخاباتی شــده و موضوع شــورای دانش آموزی داغ اســت. او نامزد 
انتخابات نشــده بود، چون معلمانش معرفــی اش نکرده بودند. اما قرار 
بــود به دانش آموزی رأی دهد که قــول مأمور کردن بچه ها را به آن ها 

داده بود. 
معلوم اســت ديگر! همان دانش آموز رأی آورد و باز هم پسر من مأمور 

نشد. 

ديگر تقريبًا از خير مأمور شدن گذشته  بود. دو روز بعد از اينکه کارنامه های 
ترم اول را دادند، بعد از برگشــت از مدرسه، به سرعت لباسی را از کيفش 
درآورد و بــه من داد و خواســت که آن را بشــويم. لباس مخصوص مأمور 
بهداشت مدرســه بود. فکر کردم باالخره حساب و کتابی در کار است!  اما 

نفهميدم چرا پسرم خيلی خوش حال به نظر نمی رسيد!  
برايم تعريف کرد: »دوســتم مأمور بهداشت بود. نمره های کارنامه اش خوب 
نشده بود. مامانش دعواش کرده و گفته ديگه نبايد مأمور باشی تا حواست 
به درس جمع باشه. به خاطر همين، دوستمم به من گفت بيا تو مأمور باش 

که خيلی دلت می خواست؛ به همين راحتی!«
گفتم: »خب باالخره به خواسته ات رسيدی. از فردا تو مأموری. حاال چه کار 

می خوای بکنی؟ فکر کردی چطور مأمور خوبی باشی؟«

گفت: »مامان دو دلم. آخه اين طوری که درست نيست. همين طوری 
الکی مأمور شدم؛ بی حســاب و کتاب. امتيازهام چی؟ شايد االن يکی 
از من بيشــتر امتياز داشته باشــه؟ يعنی اين انصافه که من اين طوری 

مأمور بشم؟«
صبح روز بعد، لباس بهداشــتش را در کيفش گذاشت و گفت: »کاش 

دوستمم بتونه پيشاهنگ بشه!«
حس کردم پسرم بزرگ شده است. لقمان حکيم را ياد کردم که ادب از 

بی ادبان آموخته بود. پسرم از بی حسابی درس گرفته بود.

é حداقل 15-10 سالی می شود که مدرسه ها طرح شورای مدرسه را اجرا می کنند 
تا دانش آموزان پذيرش مســئوليت را از ابتدای نامزد شــدن تــا انتخاب و اجرای 
صحيح وظيفه بياموزند. آيا اين طرح به درســتی اجرا می شود، يا فقط به صورت 
نمايشی به اجرا در می آيد تا مدرسه هنگام ارائه ی گزارش فعاليت های انجام شده 

به اداره و منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد؟
é آيــا کودکانی که از ابتدا چنين بی حســاب به مســئوليتی نصب يا از آن خلع 

می شوند، انگيزه ای برای کسب صفات عالی پيدا می کنند؟

é آيا  سپردن مسئوليت به کالس پايين تری ها، صرفًا به خاطر بزرگ  بودن جثه، 
بازيگوشي، درس خوان بودن و ... می تواند قانع کننده باشد؟

é آيا عوامل مدرسه نبايد هنگام انتخابات شورای دانش آموزی، شعارها را نظارت و 
بچه ها را راهنمايی کنند که هر ناممکنی را شدنی جلوه ندهند؟

é آيا اين فرصت ها بهانه هايی عالی برای عالقه مند کردن دانش آموز به مدرســه، 
اجتماع و مسئوليت پذيری نيستند؟

é آيا دوره ی ابتدايی بهترين زمان آموزش اخالق به بچه ها نيست؟ 

چند کلمه حرف حساب

19  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 4 | دي ماه 1396 |



h
نصراهلل دادار/عكاس: رضا بهرامي

گفت وگو

كار معلم، بَرَهم زدن اقناع است
پاي صحبت دكتر عبدالعظیم كریمي

روان شناس و عضو هیئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

عبدالعظیم كریمي
متولد: 1335

دكتراي: ph.D در رشتة روان شناسي
سمت: دانشيار پژوهشگاه مطالعات تعليم و تربيت و مدير ملي مطالعات 

بين المللي تيمز TIMSS و پرلز PIRLS در ايران 
زمينة فعاليت، روان شناسي و تعليم وتربيت

از ايشــان 44 عنوان كتاب تأليفي و حدود 100 عنوان مقاله علمي 
و پژوهشــي و ترويجي و 35 مورد پژوهش ملي و بين المللي منتشر 

شده است. 

تقدیرها و نشان ها: 
  داخلي

- برگزيدة سومين جشــنوارة شهيد رجايي و تقدير توسط رياست 
محترم جمهوري به عنوان كارمند و سرپرست نمونه كشوري 1380

- برگزيدة اثر تأليفي كتاب »مراحل شكل گيري اخالق در كودك« 
در دومين  جشنواره معلمان. 

- پژوهش گر برگزيدة سال81 در جشنوارة بزرگداشت پژوهشگران 
برتر توسط وزارت علوم و تحقيقات و فناوري. 

- رتبة نخست پژوهش كشوري در وزارت آموزش و پرورش، سال 81.
- رتبة نخســت اثــر تأليفي كتاب »كودكي بازيافته« در ســومين 

جشنوارة انتخاب كتاب معلم 1382.
- رتبة نخســت اثر تأليفي »حكمت هاي گم شــده« در چهارمين 

جشنواره معلمان مؤلف سال 1383.
- برگزيدة اثر تأليفي »حكمت هاي گم شــده در تربيت« در اولين 
جشــنوارة كتاب خانواده/ وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي، وزارت 

آموزش و پرورش سال 1386
- رتبة دوم اثر تأليفي »آسيب شناســي تربيت اجتماعي« در اولين 
جشنواره كتاب خانواده با موضوع »آسيب شناسي خانواده« و  در سال 
86 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت آموزش و پرورش. 
- تقدير از اثر تأليفي كتاب »مدرسة موزه، مقدمه اي بر يادگيري فعال 
در موزه ها«، در ششمين جشــنوارة كتاب هاي آموزشي رشد، آبان 

1386 توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي. 
- تقدير از اثر تأليفي: مديريت چه چيز نيســت؟ )چگونه مديريت 

نكنيم( در دهمين جشنواره كتاب هاي كمك آموزشي بهمن 92

   بين المللي 
- دريافت نشان تقدير از انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
IEA در هشــتمين اجالس هماهنگ كنندگان ملي )NRC( پرلز 
PIRLS از ميان 45 كشور جهان به پاس اجراي موفقيت آميز پروژة 

بين المللي پرلز 2006، )كانادا، كبك، ژوئن 2007(.
- منتخــب برتر در اجــراي موفقيت آميز پــروژة بين المللي تيمز 
TIMSS 2007 )مرحلة مقدماتي( از ميان 56 كشــور جهان در 
پنجمين اجالس هماهنگ كنندگان ملــي )NRC( تيمز )لتوني، 

اگوست 2006(.
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 در دوره ي آمــوزش ابتدایي چه كارهایي باید انجام 
گیرند و چه مطالبي آموزش داده شوند و چه اتفاق هایي 
باید رخ دهند كه دانش آموزان 12 ســال بعد، از نظر 
فردي و اجتماعي براي خود و توسعه ي كشور مناسب 

باشند؟ 
بزرگ ترين اتفاقي كــه در دوره ي آموزش ابتدايي بايد بيفتد، 
اين اســت كه هيچ اتفاقي نيفتد. اگر ما واقعًا بتوانيم به چنين 
حكمت بزرگي دست پيدا كنيم كه هيچ اتفاقي نيفتد، مطمئن 
باشيد بزرگ ترين اتفاق تربيت فطري در تعليم و تربيت فطري 
رخ مي دهد. اگر ما تقواي تربيتي داشــته باشيم، يعني سپري 
ايجــاد كنيم كه هيچ اتفاقي در مدرســه نيفتد، آن گاه اتفاقي 
دروني و نوراني و شهودي از درون بچه ها زايش پيدا مي كند. 

وقتي مي گوييم تقواي آموزش يعني آموزش كاهشــي به قصد 
پرورش افزايشي. يعني هر قدر آموزش را كاهش دهيم، پرورش 
افزايش پيدا مي كند. چون آموزش دگرساخته و اكتسابي است 
كه روي نيازهاي دروني و اكتشافات شخصي افراد را مي پوشاند. 
در قرآن كريم آمده اســت: »قــد افلح من زكها و قد خاب من 
دّســها«. فرق بين زّكها و دّسها چيســت؟ فرق بين تزكيه و 
تدسيه چيست؟ تزكيه كاهش مي دهد. تدسيه افزايش مي دهد. 

تزكيه كوثر است. تدسيه تكاثر است: 
»اَلهكم الّتكاثــر«: واي بر فزون طلب هــا. فزون گويي و فزون 

آموزشي آن ها حجاب كشف آموزش است. 
تدسيه از دسيســه و پنهان كردن مي آيد. يعني چيزي درون 
فرد وجود دارد. آبي درون چاه وجود دارد و شما به جاي اينكه 

بكاهيــد و بكاويد، آب مي ريزيد و بــه آن مي افزاييد. اين آبي 
كه با شــيلنگ لوله كشي به داخل چاه مي ريزيد، آب درون زا و 
كاريز پنهان را ناديده مي گيرد و چون از جنس ذات او نيست و 
بيروني اســت، زيان آور است. چون پايا، مانا، زايا و زالل نيست، 
بلكه آب مرداب است. وقتي آب درون يك چاله بريزيد، بعد از 
يك هفته گنداب مي شود. اما آب اصلي چاه براي قرن ها زالل 
و ناب مي ماند. بنابراين، ما در آموزش و پرورش در حال دسيسه 
هستيم. يعني به جاي اينكه اجازه بدهيم بچه ها آنچه را كه در 
فطرت دارند، بكاوند و بيابند، به صورت زودرس، فله اي و بيروني 

به آن ها آموزش مي دهيم و اين دادن، مانع يافتن مي شود. 
ايــن موضوع در آموزش همه ي دروس حتي رياضي هم صادق 
است. براي آموزش رياضي هم بايد از روش اكتشافي، نه روش 
اكتســابي يا انتقالي، استفاده كرد. پس نخستين اصل آموزش 
حقيقي در دوره ي ابتدايي اين است كه هيچ چيز قابل آموزش 
نيســت و بزرگ ترين اتفاق در آموزش ابتدايي اين اســت كه 
نگذاريم هيچ اتفاقي بيفتد. آن وقت مطمئن باشيد بزرگ ترين 
اتفاق آموزشي و تربيتي به لحاظ فاعلي و عاملي در دانش آموزان 

رخ مي دهد. 

 روش اكتشــافي یا روش كاهش آموزش را چگونه 
مي توان در مدرسه و كالس اجرا كرد؟ فرض كنید من 
معلم هستم و مي خواهم تقواي آموزشي داشته باشم 
و روش كاهش آموزشي و اكتشافي را در كالسم عملي 

كنم. چگونه مي توان این كار را انجام داد؟
منظورم از آمــوزش ندادن به بچه ها، بيــكاري و انفعال معلم 
سركالس نيســت. اتفاقًا انفعال زماني است كه چيزي بدهيد. 
آموزش فعال يعني چيزي ندادن تا اينكه چيزي يافته بشــود. 
آموزش انفعالي يعني اينكه ما دائــم به بچه ها چيزي بدهيم. 
چون بچه منفعل است. معلمي كه تقواي آموزشي داشته باشد، 
بايد خيلي زياد آموزش ديده باشــد و بسيار مسئول و مراقب 
و فعال باشــد. آموزش دادن از هر كسي برمي آيد، اما آموزش 
ندادن به ســقراط نياز دارد. ســقراط آموزش نمي  داد. مامايي 

مي كرد تا حقيقت يا دانش از دل فرد زاييده شود. 
سقراط سر كالس آدم منفعل، بيكار و بي عاري نبوده است. 

يك حديث قدســي اســت كه خداوند به حضرت موسي )ع( 
مي فرمايد: »من علم  را در گرسنگي گذارده ام، ولي مردم آن را 

در سيري مي جويند.« 
اگر بخواهيم به همين حديــث عمل كنيم، يك تعبيرش اين 
است كه آب كم جو، تشــنگي آور به دست. تعبير ديگرش اين 
است كه در خود گرســنگي طعام است. نه اينكه شما گرسنه 
باشيد و برويد طعام بخوريد يا تشنه باشيد و برويد آب بخوريد. 

گفت وگوي این شماره ي مجله ي رشد آموزش ابتدایي با 
دكتر عبدالعظیم كریمي، عضو هیئت علمي پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش، انجام شده است. 
او روان شناس و استاد یار دانشگاه و مدیر ملي پروژه هاي 
بین المللي پرلز )prls( و تیمز )Timss( است. در تربیت 

روش اكتشافي دارد و معتقد است معلمان باید مانند 
سقراط مامایي كنند تا حقیقت یا دانش از دل بچه ها 

زاییده شود. وي معتقد است: »هر قدر آموزش را كاهش 
دهیم، پرورش افزایش مي یابد. چون آموزِش دگرساخته 

و اكتسابي است كه روي نیازهاي دروني و اكتشافات 
شخصي افراد را مي پوشاند. دكتر كریمي مي گوید: »ما به 
جاي اینكه اجازه بدهیم بچه ها آنچه را در فطرت دارند، 

بكاوند و بیابند، به صورت فله اي، زودرس و بیروني به  
آن ها آموزش مي دهیم و این دادن، مانع یافتن است. 
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اين يك پارادوكس است و با ساختار ذهني ما قابل درك نيست. 
بدبختي يكي دو تا نيست. همين كه بدانيد كه نمي دانيد، دانش 
است. غايِت علم جهل است و غايت عقل حيرت. غايت معرفت 

هم تسليم است. 
تسليم انفعال نيست. خيلي بايد فعال باشيد كه تسليم شويد. 
تسليم شدن مثل يك موج سواري است كه خودش را در ارتفاع 
20 متري اقيانوس طوفاني شــناور مي كند. چه كسي مي تواند 
تسليم آن موج شود كه آسيبي نبيند. چقدر بايد در طول ده  ها 
سال مهارت موج سواري پيدا كرده باشيد تا تسليم موج نشويد 
و از نابودي خودتان توســط موجي كه كشتي را خرد مي كند، 
جلوگيري كنيد؟ يك هزارم ثانيه غفلت باعث مي  شود موج شما 
را نابود كند. يك اسكي باز يا موج سوار چقدر بايد فعال باشد تا 
همچنان خط تســليم را حفظ كند؟ ما وقتي از تسليم حرف 
مي زنيم، اين به ذهن ما مي آيد كه بايد رو به قبله دراز كشــيد 

و گفت: »انا دخيل«. 
نگاه حقيقي به تســليم، خيلي مراقبت، جســارت، شجاعت، 

فعاليت، شهامت و حكمت مي خواهد. 
 ممكن اســت درباره ي این عبارت كه سقراط براي 
بیشتر  تا شــكوفا شوند،  مامایي مي كرد  شاگردانش 

توضیح دهید؟ 
سقراط هيچ چيز نمي گويد تا شاگردش به سمتش بيايد. مامايي 
يعنــي چه؟ يعني از من به كســي بچه اي داده نمي شــود. او 
مستعد زايمان دانش يا حقيقتي است و من حتي زمينه سازي 

هم نمي كنم. 
ما قرار نيست زمينه سازي كنيم. اين هم يك توطئه است. 

عده اي در تعريف تربيت گفته اند: »تربيت عبارت است از فراهم 
ساختن شــرايط يا زمينه سازي هاي مســاعد براي به شكوفا 

درآوردن استعداد ها در جهت مطلوب.«
وقيحانه ترين و مستبدانه ترين و ارتجاعي ترين تعريف در تربيت 
همين اســت كه در همه ي كتاب ها هم آمده است. چرا؟ مثل 
اينكه آبي از كوه سرازير شود و من برايش بسترسازي كنم. اين 
اولين خيانت است. چون ما حق نداريم بسترسازي كنيم، بلكه 

بايد بستريابي كنيم. 
بسترسازي توطئه و تدسيه است. چون شما ذهنيت خودت را 
اعمال مي كني. اما بستريابي اين است كه نگاه مي كنيد آب به 

كدام سمت مي رود و مطابق با جهت آب، بستر مناسبش را پيدا 
كنيم، نه اينكه مطابق جهت خود بسترش را بسازيم. 

بــه شــكوفا درآوردن غلط دوم اســت. چون قرار نيســت ما 
استعداد ها را شكوفا كنيم، بلكه قرار است كاري كنيم كه خود 

شكوفا شوند. 
جهت مطلــوب هم يعني آنچه كه من مي طلبم. هيتلر در اين 
تعريف خوابيده اســت. چون اســتبداد رأي، استبداد جهت و 

استبداد دخالت در آن نهفته است. 
مامايي يعني دخالت نكن، آموزش نده و در انتظار باش تا آنچه 
بايد زاييده شود، به دنيا بيايد. شما زمينه سازي نمي كنيد، بلكه 
زمينه  يابي مي كنيد. فرصت سازي نمي كنيد، بلكه فرصت يابي 
مي كنيد. بستر سازي نمي كنيد، بلكه بستريابي مي كنيد. شما 
در خدمت او هســتيد، به جاي اينكه او در خدمت شما باشد. 
تــا او بزايد آنچه را در درون دارد نه آنكه بگيرد آنچه شــما در 

درون داريد. 
معلم بايد آنچه را شــاگرد مي يابد بگيرد نه اينكه آنچه را خود 
مي خواهــد به او بدهــد. گفتن اين جمله راحت اســت، ولي 
اگر بخواهد پياده شــود، مخروط نظــام تعليم و تربيت از ابتدا 
تا انتها، 180 درجه دگرگون مي شــود. كتاب هاي درسي بايد 
عوض شوند. به جاي محتوا و مضمون، فرم و سؤال بايد باشد. 
روش هاي تدريس، به جاي ياد دادن و انتقال، بايد استخراج و 

درآوردن باشد. 
شيوه ي ارزشيابي به جاي پاسخ مداري بايد سؤال مداري باشد. 
يعني سيســتم برنامه ريزي درســي ما،  متدولوژي تدريس ما، 
ارزشــيابي ما و ... همه 180 درجه برعكس شــوند. همين كه 
فرمود: »من علم را در گرسنگي قرار دادم« يا »في الجوع طعامًا 
وافرًا«، در گرســنگي طعام قرار دادم. نه اينكه چون گرســنه 
بشــويم، زياد مي خوريم. اين طور نيست. حتي فراتر از آب كم 

جو تشنگي آور به دست است. 
مثاًل  مي گوييم جوينده يابنده است؛ يعني چه؟ كسي انگشترش 
را گم مي كند، مي گوييم جوينده يابنده اســت. بعد انگشترش 
پيدا مي شــود و ما مي گوييم گفته بوديم جوينده يابنده است. 
اصاًل يابندگي در كار نيســت. خوِد جويندگي يابندگي است. 

هدف و غايت خود جويندگي است نه محصول. 
آموزش و پرورش ما يابندگي مي كند نه جويندگي. يعني دنبال 

.process است نه product محصول است. دنبال
ما در نماز چه مي خوانيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. همين كه راه 
افتادي، يافتي. نه اينكه به جايي برسي. نگفتيم ما را به مقصد 
و هدف برســان. در نماز هيچ وقت مقصــد را نمي گوييم، بلكه 

مي گوييم ما را به راه راست هدايت كن. 
آيا راه يك وســيله است كه ما به جايي برسيم؟ خير. خود راه 

 آموزش ندادن به سقراط نیاز دارد، سقراط 
آموزش نمي داد؛ مامايي مي كرد تا حقیقت يا 
دانش از دل فرد زايیده شود. سقراط سر كالس 
آدم منفعل، بیكار و بي عاري نبوده است
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هدف است. »اهدنا الصراط المستقيم« غايت است. آنچه امروزه 
تحت عنوان فرايندمداري است، اين است. آن وقت ما به دنبال 
نمره، معدل، محصول، رتبه، درجه و عينيت و كمّيت هستيم. 
ولي آنچه بايد باشد، كيفيت، تشنگي، گرسنگي، كاهش، تزكيه، 
كوثر، هرس كردن، قطع كردن، حذف كردن، تهي كردن، پاك 

كردن و زدودن است. 
يعنــي دقيقًا 180 درجه با هم متفاوت اســت، به خصوص در 
ابتدايي كه بچه ها جوشــش كنجــكاوي دارند. به قول گابريل 
گارســيا ماركز كودك يك پژوهشــگر خالص يا بنيادي است. 
يعني كودك پژوهش را براي پژوهش مي كند نه براي محصول، 
سود و فرآورده. ولي ما وقتي كتاب مي خوانيم، مي گوييم نمره ي 
ما چند شد؟ چه وقتي براي گرفتن كارنامه بياييم؟ من جواب 
سؤال را دادم، چه شد؟ كارت آفرين و جايزه مي دهيد يا خير؟ 

خداوند ســازوكاري فطري در كودك قرار داده اســت كه به 
هيچ وجه مقصود و هدف نيســت. نفس يادگيري، نفس تفكر و 

نفس كنجكاوي برايش هدف است. 
حتي كودك به دنبال پرسشگري هم نيست، چون پرسشگري 

يعني به دنبال جواب بودن. كودك از اين هم فراتر است. 
من مي گويم بچه ها را بايد پرسشگر بار آورد. اين هم غلط است. 
چرا؟ چون ما مي گوييم بگذاريد كودكان پرسش كنند و ما به 
بهانه ي پرسش به عنوان يك ابزار، آنچه را مي خواهيم، در قالب 
جواب به آن ها بدهيم. در صورتي كه پرســش براي گشودگي 

است نه براي پرشدگي.
ولي ما مي خواهيم بچه  پرســش كند كه چيزي به او بيفزاييم. 
پرسش براي تهي كردن است؛ كه بچه دائم تهي شود. به همين 
دليل در قرآن داريم كه به پيامبر)ص( مي فرمايد: »الم  نشــرح 

لك صدرك.«
خداونــد مي خواهــد بگويد ما به تو يك چيز بــزرگ داده ايم. 
نمي گويد: مــدرك و هديه ي بزرگي به تو نداديم؟ به تو دكترا 
نداديــم؟ به تو اين همــه معلومات نداديم؟ بــه تو همچنين 

درجه اي نداديــم؟ اين ها را نمي گويد. براي اينكه منت بگذارد 
و بگويــد به تو محبت خيلي بزرگي كرديم، مي گويد: آيا به تو 

گشودگي نداديم؟ نمي گويد آيا به تو پرشدگي نداديم؟ 
گشودگي يعني تهي شدگي. چه چيزي گشوده مي شود؟ 

براي گشودن يك چاه بايد آن  را بكنيد. تا زماني كه چاه پر است 
گشــوده نمي شــود. براي اينكه بخواهيد اين قندان را گشوده 
كنيد، بايد بسطش بدهيد. بايد داخلش را خالي كنيد تا بسط 
پيدا كند. در تعاليم اســالمي هدف بســط ذهن است و نه پر 

كردن آن. 
مــن بارها گفته ام و مجدد تكرار مي كنــم. اين آيه ي قرآن كه 
فرمود: »قل رب زدني علما«، در ظاهر معني اش اين اســت كه 
»پروردگارا! علم مرا زياد كن«. اما اين معني غلط اســت. اين 
جمله واقعًا به چه معناســت؟ يعني مرا وســعت بده. پس علم 

هدف نيست، بلكه ابزار است. هدف چيست؟ گشودگي.
گشودگي چيست؟ بسط است. بسط با چيست؟ با پرسشي كه 

بدون پاسخ است. 
هيــچ خيانتي باالتر از اقناع در آموزش نيســت، ولي هدف ما 

اقناع است. 
شــما قرار نيســت جوان را اقناع كنيد. اقناع ذهن مرگ ذهن 
است و شما قاتالن ذهن هســتيد و معلم به عنوان قاتل ذهن 
عمل مي كند. معلم قاتل كيســت؟ كسي كه دانش آموز را قانع 
مي كند! ســقراط قانع شــدگان را به چالش مي كشيد. وقتي 
طرفش مي گفت حقيقت را مي دانم، ســقراط با پرسيدن يك 
سؤال به او مي فهماند كه هيچ نمي داند. اقناع فردي را كه قانع 

منظورم از آموزش ندادن به بچه ها، بیكاري 
و انفعال معلم سركالس نیست. آموزش 

فعال يعني چیزي ندادن تا اينكه چیزي يافته 
شود
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بود بر هم مي زد. 
كار معلم برهم زدن اقناع است نه ايجاد كردن آن. 

مــن هر چه بگويم 180 درجه با عملكرد فعلي ما در ابتدايي و 
آموزش و پرورش فرق دارد. چرا نمي توانيم اين شــيوه را عوض 
كنيم؟ چون نان خوردن ما در اين شيوه است. مغازه ي ماست. 
چرا ما نمي توانيم به شيوه ي تقواي آموزشي عمل كنيم، همان 
حرف روسو مي شــود. چون روسو به تربيت منفي معتقد بود. 
منفي نه به معناي ارزشي، بلكه به معناي تقواست. در حقيقت 
روســو نيز تقوايي تربيتي را به اميل مي گويد. روسو مي گويد: 

»همه  چيز را به تأخير بيندازيد تا تصوير رخ بدهد.« 
من نمي گويم اصــاًل آموزش ندهيد، بلكــه مي گويم آموزش 
ندهيد تا آموزش رخ بدهــد. اتفاقي ايجاد نكنيد تا اتفاقي رخ 

بدهد. منظورم اين است، نه اينكه هيچ كاري انجام ندهيم. 

مي پرسيد چگونه آن را اجرايي كنيم؟ به قول اينشتين نمي شود 
در باكسي كه مشكل ايجاد شد، مشكل را حل كرد. بايد از آن 
باكس خارج شد. ما مي خواهيم در همين باكس و ساختار فعلي 
مشكل را حل  كنيم. نمي شود. نمي توان هيچ كاري انجام داد. 
بايد از اين باكس و ســاختار خارج شويم. اما مشكل اينجاست 
كه نمي توانيم از اين ساختار خارج شويم، چون فاني مي شويم. 
به روسو هم مي گويند چيزي بگو كه عملي باشد و بتوان آن را 
اجرا كرد. روســو در جواب  مي گويد: من مي دانم مقصود شما 
چيست. مقصود از عملي اين است كه شما مي خواهيد چيزي 
بگويم كه با آنچه فعاًل انجام مي دهيد، هم خواني داشــته باشد. 

در اين صورت عملي خواهد شد. 
من مي فهمم روسو چه مي گويد. گاهي اوقات حس همزاد پنداري 
من با او سبب مي شود درك كنم كه او چه دردي كشيده است 
و چه غربتي را تحمل كرده اســت. چون من نيز همچون او در 
اين مصيبت گير كرده ام. چون شما مي گوييد اين امكان ندارد. 
ما معلم استخدام كرديم، مجله تأسيس كرديم و كتاب درسي 
چاپ كرديم. حرف هاي شــما امكان ندارد و شدني نيست. بله 
شدني نيست، چون مي خواهيد حرف هايم را در همان ساختار 

قبلي انجام بدهيد. 
 فرض كنید بنده بخواهم در یك روســتا مدرسه اي 
تأسیس كنم و آن را با شیوه ي تقواي آموزشي بچرخانم 

چه كنم؟ 
شما نمي توانيد يك واگن را تغيير وضع بدهيد يا در جاي خود 
تغيير كنيد. بايد ريل، لوكوموتيو و جريان قطار را عوض كنيد. 
ولي شــما مي گوييد مي روم در يكي از واگن ها و كارم را انجام 
مي دهم. در حالي كه در همان ريل و در همان باكس هستيد. 
مثاًل قطار به ســمت جنوب حركت مي كند و شما مي خواهيد 
شيوه ي مرا اجرا كنيد و 180 درجه تغييرش مي دهيد. ولي در 

نهايت با همان قطار به سمت جنوب خواهيد رفت.
 آقاي دكتر! ما چگونه از این لوكوموتیو خارج بشویم؟ 
اگر در حال حركت خارج بشــويد، سقوط كرده ايد، چون قطار 
در حال حركت است. اينكه من در ابتدا گفتم. »بسم ا... الرحمن 
الرحيم«؛  بسم ا... به معناي خروج از سپهر خود و ورود به سپهر 
او. ما مي خواهيم در ســپهر خود او را نيز بپرستيم و اين امكان 
ندارد. مي خواهيد در ريل و لوكوموتيوي كه به ســمت جنوب 
حركت مي كند باشــيد و بگوييد مي خواهيد به سمت شمال 

برويد. اين امكان ندارد. 
اينكه عرفا مي گويند: »بســم ا...« فاتح الفتوح اســت. »بسم ا...« 
نوراالنوار است. در حقيقت »بسم ا...« يعني خروج از مدار خود. 
خروج از مدار خود يعني خود را فاني كردن. ما مي خواهيم باقي 
باشيم و فاني هم بشويم. كوبيدن مكاني نيست، بلكه كوبيدن 

يك حديث قدسي است كه خداوند به 
حضرت موسي)ع( مي فرمايد: »من علم را 
در گرسنگي گذارده ام، ولي مردم آن را در 
سیري مي جويند«



25  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 4 | دي ماه 1396 |

انگاره هاست و افكار بايد كوبيده شوند. فرض كنيد عينك سياه 
بر چشم زده باشيم و به  دنبال سفيدي بگرديم. چون با عينك 
ســياه، ســفيدي را پيدا نمي كنيم، مدام بيرون را رنگ سفيد 

مي زنيم. باز با عينك به همان سياهي مي رسيم. 
بنابراين بايد عينك سياه را عوض كنيم. 

 چند تا از انگاره هایي كه باید كوبیده شــود و عوض 
شود، نام ببرید؟ 

نــگاه ما به كودك به جاي نــگاه پيرومدارانه، به معناي اينكه 
كودك بايد از ما پيروي كند، برگردد به جايي كه ما از كودك 
پيروي كنيم. كســي مي تواند ايــن كار را انجام بدهد؟ محال 
است. چون به محض اينكه بچه را در مهد مي گذاريد، قصدتان 

اين است كه او را آدم و مثل خودتان كنيد. 
چه كســي مي تواند از كودك تبعيت كند؟ ما همواره در صدد 
آن هستيم كه كودك از ما تبعيت كند. اما حديث پيامبر)ص(  
مي گويد: »من كان عنده صبّي فليتصاّب له«:  هر كس كه نزد 
او كودكي باشد، پس بايد به خاطر او خودش را به كودكي بزند. 
يعني بزرگ سال بايد وارد دنياي كودكي شود، نه اينكه كودك 

را وارد دنياي خود كند. 
اين يعنــي تغيير و انقالبي »كوپرنيكي«. بــه جاي اينكه من 
كودك را تابع خود كنم، خودم را تابع كودك كنم. كدام يك از 

ما مي تواند چنين فاني گري كند؟ 
حرف »ف« در »فليتصاب« يعني تحول. حرف نقطه ي عطفي 
اســت در اينجا. يعني شــما تغيير »تراز« بدهيد. تغيير انگاره 

بدهيد. تغيير سامانه ي باورمندي بدهيد. 
چه كسي مي تواند تغيير سامانه ي باورمندي بدهد، مگر اينكه 

از خود خالي و خارج شود؟ 
اگر شما ديدتان را عوض كرديد، موفق خواهيد شد. 

اگر نقطه ي تراز عوض شود، همه چيز تغيير خواهد كرد. 
شما مي پرســيد چه كار كنم كه تمام دنيا را سبز ببينم؟ يكي 
مي گويد كه رنگ فضا و وســايل و هر چه را كه مي بيني، سبز 
كن. اما مي تواني به جاي اين كار، فقط عينك ســبز بر چشم 
بزني تا همه ي دنيا را سبز ببيني. آن وقت شما بگوييد، راه حل 

ديگري بگو. راه حل ديگري جز عينك سبز ندارد. 
 آقاي دكتر! نگرش و بینش تربیتي شــما در جایي 
به صورت عیني اجرایي شده است؟ آیا نمونه اي عیني 
اجرایي شده است؟ آیا نمونه اي عیني از اندیشه ي شما 

وجود دارد؟ 
در صدر اســالم. پيامبــر)ص( اين گونه بود. شــمس تبريزي 
مي گويد: »هر كه را مايه اي هســت، رسول و نبي آن مايه او را 

روان و راه كند. چون مايه نباشد، چه را راه كند؟« 
هيچ نبي ننهد آنچه كه در امت خود نيست. يعني پيامبر)ص( 

به  دنبال آن نيست كه آنچه را خودش مي خواهد به امت بدهد، 
بلكه آنچه را در امت هست، روان مي كند. 

پيامبر)ص( كارش تأييد است، تحقير نيست. تسليم هم نيست. 
ميان تأييد، تحقير و تسليم فرق است. تأييد يعني تابع آنچه در 
فرد است شويد، نه اينكه او را تابع آنچه در خودت هست كنيد. 
در صدر اسالم و در زندگي انبيا و ائمه و خود شخص امام )ره( 
اگر به خاطراتشان مراجعه كنيد و نحوه ي تربيت بچه هايشان را 

ببينيد، روش برخوردشان با بچه ها چنين بود. 
روش برخــورد امام با بچه ها تأييدي بود نه تعقيبي و تصنعي. 
امام )ره( صنعتي كار نمي كرده، بلكــه تربيتي رفتار مي كرده 

است. 
من كاري به مسائل سياســي ندارم. اما بحث تربيتي ايشان با 
گشــودگي، كرامت، بزرگواري، حرمت و اكرموا اوالدكم همراه 
اســت. واقعًا منش و روش امام)ره( در زندگي شــان نسبت به 
فرزندانشان نمونه بود. مثال پيامبر )ص(، مثال ائمه، مثال قرآن 
و مثــال حديثي كه فرمود: »النــاس معادن كمعادن الذهب و 
الفضه«: »مردم معدن هايي چون معدن هاي طال و نقره هستند« 
يعني نبايد چيز ديگري وارد كنيد، بلكه  بايد آن چيزي را كه 

هست خارج كنيد. نبايد چيزي وارد، منتقل و افزوده شود. 
همه ي حديث ها و آيات قرآني به همين موضوع اشاره دارند.

بچه ها، به خصوص در دوره ي ابتدايي، 
جوشش كنجكاوي دارند. به قول گابريل 

گارسیا ماركز، كودك يك پژوهشگر خالص 
يا بنیادي است



محسن خاورزاده
مشاور تحصيلي و شغلي

نوشتار

راهبردهاى تقویت مهارت هاى 
فراشناختى در فراگيرندگان

ضرورت مهارت هاي فراشناختي
فراشناختي  مهارت هاي  اساسي  هدف 
خودكنترلــي و خودآموزي اســت تا 
مســتقل  يادگيرندگاني  دانش آموزان 
فرايندهاي شناختي  بتوانند  كه  شوند 
و يادگيري شــان را در جهــت اهداف 
تعيين شــده ي خود هدايــت، نظارت 
و اصالح كنند. بســياري از مشكالت 
دوره ي  در  به خصــوص  يادگيــري، 
ابتدايي، از نبود مهارت ها و راهبردهاي 
اين  مي شــود.  ناشــي  فراشــناختي 
مهارت ها به فرد امكان انتخاب، كنترل، 
نظــارت، مديريــت و در نتيجه بهبود 

فرايندهاي شناختي را مي دهند.

شناخت و فراشناخت1 دو مفهوم مكمل یكدیگرند. شناخت به فرایندهایي 
اشاره مي كند كه ما به كمك آن ها یاد مي گیریم، فكر مي كنیم و به یاد 

مي آوریم. اما فراشناخت به دانش ما درباره ي فرایندهاي شناختي خودمان 
و چگونگي استفاده ي بهینه از آن ها براي رسیدن به هدف هاي یادگیري 

گفته مي شود. به دیگر سخن، فراشناخت به دانش یا آگاهي از نظام شناختي 
خود یا دانستن درباره ي دانستن گفته مي شود. دانش فراشناختي به فرد 

امكان مي دهد یادگیري خود را مدیریت كند، چرا كه راهبردهاي فراشناختي 
تدبیرهایي هستند براي نظارت بر راه هاي یادگیري و هدایت آن راه ها. این 

راهبردها به ما مي گویند براي سهولت بخشیدن به فرایند یادگیري، یادآوري 
و سازمان دادن داشته ها از چه راه هایي استفاده كنیم.
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طراحي سناریوهاي آموزشي 
براساس راهبردهاي 

فراشناختي
پرورش  تعليم وتربيــت  هــدف  اگــر 
دانش آموزانــي باشــد كــه بتواننــد 
مســئوليت يادگيري خود را به عهده 
بگيرند، مدرســان به جــاي تمركز بر 
حجم يادگيــري فراگيرنــدگان، بايد 
و  يادگيري  اســتدالل  افزايــش  بــه 
مهارت هاي آن ها در ياد گرفتن توجه 
كنند. دانش آمــوزان از طريق آموزش 
مهارت هــاي فراشــناخت مي تواننــد  
مهارت هاي يادگيري خود را توســعه 
دهند و به كسب دانش مبادرت ورزند 
و از ايــن طريق به يادگيرندگاني فعال 

تبديل شوند.
راهبردهــاي فراشــناختي را مي توان 
نظارت  برنامه ريزي،  در سه دســته ي 
و نظم دهــي قرار داد. ايــن مهارت ها 
دانش آموزان را به تسلط هرچه بيشتر 
بر فراشناخت سوق مي دهند. معلمان 
بايد فعاليت هاي آموزشي و تدريس را 
به نحوي اجرا كننــد كه دانش آموزان 
مهارت هاي  تقويــت  منظــور  بــه  را 
فراشــناختي خود در مسير استفاده از 

اين راهبردها قرار دهند.
معلمان محترم و فرهيخته به اين سؤال 
خوب فكر كنيد و بكوشيد براي آموزش 
هر درس يك سناريو بنويسيد تا روند 
آمــوزش فراگيرندگان بــا مهارت هاي 
فراشــناختي انجام شــود. ما در اين 
مقاله به يك نمونه از سناريويي كه در 
درس هاي فارسي بخوانيم و اجتماعي 
و به طور خالصه در خواندن، به رشــد 
مهارت هاي فراشــناختي دانش آموزان 
كمك مي كند، اشاره كرده ايم. شما هم 
به ديگر روش هــا در درس هاي ديگر 

فكر كنيد.

ضبط صدا راهي جذاب و 
مهیج براي تقویت مهارت هاي 

فراشناختي فراگیرندگان
امروزه در آموزش و يادگيري استفاده 
هوشــمند  ابزارهــاي  و  فنــاوري  از 
اجتناب ناپذيــر اســت و اهميت آن ها 
نسبت به گذشته دوچندان شده است. 
هر اندازه روند كار و ابزارها و محتواهاي 
مورد اســتفاه پيچيده تر باشد، احتمال 
اجــراي موفق برنامه ي يادگيري كمتر 

مي شود.
از مــواردي كــه در آمــوزش ابتدايي 
هميشــه مورد تأكيد قــرار گرفته و از 
اركان اساسي يك روند آموزشي سالم 
به شمار مي رود، حفظ شادابي و نشاط 
دانش آموزان هنــگام فراگيري و ايجاد 
فضــاي جــذاب و هيجان انگيز كالس 
درس اســت. يكي از راه ها و ابزارها كه 
در عين ســادگي بســيار تأثيرگذار و 
مهيج است، ضبط صداي دانش آموز به 
هنگام خواندن يا ارائه ي مطلب است. 
اين عمل در درس هايي مثل فارســي 
بخوانيم يــا اجتماعي كه متن محورند 

كاربردي تر است.
روش كار بدين شــكل است كه هنگام 
صداي  هم زمان  دانش آمــوز،  خواندن 
فرد ضبط مي شود و پس از پايان درس 
يا پس از اتمام خواندن يك دانش آموز، 
صداي ضبط شده ي او پخش مي شود. 
بــا ايــن روش، دانش آموز بــه روند 
خواندن خود اشراف پيدا مي كند و به 
سرعت خواندن، وقف ها، اوج و فرودها 
و نكاتــي كه بايد رعايت كند بيشــتر 
مي توانند  دانش آموزان  مي كند.  توجه 
ايــن تمريــن  را در منزل هــم انجام 
دهند. امروزه اكثر گوشــي هاي همراه 
ضبط كننده ي صدا دارند و اين كار به 
راحتي و سهولت انجام مي شود. در اين 
روش، يادگيرنده فعال است و به خاطر 
استفاده از يك ابزار واسط، عالقه اش به 

انجام كار دوچندان مي شود.
در روش ضبط صــداي دانش آموز، به 
خاطر اينكه معلم بعد از پخش صداي 

تك تــك دانش آموزان بــه چارچوبي 
مطلــوب و ايده آل بــراي قرائت متون 
و ارائه هــاي دانش آموزان مي رســد و 
دانش آموزان بايد ســطح فعلي خود را 
به ســطح مطلوب نزديك كنند، دقيقًا 
تالش دانش آموز در راســتاي استفاده 
تقويــت  ســه گانه ي  راهبردهــاي  از 
مي گيرد.  قرار  فراشناختي  مهارت هاي 
ايــن چالش براي دانش آموز ســازنده 
و جــذاب خواهد بود. معلمــان براي 
بايد  فراشــناختي  مهارت هاي  تقويت 
روند تدريــس را طوري طراحي كنند 
كه دانش آموز از راهبردهاي سه گانه ي 
فراشــناختي اســتفاده كند. اگر  اين 
مسير با ابزار واسطي انجام شود، قطعًا 

جذاب و مهيج خواهد بود.
در اين فرايند، اول از همه مســئوليت 
نظارت بر يادگيري از مدرسان به خود 
فراگيرندگان منتقل مي شود. دوم اينكه 
خــود ادراكي، عاطفه و انگيزش مثبت 
در فراگيرندگان تقويت مي شود. بدين 
طريق، فراشناخت بينش شخصي فرد 
را نسبت به تفكرات خود ايجاد مي كند 

و يادگيري مستقل را رشد مي دهد.
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مرضیه كهندل
مدرس دانشگاه فرهنگيان

آموزش چند پايه

امروزه مــدارس چندپايــه، ضمن اينکه 
ســهم قابل توجهــی از »آمــوزش برای 
همــه« را به خود اختصاص می دهند، در 
پی دسترســی به آمــوزش باکيفيت نيز 
هستند. در اسناد يونسکو اشاره می شود 
که »آموزش چندپايه، تنها پاسخی برای 
رفع کمبود معلم در نظام های آموزشــی 
نيست، بلکه راهبردي برای بهبود کيفيت 
روســتايی  آموزش وپــرورش در جوامع 

محسوب می شود.«
 اکثر قريب بــه اتفاق مدارس چندپايه ي 
جهان در مناطق روســتايی قــرار دارند. 
اگرچه تا قرن نوزدهم تنها  برخي مدارس 
دولتی در شــمال آمريکا و اروپا ماهيتی 
چندپايه داشته اند، اما امروزه در بسياری از 
مناطق روستايی آسيا/ اقيانوسيه، آفريقا و 
آمريکای التين اين مدارس با حمايت های 
ملی و بين المللی توسعه و رونق يافته اند. 

در اين ميان کشورهای جنوب شرقی آسيا 
طی دو سه دهه ي گذشته بر آموزش های 
چندپايه به عنوان يک ضرورت تأکيد كرده  
و سياســت های ملی را نيــز در اين امر 
دخالت داده اند که در ادامه به نمونه هايی 

از اين اقدامات، و توســعه ی چندپايه در 
اقصی نقاط ديگر جهان اشاره می شود.

 تایلند
در پی موفقيت آميز بودن سياست هايی در 
زمينه کنترل زاد و ولد، که منجر به کاهش 
رشد جمعيت و ظهور جوامع دانش آموزي 
کوچک در برخی از مناطق گرديد، دولت 
تايلند هيچ گزينه ي ديگری به جز افزايش 
تعداد مدارس چندپايه، برای اجرای کامل 
برنامه های آموزشی خود پيش رو نداشت. 

 هند
يک ويژگی رايج در آموزش وپرورش هند 
وفور مــدارس روســتايی و دورافتاده ي 
کوچکی اســت که کمتــر از 50 کودک 
در آن حضور دارند و حدود يک ســوم از 
تعداد 1/25 ميليون مدرســه ي ابتدايی 
در اين کشــور را شــامل می شود. دولت 
هنــد با حمايــت قاطع از مدارســی که 
به صورت چندپايه اداره می شوند و ارائه ي 

از آموزش برای همه 
تا توسعه ی کيفيت آموزش و پرورش

مدرسه ي چندپایه پدیده اي جهانی است که در اغلب کشورها، فلسفه ي وجودی 
آن دستیابی به هدف بین المللی »آموزش برای همه« است. مناطق دورافتاده، 

کم جمعیت و صعب العبور به توسعه ي فرصت های تحصیلی بیشتری نیاز دارند و 
همین موضوع توجه دست اندرکاران آموزش وپرورش را به مناطق روستایی و در 
حاشیه معطوف کرده است.  از نواحی روستایی نشین در ایاالت متحده و فرانسه 

گرفته تا مناطق کوهستانی پاکستان و کوهستان های غربی چین، و روستاهای 
گینه و زامبیا، و بسیاری از کشورهای اسکاندیناوی، در زمره ي پوشش چندپایه 
قرار گرفته اند، به طوری که قریب به یک سوم مدارس جهان را شامل می شوند. 

آموزش هــای جامع بــه کودکانی که در 
معرض محروميت قرار گرفته اند، اميدوار 
است در بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی 
نســل آينده تأثيرگذار باشد. گرچه هنوز 
هم، با وجود تالش های عظيم بخش های 
عمومی  و خصوصــی، نرخ ترك تحصيل 
ميان کودکان هندی در سطح بااليی باقی 

مانده است. 
در اين ارتباط دولت هند از ســال 2009 
برای افزايش دسترسی کودکان به آموزش، 
سياســت های مفصل و جامعــی مانند 
انگيزه های پولی برای دختران به منظور به 
تأخير انداختن ازدواج آنان به سنين بعد 
از هجده سال، کمک هزينه ي تحصيلی و 
وعده های غذايی رايگان در ساعات اوليه ي 
روزهای کاری مدرسه تدارک ديده است 
که موجــب گرديده تا نــرخ ثبت نام در 
مدارس هند در ساليان اخير به طور قابل 
توجهی افزايش پيدا کند. از ســوی ديگر 
بايد گفت، هندوســتان همواره با کمبود 
نيروی انســانی در آموزش وپرورش خود 
مواجه بوده اســت و اين امر موجب شده 
تا توزيع معلمان در سطح مدارس ابتدايی 

نگاهي به آمار و ارقام مدارس چندپایه 
در بعضی از کشورهای دنیا
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هند متفاوت باشــد، به طوری که تنها در 
حدود 13 درصد از مــدارس، به هر پايه 
يک معلم اختصاص پيدا می کند و در 14 
درصد يک معلم به همه ي پايه ها تدريس 
مي كند و به ترتيب 42 درصد از مدارس 
توسط دو معلم، 18 درصد سه معلم و 12 
درصد از مدارس توسط چهار معلم برای 
همه ي پايه ها اداره می شــوند. به همين 
دليل نرخ چندپايه در هندوستان با وجود 

مدارس کوچک و نيز کمبود معلم، به رقم 
باالی 85 درصد رسيده است.

 فیلیپین
در اين کشــور هم مناطقی وجود دارند 
که در آن هــا ثبت نام دانش آموزان پايين، 
و يا تعداد معلمان کم اســت. اين موضوع 
آموزش ترکيبی پايه هــای مختلف را در 

يک کالس درس ضروری کرده اســت تا 
دولت را از تأمين هــدف »آموزش برای 
همه« مطمئن ســازد. آمارهاي رســمی 
 در ســال تحصيلي 2009-2008 نشان 
می دهد کــه 32 درصد مدارس فيليپين 
چندپايه هســتند. بيشــتر اين کالس ها 
)حدود 60 درصد( ترکيبی از دو يا ســه 
پايه را در خود جای می دهند و در حدود 
6 درصــد از مدارس چندپايه ي فيليپين، 
يک معلم به هر شش پايه تدريس می کند. 
در ايــن ميان، زنان با حضور 61 درصدی 
خود بخش عمده ی آموزش چندپايه را در 

فيليپين اداره می کنند. 

 اندونزی
از ســال 1994تدريس چندپايه به عنوان 
مدل اصلی آموزش برای مدارس کوچک 
مناطق دورافتاده اندونزی برگزيده شــد 
و دولت دســتور آموزش اجباری دوره ي 

ابتدايی را تجويز  كرد.  

 پاکستان
اين کشــور از رويکرد توسعه ی چندپايه 
برای کاهــش نرخ بی ســوادی در ميان 
کــودکان خود بهره بــرده و آمار مدارس 
چند پايه ی خود را به 60 درصد رســانده 
است، به طوری که توانسته پس از طی سه 
سال، ميزان ثبت نام را در مدارس ابتدايی 
از 72 درصــد به 77 درصد افزايش دهد. 
دولت پاکستان اميدوار است نرخ باسوادی 
در ميان کــودکان الزم التعليم خود را به 

صد در صد نزديک کند.  

 چین
در مناطق کوهســتانی غرب چين، بنا به 
اقتضائات جغرافيايی، حدود يک ســوم تا 
يک پنجم کــودکان در مدارس چندپايه 
تحصيل می کنند و حــدود 10 درصد از 
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کل معلمان چينی بــرای آموزش به اين 
کالس ها اعزام می شوند. 

 آفریقا/ آفریقاي جنوبي
اين  آموزش وپــرورش  وزارت خانه هــای 
قاره به طور فزاينده ای در حال توســعه ي 
چندپايه هستند و آن را يك ابزار آموزشی 
کليدی می دانند که می تواند پاسخگوی 
تبعات مســائلی همچــون کمبود معلم، 
غيبت های مکرر دانش آمــوزاِن مبتال به 
فقر و بيماری، و محدوديت های بودجه ای 

باشد.  
البته نرخ توزيع چندپايه در نقاط گوناگون 
آفريقــا بســتگی زيادی بــه مختصات 
جغرافيايی آن منطقــه دارد. مثاًل به طور 
متوســط، 27 درصد مــدارس آفريقای 
جنوبی به صورت چندپايه اداره می شوند 
امــا در برخــی مناطق به خاطــر بافت 
روستايی گسترده تر، اين نرخ به 38 درصد 
هم می رســد. جالب است بدانيد با اينکه 
بيش از يک چهارم مــدارس در آفريقای 
جنوبی به صورت چندپايه اداره می شوند 
آمــار دانش آموزان در اين کالس ها کمتر 
از نيم درصد )حــدود4 درصد( جمعيت 
دانش آموزی اين منطقه را دربرمی گيرد، 

که به نوعی نمايانگر توزيع بسيار نامناسب 
سرانه ی دانش آ موز بين مدارس شهری و 

روستايی است. 

 آمریکای جنوبی/ پرو
تحقيقات نشان می دهد، اکثريت قريب به 
اتفاق مــدارس چندپايه ي پرو در مناطق 
روســتايی قرار دارند و حدود 69 درصد 
از نيروهای آموزشی را در روستاها درگير 

خود نموده اند. 

 اروپا/ فنالند
بيشترين آمار کالس های چندپايه ي اروپا 
به کشور فنالند تعلق دارد که دارای نظام 
آموزشی موفقی نيز هست. هشتاد درصد 
مدارس فنالند را مدارس ابتدايی تشکيل 
می دهند کــه غالبًا با جمعيت های پايين 
دانش آموز مواجه  می باشند. درواقع، فنالند 
کشوري بســيار کم جمعيت است که در 
هر کيلومتر آن 15 تا 17 نفر ساکن اند و 
فاصله ي روستاها از يکديگر نيز زياد است. 
چنان کــه تنها 4 درصد مــدارس در اين 
کشور جمعيتی باالی 500 دانش آموز را 
دارا هســتند و حدود 50 درصد مدارس 

فنالند تعدادی کمتــر از 50 دانش آموز 
دارنــد و در برخی مناطــق نيز، به علت 
آمــار پايين دانش آموز، ســاالنه تعدادی 
از مدارس چندپايه به تعطيلی کشــيده 
می شوند. کاهش ميزان تولد و مشکالت 
مالی شهرداری ها )به عنوان تأمين کنندگان 
هزينه های مدارس( باعث شده است که 
از ســال 1996 حدود 25 درصد مدارس 

چندپايه ي اين کشور بسته شوند. 
حــدود 30 درصد مــدارس فنالند جزو 
مدارس روســتايی چندپايه اند که تنها 7 
درصد جمعيت دانش آموزان اين کشور را 
تحت پوشش تحصيلی خود قرار می دهند 
و 19 درصــد معلمان را به کار گرفته اند. با 
اين حال، کشــور فنالند نه  تنها براساس 
ضرورت، که در برخی موارد بنا به انتخاب 
و به لحــاظ داليل فلســفی و تربيتی، از 
جمله کاهش مشکالت رفتاری کودکان و 
به توسعه ي  آنان،  توسعه ي جامعه پذيری 
آموزش هــای چندپايه عالقه مند اســت. 
نکتــه ي قابل توجــه در آموزش وپرورش 
فنالند اين است که روش تدريس چندپايه 
به عنوان »آموزش بدون پايه ی تحصيلی« 
در تعداد زيادی از مــدارس بزرگ دنبال 
می شود و در آن، دانش آموزان نه براساس 
سن، بلکه بر مبنای توانمندی، ترجيحات 
و پتانســيل های يادگيری شان گروه بندی 
می شوند. به همين دليل، نرخ آموزش های 
چندپايــه در مدارس شــهری فنالند هم 
باالســت و ميزان برگــزاری کالس های 
چندپايه در اين کشور تا 70 درصد گزارش 
 ICT شده است. در اين خصوص، توسعه ي
و مهارت های فناوری اطالعات در توسعه ي 
آموزش های تلفيقی )در کالس های بدون 
پايه( تأثيری بسزا داشته است، ضمن اينکه 
اســتقالل مدارس برای تنظيم برنامه های 
آموزشــی خــود و تغيير مــداوم ترکيب 
کالس ها به صورت تک پايه و چندپايه، که 
بنا به ويژگی موضوعات و برنامه های درسی 
صورت می گيرد، نيز زمينه ي مناسبی برای 

اين روش آموزشی فراهم آورده است.
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سید روح اهلل پناهنده، تهمینه افراشته
معاون آموزش ابتدايی اداره ی آموزش وپرورش 
شهرستان کهگيلويه )دهدشت(
معاون آموزشی دبستان حضرت ليال)س(
 اداره ی آموزش وپرورش شهرستان کهگيلويه )دهدشت(

نوشتار

دام رقابت و آسيب هاى 
آن در دوره ى ابتدایى  

بیان مسئله
دانش آمــوزان و کودکان از نظر شــرايط 
خانوادگی، جســمی، ذهنــی و عاطفی با 
يکديگر تفاوت هايی دارنــد. لذا در کالس 
درس هــم نمی توان از همه ی شــاگردان 
توقع پيشــرفت يکسان و مشــابه داشت. 
رقابــــت فــردي لـــذت کشف مـسائل 
مهيجـــي ماننـــد توانـــايي خوانـدن و 
درك پديده هـــاي جهـان پهنـــاور را از 
دانش آموزان سلب می کند. انگيزه ي ذاتي 
به يادگيري می تواند در محيطـــي امـن، 
اعتمـــادبخش و حمايت گرانه پـــرورش 
يابد. وقتي دانش آموزان احساس کنند بـا 
توجـه بـــه ميزان تالش خود نمی توانند 
برنده شوند، احساس بی کفايتی و ناايمني 
می کنند، زيــرا در حلقه ی رقابت محاصره 
 شده اند و به دليـــل فرهنـــگ آموزشـي 
حاکم، در مدرســـه و کـالس درس هـيچ 
گزينه ای به جز رقابت ندارند. به اين ترتيب، 
بــه ورطه ي تــالش براي ضربــه زدن به 
ديگران مي افتند. معلمان نمي تواننـد نقـش 
تفاوت های فردي در پيشــرفت تحصيلي 
دانش آمــوزان را حذف کنند، اما می توانند 
ميزان تحقـير در اثر عملكرد ضعيف آن ها 
را کاهش دهند. همچنيــن، می توانند در 
دانش آموزان احـــساسي را پرورش دهند 
که پيشرفتشــان را با ارزش کند و نيـــز 
محيطـــي آموزشـي را فـراهم آورنـد کـه 
بـه دانش آموزان اجازه دهد بر مهارت ها و 
فهـم در حال افزايش خود تمرکـز کننـد. 
اين مقاله شــما را به بازانديشــي در مورد 
رقابت دعوت مي كند. در اين نوشته به دو 

نوع رقابت مرسوم مي پردازيم.

1 رقابت به معنای مقایسه کردن 
افراد با یکدیگر

در اين نوع رقابت، هر دانش آموزی ســعی 
می کند از ديگری پيشی بگيرد. اما اين سعی 
و تالش پس از مدتی به »درجازدن« عده ی 
زيادی از شــاگردان می انجامد، زيرا عده ی 
بســيار کمی در اين مسابقه به هدف های 

رقابت میان افراد در خانواده شکل می گیرد و در مدرسه تشدید می شود. 
خانواده و مدرسه باید به جای ایجاد رقابت در میان کودکان، آن ها را به رقابت 

با خود تشویق کنند. ایجاد رقابت در میان دانش آموزان و مقایسه ی آن ها با 
یکدیگر، با توجه به اصل تفاوت های فردی، موجب حسادت، احساس حقارت 
و تضعیف عزت  نفس می شود. توأم شدن این نوع رقابت با تشویق و پاداش، 
آثار منفی آن را به مراتب بیشتر می  کند. برای اینکه دانش آموزان براساس 
قابلیت های فردی خویش رشد کنند و یادگیری در محیطی انسانی صورت 

گیرد، باید رقابت بیرونی به رقابت درونی تبدیل شود.
رقابت ازجمله مواردی است که امروزه فراگیر شده است و آموزش وپرورش 

کشور ما را تهدید می کند.
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مورد نظر معلم دســت می يابند. اکثريتی 
که از اين دور خارج  شــده اند، هيچ اميدی 
برای رسيدن به خط پايان ندارند، سرخورده 
می شوند، احساس حقارت و ناتوانی در آنان 
افزايــش می يابد و هرگونه تالشــی برای 
يادگيــری را بی فايده می دانند. در ســوی 
ديگر، افرادی که پيشرفت هايشان نزديک 
به هم است، به طرز تأسف آوری با يکديگر 
به چالش مي افتند. آن ها از پيشــرفت های 
يکديگر ناخشنود و از پسرفت های يکديگر 
خشنود می شوند. بســياری از افراد، فقط 
زمانــی از رقابت لذت می برند که شــانس 
برنده شــدن داشــته باشــند. زمانی که 
دانش آموز ضعيف يا متوسط کالس مجبور 
به رقابت درســی با دانش آموزانی می شود 
که ســوابق  بهتری دارند، شــانس کمی 
برای برنده شدن دارد. لذا احساس ناتوانی 
در اين دانش آموز تقويت می شــود و اين 
احساس نه تنها بر وضعيت تحصيلی، بلکه 
بر پيشرفت او در ساير جنبه های زندگی نيز 
تأثير منفی خواهد گذاشت، زيرا در چنين 
شــرايطی، گروه اندکی از شاگردان برنده 
می شوند و اکثريت همواره در حال تجربه 

کردن شکست هستند.
به عملکرد معلــم در موقعيت فرضی زير 

توجه کنيــد: »علی احمــدی دانش آموز 
ســال پنجــم ابتدايی اســت. او در درس 
رياضی، ثلث اول نمــره ی 20 و ثلث دوم 
نمره ی 19 گرفته اســت و در هر دو ثلث 
باالترين نمره ی کالس را داشته است. معلم 
رياضی وارد کالس می شود، او را به جلوی 
کالس فرامی خواند و در حضور ســايرين 
تشويقش می کند. در پايان هم خطاب به 
شــاگردان می گويد: شما هم مثل احمدی 
درس بخوانيــد و از او ياد بگيريد. او الگوی 
شماست. تا ببينيم از اين به بعد چه کسی 
می تواند مثل احمدی باشد.« شيوه ی اين 
معلــم ترکيبی از روش »ايجــاد رقابت در 
ميان شاگردان« و »تشويق فرد در حضور 
جمع« اســت و پيامدهای زير را به دنبال 

دارد:
1 ايجاد تبعيض در کالس درس؛

2 تنبيه اکثر شــاگردان: زيرا تشويق يک 
فرد در جمع و قرار دادن او به عنوان الگوی 

جمع، تلويحًا به معنای تنبيه جمع است؛
3 ايجاد غرور در فرد تشويق شونده: زيرا 
احســاس می کند نهايت پيشرفت را کرده 
است و ديگر به پيشرفت بيشتر نمی انديشد. 
در نتيجه، پيشرفت او در حد معين متوقف 

می شود.

4 ايجاد اضطراب و تشويش دائمی: فردی 
که در حضور جمع به خاطر داشتن لياقتی 
خاص تحسين شــده است، همواره نگران 
خواهد بــود مبادا از ايــن موقعيت که در 
حضور همگان کسب کرده، تنزل پيدا کند. 
در مواردی مشــاهده شده است که چنين 
دانش آموزانــی دچار شکســت تحصيلی 
شــده اند. دليل آن ممکن است اضطراب 
ناشــی از اين موقعيت يا منزوی شدن به 

دليل مورد حسادت واقع شدن باشد.
5 جابه جا شدن هدف و وسيله: يادگيری 
هدف و تشــويق وسيله اســت. زمانی که 
دانش آموز به طور کالمی يا مادی تشــويق 
می شود، به جای اينكه به هدف توجه كند، 
روي وســيله تمركز مي كند و از اين پس 
برای رســيدن به پاداش )تشويق مادی يا 
کالمی( تالش می کنــد. کوهن می گويد: 
اگر در قبال يادگيری فراگيرندگان به آن ها 
پاداش دهيم، يادگيری ارزش واقعی خود 
را از دست می دهد و عالقه ی شاگردان به 

يادگيری نيز کاهش می يابد.
6 مورد حســادت ديگران واقع شدن فرد 
تشويق شونده: دانش آموزانی که در حضور 
جمع تشــويق می شوند، قبل از آنکه ساير 
شاگردان آن ها را به عنوان الگو بپذيرند، مورد 
تنفر آنان قــرار می گيرند. اين تنفر گاهی 
اوقات آنــان را منزوی می کند که عالوه بر 
اثرات نامطلوب روانی، در پيشرفت تحصيلی 
نيز اثر ســوء دارد. اين موضوع در دوره ی 
ابتدايی که دانش آموزان بيشتر بزرگ ساالن 
را به عنوان الگــو انتخاب می کنند، درخور 

توجه فراوان است.
7 ايجاد کينه، دشمنی و حسادت در ميان 
شاگردان: مربی بايد در صدد تبديل کردن 
رقابت به رفاقت باشد، اما با تشويق فرد در 
مقابل جمع و مقايســه کردن شاگردان با 
يکديگر، رفاقت موجود به رقابت و در نهايت 

به حسادت تبديل می  شود.
8 تفکر نکردن درباره ی مطالب درسی و 
حفظ طوطی وار آن ها: زمانی که جو رقابت 
و برنده شــدن در کالس حاکم می شــود 

هنگامی كه دانش آموزان بـراي رقابـت بـا خـود تشويق 
شوند، نه با ديگران و براي يادگیري تـالش كنند نه براي 
دست يـافتن بـه اهـداف عملكـردي، انگیزش و پیشرفت 
آن ها افزايش می يابد.
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فرصت های تفکر درباره ی مطالب درسی از 
دست می رود. در چنين شرايطی از خالقيت 
و ابتکار خبری نيســت. پاداش ها دشمن 
اختراع و اکتشاف هستند و زيان های آشکار 

و پنهان فراوانی دارند.

2 رقابت به معنای مقایسه ی فرد با 
خود

در ايــن شــکل از رقابــت، توانايی هــای 
منحصربه فرد افراد مورد توجه مربی است 
و هــر دانش آموز با توجه بــه قابليت ها و 
ظرفيت هايش، و همچنين رشد و پيشرفتی 
که در گذشته داشته است، مورد سنجش 
قرار می گيرد. در اين شيوه، مالک سنجش 
برای همه ی شــاگردان يکســان نيست و 
خصوصيات بی نظيــر و زمينه ی قبلی هر 
شاگرد مبنای کار معلم است. معلم سعی 
می کند ميان استعدادهای همان يک نفر 
رقابت ايجاد کند، نه ميان شــاگردان يک 
کالس. بــه ايــن ترتيب، انضبــاط درونی 
که پايدارترين نوع انضباط اســت شــکل 
می گيرد و قابليت های دانش آموز شــکوفا 
می  شود. چنين رقابتی به دانش آموز فرصت 
می دهد با توجه به قابليتی که دارد رشــد 
کند و بــه مربی فرصت می دهد هر يک از 
فراگيرندگان خود را با توجه به ظرفيت ها 
و توانايی های فردی شــان رشد دهد. اين 
نوع رقابت، از دانشمند توقع دارد دانشمند 
شــود، از مهندس توقع دارد مهندس شود 
و از تکنســين انتظار دارد تکنسين شود. 
لذا معلم با تدابير خــود بايد مانع از ايجاد 
رقابتی شــود که به کســب موفقيت در 
تعداد کمي از افراد و شكســت اغلب آن ها 
می انجامد. دانش آموزان بـراي بـه دسـت 
آوردن نمره های بـــاال، کسب موفقيـــت 
در فعاليت های ورزشـــي و حـــتي جلب  
توجه معلـــم، بـا هم به رقابت می پردازند. 
ايـــن رقابت ها موجـــب می شــود آن ها 
بـه مقايسه ی اجتمـــاعي ميــان خــود 
بپردازنــــد و در نتيجــه به جای تكليف 
درگـــيري بـه خـود درگـــيري برسـند. 

افـراد خــود درگــير کارهــاي دشــوار 
را، نــه بــه دليــــل داشتن انگيزه براي 
خـوب انجـــام دادن کار، بلكـه به دليـل 
کسب برتری در رقابـت بـا ديگـران، انجـام 
عملكردشـان  می خواهند  آن ها  می دهند. 
بهـتر از ديگـران، و نــه شايسته تر، باشــد.

پیشینه ی عملی
اگـر دانش آموزان بـــه ايجـاد هماهنگي 
ميان هدف هايشــان با آنچــه می خواهند 
فراگيرند يا انجـام دهنـد تـشويق شـوند، 
انگيزه ی بيشتري خواهند داشت و موفق تر 
خواهند بـــود، تـــا اينکه هدفشان را بر 
اين اســاس انتخاب کنند که چه کاري را 
در کالس بهتر از سايرين انجـــام دهنـد. 
هنگامی که دانش آموزان بـراي رقابـت بـا 
خـــود تشويق شوند، نه با ديگران و براي 
يادگيري تـــالش کنند نه براي دســت 
يـافتن بـه اهـــداف عملكـردي، انگيزش 
و پيشــرفت آن ها افزايش می يابد.  در يك 
پژوهش ، بــه دو گــروه مسئله ی يكساني 
داده شــد. به گروه اول گفته شـــد براي 
شكست حريفان تالش کنند، امـــا بـــه 
گـــروه دوم گفتند تا حد امكان مسئله را 
بـه بهتريـن شكل و کمترين زمان ممكن 
حل کنند؛ بدون اينکه از برنده شدن و بهتر 

شدن از شخـصي ديگـر سـخني بـه ميان 
آيد. گروه اول که در مقايســه با گروه دوم 
انگيزش دروني کمتري بـراي حـل مسئله 
داشـت، برنده شد، ولي گروه دوم بازخوردي 
مثبـــت نـــسبت به خــود و عملكردش 
دريافت کرد.  عوامـل شخـصيتي، ماننـد 
ميـزان انگيزه ي پيشرفت، ممكن است آثار 
زيان بخش رقابـت را تا حدي کاهش دهند. 
محققان آثار زيانبـار رقابـت را بارها بررسی 
کرده انــد. دانش آموزان در ســـاختارهاي 
مـــشوق همكاري، نسبت به شرايطی که 
در آن دانش آموزان در سـاختارهاي رقابتي 
فردي قرار می گيرند، هم کالسی های خـود 

را بيشتر تشويق مي کننـد.

نتیجه
از بدترين معايب اعتقاد به رقابت آموزشی اين 
است که باعث تحميل آموزش بيش  از حد، 
به ويژه به بهترين محصالن، شده است. رقابت 
به عنوان واقعيتی آموزشــی، نه تنها ناپسند 
است، بلکه به عنوان آرمانی فراروی جوانان نيز 
نامطلوب است. آنچه جهان امروز به آن نياز 
دارد، نــه رقابت، بلکه كار گروهي و همکاری 
است. برای آن هايی که غرق در آرمان رقابت 
هســتند، درک مفهوم جامعه به عنوان يک 

تماميت زنده بسيار مشکل است. 

1 برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع رقابت برای معلمان و اوليا
2 تالش برای فراگيری رويکرد يادگيری مشارکتی در مدارس

3 آشنا کردن معلمــــان با روش تــالش فــردي يــا حــداقل روش رقابــت 
گروهــي در برنامه های آموزش ضمن خدمت

4 رسانه ای کردن آثار زيانبار رقابت
5 شناسايی و پرورش استعدادهای برتر هر دانش آموز نسبت به خودش در دوره ی 

ابتدايی
6 همت مديران، مشــاوران و مربيان تربيتي بر اينکه با اجراي مستمر روش های 
تالش فــردي و رقابت گروهي، نواقص هر دانش آموز را با بياني ســاده، از طريق 

مشاوره ی فـردي و بـدون مقايسه با ديگران، به آن ها تفهـيم کننـد.
7 آگاه کردن والدين از تأثير تشويق بر تـــالش فـــردي، از طريـق برنامه های 

آموزشي خانواده

پیشنهادها

اصل این مقاله به همراه منابع در سایت مجله رشد آموزش ابتدایی قابل دستیابی است.
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سالم من جانا مارگوســن هستم. اين ويديو 
مطالعه ی اقــدام پژوهی مرا برای يک دوره ي 
آموزشی توصيف می کند. روزها بود به مشکلی 
که در ســر کار داشتم فکر می کردم  و مرتب 
روی آن  تمرکز داشــتم. من در برنامه ای به 
اسم »تفکر گروهی«، در يک کالس پايه های 
اول و دوم، مدير برنامه بودم. هر روز در طول 
زمانی که فعاليت های کالســی را در مدرسه 
انجام می داديم  به دانش آموزانم مداد می دادم 
و متأسفانه بعد از يک هفته تمام مدادهای من 
ناپديد می شد. دوباره در هفته ی بعد جامدادی 
را پر از مداد می کردم، ولی باز هم در آخر هفته 

اقدام پژوهى 
راهى براى بالندگى

دكتر صغري ملكي

گزارش

هيچ معلمی از پيدا شــدن گره، مشــکل و مسئله در کارش خشنود 
نمی شــود،  اما چه کنيــم که حرفه ی ما در مســيري صاف و هموار 
پيــش نمی رود  و زندگــی حرفه ای ما هر روز با چالش و مســئله ای 
جديد گره خورده اســت و ما به عنوان معلمان حرفه ای بايد با تأمل بر 
مسئله، آن مشکل  را حل و گره پيش آمده را بازکنيم. »اقدام پژوهی« 
فرايندی اســت که در آن معلمان پس از برخورد با مشــکل در صدد 
حل آن برمی آيند. آنان ابتدا، ابعاد مســئله را به دقت بررسی می کنند 
و بــا جمع آوری اطالعات از منابع گوناگون و ابداع راه حل های متعدد، 
مناســب ترين راه حل را انتخاب و اجرا می کنند. معلم پژوهشــگر در 
طول مدت اجرا، به خوبی اوضاع را زير نظر می گيرد و تغييرات را رصد 
می کند: »آيا مشــکل در حال رفع و بهبود اســت؟« او نتايج اقدامش 
را هوشــيارانه تعقيب می کند و شواهدی دال بر رفع يا بهبود مشکل 

جمع آوری و در نهايت، با تمرکز همه جانبه مشکل را حل می کند. 
معلم با  سپری کردن فرايند اقدام پژوهی، نه تنها مشکل دنيای عملش 

را  حل می کند، بلکه با تکــرار اين فرايندها در طول زندگی حرفه ای 
خود، کم کم حس خودکارآمدی، بالندگی، رشد و توسعه ي حرفه ای 
پيدا می کند. عالوه بر آن، احاطه و تســلط بر دنيای عمل، معناسازی، 
تقويت خــود يادگيری، پــرورش خالقيت، پرورش تفکــر انتقادی، 
احســاس مالکيت شخصی در يادگيری، پيوند دنيای عمل و نظر و ... 
از سودمندی های فراوان اقدام پژوهی است.  گزارش زير اقدام پژوهی 
يک معلم است که گزارش پژوهش خود را به صورت يک فيلم کوتاه و 
ساده ي 5 دقيقه ای روی اينترنت قرار داده است تا تمام معلمان دنيا از 
آن استفاده کنند. ما اين فيلم را ترجمه و گزارش تصويری اين معلم را 
به شکل مکتوب درآورده ايم. شما مي توانيد فيلم اين پژوهش را از طريق 

www.eb. roshdmag.ir  :نشاني اينترنتي زير مشاهده فرماييد
 از شما دعوت مي كنيم گزارش های اقدام پژوهی خود را با زبان ساده 
و روايت گونه برای ما بفرســتيد و با نشــر آن، يافته هايتان را با ديگر 

همکارانتان سهيم شويد. 

تنها چند مداد شکسته و از کار افتاده داشتيم. 
از آنجــا که ايــن روش صادقانه ی من جواب 
نــداد، از آن به بعد اســم دانش آموزانی را که 
مداد قرض می گرفتند يادداشــت می کردم و 
زمانی که مداد را برمی گرداندند، جلوي اســم 
آن ها عالمت می زدم. اين روش جواب نداد و 
من بايد هر روز برای پيدا کردن مدادها دنبال 
دانش آموزان مي گشتم. عالوه بر اين، اين كار 
خيلی وقت گير بود، چون نمی توانستم همه ی 
اسم ها را عالمت بزنم، مگر اينکه کسی به من 
کمک می کــرد و چون بچه ها خيلی کوچک 
بودند، هنوز با برخی مهارت ها برای برگرداندن 

وسايل آشــنا نبودند. اين تحقيق باعث شد 
مشــکلم را به درستی مطالعه کنم و سازوكار 
مديريتی جديــدی را برای حل مســئله ي 
قرض دادن مداد در کالســم ايجاد کنم. بعد 
از جســت و جوي راهکار در اينترنت درباره ي 
مشكل برگرداندن مداد، راه حل را پيدا کردم: 

اگر مــن از دانش آموزان بخواهم در ازای مداد 
چيزی را که برای آن ها ارزشمند است در زمان 
قرض گرفتن مداد به من بدهند و آن شيء را 
زمانی که می خواهند مداد را پس بدهند پس 
بگيرند، آيا كمك مي كند تعداد مدادهايی که 
در پايان كار برگردانده مي شوند، بيشتر  شوند؟  
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برای جمع آوری داده هــای پايه ای خود، 32 
مــداد جديد خريدم و بــا ماژيک رنگ ثابت، 
عالمت TT را روی آن ها نوشــتم، که مخفف 
تفکر گروهــی)think together(  بود. در 
طول نه روز، اين مدادها را بر اســاس سازوكار 
صادقانه ي قبلی به دانش آموزان قرض می دادم. 
هر روز جعبه ی مداد را روی ميز می گذاشتم. 
بچه هــا آزادانه مدادها را برمی داشــتند و در 
انتهای روز، در صورتی که تمايل داشتند، آن ها 
را برمی گرداندند. ســپس سازوكار معاوضه را 
ابــداع کردم. من روز قبل از اجرای اين روش، 
بــرای بچه ها درباره ي معاوضه توضيح دادم تا 
جای سؤالی باقی نماند. به آن ها گفتم، روز بعد 
که به کالس می آيند، بايد  اشــيايی را به من 
بدهنــد تا در ازای آن به آن ها مداد بدهم. روز 
بعد، من دوباره 32 مداد داشتم كه روی آن ها 
TT نوشتم. جعبه ی مداد را روی ميز گذاشتم 
و يک دانش آموز را به عنوان مبصر مســئول 
کــردم تا در ازای تحويــل گرفتن چيزي، به 
دانش آموزان مداد بدهد. او موقع برگشت مداد 
اشيا را به دانش آموزان پس می داد. در طول نه 

روز از اين روش استفاده کردم. 

نتیجه  گیری
از اين تحقيق نتيجه می گيرم، دانش آموزان 
عامل اصلی در مديريت کالس هســتند که 
شما اعمال می کنيد. قبل از اين، دانش آموزان 
انگيزه ای بــرای برگرداندن مداد نداشــتند، 
چون هيچ عواقبی در انتظارشان نبود، روش 
معاوضــه ی جديد به دانش آمــوزان من اين 
امــکان را داد تا در مقابــل مدادی که قرض 
مي گيرند، حس مسئوليت پذيري پيدا کنند، 
زيرا می خواســتند آنچه را که نزد من امانت 
گذاشته بودند دريافت کنند. من از اين روش 
در کالسم همچنان استفاده کردم و اين روش 
نه تنها تأثيرگذار، بلکه کارامد نيز بود. نماينده ی 
كالس من )مبصر( در جمع آوری مدادها کمک 
و از وسايل بچه ها نگهداری می كند. اين روش 
به لحــاظ زمانی مقرون به صرفه و کم زحمت 
اســت. ديگر به دنبال مدادها نيستم و هر بار 

تعداد برگشتي هاي آن ها بيشتر می شود. 

 نتایج
ســازوكار معاوضه پنج بار بيشتر از ســازوكار قبلي مؤثر بود. در طول نه روز اول، تعداد 
مدادهای من از 32 به 17 رسيد و زمانی که روش معاوضه را به كار بردم، تعداد مدادها 
از 32 به 29 رسيد. همان طور که نمودارها نشان می دهند در روش جديد معاوضه، من 
کمتر از پنج مداد از دســت دادم. نمودار سبز نشان دهنده ی مدادهايی است که در هر 
دو روش به دانش آموزان قرض دادم. نمودار بنفش نشان دهنده ی مدادهايی است که در 

انتهای هر روز از دانش آموزان دريافت می کردم. 

در طول زمان، با برقراري راهكار جديد، من به تدريج مدادهاي کمتری از دست مي دادم. 
نمودار زير ميزان روزانه ی كمبود مدادها را نشان می دهد. خط قرمز نشان دهنده ی تعداد 
مدادهای برگشتی در سازوكار صادقانه و خط آبی نشان دهنده ی تعداد مدادهای برگشتی 
در روش معاوضه در هر روز است. هر دو روش با تعداد مشابهی شروع شدند و در نيمه ی 
اين دوره، در روش معاوضه، من تنها 2 مداد از دست دادم. در آخر هم در روش صادقانه 
من 15 مداد در 9 روز و در سيســتم معاوضه تنها ســه مداد از دســت دادم. بايد اقرار 
کنم، نتايج برای من خيلی شــگفت آور بود. همکاران من نيز چنين مشکلي در مورد از 
دست دادن مدادهای شان داشتند و هيچ کدام شيوه ی مؤثری برای قرض دادن مداد به 

دانش آموزانشان پيدا نکرده بودند. من انتظار نداشتم اين روش به اين اندازه مؤثر باشد. 
عالوه بر اين، از آنجا که دانش آموزان دوســت نداشتند اشياي خود را گم کنند، کم کم 
بعضی از آن ها به جای قرض کردن مداد و ترس از دست دادن اشيا خود، مدادهای خود 

را به مدرسه می آوردند. 
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اقدام پژوهي حرفه ای در مدارس ايران، در برخی موارد، مسیر و هدف 
اصلی خود را گم كرده است. آنان موضوعاتی جشنواره پسند انتخاب و 
در قالبی كه به ايشان دستور می شود، صفحاتی را پر و به دبیرخانه ها 
می فرستند. از سوی ديگر، برخی مسئوالن در مناطق نیز به اين روند 

نمايشی و جشنواره ای شدن  اقدام پژوهی دامن می زنند.
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ام بنین نبي  پور/ تصويرگر: آرش عادلي
آموزگار پایه ي پنجم دبستان شهداي رشكال
بازنویسي: یاسمن رضاییان

یك درس خوش مزه!

آن سال هم مثل سال هاي گذشته اين موضوع مطرح شد كه براي درس »فرهنگ بومي« 

چه كار كنيم تا هم بچه ها بهتر با فرهنگ شهر و محله شان آشنا شوند و هم يادگيري 

عميق تر شــود. يك روز كه در مدرسه جشنواره ي غذاي سالم برگزار شده بود، به فكرم 

رسيد براي ارائه ي درس »فرهنگ بومي« كتاب فارسي از اين برنامه استفاده كنيم.

چون به كمك خانواده ها نياز داشــتيم، موضوع را در جلســه ي آموزش خانواده مطرح 

كرديم. پس از تبادل نظر و هم فكري با مادرها، قرار شد به كمك هم اين درس را تدريس 

كنيم. بنابراين، از چند روز قبل از اينكه به اين مبحث برسيم، به مادرها اطالع داديم غذاي 

محلي مربوط به شهر خودشان را درست كنند و بچه ها هم در كنارشان يادداشت بردارند 

)يكي از مراحل كاوشگري در علوم(. حتي پيشنهاد داديم از خاطرات بزرگ ترها و مطالب 

و عكس هاي سايت ها هم استفاده كنند. 

روز مراسم غذاي محلي فرا رسيد. خانواده ها غذاي محلي به  دست وارد مدرسه شدند. شور 

و هيجاني برپا بود! بچه ها به صورت گروهي مطالب جمع آوري شده را بررسي مي كردند 

تا تصميم بگيرند كدام مطالب ابتدا و كدام مطالب در انتهاي برنامه مطرح شوند. چنان 

با هم گرم و صميمي شده بودند كه انگار همان بچه هاي سابق نبودند! خالصه همدلي 

خوبي ايجاد شده بود )همان همدلي كه در مطالعات خوانده بوديم( بعضي ها هم لباس 

محلي پوشيده و فوق العاده دلنشين شده بودند. روي ميز هم پر از غذاهاي گوناگون بود.

هنگام ارائة مطالب، گروه دانشمندان كوچك »كشك بادمجان« و گروه علم و دانش »آش 

ترش« را معرفي كردند و در مورد خاصيت موادي كه در غذاها بودند، اطالعات مفيدي 

به ما دادند. گروه دانشمندان كوچك درمورد تفاوت خواص بادمجان محلي كه به صورت 

طبيعي كشت مي شود با بادمجان گلخانه اي توضيح دادند. با اين كار به مبحث تغييرات 

محيط زيست در درس علوم نيز اشاره شد. سپس مطالب هر گروه روي تخته نوشته شد 

و بچه هاي ديگر يادداشت برداري كردند و بعد مطالب نقد و بررسي شدند. بعد از آن قرار 

شد در زنگ تفريح غذاها با هم مبادله شوند تا گريزي هم به مبحث پول در درس رياضي 

بزنيم. البته هزينه هاي جمع آوري شده صرف امور خيريه ي مدرسه شد.

همچنين متذكر شديم، در خوردن زياده روي نشود، چون در درس هديه اسراف را از خود 

دور كرده بوديم. آن روز با كمك مادرها درسي را ياد گرفتيم كه مانند زنجيري همه ي 

درس ها را به هم مرتبط كرده بود.

پروژه ي غذاي محلي در آن روز به پايان رسيد، ولي عطر و طعم هيجان آن ماندگار شد.

خاطره

آموزگار پایه ي پنجم دبستان شهداي رشكال
بازنویسي: یاسمن رضاییان
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بچه هاى محقق وارد كار مى شوند

نوبت درس »فرهنگ بومي2« رسيده بود. با بچه ها مشورت كردم كه براي اين قسمت 

چه كار كنيم. نظرات مطرح و موضوعاتي مانند لباس، آداب و رسوم و مشاهير و بزرگان 

شهر و محله بررسي شدند. در نهايت قرار شد روي موضوع »مشاهير شهرمان«  تحقيق 
كنيم. 

ابتدا مي خواستيم درباره ي زندگي نامه ي يكي از بزرگان شهر تحقيق كنيم، ولي كم كم 

به اين نتيجه رسيديم كه به جاي تمركز بر يكي از بزرگان، هر گروه روي زندگي يكي 

از شــخصيت هاي شهر كار كند. چون در كالس چهار گروه داشتيم، مي توانستيم در 

مدت كوتاهي با چهار نفر از مشاهير شهرمان آشنا شويم. 

پس از تقسيم بندي وظايف، از همان روز كار را آغاز كرديم. قرار شد بچه ها از همه ي 

افراد، از مدير مدرسه گرفته تا خدمتگزار، اهالي محله، مسئول كتابخانه و سايت، كمك 

بگيرند. با اين كار مي توانستيم گذري هم بر درس مطالعات )ارتباط با ديگران( داشته 

باشــيم.  بچه ها وارد ميدان تحقيق شــده  بودند. هر روز مطالب خود را با هم بررسي 

مي كردند و خاطرات خودشان را مي گفتند و لذت مي بردند.

هرگاه مطالب هر گروه كامل و آماده ي ارائه مي شــد، پروژه  هم آغاز مي شــد. گروه 

دانشمندان كوچك كه در مورد زندگي نامه ي حضرت آيت اهلل ميرحيدر آملي تحقيق 

كرده بودند، كار خود را با نمايش شروع كردند.. از آنجا كه قرار بود كار هر گروه در پايان 

بررسي شود و ستاره بگيرند، بچه ها با دقت به راوي گوش مي دادند. 

پس از پايان ارائه، مطالب روي تخته نوشــته و نظرات يادداشت 

مي شد. كسي كه مطالب را روي تخته مي نوشت، خودش را كاتب 

معرفي مي كرد. اين عنوان گريزي بود به درس مطالعات )تاريخ 

قبل از اسالم(. اتفاقًا شوق و ذوق زيادي در كالس ايجاد كرده 
بود. 

اين برنامه هر جلسه ادامه پيدا كرد و هر گروه مطالب خود را 

در قالب قصه گويي يا نمايش اجرا مي كرد و ما ضمن اينكه 

از درس لذت مي برديم، نكته هاي تازه اي درباره ي بزرگان 
شهر مي آموختيم.

تجربه



آموزش مهارت هاى زندگى با هوش هاى چندگانه؛

فرهنگ صــلح
مهارت هاي زندگي در مدرسه

بي ترديـد، امـروزه بايـد بـه مهارت آموزي 
شـود؛  ويـژه اي  توجـه  مـدارس  در 
مهارت هـاي  بخـش  بـه  به خصـوص 
زندگـي  مهارت هـاي  آمـوزش  زندگـي. 
امـر  در  مهـم  مسـئوليت هاي  از  يكـي 
تعليم وتربيـت اسـت؛ مهارت هايـي چـون 
كار  خشـم،  كنتـرل  دوسـتيابي،  صبـر، 
گروهـي، احتـرام به تفاوت هـاي فرهنگي، 
و فرهنـگ صلـح. بديهـي اسـت، آمـوزش 
مهارت هـاي زندگـي در بهبـود كيفيـت 
زندگـي دانش آمـوزان نقش مؤثـري دارد. 
بايد توجه داشـت كـه كالس درس، عالوه 
بـر آموزش مفاهيم و نكات كتاب درسـي، 
موقعيـت مناسـبي اسـت بـراي توجـه به 
مهارت هـاي زندگـي. هـدف ايـن مقالـه 
آن اسـت كـه به طـور عملـي نشـان دهد 
بـه راحتـي و بـا كمـي خالقيـت مي توان 
از توانايي هـاي متنـوع دانش آمـوزان براي 
آمـوزش موضـوع مهمي چون صلـح بهره 
جسـت؛ مهارتي كه به خاطـر تأكيد بيش 
از حد مدرسـه روي محفوظات و آزمون ها، 
مدت هاسـت رنـگ باختـه اسـت و جـاي 
خالـي آن به شـدت احسـاس مي شـود. با 
ادبيـات و هوش هـاي چندگانـه1 مي تـوان 
روي آمـوزش مهارت هـاي زندگي كار كرد 

و بـه ايـن موضـوع جان بخشـيد.

تفاوت هاي فردي و 
هوش هاي چندگانه

از زمانـي كـه روان شـناس معاصـر، هوارد 
گاردنـر2، نظريه ي هوش هـاي چندگانه را 
مطرح كرد، طولي نكشـيد كـه اين نظريه 
بـه ابـزاري نيرومنـد در دسـتان معلمان و 
شـد.  تبديـل  آموزشـي  دسـت اندركاران 
گاردنـر هشـت نوع هـوش را مطـرح كرد 
كـه همـه ي انسـان ها آن هـا را دارنـد، امـا 
قـوت و ضعف آن هـا به دو عامـل وراثت و 

محيط بسـتگي دارد.
بـا اسـتفاده از هوش هاي چندگانـه مي توان 
فضاي آموزشـي را غني تر كرد و به نيازهاي 

بهرام قاسمي نژاد
مدير دبستان غيردولتي پسرانه ي كوروش
 ناحيه ي 4 كرج

نوشتار
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فـردي دانش آمـوزان پاسـخ داد. چنانچـه 
دسـتاوردهاي ايـن نظريه هوشـمندانه به 
خدمـت گرفته شـود، هوش هاي چندگانه 
مي توانـد بـه دانش آمـوزان كمـك كند با 
تكيـه بـر توانايي هاي منحصربه فـرد خود، 
با اعتمادبه نفس و شـادابي بيشتري درس 
بخواننـد و در عيـن حـال لـذت ببرند زيرا 
عالقه هـا و توانايي هـاي فـردي آن هـا در 

مدرسـه محترم شـمرده مي شود.
)براي اطالعات بیشـتر به صفحـه ي 3 جلد 

این شـماره مراجعه كنید.(
بـا توجه به اهميت خودشناسـي و جايگاه 
ويـژه ي ارزش هـاي انسـاني و مهارت هاي 
زندگي، بزرگان علم روان شناسي آموزشي 
همـواره متذكر شـده اند كه بهتر اسـت در 
مدرسـه روي هوش هـاي »درون فـردي« 
و »بيـن فـردي« تأكيـد خاصـي شـود. به 
ايـن منظـور، آمـوزش ادبيـات مي توانـد 
نقـش مؤثـري در پـرورش دانش آمـوزان 
داشـته باشـد. بايـد توجه داشـت، آموزش 
ادبيـات نبايـد بـه معنـي كـردن واژه ها يا 
حفظ كردن شـعر محـدود شـود. اين كار 
را مي گيـرد  تفكـر دانش آمـوزان  جلـوي 
و در عيـن حـال مـالل آور و كسـل كننده 
اسـت. بـا توجـه بـه هوش هـاي چندگانه، 
همـه ي دانش آمـوزان مي تواننـد كارهـاي 
خالقانـه ارائه دهنـد چـون در برنامه تنها 
بـه مهارت هـاي كالمِي خواندن و نوشـتن 
اكتفـا نمي شـود. بـا اين گونـه فعاليت هاي 
متنـوع و خالقانـه، يادگيـري لذت بخـش 
مي شـود و مانـدگاري بيشـتري خواهـد 
در  مي تـوان  حـال،  عيـن  در  داشـت. 
فراينـد ياددهـي ـ  يادگيـري بـه پـرورش 
مهارت هـاي زندگـي و ارزش هـاي وااليـي 
صلـح  به ويـژه  دوسـتي،  و  صلـح  چـون 

جهانـي، نيـز توجـه كرد.

نمونه ي فعالیت در زمینه ي 
ادبیات و مهارت هاي زندگي

در راسـتاي توجـه به تفاوت هـاي فردي و 
آمـوزش مهارت هـاي زندگي در مدرسـه، 

در  شـده  انجـام  فعاليت هـاي  از  يكـي 
هسـتم،  آن  مديـر  مـن  كـه  دبسـتاني 
آموزش شـعر »سـراي اميد« اثر هوشنگ 
ابتهاج )سـايه( اسـت كـه به عنـوان درس 
اسـت.  آمـده  ابتدايـي  پنجـم  كتـاب  در 
روش تدريسـي كـه در ايـن مقالـه تبيين 
شـده، تنها نمونـه اي اسـت از به كارگيري 
بـه  پرداختـن  و  چندگانـه  هوش هـاي 

درس. كالس  در  زندگـي  مهارت هـاي 
در ايـن شـعر، اگرچـه ابتهـاج بـه موضوع 
مهمـي چون وطن دوسـتي اشـاره مي كند 
بـا  مي دانـد،  اميـد  سـراي  را  وطنـش  و 
در  هوشـمندانه اي  به طـور  و  ظرافـت 
البـه الي شـعر به صلـح در همـه ي جهان 
اشـاره مي كنـد. شـاعر بـه خوبـي مي داند 
كـه صلـح واقعـي و پايـدار زمانـي محقق 
مي شـود كـه همـه ي جهـان در صلـح و 

باشـند. آرامش 

سرای امید
ايران ای سرای اميد
بر بامت سپيده دميد

بنگر کزين ره پر خون
خورشيدی خجسته رسيد

اگرچه دل ها پرخون است
شکوه شادی افزون است
سپيده ی ما گلگون است

که دست دشمن در خون است
ای ايران، غمت مرساد
جاويدان شکوه تو باد

راه ما، راه حق، راه بهروزی است
اتحاد، اتحاد رمز پيروزی است

صلـح و آزادی جاودانـه در همـه جهـان 
خـوش بـاد

يادگار خون عاشقان، ای بهار
چمـن  ايـن  در  جـاودان  تـازه  بهـار  ای 

بـاد شـکفته 
هوشنگ ابتهاج )سایه(

فرهنگ صلح

در اين فعاليت، دانش آموزان آزاد گذاشـته 
شـدند تـا بـه روش دلخـواه و بـا توجه به 
توانايی هـای فـردی خـود احساسشـان را 
نسـبت به شـعر بـه نمايـش بگذارنـد. در 
اينجـا چند نمونـه از آثار دانش آمـوزان در 
قالب هـای متنـوع نشـان داده می شـوند. 
بـا اشـاره بـه قسـمتی از شـعر کـه گفتـه 
می شـود »صلـح و آزادی جاودانـه در همه 
جهـان خـوش بـاد«، پـروژه ی درسـی و 
مهارت هـای زندگـی بـا موضـوع »صلـح« 

گرفت.  شـکل 
انسـانی  و  احساسـی  ابعـاد  به خاطـر 
صلـح،  موضـوع  و  زندگـی  مهارت هـای 
ايـن  فعاليت هـای  همـه ی  در  بی ترديـد 
هـوش  و  درون فـردی  هـوش  بـه  درس 
بين فردی توجه شـده، اما با آزاد گذاشـتن 
دانش آمـوزان در ارائـه ی کار، هـر يـک از 
آن ها بسـته بـه توانايی های فـردی خود از 

اسـتفاده کردنـد. هوش هـای ديگـری 

هوش فضایی
ترجيـح  دانش آمـوز  چنـد 
دادنـد از هـوش فضايـی خود 
بهـره ببرنـد و درک خود را از مفهوم شـعر 

بـا نقاشـی نشـان دهند.

آران جاللیان، دانش آموز پایه ی پنجم

در اين راه خالقيت بی پايان است، به شرط 
فردی  تفاوت های  و  عالقه ها  به  آنکه 
دانش آموزان توجه و احترام گذاشته شود. 
از هوش های چندگانه در  استفاده  قدرت 

کالس درس در همين است. 
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هميشـه اميـد هسـت، حتـی اگـر انـدک 
باشـد و تنها گوشـه ای از نقاشی را پر کند.
او در مـورد رنگ هـا و خطـوط در نقاشـی 
و  صلـح  نمايـش  بـرای  کـه  می گفـت 
آرامـش، از خطـوط نـرم اسـتفاده کـرده 
اسـت. وقتـی دربـاره ی انتخـاب رنگ هـا 
از او سـؤال شـد، گفـت کـه رنـگ سـبز 
کبوتـر به نشـانه ی شـادی و نشـاط، رنگ 
آبـی دايناسـور به نشـانه ی صلـح و آرامش 
و رنـگ زرد خورشـيد به نشـانه ی نور اميد 
اسـت. اين همه نماد و مفهـوم در نگاه اول 
به سـختی ديـده می شـود. کافی اسـت به 
دانش آموزان اعتمـاد کنيم، آزادی انتخاب 

بدهيـم و فقـط آن هـا را هدايت کنيـم.

هوش بدنی ـ  حرکتی
ترجيـح  ديگـری  دانش آمـوز 
داد احسـاس و درک خود را از 
شـعر با اسـتفاده از هـوش بدنیـ  حرکتی 
ابـراز کنـد. در اينجـا می تـوان بيـان او را 
در مـورد صلـح و آزادی از طريـق زبـان 
بدن مشـاهده کـرد. از نظـر او اين حرکت 
نمايشـی به نشـانه ی »پرواز صلح« اسـت.

اگـر دانش آمـوزی ترجيـح می دهـد درك 
خـود را از طريـق هـوش فضايی يـا بدنیـ  
حرکتـی يـا هر هـوش ديگـری ابـراز کند، 

توجه به هوش های چندگانه در روش تدريس، در شیوه ی بیان 
به دانش آموزان آزادی عمل می دهد و محیط كالس را برای 

آن ها شاداب تر می كند. به اين ترتیب، دانش آموزان می توانند 
با توجه به توانايی های منحصربه فردشان و به هر روشی كه 

دوست دارند، درك خود را از موضوع مورد بحث نشان دهند.

                        دامون حمیدی، دانش آموز پایه ی پنجم

استفاده  با  داد  ترجيح  ديگری  دانش آموز 
با  را  از هوش فضايی خود دو روی سکه 
با دو عنوان  نمايش دهد؛  آبستره  نقاشی 

متضاد »جنگ« و »صلح«.

                        مانی موسوی، دانش آموز پایه ی پنجم

همـان  آبسـتره ی  نقاشـی  هـم  ايـن 
»صلـح«.  عنـوان  بـا  اسـت  دانش آمـوز 
بـه گفتـه ی او خطـوط نـرم و رنگ هـای 
شـاد احساسـش را نسـبت به صلح نشان 

می دهنـد.

بـه  نسـبت  دانش آمـوزان  اينکـه  بـرای 
انجـام  تفکـر خـود و کاری کـه  فراينـد 
می دهنـد خـودآگاه باشـند، بهتـر اسـت 
از آن هـا خواسـته شـود مفهـوم کارشـان 
امـکان  صـورت  در  و  دهنـد  توضيـح  را 
از آنجـا کـه دانش آمـوزان در  بنويسـند. 

مانی موسوی، دانش آموز پایه ی پنجم

انتخـاب شـيوه ی ارائـه ی کار آزاد بوده اند، 
در بيـان يـا نـگارش توضيحاتشـان کاِر با 
بـا  انجـام خواهنـد داد، چـون  کيفيتـی 
لـذت  آن  از  و  بوده انـد  درگيـر  کارشـان 
برده انـد. توضيـح دادن بـر قـدرت تفکـر 
دانش آمـوزان مي افزايـد و بـه آن ها کمک 
می کنـد کارهـای بعـدی را بـا خودآگاهی 

بيشـتری انجـام دهنـد.
ايـن هم بيان تصويـری خالقانه ی ديگری 
عنـوان  بـا  ديگـر  دانش آمـوزی  از  اسـت 
»صلـح و آرامـش«، به همـراه توضيـح او 

دربـاره ی نقاشـی اش.

ايـن دانش آمـوز بـا اشـتياق توضيـح داد 
کـه اين نقاشـی تصـور او را از صلح نشـان 
بيشـتری  توضيـح  او  از  وقتـی  می دهـد. 
خواسـته شـد، گفـت کـه در سـمت چپ 
)به نشـانه ی  اسـت  کبوتـر  يـک  نقاشـی 
صلـح( و در وسـط نقاشـی يک دايناسـور 
صلح جويـی؛  و  بـی آزاری  )به نشـانه ی 
چراکـه ايـن دايناسـور بـه  خاطـر گـردن 
بلنـدش گياه خوار اسـت و درنده نيسـت(. 
در سـمت راسـت نقاشـی هـم خورشـيد 
اسـت )بـه نشـانه ی اميـد(. به گفتـه ی او 
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چـرا نبايـد به او اجـازه داد ايـن کار را انجام 
دهـد؟ بـا توجـه بـه نظريـه ی هوش هـای 
چندگانـه ی هوارد گاردنـر و در نظر گرفتن 
تفاوت هـای فـردی، به نظر می رسـد عادالنه 
نباشـد همـه ی دانش آمـوزان را صرفـًا بـه 
سـؤال های  بـه  پاسـخ  يـا  کالمـی  بيـان 
چندگزينـه ای محـدود کـرد. شـايان ذکـر 
اسـت، همه ی دانش آمـوزان کارهايشـان را 
با هيجـان زيـادی تعريـف می کردند. علت 
هـم اين بـود که در شـيوه ی بيان بـه آن ها 
آزادی عمـل داده شـده بود تا از توانايی های 

خـود به شـکل دلخـواه اسـتفاده کنند.

هوش زبانی ـ  کالمی
ترجيـح  ديگـری  دانش آمـوز 
داد بـرای نشـان دادن مفهوم 
صلـح، عـالوه بـر هوش هـای درون فـردی 
و بيـن فـردی، از هـوش زبانـی ـ کالمـی 
خود اسـتفاده کند. نتيجه ی کار او شعری 
بـود کوتـاه، تفکربرانگيـز و تکان دهنـده با 
عنـوان »صلـح«؛ اثـری پرمغـز و موجـز 

ماننـد سـبک هايکـوی ژاپنی.
صلح

گفتيم: »چه؟«
گفتيم: »که؟«
گفتيم: »وای!«
گفتند: »که!«

خبر را از تلويزيون شنيديم.
وحشت کرديم!

امیرحسین نعمتی، دانش آموز پایه ی پنجم

ايـن  شـعر  در  کـه  اينجاسـت  جالـب 
دانش آمـوز هيـچ اشـاره ای به صلح نشـده 
اسـت، بلکـه برعکـس، تلويحـًا اشـاره ای 
شـده  جنـگ  بـه  گاليه آميـز  و  گزنـده 

اسـت. اين شـعر بازتـاب تأثيـر بی رحمی 
و خشـونت بـر کـودکان در دنيـای امـروز 
را  جنـگ  سـادگی  عيـن  در  کـه  اسـت 

می کنـد. تقبيـح  به شـدت 

استفاده ی ترکیبی از 
هوش های چندگانه

نسـبتًا  ديـدگاه  از  ديگـری  دانش آمـوز 
متفاوتـی بـه موضـوع نـگاه کـرد. از نظـر 
بـه  بی توجهـی  يعنـی  صلـح  نبـودن  او، 
ايـن  ديگـران.  احساسـات  و  انسـانيت 
توانايی هـای  از  داد  ترجيـح  دانش آمـوز 
مختلفش اسـتفاده کنـد و کاري ترکيبی 
ارائـه دهـد. او بـرای ايـن کار از هـوش 
مناسـب  )اسـتفاده ی  کالمـی  ـ   زبانـی 
موسـيقايی  هـوش  شـعر(  در  واژگان  از 
)کاربـرد وزن و آهنـگ در شـعر(، و هوش 
فضايـی )کشـيدن نقاشـی هماهنـگ بـا 
مفهـوم شـعر( اسـتفاده کـرد. به گفتـه ی 
ايـن دانش آمـوز نتيجـه ی بـدی کـردن و 
بی توجهـی به احساسـات ديگـران چيزی 
نيسـت جـز تنهايـی. او برای نشـان دادن 
پشـيمانی و تأسـف در پی بـدی کردن به 
ديگـران، از زبان پرنده ای غمگين شـعری 
نوشـت بـا عنـوان »آه، ايـن من بـودم؟«.

آه، این من بودم؟
پرنده ی زيبا

شده تنها دوباره
اشک جاری شده

از چشمان آن دوباره
خشمش فروزان شده

اين پرنده ی بيچاره
شده آواره

روی شاخه ی درخت

تنها مانده
اين بدبخت

می خواند آواز تنهايی
اين من بودم؟

اين من بودم...؟
آبتین پدرام فرد، دانش آموز پایه ی پنجم

سخن پایانی
مهارت هـای  آمـوزش  می رسـد،  به نظـر 
از  درسـی  مطالـب  کنـار  در  زندگـی 
اسـت.  برخـوردار  ويـژه ای  اهميـت 
بـرای کار کـردن روی مفاهيـم مهمـی 
چـون فرهنـگ صلـح، ادبيـات می توانـد 
الهام بخـش باشـد و نقش بسـيار مؤثری 
ايفـا کند. هوش هـای چندگانه نيـز ابزار 
نيرومنـدی اسـت کـه از نظـر شـيوه ی 
عمـل  آزادی  دانش آمـوزان  بـه  بيـان 
می دهـد تـا تکاليفـی را کـه به صـورت 
بـا  می شـود،  داده  عملکـردی  و  پـروژه 
تکيـه بر توانايی هـای خود انجـام دهند. 
زندگـی  مهارت هـای  ترتيـب،  ايـن  بـه 
همـواره به طور عملـی در کالس آموزش 
داده می شـوند و دانش آمـوزان از انجـام 
کار لـذت می برند، چون بـه آن ها قدرت 
انتخـاب داده می شـود و می تواننـد برای 
بيـان منظـور خـود بـا اعتمادبه نفـس از 

اسـتفاده کننـد. توانايی هايشـان 

پي نوشت ها
1. Multiple Intelligences (MI)

2. Howard Gardner

آزادی انتخاب در ارزشیابی و شیوه ی بیان باعث می شود 
دانش آموزان كارهای خود را با عالقه ی بیشتری انجام دهند 
و در عین حال از كارشان لذت هم ببرند، چراكه در روش 
تدريس مبتنی بر هوش های چندگانه، دانش آموزان با تمام 
وجود درگیر می شوند.

هوش هاي چندگانه
نوشته ي مایك فلیتهم

انتشارات فراروان

هوش هیجاني
نوشته ي استیوبوكت

انتشارات فراروان
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اصل این مقاله به همراه منابع در سایت مجله رشد آموزش ابتدایی به نشاني www.eb. roshdmag.ir قابل دستیابی است.

41  رشد آموزش ابتدايی | دوره ی بیست ويکم |  شماره ی 4 | دي ماه 1396 |



مدرسه ي زيباي من

اعالم اسامى برندگان
یکی از جنبه های مهم مدرسه داری زیباسازی محیط آن است. تقریبًا تمامی مدارس 

سعی می کنند با صرف هزینه، دیوارهای حیاط مدرسه یا سالن ها و در ورودی 
کالس ها یا حتی خود کالس ها را با طراحی ها و دیوار نوشته ها زیباتر کنند تا محیط 
آموزشگاه شاداب تر شود. در شماره ي 7 مجله ي دوره ي گذشته )سال 96-95( در 

قالب مسابقه ای از شما خواستیم از دیوار نوشته ها و طراحی های مدرسه ي خود 
عکس یا فیلم تهیه کنید و برای ما بفرستید. تعداد زیادی از مدیران و آموزگاران 
مدارس از این طرح استقبال کردند و از مهر امسال هم عكس ها را در صفحه هاي 

44-45 مجله منتشر كرده ایم. البته تا پایان شماره ي 8 عكس ها را هم چنان منتشر 
خواهیم كرد.

عكس هاي ارسالي شامل نقاشي هاي ديواري، كالژ و استفاده از گل و گياه در فضاي مدرسه 
بودند. الزم به ذكر است كه عكس ها به صورت موضوعي و بدون توجه به مباحث فني و هنري 
عكاسي بررسي شدند. اسامي برندگان که بهترين نوع طراحی و اجرا را داشته اند مشخص 
شده اند و به بقيه ي شرکت کنندگان تقديرنامه اعطا می شود. ضمن سپاس از حضور معلمان 
و مديران مدارسی که در اين مسابقه شرکت کردند، نتيجه ی بررسي و داوري به اين ترتيب 

اعالم مي شود.

سه نفر اول
1 دبستان پيروان امام علی )ع(  در منطقه ي 15 تهران/ آموزگار پايه ي سوم مدرسه خانم 
فاطمه تقی زاده/ به مديريت آقای عظيمی؛ به دليل كاربردي بودن و توجه به نياز دانش آموزان 

در استفاده از چوب لباسي روي ديوارهاي حياط 
2 پيش دبستانی و دبستان پسرانه ی علم آوران ناحيه ي3 استان اصفهان/ معاون پرورشی 

خانم شيوا ثابتی فرد؛ به دليل استفاده  ي خالقانه از نقاشي دانش آموزان روي ديوار
3 مدرسه ي دخترانه ي تربيت شهرستان گلوگاه استان مازندران؛ به دليل عالقه مند كردن 
دانش آموزان به كتاب با استفاده از صفحات كتاب دايره المعارف روي ديوارهاي حياط مدرسه

سه نفر دوم
4 مدرسه ي دخترانه ي کشتيرانی8 شهرستان چابهار/ معاون مدرسه خانم مه لقا کرد؛ به 

دليل استفاده ي مناسب از مطالب مجالت رشد با نقاشي ديواري
فاطمه  خانم  آموزشگاه  مدير  تايباد/  شهرستان  رضوی،  خراسان  توحيد  آموزشگاه   5
اخترروزگار؛ به دليل استفاده از نقاشي ديواري با رنگ آميزي مناسب با سن دانش آموزان و 

همچنين استفاده از مطالب آموزشي در اين نقاشي ها
6 دبستان پسرانه ي شهيد تندگويان ناحيه ي 5 اصفهان/ آموزگار پايه ي دوم خانم نسرين 

دبستان پیروان امام علی)ع(  / منطقه ي15اقدامی؛ به دليل استفاده از بناهاي تاريخي ايران در نقاشي هاي ديواري
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دبستان آزادي ريگو/ قشم/ منطقه ي شهاب/روستاي ريگو

دبستان هیئت امنايي نامجو/ زاهدان دبستان پیروان امام علی)ع(  / منطقه ي15

در بخش استفاده از گل و گياه و همچنين احداث باغچه در مدرسه، به طور مشترك از 
افراد و مدارس زير تقدير به عمل می آيد:

1 دبستان آزادی ريگو، قشم منطقه ي شهاب، روستای ريگو/ سميه آفی راد 
2 دبستان هيئت امنايي نامجو، زاهدان/ مدير خانم پروين كدخدازاده 

3 دبستان پسرانه ي شاهد شهدای مدافع حرم، خمينی شهر/ آقاي حسن نوروزي 
4 مدرسه ي شهدای اسقالل، آستانه ي اشرفيه/ مدير خانم فاطمه امين ناصري 

5  مدرسه ي غيردولتي ممتازان، آق قال استان گلستان/ آموزگار پايه ي پنجم خانم 
سميه كمي 

بخش
 گل و گیاه
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دبستان پسرانه ي شاهد شهدای مدافع حرم/ خمینی شهر

مدرسه ي شهدای استقالل/ آستانه ي اشرفیه

مدرسه دخترانه ي تربیت/ شهرستان گلوگاه، استان مازندران مدرسه غیر دولتی ممتازان/ آق قال، استان گلستان

پیش دبستاني و دبستان پسرانه ي علم آوران/ ناحیه ي3 استان اصفهان
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دبستان پسرانه ي شهید تندگويان/ناحیه ي 5 اصفهان

آموزشگاه توحید/خراسان رضوی،  شهرستان تايباد

مدرسه دخترانه ي كشتیرانی8/شهرستان  چابهار مدرسه دخترانه ي تربیت/ شهرستان گلوگاه، استان مازندران

پیش دبستاني و دبستان پسرانه ي علم آوران/ ناحیه ي3 استان اصفهان

براي ارسال جوایز با برندگان عزیز مكاتبه مي شود. لطفًا از تماس با دفتر مجله خودداري فرمایید. 
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1 سمیه صفار؛ آموزگار ـ قشم
»نكته هاي كليدي سالمتي و تندرستي«

2 حسین سلیماني؛ آموزگار- زنجان
»تركان پارسي گوي«

3 سعید چگني؛ آموزگار ـ استان لرستان  شهر 
بروجرد

»آزمون عملكردي، آزمون مداد كاغذي« 
4 حمیدرضا ترابي گودرزي؛ ـ مدیر مدرسه - تهران

»هزاره سوم يادگيرنده مادام العمر مي خواهد«
5 سرور عزتیان؛ دانشجوی کارشناسی ارشد 

روان شناسی بالینیـ  استان آذربایجان غربي، شهر 
شاهین دژ

»تأثير موسيقی بر يادگيری دانش آموزان«
6 حیدر كریمي؛ آموزگارـ استان آذربایجان شرقي، 

شهر سقز
»بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرايی بر اضطراب 
مدرسه و عملکرد تحصيلی امال کودکان مبتال به اختالل 

نقص توجه بيش فعالي شهرستان سقز«، »اثربخشی 
بازپروری شناختی بر ارتقا خواندن و حافظه فعال 

دانش آموزان مبتال به مشکالت يادگيری خواندن« 
7 فاطمه دهقاني فیروزآبادي؛ آموزگارـ استان یزد، 

شهر میبد
»تجربه: آرزويي كه يادم آمد امروز به آن رسيده ام«

8 ربابه ارشدي؛ آموزگار بازنشسته - استان 
مازندران، شهر ساري
»خاطره: بهترين هديه«

9 هادی عبدیزدان؛ آموزگارـ اصفهان
»خاطره«

10 ملیحه ربیعی گورانسراب؛ دانشجوي دكتري- 
تهران 

»مدرسه، جامعه ای کوچک«
11 نگین مقصودی؛ آموزگارـ استان اصفهان، 

شهرستان برخوار
»تجربه: جشنواره گل«

12 منصوره رام؛ آموزگار- شهرستان آزادشهر، 
استان گلستان

»بررسی عوامل مؤثر در افت تحصيلی رياضی در مقطع ابتدايی«

13 تباركه رجبي؛ آموزگارـ استان زنجان، شهرستان 
خرم دره

»دل نوشته های دانش آموزان کالس چهارم از جشن واليت«
14 شیدا اچرش؛ آموزگار- استان خوزستان، شهر 

اهواز
»فابل و توصيف و بررسی فابل در کتاب فارسی خوانداری، 

پايه سوم و چهارم ابتدايی«
15 نجمه السادات میرمحمدي؛ كارشناس آموزش 

نیروي انساني ـ استان تهران، شهر ورامین
»حرف هاي مگوبگوي معلم ها«

16 میالد قلي زاده، الهه مقیمی؛ آموزگار- استان 
مازندران، شهر آمل

»بررسی جايگاه فناوری اطالعات در طراحی برنامه درسی و 
تأثير آن بر بهبود يادگيری دانش آموزان مقطع ابتدايی« 

17 رقیه زراعتی ایده لو؛ آموزگارـ تهران
»راهنمای کاربردی آموزش مهارت های زندگی به کودکان 

دبستانی«
18 حیدر بایزیدی؛ آموزگارـ استان كردستان، شهر 

سقز
»نگاهی به مدارس غيردولتي«

19 نرگس ابراهیمي؛ آموزگارـ استان مازندران، شهر تنكابن
»انشا به زبان گيلكي«

20 حامد ابراهیمي خاكباز؛ آموزگارـ قم  
»بررسي وضعيت موجود و مطلوب مدارس هوشمند از 

ديدگاه دبيران «
21 احسان امرا، احمد طالعي فرد؛ آموزگارـ قم

»بررسي ميزان آشنايي معلمان ابتدايي شهر قم با عناصر 
برنامه ريزي درسي و نقش آن در تدوين طراحي آموزشي«

22 فاضله افضلی، راحله رستمی، شیدا شریفی؛ 
دانشجوـ استان مازندران، شهر ساري

»فضاهای آموزشی دوره ميانی از ديدگاه روانشناسی محيط«
23 سید رضا توالیي زاده؛ آموزگار

»داستان يك روز به ياد ماندني«
24 ناصر علي مرادي؛ آموزگارـ استان ایالم، شهر 

سرابله
»از همه برتر بودن در نظام ارزشيابی توصيفی جايگاهی 

ندارد!« 

همراهان

صفحه ي همراهان ما، انعکاس بخشي از تماس هاي مخاطبان ماه نامه است. کارشناسان مطالب ارسالي 
را بررسي مي کنند؛ مطلب درصورت تأیید، در نوبت چاپ قرار مي گیرد. توجه داشته باشید، مطالبي 

مورد تأیید کارشناسان قرار مي گیرد که حائز شرایطي باشد که در صفحه 47 درج شده است.
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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 کارکنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگیان 
می شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه هــاي  کارشناســان  و 

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 267. 

 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

ماه نامه ي رشــد آموزش ابتدايی آثاری را بررسی می کند که در يکی از 
دسته های زير باشد:

مطالب عمومی
1. خاطره: معلمان محترم می توانند خاطرات تلخ و شيرين خود را برای 
درج در ماه نامه بفرستند. خاطره بايد به مدرسه، درس، دانش آموز و روابط 

معلم و شاگرد مربوط باشد.
2. تجربه: معلمان محترم می تواننــد تجربه های خود را در زمينه های 
آموزشی و تربيتی براي مجله بفرستند. تجربه های خالقانه که معلمان 

تازه کارتر را راهنمايي كنند، در اولويت چاپ قرار می گيرند.
3. داســتان: ســوژه هاي داســتان ها بايد در حوزه ي معلمی و داراي 
مضمون های اخالقی و پرورشی باشند. البته مي  توانند به زندگی خارج 

از مدرسه ي معلم نيز مربوط باشند.
4. خبــر و گــزارش فعاليت: اخبار و گزارش فعاليت ها ی آموزشــی و 
پرورشی، به شرط اينکه تازه و بديع باشند و به امور روزمره، مثل اردو و 

شرکت در نمازجمعه و راهپيمايی و نظاير آن ها مربوط نباشد.

مطالب تخصصی
مقاله: ماه نامه از مقاله های معلمان پژوهشگر استقبال می کند. اما شرايط 

پذيرش مقاله به شرح زيرند:
1. به موضوعات جديد و مســائل نوين آموزش و پرورش دوره ي آموزش 

ابتدايي مربوط باشد.
2. در صورت لزوم با عکس و جدول های الزم همراه باشد.

3. در قالب مقاالت دانشگاهی نباشد. 
4. حداقل 500 کلمه و حداکثر 2000 کلمه بيشتر نباشد.

5. مقاله های کپی شده سريع تشخيص داده و دور ريخته می شوند.
6. چکيده ي مقاله در حداکثر 200 کلمه با مقاله همراه شود.

7. منابع تحقيق به ضميمه ي مقاله ارسال شوند. 
8. عنوان شغلی نويسنده درج شود. ممکن است مدارک الزم درخواست شود.

نکات دیگر
تحقيقات و پايان نامه های دانشجويی را براي اين مجله نفرستيد. شما بايد 
بتوانيد کل مطلب پژوهش خود را در قالب مقاله اي ژورناليستی و با رعايت 

حجم گفته شده تنظيم و ارسال كنيد.
 از آنجا که مطالب هر شماره از ماه نامه سه ماه قبل از انتشار كامل می شوند، 
لطفًا پس از ارسال مقاله برای نتيجه ي آن صبوری کنيد و تلفن دفتر مجله 
را اشــغال نكنيد. ممکن است مطالب ارسالی شما در سال بعد استفاده 
شوند. ماه نامه تعهدی در قبال انتشار مقاله ي شما ندارد. هر چه مقاله اي 
محکم تر، مستدل تر و بروزتر باشد، اقبال بيشتری برای انتشار آن وجود 
دارد. ماه نامه در انتخاب، تلخيص و ويرايش مطالب منتخب خود آزادی 
کامل دارد. در صورت ارسال با ايميل، در بخش موضوع ايميل نام مقاله و 
نويسنده ذکر شود. شماره تلفن و نشانی در اصل مقاله تايپ شود.  متن 
خود را در قالب فايل Word به ايميل الصاق کنيد. فايلPDF نفرستيد.
برای آثار ترجمه اي، لطفــًا متن زبان اصلی اثر را همراه فايل ترجمه، به 
ايميل ضميمه کنيد و مختصری از زندگی نامه و آثار ديگر نويســنده ي 

اصلي را هم بفرستيد.
یادآوری مهم: 

مطلب و مقاله ای که شرایط فوق را نداشته باشد، 
بررسی نمی شود.

شرایط ارسال 
مطلب و مقاله
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مخاطب گرامي، در نظــر داريم در نحوه ي ارائه ي مطالب 
و موضوعات مجله ي رشــد آموزش ابتدايي تغييراتي ايجاد 
كنيم. اين مجله براي شما تهيه مي شود و اين شما هستيد 

كه بايد به ما بگوييد چگونه مجله اي مي خواهيد. 
پاسخ هاي دقيق شما به سؤال هاي زير به ما كمك مي كند 
از تالش خود بهره ي بهتري نصيب جامعه ي معلمان ابتدايي 
كنيم. به ما كمك كنيد بدانيم شما چه انتظاري از مجله ي 
مخصوص خودتان داريد. شــركت در اين نظر سنجي وقت 
كوتاهي از شما خواهد گرفت، اما مي تواند راهنماي ما براي 

ادامه ي راهي طوالني و درست تر باشد. 
متن پرســش نامه در سايت مجالت رشــد به نشاني زير 

موجود است: 

نظرسنجي 
رشد آموزش ابتدایي

http://www. roshdmag.ir

مي تو انيد به طور مستقيم به لينك زير نيز مراجعه فرماييد: 

http://www.roshdmag. ir/fa/ nazarsanjibtedaiee

براي اســتفاده از نسخه ي تلفن همراه پرسش نامه، باركد 
مقابل را اسكن كنيد. 

در وبگاه  اختصاصی ماهنامه ی رشــد آمــوزش ابتدايی 
می توانيد به فايل های صوتی و تصويری و هم چنين بعضی 
از مطالب بيشتر دسترسی داشته باشيد يا شماره های قبلی 
ماهنامــه را دانلود کنيد و حتي می توانيد مقاالت و گزارش 
از فعاليت های خود را از صفحه ي مخصوصی که در اختيار 

شماست آپلود کنيد .

http://www.eb.roshdmag.ir  هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 350/000 ریال
 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 200/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشترکين: 15875-3331
 تلفن بازرگاني: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 
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